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SUDOMĚŘICESUDOMĚŘICE
Vážení spoluobčané, 
zdravím Vás všechny na konci 
zimy, která byla letos opravdu vel-
mi mírná, beze sněhu a nějakých 
mrazivých dnů. Nevíme vůbec co 
nás v  budoucnu čeká v  důsledku 
těchto atypických výkyvů počasí, 
ale snad to nebude tak zlé. Zatím se 
nám jeví nedostatek vláhy na po-
lích, ale doufejme, že se to všechno 
napraví. Není třeba být přespříliš 
pesimistický. A tento apel platí asi 
všeobecně.  Vždyť vůbec není na 
místě stěžovat si na počasí, na po-
litiku, na život a lidi kolem nás. Když 
se nad tím trochu zamyslíme, tak se 
máme vcelku dobře, žádné ozbro-
jené konfl ikty jako v Sýrii, nebo na 
Ukrajině nám snad nehrozí, hlad 
a střechu nad hlavou většinou také 
máme a nikdo nás neutlačuje kvůli 
náboženskému nebo politickému 
přesvědčení. Tuto skutečnost jsem 
si uvědomil, když jsem se nedávno 
setkal s  jedním kolegou, bývalým 
starostou jednoho města v Libano-
nu, člověkem, který v  současnosti 
spoluorganizuje humanitární po-
moc syrským uprchlíkům v  jeho 
domovině. Ten nám vyprávěl o ka-
ždodenních starostech lidí v těchto 
končinách, o strachu o svůj život 
a o nedůstojnosti životních pod-
mínek běženců a obyvatel těchto 
zemí. Každodenně děkujme ... 

Pokračování str. 4

 Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první letošní číslo obecního zpra-
vodaje. Byli jste doposud zvyklí na úvod kromě slova sta-
rosty i na úvodník šéfredaktorky Pavly Sochorové. Jak jste 
si ale mohli přečíst v minulém prosincovém čísle, Pavla se 
rozhodla po více jak sedmileté redakční práci tuto činnost 
ukončit, protože jak napsala „stává se, že i velké nadšení ča-
sem poleví a to je pak nejlepší chvíle předat štafetu dál, aby 
se nestalo, že náš zpravodaj bude jen nějakým mechanicky 
se opakujícím periodikem.“
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva se jí dosta-
lo poděkování od vedení obce v čele s panem starostou. 
A je opravdu za co děkovat. Pavla Sochorová dokázala vy-
tvořit sehraný kolektiv přispěvatelů, který uměl vždy vytvo-
řit zajímavé číslo, které podalo jasný obraz o dění v obci za 
dané čtvrtletí. Nastavila tím pomyslnou laťku hodně vyso-
ko a před novou redakční radou stojí úkol převzít a pokra-
čovat v tomto dobře fungujícím projektu. 
Proto dovolte tímto vyjádřit za celou redakční radu podě-
kování Pavle Sochorové za léta spolupráce a požádat Vás 
občany za trpělivost a shovívavost v našich počátcích.

nová redakční rada

Slovo starosty
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Už sa fašaňk krátí, už sa nenavrátí…
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pokračování 
z titulní strany

… za ten veliký dar, 
že žijeme v této naší 
krajině ve střední 
Evropě, kde je vcel-
ku klid, téměř 70. let 
jsme bez války a kr-
veprolití.

První kvartál tohoto roku je už pomalu 
za námi a proto můžeme nějakým způ-
sobem bilancovat, co se událo a stano-
vit si, kudy budeme směřovat v  našich 
činech. 
Na konci roku minulého zastupitelstvo 
obce schválilo rozpočet na rok 2014 
a tento rozpočet najdete na dalších 
stránkách v  tomto zpravodaji. Jsou 
tam v  přílohách vyjmenované stavební 
akce, dotace a příspěvky různým spo-
lečenským a sportovním organizacím. 
V  úvodních měsících roku naši zaměst-
nanci prováděly práce na prořezáv-
kách různých remízků, ořezávky stro-
mů apod. Měli jsme v plánu i pokácení 
topolů na hřišti, ale tato akce by byla 
možná pouze za předpokladu, že bude 
mrznout, abychom nezničili fotbalové 
hřiště a trávník na něm. Vypadá to v tuto 
dobu, že v březnu už asi mráz nepřijde, 
a proto jsme nuceni realizaci této akce 
přesunout do následujícího zimního ob-
dobí. Dále se prováděly demoliční práce 
na domku č.p. 245 v  Mlýnské ulici, kde 
se po dokončení demolice vytvoří zálož-
ní prostor pro další, v budoucnosti snad 
reálnější projekty a záměry. V minulosti 
se zde plánovalo vytvoření nové zástav-
bové lokality pro stavby RD, a tato akce 
bývala nazývaná pracovně Mlýnská II. 
Úmyslem bylo propojení ulic Mlýnská 

a Sportovní a vytvoření vnitrobloku 
staveb uprostřed velkého zahradního 
prostoru sevřeného mezi ulicemi Cha-
loupky, Mlýnská, Sportovní a Nádražní.  
Demolicí tohoto RD č.p. 245 se udělal 
pouze první krok k vyřešení této velmi 
složité záležitosti, která dle dnešních 
poznatků je realizovatelná v  horizontu 
několika desetiletí.      
Co nás čeká zásadního v tomto roce. 
Konečně začneme realizovat ubytování 
v budově zahrádkářů ve Starém potoku, 
musíme ještě nechat udělat přípojku 
vody z veřejného vodovodu  asi v dubnu 
t. r., pak se budou osazovat protipožární 
dveře a vysoutěží se dodávky vybavení 
pro náš obecní penzion. Chceme zachy-
tit ještě tuto letošní turistickou sezonu. 
Cílem je termín zahájení - červen 2014. 
Chystá se výstavba lokality pro stavby 
15 RD pod Vápenkami, infrastruktura 
u starého hřbitova, zateplování OÚ, 
zdravotního střediska a kabin na hřišti 
U Kolní, rekonstrukce hokejbalového 
hřiště. V  dubnu se začne s  výsadbou 
stromků u rybníka na Bařinkách a po-
koušíme se o další projekty, kde bychom 
mohli získat peníze z Evropských fondů. 
Hlavním cílem práce obce a obecního za-
stupitelstva je především snaha o zlep-
šení vzhledu a vybavenosti naší vesnice 
a vylepšení života našich spoluobča-
nů. V tomto našem snažení Vás prosím 
o podporu. Přeji Vám všem krásné jaro, 
radostnou jarní náladu a i když všecko 
nebude podle našich představ, nestě-
žujme si, vždyť mnohde jinde ve světě 
nám tento náš současný relativně po-
klidný život opravdu závidí.  

Stanislav Tomšej, starosta obce 
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Usnesení z XXVII. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice ze dne 
30. prosince 2013

Usnesení č. XXVII/1

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje 
ověřovatele zápisu paní Pavlu Kolibovou 
a pana Jiřího Janečka. Zapisovatelkou 
paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje doplněný program XXVII. zasedání 
zastupitelstva
Hlasování č. 2:  
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje odkoupení jednotlivých součástí su-
doměřického kroje od pana M.Š., Sudo-
měřice … za částku 5800,- Kč a pověřuje 
starostu obce k realizaci této akce.  
Hlasování č. 3:  
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí 
fi nančních prostředků z  rozpočtu obce 
na rok 2014 jednotlivým žadatelům dle 
přílohy a návrhu FV. Požaduje připravit 
návrh smlouvy o návratné fi nanční vý-
pomoci pro farnost Sudoměřice a předlo-
žit ji na příštím zasedání.

Hlasování č. 4:  
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/5: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč 
Nemocnici TGM Hodonín, p. o. na obmě-
nu nemocničních lůžek.
Hlasování č. 5:  
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/6:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 10 k rozpočtu obce na r. 2013.
Hlasování č. 6:
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/7:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 11 k rozpočtu obce na r. 2013.
Hlasování č. 7:  
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/8:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na 
r. 2014, vč. příloh č. 1, 2 a rozpočet PO ZŠ 
a MŠ Sudoměřice (př. č.3)  na r. 2014.
Hlasování č. 8:
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/9:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočto-
vý výhled obce Sudoměřice na r. 2015 - 
2016.
Hlasování č. 9: 
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/9 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXVII/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice ve smy-
slu ust. § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 
2 zákona č.  183/2006 Sb., o  územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vydává změnu č. 7 ÚPN SÚ Sudoměřice 
formou opatření obecné povahy podle 
§ 172 zákona č.  500/2004  Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, v před-
loženém znění.
Hlasování č. 10:
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je půjčku z FORM ve výši 50 tis. Kč za úče-
lem výměny oken pro M.L., Sudoměřice 
… za podmínky dodržení Statutu.
Hlasování č. 11: 
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice: 
1. bere na vědomí stanovisko Finanční-

ho výboru Obce Sudoměřice k  pravi-
dlům pro zvyšování základního kapi-
tálu nepeněžitými vklady a k vložení 
infrastrukturního majetku obce Su-
doměřice do majetku a.s. Vodovody 
a Kanalizace Hodonín,

2. vyslovuje nesouhlas s  některými 
ustanoveními Pravidel pro zvyšová-
ní základního kapitálu nepeněžitý-
mi vklady společnosti VaK Hodonín, 
především se to týká nutnosti provést 
řádné ocenění převáděného majetku 
a přehodnotit výpočet akcií pro jed-
notlivé obce,

3. vyslovuje souhlas a zájem s vložení 
infrastrukturního majetku obce do 

VaK Hodonín, a.s., za podmínky od-
stranění  nedostatků v  Pravidlech 
pro zvyšování základního kapitálu 
nepeněžitými vklady společnosti VaK 
Hodonín.

Hlasování č. 12:
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje prodej pozemku parc. č. 1757 v k. ú. 
Sudoměřice (orná půda) o výměře 194 m2

– za cenu v  místě obvyklou, tj. 50 Kč/m2 
pozemku + náklady související s  pře-
vodem nemovitosti – R.S., Petrov …., 
a pověřuje starostu obce k uzavření kup-
ní smlouvy.
Hlasování č. 13:
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/13 bylo schváleno

Usnesení č. XXVII/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje prodej části pozemků parc. č. 1738/1 
v  k. ú. Sudoměřice (ostatní plocha) o vý-
měře 128 m2a části pozemku parc. č. 
1738/2 v k. ú. Sudoměřice (ostatní plocha) 
o výměře 26 m2 – nově dle geometrické-
ho plánu pozemku parc. č. 1738/1 v k. ú. 
Sudoměřice (ostatní plocha) a o výměře 
154 m2 - za cenu v  místě obvyklou, tj. 
50 Kč/m2 pozemku + náklady související 
s převodem nemovitosti – J.K., Sudoměři-
ce …,  a pověřuje starostu obce k uzavření 
kupní smlouvy.
Hlasování č. 14:
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je odkup pozemků od spoluvlastníků: J.P. 
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(1/4 podíl), J.K. ( podíl ½) a J.T. (1/4 podíl).
 parc. č. 1508/133 v k. ú. Sudoměřice – 

ostatní plocha – o výměře 91 m2

 parc. č. 4014 v k. ú. Sudoměřice – orná 
půda – o výměře 50 m2

 parc. č. 4743 v k. ú. Sudoměřice – orná 
půda – o výměře 1 488 m2  

v  lokalitě budoucích protipovodňových 
opatření Telatniska za cenu 20 Kč/1m2 
a pověřuje starostu obce k uzavření kup-
ní smlouvy s vlastníky těchto pozemků.
Hlasování č. 15:
Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene pro pozemek parc. 
č. 2654/41 v  katastrálním území Sudo-
měřice mezi Obcí Sudoměřice a společ-
ností RWE Gasnet, s. r. o., Klišská 940, 
401 17  Ústí nad Labem, v  zastoupení 
společností JMP DS, s. r. o.,  Plynárenská 
499/1, 602 00  Brno.

Hlasování č. 16: 
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/16 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/17:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek 
č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi obcí 
Sudoměřice a PO ZŠ a MŠ Sudoměřice, 
s účinností od 1. 1. 2014.
Hlasování č. 17:
Pro 7, Proti 0, Zdržel se 2 (Dr. Buček, Zd. 
Fojtík) 
Usnesení č. XXVII/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVII/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na 
vědomí termíny řádných zasedání Zastu-
pitelstva obce Sudoměřice dle schválené-
ho rozpisu. 
Hlasování č. 18:
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0 
Usnesení č. XXVII/18 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta

Usnesení z XXVIII. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice 
z 27. ledna 2013

Usnesení č. XXVIII/1

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje 
ověřovatele zápisu RSDr. Štěpána Bučka 
a pana Jiřího Janečka. Zapisovatelkou 
paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1:
Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. XXVIII/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje navržený program XXVIII. zasedání 
zastupitelstva.
Hlasování č. 2:
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere 
na vědomí materiál -  Nařízení obce 
č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád 
a současně pověřuje místostarostu k pře-
dání tohoto materiálu ke kontrole MV, 
odboru dozoru veřejné správy Brno. 
Hlasování č. 3: 
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Pro 9, Proti 0, Zzdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/4: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskyt-
nutí fi nančních prostředků z  rozpočtu 
obce na letní tábor ve výši 500 Kč/ dítě 
dopředu. Doporučuje rodičům zúčast-
něných dětí požádat o příspěvek ZO po 
skončení akce.
Hlasování č. 4:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/5: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o poskytnutí návratné fi -
nanční výpomoci pro Římskokatolickou 
farnost Sudoměřice po úpravách v bodu 
V odst. 1 a 2.
Hlasování č. 5: 
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje ukončení stávající nájemní smlouvy 
mezi Obcí Sudoměřice a MUDr. Hanou 
Výmolovou dohodou. Schvaluje zveřej-
nění záměru pronájmu zdr. střediska 
a pověřuje místostarostu vypracováním 
nové nájemní smlouvy.
Hlasování č. 6:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě pro pozemky parc. č. 
1816, 1776, 4941/3, 1775, 1759, 1758/1, 
869/1, 2654/35, 2654/41 a 2654/78 v ka-

tastrálním území Sudoměřice mezi Obcí 
Sudoměřice a společností HABA Czech, 
s. r. o., Za divadlem 586/2, 602 00  Brno 
– Město. 
Hlasování č. 7:  
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o právu provést stavbu 
informačního panelu na pozemku parc. 
č. 383/1 v k. ú. Sudoměřice v rámci pro-
jektu „Poutní stezka sv. Cyrila a Meto-
děje“ mezi Obcí Sudoměřice a Zlínským 
krajem. 
Hlasování č. 8:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je Dohodu o zániku předkupního práva 
k parc. č. 1795/6 a pověřuje starostu obce 
k podepsání této dohody.  
Hlasování č. 9:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice ne-
schvaluje prodej části pozemku parc.č. 
1619/1. 
Hlasování č. 10:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere 
na vědomí nabídku prodeje pozem-
ků parc. č. 509/1, 510/1, 600/1, 509/2, 
510/2, 599/1 a 600/2 v k. ú.  Sudoměři-
ce a pověřuje starostu obce k zahájení 
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jednání s jejich majitele o možném od-
kupu.
Hlasování č. 11:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice  do-
poručuje zařadit návrh změny stávají-
cího využití pozemků parc. č. 1786/78, 
1786/79, 1786/80 v  k. ú. Sudoměřice 
na zastavitelnou plochu pro bydlení 
a pověřuje místostarostu připravit 
podklady pro nový Územní plán obce 
SU Sudoměřice. 
Hlasování č. 12: 
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVII/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice roz-
hodlo o pořízení nového územního plá-
nu obce Sudoměřice a zároveň určilo 
pana Tomáše Kočvaru jako zastupitele 
spolupracujícího s pořizovatelem (MěÚ 
Hodonín, odbor rozvoje města) v rámci 
procesu pořízení nového územního plá-
nu obce Sudoměřice.“
Hlasování č. 13:  
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice vyho-
vuje žádosti Ing. S.B., bytem Hodonín, 
…  – o  zařazení  do pořadníku žadatelů 
o stavební pozemek.
Hlasování č. 14:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-

luje pořízení 6 ks nových odpadkových 
košů a pověřuje starostu obce k realizaci 
tohoto opatření.
Hlasování č. 15:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na 
vědomí záměr revitalizace lokality „Jeze-
ro“ a pověřuje starostu a místostarostu 
obce a komisi životního prostředí k zahá-
jení přípravných a projektových prací na 
záměru.
Hlasování č. 16:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/16 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/17:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere 
na vědomí nabídku firmy RIGHT PO-
WER energy Ostrava, a pověřuje staros-
tu a místostarostu k rozeslání poptávek 
dalším dodavatelům elektřiny a plynu.  
Hlasování č. 17: 
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0 
Usnesení č. XXVIII/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XXVIII/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o právu provést stavbu 
a smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjč-
ce č. S/ŘVC/089/P/INOM/13 mezi Obcí 
Sudoměřice a Ředitelství vodních cest 
s dodatkem v čl. 10 odst. 2 písm.d)-„Vý-
pujčka je zřízena úplatně, cena bude 
stanovená v  době uzavření smlouvy 
o výpůjčce dle ceny v místě obvyklé.“
Hlasování č. 18:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/18 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXVIII/19:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o právu provést stavbu 
a smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjč-
ce č. S/ŘVC/087/P/INOM/13 mezi Obcí 
Sudoměřice a Ředitelství vodních cest 
s dodatkem v čl. 10 odst. 2 písm.d)-„Vý-

pujčka je zřízena úplatně, cena bude 
stanovená v  době uzavření smlouvy 
o výpůjčce dle ceny v místě obvyklé.“
Hlasování č. 19:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXVIII/19 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta

Usnesení z XXIX. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice 
z 3. března 2014

Usnesení č. XXIX/1

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje 
ověřovatele zápisu paní Pavlu Kolibovou 
a paní Libuši Podrazilovou. Zapisovatel-
kou paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: 
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje navržený program XXIX. zasedání 
zastupitelstva. 
Hlasování č. 2:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/3:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 1 k  rozpočtu obce na 
r. 2014.
Hlasování č. 3: 
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/4:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzá-
věrku Základní školy a Mateřské školy 
Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvkové 
organizace za účetní rok 2013.
Hlasování č. 4:  
Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přeúčto-
vání hospodářského výsledku za rok 
2012 PO Základní škola a Mateřská ško-
la Sudoměřice, okres Hodonín, příspěv-
ková organizace – v částce 43 487,69 Kč 
(z  toho úspora z  hospodářské činnosti 
39 425,64 Kč) do Rezervního fondu PO ZŠ 
a MŠ Sudoměřice.
Hlasování č. 5:
Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/ 5 bylo schváleno

Usnesení č. XXIX/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje příspěvek na lyžařský výcvik ve výši 
500 Kč/ na jedno dítě. 
Hlasování č. 6:
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
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je půjčku z FORM ve výši 50 tis. Kč za úče-
lem rekonstrukce koupelny pro pana J. P., 
Sudoměřice ….
Hlasování č. 7:
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/8:

a) Zastupitelstvo obce Sudoměři-
ce schvaluje zakoupení jednotli-
vých součástí sudoměřického kroje 
od pana M.T., Strážnice za částku 
5 700,- Kč a pověřuje starostu k reali-
zaci této akce.  

b) Souhlasí s  výrobou pracovních krojů 
pro účely půjčovny krojů Sudomě-
řice, dle návrhu paní K. Š. za částku 
24 500,- Kč.

c) Pověřuje starostu obce k  realizaci 
změny rozpočtu u § 3324 – navýšení 
o částku 6 000,- Kč 

Hlasování č. 8:
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice stano-
vuje sazbu poplatku na rok 2014 za pro-
voz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve výši 670,- Kč.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje úlevu od poplatku pro poplatníky ve 
výši 270,- Kč.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pově-
řuje místostarostu obce provést úpra-
vu obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 
a předložení tohoto návrhu do příštího 
zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování č. 9:
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je inventarizační zprávu za rok 2013. Sta-
rosta odpovídá za to , aby se do  začátku 
příštích inventur dokončilo čitelné ozna-
čení majetku a aby zapůjčený majetek 
byl vrácen do konání inventur.
Hlasování č. 10: 
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje nájemní smlouvu na pronájem čás-
ti objektu č. p. 289 (ordinace všeobecné 
a pediatrické ambulantní zdravotní 
péče) mezi obcí Sudoměřice a společ-
ností MUDr. Hana Výmolová, s. r. o. 
(IČ – 02016656), Velkomoravská 841, 696 
19 Lužice.
Hlasování č. 11:  
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu č. 1030016940/002 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene pro 
pozemky v katastrálním území Sudomě-
řice – lokalita Pod Vápenkami - mezi Obcí 
Sudoměřice a společností E.ON Distribu-
ce a.s.
Hlasování č. 12:  
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene pro pozemek parc. 
č. 2654/42 v katastrálním území Sudomě-
řice mezi Obcí Sudoměřice a společností 
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RWE Gasnet, s. r. o., Klišská 940, 401 17  Ústí 
nad Labem, v zastoupení společností JMP 
DS, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno.
Hlasování č. 13: 
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu o zřízení služebnosti umístě-
ní a užívání inženýrské sítě na pozemku 
parc. č. 1497/1 v k. ú. Sudoměřice mezi 
Obcí Sudoměřice a Povodím Moravy, s. p.
Hlasování č. 14:  
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/15:

a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice ne-
schvaluje koupi pozemku parc. č. 2173 
v k. ú. Sudoměřice.

 Hlasování č. 15 a):
 Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice ne-

schvaluje koupi pozemku parc. č. 
2791 v k. ú. Sudoměřice. 

 Hlasování č. 15 b):  
 Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
c) Zastupitelstvo obce Sudoměřice 

schvaluje koupi pozemků parc. č. 
1497/41, 1624/1 a 1622/5  v k. ú. Su-
doměřice za cenu 30 Kč/m2 a pověřuje 
místostarostu obce k  sepsání kupní 
smlouvy a předložení ke schválení do 
příštího zasedání zastupitelstva obce.

 Hlasování č. 15 c):  
 Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
d) Zastupitelstvo obce Sudoměřice 

schvaluje koupi pozemků parc. č. 
1052/3 a 1053 v  k. ú. Sudoměřice za 
cenu 10 Kč/m2 a pověřuje místosta-
rostu obce k  sepsání kupní smlouvy 
a předložení ke schválení do příštího 

zasedání zastupitelstva obce.
 Hlasování č.15 d):  
 Pro 10, Proti 0, Zdržel se 1(RSDr. Buček)
 Usnesení č. XXIX/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice zařazu-
je žádost P.T., Potoční…, SU a P.K., Hollé-
ho…., Skalica SR -  do pořadníku žadate-
lů o stavební pozemek.
Hlasování č. 16:
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/16 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/17:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřu-
je místostarostu obce k vypracování sta-
noviska k žádosti pana L. V. Sudoměřice.
Hlasování č. 17:  
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřu-
je stavební komisi k  projednání žádosti 
o zřízení parkovacího místa pro pana 
A. J., Sudoměřice … v ulici Nová, na po-
zemku parc. č. 118 v Sudoměřicích. 
Hlasování č. 18:
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/18 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/19:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřu-
je starostu obce k provedení transparent-
ního poptávkového řízení a zakoupení 
notebooku a tiskárny pro dovybavení 
místní knihovny a tento výdaj zahrnout 
do nejbližšího rozpočtového opatření 
pro § 3314 Místní knihovna.
Hlasování č. 19:
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/19 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXIX/20:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na 
vědomí nabídku společnosti Nákupní 
společnost s. r. o. 
Hlasování č. 20:  
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/20 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/21:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsou-
hlasuje přidělení příspěvku rybářům for-
mou proplacení faktury ve výši 6000,- Kč.
Hlasování č. 21:  
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/21 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/22:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pově-
řuje starostu k  přípravě harmonogra-
mu prací k  rekonstrukci obřadní síně 
a předložení do příštího zasedání za-
stupitelstva.
Hlasování č. 22:
Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXIX/22 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta
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Anonymizace údajů

Vážení občané,
reaguji na Vaše připomínky týkající se 
zveřejňování usnesení zastupitelstva 
obce Sudoměřice v Sudoměřickém zpra-
vodaji, konkrétně na tzv. anonymizaci 
údajů.
O tom, jak informovat veřejnost o činnos-
ti zastupitelstva obce pojednává mnoho 
právních předpisů. 
O informování veřejnosti pojednává zákon 
o obcích, zákon o svobodném přístupu 
k informacím, který upravuje pravidla pro 
poskytování informací a dále upravuje 
podmínky práva svobodného přístupu 
k těmto informacím.  Zároveň však odka-
zuje na ustanovení občanského zákoníku 
a zákona o ochraně osobních údajů, která 
rovněž upravují ochranu osobních údajů.  
Zjednodušeně je třeba uvést, že pokud 
obec dobrovolně zveřejní přijatá usnese-
ní ze zasedání zastupitelstva obce způso-
bem v místě obvyklým je její povinnosti 
zachovat ochranu osobních údajů. 
Podle ustanovení § 4 písm. a) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-
jů se osobním údajem rozumí jakákoliv 
informace týkající se určeného nebo urči-
telného subjektu údajů. Subjekt údajů se 
považuje za určený nebo určitelný, jest-
liže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifi kovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, speci-
fi ckých pro jeho fyzickou, fyziologickou, 
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 
sociální identitu. 
Základním kritériem pro posouzení, 
zda se jedná o osobní údaj či nikoliv, je 
potenciální možnost zjištění identity 
subjektu údajů. Na tomto místě je tře-
ba podotknout, že zpracování osob-

ních údajů bez souhlasu subjektu je 
třeba vnímat jako zásah do práva na 
ochranu soukromého život ve smyslu 
čl. 10 Listiny základních práv a svobod 
a především čl. 8. Úmluvy o ochraně lid-
ských práv a základních svobod.
Z každého jednání zastupitelstva obce se 
pořizuje zápis, který je nutno pořídit do 
10 dnů po skončení zasedání a musí být 
uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. 
O pořízení zápisu ze zasedání zastupi-
telstva obce pojednává § 95 až § 97 zá-
kona o obcích. Dále je zde uvedeno, že 
obec informuje občany o činnosti orgá-
nů obce na zasedání zastupitelstva obce 
a dále jiným způsobem v místě obvyk-
lým. Toto je zakotveno i v jednacím řádu 
schváleném na ustavujícím zasedání za-
stupitelstva obce.
V zápise je nutno uvádět osobní údaje 
v takové míře, v jaké je to nezbytné pro-
to, aby rozhodnutí o konkrétní záležitosti 
bylo možno považovat za dostatečně ur-
čité. Např. v případě uzavíraných smluv 
u fyzických osob je potřebné označit dru-
hou smluvní stranu identifi kovatelným 
způsobem, zpravidla jménem, příjme-
ním, datem narození, bydlištěm. U pod-
nikajících fyzických osob a u právnických 
osob toto platí obdobně. Je třeba zajistit 
nezaměnitelnost smluvní strany. 
Při nahlížení do zápisů oprávněnými oso-
bami je zákonem předpokládán přistup 
k celému zápisu v autentické podobě. 
Pokud by zápisy měly byt zveřejňovány 
(např. na úřední desce, na internetu či 
v místním tisku), je nutné zajistit ano-
nymizaci osobních údajů (tzv. „začer-
něním“). V případě nahlížení do zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce tedy 
dochází k jisté „výjimce“ ze zákona na 
ochranu osobních údajů. 
V případě, že osoba oprávněna k nahléd-
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Upozornění občanům

Společnost E.ON varuje před podvodníky!
V posledním týdnu se množí případy pod-
vodného jednání tzv. obchodníků, kteří sli-
bují zajištění přepisu a dodávky levnějšího 
plynu. Nechají si podepsat plnou moc a vy-
účtují 4 000,- Kč. Vydají doklad o zaplace-
ní, na kterém jsou uvedeny falešné údaje. 
V několika případech, které nám sdělili 
sami poškození odběratelé, je na dokladu 
uvedena fi rma E.ON Distribuce s vymyš-
leným identifi kačním číslem. Došlo to tak 
daleko, že jedné zákaznici podvodník zru-
šil smlouvu na dodávku plynu, ale novou 
nezajistil, a tak paní byl odběr ukončen bez 
jakékoliv náhrady.
Podvodníci si vyhledávají převážně starší 
občany. Vyzýváme proto všechny odběra-

tele, aby si dávali pozor a pokud již otevřou 
neznámému hostu, aby mu nedávali pení-
ze v hotovosti, nepodepisovali plnou moc 
či jiné dokumenty. Energetická společnost 
E.ON má se svými zákazníky nastaven bez-
hotovostní styk, to znamená placení záloh, 
přeplatků či nedoplatků je realizováno 
formou složenky, inkasem či převodem na 
účet. Nikdy nevybírá částky v hotovosti!
Akciová společnost E.ON Distribuce nemá 
s tímto podvodným obchodem nic spo-
lečného. V Jihomoravském kraji nevlastní 
žádná distribuční zařízení na rozvod ply-
nu. Aktuálně zvažujeme podání trestního 
oznámení na neznámého pachatele z dů-
vodů podvodného jednání a poškození 
dobrého jména společnosti E.ON.

Informace zaslána obecnímu úřadu 
společností E.ON 

nutí do zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce, v němž jsou uvedeny údaje v plném 
rozsahu, zjištěné údaje, případně svůj vlast-
ní pořízený výpis ze zápisu, dále zveřejní, 
a to bez předchozího souhlasu oprávně-
né osoby, má subjekt, jehož se zveřejněné 
údaje týkají, právo na ochranu mimo jiné 
podle zákona o ochraně osobních údajů.
Při zveřejnění je nutno začernit (anony-
mizovat) citlivá data, jako je u fyzických 
osob např. rodné číslo a bydliště, jméno. 
U jména bude záležet na velikosti obce 
a četnosti těchto jmen v dané obci - tj. mož-
nosti identifi kovat konkrétní osobu. Dopo-
ručuje se však výslovně uvést k takovému 
dokumentu zmínku, že jde o zkrácený, resp. 
anonymizovaný zápis či usnesení. 
Provádění anonymizace není svévolí sta-
rosty, obecního úřadu či zastupitelstva 
obce. Jedná se o postup, který je v sou-
ladu se zákonem a porušení zákona je 

možno sankcionovat ve správním řízení. 
Fyzické osobě může být uložena poku-
ta až do výše 5.000.000,-Kč (samozřej-
mě podle závažnosti porušení zákona 
o ochraně osobních údajů), právnická 
osoba (kterou je i obec) může dostat 
pokutu od Úřadu pro ochranu osobních 
údajů až do výše 10.000.000,-Kč. 
 Věřím, že anonymizace těchto písem-
ností nijak výrazně nezmenší jejich vy-
povídací hodnotu, protože kdo z obča-
nů obce bude mít zájem nahlédnout do 
„necenzurovaného“ zápisu ze zasedání 
zastupitelstva obce může tak učinit na 
obecním úřadě. Navíc každý má prá-
vo zúčastnit se zasedání zastupitelstva 
obce, kde rovněž zazní veškeré údaje 
o projednávaných skutečnostech. 

Tomáš Kočvara, DiS.
místostarosta obce
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Schválený rozpočet na r. 2014 Obce Sudoměřice v tis. Kč
pol- PŘÍJMY rozpočet na r. 2014

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 
požitků 2 314,0

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné čin-
nosti 80,0

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 208,0
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 350,0
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 400,0
1211 Daň z přidané hodnoty 5 100,0
1511 Daň z nemovitostí 750,0

  Daňové příjmy celkem   (podíl daně z příjmů a DPH  ze 
SR -  novela zák.243/2000Sb.) 11 202,0

1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 6,0
1337 / 1340 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 460,0
1341 Poplatek ze psů 20,0
1343 Poplatky z VP 2,0
1347 Poplatek za výherní hrací přístroj 0,0
1351 Odvod  výtěžku z provozovaní loterií 49,0
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 235,0
1361 Správní poplatky 35,0
  Daňové příjmy celkem 12 009,0
     
2420 Splátky půjček ostatní od MAS Strážnicko  
2420 Splátky půjčky o sdružení rodičů při ZŠ  
2449 Splátky půjček od DSO Strážnicko  
2460 Splátky půjček FRB 150,0
     
4111 Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu ze všeob.pokl.správy 0,0
4112 Neinvestiční dotace ze StRO v rámci souhrn.dotačního vztahu 0,0
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze Státních fondů  0,0
4116 Ostatní neinv.dotace ze StRo 0,0
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí  
4122 Neinvestiční přijaté dotace od Jm kraje  
421X Investiční přijaté transfery ze Státních fondů  0,0
4222 Investiční přijaté dotace od JMK  

4229 Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně (Mik-
roregion)  

4152 Neinvestiční přijaté transfery ze Státních fondů (biokoridor u 
Výklopníku)  0,0

  Dotace celkem 0,0
  CELKEM   DANĚ + SPLÁTKY FRB +  DOTACE 12 159,0
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2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BYTY 335,0
2111 Příjmy z poskytování služeb- 560,0
2112 Příjmy z prodeje zboží 20,0
2212 Sankce - pokuty  
2119 Věcné břemeno 5,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40,0
2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí NEBYTOVÉ PROSTORY 250,0
2139 Příjmy z pronájmu - plynovod  
2142 Příjmy z divident 77,8
2210 Přijaté sankční platby  
2324 Příjmy z poskytování služeb- ODPADY - EKOKOM 109,0
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 150,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy 10,0
2321 Přijaté dary  
2141 Příjmy z úroků 70,0

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky (přefakturace kolky, geomet-
rický plán) 15,0

2321 Příspěvky. dary - NADACE  PARTNERSTVÍ - vin.stezky  
  Nedaňové příjmy celkem 1 641,8
     
3111 Příjmy z prodeje pozemků 65,0
3113 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí  
  Kapitálové příjmy celkem 65,0
     
  Příjmy celkem 13 865,8

§ VÝDAJE rozpočet na r. 2014
1014 Zemědělská a potrav. Pomoc 0,0
2212 Silnice 1 500,0

2219 Ostat. záležitosti pozemních komunikací - chodníky, cyklo-
trasy 200,0

2221 Provoz veřejné silniční dopravy (IDS JMK) 63,4
2310 Pitná voda 750,0
2321 Odvádění odpadních vod 2 000,0
2341 Vodní díla v zemědělské krajině- rybníky 381,0
3113 Základní a mateřská škola - neinvestiční příspěvek od obce 1 159,6
3113 Investice na objektech Přísp.org. ZŠ 100,0
3113 Neinvestiční dotace obcím za žáky  
3113 Neinvestiční příspěvky školám za žáky (lyžař. výcvik) 6,0
3314 Doplnění knižního fondu -do  knihovny + náklady na provoz 30,0
3319 Kultura 160,0
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3324 Kroje - výkup předmětů od občanů 30,0
3326 oprava památníku vzniku Československa 0,0
3330 Příspěvek církvím - investice 100 + půjčka 400 tis. Kč 500,0
3341 Místní rozhlas 25,0
3349 Sdělovací prostředky (tisk zpravodaje) 60,0
3399 SPOZ 55,0
3412 Dětská hřiště + Tenisový kurt 20,0
3419 Tělovýchova a zájmová činnost 485,0
3429 Ostatní zájmová činnost 145,0

3611 FoRM (Fond na rekonstrukce majetku - vlastníci domů v 
obci) 200,0

3612 Bytové hospodářství 250,0
3613 nebytové hospodářství 200,0
3631 Veřejné osvětlení 400,0
3632 Pohřebnictví 2 500,0
3633 Plynovod 750,0
3635 územní plánování 0,0
3636 Územní rozvoj 50,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj 4 000,0
372X Ochrana životního prostředí-Svoz  odpadů 1 100,0
4357 Činnosti v sociálním zabezpečení - DPS 355,0
5212 Nespecifi kované rezervy 10,0
61XX Činnost místní správy 3 100,0
611X Volby 0,0
6171 Investice v činnosti místní správy  

§   3639  -   
pol. 6422

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

6310 Služby peněžních ústavů 33,0
6330 Přesun FRB  s časovým posunem  
6399 Platby daní a poplatků 400,0
6402 Výdaje z fi nanč.vypořádání 15,0

  Výdaje celkem 21 033,0

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ rozpočet na r. 2014
Příjmy celkem 13 865,8
Výdaje celkem 21 033,0
Saldo příjmů a výdajů -7 167,2
Financování 7 167,2

Rozpočet na r. 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č.XXVII/8 ze 
dne 30. 12. 2013
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Příloha 1. k  rozpočtu na r. 2014
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Příloha 2. k  rozpočtu na r. 2014

Plán příspěvků na kulturu, sociální práci, na sport a pro ostatní spolky  v tis. Kč
§ VÝDAJE Čerpání 

rozpočtu 
2013

rozpočet 
2014 na 

příspěvky 
organizacím

3319 Kultura 55,7 80,0
6171 Den Země - Komise životního prostředí 10,0
6171 Charita Strážnice 10,0 10,0
3330 Farnost Sudoměřice  300,0 100,0

návratná výpomoc  na předfi nancování dotace 
ze SZIF

400,0

3399 Sociální příspěvky občanům - nepeněžité (SPOZ) 55,0 55,0

3419 Org. 1  KOPANÁ (SK Sudoměřice) 235,0 235,0
3419 Org.2 - HOKEJBAL (SK Sudoměřice) 200,0 200,0
3419 Org. 3 Tělovýchova a zájmová činnost -šachy (SK 

Horáček)
0,0

3419 org. 4  Tělovýchova a zájmová činnost - Hynčica 40,0 40,0
3419 Org.5  Novický - Novitech 10,0 10,0

CELKEM  SPORT 485,0 485,0

3429 Org. 1  SRPŠ 115,0 50,0
3429 Org. 2  Zahrádkáři (MO ČZS) 30,0 30,0
3429 Org. 3  Příspěvek na zarybnění rybníku Vanďurák, 

rybáři Sudoměřice
0,0 0,0

3429 Org.4  Příspěvek včelařům  na vakcinaci  15,0 10,0
3429 Org. 5 Příspěvek MO Myslivci Valcha na krmení 

zvěře v zimě
0,0

3429 Org. 6 Svaz důchodců ČR, MO Sudoměřice 40,0 40,0
3429 Org. 7 Spolek přátel destilátů Sudoměřice 15,0 15,0

Plán příspěvků na sport a pro ostatní 
společenské organizace § 3419+ 3429

700,0 630,0

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

1 120,7 885,0

CELKEM  - návratná výpomoc 0,0 400,0
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Oslava DNE ZEMĚ

Vážení spoluobčané,
komise životního prostředí za podpory 
zastupitelstva obce Sudoměřice se roz-
hodla připojit se k celosvětové oslavě 
DNE ZEMĚ, který má ve světě dlouhou tra-
dici a u nás v Sudoměřicích se konal také 
v loňském roce. Tento významný den byl 
nejprve chápán jako oslava příchodu jara, 
ale časem byl vyhlášen jako ekologicky 
motivovaný svátek, který má upozornit 
na dopady znečištění životního prostře-
dí a rozvíjet diskusi o možných cestách 
k jeho zlepšování.
Po té co jsme v  loňském roce za pomoci 
rybářů, dětí a jejich vedoucích z turistické-
ho kroužku, myslivců a v neposlední řadě 
Vás občanů zbavili okolí koryta Sudomě-
řického potoka odpadků a to v úseku od 
silničního mostu až po rybník Vanďurák, 
kde žáci základní školy provedli úklid 

v okolí dětských hřišť a v ulicích naší obce, 
jsme se rozhodli letos provést výsadbu 
stromů a keřů v části katastru známé jako 
“Jezero“ (bývalé slepé rameno řeky Mora-
vy poblíž Valchy) a vytvořit tak klidné, od-
počinkové místo pro volně žijící zvěř. 
Tímto mi dovolte, abych Vás srdečně po-
zval na oslavu tohoto významného dne, 
který proběhne u nás v Sudoměřicích 

v sobotu 26. 4. 2014.

Přijďte strávit sobotní dopoledne v pří-
rodě a udělat něco pro lepší okolí naší 
Obce!
Sraz účastníků bude v 8:00 hodin u bý-
valé střelnice Valcha, vezměte si sebou 
vhodnou obuv, pracovní rukavice a rýče.
Pro všechny účastníky této akce je při-
praveno občer stvení.
Děkujeme předem za účast

Za komisi ŽP František Mikéska
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Ze školních lavic...

Adventní doba ve škole nebyla jen ve zna-
mení těšení se na Vánoce, ale uskutečnila 
se i řada akcí, o kterých můžeme říci, že 
jsou již tradicí. Na konci listopadu si mohly 
maminky a babičky dětí z MŠ a ZŠ vyrobit 
adventní věnec při společné dílně ve škol-
ní jídelně.
 Dne 6. prosince navštívil děti 
sv. Mikuláš se svou družinou, 
aby je obdaroval sladkostmi 
a pochválil, či pokáral.
 V pátek 13. 12. 2013 vystoupily 
děti s MŠ a ZŠ s vánočním pás-
mem na Zpívání u stromečku. 
Návštěvníci i účinkující si moh-
li zazpívat koledy, ochutnat 
gulášek či svařené víno nebo 
čaj. Počasí k nám bylo tento-
krát vlídné, adventní atmosfé-
ra radostná.
19. prosince 2013 proběhla v 1. třídě ZŠ 
ukázková lekce s terapeutickým psem - ca-
nisterapie. Lektorka seznámila děti s mož-
nostmi léčby prostřednictvím přítomnosti 
speciálně vycvičeného psa k těmto úče-

lům. Člověk tak díky hlazení, komunikaci 
se psem a také jeho vyšší tělesné teplotě 
lépe zvládá pobyt v nemocnici a celkovou 
léčbu. Žáci si vyzkoušeli povely na psa 
a také aportování s balónkem. Půlhodi-
nová lekce byla zakončena předčítáním 
pohádky k celkovému zklidnění psa. Dě-
tem se návštěva a komunikace s pejskem 
velmi líbila. 

16. ledna 2014 navštívili předškoláci 
z MŠ školu. Ve vyučovací hodině v 1. třídě 
se podívali, jak se jejich starší kamarádi 
učí číst a psát písmena. S paní učitelkou 
Mgr. Šárkou Daňkovou si děti zahrály a za-

zpívaly píseň pro sněhuláka. 
Všem se tam moc líbilo.
22. ledna 2014 se uskutečni-
la Beseda pro rodiče s psy-
chologem Mgr. Jaroslavem 
Mrkvou. Beseda byla zamě-
řená na otázky týkající se vý-
chovy a vzdělávání žáků ZŠ + 
MŠ a školní zralost. 
30. ledna 2014 jsme navštívi-
li fi lmové představení „Ledo-
vé království“ v kině Morava 
ve Veselí nad Moravou, poté 
proběhl Komunitní kruh 
a byly rozdány výpisy z vy-
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svědčení za I. pololetí škol-
ního roku 2013/2014.

29. ledna 2014 proběhl Zá-
pis do 1. třídy. Děti plnily 
úkoly motivované Krteč-
kem. Za zvládnuté úkoly 
je čekala sladká odměna v  podobě dor-
tu, který tradičně upekla paní Janečková 
a rychlých špuntů. K Zápisu přišlo 17 dětí 
a stejnému počtu dětí bylo vydáno roz-
hodnutí o přijetí. 
8. února 2014 uspořádalo Sdružení rodi-
čů při ZŠ a MŠ Sudoměřice tradiční Škol-
ní ples.  K tanci hrála skupina Lego. Bufet 
zabezpečil pan Bořek Smékal. V  progra-
mu vystoupili žáci 4. a 5. ročníku se svým 
Předtančením a Mažoretky pod vedením  
paní Podrazilové. Velké poděkování patří 

všem organizátorům, všem kteří ples pod-
pořili svými příspěvky a těm, kteří se plesu 
zúčastnili.
26. února 2014 proběhla ve spolupráci 
s  jazykovou školou Education Services 
s.r.o ukázková hodina anglického jazyka 
s  rodilým mluvčím. Konverzace vedená 
rodilou mluvčí Hannou Boyle z Velké Bri-
tánie se dětem velmi líbila. Celý program 
byl tvořen hravou formou. Konverzační 
hodiny jsou vhodným doplňkem k  výu-
ce gramatiky tak, aby si žák zlepšil ústní 

projev díky přirozené 
výslovnosti mluvčího. 
Takto vedenou výuku si 
měli možnost vyzkou-
šet kromě žáků třetího 
až pátého ročníku, kteří 
mají výuku AJ povinnou, 
také žáci druhého roční-
ku.  Konverzaci s rodilým 
mluvčím budeme do 
června zařazovat do vý-
uky jednou měsíčně. 
A co nás v  příštím ob-
dobí čeká? V  březnu za 
námi přijede Divadélko 
pro školy s  představe-
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ním „Písnička pro draka“. 
Pro žáky i pro rodiče při-
pravujeme keramické tvo-
ření. 
V  rámci prevence se opět 
uskuteční Beseda s  Policií 
ČR. I letos jsme byli pozváni 
na výchovný koncert ZUŠ 
Strážnice. Od začátku dub-
na začneme opět jezdit na 
plavání. Pojedeme také do 
Skanzenu ve Strážnici na 
pořad pro školy „Fašanky, 
fašanky, velká noc ide“. 
V neděli 4. května 2014 při-
pravujeme „Nedělní školu“, 
jejíž součástí bude vystoupení nejmen-
ších, prohlídka prostor a vybavení základ-
ní i mateřské školy. Chybět nebudou ukáz-
ky práce se současnými interaktivními 
pomůckami, které si budete moci i sami 
vyzkoušet. Všichni jste srdečně zváni!

Činnost školy můžete sledovat na našich 
webových stránkách: 
http://skola.obecsudomerice.cz/

Kolektiv ZŠ Sudoměřice

Z činnosti mateřské školy

V  předvánočních přípravách v  mateřské 
škole se děti stále ptaly: „ Kdy už bude pa-
dat sníh?“  Se sněhem letos 
nepřišel Mikuláš, ani Ježíšek 
dětem nesplnil bílé Vánoce. 
Sníh děti nedočkavě vyhlíže-
ly celý leden. Na vycházkách 
jsme namísto sněhových hrá-
tek pozorovali kočičky a rašící 
pupeny na keřích. O sněhulá-
cích jsme si  s dětmi často jen 
zpívali a na mrazy si hráli v po-
hybových hrách.
Po vánočních prázdninách 
přijelo do MŠ za dětmi lout-

kové divadlo Veselá školička z  Hodonína. 
Děti se setkaly se svým již známým kama-
rádem Čendou, kterého tentokrát trápily 
zlé sny. Jeho kamarádka Markéta měla pro 
něj několik dobrých rad a nápadů. Pohád-
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ku s dobrým koncem „ Jak 
Čenda zachránil Kačenku“ 
si děti užily a samy si zahrá-
ly v  pohádce „ O Sněhur-
ce.“ Divadlo jsme dětem 
uhradily z výtěžku prodeje 
výrobků na vánočním jar-
marku.
Na začátku ledna jsme se 
s dětmi šli podívat na bet-
lém do kostela.  V  kostele 
děti přivítala paní Horáčko-
vá a povyprávěla jim o na-
rození Ježíška.  Děti si pro-
hlédly Ježíška v jesličkách, krásné postavič-
ky z betléma i Tři krále. O narození Ježíška si 
děti povídaly ještě celou cestu zpět do MŠ. 
Během zimního období si děti ze třídy Be-
rušek s paní učitelkou Janou Miklovou, Dis. 
připravily téma: „Kdo to ťuká na okénko? 
Malý vrabeček ….“ Děti se prostřednictvím 
nejrůznějších hravých aktivit dozvídaly 
o ptáčcích, kteří u nás přezimují. Zkouma-
ly semínka pro ptáčky, vyráběly si ptačí 
krmítko z geometrických tvarů, naučily se 
Písničku o  Vrabečkovi, atd. Vyvrcholením 
celého programu bylo společné připravení 

krmítka pro ptáčky na okno třídy, kde mo-
hou děti ptačí kamarády pozorovat zblízka.
Předškoláci ze Včeliček navštívili starší ka-
marády v 1. třídě ZŠ.  Ve vyučovací hodině 
paní učitelky Mgr. Šárky Daňkové se podí-
vali, jak již umí jejich starší kamarádi prv-
ňáčci číst a psát. Ve škole se jim moc líbilo 
a začali se těšit na blížící se zápis.  Letos se 
na něj připravovalo 18 předškoláků. Obsa-
hem předškolního vzdělávání v MŠ je i pří-
prava dětí na vstup do ZŠ. Děti se učí hra-
vou formou poznávat geometrické tvary, 
číslice a písmena, kreslí postavu, hrají si se 

slovíčky – slovní fot-
bal apod. Mají své se-
šitky, do kterých kreslí 
a rozvíjejí si předma-
tematické  dovednos-
ti, rozvíjejí si grafomo-
torické dovednosti 
jako přípravu na psaní 
a seznamují se se svě-
tem kolem nás.
Na začátku února 
jsme v MŠ uskutečnili 
projekt Naše Země 
kulatá. Součástí toho-
to projektu byla i re-
alizace vzdělávacího 
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programu ve třídách s  názvem Človíček 
a jeho maminka planeta Země. Náplní to-
hoto programu, který dětem předvedla 
paní Mgr. Martina  Wilczkeová, bylo poví-
dání o naší Zemi, o rostlinách a zvířatech, 
řekách a vodopádech, horách a lesích, ve 
kterém se jednou narodil malý človíček. 
S ním si děti zazpívaly a zatančily, s nadše-
ním shlédly videoprojekci s poutavými pří-
rodními scenériemi. Vyzkoušely si i relaxaci 

při hudbě a malé „léči-
vé“ kamínky si odnes-
ly domů. Společně si 
vykreslily omalovánky 
nejrůznějších živoči-
chů a rostlin. Učily se 
poznatku, jak naše 
Země pomáhá léčit – 
bylinkami, kamínky, 
různými plody. Ale 
také zkušenosti nebát 
se naši Zemi chránit 
a udržovat v čistotě.
V  období masopustu 

v  MŠ pořádáme pro děti karneval.  Kar-
nevalovému veselí předcházelo výtvarné 
tvoření a zábavné hry dětí ve třídách. V den 
karnevalu přivítaly děti v MŠ paní učitelky 
ve vyzdobených třídách.  Paní kuchařky 
dětem připravily „veselé svačinky“ v  po-
době barevných obložených chlebíčků 
a ovocných koktejlů. Děti se převlék-
ly do kostýmů, které jim připravily ma-
minky. Dopoledne plné her a tančení 
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s  kamarády, kteří se proměnili v  roz-
manité pohádkové bytosti v  maskách 
a kostýmech k  nepoznání, velmi rychle 
uběhlo. Na památku na prožité radostné 
chvíle v MŠ si děti odnesly sladké odměny a 
klauny, které jim vyrobily paní učitelky. 
A co nás v nejbližší době čeká? Keramické 

dílničky ve třídách, kde budou děti tvořit 
z  keramické hlíny výrobky s  velikonoční 
tematikou.

Za MŠ zapsala 
Jarmila Ševelová, 

vedoucí učitelka MŠ
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Duchovní okénko 
o. Jiřího

Od doby adventní prožívá-
me v  církvi Rok rodiny. Po-
peleční středou končí maso-
pust, doba veselí a hodová-
ní, a začíná postní doba. Trvá 
40 dnů a po ní následuje 
velikonoční neděle. V  době 
postní si připomínáme, jak 
byl Ježíš 40 dní na poušti 

a jak se tam postil a mod-
lil. Pro věřící křesťany je 
to čas obrácení k  Bohu. 
Zvu vás všechny touto 
cestou na bohoslužby 
v  našem kostele. Jejich 
pořad najdete na: 
www.farnostsudomerice.cz.
Pro ty, ke kterým není 
dodán farní letáček, chci 
nabídnout, co bude pro-
bíhat od března až do lis-
topadu ve farnosti:

7. 3.  –  9. 3. postní duchovní obnova pod vedením ředitele PMD, P. Jiřího Šlegra

8.5. – 10. 5. farní výlet pro rodiny, farníky – Olomoucko (Dub nad Moravou)

25.5. 1. sv. přijímání

7.6. oslava 81 let posvěcení kostela a obecní hody 

14.6. pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní 
povolání na Velehrad 

19.6. Boží Tělo (průvod v obci: ulicí kolem starého hřbitova a směr kostel)

20.7. – 25. 7. 
tábor Strážná pro děti z farnosti (od 7 let do 13 let). Cena 1700 Kč 
(možnost získat z  OÚ, dotace ve výší 500Kč); přihlášky si můžete 
vyzvednout v sakristii. Omezeny počet - 25 děti!!! 

7.9. farní a obecní dožínky

14.9. pobožnost na Hatích

21.9. pouť na sv. Antoníček u Blatnice (spolu s farností Hr. Lhota)

4.10. celodenní pouť na Turzovku (SR)

23.11. sl. Ježíše Krista Krále, patrona farnosti
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A teď už slovo přenechám papeži 
Františkovi k Roku rodiny:
Rodino, prožívej radost z víry.
„Kdo uzavírá svátostný sňatek, říká: „Sli-
buji, že ti zachovám lásku, úctu a věr-
nost, že tě nikdy neopustím a že s tebou 
ponesu všechno dobré i zlé až do smr-
ti.“ Snoubenci v té chvíli nevědí, co se 
stane, nevědí jaké radosti a jaké bolesti 
je čekají. Vydávají se jako Abraham na 
společnou cestu. A to je manželství! Vy-
dat se na společnou cestu, ruku v ruce, 
a přitom se svěřit do velkých rukou 
Páně. Ruku v ruce, vždy a po celý život! 
A nedat šanci provizorní kultuře, která 
krájí náš život na kousky!
S touto důvěrou ve věrnost Boží če-
lit všemu, beze strachu, zodpovědně. 
Křesťanští manželé nejsou naivní, znají 
problémy a protivenství života. Nemají 
však strach vzít na sebe svoji odpověd-
nost před Bohem a společností, aniž by 
utíkali nebo se izolovali či zříkali poslá-
ní založit rodinu a přivést na svět děti. 
– Ale dnes je to těžké, otče… Jistě, je 
to těžké. Je zapotřebí milosti a milost 
nám dává svátost! Svátosti nejsou život-
ní dekorací! Ó jak krásná svatba, krás-
ný obřad, krásná slavnost… Toto však 
není svátost, to není svátostná milost. 
To je pouhá dekorace! A milost není na 
ozdobu života, nýbrž k tomu, aby nám 
dala sílu pro život, učinila nás odvážný-
mi, abychom mohli jít dál! Nikdy se tedy 
neizolovat, vždycky spolu. Křesťané si 
udělují svátost manželství, protože si 
uvědomují, že ji potřebují. Potřebují ji, 
aby byli sjednoceni a plnili poslání rodi-
čů. „V dobrém i ve zlém až do smrti.“ Tak 
to říkají manželé ve svátosti manželství, 
během níž se modlí společně i s celým 
společenstvím. Proč? Protože se to tak 

dělá? Nikoli. Činí tak, protože to potře-
bují na dlouhou cestu, kterou se mají 
společně ubírat. Dlouhou cestu, nikoli 
po kouskách, ale nastálo. A potřebu-
jí pomoc Ježíše, aby kráčeli s důvěrou, 
aby se denně vzájemně přijímali a kaž-
dý den si odpouštěli! A toto je důležité: 
umět si v rodinách odpouštět, protože 
všichni máme nedostatky, všichni! Ně-
kdy děláme nedobré věci, které dru-
hým ubližují. Je třeba mít odvahu žádat 
omluvu, když v rodině chybujeme … 
V životě zakouší rodina mnoho krásných 
momentů: odpočinek, společný oběd, 
vycházka do parku, návštěva u praro-
dičů, návštěva u nemocného… Chybí-li 
však láska, chybí radost, chybí slavnost. 
A lásku nám vždycky dává Ježíš: On je 
nevyčerpatelný pramen. On nám ve svá-
tosti dává svoje Slovo, dává nám Chléb 
života, aby se naše radost naplnila. Dra-
hé rodiny, také vy jste součástí Božího 
lidu. S radostí jděte spolu s tímto li-
dem. Zůstávejte stále spojené s Ježíšem 
a svým svědectví Jej přinášejte všem. 
Společně přijměme za své slova svatého 
Petra, která nám dávají sílu a dají sílu pro 
těžké chvíle: „Pane, ke komu bychom šli. 
Ty máš slova věčného života“ (Jan 6,68). 
Žijte s Kristovou milostí radost víry!“ 

(z promluvy papeže Františka při setkání 
rodin 27. 10. 2013, nám. sv. Petra)

Otázky k zamyšlení
1) Co se vám vybaví, když si vzpomene-

te na svou svatbu? Jaká to byla slav-
nost? Na co rád/a vzpomínám?

2) Jak dnes vnímám sílu svátosti man-
želství v mém životě? V čem konkrét-
ním mi svátost manželství pomohla, 
pomáhá? Můžeš se o něco z toho po-
dělit s ostatními?



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE30

Pásmo u jesliček

Již pátým rokem děti secvičily pásmo před-
stavující „Zrození Ježíška“.  Družině andělů 
začala služba, jakmile každý z  nich dostal 
za úkol střežit lid v  Betlémě. Svatý Josef 
s Pannou Marií a oslíkem putovali na sčítání 
lidu…. Obtíže, které je na cestě čekaly, poz-

ději oslnil dav zpívajících koledníků přiná-
šejících dary pro Ježíška. 

Děti sehrály své role tak dokonale, že by se 
za ně nemusel žádný herec stydět. Všichni 
se jistě vraceli svátečně naladěni ke svým 
rodinám do svých domovů.

Katka a Jožka Janečkovi

3) Jakou zkušenost mám s odpouště-
ním? Dokážu poprosit o odpuštění? 
A naopak: dokážu přijmout prosbu 
toho druhého o odpuštění?

Modlitba vlastními slovy:
Ve společné modlitbě chvalte Boha za 

to, v čem vás svátost manželství posilu-
je. Poproste za to, co se vám nedostává, 
a  poděkujte za všechno dobré, co vám 
vaši rodiče, prarodiče, zprostředkovali.

O. Jiří - farář
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Tříkrálová sbírka

„Vážení přátelé a příznivci Charity!

Děkujeme všem, kteří fi nančně podpořili cha-
ritní dílo prostřednictvím Tříkrálové sbírky. 
Jsme vděčni, že se i letos sešlo tolik ochotných 
lidí, aby Tříkrálová sbírka ve Strážnici mohla 
proběhnout. Hlavně děkujeme všem dětem – 
koledníkům, ochotným vedoucím skupinek a 
také dobrovolníkům, kteří se obětavě podíleli 
na organizaci a průběhu sbírky!

Tříkrálová sbírka Charity Strážnice v letoš-
ním roce proběhla 4. 1 2014 v Sudoměřicích, 
kde se vykoledovalo 53.679 Kč. V sobotu 
11. 1. 2014 ve Strážnici, Petrově, Rohatci 
a v Radějově. Výtěžek sbírky ve Strážnici je 

165.868 Kč, včetně kasičky umístěné v pro-
dejně, v Petrově bylo vybráno 47.293 Kč; 
v Radějově 19.695 Kč; v Rohatci 82.581 Kč.  
Koledování se zúčastnilo celkem 90 skupinek 
s koledníky a výtěžek z koledování činil cel-
kem 369.116 Kč, dále 43,42 EUR, 10,25 USD 
a další drobné valuty v hodnotě cca 40 Kč. 

Výtěžek této sbírky bude rozdělen a 58 % 
z vykoledované částky může použít Charita 
Strážnice k podpoře charitního díla, na po-
moc rodinám, lidem v nouzi, humanitární 
pomoci při přírodních katastrofách apod. 

Děkujeme za Vaši pomoc a důvěru.

Ing. Marie Jursová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky“



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE32

Sudoměřičané pomáhají

„I jeden sluneční paprsek může prostoupit 
mnoho tmy.“ 

Sv. František z Assisi

V Sýrii zuří téměř 3 roky válka, která vyhna-
la ze země miliony civilního obyvatelstva. 
Syrské ženy a děti prchají před válečnými 
hrůzami a hladomorem do okolních zemí 
(Jordánsko, Libanon, Irák, Turecko). Občané 
Sudoměřic se na přelomu roku zapojili do 
dvou menších projektů konkrétní humani-
tární pomoci právě dětem těchto syrských 
uprchlíků. Veškeří účastníci a organizátoři 
projektů vykonávali práci spojenou s  rea-
lizací projektu zcela zdarma, což umožnilo 
100% využití získaných prostředků na po-
moc potřebným.

Finanční sbírka
„Kapka pomoci nejmenším v Libanonu“

V Sudoměřicích proběhla ve dnech 14. – 24. 
listopadu 2013.  Naši občané mohli přispí-
vat do pokladniček na OÚ a v kostele Krista 
Krále. 

Sudoměřice do projektu přispěly cca 
13 000 Kč.

Regionální katolická Charita Veselí nad 
Moravou a pracovníci společnosti Partners 
Financial Services z Moravy, ve spolupráci 
s Asociací AGHSAN z libanonského De-
irmimas a pod záštitou České ambasády 
v Bejrútu, shromáždili díky této sbírce hu-
manitární pomoc, která byla distribuová-
na syrským uprchlickým ženám v jižním 
Libanonu. Tato iniciativa souvisí s tím, že 
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Dr. Kamel Morkos, předseda AGHSANu, je 
českým občanem a současný velvyslanec 
ČR v Libanonu Svatopluk Čumba je vesel-
ským rodákem. 150 syrských matek obdr-
želo balík, v němž nalezlo kojenecké mléko, 
kojeneckou vodu, pleny, přikrývku pro dítě, 
hygienické vložky, 5 kg mouky, 5kg cukru, 
5 kg rýže, 2,5 l oleje a 100 pytlíků čaje. 
Syrské ženy, které obdržely z Moravy huma-
nitární pomoc, i všichni obyvatelé Libano-
nu tímto vzkazují: 
“Moravané, děkujeme vám”

Krátké video z Libanonu najdete na: 
http://vimeo.com/85151502. 
Autorem je libanonský student FAMU v Pra-
ze, který se snažil podat hlavně pozitivní zá-
běry života Syřanů v Libanonu. 

Materiální sbírka zimního oblečení pro 
syrské děti v Jordánsku

Sbírku vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR 
ve spolupráci s  hnutím „Na vlastních no-
hou“ – Stonožka v Sudoměřicích proběhla 
v  sobotu 4. ledna 2014. Díky pochopení 
a rychlé reakci našich občanů bylo sesbíráno 
35 velkých pytlů čistého dětského zimního 
oblečení. Připojily se k  nám i veselské rodi-
ny Adventistů 7. dne, které přivezly dalších 
10 pytlů oblečení. V celé České republice bylo 
v  krátkém čase sesbíráno 20 tun dětského 
zimního oblečení, z toho ¾ tuny dodaly Su-
doměřice . Vybrané oblečení doputovalo 
letecky do Jordánska 21. ledna 2014. 
Více informací: http://www.mvcr.cz/clanek/
ceske-deti-zachranuji-male-syrske-uprchliky-
-pred-mrazem.aspx

Mgr. Jana Tomčalová
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Návštěva Dr. Kamela 
Morkose z Libanonu 
v Sudoměřicích

Na pozvání man-
želů Tomčalových 
přijel na soukromou 
návštěvu naší obce 
Dr. Kamel Morkos 
z  Libanonu, který 
osobně předával hu-
manitární pomoc syr-
ským matkám z  pod-
zimní sbírky „Kapka 
pomoci nejmenším v  Libanonu“, do níž se 
zapojily i  Sudoměřice. Setkal se se starostou 
obce S. Tomšejem, o. Jiřím i zástupkyní veselské 
Charity Mgr. L. Rybeckou. Navštívil Purkyňovo 
gymnázium ve Strážnici, kde pobesedoval se 
studenty o životě na Blízkém Východě.
Životní příběh tohoto muže je velmi zajíma-
vý. Pochází z chudé křesťanské rodiny z  již-
ního Libanonu. Byl nejmladším ze šesti dětí. 
Středoškolská studia absolvoval kvůli špatné 
fi nanční situaci rodiny večerně při práci děl-
níka. Maturitu musel odjet složit do   Egyp-
ta. V  sedmdesátých letech začal studovat 
ČVUT v  Praze, kde se naučil dobře česky. 
Jeho studium v  tehdejším Československu 
fi nancovalo celé jeho početné příbuzenstvo. 
Studium dokončil s  červeným diplomem 
a vrátil se zpět do vlasti, kde začal vyučovat 
na vysoké škole. Po vypuknutí občanské vál-
ky v  Libanonu emigroval do Dubaje, která 
byla v té době velká asi jako naše Sudomě-
řice. Začal projektovat a postupně se jeho 
podnikání ve stavebnictví a architektuře 
pěkně rozrostlo.  Momentálně se pohybuje 
mezi Dubají, Bejrútem, jižním Libanonem 
a Prahou. V  Libanonu se velmi angažuje 
v sociálním životě. Vede občanské sdružení 

AGHSAN v městě DEIRMIMAS v jižním Liba-
nonu, kde působil několik let také jako sta-
rosta. Sdružení Aghsan je dobrovolnická aso-
ciace, která bez nároku na jakoukoliv odmě-
nu pomáhá lidem v nouzi, stará se o seniory, 
děti, uprchlíky a ochraňuje životní prostředí. 
Manželé Morkosovi sponzorují nejrůznější 
humanitární projekty. Při své návštěvě při-
pomenul, že na základě pomoci, která byla 
nastartována u nás na jihu Moravy, se rozje-
la velká pomoc syrským uprchlíkům na jihu 
Libanonu. Když český velvyslanec Svatopluk 

Čumba, který se účastnil osobně předávání 
balíků s  potravinami pro nejmenší syrské 
děti, viděl situaci v uprchlickém táboře, kde 
žije cca 2000 Syřanů ve stanech bez jaké-
hokoliv hygienického zázemí, kontaktoval 
naše ministerstvo zahraničních věcí s žádostí 
o pomoc, a to přispělo nemalou částkou. 
Díky tomu budou vybudovány toalety pro 
tábor a opraveno cca 5-6 škol (zasklena okna, 
topení atd.), které navštěvují syrské děti. 

JT. a HŠ
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Situace v Sýrii 
je stále tristní

Ministrantský fl orbal

Sýrie/Libanon. V sídle libanonského řec-
ko-melchitského patriarchátu v Rabwehu 
se dnes scházejí syrští katoličtí biskupové. 
Jak pro agenturu Fides vysvětlil chaldejský 
biskup Aleppa Antoine Audo, byli pozváni 
biskupové všech katolických obřadů pří-
tomných v Sýrii. Není však jisté, zda se cel-
kem dvaceti pozvaným biskupům podaří 
dorazit, dodává syrský jezuita a zároveň 
předseda místní Charity. Právě charitní 
pomoci se biskupové na svém zasedání 
chtějí věnovat. Sýrie vstupuje do čtvrtého 
roku války, od prvních protiassadovských 
manifestací 15. března 2011. Humanitár-
ní pomoc potřebuje téměř deset milionů 
(9,6) syrských uprchlíků, z toho čtyři mili-
ony dětí. Mnohé z nich žijí v uprchlických 
táborech v sousedním Jordánsku. Jeden 
z nich navštívil aktivista nevládní organi-
zace Save the Children, Michele Prosperi:
„Více než polovina obyvatel tábora jsou 
děti – je jich 50 tisíc. A více než polovina 
těchto dětí je mladší pěti let. Mnohé při-
šly do tábora úplně malé a nepoznaly nic 
než bílé stany a kameny v poušti. Jiné 
barvy neznají. Lidé v táboře jsou šokova-

Dne 8.3.2014 se ve Velké nad Veličkou hrál 
ministrantský turnaj ve fl orbale. Bylo nás 
devět Pavel Šrámek, Ivo Baculík, Zdeněk 
Fojtík, Martin Podrazil, Vojta Kriegler, Mirek 
Noga, Standa Podkalský, Radim Janeček 
a Joška Janeček. Přijelo dvacet týmů. Roz-
děleny byly na tři kategorie. Sudoměřice 

ní – Sýrie byla zemí s výbornými životními 
podmínkami, zcela výkonným zdravot-
ním systémem, dokonce vyvážela léky 
a očkovací vakcíny. Tito lidé najednou 
přišli o všechno a hlavně ztratili svou dů-
stojnost. Jejich myšlenky se stále upírají 
k drahým, kteří zůstali ve vlasti. Jedna sta-
rá žena vzpomínala na čtyři dcery, které 
zůstaly v Sýrii. Jedna z jejích vnuček se ve 
14 letech provdala, měsíc na to ji zasáhla 
střelba. Tato babička nebyla ani na svatbě, 
ani na pohřbu své vnučky. Obyvatelé tábo-
ra zpočátku doufali v rychlé vyřešení kon-
fl iktu, nyní se jen obávají, kolik času uplyne 
do jejich návratu domů. Zejména mladé 
lidi nicméně neopustila touha vybudovat 
novou Sýrii. Všichni lidé v táboře žádají 
o přístup humanitární pomoci. Už se ne-
obracejí na vlády, ale na mezinárodní spo-
lečenství ve smyslu jednotlivých lidí. Vyzý-
vají k mobilizaci, ke změně. Skutečnost, že 
je nyní válka v Sýrii, ještě neznamená, že 
nemůže vypuknout kdekoliv jinde.“
Popisuje situaci syrských uprchlíků italský 
aktivista, který se právě vrátil z jordánské-
ho uprchlického tábora. 

www.radiovaticana.cz/clanek.ph-
p4?id=19760

byly ve střední. Měli jsme dvě remízy, jednu 
výhru a jednu prohru. Se čtyřmi body, jsme 
ve skupině byli na děleném třetím místě 
s Kněždubem a do čtvrtfi nále jsme nepo-
stoupili, celkově jsme skončili pátí. Kolem 
druhé hodiny pro nás přijel pan starosta 
s  dodávkou a jeli jsme domů. Děkujeme 
obci za dopravu a ZŠ za půjčení pomůcek. 
Florbal se nám moc líbil.

Josef Janeček nejml.
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Duchovní obnova

 Na začátku post-
ní doby jsme měli 
možnost zažít ztiše-
ní a rozjímání nad 
sebou i nad situací 
dnešního světa. Do 
naší farnosti zavítal 
národní ředitel Pa-
pežských misijních 
děl P. Jiří Šlégr. 
Páteční dětskou mši svatou, vedl otec na 
téma odpuštění, a odpuštění přirovnal 
k rozvázáním uzlů, které jsou mezi našimi 
vztahy. Jejich rozvázání nám pomůže v ko-
munikaci a ve vzájemném soužití. Tyto uzly 
a rány, mohly nejen děti, ale všichni společ-
ně odevzdat při křížové cestě, kterou vedlo 
misijní klubko. Předkládání jednotlivých 
symbolů u každého zastavení, prohlubova-
lo zamyšlení nad jednotlivými zastaveními 
této křížové cesty.
Zpříjemněním a ukončením pátečního dne 
byla beseda našich seniorů s otcem Jiřím Šlé-
grem na faře u debaty o misijních cestách. 

V pátek večer i v sobotu ráno bylo možno 
přistoupit ke svátosti smíření. Po ranní mši 
svaté následovalo duchovní zamyšlení na 
téma: Modlitba - pouto generací. 
Sobotní odpoledne bylo zaměřeno na mi-
sijní činnost. Bylo možno vyslechnout vy-
světlení co Papežské misijní dílo (PMD) je, 

jak a kým bylo založeno, kde všude pomá-
há a bylo možno seznámit se s působením 
PMD u nás v ČR. 

Slavnostním vyvrcholením byla nedělní mše 
a to hlavně pro děti z  misijního klubka. De-
vatenáct dětí se 
rozhodlo složit slib 
a působit v  Papež-
ských misijních 
dílech dětí. Budou 
se snažit pomáhat 
dětem v  misionář-
ských oblastech. Mi-
sijní klubko je parta 
správných kamará-
dů, kteří patří do Pa-
pežského misijního 
díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. 
Sesbíranými penězi z „Misijního koláče“ děti 
společně přispějí na nejchudší ve světě. 

Při odpolední křížové cestě jsme mohli vy-
jádřit duchovní solidaritu s lidmi mučenými 
válkou v Sýrii.

Katka a Jožka Janečkovi
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Z historie

 Zápis z kroniky z roku 1940.
„Zimní počasí ke konci minulého a v měsí-
cích lednu a únoru letošního roku bylo vel-
mi nepříznivé a nenormální. Mrazy a sně-
hové vánice dostoupily největší prudkosti 
a rozsahu v měsíci únoru. Rtuť v teploměru 
klesla až na 25°C pod nulou. Sněhové váni-
ce nabyly takového rozsahu, že po celý mě-
síc únor všechny cesty byly zaváty a hlavní 
komunikační spoje byly s těžkou námahou 
uvolňovány od spousty sněhu a to vždy jen 
na krátkou dobu. Místy byly utvořeny až 
2 m vysoké závěje. Téměř po celý měsíc 
únor bouřil vítr a tvořil stále nové závěje. 
Celá krajina byla pokryta 60 cm vrstvou 
sněhovou, k čemuž přistoupil ještě ledový 
škraloup, takže zvěř se nemohla dostati 
k potravě. Ani umělé krmení zvěře nebylo 
platné, poněvadž stále foukající vítr zavál 

za 1-2 hodiny potravu pro zvěř zvláště zrní 
pro pernatou zvěř, která vyhynula hladem 
a zimou na 90% celkového stavu. I srstnatá 
slabější zvěř hynula mrazy a hladem, jelikož 
často pro spousty sněhu se nemohla dosta-
ti ke krmelcům a hynula vysílením v  mra-
zivé vánici. Silnými mrazy byla způsobena 
porucha v dopravě, což se projevilo nedo-
statkem paliva, v důsledku čehož bylo nut-
nou zavříti školu a zastaviti vyučování celý 
únor až do 4. března, kdy zima již polevila. 
S nastávajícím oteplením začaly pomalu mi-
zet spousty sněhu, aniž by způsobily nějaké 
katastrofální povodně ve zdejším okolí, jen 
v několika domech za úpatí „Vápenek“ v dů-
sledku zamrzlých kanálů byly způsobeny 
zátopy ve sklepích a na dvorech vodou sté-
kající z „ Vápenek“, čemuž odpomohl místní 
hasičský sbor s motorovou stříkačkou.“  

Pro ty, kteří se zajímají o historii, je nově na 
obecních stránkách možnost se podívat na 
naskenované staré kroniky jak obecní, tak 
školní. 

Více na stránce: http://www.obecsudomeri-
ce.cz/obec-urad/kronika.html

Šebesta Vít, kronikář

Fotky z archivu Václava Bučka. Foceno ze staré 
hasičské zbrojnice na Horním konci. Pořízeno 
v době okupace
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Ples mladých

který se konal dne 1. 2. 2014 pod názvem 
PLES MLADÝCH SPORTOVCŮ, byl opět 
dobře obsazen nejen počtem plesajících, 
ale i kvalitou sportovců. Na zahájení večera 
přijely mladé velmi talentované gymnastky 
z Hodonína a jeho okolí. Nejmladší cvičen-
ce bylo snad jen čtyři, ale u jejich výkonu se 
tajil dech i našim nejotrlejším sportovcům. 
Velké DÍK všem, kteří si jako každoročně na-
jdou čas a převléknou se do nejrůznějších 
originálních převleků a pozvednou tím at-
mosféru celé akce. 
Vítězem v originalitě masek se stal CLUB 
SUDOMĚŘSKÝCH JUDISTŮ s označením 
“JUDOMĚŘICE”. Pod maskou se skrýval 
manželský pár David a Míša Janečkovi. 

Nelze taky zapomenout na krásný pár kra-
sobruslařů (Maruška a Bořek) díky kterým 
jsme byli stále dobře občerstvováni. Samo-
zřejmě na žádném sportovním klání tak ani 
tady nechyběli rozhodčí, a kdo jiný by si měl 
rozhodcovský dres obléknout než samotní 

pořadatelé z kulturní komise. Opět se tu 
objevili přespolní sportovci v podobě dvou 

běžkařů s profi  vybavením z roku 1924. No 
prostě bylo se na co dívat. 
Během večera se o hudební přednes po-
starali stejně jako minule ČMELÁCI a SEKE-
RÁŠÉ. 
Kolem půlnoci se losovala tombola, za 
kterou moc děkujeme všem sponzorům 
a dárcům.
Tak jako na každém turnaji tak i tady někteří 
sportovci neudrželi své emoce po porážce 
alkoholem a museli svůj hněv vybít na ne-
vinných a bezbranných. Naštěstí nevinné 
a bezbranné byly pouze židle. 
Příště asi budeme muset uspořádat Ples 

Mladých ZEMĚDĚL-
CŮ a rozdat motyky 
někde za Vápenka-
ma. Díky rychlým 
a uvědomělým zása-
hům pořadatelů se 
katastrofa nekonala 
a po jinak velmi zda-
řilém plesu jsme se 
v ranních hodinách 
mohli spokojeně ro-
zejít.

Děkuji všem organizátorům i těm, kteří 
nám pomohli s výzdobou, taky všem mu-
zikantům, krasobruslařům za občerstvení, 
sponzorům …. a hlavně Vám, kteří věrně 
navštěvujete ples. 

Dík Sportovci
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Školní ples

V sobotu 8. 2. 2014 se uskutečnil tradič-
ní Školní ples, který za spolupráce školy 
pořádá sdružení Rada rodičů při ZŠ a MŠ 

Sudoměřice. V programu vystoupily mažo-
retky ze Sudoměřic a Petrova pod vedením 
paní Podrazilové. Tradicí plesu se stala po-
lonéza žáků pátého ročníku, kterou s nimi 

nacvičila Mgr. Ludmila Foltýnová.  K tanci 
a poslechu hrála kapela Lego. Bufet zabez-
pečil Bořek Smékal, za což mu patří velké 
díky. Víno na občerstvení muzikantů posky-
tl sudoměřický vinař František Toman.
Poděkování patří také sdružení Radě rodi-
čů a všem, kteří se jakkoli na přípravě plesu 
podíleli. 

Petra Šrédlová
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Beseda se spisovatelem 
Petrem Gruberem

V úterý 18. února se uskutečnila beseda ve 
volební místnosti se spisovatelem Petrem 
Gruberem z Hodonína. Beseda byla velmi 

zajímavá, ale je škoda, že se jí zúčastnily 
pouze starší ročníky. Pan Gruber, který 
zná Sudoměřice z  dob svého působení 
u cizinecké policie, pracoval i jako peda-
gog.  V poslední době se začal věnovat 
spisovatelské činnosti, ale i přednáškám 
a různým besedám, žákům ve školách, 
a jak zavzpomínal, i vězňům.  Spolupra-
cuje s Českou televizí, kam byl pozván do 
pořadu Historie cs. s podtitulem „Češi ve 
Wehrmachtu“. Zajímá se zvláště o historii 
Hodonínska a Moravy. 
Tématem besedy, bylo vyprávění o II. svě-
tové válce, o jejím začátku, průběhu, konci 
a osvobození. 

Zároveň představil knihu z doby začátku 
II. světové války, kterou popsal jako bio-
grafi cký román z každodenního života 
v zázemí i na frontě na konci druhé svě-
tové války podle vzpomínek pamětníků, 
zpracovaný do čtivé formy, která uspo-
kojí všechny příznivce válečné literatury 
i ty, kteří chtějí vědět, jaké byly skutečné 
příčiny, pohnutky i následky takové služ-
by pro občany předválečné ČSR. Kniha je 

doplněna množstvím dobových fotografi í 
a dokumentů ze soukromých, státních 
a zahraničních archívů, z nichž většina 
nebyla dosud publikována. Román uka-
zuje život v česko – německých rodinách 
v době druhé světové války. 

Převzato ze stránky Petra Grubera 
www.gruberpetr.cz 

Hana Šebestová
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Vítání občánků

S velkou radostí jsme v neděli 23. února 2014 přivítali s panem starostou Stanislavem To-
mšejem mezi občany Sudoměřic tyto děti:

Denisa Janošková   14. 6. 2013   Příční 307

Gabriela Křižanová  29. 7. 2013  Mlýnská 177

Tomáš Křižan   29. 7. 2013  Mlýnská 177

David Šuráň   19. 8. 2013  Potoční 332

Marek Luzum   20. 8. 2013  Nádražní 355

Sofi e Švrčková   8. 11. 2013  Horní Konec 80

Rodičům přejeme hodně zdraví, lásky a trpělivosti a dětem šťastné dětství.

Za kulturní komisi Irena Šebestová
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Fašaňk 2014

Ráda bych za kulturní komisi poděkovala 
všem, kteří se podíleli na organizaci letoš-
ního fašaňku.

Romanovi a Jarušce Schäckovým za přípra-
vu a sponzorování zabíjačky, 
Marku Bučkovi, Petru Kvaltínovi a Bořkovi 
Smékalovi za muziku při průvodu,
pracovníkům Obecního úřadu za přípravu 
budovy a její úklid po zabíjačce,
Radimovi Šebestovi za zapůjčení vozu,
Alence Baculíkové, Andrejce Pomajbové, 
Petře Šrédlové, Adélce Bučkové, Lukáši Slo-
váčkovi a Vendulce Šebestové za pomoc při 
prodeji zabíjačky,
Členům svazu důchodců za patenty a účast 
na průvodu,
Cimbálové muzice Demižón za výbornou 
zábavu.
A všem maskám a hospodyňkám za aktivní 
účast na velmi krásné tradici.
Děkujeme!    

Irena Šebestová
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XII. Košt ovocných destilátů

Degustace ovocných destilátů a macerátů
Aby mohl košt destilátů proběhnout, musí 
mu předcházet degustace, která se letos 
konala 1. března. Na tuto degustaci přijelo 
celkem 94 degustátorů z Čech, Moravy, ale 
i Slovenska a Rakouska. Hodnotilo se podle 
padesáti bodové stupnice a nejlepším vzor-
kem se stala slivovice z Milotic.

Šampion výstavy
291 SLIVOVICE 2013 ŠV 49***
Straka Ivan Milotice

Vítězové odrůd
88 TŘEŠNĚ 48% 2013 VO 49***
Martinek Stanislav Petrov

249 GRAPA Tramín 2013 VO 49***
Chludil Miroslav Ratiškovice

320 JABLKA 2010 VO 49*** 
Holubík F. Tvarožná Lhota

322 VIŠNĚ 2013 VO 49***
Hanák Miroslav Milotice

600 VIŠŇOVKA mac. 2013 VO 49***
Fojtík Zdeněk Sudoměřice

624 HRUŠKY Williams červená 2013 VO 49***
Svoboda Josef Petrov

654 OSKERUŠE 2012 VO 49*** 
Brablc Jan Mutěnice

753 MERUŇKY 2013 VO 49*** 
Gurmáni Mikulčice

807 OŘECHOVKA 2013 VO 49***
Švirga Jiří Sudoměřice

XII. ročník koštu ovocných destilátů 
a ochutnávku tradičních moravských jídel 
a macerátů se konal 15. března od 14.00 hod. 
v místní tělocvičně ZŠ, kde k tanci a posle-
chu hrála cimbálová muzika Martina Kláska 
ze Sudoměřic.  Mohli jste ochutnat celkem 
rekordních 1126 vzorků ovocných destilá-
tů a macerátů z  Čech, Moravy, Slovenska, 
Chorvatska a Řecka. 

Tímto chce Spolek přátel destilátů poděko-
vat všem degustátorům, obecnímu úřadu, 
ZŠ, sponzorům a všem, kteří nám pomáhali 
zorganizovat tuto náročnou akci. Děkujeme.

Zdeněk Fojtík
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Z činnosti 
MO Svazu důchodců ČR

Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu nejvíc 
překvapuje, odpověděl:
„Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze 
na to, aby znova získali zdraví a pak se tak zne-
pokojují budoucností, že si neužívají přítomnost 
a tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. 
A žijí tak, jakoby nikdy neměli zemřít a pak ze-
mřou bez toho, aby před tím žili.“

Už uběhly dva, ne zrovna zimní chladné měsí-
ce a je tu doba každoročního zúčtování práce 
naší organizace. Toto proběhne na naší výroč-
ní členské schůzi, která bude zároveň i schů-
zí volební, v  úterý 11. března. Doufáme, že 
úkoly, které jsme si v minulém roce stanovili, 
jsme splnili a naši členové se tak měli možnost 
zúčastnit různých kulturních akcí a posezení. 
Kdo chtěl, ten se i bavil. O naší činnosti v mi-
nulém roce se nebudu podrobně rozepisovat, 
protože vás pravidelně informujeme v  rubri-
kách obecního zpravodaje.

První naší akcí v  tomto roce byla přednáška, 
o jejíž zajištění nás požádal zástupce fi rmy 
Spektrum a lázní na téma -  Pohybové ústrojí 
a bylinky. I když tato přednáška byla tak trochu 
předváděcí akcí, přednášející nám nic ke koupi 
nevnucoval, mluvil zajímavě, tak snad dobré. 
Další velmi zajímavá, pro muže i ženy, byla 
přednáška hodonínského spisovatele Petra 

Grubera, o jeho knize s vojenskou tématikou. 
Přednášky jsme se zúčastnili hlavně my, dů-
chodci. Škoda, že této akce nevyužili i ostatní 
občané.

Uspořádali jsme zájezd do divadla ve Zlíně na 
představení Největší z  Pierotů. Po rozpačité 
první polovině se nám představení nakonec 
líbilo, výborné herecké výkony i výprava. 

Každé úterý se konají klubová odpoledne, po 
rozcvičce si zahrajeme stolní hry nebo jen tak 
si vyprávíme. 
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Další významnou akcí, které se každoročně 
účastníme, je fašaňk. V pátek odpoledne jsme 
napekli patenty, o které je při prodeji zabíjač-
kových pochoutek zájem a tak byly do hodiny 
prodané. 

Odpoledne jsme se zúčastnili průvodu ma-
sek po obci spolu se členy kulturní komise, 
občany a hlavně dětmi a mládeží. Letos jsme 
si dali téma hokejbal a tím jsme se i nechtě-
ně přiradili ke členům Kulturní komise, která 
šla v  duchu příští olympiády. Ostatní krásné 
a nápadité masky byly individuálně. Pro krás-
né počasí bylo letos masek hodně a i dopro-
vodný průvod (rodičů a známých) byl velký. 
Pěkné je i přijetí občanů, kteří přihlížejí, pří-
padně účastníky průvodu podarují pečivem, 
chlebíčky, nápoji apod. Je to krásná tradice, 
která by se měla udržet.

Vysvětlení k počasí letošní zimy – Za toto po-
časí může dvanáct měsíčků. Prý se tak ožrali, 

že zapomněli, kde kdo sedí. A tak to teď vypa-
dá.
Zafušuju ještě trochu do receptů reportéra 
Ládi Hrušky a na četné žádosti o recept, jej 
tady poskytnu i pro ostatní  - Výborné pivní 
tyčinky:
400g pol.mouky, 230 ml sv.piva, 100 g oleje, 
1 kostka droždí, 1 žloutek, lžička cukru,  lžička 
soli, pepř mletý dle chuti. 1 bílek na potření, 
trošku piva, hrubá sůl a kmín na posypání.
Všechny suroviny dáme do domácí pekár-
ny, příp. klasicky zamísíme. Umíchané těsto 
necháme 40 min.kynout. Tvarujeme tyčinky 
nebo preclíky, potřeme bílkem s trochou piva, 
sypeme solí a kmínem. Pečeme na 200 st. 
10 - 15 min. 

R. Klásková
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MO Českého zahrádkářského 
svazu Sudoměřice

Jako ve všech organizacích, tak i u Místní or-
ganizace Českého zahrádkářského svazu v Su-
doměřicích proběhla v neděli 23. února 2014 
Výroční členská schůze, která byla zároveň 
i volební. Na dobu pěti let byl volen před-
seda, tajemník, předseda kontrolní komise 
a ostatní členové výboru. Ke změně proti mi-
nulému období došlo pouze u předsedy. Stá-
vající předseda p. Emil Šrédl se ze zdravotních 
důvodů funkce vzdal, nadále zůstává členem 
výboru a na jeho místo předsedy, byl navržen 
a zvolen p. Robert Šrédl. Panu Emilu Šrédlovi 
za jeho dosavadní práci předsedy i správce za-
hrádkářského areálu děkujeme. 

Schůze se zúčastnili také zástupci zahrádkářů 
ze sousedních obcí Skalica, Petrov a Strážnice, 
se kterými úzce dlouhodobě spolupracujeme. 
V  úvodu výroční schůze jsme vzpomněli tří 

zemřelých čestných členů naší organizace 
a minutou ticha uctili jejich památku. 
Schůze pokračovala zhodnocením činnos-

ti a plněním plánu práce za minulý rok 2013 
a schválením plánu práce na rok 2014. Po-
hoštění po výroční schůzi formou podávané 
večeře zajistil jako sponzorský dar pan Roman 
Schäck. 
V nejbližší době se zúčastníme oblastní výsta-

vy vín ve Strážnici, která se uskuteční 22. břez-
na 2014 ve Strážnici. Pro tuto výstavu jsme 
přislíbili asi 80 vzorků vín a také naši členové 
se zúčastní bodování dodaných vzorků.
V  sobotu 3. května 2014 bude Místní výstava 
vín v budově zahrádkářů od 10 hod. do 23 hod. 
Bodování dodaných vzorků vín proběhne 
v neděli 27. dubna 2014 od 10:00 hod. Už dnes 
prosíme všechny členy, vinohradníky i občany, 
kteří by byli ochotni přispět svými vzorky vín 
na výstavu, aby s  tímto termínem počítali. 
Láhve se budou rozvážet v pondělí  7. dubna 
2014.
Věříme, že se nám i přes slabší úrodu hroznů 
podaří vzorky vína v  dostatečném množství 
od našich vinohradníků-vinařů zajistit a touto 
akcí udělat radost všem milovníkům dobrého 
vína. Stává se, že na naši výstavu přijíždějí již 
několik let stálí hosté, kterým se v  prostředí 
našeho areálu líbí, jsou tu spokojeni a přivádě-
jí i své další známé.
Přejeme nově zvolenému výboru i všem čle-
nům, ať se práce daří, a to hlavně ve spolupráci 
se všemi zahrádkáři, vinaři a vinohradníky ze 
Sudoměřic a okolí. 

P. Kolibová a R. Klásková
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Ze sociální oblasti

Podvodné nabídky k práci
Čas od času dostávají někteří občané, větši-
nou sociálně slabší, nabídky k práci. Adresy 
si nabízející někde sežene, a vše nasvědčuje 
tomu, že i informaci, že občan na tom není 
fi nančně nejlépe. Protože se občané chodí 
poradit, jestli je nabídka v pořádku, mohu 
upozornit na některé podoby.
V první polovině roku 2012 to byla nabíd-
ka k  vypisování jednoduchých protokolů 
o škodě pro pojišťovnu. Občan obdržel in-
formaci, že pokud bude mít zájem a písem-
ně si objedná na CD návod, jak vyplňovat 
protokoly o škodě (cena Kč 500,-), tak bude 
subjektem v  průběhu roku osloven, když 
dojde ke škodě v  jeho blízkém okolí, aby 
tuto s  určeným klientem sepsal a poslal 
zaměstnavateli. Za jedno vyplnění nabízel 
zaměstnavatel 500,- Kč. 
Taková nabídka je úplně neprůstřelná – 
není sepsaná žádná smlouva, občan si 
dobrovolně zakoupí návod, jak vyplňovat 

protokol a čeká, až bude osloven. Jenže 
toho se právě nedočká. Za celou dobu 
roku 2012 a 2013 nebyl občan osloven, 
aby nějaký protokol sepsal, a když volal 
na kontaktní telefonní číslo, tak mu bylo 
řečeno, že zatím fi rma v jeho okolí žádné-
ho klienta nemá nebo bylo číslo telefonu 
nedostupné.
Další nabídka se objevila v  únoru tohoto 
roku – nabídka k plnění obálek připravenou 
poštou, různými nabídkami, týkalo se inter-
netového obchodu, kdy fi rma najímá exter-
ní pracovníky. Za jednu obálku 200,- Kč. Sta-
čí požádat si o návod, jak se mají obálky pl-
nit, písemnosti řadit. Nabízející na zavolání 
vždy pomůže se vším, co by občan při práci 
nevěděl. Je jen třeba si písemně objednat 
návod, jak na to – za Kč 250,-.  Stejný model, 
jiný obsah, nižší cena za návod.
Podvodníci zkrátka nespí, stále vymýšlejí 
nové způsoby, jak vylákat z lidí peníze. Pro-
to se vyplatí být opatrný a raději každou ob-
drženou nabídku k práci zkonzultovat.

Bc. Helena Tomčalová
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Ze sportu

SK Sudoměřice

Jarní část sezony začala. V  podzimní části 
se nám moc nedařilo, proto jsme skonči-
li až na 6. místě. Ale to jsme chtěli na jaře 
napravit. Absolvovali jsme 10 tréninkových 
jednotek, na které jsme chodily v  hojném 
počtu. Díky počasí se všechny uskutečni-
ly na Sudoměřickém hokejbalovém hřišti. 
Jako první a jediný zápas co jsme zatím 

odehráli na jaře, bylo v  neděli 2. 2. 2014 
s prvním teamem tabulky SHC Opava. Zá-
pas se začal ve vysokém tempu, ale mnoho 
branek vidět nebylo. Hru jsme diktovali my. 
Jedinou branku zápasu vstřelil Sudoměřic-
ký Milan Hujsa a Sudky díky němu porazili 
první team tabulky 1:0. K dalšímu domácí-
mu zápasu nastoupíme 9. 3. proti Ostravě 
a 30. 3. proti Přelouči což je poslední zápas 
základní části. Po tom následuje Play off . 
Všechny vás srdečně zveme na tyto zápasy.

J. Kaluža
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NOVITECH

Sudoměřický NOVITECH Motorsport se 
v letošní sezoně zúčastní šampionátu závo-
dů automobilů do vrchu Maverick Rescue 
Euro Cup 2014. Regionální jezdci Michal 
Novický a Radek Krakovič pojedou v bar-

vách společnosti REC za rakouský tým Mad 
Racing Power spolu s Ferdinandem Madri-
anem (Norma M20evo), Joannou Madrian 
a Johnnym Zweimuellerem.
www.novitech-motorsport.com

Za NOVITECH Motorsport Michal Novický

Kalendář závodů
MAVERICK RESCUE EURO CUP 2014

29. - 30. 3. Brno - Brněnský drak

19. - 20. 4. Násedlovice 

03. - 04. 5. Náměšť

24. - 25. 5. Bánovce nad Bebravou

21. - 22. 6. Šternberk

05. - 06. 7. Ústí nad Orlicí

23. - 24. 8. Bratrušov u Šumperka

13. - 14. 9. Diváky u Hustopeče
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Pro majitele a chovatele psů

Nárůst počtu chovaných psů v posledních 
letech a střety lidí se psy ukazují, jak dů-
ležité je zodpovědné rozhodnutí, zda psa 
chovat, jak o něj správně pečovat a volit 
správné zacházení se psy ze strany jejich 
majitelů. A to, ať už jde o správnou vý-
chovu našich čtyřnohých kamarádů, péči 
o jejich zdravotní stav, dále dobrou výživu 
a pravidelnou krmnou dávku při zachování 
dobrého fyzického stavu psa či např. zod-
povědné odklizení psích exkrementů cho-
vateli a majiteli psů  z veřejných prostor.

K  základním povinnostem vlastníka 
psa náleží tyto obecné povinnosti:
• nerušit a neohrožovat ostatní při výko-

nu jejich vlastnických práv
• podle občanského zákoníku č. 40/1964 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(§415) je každý povinen počínat si tak, 
aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 
na majetku, na přírodě a životním pro-
středí a Vlastník věci, tedy i psa nesmí 
ohrozit jinou osobu, musí se zdržet 
všeho, čím by nad míru obtěžoval jiné-

ho nebo vážně omezoval výkon jeho 
práv

• zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a ve znění pozdějších předpisů 
stanoví povinnosti chovatele, mezi 
které mimo jiné patří povinnost psa 
ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy 
jednou za rok očkovat proti vzteklině, 
včetně povinnosti zajistit, aby bylo 
neprodleně vyšetřeno zvíře, které po-
ranilo člověka nebo s  ním přišlo do 
přímého kontaktu způsobem nebo za 
okolností, které mohou vyvolávat po-
dezření z onemocnění vzteklinou

• podle zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání a ve znění 
souvisejících předpisů,   je každý povi-
nen chránit zvířata před týráním. Za-
bezpečit při zájmovém chovu zvířat 
přiměřené podmínky pro zachování 
jeho fyziologických funkcí a zajištění 
jeho biologických potřeb tak, aby ne-
docházelo k bolesti, utrpení nebo po-
škození zdraví zvířete a učinit opatření 
proti úniku zvířat

• zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, zakazuje 
nekontrolovaný volný pohyb psů, při 
kterém budou slídit nebo pronásledo-
vat zvěř v honitbě

• zákon   č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů zakazuje volné 
pobíhání zvířat na veřejných komuni-
kacích

Zásady soužití člověka a psa:
• neobtěžovat nad míru přiměřenou 

místním poměrům ostatní, zejména 
psími projevy

• zabezpečte psa proti úniku, omezte 
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tak rizika vnikání psů do cizích objektů 
a na cizí pozemky, lze tak předejít i po-
škození zdraví psů, ke kterému může 
být veden majitel objektu ve snaze 
ochránit svůj majetek

• voďte psa na vodítku ve společných 
prostorách domů, na veřejných pro-
stranstvích, a tam kde je velká koncen-
trace lidí psovi raději nasaďte náhubek, 
nikdy nevíte, zda mu někdo nechtěně 
nešlápne na ocas nebo packu

• nikdy nedovolte svému psovi, aby obtě-
žoval lidi nebo jiná zvířata a to kdekoliv

• vždy ukliďte po svém psu to, co z něj 
vypadne a nejen na chodníku, ale 
i ve  volné přírodě (pomyslete, že i vy 
můžete být unaveni a budete si chtít 
sednout na trávník)

• nejen že exkrementy po ulicích ne-
vypadají dobře a nutí nás nezřídka ke 
slalomové exhibici na chodnících, ale 
mohou dokonce i škodit životnímu 
prostředí

• nezapomeňte za účelem sběru psích 
exkrementů sebou na procházky nosit 
dostatečnou zásobu vhodných před-
mětů např. sáčků

• psí exkrementy jsou všude – na zeleni, 
trávnících před domy, na chodnících 
nebo na botě. Je to nepříjemná 
záležitost, proto by měl každý 
majitel psa po svém mazlíčkovi 
uklízet!

• dětským hřištím a pískovištím se 
s psem vyhýbejte obloukem

•  dodržujte zákazy vstupu psů do 
vyznačených prostor (tzn. tam, 
kde je to písemně, nebo pikto-
gramem vyznačeno se psy ne-
vstupujte)

• při vstupu se psem do veřejných 
nebo soukromých prostor si vy-

žádejte souhlas příslušné osoby a řiď-
te se jejími pokyny – morální převaha 
bude na Vaší straně

• pokud na svého psa nestačíte, neumí-
te ho vychovat a neovládáte ho, tak 
svého psa pouštějte pouze tam, kde 
nemůže natropit žádnou škodu

•  nezapomeňte, že je třeba slušnos-
ti a ohleduplnosti nejen k  lidem, ale 
i k  ostatním zvířatům, které na pro-
cházkách se svým psem potkáte

•  nezapomeňte, že každému psovi je 
třeba se dostatečně věnovat, dopřát 
mu dlouhé procházky, hrát si s  ním 
a zaměstnat ho, pak bude Váš pes spo-
kojený a nebude myslet na lumpárny

•  majitel, který přivede hárající fenu 
mezi ostatní psy, si zaslouží všechno, 
co se stane

•  vždy pamatujte, že jste zodpovědní za 
zvíře, které k sobě připoutáte

• doufejme, že převládne mezi pejskaři 
ta část slušných a zodpovědných maji-
telů, kteří pro své zájmy a práva (vlast-
nit psa), neobtěžují a neomezují práva 
ostatních občanů (na čisté chodníky 
a zeleň).

Zdroj: internet
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Kulturní akce v roce 2014

19. 4. 2014 Pletení šlahaček pod Výklopníkem

30. 4. 2014 Čarodějnický slet na přístavišti Pod Výklopníkem

1. 5. 2014 Odemykání plavební sezóny na přístavišti Pod Výklopníkem

3. 5. 2014 Košt vína v zahrádkářské budově ve Starém potoku

6. - 7. 6. 2014 Hody v Sudoměřicích

21. 6. 2014 Oslava 75 let zahájení provozu a plavby na Výklopníku

28. 6. 2014 Muzicírování ve Starém potoku

5. 7. 2014 Cyrilometodějské táboření Pod Výklopníkem

16. 8. 2014 Prázdninová akce ve Starém potoku

30. 8. 2014 Ukončení prázdnin ve Starém potoku

7. 9. 2014 Obecní dožínky

20. 9. 2014 Košt archivních destilátů pod Výklopníkem

19. 12. 2014 Zpívání u stromečku
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