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Vážení spoluobčané,

se starým rokem vždycky něco končí a zároveň něco začíná. Je to rituál stejně starý, jako 
naše zem. Také já jsem se rozhodla v tomto roce ukončit práci pro náš zpravodaj. Věnovala jsem 
mu více, než 7 let. A přes všechny složitosti, které bylo nutné v průběhu těch let překonávat, byla 
to jistá výzva a upřímně - dělala jsem to ráda. Ale stává se, že i velké nadšení časem poleví a to 
je pak nejlepší chvíle předat štafetu dál, aby se nestalo, že náš zpravodaj bude jen nějakým me-
chanicky se opakujícím periodikem. To bych nechtěla. Do nového vydání v březnu tedy vstoupí 
fungl nová redakční rada.

Celé moje snažení by nebylo k ničemu nebýt vás - stálých i příležitostných přispěvatelů textů, 
i fotografi í, redakční rady, členů obecního úřadu a také zaměstnanců tiskárny Brázda. Vám 
všem patří z celého srdce můj dík. Nutno říci, že jsme naši spolupráci dovedli téměř k dokonalosti 
a díky tomu je dnes náš zpravodaj dobře zavedený. Neměl by tedy být nějaký zásadní problém 
ho převzít.

Přeju tedy nové redakční radě spoustu nových nápadů, chuti do práce a vám, našim obča-
nům, i vzdálenějším čtenářům, abyste se mohli těšit na každé nové vydání.

Do nastávajícího roku 2014 přeji Vám všem, abyste nemuseli smutnit, abyste nechořeli 
a mohli se plnými doušky radovat ze života. Tak to vám opravdu přeji.

                                                                                                     Pavla Sochorová

Členové redakční rady Sudoměřského zpravodaje přejí Členové redakční rady Sudoměřského zpravodaje přejí 
Vám všem našim občanům, i přespolním čtenářům Vám všem našim občanům, i přespolním čtenářům 

hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2014.hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2014.

Na Vánoce dlúhé noce, smutno vénku stát.

Ani ptáček nezazpívá, větr nefúká.

Zafúkaj větříčku také k nám, 

štěstí, zdraví vinšujeme vám.

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám.
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Vážení spoluobčané,

rád bych vás všechny, pravidelné čtenáře našeho zpra-
vodaje, informoval před koncem roku 2013 o dění v naší 
vesnici v uplynulém čtvrtletí. Jak jsem se už zmínil v mi-
nulém čísle zpravodaje, proběhly v září a v říjnu dvě akce 
- oprava komunikace spojující ulice Nádražní a Zahradní 
a také oprava cyklotrasy směrem k Výklopníku, podél ne-
dávno vysazeného lesa ve Škarpě.  Cyklotrasa byla hraze-
na z dotace v rámci Operačního programu přeshraniční 
spolupráce SR – ČR 2007 -2013, která byla realizována ve 
spolupráci se slovenským partnerem – Městem Skalicí. 
Nový, lepší povrch komunikací, resp. cyklotrasy potěšil 
jistě všechny uživatele  a obyvatele v ulici Zahradní a cy-
klotrasa všechny milovníky cyklistiky. Prozatímním ne-
dostatkem této cyklotrasy je ukončení těsně před cílem. 
Tam je totiž potřeba vykoupit ještě jeden pozemek a pak bude možnost přijet pohodlně až 
k Baťáku. V letních měsících snad už bude funkční převoznictví z jednoho břehu na druhý.

Díky úspěchu při dotačním řízení k nám v těchto dnech přicházejí dvě nová vozidla, 
jedním je zametací stroj AUSA a druhým nákladní auto IVECO s jednoramenným nosičem 
kontejnerů. O těchto dotacích jsem také v minulém čísle informoval. 

Dále jsme v těchto dnech obdrželi rozhodnutí, že naše žádost o dotaci na obnovu zeleně 
kolem rybníka na Bařinkách je schválená. Ještě v tomto roce budeme vyhlašovat výběrové 
řízení na zhotovitele. Předpoklad realizace výsadeb je duben – květen 2014. Doufám, že toto 
místo se stane v budoucnosti dalším centrem odpočinkových aktivit pro velkou část našich 
spoluobčanů.

25.-26. října probíhaly i u nás volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výsled-
ky za volební okrsek Sudoměřice jsou uváděny v další části tohoto zpravodaje. V pondělí 
28. října se konal vzpomínkový akt k připomínce 95. výročí vzniku Československa. Po 
proslovech, hymnách a kladení věnce u pomníku padlým z I. světové války před kostelem 
se vypravil lampionový průvod k památníku vzniku naší společné vlasti u železniční trati 
na Slovensko. Zde byla zapálena mohutná vatra, při které se zazpívala oblíbená písnička 
našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka. Pak byl spuštěn excelentní ohňostroj. Byla to 
opravdu krásná a důstojná akce. 

V pátek 13. prosince snad proběhlo úspěšně naše již tradiční Zpívání u stromku. Jelikož 
tento úvodník píši ještě dříve než se tato akce měla konat, tak doufám, že všichni účastníci  
se opravdu příjemně naladili vánoční atmosférou a poklábosili si se sousedy, popili výborný 
svařák a ochutnali špičkový gulášek.

Co nás v oblasti investic čeká zásadního v příštím roce 2014. Realizace nové lokality 
Pod Vápenkami pro výstavbu 15 nových rodinných domků, výstavba nové smuteční síně, 
dokončení ubytovací kapacity v zahrádkářské budově, snad se nám podaří definitivně na-
směrovat  plán výstavby kulturního domu ke zdárnému a urychlenému vyřešení, v přípa-
dě získání dotací se budou realizovat zateplovací práce na objektech obce, tj. budovy OÚ, 
zdravotní středisko a kabin na hřišti U Kolní. O výsadbách zeleně kolem rybníka Bařinky 
jsem psal výše. Chceme  realizovat opravu pietního a vzpomínkového místa u  Památníku 

Slovo starosty
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založení Československa. Jsme nuceni zahájit práce na novém Územním plánu obce Su-
doměřice. Budeme spolupracovat s investorem na výstavbě nové provozovny firmy HABA 
Czech  na jejich pozemcích v průmyslové zóně U nádraží. Předpokládané zahájení výstavby 
je polovina roku 2014.

Úkolů nás čeká dost, věřím, že se jich zhostíme se ctí, že budeme mít Vaši důvěru a pod-
poru, abychom neustále zlepšovali život obce a zabezpečovali potřeby občanů, aby se cítili 
ve své obci opravdu jako doma.

Chci poděkovat všem zastupitelům, pracovníkům úřadu a obce, členům komisí a výbo-
rů, pracovníkům příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sudoměřice a všem občanům, kteří po-
máhají na úrovni spolků, kulturních, sportovních a charitativních organizací, prostě všem 
lidem dobré vůle.

Je čas adventní, čas vánoc, čas zklidnění, čas pro návštěvu blízkých, čas pro odpuštění 
křivd, čas pro smíření a čas pro vzpomínku na bližní, kteří nás již předešli. Nezapomínejme 
na nemocné a opuštěné spoluobčany a víme-li o nich, zkusme je podpořit a pomoci. 

Vážení spoluobčané, jsou před námi nejkrásnější svátky roku, svátek zejména dětí. Přeji 
Vám, abyste je prožili v lásce a radosti, v kruhu svých blízkých a do nového roku 2014 hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti.

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 březnu 2014
Výtisk zdarma
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VÝSLEDKY VOLEB DO PARLAMENTU ČR 

ZA VOLEBNÍ OKRSEK SUDOMĚŘICE

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných

hlasů
996 599 60,14 597 596 99,83

Strana Platné hlasy Pořadí

číslo název celkem v %   vol. stran

1 Česká str.sociálně demokrat. 141 23,65 1

2 Strana svobodných občanů 13 2,18 9

3 Česká pirátská strana 5 0,83 10 -11

4 TOP 09 34 5,7 6

5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 1 0,16 15-16 -17

6 Občanská demokratická strana 23 3,85 8

9 politické hnutí Změna 5 0,83 10 -11

10 Strana soukromníků ČR 1 0,16 15-16 -17

11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 114 19,12 2

13 Suver.-Strana zdravého rozumu 1 0,16 15-16 -17

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 26 4,36 7

17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 58 9,73 5

18 Dělnic.str.sociální spravedl. 4 0,67 12

20 ANO 2011 72 12,08 4

21 Komunistická str.Čech a Moravy 93 15,6 3

22 LEV 21-Národní socialisté 0 0 18

23 Strana zelených 3 0,5 13

24 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0,33 14
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Usnesení z XXIV. zasedání Zastupitelstva 

obce Sudoměřice ze dne 23.9.2013

Usnesení č. XXIV/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Tomčalu a paní Libuši Pod-
razilovou. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XXIV/ 1 bylo schváleno.

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

Usnesení č. XXIV/3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na r. 2013.
Navýšení příjmů o 200,2 tis.Kč, navýšení výdajů o 28,2 tis Kč., fi nancování -172,0 tis.Kč.
Hlasování č.3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2013.
Navýšení příjmů o 101 tis. Kč, navýšení výdajů o 274.5 tis. Kč, fi nancování 173,5 tis. Kč.
Hlasování č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na r. 2013.
Navýšení příjmů o 262,3 tis. Kč, navýšení výdajů o 262,3 tis. Kč.
Hlasování č.5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/6:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregionu Strážnicko za rok 2012.
Hlasování č.6: pro 10, proti 0, zdržel se 
Usnesení č. XXIV/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočet DSO Mikroregionu Strážnicko na r. 2013.
Hlasování č.7: pro 9, proti 0, zdržel se 1(RSDr. Buček)
Usnesení č. XXIV/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Obce pro Baťův kanál 
Hlasování č.8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/8 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXIV/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje návrh rozpočtu na r. 2013 – pro DSO Obce pro Baťův 
kanál.
Hlasování č.9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zastavuje veškeré přípravné práce týkající se zřízení venkovního po-
sezení v nádvoří obecní hospůdky U Kajmů č. p. 222.
Hlasování č.10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje na návrh sociální komise příspěvek 1000,- Kč pro Zdislava 
o.p.s. Veselí n.M.
Hlasování č.11: pro 9, proti 1(RSDr. Buček), zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspěvek na činnost Českého svazu ochránců přírody 
Bílé Karpaty.
Hlasování č.12: pro 9, proti 0, zdržel se 1(Mgr. Tomčala)
Usnesení č. XXIV/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice se zabývalo návrhem VAK Hodonín, a.s. a předává tuto záležitost 
k projednání Finančnímu výboru.
Hlasování č.13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce z r. 2009 mezi obcí 
Sudoměřice a MAS Strážnicko.
Hlasování č.14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neodsouhlasilo nabídku zaměstnaneckých výhod ZFP Group.
Hlasování č.15: pro 8, proti 0, zdržel se 2 (J. Janeček, Z. Fojtík)
Usnesení č. XXIV/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu o zřízení o zřízení věcného břemene na poze-
mek par.č. 870/1, mezi Obcí Sudoměřice a společností E.ON Distribuce a. s. Číslo smlouvy je HO 
– 014130005766/001. 
Hlasování č.16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/16 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXIV/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu o zřízení o zřízení věcného břemene na poze-
mek par.č. 150/1, mezi Obcí Sudoměřice a společností E.ON Distribuce a. s. Číslo smlouvy je HO 
– 014130005748/001. 
Hlasování č.17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Sudomě-
řice a JMP Net, s. r. o. Číslo smlouvy je „ EKO JMP/Sudoměřice/P640/09-1/13-2/N Přípojka“.
Hlasování č.18: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/18 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc. č. 947/3 (ostatní plocha) v k. ú. Su-
doměřice o výměře 38 m2 za cenu obvyklou v této lokalitě, tj. 10 Kč/ m2 a pozemku parc. č. 947/9 
(ostatní plocha) v k. ú. Sudoměřice o výměře 157 m2 za cenu 50 Kč/m2 + náklady související s převo-
dem nemovitosti - manželům P. a A. M., Sudoměřice č.p. …, 696 66 Sudoměřice a pověřuje starostu 
obce k uzavření kupní smlouvy.
Hlasování č.19: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/19 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků :
• parc. č. 945/2 v k. ú. Sudoměřice (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2

• parc. č. 946/2 v k. ú. Sudoměřice (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 60 m2 v k. ú. Sudoměřice
• stavba bez č. p. /č. e. – způsob využití - bydlení – na pozemku parc. č. 946/2 v k. ú. Sudoměřice
za cenu obvyklou v této lokalitě, tj. 10 Kč/ m2 + náklady související s převodem nemovitosti J. P.é, 
Sudoměřice …, 696 66 Sudoměřice a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Hlasování č.20: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/20 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/21:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1599/3 v k. ú. Sudoměřice 
(neplodná půda) o výměře 89 m2 a části pozemku parc. č. 1582/7 v k. ú. Sudoměřice (ostatní plocha) 
o výměře 9 m2 obě v k. ú. Sudoměřice - nově dle GP č. 662 - 307/2012 pozemek parc. č. 1599/33 v 
k. ú. Sudoměřice (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 98 m2 . Odprodej za cenu obvyklou v této 
lokalitě, tj. 20 Kč/m2 + náklady související s převodem nemovitosti – panu J. Š., Sudoměřice …, 696 
66 Sudoměřice.
Hlasování č.21: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/21 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/22:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2787 v k. ú. Sudoměřice 
(orná půda) o výměře 456 m2, nově dle GP č. 663 – 42/2013 pozemku parc. č. 2787/6 v k. ú. Su-
doměřice (orná půda) o výměře 456 m2 za cenu obvyklou v této lokalitě, tj. 20 Kč/m2 + náklady 
související s převodem nemovitosti – Z. F., Sudoměřice …, 696 66 Sudoměřice a pověřuje starostu 
obce k uzavření kupní smlouvy.
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Hlasování č.22: pro 9, proti 0, zdržel se 0 Pan Fojtík nehlasoval
Usnesení č. XXIV/22 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/23:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 208 

v k. ú. Sudoměřice (zastavěná plocha a nádvoří) - výměra 14 m2 v k. ú. Sudoměřice včetně pří-
slušenství.

2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje místostarostu obce k vypracování návrhu kupní 
smlouvy a předložení tohoto návrhu do příštího zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č.23: pro 10, proti 0, zdržel se0 
Usnesení č. XXIV/23 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/24:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. 

č. 947/1 v k. ú. Sudoměřice (ostatní plocha) - výměra 31 m2 v k. ú. Sudoměřice.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje místostarostu obce k vypracování návrhu kupní 

smlouvy a předložení tohoto návrhu do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování č.24: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/24 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/25:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odkup pozemků parc. č. 1786/211, 1786/217 

a 1786/194 v k. ú. Sudoměřice dle stanovených podmínek do vlastnictví obce Sudoměřice a po-
věřuje starostu obce k vypracování a následnému uzavření kupní smlouvy.

2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odkup spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. 
č. 1786/207 a 1786/212 v k. ú. Sudoměřice dle stanovených podmínek do vlastnictví obce a po-
věřuje starostu obce k vypracování a následnému uzavření kupní smlouvy.

3. Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce a místostarostu obce k dalšímu jednání 
o prodeji pozemků s dalšími vlastníky pozemků v lokalitě Díly za zahradou 2.

Hlasování č.25: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/25 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/26:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 784/1 

v k. ú. Sudoměřice a části pozemku parc. č. 1786/32 v k. ú. Sudoměřice.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k vypracování návrhu smlouvy dle 

schváleného zadání a předložení tohoto návrhu do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování č.26: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/26 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/27:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místních poplatcích 
s účinností od 1.1.2014.
Hlasování č.27: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/27 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/28:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice zařazuje žádosti:
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• M. S., Tyršova …., 696 62 Strážnice
• M. B., Sudoměřice ..
• M. J., Pražská …, 252 29 Lety
• Ing. Bc. V. Ch., DiS., Náměstí 17. listopadu …, 696 62 Strážnice a Bc. P. B., Sudoměřice …, 696 66 

Sudoměřice
do pořadníku žadatelů o stavební pozemek.
Hlasování č.28: pro 7, proti 1 (T. Kočvara, Dis.), zdržel se ( Z. Fojtík, L. Podrazilová)
Usnesení č. XXIV/28 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/29:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice na návrh kulturní a stavební komise schvaluje novostavbu smu-

teční sině a pověřuje starostu a místostarostu připravit realizaci stavby v roce 2014.. 
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí informace stavební a kulturní komise ke stavbě 

multifunkčního zařízení.
Hlasování č.29: pro 7, proti 2 ( T. Kočvara St. Tomšej ), zdržel se 1 (T. Tomčala)
Usnesení č. XXIV/29 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/30
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí informace o programu oslavy 95. výročí založení 
Československé republiky a pověřuje pracovní skupinu k dokončení celého programu včetně časo-
vého harmonogramu a k jeho vhodnému uveřejnění před konáním akce.
Hlasování č.30: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/30 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/31
Zastupitelstvo obce souhlasí s vykoupením pozemků pod chodníky v ulici Nádražní od soukromých 
osob a pověřuje starostu k objednání geometrických prací a k následné přípravě kupních smluv 
s jednotlivými vlastníky. 
Hlasování č.31: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/31 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/32
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k projednání odkoupení pozemků p. V. P. z rodinného domu 
č.p. ….
Hlasování č.32: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/32 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIV/33:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2787 
v k. ú. Sudoměřice o výměře cca 1000 m2. 
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k zadání GP a vypracování návrhu kupní 
smlouvy a předložení tohoto návrhu do dalšího zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č.33: pro10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/33 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta Tomáš Kočvara, místostarosta



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 11

Usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva 

obce Sudoměřice ze dne 29.10.2013

Usnesení č. XXV/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu paní Šebestovou Irenu a Mgr. Tomáše 
Tomčalu. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XXV/ 1 bylo schváleno.

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

Usnesení č. XXV/3: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
A) předložení žádosti o FP v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelem 

realizace projektu „Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného 
územia Skalicko-Strážnicko“, kterého cíle jsou v souladu s platným územním plánem obce.

B) zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o NFP
C) fi nancování projektu ve výši max. 20 % z celkových oprávněných výdajů na projekt, t. j. ve výši 

max. 3 000 eur.
Hlasování č.3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXV/4: 
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice schvaluje zařazení správního území Obce Sudoměřice do území 
působnosti Místní akční skupiny Strážnicko, o.s. a souhlasí s realizací Integrované strategie území 
MAS Strážnicko, o.s. na období 2014-2020 na svém správním území.
Hlasování č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXV/5 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice požaduje hotový projekt integrované strategie MAS Strážnicko na 
období 2014-2020 předložit k projednání na Zastupitelstvu obce Sudoměřice.
Hlasování č.5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXV/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXV/6: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice dnem 29. 10. 2013 deleguje za obec Sudoměřice, v souladu se stano-
vami svazku, pana Tomáš Kočvaru do dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál.
Hlasování č.5: pro 9, proti 0, zdržel se 1(Tomáš Kočvara)
Usnesení č. XXV/ 5 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta Tomáš Kočvara, místostarosta
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Usnesení z XXVI. zasedání Zastupitelstva 

obce Sudoměřice ze dne 25.11.2013

Usnesení č. XXVI/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu RSDr. Štěpána Bučka a pana Jiřího Janeč-
ka. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XXVI/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e program XXVI. zasedání zastupitelstva
Hlasování č.2: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí informace o způsobu svolání XXV. zasedání zastu-
pitelstva obce.
Hlasování č.3: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce na r. 2013.
Navýšení příjmů o 548,6 tis., výdajů o 865,5 tis, fi nancování 316,9 tis.
Hlasování č.4: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce na r. 2013.
Navýšení příjmů o 364,0 tis. Výdajů o 2 055,1 tis., fi nancování 1 691,1 tis. Kč
Hlasování č.5: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán Inventur na rok 2013.
Hlasování č.6: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/7:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje usnesení č. XXIV/27 přijaté dne 23. 9. 2013.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místních po-

platcích s účinností od 1.1.2014, v upraveném znění.
Hlasování č.7: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost – žadatel SK Sudomě-
řice, odd. hokejbalu a předává tuto žádost k projednání fi nančnímu výboru. 
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Hlasování č.8: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost – žadatel SK Sudomě-
řice, odd. hokejbalu a předává tuto žádost k projednání fi nančnímu výboru. 
Hlasování č.9: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost – žadatel SK Sudomě-
řice, odd. kopané a předává tuto žádost k projednání fi nančnímu výboru. 
Hlasování č.10: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost – žadatel SK Sudomě-
řice, odd. kopané a předává tuto žádost k projednání fi nančnímu výboru. 
Hlasování č.11: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost – žadatel Svaz dů-
chodců ČR MO Sudoměřice a předává tuto žádost k projednání fi nančnímu výboru. 
Hlasování č.12: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost – žadatel ZO ČS vče-
lařů, MO Rohatec a předává tuto žádost k projednání fi nančnímu výboru. 
Hlasování č.13: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o fi nanční příspěvek – žadatel Charita Stráž-
nice a předává tuto žádost k projednání fi nančnímu výboru. 
Hlasování č.14: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o fi nanční podporu akce „Den Země“ – ža-
datel Komise životního prostředí a předává tuto žádost k projednání fi nančnímu výboru. 
Hlasování č.15: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIV/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o fi nanční příspěvek na obměnu nemoc-
ničních lůžek – žadatel Nemocnice T.G.Masaryka v Hodoníně a předává tuto žádost k projednání 
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fi nančnímu výboru. 
Hlasování č.16: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/16 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/17:
Zastupitelstvo obce předává žádost o poskytnutí půjčky z FORM k projednání ve fi nančním výboru.. 
Hlasování č.17: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni č. 
HO-014130007023/001 pro pozemky parc. č. 1786/122, 1793 a 1795/2 v katastrálním území Sudo-
měřice mezi Obcí Sudoměřice a společností E.ON Distribuce a. s.
Hlasování č.18: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/18 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/19:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 41869 

v k. ú. Skalica(ostatní plocha) o výměře 540 m2 v k. ú.Skalica na úřední desce.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu k předložení doplněného návrhu smlouvy 

o právu k provedení stavby, o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o věcném břemenu 
č. S/ŘVC/087/P/INOM/13 do příštích zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č.19: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/19 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/20:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky pozemků

• parc. č. 1852/8 o výměře 28 m2, ostatní plocha
• parc. č. 1852/14 o výměře 16 m2, ostatní plocha
• parc. č. 1852/22 o výměře 21 m2, ostatní plocha
• parc. č. 1852/26 o výměře 18 m2, ostatní plocha
• parc. č. 1856/2 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří
• parc. č. 2898 o výměře 7.402 m2, orná půda
• parc. č. 2904 o výměře 1.737 m2, orná půda
• parc. č. 2924 o výměře 2.884 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3034 o výměře 210 m2, trvalý travní porost
• parc. č. 3039 o výměře 659 m2, trvalý travní porost
• parc. č. 3048 o výměře 165 m2, orná půda
• parc. č. 3049 o výměře 314 m2, orná půda
• parc. č. 3064 o výměře 125 m2, orná půda
• parc. č. 3065 o výměře 736 m2, orná půda
• parc. č. 3070/1 o výměře 902 m2, orná půda

 na úřední desce obecního úřadu.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu k předložení doplněného návrhu smlouvy o 

právu k provedení stavby a o budoucí smlouvě o výpůjčce č. S/ŘVC/089/P/INOM/13 do příštích 
zasedání zastupitelstva obce. 

Hlasování č.20: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/20 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXVI/21:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc. č. 208 v k. ú. Sudoměřice (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 14 m2 a stavby bez č. p./č. e. – způsob využití - bydlení – na pozemku 
parc. č. 208 v k. ú. Sudoměřice za cenu obvyklou v této lokalitě, tj. 10 Kč/m2 pozemku a 1 Kč za stav-
bu na něm + náklady související s převodem nemovitosti – J. T., Sudoměřice .., 696 66 Sudoměřice 
a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Hlasování č.21: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/21 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/22:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 947/1 v k. ú. Sudoměřice 
o výměře 31 m2 – nově dle geometrického plánu parc. č. 890/2 v k. ú. Sudoměřice o výměře 31 m2 – 
zastavěná plocha a nádvoří za cenu dohodnutou při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, tj. 55 Kč/
m2 pozemku + náklady související s převodem nemovitosti – O.H., Sudoměřice …, 696 66 Sudomě-
řice a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Hlasování č.22: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/22 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/23:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje směnu části pozemku parc. č. 784/1 v k. ú. Sudoměřice 
(ostatní plocha) o výměře 54 m2 za část pozemku parc. č. 1786/242 v k. ú. Sudoměřice (orná půda) 
o výměře 130 m2 mezi Obcí Sudoměřice a J.S. a M. S., Sudoměřice …, 696 66 Sudoměřice a dále 
zřízení věcného břemene (chůze, jízdy, uložení sítí) pro tyto pozemky dle předložené smlouvy.
Hlasování č.23: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/23 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/24:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2787/4 v k. ú. Sudoměřice 
(orná půda) o výměře 3096 m2 – nově dle geometrického plánu pozemku parc. č. 2787/7 v k. ú. Su-
doměřice (orná půda) a o výměře 3096 m2 za cenu v místě obvyklou, tj. 20 Kč/m2 pozemku + náklady 
související s převodem nemovitosti – Z.F., Sudoměřice …, 696 66 Sudoměřice a pověřuje starostu 
obce k uzavření kupní smlouvy.
Hlasování č.24: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/24 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/25:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 947/1.
Hlasování č.25: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/25 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/26:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1757 

v k. ú. Sudoměřice (orná půda) o výměře 194 m2.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje místostarostu obce k vypracování návrhu kupní 

smlouvy a předložení tohoto návrhu do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování č.26: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/26 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXVI/27:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení paní L.B., Sudoměřice .. do pořadníku žadatelů 
o byt v DPS.
Hlasování č.27: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/27 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/28
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu k sepsání smlouvy pro paní S. L. a B.L.
Hlasování č 28: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/28 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/29:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení pana M.K., bytem Strážnice, Kovářská ….do po-
řadníku žadatelů o byt v DPS.
Hlasování č.29: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/29 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/30:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení paní J.Č., bytem Sudoměřice … do pořadníku 
žadatelů o obecní byt.
Hlasování č.30: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/30 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/31
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rezignaci paní Pavly Sochorové na místo šéfredak-
torky Sudoměřského zpravodaje.
Hlasování č.31: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/31 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/32
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje stavební komisi k projednání žádosti o zřízení parkovacího 
místa pana I. J., Sudoměřice … v ulici Mlýnská v Sudoměřicích.
Hlasování č.32: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/32 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/33:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zařazuje žádost pana V. K., Pod Hájkem ., 909 01 Skalica o koupi 
pozemku pro stavbu RD do pořadníku žadatelů o stavební pozemek.
Hlasování č.33: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/33 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/34:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni 
č. HO-014130006943/001 pro pozemky parc. č. 150/1 a 79 v katastrálním území Sudoměřice mezi 
Obcí Sudoměřice a společností E.ON Distribuce a. s.
Hlasování č.34: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/34 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXVI/35:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr odkupu pozemků v lokalitě Telatniska, pozemky 
parc. č. 1508/133, ostatní komunikace o výměře 91 m2, parc.č. 4014 orná o výměře 50 m2 a parc.č. 
4743 orná o výměře 1488 m2, o celkové výměře 1629 m2 za cenu 20 Kč/m2 a pověřuje OÚ k sepsání 
kupní smlouvy a předložení ke schválení na dalším zasedání zastupitelstva.
Hlasování č.35: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/35 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/36:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje mimořádný příspěvek na předfi nancování projektu „Roz-
voj naučných stezek Strážnicka v CHKO Bílé Karpaty“ v částce 170 790,- Kč pro DSO Mikroregionu 
Strážnicko a pověřuje starostu obce zahrnout tento příspěvek do Rozpočtového opatření k rozpočtu 
na r. 2013. 
Hlasování č.36: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/36 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/37:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o fi nanční příspěvek – žadatel Spolek přátel 
destilátů a předává tuto žádost k projednání fi nančnímu výboru. 
Hlasování č.37: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/37 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVI/38:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr prodeje části pozemku 1738/1 a části pozemku 
1738/2 v k.ú. Sudoměřice a pověřuje místostarostu obce k zajištění GP a zpracování kupní smlouvy 
a předložení do příštího zasedání ZO.
Hlasování č.38: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/38 bylo schváleno.
 
Stanislav Tomšej, starosta  Tomáš Kočvara, místostarosta

Kalendárium akcí na Výklopníku do dubna 2014
22. 3. Košt ovocných destilátů 14 00 hod.Sudoměřice, 732 141 614

19. 4. Pletení šlahaček v 15 00hod. Proutky máme přichystány.

30. 4. Čarodějnický slet 

pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz
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Co s odpady z našich domácností

Do popelnic se nesmí ukládat: 
velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapaliny, látky žíravé, látky výbušné, zápalné a lehce 

vznětlivé, kafi lerní odpad ( uhynulá zvířata), zemina, kamenivo a stavební suť, nebezpečný od-
pad (např.zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, obaly od kyselin, barev, ředidel, olejů apod.) a 
materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost lidí manipulujících s těmito nádobami.

V případě, že pracovníci zajištující svoz popelnic zjistí, že v nádobě je umístněn tento nepo-
volený odpad  NEBUDE POPELNICE VYVEZENA!!

Zde je tabulka jak nakládat s odpady,které se mohou dále vytřídit:

Směsný komunální odpad - svoz popelnic každých 14 dnů – čtvrtek 

Papír 
a) papírový obal - kartony  –  tyto obaly není nutno trhat na menší kusy, obecní zaměstnanci 

odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako dosud) nebo dodá 
občan na sběrný dvůr 

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

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

Pozn.: Do MODRÝCH pytlů na tříděný papír nepatří např. prázdné pytle od cementu, zednic-
kých lepidel, malty atd.

Plasty 
a) PET láhve - barva pytle ŽLUTÁ – sešlapané - obecní zaměstnanci  odeberou každých 

14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako dosud) nebo dodá občan na sběrný dvůr
b) ostatní plastové obaly –  barva pytle ŽLUTÁ -  kanystry, obaly od čistících prostředků, pra-

cích prášků, jogurtů apod. - vše vymyté a sešlapané.  Transparentní folie čiré, strečky apod. 
Obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako 
dosud) nebo dodá občan na sběrný dvůr.

 Pozor: nemíchat s PET láhvemi
c) ostatní plasty- např.plastový nábytek, bedničky od ovoce apod. dodá občan na sběrný dvůr.

Pozn: Veškeré obaly a fólie musí být zbaveny zbytků jídel a nápojů, láhve a obaly musí být 
sešlapány !

Do kontejnerů v obci typu REFLEX tzv.zvonků ukládat veškeré obaly sešlapané tak, aby se 
do nich vlezlo co nejvíce dané komodity. 

Obaly TETRAPAK- barva pytle ČERVENÁ – prázdné a sešlapané – jako doposud,              
obecní  zaměstnanci odeberou každých 14 dnů,  vždy při svozu komunálního odpadu nebo 
dodá občan na sběrný dvůr.
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Sklo 
a) sběrná místa v obci ( třídit na bílé a barevné) 
b) sběrný dvůr odpadů -  sklo o větších rozměrech, ale i další skleněný odpad včetně lahví – 

dodá odpad na sběrný dvůr.

Objemný odpad – odpad větších rozměrů (staré kusy nábytku, pytle od cementu a dalších sta-
vebních hmot, pytle s plastovou výplní, znečištěné různé typy nádob, kuchyňské potřeby, 
keramika,staré textilie apod. - dodá občan na sběrný dvůr.

                                    
Směsné stavební odpady – okna, dveře apod. na sběrný dvůr dodá občan ( na SD bude z oken 

odstraněno sklo z výplní, uloženo do samostatného kontejnerů, rámy oken zvlášť).

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

BIO odpad
a) samostatně tráva, zbytky rostlin, listí apod.
b) samostatně rostlinné zbytky z údržby stromů a keřů (větve apod. krácené) dodá občan na 

sběrný dvůr.  

Pneumatiky – jen z osobních a malých dodávkových vozidel v omezené míře  dodá občan na 
sběrný dvůr.

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

Televize, ledničky, mrazáky – pokud možno kompletní bez demontovaných součástí - dodá 
občan na sběrný dvůr.

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

Elektroodpad ostatní – ( všechny další použité výrobky elektro) - dodá občan na sběrný dvůr.

Nebezpečný odpad - tj. barvy, ředidla, postřiky, oleje, absorpční materiály, znečištěné oděvy od 
nebezpečných látek, zářivky, výbojky apod. – občan odloží na sběrný dvůr.

Od poloviny roku 2013 je NOVĚ možnost uložení oblečení,obuvi a hraček do kontejneru 
fi rmy REVANGE a.s. umístněného u zdravotního střediska.

Vážení spoluobčané, 
komise životního prostředí se rozhodla podobně jako letos, tak i v příštím roce připojit 

k celosvětovým oslavám ekologického svátku „DNE ZEMĚ“, jehož cílem je upozornit na dopady 
znečišťování životního prostředí. 

V Sudoměřicích se oslava tohoto významného dne uskuteční v dubnu 2014 program bude 
podobný tomu letošnímu. O všem Vás budeme informovat v dalším vydání Sudoměřského zpra-
vodaje.

Děkujeme Vám za Váš přístup v oblasti ekologie v letošním roce a přejeme Vám klidné 
a pohodové prožití Vánočních svátků a do Nového roku mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.  

Za komisi ŽP - František Mikéska
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Vítání občánků

S velkou radostí jsme 6. října 2013 spolu s panem starostou Stanislavem Tomšejem přivítali 
nové občánky Sudoměřic. O slavnostní atmosféru se postaraly děti ze základní školy a Míša 
Janečková. 

Dětem přejeme hodně zdraví, láskyplnou rodinu a úspěch v životě. Rodičům za všechny 
přítomné přejeme zdraví a trpělivost.

Byli přivítáni:

Jan Janeček  21. 1 .2013  Příční 307
Ondřej Koliba  17. 2. 2013  Dolní konec 138
Štěpán Cuták    3. 3. 2013  Dolní konec 19
Emma Grossmannová 19. 3. 2013  Panské díly 432
Viktorie Kotrlová 23. 3. 2013  Horní konec 50
Ondřej Labaj  19. 4. 2013  Nádražní 404
Elen Bučková  25. 5. 2013   Potoční 303
Natálie Šimoníková   8. 6. 2013   Potoční 339

Za kulturní komisi Irena Šebestová
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Místní organizace Českého zahrádkařského svazu
děkuje všem svým členům a příznivcům 

za poskytnutí vzorků vín na výstavy 
a přeje radostné Vánoce 

a hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2014.

Půjčovna lodí Sudoměřice 
přeje všem krásné prožití svátků vánočních 
a šťastný Nový rok2014,
plný pohody, lásky a zdraví.
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Beseda se seniory

Stalo se již tradicí, že se na podzim setkáváme s 
našimi seniory. Tak se stalo i letos, v neděli 6. října.

Snažili jsme se vytvořit příjemné prostředí 
v tělocvičně základní školy a s tím nám pomohly 
děti. Děti ze základní školy vyrobily spolu s paní 
vychovatelkou Alexandrou Hadašovou  malé dá-
rečky, kterými jsme naše babičky a dědečky při-
vítali. A děti z tanečního kroužku pod vedením 
Marie Mikulkové předvedly své nadšení pro tanec. 

(My jen doufáme, že jim to vydrží a z to-
hoto potěru bude jednou chasa.) O dění 
v obci a záměrech Obecního úřadu infor-
moval naše spoluobčany pan starosta Sta-
nislav Tomšej. O další program se posta-
ral Marek Buček s Dolinečkou, která opět 
potvrdila své kvality a výborně bavila.

Snad se nám náš záměr podařil a naši 
spoluobčané prožili příjemné odpoledne 
se svými sousedy.

Za kulturní komisi Irena Šebestová
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Oslava výročí založení Československé republiky

 V letošním roce si připomínáme 95. výročí 
založení Československé republiky. Letos tento 
státní svátek připadl na pondělí 28. 10. 2013. 

Myšlenka připomenout si tento významný 
den v naší obci vzešla ze zasedání zastupitelstva 
obce, na kterém byla ustanovena pracovní skupi-
na ve složení RSDr. Štěpán Buček, Stanislav To-
mšej, Irena Šebestová, Mgr. Hana Veselá a Tomáš 
Kočvara. Úkolem bylo připravit důstojný a odpo-
vídající program tak, aby byl vyzdvižen význam 
tohoto dne v návaznosti na místa a osobnosti z 
naší obce. Jak se nám zadání podařilo splnit, už 
nechávám na každém, kdo se vzpomínkového 
aktu zúčastnili.

Jedním z míst, které nám u nás připomí-
ná  I. světovou válku je pomník padlým před 
kostelem Krista Krále v Sudoměřicích, kde se 
také odehrávala hlavní část programu. Na za-
čátku zazněly obě státní hymny, při kterých byl 
k pomníku položen věnec s květy ve státních 
barvách. Mezitím se úspěšně setmělo a okolí se 
pomalu začalo plnit lidmi a dětmi s lampióny.

Následně vystoupily děti ze základní ško-
ly v Sudoměřicích, po kterých se u mikrofonu 
vystřídali starosta a místostarosta obce, kteří 
přednesli své projevy připravené ke vzpomín-
kovému aktu. Každý z nich měl jiný obsah. Pan 
starosta promluvil obecněji o konci  I. světové 

války a vzniku republiky, projev místostaros-
ty připomenul historické souvislosti spojené 
s místy připomínající I. světovou válku v obci 
Sudoměřice.   

Atmosféru dokreslovaly rozsvícené lampi-
ony přítomných. Následně se celé shromáždění 
odebralo lampionovým průvodem směrem od 
kostela, ulicí Mlýnskou, Chaloupkami, kolem  
hřiště a cyklostezkou směrem k památníku, od-
haleném v roce 1928 k 10. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky. Toto místo se nachází 
v tělese dráhy mezi Sudoměřicemi a Skalicí. Je 
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dnes sice poněkud zapomenuté v 
krajině, ale věřím, že stoleté výročí 
již na tom místě oslavíme doslova 
„pod novou střechou“.

 Zde byla připravena symbolic-
ká vatra, jejíž zapálení sice prováze-
ly drobné technické problémy, které 
se však podařilo překonat. Plápo-
lající oheň osvítil okolí, které bylo 
plné lidí, dětí, lampionů a kočárků 
a do tmy se ozýval zpěv písně oblí-
bené prezidentem T. G. Masarykem 
„Ach synku synku,,,“. 

Při poslední sloce se nad celým 
místem a hlavami přítomných roz-
zářil ohňostroj a slavnostně zakončil celý vzpomínkový akt. Počasí odpovídalo konci října, proto 
přišla vhod trocha domácího ovoce přeměněného do kapalné podoby, které začalo kolovat mezi zú-
častněnými. Oheň dohoříval a celé shromáždění se začalo pomalu rozcházet domů.   

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na přípravách a průběhu vzpomínkového aktu účast-
nili, a přispěli tak k celkovému obrazu akce.

Fotografi e z akce naleznete také na webové adrese:  
http://sudky01.rajce.idnes.cz/Sudomerice_-_pietni_akt_k_95._vyroci_vzniku_CSR/

Tomáš Kočvara, místostarosta obce
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Duchovní okénko O. Jiřího

Milí občané a farníci, 
křesťanský zvyk je stavět o Vánocích jesličky. Pochází od sv. Františka z Assisi. Co asi tady 

působím, víc a více si uvědomuji, jak velice je rozšířený po celé zemi kult Pražského Jezulátka. 
Ve svých rozhovorech už nebohý kard. Tomáš Špidlík vzpomíná na událost u návštěvy na Mal-
tě. Měl totiž posvětit sošku Jezulátka, kterou darovala Česká republika maltézským rytířům. 
Co asi u této příležitostí řekl kard. Špidlík, se ptáte. Začal samozřejmě tím, že je nejznámější 
ve světě ( já sám jsem byl toho svědkem, když jsem doprovázel po Praze návštěvu z Japonska z 
naší piaristické farnosti. I když byla mše sv., návštěva utíkala do sakristie a ptala se na obrázky 
Pražského Jezulátka. K mému překvapení modlitba ze zadní stránky obrázku byla napsaná 
japonsky). Přitom v tichosti jsem si povzdechl: „Škoda, že se narodilo ve Španělsku“. Odtud 
totiž soška přišla do Prahy. Když ale kardinál řekl, že je to obraz Krista, který je nejvhodnější 
pro dnešní dobu, četl u posluchačů němou otázku: „Proč to tady říká? A vůbec má to něco 
společného s Jezulátkem?“ A tak pohotově kardinál odpověděl: „ Kristus je v dnešním světě 
opravdu malý. Lidí, kteří ho znají, je ve světě ještě menšina. Při dnešní výměně obyvatelstva se 
křesťanství jakoby ztrácelo. I tady v české zemi máte mnozí dojem, že věřících ubývá, že jste 
ve společnosti malí. V historii lidstva velcí vždycky časem umírají a dorůstají ti, kdo byli malí. 
Dejme se poučit během přírody. Tam jsou velké balvany a malý trávník. Balvany se s hlukem 
valí a roztříští se, trávník potichu roste. Vánoce jsou svátek, který má nám připomenout, že 
víra v Krista není ideologie, ale život. To pak, co je živé, roste a patří mu budoucnost. 

V naší diecézi jsme zahájili ROK RODINY. Papež František ve svých katechezích dává 
nám způsob co je zapotřebí, aby naše rodina byla v pořádku. Potřebuje jen tři vlastnosti: Umět 
poděkovat, umět poprosit a umět omluvit se. Kéž to platí nejen o naších rodinách, ale celé 
obecní a farní rodině. 

Na závěr nebude tady, jak byste možná čekali mé přáníčko, ale něco na zamyšlení od kard. 
Špidlíka: „Jezulátko položené v jesličkách prý zaplakalo a chtělo se vrátit do nebe. Důvod? 

Stromeček a funkci 
rozdávat dárky prý 
mu převzal na Vý-
chodě děda Mráz, v 
Americe Santa Klaus. 
A ti dva se nepohodlí 
s Mikulášem“. Při-
znám, že jak vidím 
co všechno se kolem 
Vánoc děje v různých 
řetězcích naších ob-
chodů, mne také je 
někdy do pláče. 

O. Jerzy
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Setkání piaristických ministrantů/ministrantek v Radějově

Pouť do Blatnice

Dne 29. - 30.11.2013 bylo osum sudoměřických ministrantů na 3.setkání piaristických minist-
rantů. Zůčastnili se také tři ministranti z Petrova, tři ze Strážnice a tři domácí z Radějova. Večer nás 
Pavel Šrámek zavezl do Radějova a musel jet pro mládež na EmPéčko. V 18:30 byla dětská mše. Po 
mši jsme si vybalili spacáky a dělali si vlajky na sobotní turnaj v lakrosu. Večer jsme si pustili fi lm. Asi 
o půl noci začala noční hra. Přišel za námi duch mnicha a říkal, že potřebuje pomoc, protože nějací 
vandalové z dávných dob chtějí zničit kříž na Žerotíně, museli jsme je odzbrojit a svázat než si pro 
ně přijdou stráže. Ráno po snídani, když jsme se sbalili prišel host. Byl to kněz z Bratislavy a mluvil 
o adventu. Přijel taky O. Lukáš a vyprávěl s O. Jackem o adventu v Polsku. Před obědem jsme byli 
na vycházce u kapličky. Na oběd se vrátil O.Lukáš. Po obědě jsme hráli nacvičenou scénku z večerní 
komedie. Po scénkách jsme šli hrát lakros. Radějov, Petrov a Strážnice se spojili proti Sudoměřicím. 
Sudoměřice vyhrály 6:4 (jak jinak pozn red.) Chvíli po lakrosu bylo ukončení setkání. Dostali jsme 
odměny a jeli domů.

Josef  Janeček nejml.

Poutě veselského děkanátu k sv. An-
tonínku ukončila naše zářijová  pouť do 
Blatnice ke sv. Antonínku. Pouť začala rů-
žencem už pod Blatnickou horou, poutníci 
stoupali podzimními vinohrady a krásnou 
sluneční přírodou až ke kapli.   Mše svatá 
byla sloužena otcem Jiřím pod širým ne-
bem, mši zpěvem doprovázela naše schola. 
Po mši svaté se mohl každý pokochat výhle-
dem do údolí, nabrat vody z pramenu  nebo 
si zakoupit Blatnické oplatky, jako upomín-
ku pro blízké nebo na pochutnání k neděl-
nímu kafíčku.
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Misijní neděle

Roráty

20. října v naší farnosti proběhla misijní neděle. 
Tato neděle je Světovým dnem modliteb za misie a je 
slavena každoročně předposlední neděli v říjnu. Tento 
den je spojený s fi nanční sbírkou na podporu misijních 
oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926. 
Finanční prostředky získané během této neděle putují 
do světového fondu solidarity, odkud jsou podporovány 
projekty na pomoc nejpotřebnějším ve všech kontinen-
tech. To vše pod kontrolou národních ředitelů Papež-
ských misijních děl jednotlivých zemí.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na průběhu misijní neděle a misijního stánku 
podíleli a přispěli tak ke vzájemné solidaritě lidí na celém světě. 

A protože jsme se rozhodli Papežská misijní díla dále podporovat, učit děti solidaritě k lidem, 
snažit se aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a zapojit se do různých tvořivých aktivit ve 
svém okolí, zveme všechny do misijního klubka, kde členové nesedí jenom tak za pecí, ale stále 
vymýšlí, jak pomoci dětem v misiích, jak přiblížit misijní činnost lidem ve farnosti, obci….

Roráty - vstávali by jste v prosinci každé ráno v 6 do kostela?  Roráty, neboli ranní mše v ad-
ventním období až do Vánoc, s poslední mší odpoledne na Štědrý den, jsme mohli u nás navštívit 
každé adventní pondělí. Na takové rorátní mše za tmy a v mrazu spěchaly ještě před vyučováním 
děti s lucerničkami, které společně s ostatními mladými i starými chtěly spolu s Pannou Marií pro-
žívat velké očekávání narození Ježíška. V kostele při světle lucerniček poslouchaly každé pondělí 
příběh některého odvážného svatého. Příběh malé holčičky Antoinetty, Dominika Savia svěřence 
dona Bosca nebo kněze Filipa Neri, který založil oratoř pro chudé a taky sv. Augustina. Po ponděl-
ní rorátní mši, děti posnídaly a utíkaly do školy. 

K. a J. Janečkovi

Děti se modlí růženec

Letos se naše děti poprvé zapojily do celosvětové duchov-
ní akce „Milion dětí se modlí růženec“,kdy děti prosí za mír 
a pokoj na celém světě. Myšlenka ,, Dětský růženec“ vznikla 
v r. 2005 ve Venezuele a rozšířila se do celého světa. Iniciativa 
dostala svůj název a svůj cíl od sv. Pátera Pia, protože organi-
zátoři důvěřují jeho výroku, který zní: „Když se milion dětí 
pomodlí růženec, svět se změní.“ U nás se mohly této akce 
zúčastnit děti, které ráno vyzvedl O. Jíří ve škole a se školním 
doprovodem se vydali do kostela.

 Z 1.-5. třídy se zúčastnilo 27 dětí, kterým tímto děkujeme.
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Setkání s Mikulášem a anděly

Z koncertu Latinské scholy Holešov
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Z činnosti mateřské školy

Ve slunečných dnech letošního teplého podzimu 
děti mohly ve hrách venku všestranně využívat 
nové hřiště na zahradě. Vyzkoušet nové hřiště si 
přišli i malí školáci – prvňáčci. 
Podzim jsme přivítali projektem Vítáme podzim se 
skřítky Podzimníčky. Ve spolupráci s rodiči, kteří 
se svými dětmi doma vytvořili rozmanité skřítky 
a v průběhu týdne je přinášeli do MŠ, jsme s p. 
učitelkami vytvářeli Výstavu pohádkových skřítků 
z dýní i různých přírodnin. Na konci týdne jsme 
se s dětmi při kytaře se skřítky rozloučily veselými 
písničkami. Děti si odnesly skřítky do svých domo-
vů a s nimi ji i diplomy a malé odměny. 

Z přírodnin jsme v MŠ s dětmi tvořili té-
měř celý podzim. Děti si listy ze stromů 
venku pozorovaly a v MŠ lisovaly. Nalepo-
valy z nich obrazce, ježky, listy provlékaly 
do „housenky.“ Kaštany a semínka z javorů 
jsme nalepili na veselé dýně z papíru. 
V říjnu nás v MŠ potěšil dárek v podobě 
bedničky jablek, kterou nám věnovali rodiče 
ze svých přebytků úrody. Jablka dětem moc 
chutnaly a naučily se je jíst v různých po-
dobách. Ve Včeličkách jsme se na přání dětí 
pustili i do pečení štrúdlu. Děti si samostatně 

jablka nastrouhaly, připravené těsto si vyválely a zamotaly. Společné dílo upekly v kuchyni 
paní kuchařky.Štrúdl všem po vycházce moc chutnal. Během projektu si děti v obou třídách 
vyrobily „své“ jabloně. Stromy pro děti vyřezali zaměstnanci fi rmy Ruml Těsnění s. r. o. 
V měsíci říjnu děti také shlédly představení delfín Dilo a podmořský svět, který dětem 
předvedla Mgr. Martina Wilczkeová. Příběh o delfínkovi Dilovi se prolínal se základní-
mi informacemi o delfínech a jejich 
životě. Děti se při jeho sledování sta-
ly součástí příběhu, hrály si na vlnky, 
vyzkoušely si, jak se dorozumívají del-
fíni. Vcítěním do chování delfínků se 
děti hravou formou učily prožívat sou-
náležitost a ohleduplnosti mezi sebou 
navzájem. 
Letos se děti na Drakiádě, kterou po-
řádalo Sdružení rodičů, opět setkaly 
s kamarádem Ježečkem, který všem pří-
tomným rozdával dobrou náladu. Přes-
tože nebyly příznivé větrné podmínky, 
děti si odpoledne na poli hezky užily. 
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Předškolní děti v naší MŠ mají možnost navštěvovat kroužek Flétnička, který vede p. uč. 
P. Jančová. Děti se hravou formou seznamují s notami , procvičují si rytmus a dýchání 
a získávají základy hry na flétnu. 
Oblíbenými dny ve Včeličkách jsou také návštěvy počítačové třídy ZŠ pro předškolní děti, 
které si zde rozvíjejí základní dovednosti s obsluhou počítače při hrách pexeso apod. 
V listopadu jsme se s dětmi již začali připravovat na Vánoční svátky. Pro děti jsme s p. uči-
telkami zorganizovaly keramické dílničky, kde si děti pod vedením p. M. Flašarové vytvořily 
anděly. Navštívili jsme i Místní knihovnu a do MŠ si vypůjčily několik knih. Děti se naučily 
pozorně vnímat čtený text a mají rády i četbu „na pokračování.“ 
S blížícím se adventem jsme uspořádaly v jídelně naší MŠ dílničku na tvorbu adventních 
věnečků pro děti a rodiče MŠ a ZŠ. Rodiče měli možnost si zde zakoupit věnečky z chvojí 
nebo slámy a drobné přízdoby se stuhami od p. Podrazilové. Paní kuchařky pro děti připra-
vily sladké pohoštění s čajem. 
Děti si radostně odnášely zhotovené věnečky do svých domovů s nadějí, že jsou již o krůček 
blíž k Vánocům. 
V prosinci se v MŠ těšíme na Mikuláše s andělem. Děti se pro ně učí koledy s přáním, ať 
nechá čerta za dveřmi. Čekání na Vánoce tráví hrami, výtvarným tvořením i pohybovými 
aktivitami. Ve třídách si vytvářejí adventní věnečky a pečou perníčky. 
Hledají v sobě jen to dobré, aby k nám přišel do školky zazvonit Ježíšek. 
Na závěr bych chtěla vyjádřit poděkování našemu zřizovateli Obecnímu úřadu Sudoměřice 
za vstřícný přístup, který nám umožňuje neustále zlepšovat podmínky ke vzdělávání před-
školních dětí v naší MŠ. 
Všem čtenářům Zpravodaje přeji pokojné Vánoce, pevné zdraví, radost a spokojenost 
v r. 2014. 

J. Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
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Ze školních lavic…

Školní rok 2013/2014 se rozjel v plném proudu a nastala chvíle, seznámit vás s děním v naší 
škole za 1. čtvrtletí.

Hned v první polovině září se uskutečnila dopravní výchova pro žáky 3. a 4. ročníku. Žáci zís-
kali znalosti jak teoretické, tak praktické. Na závěr plnili test a jízdu zručnosti na dopravním hřišti.

V měsíci září se uskutečnily dva projekty. 20.9.2013  jsme se vydali v rámci projektu Voda- 
Rybník VANĎURÁK poznávat  rostliny, které rostou v blízkosti rybníka a  živočichy, kteří žijí 
v rybníku a jeho okolí.  Součástí projektu bylo plnění úkolů v pracovních listech, integrace do 
předmětu TV- pohybové hry, integrace do předmětu VV- kreslení živočichů a rostlin,  frotáž kůry, 
integrace do předmětu HV- písně a další. Výsledkem  projektu bylo vytvoření  informační tabule   
v přízemí školy s názvem Rybník Vanďurák. 

V rámci projektu EKOLOGIE jsme 23.9. navštívili výrobnu čajů Sonnentor s.r.o. v Čejkovi-
cích. V areálu jsme si měli možnost prohlédnout nově vybudovanou Bylinkovou zahradu sv. Hil-
degardy.  V zážitkové  exkurzi jsme se přímo ve fi rmě seznámili se zpracováním čajů a koření. Prů-
vodci nás provedli provoněnými sklady i výrobními prostory, kde jsme zhlédli zrození nálevového 

čajového sáčku od výkupu bylinek až po 
samotnou výrobu. Při cestě zpět jsme se 
zastavili v Ratíškovicích a prohlédli jsme 
si velmi obsáhlou  a hezkou Výstavu hub.

V posledním týdnu měsíce září byla 
vyhlášena  soutěž PODZIMNÍK. Rodiče 
(příbuzní) spolu  s dětmi vytvářeli krás-
né a nápadité Podzimníky  z přírodních 
materiálů, kteří nám nyní zdobí chodby 
školy.  Celkem se zapojilo 39 dětí, ně-
kteří přinesli Podzimníků víc.   V pátek 
27.9.2013 děti hlasováním zvolily 3 nej-
úspěšnější. Na prvním místě se umístil 
Podzimník  Terezky Markové z 1. roční-
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ku, na 2. místě Podzimník Davida Janeč-
ka ze 4. ročníku a na 3. místě Podzimník 
Verunky Miklové ze 2. ročníku.  Nejen 
první tři, ale všechny děti, které se do 
soutěže zapojily, byly odměněny. 

V měsíci říjnu se ve  spolupráci se 
SRPŠ uskutečnila  DRAKIÁDA Proběh-
lo vyhodnocení v různých kategoriích, 
všichni účastníci s drakem byli odměně-
ni. I přesto, že nám zrovna vítr nepřál, 
jsme si společně užili hezké chvíle.

V tomto měsíci začaly děti praco-
vat v zájmových útvarech. V letošním 
roce byly otevřeny tyto zájmové útvary- 
Sportovní kroužek, Dramatický kroužek, Turistický 
kroužek, kroužek AJ, Dívčí klub, Tvořivé hrátky, Ši-
kovné ručičky, Folklórní kroužek, Mažoretky. Pokra-
čuje také ve spolupráce s panem učitelem Mgr. Pavlí-
kem, který vede hudební školičku. 

Na první listopadový den pro nás i děti MŠ při-
pravila hudební skupina Countrio výchovný koncert. 
Děti se poutavou formou dozvěděly o hudebních 
nástrojích country hudby, vyslechly a zapojily se do  
zpěvu nejznámějších skladeb a písní.

Měsíc listopad se již řadu let nese v duchu pro-
jektu  Mezilidské vztahy. Součástí projektu  byl 
v dopoledních hodinách Den otevřených dveří v ZŠ. 
Rodiče a známí našich žáků se  měli možnost blíže  
seznámit s prostředím školy, vidět výuku svých dětí, 
poznat metody, formy a didaktické pomůcky (mimo 
jiné využití interaktivní tabule a počítačů )ve vzdě-
lávacím procesu naší školy. V 
odpoledních hodinách se ve 
spolupráci s rodiči ZŠ i MŠ  
uskutečnila   Ochutnávka do-
mácích dobrot, jejíž součástí 
byly i kreativní dílničky pro 
děti.   V tělocvičně zahale-
né do podzimu jsme si měli 
možnost   popovídat u kávy, 
čaje a připravených dobrů-
tek, kterých bylo letos víc jak  
60 druhů. Díky hojné účasti 
a krásnému výtěžku, který 
činí 8 192,- Kč hodnotíme 
projekt velmi kladně.  Děku-
jeme všem, kteří se do pro-
jektu zapojili, velmi si vážíme  
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vaší spolupráce a podpory. Výtě-
žek z projektu byl předán SRPŠ
a  bude využit ve prospěch dětí 
ZŠ a MŠ. 

V měsíci listopadu se konaly 
Kreativní dílničky. Pro děti byla 
připravena dílna keramiky, rodi-
če si měli možnost vytvořit ad-
ventní věneček.

Škola i letos pokračuje v pod-
poře charitativní činnosti. Ukon-
čena byla první sbírka pro FOND 
SIDUS o.p.s. a na jejich účet byla 
odeslána částka ve výši 953,- Kč. 

Závěr roku bude již tradičně 
patřit Zpívání u stromečku a  tě-
šení se na Vánoce.

Jménem všech pracovníků 
školy Vám přeji krásné prožití svát-
ků vánočních bez spěchu a starostí 
a do nového roku  přeji především  
zdraví, štěstí a spokojenost. 

Mgr. Hana Veselá, 
ředitelka školy
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Ze Školní družiny…

V letošním školním roce je opět naplněna 
celá kapacita ŠD. Z 25 dětí nám přibylo 8 nových 
prvňáčků. Starší děti je velmi rychle přijaly mezi 
sebe. 

Tématem tohoto školního roku je ,,Cesta ko-
lem světa s Péťou Světošlápkem“. Plán je zaměřen 
na běžné plnění ŠVP a navíc je obohacen o sezná-
mení dětí jednoduchou formou se všemi světadí-
ly. Děti si vytvořily na začátku školního roku svůj 
cestovní pas. Zde se jim zaznamenávají razítka za 
jednotlivé splněné úkoly ke každému světadílu. 
Jedná se o vyhledávání informací, kreslení, doplňování kvízů, křížovek s danou tématikou jednot-
livých světadílů. Na konci splněných úkolů si vytvoříme ke každému světadílů nástěnku. 

Mimo tuto činnost děti rády vytváří výrobky z papíru, přírodnin, korálků a různého odpado-
vého materiálu. Do pracovní činnosti jsme zařadili i přípravu jednotlivých jídel např. pomazánek, 
pečení buchet a přípravu salátů.

Téměř každý pátek trávíme čas v tělocvičně. Děti rády chodí i na PC, kde si hrají různé hry, 
pouští hudbu a vyhledávají různé informace. 

Při pěkném počasí trávíme čas na školní zahradě. Od začátku škol. roku jsme také shlédli 
několik hezkých pohádek a fi lmů pro děti. 

Koncem listopadu proběhla soutěž ,,O nejkrásnější panenku“.Zvítězila panenka Karolínky 
Šrédlové. 

V posledním listopadovém týdnu byla ŠD na exkurzi ve Strážnici. Navštívili jsme zde fi rmu 
Petra Hobži. Pan Hrachovský nás provedl celým provozem fi rmy. Exkurze se všem velmi líbila. 
Každé dítě dostalo jako bonus balíček brambůrek.

A co nás čeká v nejbližší době? Příprava vánočních přání, výroba dárečků na jarmark, zpívání 
vánočních koled, výzdoba oken s vánoční. tématikou a nakonec posezení s dětmi u stromečku. 

 Alexandra Hadašová, vychovatelka ŠD
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Krojovaná zábava

Letos jsme se pokusili navázat na velmi příjemnou 
akci z roku 2011 a to na Ženáčské hody. Proč to letos ne-
byly hody? Plánování akce začalo před čtrnácti měsíci, 
ale to bylo už pozdě. Termín, který jsme požadovali, byl 
už obsazený a my jsme stáli před rozhodnutím. Zda akci, 
hodům podobnou, uspořádat nebo se opět nebude konat 
nic. Rozhodli jsme se pro krojovanou zábavu s termínem 
9. listopadu.

Moravskou besedou zahájila krojovaná chasa, která si 
zaslouží velký obdiv. Své vystoupení předvedla navzdory 
zdravotním problémům. Čas, který  jim věnovala Ivana 
Rybecká a Radka Bučková, nechtěli jen tak zahodit. Velmi 
všem děkuji. Kromě chasy byla v krojích ještě Dolinečka. 
Ta se po-
s t a r a l a 

o dobrou zábavu. Bylo vidět, že se přítomní baví a, 
co je v Sudoměřicích méně obvyklé, s velkou chutí 
i tancovali. Děkuji také Bořkovi a Marušce z hos-
půdky U Kajmů za poskytnutí občerstvení pro mu-
ziku a krojované.

Vítaným zpestřením této akce je tradičně netra-
diční tombola. Naši spoluobčané se podělili o své 
výpěstky, výrobky a o užitečné předměty do domác-
nosti. Opravdu si Vašich darů vážíme a děkujeme 
za ně. Bohužel jsme zřejmě přišli o dárce tomboly. 
Viděl, totiž, jak s jeho darem zachází výherce. A jak 

jeho jitrnice skončily 
na podlaze. „ Marti-
ne, výhru v tombole 
můžeš odmítnout 
nebo vyměnit.“

Na rok 2014 jsme 
termín už domluvili 
na sobotu 22. listo-
padu. Snad bude pří-
ští podzim šťastnější 
a umožní nám si to po-
řádně užít. Těšíme se.

Za kulturní ko-
misi Irena Šebestová
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Kulturní komise vás zve 1. února 2014
na Ples mladých sportovců.

Těšíme se na vtipné masky ze sportovního prostředí.

Fašank 2014
1. března 2014 ve Starém potoku.

Tradiční zabijačkové pochoutky, průvod  fašankových masek
Těší se kulturní komise a zaměstnanci OÚ.

Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořádá dne 22.3.2014 v místní tě-
locvičně ZŠ 12 košt ovocných destilátů a macerátů. Začátek koštu je ve 
14.00 hod. K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Demižón. Vyhlá-
šení výsledků a předání cen a diplomů bude v 17.00 hod. Dne 8.3.2014 
v 16.00 hod proběhne v místní tělocvičně degustace, na kterou srdeč-
ně zveme všechny místní degustátory. Vzorky na výstavu se vybírají do 
5.3.2014. Láhev na jeden vzorek, to je 0.33l klasický sodovčák, lze vy-
zvednout jak už tradičně v místích hospůdkách a nebo u p.L. Kolaříka 
a p. Z. Fojtíka. Těšíme se opět na Vaši hojnou účast .

S pozdravem S.P.Dest Sudoměřice.
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Z činnosti MO SDČR v Sudoměřicích ve IV./IV. 2013

Čas je pojem relativní a den může mít hodnotu pěti minut nebo šedesát dva hodin, což záleží jen na 
tom, co v něm prožijeme /Horníček/ 

Končíme poslední měsíc roku a tak se ohlédněme zpět na to, co jsme udělali v tomto čtvrtletí. 
V měsíci říjnu jsme se zúčastnili oslav Dne seniorů, který pořádala kulturní komise OÚ. Přestože 

jsme osobně pozvali všechny seniory z obce, účast byla proti loňsku menší, škoda. 

Pak následovalo posezení při burčáku v obecním sklepě s přáteli z Brezové pod Bradlom, kterého 
se zúčastnilo přes 100 seniorů, z toho 45 z Brezové, včetně primátorky města p. Ušiakové. Předsedky-
ně všechny přivítala, následovaly krátké promluvy našeho p. starosty a primátorky. Podalo se občers-
tvení a družná beseda mohla začít. K dobré náladě, ale i k tanci nám hrál p. Štefánek na harmoniku a 
později se k němu přidal i p. Bořek Smékal. Kolem dvacáté hodiny jsme se s hosty rozloučili. 

V polovině října jsme uspo-
řádali pěkný zájezd na trase Na-
pajedla, Provodov, Luhačovice. 

V Napajedlích nás očekával 
sudoměřický rodák Antonín Ja-
neček, prohlédli jsme si krásný 
zámek s upoutávajícím výkla-
dem průvodkyně. 

V Provodově jsme se občer-
stvili v místní hospůdce a navští-
vili poutní kostel, kde jsme se 
pomodlili, zazpívali, pak nabrali 
vodu ze studánky a odjeli na 
pozdní oběd do Luhačovic, kde 
byl individuální program. Počasí 
nám přálo, tak se zájezd vydařil. 
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V listopadu jsme se zúčastnili obecních oslav k 95. výročí založení republiky a lampiónového 
průvodu. I přes větrné počasí se zúčastnilo hodně našich členů. 

21.11. byla členská schůze s posezením s letošními jubilanty, kterých bylo 11, ale 2 členové 
se z důvodu nemoci omluvili. Jako host se zúčastnil i starosta p. Tomšej, který oslavencům popřál 

a předal květinu . Následovalo občerstvení a družná, veselá beseda. 
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Jedná se o tyto členy: Čajka František, 

Čajka Josef, Čajková Irena, Hynčicová Věra, Jagošová Alžběta. Janečková Helena, Janečková Marie, 
Mikéska Josef, Minaříčková Ludmila, Sýkorová Jarmila, Šarová Jiřina 

V sobotu 30. listopadu jsme uspořádali zájezd do divadla Zlín na vánoční koncert Václava Hyb-
še. Předpokládali jsme větší zájem, tak jsme nakonec zbylé vstupenky prodali členům z hodonínské 
organizace. Koncert byl nádherný a je škoda, že kulturního zážitku naši členové nevyužili. 

V prosinci ještě zazpíváme koledy i lidové písničky při svíčkách, naladíme vánoční atmosféru 
a ochutnáme cukroví, či něco jiného, pobesedujeme. 

Určitě se v hojném počtu zúčastníme i Zpívání u stromečku. 
Upozorňujeme členy, že pořád ještě máme volné pernamentky na některé koncerty dechových 

hudeb v Hodoníně. Informace u p. Kateřiny Petrášové. 
Od ledna plánujeme klubové dny – bude oznámeno rozhlasem. 
Děkujeme všem členům za aktivní zapojování do akcí organizace a přejeme radostné a požehna-

né Vánoce a také všem od srdíček chvíle klidu v záři svíček, zdraví pohodu , úsměv ve tváři a v příštím 
roce ať se nám všem daří. 

Růžena Klásková
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Ani bych netušila, že už jsem tak „starý“ pamětník …

Jednou večer si babička s vnukem povídala o současném životě. 
Najednou se vnuk zeptá babičky: „Babi, kolik vlastně ti je let?“ 
Babička odpovídá: „Nech mě chvíli přemýšlet..!! 
Narodila jsem se před televizí, kopírkou, kontaktními čočkami, antikoncepčními pilulkami. 
Nebyly policejní radary, kreditní karty, laserové paprsky. 
Ještě nevynalezli klimatizaci, ani sušičky, oblečení se vypralo a pověsilo na čerstvý vzduch, 
aby uschlo. 
Člověk nebyl na Měsíci, neexistovala trysková letadla. 
Vdala jsem se za tvého dědečka, žili jsme spolu, v každé rodině byla matka a otec. 
Muži nenosili náušnice. 
Narodila jsem se před počítači, paralelním studiem a skupinovou terapií. 
Lidé nechodili na preventivní prohlídky, nýbrž je lékař dle potřeby posílal na krev a moč. 
Dokud mi nebylo 18 let, oslovovala jsem každého muže ´Pane´ a ženu´Paní´ nebo´Slečno´. 
Když v té době žena nastoupila do tramvaje nebo do autobusu, děti a mladí lidé spěchali, aby 
jí uvolnili místo. 
Pokud byla těhotná, doprovázeli ji k sedadlu. 
Na schodech se ženám přenechávala strana u zábradlí, nastupovaly do výtahu jako první. 
Muži nikdy nezdravili ženu, aniž by přitom nepovstali, pokud v okamžiku, když vstoupila, 
seděli. 
Vstávali od stolu pokaždé, když vstala žena, i kdyby to bylo pouze na okamžik. 
Muži nám otevírali dveře a pomáhali při odkládání kabátů. 
Dívky znamenaly pro svou rodinu čest. 
Náš život se řídil střízlivým uvažováním, úctou ke starším lidem, chováním dle zákona, na-
plňovalo ho plodné soužití s ostatními a odpovědná svoboda. 
Učili nás rozlišovat dobré a špatné. 
Vážný vztah znamenal, že máme dobré vztahy s našimi bratry a sestrami a dalšími vzdálený-
mi a blízkými příbuznými a přáteli. 
Neznali jsme bezdrátové telefony, nemluvě o mobilech. 
Neposlouchali jsme stereo nahrávky, FM rádio, kazety, CD, DVD, a neměli jsme elektronické 
psací stroje, počítače, notebooky. Notebook znamenalo sešit. 
Hodinky jsme natahovali každý den. 
Nic nebylo digitální, ani hodinky, domácí spotřebiče neměly světelné displeje. 
Když už mluvíme o strojích, nebyly ani bankomaty, mikrovlnné trouby, budíky s rádiem. 
Nemluvě o videorekordérech a videokamerách apod... 
Neexistovaly digitální ani barevné fotografi e, jen černobílé, a na jejich vyvolání se čekalo 
nejméně tři dny. 
Made in Korea či Vyrobeno v Číně nebo v Th ajsku ani neexistovalo. 
Neslyšeli jsme o“ Pizza“, Mc Donaldu nebo o instantní kávě. 
V obchodě bylo možné koupit něco i za 5 nebo 25 haléřů. 
Zmrzlina, jízdenka nebo osvěžující nápoj stál 70 haléřů. 
V mé době byla tráva něčím, co jsme kosili kosou, ne kouřili !!!!. 
Teď mi řekni, kolik si myslíš, že je mi let.“ 
„Ach, babi... více než 200!“ odpověděl vnuk. 
„Ne, miláčku, pouze šedesát!!!!!???????“ 

převzato z internetu
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Okénko Vlasty Hynčicy

Konec sezony se naplnil a je čas se za ní poohlédnout. 
V letošní sezóně jsme měli hlavně za úkol předat cenné zkušenos-
ti mladým a nadějným jezdcům. Díky projektu Specialized.cz 
a její podpoře jsme měli možnost získat sportovní vybavení, 
které patří k nejlepším na světě. Díky tomu jsme mohli s mla-
dými kluky objet Evropský pohár, Český pohár a Slovenský 
pohár. Nejlepší úspěchy a zlepšení měl 13-ti letý Kristian Poru-
ban. Ve všech závodech, které odjel byl vždy na stupních vítězů. 
Věřím, že se mu bude dařit v nadcházející sezoně a neopustí 
ho nadšení pro závodění. Mezi další talenty patří sourozenci 
Urubovi. Kde se mladšímu ze seurozenců Tomášovi nevyvedla 
sezona podle představ. Na vině tomu byl nevinný pád a úraz 
ramene, kerý ho vyřadil ze závodů na 1 měsíc. Svou pílí se brzy 
dostal do formy a opět vyhrál svou kategorii Junior. Starší bratr 

Jan přešel z kategorie Juniorů do kategorie Elite, kde ve vyšší konkurenci měl za úkol získávat 
cenné zkušenosti. To se mu povedlo a stál i několikrát na stupních vítězů. Díky dobrému kolektivu 
a zázemí, které má na starosti Zdenek Florian se klukům daří. V dnešní době to není snadné zvlád-
nout tolik závodů a cestování, které je dost fi nančně náročné. Věříme, že to má smysl podporovat 
mladé kluky v jejich zájmech. Díky tomu mám důvod jezdit na závody a být jim nápomocen v je-
jich zlepšení. Po krátké pauze nás čeká příprava na další sezonu, kde by měl být podobný program 
jako letos. Tímto bych chtěl všem popřát krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně 
úspěchů.

Vlasta Hynčica
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SK Sudoměřice

Podzimní část sezony nedopadla pro naše hokejbalisty tak, jak očekávali. Po výborném prvním 
zápase ve Vsetíně, který skončil 0:15 pro Sudky, došla krize. Sestava se nám začala rozpadat. Na 
některé hráče přišlo zranění, jiní měli pracovní povinnosti. Brankáři se nám zranili oba. A tak jsme 
museli postupem času více a více rozšiřovat kádr. Pomohli nám hlavně hráči bývalého teamu Rigum 
Hodonín. Mívali jsme hodně rozporů, ale to bylo jen na hřišti. Teď jsme jeden team a skvělá parta. 
V tabulce jsme zatím na 6. místě. Doufáme, že to bude jen lepší a lepší. A v Play off  věříme v úspěch.

Výsledky SK :
HBC Vsetín : SK Sudoměřice 0:15
TJ ACS Malenovice SV : SK Sudoměřice 3:2ss
SK Sudoměřice : SK Kometa Polička 2:3ss
SK Sudoměřice : TJ Lokomotiva Česká Třebová 4:3
SHC Opava : SK Sudoměřice 5:0
TJ Sokol Poruba : SK Sudoměřice 1:4
SK Sudoměřice : HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B 2:5
SK Sudoměřice : TJ Paramo Svítkov stars Pardubice 4:1
HC Jestřábi Přelouč : SK Sudoměřice 4:2
SK Sudoměřice : TJ ACS Malenovice SV 1:2
SK Kometa Polička : SK Sudoměřice 8:2
TJ Lokomotiva Česká Třebová : SK Sudoměřice 1:4

V jarní části nás čeká ještě 5 zápasů. Z toho jsou 3 na domácí půdě. Chtěli bychom poděkovat 
všem sponzorům i fanouškům a pozvat vás na tyto zápasy.

22.12. 2013 se uskuteční na hřišti U kolní exhibiční zápas mezi hráči a fanoušky. Všichni jsou 
srdečně zváni.

Jan Kaluža ml., kapitán teamu
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NOVITECH Motorsport

Sudoměřický sportovní klub Novitech 
Motorsport se v letošní sezóně zúčastnil 
v barvách společnosti REC Group vícero 
motoristických soutěží, jak v Čechách, tak 
na Slovensku.

V závodech automobilů do vrchu šam-
pionátu Liqui Moly Berg Cup 2013 tým 
reprezentovali Michal Novický (formule 
Reynard 032 F3), Radek Krakovič (formule 
FiKS 09 RK), Aleš Mlejnek (formule Gloria) 
a Martin Zeman (Mitsubishi Lancer evo VI).

V současné době probíhají jednání 
s rakouským týmem MAD Racing o společném startu v Týmové trojeji příštího ročníku Eurocupu.

www.novitech-motorsport.com

REC Group Sudoměřice pravidelně startuje i ve vytrvalostních závodech motokár, letos se 
konaly 2 závody, z toho jeden 24 hodin a druhý 12 hodin. V červnové 24-hodinovce Michal No-
vický hostoval v bratislavském týmu Kart 
Arena One a skončili po ujetí cca 1.900 kol 
na 7.místě.

Adam Konečný jezdil v barvách REC 
Group, který se umístil na 5.místě.

Tyto vytrvalostní závody probíhají sys-
témem „Le Mans“, kdy je v týmu dán po-
čet jezdců a maximální doba řízení, poté je 
nutné střídání jezdců.

12-hodinový závod se jel v září, za REC 
Group Sudoměřice startoval Michal No-
vický spolu s dalšími čtyřmi jezdci, tým si 
vyjel 7.místo, po technických problémech 
a udělených penalizacích.

www.motokaryhodonin.cz

Nově se tým věnuje i autoslalomu. Tato 
disciplína je výbornou přípravou pro jezd-
ce, kteří chtějí dále pokračovat v závodech 
do vrchu nebo automobilových soutěžích.

Lenka Konečná a Adam Konečný se 
zúčastnili Mistrovství Slovenska v auto-
slalomu s Peugeotem 106 rally ve třídě 
S1-1400ccm. Pro informaci: váha vozu 
790kg, obsah motoru 1400ccm, výkon 116 
koní při 7.500 ot./min.

www.autoslalom.sk
Michal Novický
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