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Podzimní dny 
Tedy tohle dovede jenom podzim: aby jeden den byl celý zlatý sluncem a čistý jako ze škatulky 

a zářivý až do nachového západu; a druhý den aby se urodil tmavý a ucouraný plouhavým deštěm, 
samá mlha, samá sychravost, samý soumrak od božího rána. Takové zlaté a černé dny má jenom 
pozdní podzim. Ještě maličko, a bude tu už nové slunce; bude se den za dnem silněji zavrtávat do 
hlubin noci, den za dnem se šíř rozkročí nad širou a studenou zemí. Ale teď ještě je to naše staré 
slunce, zralé zralostí všeho, co jsme poznali i sklidili; ještě dožíváme svůj starý rok. Ne, to dělá je-
nom ta tma, že se nám zdá podzimek tak smutný a těžký jako příklop; to dělá ta tma, která se na 
nás denně valí jako rostoucí černá voda. Stojíme na břehu noci a děláme si znamínko: ještě stoupla; 
ještě pohltila tenhle proužek bílého dne; ještě o kousek překročila demarkační čáru včerejška. Tak 
už dost, už dost; už je tak maličko toho světla, které nám zbývá! Už je dost té tmy, dost ústupu, dost 
toho smutku; není-li načase začít z jiného soudku? Ne, ještě ne; ještě nejsme na dně noci, na dně 
temnot; ještě se musíme spokojit s lampičkou noční a obracet stránky toho, co bylo. Nebuď netrpě-
livý; vždyť už je připravena neviditelná hranice slunovratu. Nic velkého se nestane; žádná rána z 
děla, žádný ohňostroj, žádná vlajkosláva neohlásí tu přesnou hodinu; bude se podobat kterékoliv 
jiné hodině, která teď uplývá, ale už to tu bude; jen o píď světla víc, a už se to nedá ničím zadržet. 
Chválabohu, my lidé nejsme dnešní a víme, jak to v našem vesmíru chodí dokola. A je před námi 
ještě jedno znamení, jako záložka v rodinné knize: vánoce. Vlastně jimi se uzavírá koloběh roku; 
jimi se dovršuje zralost podzimu. Návrat domů. Svátek domova. Hvězda domácí. Dlouhý a těžký 
je rok, a bůhví co se v něm někdy nahrne osudů a ztrát a dobrodružství; ale na konci všeho je ten 
návrat domů, to posvěcení domova. Vejdi pod střechu svou, neboť rok se nachýlil. Ať prší, ať prší; 
ať namoknou oranice a rozblátí se cesty; ať zalézá mráz za nehty a šedivý mráz lehne na trávu: 
všechno je zkouška a příprava. Ať je to cesta rokem, nebo cesta dějinami: musejí se snést i ty horší a 
temné dny. Pravdaže jsme zimomřiví po světle; ale ještě nám zbývá lampa domácí; i při ní je vidět 
daleko dopředu. Rozsviťme všechny své lampy, aby lidé ze tmy našli cestu domů. Přišel čas temnot; 
nezhášejte žádné ze světel našeho domova. Byl by to hřích. Dlouhý a těžký je rok, ale je moudře 
stavěn; ať se uzavírá nocí a nepohodou – i to je k něčemu dobré. Abychom lépe a jistotněji objevili 
svůj vlastní dům.

fejeton Karla Čapka

Podzime, podzime, už zas nosíš deště! 
Pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě.
Kam vkročíš, podzime, tam je plačtivý den,
pěkně tě prosíme, počkej ještě týden.
Léto, vrať se zpátky, měli jsme tě rádi,
až se vrátíš za rok, uteče nám mládí.

PODZIME
Vítězslav Nezval

A když neuteče, aspoň ho ubude,
jak když voda teče, jak když hudec hude.
Hudl včera smutně, hude smutně dosud,
vždyť ten smutný hudec je náš vlastní osud.
Podzime, podzime, nenos nám své deště.
Pěkně tě prosíme, počkej týden ještě!

feff jeton Karla Čapka
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Vážení spoluobčané,

tak nám pomalu končí letošní léto a já opět píši svůj úvod-
ník do našeho zpravodaje. Nejprve bych chtěl zhodnotit toto 
uplynulé období z pohledu obce. Léto bylo hodně teplé, pro 
mnohé z nás až moc. Muselo se stále zalévat, nové stromky do-
stávaly vcelku zabrat a někdy to bylo dosti marné. V létě se do-
končily dvě větší stavby : první je zateplování objektu zahrád-
kářů ve Starém potoku, která byla fi nancována z evropských 
dotací. Myslím si, že se tato oprava podařila a dodavatelské 
fi rmě Plus Hodonín děkuji za dobře odvedenou práci. Další 
stavbou bylo vybudování nového dětského hřiště v mateřské 
škole, které je fi nancováno z dotace MMR. Dodavatelem této 
stavby byla fi rma Venský Přerov. Věříme, že nově osazené mo-
derní herní prvky přispějí ke zlepšení podmínek pro výchovu dětí v naší školce.      

V současnosti probíhá oprava komunikace spojující ulice Nádražní a Zahradní a také 
oprava cyklotrasy směrem k Výklopníku, podél nedávno vysazeného lesa ve Škarpě.   

Jak jsem Vás už minule informoval, získali jsme dotace na pořízení zametacího stroje a na 
svozové nákladní auto ke svážení biologického komunálního odpadu. Na základě výběrových 
řízení byly uzavřeny kupní smlouvy s vítězi těchto soutěží. Zametací stroj nám bude dodávat 
fi . SYNPRO Dolní Bojanovice, a jedná se o dodávku zametacího stroje AUSA B 200H, který  
bude sloužit pro úklid zpevněných veřejných ploch.  V případě veřejné soutěže na svoz odpa-
dů byla podepsána kupní smlouva s fi rmou SAP Loket, a ti nám dodají nákladní auto IVECO 
EuroCargo Ml 90E18 s jednoramenným nosičem kontejnerů,  tři kontejnery o objemu 3 m3, a 
také dodají 250 kusů kompostérů pro zpracovávání zelené hmoty na výrobu kompostu přímo 
v domácnostech. Dodávka těchto nasmlouvaných strojů a zařízení by měla proběhnout do 
konce t.r.  

Slovo starosty
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Naše žádost o dota-
ci na obnovu zeleně ko-
lem rybníka na Bařin-
kách je v prvním kole 
schválená a probíhají 
další schvalovací řízení.

Připravují se také 
podání nových žádostí 
o dotace na zateplení 
budovy obecního úřa-
du a bytů na vedlejším 
objektu, dále zateplení 
budovy č.p. 289, kde je 
zdravotní středisko a 
kabin na hřišti. Bude se 
také podávat žádost o dotaci na opravu hokejbalového areálu. V plánu jsou také další investi-
ce, ale ty jsou zatím ve stadiu příprav, a o nich Vás budu informovat později. 

 Kulturní akce:
 V červnu se konalo velmi vydařené Muzicírování ve Starém potoku a v sobotu 22. června 

Pouť na Žerotín jako součást oslav 1150. výročí od příchodu slovanských věrozvěstů na Vel-
kou Moravu. V srpnu se konala akce Ukončení prázdnin ve Starém potoku a po celé období 
se konalo několik zajímavých akcí na přístavu pod Výklopníkem.  

Připravuje se také vzpomínková akce při příležitosti 95. výročí Československé republiky 
a konce I. světové války. 

Jak už jistě víte, budou se i u nás konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny PČR, a 
tyto volby se budou konat v pátek 25. a v sobotu 26. října 2013. V následujících dnech nás 
tedy budou asi hodně a vytrvale obtěžovat různé volební agitace a různá protichůdná politic-
ká prohlášení. Nenechte se tímto znechutit a hlavně přijďte volit a v této „loterii“ Vám přeji 
šťastnou ruku a správnou volbu.

Závěrem bych chtěl popřát všem svým spoluobčanům  i ostatním čtenářům tohoto zpra-
vodaje   příjemný podzim, vydařenou úrodu pro vinaře a zahrádkáře, hodně štěstí, zdraví i 
spokojenosti ve Vašich rodinách.

Stanislav Tomšej – starosta obce 

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

Registrační číslo: 370600599 
Redakční rada: Pavla Sochorová, šéfredaktorka, e-mail: pavla.redakce@seznam.cz 

členové redakční rady: Ing. Josef Janeček, Markéta Ondrovčíková, 
Irena Šebestová, Helena Tomčalová Bc.

Administrace: redakční rada, 500 ks výtisků
Sazba a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav

Příští číslo vyjde v prosinci 2013
Výtisk zdarma
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USNESENÍ Z XXII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 24.6.2013

Usnesení č. XXII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Františka Mikésku a pana Jana 
Kalužu. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. XXII/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/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. XXI/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na r. 2013.Navýšení pří-
jmů o 60 tis. Kč, navýšení výdajů o 60 tis. Kč.
Hlasování č.3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce na r. 2013.
Navýšení příjmů o 807,7 tis. Kč, navýšení výdajů o 998,1 tis. Kč, fi nancování 190,4 tis. Kč.
Hlasování č.4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Sudoměřice za rok 2012 bez výhrad
Hlasování č.5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/ 5 bylo schváleno

Usnesení č. XXII/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí předložený rozbor stavebních akcí „Rekon-
strukce zdravotního střediska č. p. 289“ a „Zřízení WC na statku č. p. 126“. 
Hlasování č.6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje soc. komisi prověřit údaje a navrhnout do dalšího 
zasedání zastupitelstva příspěvek na činnost Zdislava Veselí o.p.s. 
Hlasování č.7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu k vyřešení žádosti pana B. 
Smékala.
Hlasování č.8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/8 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXII/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s podporou na vydávání časopisu Bílé Karpaty. 
Hlasování č.9: pro 8, proti 0, zdržel se 3 (Tomšej, Šebestová, Kaluža)
Usnesení č. XXII/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje nájemní smlouvu s MUDr. Výmolovou a MUDr. Ho-
řákem na pronájem zdravotního střediska č. p. 289. 
Hlasování č.10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, spolupráci a sou-
činnosti při realizaci plynárenského zařízení a smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Sudoměřice a 
společností JMP Net, s. r. o.- č. smlouvy 121300600/157669. 
Hlasování č.11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a souhlasu se zřízením plynárenského zařízení mezi Obcí Sudoměřice a společností JMP 
Net, s.r.o. – výstavba plynárenského zařízení pro lokalitu Pod Vápenkami. 
Hlasování č.12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje usnesení č XXI/20 ze dne 29.4.2013.
Hlasování č.13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc. č. 1786/225 a 1786/47 v k.ú. 
Sudoměřice za cenu 70,- Kč /m2.
Hlasování č. 13: pro 6, proti 4 ( Kočvara, Šebestová, Kolibová, Tomšej), zdržel se 1 (Tomčala)
Usnesení č. XXII/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 947/3 
(ostatní plocha) o výměře 38 m2 a parc.č. 947/9 (ostatní plocha) o výměře 157 m, obě v k.ú. 
Sudoměřice 
Hlasování č.15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k vypracování návrhu kupní smlouvy a 
předložení tohoto návrhu na příští zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování č.16: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/16 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXII/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 945/2 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5m2 a parc.č. 946/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o vý-
měře 60 m2, obě v k.ú. Sudoměřice 
Hlasování č.17: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 
1599/3 (neplodná půda) o výměře 89 m2 a část pozemku parc.č. 1582/7 (ostatní plocha, mani-
pulační plocha) o výměře 9 m2, obě v k.ú. Sudoměřice 
Hlasování č.18: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/18 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k vypracování návrhu kupní smlouvy a 
předložení tohoto návrhu na příští zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování č.19: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/19 bylo schváleno

Usnesení č. XXII/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 
2787 (orná půda) o výměře 456 m2 v k.ú. Sudoměřice. 
Hlasování č.20: pro 10, proti 0, zdržel se 1(Fojtík)
Usnesení č. XXII/20 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/21:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k vypracování návrhu kupní smlouvy a 
předložení tohoto návrhu na příští zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování č.21: pro 10, proti 0, zdržel se 1(Fojtík)
Usnesení č. XXII/21 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/22:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odkup pozemku parc. č. 4737 (orná půda) o výměře 
1262 m2 v k.ú. Sudoměřice do vlastnictví obce za cenu 20 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k 
vypracování a následnému uzavření kupní smlouvy. 
Hlasování č.22: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/22 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/23:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zařazuje žádost Ing Kováče ze Skalice do pořadníku pro sta-
vební pozemek.
Hlasování č.23: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/23 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXII/24:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí nabídku na výměnu svítidel veřejného osvětlení.
Hlasování č.24: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/24 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/25:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí stanovisko Komise životního prostředí OÚ Su-
doměřice a pověřuje starostu obce projednat odprodej s majitelem pozemků parc. č. 1959/3, 
parc.č. 2429 a parc.č. 2430 vše v k.ú. Sudoměřice za cenu max. 10Kč/ m2.
Hlasování č.25: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI//25 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/26:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s pořízením sběrných košů na tříděný odpad do budo-
vy Základní školy Sudoměřice a to s termínem do začátku školního roku 2013/2014.
Hlasování č.26: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/26 bylo schváleno

Usnesení č. XXII/27:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu k zabezpečení osazení dopravní značky B01 
– zákaz vjezdu všech vozidel na starou cestu za „Baťákem“
Hlasování č.27: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/27 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/28:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice pověřuje stavební komisi k projednání žádosti majitelů RD č.p. 
43, 44 a 45 o povolení výstavby odstavné plochy pro automobily na části pozemku parc. č. 150/1 
v k.ú. Sudoměřice. 
Hlasování č.28: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/28 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/29:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.7.2001, kde 
se mění ustanovení čl. III a čl. VII, o délce trvání nájemní smlouvy, nově je upravena na 10 let 
od schválení tohoto dodatku. 
Hlasování č. 29: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/29 bylo schváleno.

Usnesení č. XXII/30:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice schvaluje uvolnění fi nančních prostředků ve výši 98 tis. Kč z 
rozpočtu obce na havarijní opravu hráze rybníku Vanďurák a pověřuje starostu k zahrnutí těch-
to nákladů do rozpočtového opatření. 
Hlasování č.30: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/30 bylo schváleno.
 
Stanislav Tomšej, starosta, v.r. Tomáš Kočvara, místostarosta, v.r.
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USNESENÍ Z XXIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 31.7.2013

Usnesení č. XXIII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu paní Irenu Šebestovou a pana Zdeňka 
Fojtíka. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XXIII/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e program XXIII. zasedání zastupitelstva
Hlasování č.2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIII/3: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a sou-
činnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Sudoměřice 
a společností JMP Net, s.r.o. – výstavba plynárenského zařízení STL plynovod o délce 138,5 bm, 
DN 63 a 5 přípojek pro lokalitu 5 RD – U starého hřbitova a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování č.3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIII/4: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice projednalo výsledek jednání hodnotící komise, která provedla po-
souzení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané v souladu s § 38 zá-
kona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a podle Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP: „SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z DOPRAVY V OBCI SUDOMĚŘICE“

Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí: 

1. místo: 
Obchodní fi rma: SYNPRO, s.r.o.
Sídlo: Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 29228298
Nabídková cena bez DPH: 2 287 900,00 Kč
Cena pozáručního servisu: 450 Kč bez DPH / 1 hodina

2. místo: 
Obchodní fi rma: Traktorservis-ML,s.r.o
Sídlo: Silůvky č.ev. 87, 664 46 Silůvky
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 29264413
Nabídková cena bez DPH: 2 729 672,00 Kč
Cena pozáručního servisu: 425 Kč bez DPH / 1 hodina
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3. místo: 
Obchodní fi rma: Agro Trnava s.r.o.
Sídlo: Trnava 224, 674 01 Třebíč
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 29200083
Nabídková cena bez DPH: 2 995 000,00 Kč
Cena pozáručního servisu: 480,00 Kč bez DPH / 1 hodina

Zastupitelstvo obce Sudoměřice současně pověřuje starostu k vydání rozhodnutí a následnému 
podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Hlasování č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIII/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice projednalo výsledek jednání hodnotící komise, která provedla 
posouzení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané v souladu s § 
38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a podle Závazných pokynů 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP: „ODDĚLENÝ SBĚR BRO V OBCI SUDOMĚŘICE“.
Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí:

1. místo: 
Obchodní fi rma: SAP, spol. s r.o.
Sídlo: Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 47543442
Nabídková cena bez DPH: 1 505 500 Kč 

2. místo:
Obchodní fi rma: SYNPRO, s.r.o.
Sídlo: Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 29228298
Nabídková cena bez DPH: 1 832 654 Kč

Zastupitelstvo obce Sudoměřice současně pověřuje starostu k vydání oznámení o výběru nejvhodněj-
ší nabídky, k vydání oznámení o rozhodnutí zadavatele o vyloučení třech uchazečů z účasti v zadá-
vacím řízení, vše na profi l zadavatele a k následnému podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Hlasování č.5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIII/6:
Zastupitelstvo pověřuje starostu, místostarostu, paní Irenu Šebestovou, a pana RSDr. Bučka k 
přípravě oslav 95. výročí vzniku České republiky do příštího zasedání ZO v září.
Hlasování č.3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/ 6 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta Tomáš Kočvara, místostarosta
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Místní sociální služby, o.p.s.
Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným poskytovatelem so-

ciálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V Jihomoravském kraji poskytujeme terénní pečovatelskou službu lidem, kteří mají sní-

ženou soběstačnost kvůli věku (starší 65 let), chronickému onemocnění nebo zdravotnímu 
postižení (od 19 let věku) a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naší snahou je 
poskytovat podporu a pomoc klientům tak, aby co nejdéle mohli setrvat v optimální psychické 
a fyzické pohodě doma a žít život mezi svými blízkými a přáteli. Základem naší činnosti je dů-
sledné naplňování individuálních potřeb, přání a představ klientů, kteří si vybrali pečovatelskou 
službu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby.

Klientům pomáháme s péčí o vlastní osobu, s vytvořením podmínek pro vaření, s donáškou 
a servírováním jídla, oblékáním, osobní hygienou, péčí o vlasy a nehty, úklidem, praním, žehle-
ním, nákupy atd. Samozřejmostí je doprovod klienta k lékaři, na úřad, na poštu či do knihovny, 
kde mu poskytneme pomoc a podporu při vyřizování všech nezbytností.

Pečovatelskou službu poskytujeme v každé obci v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin. V 
rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!

Pro potřeby nejenom našich klientů jsme zřídili bezplatnou telefonní linku,
 tzv. Stříbrné sluchátko - 800 888 365, kde naši operátoři pomohou s vyřízením všech potřeb 

a přání volajících. Našim klientům nabízíme další podpůrné služby.
Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese www.mssluzby.cz nebo 

na bezplatné telefonní lince 800 888 722. 

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY SUDOMĚŘICE
Pondělí     08 - 11   13 - 15
Úterý        08 - 11   13 - 15 
Středa      08 - 10   14 - 17
Čtvrtek    08 - 11   13 - 15
Pátek        08 - 11   13 - 15

ORDINACE MUDR. VÝMOLOVÉ
                                Úterý           8.30 - 11.00
                                Čtvrtek     12.30 - 14.30            
                                                    14.30 - 15.30 pro objednané pacienty

ORDINACE MUDR. HOŘÁK
Pondělí     13.15 - 14.30 kojenecká poradna 1. a 3. týden v měsíci
Úterý         11.15 - 12.30
Čtvrtek        7.15  -  8.30
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PODĚKOVÁNÍ MGR. SURANOVÉ 

ZA JEJÍ DLOUHOLETÉ PŮSOBENÍ VE FUNKCI VEDOUCÍ KNIHOVNY.

V pátek 28. 6. 2013 proběhlo malé rozloučení 
starosty a místostarosty s dosavadní knihovnicí Mgr. 
Danuší Suranovou, která dlouhá léta spravovala naši 
místní knihovnu. Knihovna za jejího působení dosáh-
la množství nových čtenářů, a stala se centrem k získá-
vání informací a zábavy pro řadu našich spoluobčanů. 
Velmi dobře spolupracovala, jako bývalá kantorka, 
s naší školou, kde pořádala různé přednášky, které 
měly za cíl přivést děti ke čtení a k literatuře.

Paní  Suranová ukončila na vlastní žádost pracov-
ní poměr s obcí ke konci června t.r. a proto bylo nut-
né vybrat novou vedoucí knihovny. Stala se jí slečna 
Monika Podrazilová, která má vystudovanou školu 
v oboru knihovník a proto doufáme, že naše knihovna 
dostane opět nový impuls a stane se důležitým místem 
pro naše spoluobčany.  

Odcházející paní knihovnici přejeme, jistě i jmé-
nem všech čtenářů a spoluobčanů, hodně štěstí, zdraví  
a vyslovujeme velké poděkování za její dlouholetou 

a smysluplnou činnost a také za trpělivost při trojím stěhování 
knihovny z místa na místo. Paní učitelko, ještě jednou velké po-

děkování za Vaši usilovnou práci.
Stanislav Tomšej, starosta obce

a

Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí Vás zvou

na KROJOVANOU ZÁBAVU
Těšíme se na Vás 9. listopadu 2013.

K tanci bude hrát Dolinečka.
Součástí bude netradiční selská tombola, do které můžete 

přispět i Vy svým výrobkem nebo darem potřebným do 
každé domácnosti.

„Tož dojdite vyvětrat kroje.“
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POUŤ NA ŽEROTÍN 2013

V letošním roce si připomínáme 1150 let 
od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na 
Moravu. Při této příležitosti se Místní akční 
skupina Strážnicko, která sdružuje deset obcí, 
rozhodla uspořádat krojovou pouť na kopec 
Žerotín, nacházející se ve výšce 321 m n. m. 
nad obcí Radějov.

Zástupci sedmi z nich vyšli v půl deváté 
ráno od kostela svatých Cyrila a Matoděje v 
Radějově za doprovodu dechové hudby vstříc 
Žerotínskému kříži, který se nachází na jeho 
vrcholu. Na loukách pod Žerotínem tak byly v 
průvodu k vidění kroje z Petrova, Sudoměřic, Strážnice, Radějova nebo Tvarožné Lhoty.

Obec Sudoměřice byla zastoupena malou, ale za to bohatě zdobenou výpravou čítající dva muž-
ské kroje a tři dívčí. Neméně početná byla i doprovodná skupina. V průvodu jsme tak zaujali právo-
platné místo.

Na cestě nás doprovázeli slovanští věro-
zvěstové, kteří byli přítomni ve zpívaných pís-
ních a dodali tak celému průvodu dobovou 
atmosféru, kterou si mnozí z nás pamatují z vy-
právění svých babiček a dědečků. Někteří měli 
na sobě i jejich kroje.

Po necelé hodině cesty jsme již stáli na 
vrcholu kopce, kde byla připravena mše svatá, 
kterou celebrovali otcové Lukáš a Jacek ze stráž-
nické farnosti a otec Jiří jako zástupce farnosti 
Sudoměřice. Po mši byla také příležitost na-
hlédnout do tamnější kapličky.

 Po mši se zástupci jednotlivých obcí roz-
dělili na skupiny, aby se mohla každá obec vyfotit v tomto příjemném prostředí, následně se ale 
tyto skupiny opět spojily a vzájemně promísily, aby jaksepatří využili příležitosti potkat se se svými 
známými a rodinami. A tak jsem mohl vidět 
zajímavý jev. Kdyby byli všichni v „civilním ob-
lečení“ bylo by jen těžko poznat odkud kdo je, 
ale podle kroje bylo hned vidět, že ten je z Ra-
dějova, tá děvčica je ze Strážnice nebo tá tetička 
s tým strýcem budů určitě Petrovjané. 

Pro přítomné bylo připraveno drobné ob-
čerstvení z místních zdrojů, tzn. víno, slivovice, 
řízky, pivo apod.   

Při vzpomínce na ten den mne napadá je-
dinná věta jak zakončit tento článek -  „K tobě 
hlas prosby z této vlasti vane: Dědictví otců za-
chovej nám Pane“. 

Tomáš Kočvara DiS
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DUCHOVNÍ OKÉNKO OTCE JIŘÍHO

Jak se připravit na to, co je před námi? 
1. Jaký je můj cíl?
Jak se lépe připravit na den, který je před námi, než tím, že si stanovíme cíle nebo výsledky, 

jichž chceme před jeho skončením dosáhnout. I když nemám zrovna v oblibě tato slova, která byla 
pošpiněna světem komerce a získala tak odstín, jemuž bych se raději vyhnul.

Tady s dovolením rozvedu trošku víc i jednu vlastní myšlenku. Jaký je váš cíl, milí rodiče? 
Jakých výsledků chcete dosáhnout se svými dětmi? Jen výuka, kroužky, maturitní zkouška, snad 
i výška… a co dál? A co duchovní život? Člověk, to není jen složenina masa a kostí. To podstatné 
v něm je jeho duše, která oživuje hmotné tělo. Mají vaše děti, milí rodiče, dostatek duchovního 
vedení? Jestli ano, víte o tom, kdo a kam je vede? Já jen sleduji to, co je v naší obci. 13 nádherných 
děti v 1. třídě. Z toho čtyři jsou přihlášeny do nepovinného předmětu: Katolické výuky římsko-
katolického náboženství. Za rok začne příprava na sv. biřmování, a proto se již nyní ptám: „Kolik 
mladých lidí je přijme?“ Záleží to na vás, drazí rodiče a mládeži. Zkuste si ujasnit jen jedno: „Jaký 
je cíl pro duchovní život mého dítěte? Jaký cíl v duchovní oblasti chci dosáhnout já sám?

2. Co bych raději odložil...
Nabídněme nejprve dnešní den Bohu. V duchu si ho předem promítněme s cílem přeměnit 

ho. Pak je dobré učinit rozhodnutí, že uděláme to, nač bychom jinak pravděpodobně nebo i schvál-
ně zapomněli. Mohou to být všední povinnosti, které stále odkládáme, jako výměna povlečení, 
napumpování pneumatik nebo odmrazení lednice nebo i něco důležitějšího. A co jít občas i ve 
všední den na mši sv.? Zapojit se do modlitby sv. růžence, křížové cesty, májové apod.?

3. Čas pro druhé.
Vždycky je tu někdo z přátel či příbuzných, kdo je nemocný nebo potřebuje pomoci, komu 

bychom měli zavolat, napsat nebo za ním dokonce na pár minut zajít. Anebo bychom si možná 
měli udělat předsevzetí, že se omluvíme někomu z rodiny, známému či kolegovi v práci za své 
včerejší chování. Sami si přejeme pokoj, srdečnost, lásku, odpuštění. Dopřejme to i svým bližním, 
sousedům, zaměstnancům a zaměstnavatelům. Přejme lidem požehnání a kupodivu zjistíme, ko-
lik dobra od nich se nám bude dostávat.

(převzal jsem z knihy Davida Torkingtona - s vlastní úpravou textu: Mystika všedního dne)

Milion dětí se modlí růženec
Iniciativa „Milion dětí se modlí růženec“ vznikla ve Venezuele a rozšířila se do celého svě-

ta. Od roku 2005 ji pořádá Národní rada venezuelských katolíků a účastní se jí děti ve školách, 
v domácím vyučování a ve farnostech. Iniciativa dostala svůj název a svůj cíl od sv. Pia, který řekl: 
„Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“ Iniciativy se ujala německá katolická nadace 
„Kirche in Not“, která každý rok děti vyzývá k účasti a která také vydává materiály pro tuto akci.

Toto modlitební setkání se koná vždy 18. října v 9 hodin. Vzhledem k časovému posunu pro-
bíhá modlitba růžence tento den na celém světě nepřetržitě. Děti se shromáždí ve školách, tří-
dách, na školním dvoře nebo ve školní kapli; ve farnosti; v nemocnici, v ústavu sociální péče apod. 
V letošním roce připadá 18. října na pátek, budeme se tedy společně modlit bolestný růženec. 
Církev vždy uznávala zvláštní účinnost modlitby růžence. Bl. Jan Pavel II. v apoštolském listu „Ro-
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sarium Virginis Mariae“ říká: „Těžkosti nového tisíciletí nás přivádějí k názoru, že naději na méně 
chmurnou budoucnost v nás může probudit jen zásah nebes, schopný pohnout srdci všech lidí. 
Růženec tím, že zaměřuje náš pohled na Krista, činí z nás také strůjce pokoje.“ V „Listu dětem“ 
(1994) bl. Jan Pavel II. napsal: „Papež velmi počítá s vašimi modlitbami. Musíme se modlit spo-
lečně a moc, aby se lidstvo, tvořené mnoha miliardami lidských bytostí, stávalo stále více rodinou 
Boží a aby mohlo žít v míru.“ 

Zvu všechny, kteří se mohou v tento den iniciativy zúčastnit, aby se zapojili. Věřím, že uvedená 
iniciativa přinese požehnání do škol i do rodin všech dětí a že modlitba růžence se stane pravidel-
nou součástí duchovního života dětí. 

O. Jerzy
www.farnostsudomerice.cz

PRÁZDNINOVÉ DNY

Začátkem prázdnin, na svátek  Jana Husa,  
si každý, kdo chtěl, mohl najít čas pro přátelský 
letní výšlap. Odjíždělo  se v dopoledních ho-
dinách autobusem do Radějova. Počasí  nám 
přálo (bylo totiž pod mrakem a tak jsme se při 
výstupu ke kapli na Žerotín ani moc nezapoti-
li). Byla dobrá viditelnost a tak nás upoutal roz-
hled daleko do kraje.  na  vinohrady a dědinky 
v našem blízkém okolí. 

Chvilku před obědem jsme založili tábo-
rák, abychom si mohli opéct špekáčky. Poledne 
jsme si zpestřili zábavnými hrami ( u kterých se 
docela naběhali i dospělí). Při pěší cestě zpět do 
Sudoměřic  jsme se zastavili na Hotařské búdě, 
kde jsme se občerstvili kafíčkem. Děcka si za-
běhala s balonem a využila tamních houpaček. 
Od Hotařské búdy nás čekala cesta vyznačena 
fáborky a taky několik dovednostních, či po-

znávacích zastavení. Tak například 
se hledaly stopy zvířat, které se pak 
odlévaly…. Vyvrcholením celé cesty 
bylo hledání  pokladu s mincemi a se 
zlatými kameny. 

Jelikož nám bylo dobře, cesta zpět 
trvala několik hodin . Šli jsme po-
malým krokem, abychom se stačili 
pobavit. Na samém konci cesty nás 
dospělé čekalo překvapení  v podobě 
pohostinnosti pana Gavlíka, který na 
nás celý den čekal ve sklípku, až my po-
cestní půjdeme okolo, aby nám mohl 
po dlouhé cestě nabídnout vínečko 
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osvěžující teploty a výborné 
chuti. Moc mu děkujeme za 
příjemné osvěžení. 

Výlet se vydařil. Pojďte 
příště s námi !!!! Každý kdo 
má chuť.

Dalšímu výletu počasí 
moc nepřálo. V noci hodně 
pršelo, ovšem pro nás to ne-
znamenalo, že bychom se vý-
letu vzdali, ale program jsme 
přizpůsobili tak, aby byl pří-
jemný pro všechny. Původní  
výlet na kolech na Mlýnky se 

při výjezdu tedy změnil na výlet do Strážnice. Předpokládali jsme totiž, že cesty tímto směrem 
nebudou tolik blátivé. Jeli  
jsme přes Petrov, kde jsme  
při cestě dostali malé ces-
tovní pohoštění a vyrazili 
Lúkama směr Strážnický 
kemp. Jelikož měly děti 
žízeň na Kofolu, nezbylo, 
než jim vyhovět. Chvilku 
jsme zde pobyli a  vydali 
se na cestu zpět do Sudo-
měřic. I přes malou změ-
nu programu jsme byli 
spokojeni pěkně stráve-
ným dopolednem a jsme 
rádi, že nás nic neodra-
dilo. 

Letošní jediný táborák na farním dvoře se mimořádně vydařil svou velkou účastí. Jsme 
rádi, že na farní zahradu 
přišli ti, kteří se chtěli 
pobavit. Dospělí přinesli 
něco ze svých domácích 
zdrojů a každý tedy  mohl 
ochutnat to, co má rád. 
Děcka si zahrála spoustu 
her jako pétanque, mölk-
ky, ping-pong a samo-
zřejmě jejich oblíbenou 
„schovku“. Ta vždycky 
zvítězí . Maminky, co-
pak doma děláváte, že ne-
přijdete?

K a J Janečkovi
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Ministranti na Baťáku

Rád bych vás seznámil s výletem 
na Baťův kanál, který se uskutečnil 
6.-7.9.2013. Čekalo nás noční překvapení..

Sraz byl v 16:00 na Baťáku, kde jsme se 
ubytovali v lodích, vybalili batohy a vyra-
zili do Sudoměřic na mši sv. Pak jsme jeli 
zpět na Baťák, kde jsme tábořili a opékali 
špekáčky. Při táboření jsme se dozvědě-
li překvapení, že pojedeme do Skalice na 
kolech podívat se na historické památky 

v tomto krásnem historickém měs-
tě. Po návratu na Baťák jsme šli spát, 
protože nás čekal další náročný den. 
Po krásném ránu a snídani jsme plu-
li směrem do Strážnice do parku na 
oběd. Po oběde byl návrat zpět na 
Výklopník, kde jsme ukončili minis-
trantskou plavbu po Baťovém kanále. 
Výlet se nám líbil jako každý rok. Ško-
da jen, že se nepřipojilo více účastníků 
na tento dobrodružný výlet.

Ivo Scorion Baculík
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Vzpomínky na pouť do Vambeřic

Poslední srpnovou sobotu se autobus farní-
ků ze Sudoměřic a několika okolních obcí vydal 
pod vedením Otce Jiřího do polských Vambeřic. 
Všichni si museli přivstat, neboť se vyjíždělo již 
v půl páté ráno. Čekala nás totiž daleká cesta, 
cca 5 hodin v autobuse.  Ale cesta to byla krásná, 
mimo dálnici, směr Svitavy, Broumov, Polsko. 
Všichni se kochali krásami naší přírody, ve ves-
nicích předzahrádkami, které si pamatujeme jen 
z dob našich babiček. Po ranní modlitbě a zpěvu 
mariánských písní se poutníci občerstvili i ne-
zbytnými domácími štamprličkami a nechyběly 
ani veselé písně, vtipy a vyprávění, které k dobré-
mu výletu patří. Zkrátka nálada byla skvělá. Prv-

ním cílem naší pouti byla kostnice v Čermné /polsky Kaplica Czaszek/ jen několik desítek metrů 
od hranic s Českem. Byla zbudována v roce 1776 místním farářem, Čechem Václavem Tomáškem, 
který se svými společníky sesbíral kosti z masových hrobů obětí třicetileté války, slezských válek a 
epidemií cholery. Zdi kaple jsou pokryty třemi tisícovkami lidských lebek, kosti dalších 21 000 lidí 
jsou v základech. Na oltáři jsou umístěny lebky zakladatelů. Po poučné prohlídce jsme se vydali již 
do poutního místa a cíle naši cesty Vambeřic / polsky Wambierzyce/. Je to významné poutní místo 
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Z dožínkové mše v Sudoměřicích

vzdálené asi 15km od českého Broumova. Vznik svatyně na tomto místě souvisí s legendou ze 12. 
Století, kdy zde měl  nevidomý Jan z Ratna nabýt zraku a zjevila se mu postava Panny Marie. Na 
místě dřevěné kaple z roku 1263 byla počátkem 18. století zbudována Bazilika Matky Boží se zají-
mavou barokní architekturou ochozů kolem oválné lodi a 11 kaplí. Uvnitř se nachází soška Panny 
Marie z lipového dřeva, která byla korunována v roce 1980. V roce 1936 získal kostel titul menší 
baziliky.Té se také říká Slezský Jeruzalém. /Zdroj internet/. Zde nám Otec Jíří sloužil mši svatou. 
Po jejím skončení a prohlídce baziliky se poutníci vydali na prohlídku nedalekého pohyblivého 
betléma z roku 1882 s více než 800 fi gurkami zhotovenými místním hodinářem. Poté se skupina 
poutníků, kterým sloužily nohy   (a také někteří odvážní, kterým nohy už tak moc neslouží) vydala 
na prohlídku Křížové cesty, která patří k nejkrásnějším v Evropě a má 79 zastávek, které pochází z 
18. a 19. Století. Za velmi pěkného letního počasí jsme se po krátkém odpočinku vraceli domů se 
zastávkou v Broumově. Tam jsme měli v plánu prohlédnout si Benediktinský klášter, který patří 
mezi národní kulturní památky České republiky. Prohlédnout jsme si ho mohli jenom zvenčí, po-
něvadž byl z důvodů oslav dožínek pro veřejnost uzavřen. Jelikož se počasí náhle změnilo, začalo 
vydatně pršet, vydali jsme toho k pozdnímu obědu v krásném hotelu Veba. Občerstveni a odpočati  
jsme se vydali na dalekou cestu domů. Cestou vládla radostná a spokojená nálada. Vraceli jsme se  
obohaceni novým poznáním, duchovními a společenskými dojmy. 

Za to vše patří velký dík našemu Otci Jiřímu, který pro nás připravil už nejednu krásnou pouť 
a seznámil nás s mnoha krásnými a významnými místy nejenom u nás , ale také v Polsku. Ještě 
jednou díky a zase někdy příště.

Účastnice pouti
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na začátku školního roku bych 
se chtěla ještě ohlédnout za někte-
rými pěknými zážitky dětí v červ-
nových dnech v mateřské škole. 

I přes deštivé počasí tohoto mě-
síce nám na našich výletech svítilo 
sluníčko. Nejdříve jsme se autobu-
sem ČSAD Hodonín s dětmi z celé 
MŠ vydali na výlet do přírodního 
skanzenu Salaš Travičná do Tva-
rožné Lhoty. V přírodním prostředí 
chráněné krajinné oblasti Bílé Kar-
paty jsme si s dětmi prošli naučnou 
stezku. Děti si prohlédly historické 
venkovské stavby, arboretum slo-

váckých dřevin, ovčín, luční květiny, řezby a domácí zvířata, které si samy mohly krmit. 
Děti brzy zjistily, že prasátkům zachutnaly slupky banánů z jejich svačin ze školky a s rados-
tí pozorovaly, jakou jim připravily hostinu. Pohrály si na hřišti s prolézačkami a zkoumaly 
vývoj pulců i chráněného brouka roháče. S panem průvodcem jsme vyšlápli i k rozhledně. 
Dopoledne prožité v přírodě v lese děti obohatil o nové zážitky a poznatky. Celé náklady na 
dopravu tohoto výletu jsme uhradili ze sponzorského příspěvku od ČSAD Hodonín – pana 
M. Mikla. Byl to již 3. výlet v uplynulém školním roce, proto bych chtěla společnosti ČSAD 
vyjádřit za tuto podporu dětem naší MŠ poděkování. 

Před zahradní slavností jsme pro děti uspořádali pěší vycházku na Vanďurák, kam nás 
pozvali místní rybáři. Opečené špekáčky , které jim v tomto kouzelném a pečlivě udržova-
ném koutku čisté přírody, připravil pan Macháček se svými kolegy rybáři, paní školnicí a 
ochotnými maminkami, dětem velmi chutnaly. Podařilo se nám uvidět několik úspěšných 
záběrů ryb. S výlovem několika kaprů pomohly i děti.Ulovené ryby , které pro děti rybáři 
chytali od časného rána, si děti mohly zblízka pohladit a prohlédnout v kádích. 

Na Zahradní slavnosti 
21.června jsme se rozloučili s 
13 předškoláky, kteří zde byli 
slavnostně pasováni na žáky 1. 
třídy ZŠ Sudoměřice. 

Ve školním roce 2013 – 
2014 máme zcela naplněnu 
kapacitu MŠ , která je 54 dětí. 
Děti máme rozděleny do 2 
tříd. Ve třídě 1. Berušky jsou 
zapsány děti mladší . Děti, 
které půjdou v lednu k zápisu 
do ZŠ , dochází do třídy 2. do 
Včeliček. Do MŠ jsme pro ten-
to školní rok přijali 15 dětí. 
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První den v MŠ po prázdninách se děti již od rána velmi těšily na zahradu. Čekalo je 
tam nové hřiště , které v době uzavření MŠ o prázdninách nechal pro předškoláky zhotovit 
náš zřizovatel Obecní úřad Sudoměřice . Zakázku provedla firma Vemax Přerov. Součástí 
hřiště je 10 herních prvků, které jsou rozmístěny na pryžové dlažbě, která dětem zajišťuje 
bezpečnou hru. Děti mají na hřišti oblíbené houpačky řetízkové, kyvadlové i pružinové, le-
zeckou stěnu , prolézačku a skluzavku . K odpočinku jim slouží lavička v podobě jezevčíka. 

Od září ve třídách začínáme naplňovat náš nový školní vzdělávací program s názvem 
Poznáváme svět, poznáváme sebe se skřítky duhového stromu. V tomto školním kurikulu 
dětem přibližujeme svět přírody, a to především pomocí činnostního učení – na vycházkách 
a na školní zahradě. Přiměřenou formou, s ohledem na jejich věkové zvláštnosti , chceme 
u dětí vzbuzovat zájem o říši rostlin i živočichů, především o ty, které jsou typické pro náš 
region. Pozorováním přírody děti podněcujeme ke zvědavosti, ke kladení otázek a hledání 
odpovědí, pobytem v přírodě k prožitkům klidu, souladu, radosti. Do vzdělávacích činností 
zařazujeme nabídky VIS Bílé Karpaty a od tohoto školního roku i OS Lidé a země . Na 
měsíc říjen připravujeme program Delfín Dilo a podmořský svět a na jaro Človíček a jeho 
maminka planeta Země. 

V plánu činností máme také zařazeny návštěvy divadel Veselá školička, která do naší 
MŠ přijíždí s maňáskem Čendou a s kostýmy pro děti, které se v převlecích pak samy stá-
vají herci.Na konci školního roku chceme pro děti pořádat výlety a předplaveckou výuku v 
Hodoníně pro předškoláky. 

Nejbližší akcí , kterou jsme pro děti připravily na měsíc září, je návštěva pracovnice Čer-
veného kříže paní B. Miklosyové, která dětem hravou formou přiblíží zásady první pomoci. 
Jak mají děti reagovat na úraz svůj nebo jejich kamarádů a jak si mohou i ony v případě 
zranění samy zavolat pomoc. 

Přeji našim dětem ve školce co nejméně slziček a všem čtenářům zpravodaje krásné 
babí léto. 

J. Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC…

V minulém čísle jsme se s vámi 
rozloučili informací o připravova-
ném školním výletě. Navštívili jsme 
Archeoskanzen Modrá - Velkomo-
ravské opevněné sídliště středního 
Pomoraví s průvodcem. Poutavou 
formou byl žákům přiblížen život 
obyvatel Velké Moravy. Prohlédli 
jsme si i Živou vodu Modrá - svět 
sladkovodních ryb a obojživelníků 
s osmimetrovým podvodním tu-
nelem a dále botanickou expozici 
moravských biotopů. Na závěr jsme 
se vydali na poutní místo Velehrad. 

Dopravu sponzorsky podpořila fi rma 
ČSAD Hodonín a.s. 

Ve druhé polovině června se usku-
tečnily projektové dny. Žáci 1.,2., a 3. 
ročníku pracovali na projektech Voda a 
Obec. Žáci 4. a 5. ročníku se vydali na 
dva dny zkoumat květenu Bílých Kar-
pat v projektu „Bílé Karpaty na vlastní 
oči“. Projekt byl podpořen sponzor-
ským příspěvkem manželů Hujsových a 
fi rmy Pneu plus s.r.o. V posledním týd-
nu jsme strávili společné sportovní do-
poledne s žáky z Petrova. Také jsme se 
vydali na pěší výlet na Výklopník, kde 
pro nás pan Fojtík připravil projížďku 

na lodích a opekli jsme si tradičně 
špekáčky, které nám darovala fi rma 
Řeznictví Schäckovi. Na Zahradní 
slavnosti, která proběhla ve spolu-
práci s Radou rodičů, pak proběhlo 
tradiční rozloučení s předškoláky a 
„páťáky“. Nechybělo vystoupení ma-
žoretek, malování na obličej, se svým 
závěrečným tancem se předvedly 
děvčata pátého ročníku a dramatický 
kroužek sehrál představení Perníko-
vá chaloupka. 

Školní rok jsme zakončili roz-
dáním vysvědčení. Opustilo nás 
12 žáků pátého ročníku. Jeden žák 



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2013 23

přešel na Purkyňovo gymnázium ve 
Strážnici a ostatní na spádovou ZŠ 
Strážnice, Školní.

Během krásných slunečných mě-
síců prázdnin jsme měli možnost na-
čerpat energii na nový školní rok. 

 Ten začal 2. září. V půl osmé ráno 
se konala mše Jiřího Szwarce věnovaná 
mimo jiné žákům, rodičům a pracov-
níkům školy. O půl deváté proběhlo 
za přítomnosti pana starosty, zástupců 
Obce a Školské rady slavnostní zaháje-
ní nového školního roku. 

Organizace školního roku 2013-2014 
V tomto školním roce je zcela naplněna kapacita MŠ. Vzdělává se zde 54 dětí ve dvou třídách. 

Vyučujícími I. třídy-Berušek jsou paní učitelky Jana Miklová, Dis a Hana Matějíčková, vyučujícími 
druhé třídy -Včeliček jsou Jarmila Ševelová a 
Petra Jančová,. Za podpory zřizovatele a zís-
kání dotace bylo vybudováno nové sportovní 
hřiště v zahradě MŠ. 

Nacházejí se zde nové houpačky, sklu-
zavka, lezecká a lanová stěna, lavičky a další 
hrací prvky pro nejmenší. 

V základní škole se letos vzdělává 56 
žáků. Z toho 13 prvňáčků. Vyučuje se ve 
třech třídách. Dvě třídy mají spojené ročníky 
(2.a3.,4.a5.) Novou posilou pedagogického 
týmu je paní učitelka Mgr. Šárka Daňková. 
Zastupuje paní učitelku Mgr. Veroniku Stra-
kovou, která odešla na mateřskou dovolenou. 
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Ročník  Třídní učitelka   Počet žáků 
I. (1. ročník)  Mgr. Šárka Daňková  13 
II. (2. a 3. ročník) Mgr. Hana Veselá   12 a 11 
III. (4. a 5. ročník) Mgr. Ludmila Foltýnová  9 a 11 

Součástí školy je školní družila s kapacitou 25 žáků. Vychovatelkou školní družiny je paní 
Alexandra Hadašová. 

I nadále pokračujeme v naplňování školské reformy a vyučujeme podle vlastního ŠVP Škola 
pro život, který je v souladu s upraveným RVP ZV k 1.9.2013. 

Kromě povinných předmětů se bude vyučovat nepovinný předmět náboženství a v odpoled-
ních hodinách nabídneme i letos aktivity v zájmových útvarech. Pokračovat budeme v projek-
tech podporující zdraví - „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“ a v ekologickém projektu Recyklo-
hraní. Nejen pro žáky, ale i pro rodiče a blízké připravujeme opět tvořivé dílny a další projekty. 

Všem přeji, aby školní rok 2013/2014 byl plný zdraví, pohody a radosti z úspěchů. 
Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU FINANČNÍHO LIMITU 
PRO NÁKUP POTRAVIN VE ŠJ OD 1.9.2013

Strávníci 3-6 let   Strávníci 7-10 let  Strávníci 11-14 let  
Přesnídávka 7,- Kč   Přesnídávka 7,- Kč   Oběd 22,- Kč 
Oběd 17,- Kč   Oběd 20,- Kč    
Svačina 7,-Kč   Svačina 7,- Kč   Cizí strávníci
Celkem(celodenní) 31,- Kč ; Celkem(celodenní) 34,- Kč Na potraviny 35,- Kč
na nápoje 3,- Kč      Režie 18,- Kč

Alena Baculíková, vedoucí ŠJ
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Dne 8.6. 2013 se uskutečnil v naší obci 
den dětí. Tento rok byl pro děti připraven 
karneval se zumbou. Celým dnem děti pro-
vázely víly a pohádkové bytosti, vše bylo v 
doprovodu hudby a úžasné předcvičitelky 
Bětky. Děti mohly přijít v maskách i bez, 
plnily různé úkoly, které si pro ně víly vy-
myslely. Víly vybraly 10 dětí v maskách, 
které byly odměněny za nejhezčí masky. 
Každé z dětí si však odneslo nějaký malý 
dáreček. Děti si mohly zumbu vyzkoušet a 
k zumbování se mohli přidat i rodiče. Pár 
odvážných maminek se našlo, škoda jen, že 
jich nebylo víc. Mohli jsme shlédnout vystoupení malých i větších zumabalenek ze Strážnice 
pod vedením Alžběty Macháčkové. Počasí nám přálo, sluníčko krásně hřálo a spousta rodičů se 
schovávala ve stínu školy, ale děti z nadšením dováděli i mimo stín. Pro děti bylo tento krásný 
den zajištěno občerstvení; jak pitný režim tak i malá svačina.Byl připraven i bufet s občerstve-
ním pro všechny ostatní. Myslím si, že pro děti to byl určitě hezky strávený den.

Jen je škoda, že podobných společenský akcí se v naší obci neúčastní více lidí. Organizátoři 
obětují svůj volný čas a někteří spoluobčané mají spoustu komentářů, ale akcí se neúčastní. Svůj 
názor má právo projevit každý.Ale pokud nebudeme navštěvovat akce v naší obci, tak za chvíli se 
tady, žádné konat nebudou, protože to odradí všechny ty, kteří tady nějakou akci nebo kulturní 
činnost chtějí vytvořit. A to by byla velká škoda. 

maminka
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DISKOTÉKA NA UKONČENÍ PRÁZDNIN

Předposlední srpnový týden se již podruhé 
uskutečnila ve Starém potoku diskotéka na ukon-
čení prázdnin pro všechny děti i mládež. Tentokrát 
nám přálo počasí, a tak si všichni mohli podle chu-
ti zatancovat a ti menší i pohrát s míčky a krouž-
ky. Diskotéku uváděli Martin a Tomáš Zdařilovi a 
ozvučení zajistila agentura Taroc.

Na své si mohli přijít opravdu všichni, protože 
písničky byly různého žánru a na přání bylo zahrá-
no snad vše.....

Pro ty menší byly připraveny sladké odměny 
a nafukovací balonky, se kterými si také zatančily. 

Bufet byl zajištěn v pirátské podobě a to od Bořka a  Marušky. Zároveň taky děkujeme za jejich 
sponzorský dar.

Doufám, že se všichni dobře pobavili a za rok se nás tam sejde zase o něco více..
Kulturní komise
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CYKLOOKÉNKO VLASTY HYNČICY

Koncem prázdnin jsem se zúčast-
nil fi nále českého poháru horských 
kol ve sjezdu které se konalo v lyžař-
ském areálu na Špičáku na Šumavě. 
Díky tomu, že jsem tady absolvoval 
letos i závod evropského poháru, 
který jsem vyhrál a měl jsem výho-
du díky znalosti tratě, vyhrál jsem tu 
i fi nále českého poháru. První závod 
českého poháru  jsem jel v květnu na 
Monínci, kde jsem vyhrál svoji ka-
tegorii Master 1 a to jsem zopakoval 
v Koutech nad Desnou. Mistrovství 
české republiky se konalo ve Špin-
dlerově Mlýně začátkem prázdnin a 
chtěl jsem tam obhájit titul mistra české republiky. A to se mi povedlo a přivezl jsem si medaili 
a dres mistra republiky. Jsem spokojený s průběhem sezony. Vše se mi dařilo. Závody jsem zvlá-
dal, jen času na trénink bylo míň, protože byla zrovna sezona v mém cykloservisu a bylo toho 
na mě moc. Ale zvládl jsem to! Čeká mě ještě fi nále slovenského poháru a evropského poháru 
ve slovinském Mariboru. Věřím, že to zvládnu. Hlavně dojet v pořádku, protože sem tam taky 
spadnu z kola a docela to bolí. Musím poděkovat za podporu rodině, taky přítelkyni Janě a 
sponzorům Spcialized cz a Obci Sudoměřice.

V. Hynčica

Kulturní komise při obecním zastupitelstvu
v Sudoměřicích si Vás dovoluje pozvat

 na BESEDU S DŮCHODCI,
která se koná v neděli 6.10.2013 v 15 hod.

K tanci a poslechu zahraje Dolinečka.
Vystoupí děti z mateřské a základní školy

v Sudoměřicích.



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJZÁŘÍ 201328

Z ČINNOSTI MO SDČR V SUDOMĚŘICÍCH

Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v bu-
doucnu přijde něco, co bude to pravé, protože 
je možné, že to pravé přichází právě teď a v bu-
doucnu nic krásnějšího už nepřijde. (Ota Pavel) 
Skončily prázdniny a s nimi i řada krásných, 
horkých letních dnů, které jsme si užili každý 
po svém.  
Jedinou akcí letošního léta byl zájezd spolu 
se členy MO SD v Hodoníně  na Slovensko 
do  zámku Smolenice a  jeskyní Driny, který 
byl ukončen v družební organizaci v Brezové 
pod Bradlom. Protože přístup do jeskyní byl 
dosti náročný, někteří účastníci se prohlídky 
nezúčastnili. Zato příjemné bylo ukončení u 

slovenských přátel, kteří nás pohostili. Náš člen p. Štefánek nám přispěl k dobré náladě a zpěvu hrou 
na harmoniku. Kolem osmé hodiny večer jsme se loučili i když se některým ještě domů nechtělo. 

Do konce roku nás čeká ještě několik akcí: 
Koncem září, případně začátkem října by mělo být posezení při burčáku s přáteli z Brezové pod 
Bradlom, na které zveme všechny naše členy. 
Den seniorů se bude letos konat v neděli 6. října 2013 v 15,00 hod. v tělocvičně ZŠ v Sudoměřicích, 
zváni jsou všichni důchodci z obce. 
Podzimní zájezd plánujeme na 17. října  2013 na trase Napajedla – zámek, Provodov – poutní kostel, 
a individuální prohlídka Luhačovic. 
MO SD z Hodonína nám rezervuje vstupenky  na divadelní hru Divotvorný hrnec v divadle Zlín, 
cena 290,- Kč, 11. října 2013, zájemce vyzvedne i doveze autobus do Sudoměřic. 
Dále  - Gyor  v Maďarsku,  24. října 2013 , cena zatím nebyla stanovena a 7. listopadu zájezd do diva-
dla v Brně na balet Baladera – cena zatím také  nebyla stanovena. 
V měsíci listopadu plánujeme členskou schůzi, na které popřejeme a posedíme s letošními jubilanty . 
Návštěvu divadla, ale zatím ještě nevíme kde a kdy. 



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2013 29

ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

Dne 1.8.2013 nabývá účinnosti Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o 
minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního pro-
středí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, na jehož základě dochází ke zvýšení minimální mzdy z Kč 8.000,00 na Kč 8.500,00. 

Bc. Helena Tomčalová

V prosinci bude tradiční posezení při svíčkách. 
Oznamujeme všem členům , že máme zakoupeny pernamentky  na září 2013 až červen 2014 na 
25. seriál koncertů DH v Hodoníně na každý měsíc pro 2 osoby. 
26. 9. 2013    DH Kameníkovi muzikanti a DH Lidečanka 
24.10. 2013   Pod jednou střechou 
14.11. 2013   DH Zlaťulka“20“ a DH Ištvánci 
19.12. 2013   Přijďte k nám na koledu 
16.  1. 2014   DH Vracovjáci  a DH Hulíňané 
13.  2. 2014    DH Stříbrňanka a DH Májovanka 
27.  3. 2014    DH Vlčnovjanka a DHLanžhotčanka 
17.  4. 2014    Všichni se ptají, koho to hrají 
15.  5. 2014    DH Legrúti a DH Moravská Veselka 
12.  6. 2014    Písničky z Čech, Moravy a Slovenska 
Zájemci hlaste se u p. Kateřiny Petrášové. Je škoda zaplacené vstupenky nevyužít. 

Ještě rada na závěr: 
Jak zabránit tvorbě vrásek?   Cpát se, dokud se kůže nenatáhne. 

Růžena Klásková



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJZÁŘÍ 201330

PŘEMÍSTĚNÍ HALY VRTULNÍKEM

Po dohodě s fa. Bonega  Sudoměřice 
(zastoupenou p. B. Janečkovou a R. Hu-
dečkem) jsme se rozhodli realizovat pře-
místění jejich haly na pozemek naší fi rmy 
Antique. Vznikl nápad přemístit tuto halu 
pomocí vrtulníku.

 Dne 14.9.2013 přiletěl vrtulník  MI-8. 
Pracovní tým tvořili dva piloti, jeden na-

vigátor a čtyři vazači. Po zmapování  situace rozhod-
li, jakým  způsobem se hala přemístí. Bylo nutno ji 
rozdělit na dvě poloviny. Samotné přípravy trvaly asi 
2hod. Pozdější práce, samotný přelet a přesun haly tr-
val  20min. Vše se podařilo na výbornou. Jinak  akci 
navštívila spousta místních i přespolních diváků a my-
slím, že to byl pro ně nevšední a zajímavý zážitek.

J.Buček, Antique
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HOKEJBAL

Hokejbalisté SK Sudoměřice zahájili novou seznonu 2013/2014 přípravou na domácím stadionu. 
Do mužstva se zapojili někteří hráči Hodonína i sousední Skalice. Před sezonou mužstvo absolvovalo 
10 treninkových jednotek. S přístupem hráčů v přípravě jsme byli spokojeni.

Před zahájením nové sezony jsme odehráli turnaj českého poháru v Letohradě, kde jsme po 
dobrých výkonech s extraligovými  mužstvy Hradce Králové a Letohradu skončili na 3. místě. S 
Hradcem jsme prohráli 3:2, s Letohradem skončilo utkání po základní části 3:3 a prohráli jsme až po 
samostatných nájezdech 3:4.

K prvnímu mistrovskému utkání sezony jsme zajížděli do Vsetína, kde jsme zvítězili vysokým 
rozdílem 15:0. Na další zápas jsme zajížděli do nedalekých Malenovic, které nastoupily se spoustou 
hráčů, kteří hrávali za náš oddíl. Tento zápas byl kvalitou na úrovni extraligy. V průběhu utkání jsme 
vedli 0:2. Domácí mužstvo dokázalo 10 vteřin před koncem vyrovnat na 2:2 a na samostatné nájezdy 
jsme prohráli 2:3.

Výsledek tohoto zápasu nás mrzel, ale kvalita Malenovic je vysoká.
Třetí mistrovské utkání s neoblíbenou Poličkou jsme nezvládli a na domácí půdě remizovali 2:2 a 

také v tomto utkání jsme prohráli až po samostatných nájezdech. Soutěž se pomalu dostává do tempa a 
věřím, že noví mladí hráči, kteří kádr doplnili, dokážou zapadnout do mužstva tak, aby se nám výsled-
kově dařilo po celou sezonu a aby jsme si v základní části vybudovali dobrou výchozí pozici na playoff .

Sestava letošní sezony:
brankáři: Komenda Lubor, Krýsa Libor
obrana: Gajda Tomáš, Stratil Martin, Zetocha Tomáš, Dinka Mario, Ivánek Josef, 
  Mišík Dominik
útočníci: Kaluža Jan, Kosík Tibor, Hujsa Milan, Toth Dominik, Toth Michal, 
  Rapant Michal, Chovanec Martin, Kostelánský Lukáš, Mezulánik Jan
  Macháček Vladimír, Uřičář Petr, Šustek Vladimír

Jan Kaluža
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OZVĚNA
Chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel : „Aaaa-

aa!“  Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval : „Aaaaaa !“ Ze zvědavosti se zeptal: „ Kdo jsi?“ A 
dostal odpověď : „Kdo jsi?“ Pak zakřičel: „Já Tě slyším! Kdo ale jsi?“ A hlas odpověděl: „Já Tě slyším! Kdo 
ale jsi?“ Rozzlobený chlapec znovu zakřičel : „Hlupáku!“ A dostal odpověď : „Hlupáku!“

Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptal se : „Tati , co se děje ?“
Otec se usmál a řekl: „Synu můj, teď pozorně poslouchej .“ A pak muž zakřičel : „Ty jsi nejlepší!“ 

Hlas odpověděl: „Ty jsi nejlepší!“ Dítě bylo překvapené a nerozumělo. Tak mu otec vysvětlil : „Lidé to na-
zývají ozvěna, ale ve skutečnosti je to ŽIVOT. Život - jako ozvěna, Ti vrací to, co Ty řekneš, nebo uděláš. 
Život není nic jiného než odraz našich činů. Pokud si Ty přeješ více Lásky na světě, musíš vytvořit více 
Lásky v Tvém Srdci. Pokud chceš, aby Tě lidé respektovali, musíš Ty respektovat je. Toto je princip, který 
je třeba vložit do všeho v životě.

Život Ti vrací to, co si dal Ty jemu.“
Náš život - to je zrcadlo nás samotných...

O MUŽI S PÁRKY
Jistý muž si koupil v bufetu párky a odnesl si je ke stolku. Jak si je na něj kladl, uvědomil si, že si 

chtěl koupit ještě něco k pití. Vrátil se tedy pro nápoj. Jak jde zpět ke stolku, vidí, že u něj sedí poměrně 
inteligentně vyhlížející a vcelku dobře oblečený vousatý pán a konzumuje jeho párky. Muž přišel ke 
stolku, nic neřekl, sedl si, vzal si druhý, zbylý párek a začal jíst. Vousáč se na něj chvíli díval, ale ani on 
nic neřekl a tak spolu mlčky jedli.

 Když vousatý pán dojedl, odešel. Muž dojedl svůj párek, dopil sklenku, vstal a mimovolně se podí-
val na vedlejší stůl a co nevidí? Byly na něm jeho vlastní, nedotknuté párky…

 Poučení:
Když jsme přesvědčeni o tom, že někomu projevujeme milosrdenství a laskavost, může to být někdy 

úplně jinak. Ta laskavost a to milosrdenství může být prokazováno naopak nám samotným...

NÁVOD K DOSAŽENÍ VNITŘNÍHO KLIDU...
Poslechla jsem jednoduchou radu, kterou jsem našla v jednom časopise  a konečně jsem našla klid v 

duši.  Stálo v něm: „Způsob, jak dosáhnout vnitřního míru, spočívá v tom, že  dokončíte úplně všechno, 
co jste začali....“ Tak jsem se doma rozhlédla okolo sebe po všem, co jsem začala a v  půlce nechala. A 
pak jsem dopila láhev červeného, potom jsem dorazila Baileys, Fernet, sáček chipsů a krabici čokolády. 
Nedovedete si ani představit, jak je mi teď fajn.

zdroj: internet
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Z podzimního archívu
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