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SUDOMĚŘICESUDOMĚŘICE
zdravím Vás všechny v období kon-
čícího jara a začátku léta. Letošní 
jaro bylo vcelku příznivé, naštěstí 
se oproti očekávání srážkový defi -
cit ze zimy zatím nijak výrazně ne-
projevil. Postihlo nás sice 26. květ-
na velké krupobití, ale zdá se, že to 
nijak významně úrodu neponičilo. 
Můžeme se tedy těšit na nastávající 
letní období, kdy bude možnost si 
konečně i odpočinout, zastavit se, 
posedět si s přáteli a rodinami u gri-
lování, u bazénů, na dovolené a na 
výletech. Obecní úřad moc velké 
lenošení nečeká, protože nás čeká 
hodně akcí, stavebních i kulturních. 
Nejprve bych ale chtěl zhodnotit 
akce, co se uskutečnily ve druhém 
čtvrtletí t.r. Dokončují se práce na 
ubytování v zahrádkářské budo-
vě ve Starém potoku. Vybudovalo 
se parkoviště u budovy, osadily 
se protipožární prvky v budově, 
dokončilo se vybavení obecního 
penzionu nábytkem. Čekají nás ješ-
tě tyto práce: osazení elektrických 
osvětlovacích prvků, dokončení 
přípojky vody z veřejného vodo-
vodu, dovybavení elektrickými 
spotřebiči a příslušným ložním 
prádlem i doplňky. Po dokonče-
ní bude k dispozici 9 lůžek a dvě 
přistýlky. Tento penzion bychom 
chtěli otevřít na začátku července 
t.r. Snad se nám to nezkomplikuje. 

Pokračování str. 4

Vážení spoluobčané, 
máte před sebou druhé číslo obecního zpravodaje letošní-
ho roku 2014, který se pomalu přehoupl do druhé poloviny 
a dny se začaly zase zkracovat. Na začátek musíme oznámit, 
že minulé celobarevné číslo vyšlo zkušebně a po dohodě 
s obecním úřadem se vracíme k původnímu levnějšímu 
formátu. Zhoršení formátu ale neznamená automaticky 
zhoršení kvality obsahu, právě naopak. 
Právě vycházející letní číslo přináší informace o dvou mimo-
řádných úspěších z hlediska reprezentace obce. Na prvním 
místě je to pochopitelně postup našich hokejbalistů do 
extraligy, kam se vrací po osmi letech. Druhým úspěchem 
byla květnová účast našich a petrovských mažoretek na 
mezinárodní soutěži v Praze, kde se umístily na medailo-
vých pozicích. Podrobnější zpravodajství o těchto událos-
tech najdete uvnitř tohoto čísla. 
Pokud jde o obsah zpravodaje, najdete obvyklé rubriky, 
na které jste zvyklí — články z našich škol, zprávy ze života 
farnosti, jak funguje misijní klubko, dozvíte se o aktivitách 
našich seniorů, dále zajímavosti v oblasti cyklistiky od Vlas-
ty Hynčice, závodění ve formuli s Michalem Novickým, pří-
spěvek o činnosti SK Sudoměřice atd. 
Proto dovolte tímto poděkovat všem přispěvatelům do 
tohoto čísla zpravodaje a vyzvat Vás všechny spoluobčany, 
kdo máte chuť a zájem, vyjádřit se k jakémukoli problému 
nebo událostem v naší obci, neváhejte a zasílejte své pří-
spěvky na adresu redakce. Byli bychom rádi, kdyby se zpra-
vodaj stal místem, kde mohou všichni občané přispět svým 
názorem, informací, zážitkem a podělit se o to se všemi. 

redakční rada

Slovo starosty
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pokračování 
z titulní strany

Dokončila se demo-
lice domu č. p. 245, 
dokončila se výsad-
ba stromků a keřů 
u rybníka na Ba-
řinkách, prováděly 
se drobné opravy 

na pokladně u zahrádkářů, na statku 
k hodám, opravily se výtluky na cestách 
a konečně začalo pravidelné a intenziv-
ní čištění komunikací našim novým čis-
ticím strojem AUSA. Myslím si, že vzhled 
vesnice se pravidelným čištěním hodně 
vylepšil, škoda jen, že někdy nám pře-
káží množství vozidel na silnici a pak je 
těžké důkladně ulici dočistit. Budeme 
asi nuceni vyhlašovat, popř. označovat 
ulice k  blokové očistě se zákazem par-
kování v  inkriminované době. V oblasti 
kultury a společenského vyžití proběhly 
akce Čarodějnice na Výklopníku, ote-
vírání Baťova kanálu na 1. máje, místní 
výstava vína, rybářské závody na Van-
ďuráku, dětský karneval a nejdůležitější 
letošní akce – Hody. Na všech těchto ak-
cích byla poměrně slušná účast, dobrá 
atmosféra a většina účastníků byla velmi 
spokojena. Akcí bylo mnohem více, ale 
tyto měly největší přesah do života naší 
obce. Velkou sportovní událostí byla ví-
tězné tažení našich hokejbalistů v play-
-off  v  1. NHbL – východ, kdy v  cíli naši 
hráči porazili po tuhém souboji hráče 
SHC Opava 3 : 1 na zápasy. Následně pak 
naši hráči porazili v soubojích o postup 
do extraligy, v tkz. baráži, týmy HbK Kar-
viná 2 : 1 a TJ Kovo Praha 3 : 2. Moc Vám 
chlapci děkuji za Váš příkladný přístup 
a velmi dobře odvedenou práci. Přeji 
Vám hodně úspěchů v  extralize hokej-

balu. Při připomínce velikého úspěchu 
hokejbalistů a snad i celé naší obce pře-
cházím do dalšího období a v krátkosti 
Vás seznámím s  akcemi, které bychom 
měli zahajovat ve třetí kvartálu t.r.  Nej-
prve sděluji radostnou zprávu, že jsme 
obdrželi dlouho a toužebně očekáva-
nou dotaci na generální opravu hokej-
balového hřiště ve výši 1,4 mil Kč z Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Za tyto peníze se vymění mantinely 
a osadí se plastovými, vybudují se nové 
střídačky a časomíra, pokryje se nový 
asfaltový koberec a vymění se sklad ma-
teriálu u hřiště. Hokejbalisté asi o tom 
něco věděli, proto tak usilovně bojovali 
o postup do extraligy.
Dalšími akcemi, které jsou spolufi nan-
covány evropskými dotacemi a to ze 
Státního fondu ŽP, bude zateplení kabin 
a WC na sportovním areálu U kolní, za-
teplení zdravotního střediska a budovy 
obecního úřadu. Také se bude realizovat 
dovybavení sběrného dvora manipu-
látorem, lisem na plast a papír, dalšími 
kontejnery a mobilním štěpkovačem 
větví. Také tato akce je podpořena do-
tací ze SFŽP. Chystá se oprava budov 
statku č.p. 126, připravují se projekty 
a chtěli bychom mít co nejdříve staveb-
ní povolení, abychom mohli ještě letos 
požádat o dotaci.
Jak jsem už říkal při hodech ve svém 
proslovu k  hodařům, nemáme z  této 
akce nijak velkou radost, protože cítíme, 
že Statek je tak trochu „Danajským da-
rem“, t.j věcí, která způsobuje spíše potí-
že a náklady než užitek. Ale musíme ten-
to náš Statek opravit. Naši předkové ho 
v  30. letech minulého století zakoupili 
od rodiny Němečků, kteří vlastní druhou 
část budov bývalého panského dvora. 
Chtěli tyto budovy zbourat a vybudovat 
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zařízení pro hasiče, vč. sálu a tělocvičny 
na kulturní a sportovní vyžití. Škoda jen, 
že se jim to nepodařilo. Nyní už je poz-
dě, jelikož náš soubor budov je památ-
kově chráněný a bude velmi nákladné 
tyto stavby opravit a udržovat, a také 
smysluplně využívat. I proto s přípravou 
těchto rekonstrukčních prací velmi hod-
ně spěcháme, protože evropské dotace 
se budou čím dál hůře získávat, a víme, 
že budou za horších fi nančních a admi-
nistrativních podmínek. 
Dokončují se projekty a příslušná po-
volení pro účely stavebního povolení 
na infrastrukturu pro výstavbu 15 RD 
v lokalitě Pod Vápenkami, v blízkosti po-
žární nádrže. Předpoklad začátku prací 
a prodeje pozemků pro výstavbu RD je 
první polovina září 2014. Ceny pozemků 
jsou odvislé od vysoutěžených cen do-
dávek inženýrských sítí pro tuto lokalitu. 
Cena pozemků je vyhrazena k rozhod-
nutí celého zastupitelstva obce.
Co nás čeká v kultuře: 5. července Cyrilo-

metodějské táboření pod Výklopníkem 
s  country skupinou Eldorádo, 16. srp-
na prázdninová obecní akce ve Starém 
potoku s ambicí zábavy pro celé rodiny 
v Sudoměřicích, 23. srpna – Rozloučení 
s prázdninami ve Starém potoku a 7. září 
by se měly konat obecní dožínky v are-
álu kostela a blízkém okolí. Doufám, že 
pro tyto akce bude příznivé počasí a že 
budou hojně navštíveny především na-
šimi občany, které také žádám o aktivní 
účast a pomoc při  organizaci obecních 
akcí.       
Přeji Vám všem krásné léto, příjemnou 
dovolenou a odpočinek se svými rodi-
nami, dětem přeji velice krásné prázdni-
ny, které mají prožívat především venku 
v  přírodě, u vody nebo u sportování, 
bez nudy a bez posedávání u počítače.  
Závěrem připomenu slova našeho vy-
nikajícího básníka, Fráňi Šrámka a závě-
rečnou větu jeho díla Léta: “Léto budiž 
pochváleno…”.

Stanislav Tomšej, starosta obce
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Usnesení z XXX. Zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice z 5. května 2014

Usnesení č. XXX/1

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje 

ověřovatele zápisu pana Františka Mi-

késku  a pana Jana Kalužu . Zapisovatel-

kou paní Marii Gavlíkovou.

Hlasování č. 1: 
Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. XXX/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIX/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-

je  navržený  program XXX. zasedání za-

stupitelstva, ze kterého se vypouští bod 

č. 23, na osobní žádost vlastníků pozem-

ku parc.č. 1505/32.

Hlasování č. 2: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/3:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 2 k rozpočtu obce na r. 
2014.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/4:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 3 k rozpočtu obce na 
r. 2014.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/5: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje spon-
zorský dar Svazu zdravotně postižených 
ZO Strážnice.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice ne-
schvaluje příspěvek na činnost v roce 
2014 – Mažoretková skupina Petrov 
a Sudoměřice – vedoucí p. L. P. 
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice ne-
schvaluje fi nanční příspěvek na akci XII. 
Mezinárodní festival „Na Vodě“ Lučina 
2014 – Občanské sdružení S Úsměvem, 
Komenského 565, 696 62 Strážnice.
Hlasování č. 7: pro 9, proti 0, zdržel se 1 
(Mgr. Tomčala)
Usnesení č. XXX/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice ne-
schvaluje příspěvek na provoz Charitní 
poradny Hodonín – DCHB – Oblastní 
charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 
05 Hodonín. 
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice ne-
schvaluje dar obce Sudoměřice – ZO 
ČSOP 63/03 Buchlovice, Kostelní 403, 
687 08 Buchlovice.
Hlasování č. 9: pro 9, proti 0, zdržel se 1 
(Mgr. Tomčala)
Usnesení č. XXX/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice ne-
schvaluje příspěvek na činnost – Zdisla-
va Veselí, o. p. s., Masarykova 118, 698 
01 Veselí nad Moravou.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/10 bylo schváleno.



 červen 2014 7

Usnesení č. XXX/11:

a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice 
schvaluje Nařízení Obce Sudoměřice 
č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád.

b) Zastupitelstvo obce pověřuje staros-
tu obce k objednání dodatkových 
tabulek a k jejich následné instalaci 
k dopravní značce označující začátek 
a konce obce Sudoměřice.

Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.
Hlasování č. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o zajištění zpětného odběru a vy-
užití odpadů z obalů – EKOKOM a. s., č. sml. 
OS201420001615 a dodatek č. 1 ke smlou-
vě č. OS201420001615 o zajištění zpětné-
ho odběru a využití odpadů z obalů.
Hlasování č. 13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/13 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschva-
luje dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytová-
ní odborných knihovnických služeb mezi 
Městem Hodonín a Obcí Sudoměřice. 
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. XXX/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje pořízení projektové dokumentace 

stavby „Rekonstrukce objektu č. p. 126“ 
dle nabídky společnosti H – arch Pro-
jekt, s. r. o. Hodonín.
Hlasování č. 15: pro 6, proti 4 (RSDr. Buček, 
Janeček, Kaluža, Mikéska), zdržel se 0
Usnesení č. XXX/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí 
s  prodloužením nájmu nebytových pro-
stor o 1 rok a současně pověřuje starostu 
obce připravit zveřejnění záměru proná-
jmu a  připravit návrh nájemní smlouvy 
do příštího zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/16 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/17:

1) Zastupitelstvo obce ruší usnesení 
č. XXVII/17  ze dne 30. 12. 2013, které 
schvalovalo nesprávně číslovaný do-
datek Smlouvy o výpůjčce.  

2) Zastupitelstvo obce schvaluje svým 
usnesením Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o výpůjčce mezi smluvními stranami 
– Obcí Sudoměřice a ZŠ a MŠ Sudo-
měřice PO, IČ 71010327.

Hlasování č. 17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje návrh smlouvy o přeložce zařízení 
distribuční soustavy č. 13001964 – E.ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice.
Hlasování č. 18: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/18 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/19:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. 8800073872/1/BVB 
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mezi obcí Sudoměřice a společností RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, pro pozemky parc. č. 1786/122, 
1795/1 a 1795/2 v k. ú. Sudoměřice. 
Hlasování č. 19: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/19 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/20:

1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice ne-
schvaluje žádost společnosti Lesy ČR, 
s. p., týkající se uznání vlastnického prá-
va ke stavbě vodní nádrže nacházející 
se dle GP č. 686-34/2013 na pozemku 
parc. č. 1584/7 v k. ú. Sudoměřice. 

2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice 
neschvaluje smlouvu o smlouvě bu-
doucí kupní mezi Obcí Sudoměřice a 
společnosti Lesy ČR, s. p., týkající se 
vodní nádrže nacházející se dle GP 
č. 686-34/2013 na pozemku parc. č. 
1584/7 v k. ú. Sudoměřice.

3. Zastupitelstvo obce Sudoměřice 
pověřuje starostu a místostarostu 
obce Sudoměřice dále jednat se spo-
lečností LČR o podmínkách převodu 
vodního díla Vanďurák do majetku 
obce Sudoměřice. 

Hlasování č. 20: pro 10, proti 0, zdržel se 
Usnesení č. XXX/20 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/21:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
odkoupení pozemku parc. č. 1505/16 v k. ú. 
Sudoměřice za cenu 30 Kč/m2 a pověřuje mís-
tostarostu obce k sepsání kupní smlouvy a po-
dání žádosti o provedení vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 21: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/21 bylo schváleno

Usnesení č. XXX/22:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje odkoupení pozemků parc. č. 20, 

21 a 22  v k. ú. Sudoměřice (a staveb na 
nich) za dohodnutou cenu 350 tis. Kč 
a pověřuje místostarostu obce k sepsání 
kupní smlouvy a podání žádosti o pro-
vedení vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.
Hlasování č. 22: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/22 bylo schváleno

Usnesení č. XXX/23:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvalu-
je záměr prodeje pozemku parc. č.  1750/2 
v k. ú. Sudoměřice a pověřuje místosta-
rostu obce ke zpracování kupní smlouvy 
a předložení do příštího zasedání ZO.
Hlasování č. 23:pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/23 bylo schváleno

Usnesení č. XXX/24:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje koupi pozemků parc. č. 1497/41, 
1624/1 a 1622/5 v k. ú. Sudoměřice za 
dohodnutou cenu 9.450,- Kč a pověřu-
je místostarostu obce k podání žádosti 
o provedení vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 24: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/24 bylo schváleno

Usnesení č. XXX/25:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
odkoupení pozemků parc. č. 1052/3 a 1053 
v k. ú. Sudoměřice za dohodnutou cenu 
25.090 Kč a pověřuje místostarostu obce 
k podání žádosti o provedení vkladu vlast-
nického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 25: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/25 bylo schváleno

Usnesení č. XXX/26:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice zařa-
zuje žádosti paní L. H., Sudoměřice … 
a paní K. O., Strážnice, ……. do pořadní-



 červen 2014 9

ku žadatelů o byt v DPS na č. p. 374. 
Hlasování č. 26: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/26 bylo schváleno

Usnesení č. XXX/27:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere 
na vědomí harmonogram prací stavby 
rekonstrukce smuteční síně.
Hlasování č. 27: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/27 bylo schváleno

Usnesení č. XXX/28:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere 
na vědomí nabídku společnosti Energie 
pod kontrolou, o.p.s. ve věci úspor na 
veřejném osvětlení obce a předává jej 
k posouzení pracovní komisi, kterou zří-
dí pro tento účel starosta obce. 
Hlasování č. 28: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/28 bylo schváleno.

Usnesení č. XXX/29:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 

obcí Sudoměřice a Jihomoravským krajem, 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno pro poze-
mek parc. č. 1641/1 v k. ú. Sudoměřice. 
Hlasování č. 29: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/29 bylo schváleno

Usnesení č. XXX/30:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje výjimku z počtu dětí v MŠ Sudomě-
řice a to na počet 27 dětí ve třídě.
Hlasování č. 30: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/30 bylo schváleno

Usnesení č. XXX/31:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
uzavření SoD s fi rmou IWWA Kostelany 161 
v rozsahu nabídkové ceny – pro akci „Re-
konstrukce a výstavba chodníků pro obec 
Sudoměřice“ a pověřuje starostu k dopra-
cování a podpisu této smlouvy o dílo.
Hlasování č. 31: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/31 bylo schváleno

Stanislav Tomšej – starosta
Tomáš Kočvara DiS. – místostarosta

Usnesení z XXXI. Zasedání 
Zastupitelstva obce 
Sudoměřice z 9. června 2014

Usnesení č. XXXI/1

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje 
ověřovatele zápisu pana RSDr. Štěpána 
Bučka a pana Jiřího Janečka. Zapisova-
telem pana Tomáše Kočvaru.
Hlasování č. 1: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje navržený program XXXI. zasedání 
zastupitelstva.

Hlasování č. 2: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXI/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schva-
luje smlouvu č. 13162486 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí mezi Obcí Su-
doměřice a Státním fondem životního 
prostředí České republiky.
Hlasování č. 2: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXI/3 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej – starosta 
Tomáš Kočvara, Dis. – místostarosta
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Volby do Evropského parlamentu

se uskutečnily 23. a 24. května 2014 
v rámci celoevropských voleb do Evrop-
ského parlamentu. V České republice se 
volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 
evropských poslanců, které čeká pětiletý 
mandát (do roku 2019). Česká republika 
po volbách přišla oproti předcházejícímu 
stavu, kdy měla v Evropě 22 zástupců, 
o jednoho europoslance, protože dle Li-
sabonské smlouvy byly počty poslanců 
o něco sníženy (do roku 2014 měl Evrop-
ský parlament 766 poslanců). Volby vyhrá-
lo hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi 
získanými mandáty, těsně druhá skončila 
koalice TOP 09 a Starostů s 15,95 % a stej-
ným počtem mandátů a třetí místo získala 
ČSSD s 14,17 % a taktéž čtyřmi mandáty. 

Další dvě strany v pořadí, KSČM (10,98 
%) a KDU-ČSL (9,95 %), získaly po třech 
mandátech. Dva mandáty získala ODS se 
7,67 % a jeden mandát Svobodní s 5,24 %. 
Volby provázela rekordně nízká účast – 
18,2 %. Volebního klání se účastnilo re-
kordních 38 uskupení, o 5 více než při 
minulých volbách v roce 2009. V těch 
s více než 30 % hlasů jasně zvítězili občan-
ští demokraté, kteří tak, jak se předpoklá-
dalo, vítězství v těchto volbách neobhájili 
a přišli o sedm mandátů. Tři mandáty 
ztratili sociální demokraté a jeden man-
dát komunisté, naopak jeden mandát 
navíc získali lidovci. Devět mandátů při-
padlo novým stranám – ANO, TOP 09 
a Svobodným.

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihomoravský kraj 
Okres: Hodonín 
Obec: Sudoměřice

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasycelkem zpr. v %

1 1 100,00 994 190 19,11 190 189
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Strana Platné hlasy
č. název celkem v %

1 SNK Evropští de-
mokraté 0 0,00

2 Koalice SP a NO! 0 0,00

3 Klub angažova-
ných nestraníků 0 0,00

4 NE Bruselu-Národ-
ní demokracie 0 0,00

5 Křesť.demokr.
unie-Čs.str.lid. 62 32,80

6 Str.zdr.rozumu-NE-
CHCEME EURO 5 2,64

7 Koalice TOP 09 a 
STAN 9 4,76

8 Liberálně ekolo-
gická strana 0 0,00

9 LEV 21-Národní 
socialisté 0 0,00

10 Komunistická str.
Čech a Moravy 30 15,87

11 evropani.cz 0 0,00

12
REPUBL.STR.
ČECH,MORAVY A 
SLEZ.

1 0,52

13 Fair play - HNPD 0 0,00

14 Česká str.sociálně 
demokrat. 17 8,99

16 ANO 2011 23 12,16

17 "Strana rovných 
příležitostí" 0 0,00

18 Moravané 10 5,29

19 Česká strana regi-
onů 1 0,52

20 Občanská demo-
kratická strana 8 4,23

Strana Platné hlasy

č. název celkem v %

21 VIZE 2014 0 0,00

22 Úsvit přímé demo-
kr.T.Okamury 8 4,23

23 Strana zelených 0 0,00

24 Strana svobod-
ných občanů 8 4,23

25 Romská demokra-
tická strana 0 0,00

26 Komunistická str.
Českosloven. 3 1,58

27 Volte Pr.Blok www.
cibulka.net 1 0,52

28 ANTIBURSÍK - 
STOP EKOTERORU! 0 0,00

29 Koalice DSSS a SPE 0 0,00

30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ 
SLABÝCH 0 0,00

31 Republika 2 1,05

32 Česká pirátská 
strana 1 0,52

33 Česká Suverenita 0 0,00

34 Koruna Česká (mo-
narch.strana) 0 0,00

35 Aktiv nezávislých 
občanů 0 0,00

36 Česká strana ná-
rodně sociální 0 0,00

37 Občanská konzer-
vativní strana 0 0,00

38 Věci veřejné 0 0,00

39 OBČANÉ 2011 0 0,00
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Oslava DNE ZEMĚ

Vážení spoluobčané,
naše obec se i letos zapojila do oslav me-
zinárodně uznávaného svátku DNE ZEMĚ. 
Akce byla podobně jako loni rozdělena do 
dvou dnů.

V pátek 25. dubna provedli žáci Základní 
školy v obci pod dozorem svých kantorů 
úklid a vyčištění dětských hřišť včetně je-
jich okolí, okolí Základní a Mateřské školy 
a prostranství v  obci. Při této očistě žáci 
vysbírali několik pytlů odpadků a přispěli 
tak svým dílem ke zlepšení prostředí v Su-
doměřicích. Na závěr za svoji práci dostali 
malou odměnu.

V  sobotu 26. dubna oproti minulému 
roku, kdy se vyčistilo okolí Sudoměřické-
ho potoka, tak letos se provedla výsadba 
stromů v  lokalitě „U jezera“ v  místě, kde 

bylo v nedávné minulosti vykáceno něko-
lik stromů převážně topolů.

I přes nepříznivé počasí, kdy povětšinu 
dopoledne pršelo, se této záslužné akce 
zúčastnilo celkem 20 lidí.  Byli to již tradič-
ně členové Turistického kroužku pod ve-
dením p. Smoly a Mysliveckého sdružení 
Valcha, občané Sudoměřic a v neposlední 
řadě členové komise životního prostředí, 
která celou akci uspořádala. Díky obětavé 
práci všech zúčastněných bylo vysázeno 
200 kusů nových stromů, převážně jasa-
nů, a v následujícím týdnu bylo proveden 
nátěr proti okusu zvěře. Na závěr bylo 
připraveno občerstvení u Výklopníku na 
Baťově kanále.

Chtěl bych tímto vyslovit velké poděko-
vání v  první řadě zastupitelstvu obce, 
respektive Obecnímu úřadu za podporu 
a fi nanční zajištění akce.

Za komisi ŽP František Mikéska
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Změny v místní knihovně

Virtuální prezentace Baťova kanálu

Vážení čtenáři, občané,
touto cestou bych Vás chtěla seznámit 
s novinkami týkajícími se Místní knihovny 
v Sudoměřicích. První změnou je rozšíře-
ná otevírací doba každý pátek odpoled-
ne, a to od 14.00 – 20.00 hod., která platí 
od 30. 5. 2014. Výjimkou budou 2 měsíce 
prázdnin, kdy bude otevřeno každých 
14 dní v tuto dobu. Od 1. 7. – 31. 8. jsou 
to tedy tyto dny: 4. července, 18. července, 
1. srpna, 15. srpna a 29. srpna. Pokud jste 
už navštívili v květnu knihovnu, jistě jste 

Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice - 
Rohatec je historická vodní cesta vybudo-
vaná v letech 1934 – 1938 v délce 52 km. 

si všimli, že knihy pro mládež do 9 let jsou 
na jiném místě. Důvodem této změny 
bylo udělat místo pro koutek s počíta-
čem, kde bude připojení na internet, který 
bude sloužit pro veřejnost. Budete si tak 
moci na internetu vyhledávat informace 
potřebné ke studiu nebo si prohlédat fot-
ky z akcí, které se udály v naší obci, a to 
bezplatně. Až bude tato služba v knihov-
ně fungovat, budu Vás informovat.
Doufám, že budete s těmito změnami 
spokojeni a budete je využívat.

Monika Podrazilová, 
knihovnice Místní knihovny

Nový virtuální projekt Vám umožní si celý 
kanál projet i doma u počítače. 

http://batuv-kanal.pano3d.cz
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Ze školních lavic...

Školní rok utekl jako voda a „na dveře nám 
klepou prázdniny“. 
Podělte se s námi o dění v naší škole.
Měsíc březen byl velmi pestrý. Začátkem 
měsíce uspořádala školní družina karne-
val. Do organizace karnevalu se zapojila 
i naše bývalá žačka Adéla Bučková. Pro děti 
připravila se svým kamarádem spoustu 
her, soutěží a tanečků. Na závěr karnevalu 
bylo vyhodnocení masek. Všechny děti si 
připravily nádherné masky. Na třetím mís-
tě skončila Natali Kucharičová, druhé mís-
to obsadil Jakub Straka a na prvním místě 
zaslouženě skončila Klára Stránská. 

Další akcí, kterou pořádala také školní dru-
žina, byla soutěž ,,O nejkrásnější autíčko“. 
Do hlasování se mimo školních dětí za-
pojily i děti ze školky. Na prvním místě se 
umístil Radim Janeček, druhé místo obsa-
dila Andrea Švirgová a na třetím místě pak 
skončil Tomáš Dohodil.
Březen je měsícem knihy. Naše škola se 
snaží podporovat, aby děti co nejvíce čet-
ly a upevňovaly si kladný vztah ke čtení. 
Jako každoročně, tak i tento rok se konaly 
besedy v knihovně s paní knihovnicí, kte-
rá dětem připravila zábavný program.
Na dílničkách, které se pořádají každým 
rokem s paní Flašarovou, se sešla spousta 

rodičů a dětí. Tentokrát se pracovalo s ke-
ramickou hlínou. Každý si vytvořil vlastní 
keramické dílko. Koncem měsíce se ko-
nal Komunitní kruh. Řešilo se zde hlavně 
chování dětí. Na závěr proběhlo zhodno-
cení školního kola Matematický klokan. 
V kategorii Cvrček 2. a 3. ročník se umístili: 
1. místo Andrea Švirgová, 3. ročník, 
2. místo Jan Janeček, 2. roč., 3. místo Michal 
Pomajba, 2. ročník. V kategorii Klokánek 
4. a 5. ročník se umístili: 1. místo Josef Ja-
neček, 5. ročník, 2. místo Sebastián Novák, 
5. ročník, 3. místo Tomáš Janeček, 5. ročník.
1. dubna – 10. června 2014 probíhal pla-
vecký výcvik. Účastnili se ho předškoláčci 
z MŠ a 1., 2. a 3. ročník. ze ZŠ. 

Začátkem dubna se uskutečnila beseda 
a školení PO s hasiči ze Strážnice. Součástí 
byl i cvičný poplach. Tato akce se dětem 
velmi líbila, protože si vyzkoušely oděv, 
výstroj hasičů a dokonce se mohly vyfotit 
v hasičském autě.
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9. dubna proběhla dopravní výchova pro 
3., 4., a 5. ročník. Nejdříve děti soutěžily 
v praktických dovednostech na silnici, 
poté psaly vědomostní test. 

V pátek 11. dubna naše základní škola na-
vštívila skanzen ve Strážnici. Program ,,Fa-
šanky, fašanky, Velká noc ide“ byl zaměřen 
na staré zvyky během Velikonoc. Děti si 
zahrály kuličky, upletly pomlázky, naučily 
se péct jidáše a podívaly se, jak se zdobí 
velikonoční vajíčka. 

V polovině měsíce za námi přijel s pouta-
vým přestavením kouzelník pan Navrátil. 
24. dubna se ve ŠD sešli v naší škole vyu-
čující z okolních škol – Strážnice, Radějova 
a Petrova. Na společném metodickém se-
tkání jsme si mimo jiné vyměnili pracovní 
zkušenosti a probrali současné trendy ve 
vzdělávání a problémy současného škol-
ství.
Den Země děti slavily prací. Rozděleni do 
tří skupin, uklidily všechny dětská hřiště 
v obci. Koncem měsíce proběhla další ho-

dina AJ s rodilou mluvčí Hannah Boyle. 
29. dubna měli žáci 4. a 5. ročníku mož-
nost zažít krásný umělecký zážitek na vý-
chovném koncertu ZUŠ ve Strážnici.
První květnovou neděli se uskutečnila 
Nedělní škola. Program byl zahájen v tě-
locvičně, kde vystoupily děti z mateřské 
školy, taneční kroužek pod vedením paní 
Mikulkové, mažoretky pod vedením paní 
Podrazilové, s divadelním představením 

Tři prasátka se představily děti z drama-
tického kroužku pod vedením p. uč. Jany 
Miklové. Poté následovala prohlídka ZŠ 
a MŠ. Rodiče a všichni přítomní si měli 
možnost prohlédnout prostory a vybave-
ní mateřské školy, připravenou fotogalerii 
a ve školní jídelně byla připravena ochut-
návka pomazánek. V základní škole pak 
proběhly tvořivé dílničky s paní vycho-
vatelkou a pečení loupáčků s paní Skáce-
lovou. V kmenových třídách měla každá 
paní učitelka připraveny ukázky práce 
trendů současného vzdělávání, např. prá-
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ce s interaktivní tabulí, počítači, výukový-
mi programy, ukázky z projektové výuky 
a představily další didaktické pomůcky. 
Žáci prvního ročníku nacvičili a zahráli 
loutkové divadlo. 

Dny 14.-15. duben byly ve znamení pro-
jektového vyučování. Žáci 4. a 5. ročníku 
v rámci projektu ,,Praha“ odjeli na dvou-
denní poznávání hlavního města. První 
den zde navštívili například Petřín, Zr-
cadlové bludiště, Pražský hrad, Karlův 
most, Staroměstské náměstí s Orlojem, 
Václavské náměstí a projeli se také parní-
kem po Vltavě. Druhý den plnili výukový 
program – Misi Vyšehrad na Vyšehradě. 
Zážitkovým učením spojeným s interak-
tivními vycházkami poznávali Vyšehrad, 
jeho historii a místa. Během Mise žáci na-
vštívili Staré purkrabství, Královskou a kní-
žecí akropoli, kostel sv. Petra a Pavla, Vy-
šehradský hřbitov, Slavín a nakonec prošli 
kasematy až do tajemného sálu Gorlice, 
kde jsou umístěny originální sochy z Kar-
lova mostu. Děti se na základě prožitých 
situací u jednotlivých památek dozvěděly 
o mytologii a historii Vyšehradu. Program 
čerpal z metod zážitkové pedagogiky, 
dramatické výchovy a činnostního učení 
a děti velmi zaujal.
Ve výše uvedených dnech žáci 1. - 3. roč-
níku plnili projekt ,,Občan aneb třídíme 
odpad“. V rámci projektu žáci navštívili 

sběrný dvůr v Sudoměřicích a ve třídách 
pak zpracovávali pracovní listy.

Druhý den byli navštívit pana starostu na 
obecním úřadě. Na závěr projektu si kaž-
dý žáček vyrobil z odpadového materiálu 
,,skládkožrouta“. 

19. května jsme zahájili projekt ,,S úsmě-
vem do školy“, určený pro budoucí prv-
ňáčky. V první dílničce, která se uskutečnila 
v rámci společné výuky s 1. ročníkem pro 
ně paní učitelka připravila téma ,,Žába“. 
Děti hravou a zážitkovou formou získaly 
spoustu nových poznatků o životě žáby. 
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Cílem tohoto projektu je blíže se seznámit 
s prostředím, žáky a vyučujícími základní 
školy a tím jim umožnit snazší přestup 
z mateřské školy do školy základní. 

V rámci dopravní výchovy Jana Mikul-
ková, Josef Janeček a Patrik Vlček se zú-
častnili dopravní soutěže na ZŠ Školní ve 
Strážnici. Soutěžilo se v pěti disciplínách.

Koncem měsíce se uskutečnily vzdělávací 
výukové programy CHKO Bílé Karpaty. Pro 
1. a 2. ročník byl připraven program s ná-
zvem ,,Tajemství včel“ a program určený 
pro 3., 4. a 5. ročník nesl název ,,Jak se rodí 
a jak rostou“.
Začátkem června se žáci ZŠ vydali v rámci 
školního výletu na Ranč Kostelany. Čekal 
je bohatý program, např. prohlídka ustá-
jených koní, ukázka výcviku koní, střelba 
lukem, hod tomahawkem, chytání (dřevě-
ného) koně lasem, ukázka westernového 
výcviku koní, divadlo (indiánské rituály, 
přepadení banky apod.), jízda na koni 
a různé soutěže. Počasí nám přálo, všich-
ni jsme se vrátili spokojení se šípem nebo 
patronou v batohu, či s kovbojským klo-
boukem na hlavě. 
A co nás čeká v nejbližší době? Jako kaž-
doročně Zahradní slavnost, pěší výlet na 
Výklopník, společné sportovní dopoledne 
se ZŠ Petrov, společný program s místními 
rybáři na „Vanďuráku“ a Vysvědčení.  No 
a pak jistě všemi dětmi očekávané prázd-
niny. 
Všem přejeme krásné prožití prázdnin.

Kolektiv ZŠ

Poděkování za podporu a spolupráci se školou

Jménem všech zaměstnanců školy děkuji všem, kteří  v tomto školním  roce podporovali 
a spolupracovali  s naší Základní školou a Mateřskou školou v Sudoměřicích. Poděkování 
za podporu a spolupráci patří zřizovateli školy, pracovníkům Školské rady, Sdružení ro-
dičů při ZŠ a MŠ Sudoměřice, všem vedoucím zájmových útvarů   školy, vedoucí míst-
ní knihovny Monice Podrazilové, Z. Fojtíkovi, členům místních spolků, místním fi rmám 
a také všem sponzorům školy. 
Děkuji rodičům i  všem, kteří školu podporují  a spolupracují s ní v jakékoliv oblasti a ja-
koukoliv formou, ať už přispějí  fi nančními dary nebo darují různé materiály do výuky či 
ŠD  nebo  podporují  školu  svou účastí  a příspěvky na akcích školy (Ochutnávka dobrot, 
ples, charita apod.).   Škola si všech forem podpory  a spolupráce velmi váží.
Všem přeji krásné, sluníčkové a bezstarostné období letních  prázdnin.

Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy
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Z činnosti mateřské školy

V dubnu jeli předškoláci ze Včeliček se svý-
mi třídními učitelkami na koncert do Stráž-
nice do ZUŠ. Před koncertem si šli prohléd-
nout voliéry s  ptactvem ve farní zahradě. 

V ZUŠ si na koncertu vyslechli skladbičky, 
které jim zahráli a zazpívali i někteří jejich 
starší kamarádi ze Sudoměřic. Seznámili 
se s  nástroji strunnými, dechovými i žes-
ťovými. Viděli i ukázku hry na bubny a za-
zpívali si s  dětskou cimbálovou muzikou. 
Po koncertu se občerstvili a zahráli si na 
průlezkách ve farní zahradě. Děti si odnesly 
pěkné zážitky z výchovného koncertu, ale 
i z útulného prostředí farní zahrady. Všem 
se tam moc líbilo. 

V obou třídách mateřské školy se děti brzy 
na jaře začaly připravovat na to, aby svým 
maminkám o jejich svátku připravily pře-
kvapení v podobě dárečku i nacvičeného 
vystoupení. 
Nejdříve si zasadily řízky listů fi alek a netr-
pělivě vyhlížely, kdy se objeví první drobné 

lístečky a jejich květiny začnou růst. Fialka 
si ale s růstem dávala načas a tak si děti do 
vyzdobených květináčků zasadily afrikány. 
Práce s hlínou ve třídě se jim líbila. 

V Beruškách si nacvičily děti se svými paními 
učitelkami pásmo: „Pozor, jdou k vám kuřát-

ka“ a ve Včeličkách pohádku „ O paraplíčku“ 
a cvičení s písmeny při písni Včeličky. 

Po vystoupení děti pozvaly maminky na 
ochutnávku pomazánek do školní jídelny 
MŠ, na výstavu fotek z  akcí naší MŠ a do 
otevřených tříd. Paní kuchařky připravily 
k ochutnání několik druhů pomazánek, na-
příklad špenátovou, z tresčích jater, vaječ-
nou s  různými druhy pečiva a zeleninový 
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a ovocný salát z čerstvých surovin. 
Brzy po Dni matek začaly růst i zasazené 
fi alky a děti jejich proměnu za oknem bě-
hem her v MŠ se zájmem pozorovaly.
Letos jsme v naší MŠ poprvé přivítali lout-
koherečku Lenku Sasínovou. Zahrála dě-
tem tři krátké pohádky – O kominíčkovi, 
O Sněhurce a o Otesánkovi a seznámila je 
s marionety.
V květnu si děti ve třídě Včeličky v projektu 

„Jak se peče chlebíček?“ zahrály na pekaře.  
Staraly se o kvásek, mísily těsto, seznamo-

valy se s měřením tekutin a vážením suro-
vin na digitální váze. Vyzkoušely si rozklep-
nout vajíčko a přenést těsto do formy. Paní 
kuchařky nám chlebíček upekly v kuchyni 
a odpoledne si děti připravily hostinu. 
Mladší děti z Berušek se s p. učitelkami vy-
daly do knihovny. 22. 5. dopoledne navští-
vily Místní knihovnu. Zde jim knihovnice 
Monika Podrazilová předvedla, jak se vrací 
a vypůjčují knihy. Ukázala jim různé druhy 
knížek a ty, které se dětem líbily, si mohly 
prohlédnout. 
Na konci května jsme se zapojili s dětmi do 

výtvarné soutěže „Proč si myslím, že je to 
skvělé manželství,“ kterou pořádalo Cent-
rum pro rodinu Hodonín. Klárka Kočišová 
z Berušek získala za obrázek cenu odborné 
poroty.
Přestože jsme školní výlet uskutečnili před 
svátkem Medarda, deštivé počasí nás ne-
minulo. Pro děti jsme měly připravenu 
plavbu po Baťově kanálu. Svezli jsme se 
v lodi Ámos a užívali si plavbu s poutavým 
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povídáním o vodě. Pan Antoš, který nás na 
lodi doprovázel, dětem o vodě zahrál a za-
zpíval, dětem přiblížil svět vodních rostlin 
a zvířat kolem Baťova kanálu. Povyprávěl 
o tom, jaké máme druhy vody a jak jednou 
zachránil děti před hastrmanem.  
Voda nás ale neopustila ani ve skanzenu, 

kde jsme měli zajištěnu prohlídku areálu. 
Na začátku prohlídky nás zastihl déšť, a tak 
jsme skanzen pozorovali přes dešťové kap-
ky. V chaloupkách však bylo sucho a útulno 
a děti si mohly prohlédnout, jak v minulosti 
děti v zimě místo topení zahřívala domácí 
zvířátka, jak si lidé pekli chleba, jak prali 
a čím žehlili. Dozvěděly se také, proč děti, 
když už moc vyrostly, dostaly do rukou mo-
tyku a musely s rodiči jít pracovat na pole.
V pondělí 2. 6. děti v MŠ prožily dopoledne 
hrami a soutěžemi na zahradě Pohádkové 
zahrady, kterou jim připravily paní učitel-
ky.  Vyzkoušely si vozit kolečka s nákladem 
v pohádce Pat a Mat, přelézaly s perníčkem 

skluzavku, aby utekly ježibabě, v pohádce 
Zlatovláska zachránily mravenečky z „ho-
řící trávy“ atd. Uprostřed her si prohlédly 
ještěrku, která se vyhřívala na našem no-
vém hřišti. Domů si děti odnesly diplom 
a sladkou odměnu.  
5. 6. jsme strávili dopoledne u rybníka Van-

ďurák. Po cestě jsme počítali čápy, kteří nás 
stále doprovázeli, a tak nám cesta rychle 
uběhla.  U rybníka nás již čekal pan Machá-
ček.  Dětem ukázal ryby na obrázku i čers-
tvě uloveného kapra a amura. Prošli jsme 
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se kolem rybníka a vyslechli si žabí koncert.  
Opečené špekáčky z ohně všem moc chut-
naly. Do školky na oběd jsme se vraceli zve-
sela. Měli jsme velkou radost, že tentokrát 
jsme nezmokli! 
21. 5. se konal zápis dětí do MŠ. Všechny 
děti, které se přišly zapsat do naší MŠ, do-
staly krtečka, kterého jim vyrobily paní 
učitelky a šly se pohrát do tříd. Nově přijaté 
děti nyní mohou navštěvovat Miniškoličku 
ve třídě Berušek, kterou si vedou  p. učitel-

ky  Jana Miklová, DiS. a  Hana Matějíčková. 
Zde se seznamují s  prostředím mateřské 
školy, s novými hračkami a kamarády. 
Na konci června se rozloučíme se 17 před-
školáky.  Aby šli všichni do školy opravdu 

s úsměvem, chodí již nyní na návštěvy do 
vyučování svých starších spolužáků. Byli 
se již podívat v 1. třídě, kde si pro ně paní 
učitelka Mgr. Šárka Daňková připravila 
povídání o přírodě na téma Žába. Hravou 
formou děti získaly první poznatky o žábě.  
Mohly si prohlédnout i živou žabku. Na-
vštívili jsme 3. a 5. třídu p. uč. Mgr. Ludmily 
Foltýnové. Předškoláci si lovili rybičky s čís-
ly, rybky si spočítali na pracovních listech 
a  od paní učitelky dostali svou první jed-
ničku. Ještě se těší na návštěvu počítačové 
třídy u p. ředitelky Mgr. Hany Veselé a dru-
žiny p. učitelky A. Hadašové. 

Na závěr bych chtěla poděkovat Sdružení 
rodičů za jejich příspěvky 
dětem na dopravu na pla-
vání a výlet do Strážnice, na 
knížky a šerpy pro předško-
láky.
A co nás čeká ještě v červ-
nu?
Divadlo Veselá školička 
a slavnostní pasování před-
školáků na Zahradní slav-
nosti.
Za MŠ zapsala 

Jarmila Ševelová, vedoucí 
učitelka MŠ
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Mladí zpěváčci

V neděli 6. dubna se v Kulturním domě 
Strážničan ve Strážnici konal 25. ročník 
vyhledávací soutěže mladých pěveckých 
talentů - Strážnický zpěváček 2014. Všich-
ni soutěžící se představili výkony, za něž 

by se nemusel stydět leckterý profesionál. 
Z naší MŠ soutěžila, Zuzana Janečková a ze 
ZŠ Karolína Šrédlová, Lucie Chocholáčková 
a Andrea Švirgová. 

Srdečně gratulujeme!

Karolína Šrédlová

Zuzana Janečková

Andrea Švirgová

Lucie Chocholáčková
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Den dětí - Karneval

Dne 31. 5. 2014 se uskutečnil v tělocvičně 
základní školy karneval s divadlem „Ko-
ráb“, které dětem zahrálo pohádku „Kocour 
v botách“. Po shlédnutí divadla pan Koráb 
vyráběl velké bubliny z bublifuku, děti si 
vyzkoušely jízdu na dvoukolce. Na závěr 
byla diskotéka pro děti.
Jako dárek ke dni dětí dostaly děti bublifu-
ky a byl zajištěn bufet.

Petra Šrédlová
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Mažoretky Petrov a Sudoměřice

Tak jak každý rok, i tento nevyjímaje, se 
konala soutěž mažoretek ve slovenském 
záhoráckém městečku Sobotiště. Děvča-
ta se umístila na medailových místech, 
a aniž bychom tušili, kromě diplomů 
a zmíněných medailí, postoupila na mezi-
národní soutěž konanou v květnu v Praze, 
v Lucerně. Nadšení bylo obrovské a na-
štěstí holky, trenérky s p. Podrazilovou se 
pustily do velkých příprav na odjezd do 
Prahy. Taková šance, soutěžit a tancovat 
v Lucerně, přichází možná jednou za život.
A boj začal! 
Dostat děvčata do Prahy, zajistit ubyto-
vání, zaplatit startovné, připravit šaty, 
vypálit CD s muzikou, nakoupit laky na 
vlasy, domluvit kadeřnici a vůbec zorga-
nizovat vše potřebné. 
Byl to opravdu výkon a stál hodně úsilí. 
Zapojili se i rodiče a sponzoři. 
A výsledek?
Objednaný plně obsazený autobus, za-
jištěné ubytování na DDM s kuchyňkou, 
WC a sprchou, naplánovaný program 
celé akce a soutěže.
 A jedem. Jak jednoduše to vypadá!!!
Do Prahy jsme dorazili 24. května 2014 
v dopoledních hodinách. Vše klapalo 
jak na drátkách i díky úžasnému řidiči 
z ČSAD Hodonín a.s. Ubytování proběhlo 
hned po příjezdu, a protože ne každý je 
v Praze pořád, vyrazilo se na prohlídku 
naší metropole. Počasí přálo a tak bylo 
co vidět. 
V neděli ráno budíček v 5.00 hod, násle-
dovala snídaně, česání a oblékání děvčat. 
Registrace soutěžících byla v 8.00 hod 
a v 8:30 hod začalo první vystoupení 
„Malé sedmičky„ složené z: Barbora Šréd-
lová, Eva Baculíková, Adéla Šamánková, 

Barbora Sýkorová, Karolína Šrédlová, Te-
rezka Konečná a Lucie Chocholáčková. 
Vyhodnocení: 3. místo.

Druhý start bylo duo: Monika Chocholáč-
ková a Terezka Bursíková
Vyhodnocení: 7. místo

Třetí start duo: Magdalena Podrazilová 
a Silvie Zemánková
Vyhodnocení 2. místo
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Čtvrtý start sólo: Lucie Cho-
choláčková
Vyhodnocení 2. místo

Pátý start sólo: Magdalena 
Podrazilová
Vyhodnocení 3. místo

A to vše v Praze, v Lucer-
ně. Myslím, že je to velký 
úspěch a velké díky Lence 
Podrazilové, Magdaléně 
Podrazilové, Silvii Zemán-
kové, všem rodičům, pří-
buzným a známým, kteří 
se složili na celou akci a s tím jim také 
pomohli sponzoři: obec Petrov, pan Ma-
cháček, manželé Lužovi z Hodonína, rada 
rodičů základní školy Sudoměřice a paní 

Nováková z Hodonína.
Děkujeme holky za krásnou reprezentaci 
obcí Petrov a Sudoměřice.

HOLKY JSME NA VÁS PYŠNÍ

Kroužek pod ZŠ Sudoměřice

Mažoretky
Praha 24.-25.5 2014 byla nejhezčím ukon-
čením sezóny, které si holky mohly přát. 
Reprezentovat tak malé vesničky odkud 
pocházejí a získat hned 4 ocenění v  po-

době dvou stříbrných a dvou bronzových 
medailí byl úžasný výkon. Moc jim to přeji 
a doufám, že je toto velké nadšení a píle 
neopustí. 

Vedoucí Lenka Podrazilová
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Informace z farnosti

Letos v létě uplyne 6 let od úmrtí bývalého 
pana faráře P. Jaroslava Joška, který byl vel-
kým příznivcem cyrilometodějské tradice 
a spolu s tím i všech památek, které souvi-
sí s působením slovanských věrozvěstů na 
Moravě. Z jeho pozůstalosti jsme připravili 
článek o hoře svatého Klimenta nedale-
ko Osvětiman uprostřed chřibských lesů. 
Tento materiál Vám může posloužit nejen 
jako zdroj poučení, ale i jako typ na výlet 
v  prázdninovém období.
Znáš význam místa a památky svého 
kraje?
Jsou v  našem nedalekém okolí významná 
místa a památky, které znají i jednotlivci v Ev-
ropě, ale jsou zcela neznámá mnohým oby-
vatelům od nich nepříliš vzdálených obcí. 
Tak je tomu i s významnými a zajímavými 
místy v  nedalekých, jen asi hodinu cesty 
autem vzdálených, chřibských lesích. Chce-
me-li je poznat, nepotřebujeme pas, ani 
valuty, ani dlouhé cestování, jen odvahu 
k trochu delší pěší túře a snaze zase poznat 
něco nového zajímavého v našem kraji. 
Vydáme se na cestu ze Sudoměřic, přes 
Ratíškovice do Vlkoše a Kyjova a odtud 
pak silnicí směrem ke Koryčanům, až k po-
slední obci již na samém okraji chřibských 
lesů, která je rekreační oblastí Vřesovicím. 
Pak nás vede úzká lesní silnice dál, až uvi-
díme šipku: „K hoře s. Klimenta“ k prvnímu 
cíli naší cesty. Nezastavíme však, protože 
proč bychom se trmáceli výstupem do vel-
mi příkrého kopce, když se tam můžeme 
dostat cestou mnohem snadnější. Jedeme 
ještě asi o jeden kilometr dál a zastavíme 
se na prostoru u několika chat, z nichž jed-
na nese nápis: „Chata pěti zřídel.“ O ní bude 
ještě později zmínka. Zde zaparkujeme 
a vydáme se pěšky podle značek pěkným 

údolím ke svému cíli. Po necelé půlhodin-
ce se dostaneme pod samou horu, kde 
nás uvítá velká tabule s  popisem význa-
mu tohoto památného místa. Tak jsme 
se dostali na místo skutečně nanejvýš pa-
mátné, podle staré tradice posvěcené čin-
ností a kroky naších slovanských apoštolů 
sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků. Zde 
totiž byla podle všeho první škola sv. Me-
toděje a jeho žáků, ve které dokončili pře-
klad Písma sv. do staroslovanského jazyka. 
Jeden z těchto žáků, Gorazd se stal podle 
přání sv. Metoděje jeho nástupcem. V řec-
kém životopise Bios Klementes (Život Kle-
menta) a především ve staroslovanském 
životopise Žitije Methodija, čteme: „Když 
se přiblížil čas, kdy měl Metoděj odpoči-
nout od všech utrpení a kdy se mu mělo 
dostat odplaty za mnohé námahy, otáza-
li se ho: O kom ze svých učedníků myslíš, 
otče a ctihodný učiteli, že by měl být podle 
tvého doporučení tvým nástupcem? Me-
toděj ukázal ze svých znamenitých učed-
níků, který se jmenoval Gorazd a řekl: Toto 
je svobodný muž z vaší země, dobře obe-
znalý v  latinských knihách a pravověrný. 
To budiž Boží vůle, vaše láska, jakož i má.“
Bohužel, po pádu velkomoravské říše byli 
žáci Metodějovi, Gorazd, Klement, Ange-
lár a Sáva z Moravy vypuzeni a většinou se 
uchýlili do Makedonie a Bulharska. Tam také 
upravili hlaholici, písmo, které pro Moravany 
sestavil sv. Cyril (Konstantin) na jednodušší 
cyrilici, kterou užívá pravoslavná církev ve 
své liturgii dodnes. Tam se stal Klement do-
konce biskupem a byl pohřben v tamějším 
slavném ochridském klášteře.
Pak na dlouhou dobu hora oněměla, staro-
slovanská liturgie zde zanikla, ale památka 
na toto posvátné místo nezanikla, udržo-
vala se mezi lidmi dále. Teprve ve 14. sto-
letí obnovil znovu slávu tohoto místa mo-
ravský markrabě Jan, bratr otce vlasti, krále 
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Karla IV. Roku 1358 daroval lesnatou horu 
otcům augustiánům z Brna a ti zde zbudo-
vali kostel a klášter. Olomoucký biskup Jan 
VIII. řeholníkům dovolil, „aby v kostele mše 
svaté slavili lidu tem ve zbožnosti častěji 
přicházejícímu a slovo Boží směli správně 
hlásat“. Slibně vzkvétající klášter brzy však 
zničily husitské bouře. Roku 1421 pod ve-
dením Jana ze Strážnice přepadli táborité 
klášter, kostel i jej vydrancovali, vypálili 
a mnichy upálili. Podobnou zkázu učinili 
i v nedalekých Polešovicích a na Velehradě. 
Okolo roku 1500 si zde zřídil poustevnu 
a žil v ní poustevník Jiří Smetana z blízkých 
Osvětiman. Nynější dřevěnou kapli dal 
roku 1880 zbudovat boršický farář Jan Stu-
dený. Je zasvěcena sv. Klementu, papeži, 
mučedníku, jehož ostatky nalezli nedaleko 
Chersonesu (na dnešním Krymu) sv. Cyril 
a Metoděj a přinesli je sebou na Moravu 
a z Moravy pak do Říma. 
Z  bývalého kostela zůstaly jen základy, 
které byly v poslední době pěkně obno-
veny a upraveny. Při výstupu na horu jsou 
ještě dobře znatelné troje valy, ochranné 
příkopy, které měly chránit klášter a kostel. 

Celá desetiletí před první světovou válkou 
a po ní se zde v pondělí svatodušní konaly 
poutě za velké účasti poutníků. Přicházely 
na ně procesí ze všech okolních farností, 
ba i z  dosti vzdálených Buchlovic, Boršic 
a Stříbrnic. Během druhé světové války byly 
tyto poutě velmi omezeny a za čtyřicetileté 
totality úplně zakázány. Teprve po změně 

režimu u nás byla tato tradice obnovena 
a to v  mezinárodním měřítku a to přede-
vším k oslavě sv. Gorazda, nástupce Meto-
dějova a to zásluhou Matice svatokliment-
ské se sídlem v Brně. Konají se zde kolem 
svátku sv. Gorazda po celý týden různé 
slavnosti, přednášky a jiné akce a to i za 
účasti zájemců o cyrilometodějskou otázku 
z  cizích zemí, především z  Belgie, Francie, 
Itálie a Ameriky. Jsou to tzv. Gorazdovy dny. 
Vedle kaple byla zbudována zvonice a že-
lezné ráhno, na kterém je zavěšeno několik 
železných tyčí tak sladěných, že když na ně 
po řadě udeříte, zazní vám začátek nápěvu 
nejstarší duchovní písně v naší vlasti, připi-
sované sv. Vojtěchu. 

Hospodine, pomiluj ny,
Jezu Kriste, pomiluj ny,
ty Spaso všeho mira,
spasiž ny i uslyši,
Hospodine, naše hlasy.
Uslyš nás, Hospodine.
Dej nám všem, Hospodine, 
Žizň a mir v zemi. 
Krleš, Krleš, Krleš.

Scházíme z hory dolů k nedaleké „Gorazdo-
vě studánce“, abychom se občerstvili dob-
rou vodou a v  náš sluch jakoby zaznívala 
prosba ze staroslovanské liturgie, která tak 
často na tomto místě zaznívala a zaznívá 
i v  naší době. „ Hospodi pomiluj, Hospodi 
pomiluj, Hospodi pomiluj“!
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Nyní se můžeme vydat k dalšímu cíli své ces-
ty. Podle vyznačených značek asi po dvaceti 
minutách přicházíme ke „Kazatelně“. Je to 
velký kamenný útvar v  podobě kazatelny, 
s vytesanými schody, ukončený upevněným 
cyrilometodějským dvojramenným křížem. 
Zde prý podle pověstí kázávali sv. Cyril 
a Metoděj shromážděným zástupům. Od 
Kazatelny sestupujeme hodně strmou dosti 
nepohodlnou pěšinkou dolů do údolí a jsme 
u další studánky, dříve zvané „U paní mísy“, 
dnes přejmenovanou na „studánku Metodě-
jovu“. Je v ní skutečně výborná voda. Žádný 
neopomene také se jí zde občerstvit. 
Nyní již po pohodlné cestě jsme za malou 
chvíli u dalšího velkého skalního útvaru, kte-
rý má název „Kozel“. Když před ním stojíme, 
zdá se nám, že jsme jen jako malí trpaslíci. 
Zde se učí mladí horolezci výstupu na jeho 

vrchol. Pisatel této úvahy sám na něj ve 
svém mládí vystoupil. Odtud nám již zbývá 

jen kousíček cesty k poslednímu cíli našeho 
putování, ke zříceninám hradu Cimburku. 
Tento hrad byl zbudován krátce před rokem 
1348 pány z  Cimburka, po kterých dostal 
také jméno. Byl pak přestaven v druhé polo-
vině 14. století, opevnění je z doby po roku 
1523. V roce 1468 byl obsazen vojsky krále 
Matyáše Korvína. Hlavní palác hradu, jehož 
obrysy jsou dodnes patrny, byl ještě obno-
ven v roce 1661. Od počátku 18. století byl 
hrad již opuštěn a začal chátrat. Páni z Cim-
burka byli horliví husité. 
Z  dosti zachovalé věže hradu, která je dnes 
bohužel nepřístupná, je nádherný pohled do 
údolí až ke koryčanské přehradě. Kousek pod 
troskami hradu jsou již jen nepatrné zbytky 
„černého jezera“, ve kterém prý zahynulo 
mnoho dobyvatelů hradu. Kroměřížský spi-
sovatel Spáčil napsal pěknou knihu „Pod zří-
ceninami hradu Cimburka“, ve které vypravu-
je o příhodách chlapců, kteří šli zkoumat pod-
zemní chodbu hradu a nakonec v ní uvízli.
Odcházíme od trosek hradu a jako bychom 
slyšeli zaznívat ze strážní věže výzvu: „Dále, 
od hradu dále…“A tak také my jdeme dále 
cestou vzhůru k  místu zvanému U křížku 
a odtud točitou silnicí zpět k  chatám, kde 
jsme parkovali a s pocity pěkných prožitků 
se vracíme domů. 

Z pamětí od o. Jaroslava Joška, 
zapůjčil o. Jiří

Připravujeme:
1.7.  v 17:30  táborák na farním dvoře
12.7.  pouť Velehrad
12.8. v 17:30 táborák na farním dvoře
26.8. v 17:30 táborák na farním dvoře
6.9.   výšlap na Žerotín pro rodiny s dětmi a ostatní
7.9.   Dožínky při mši svaté
14.9.   Pobožnost u kapličky Panny Marie Bolestné – Hatě
21.9.   Pouť na Blatnickou horu
4.10.   Celodenní pouť na Turzovku
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PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD)

Klubko Sudoměřice 214

PMDD je ofi ciální organizací katolické círk-
ve. Heslem PMDD je „Děti pomáhají dětem“. 
Na celosvětové rovině povzbuzuje děti ke 
starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávací-
mi aktivitami, fi nančně a stáváním se misi-
onáři druhých. PMDD podporuje duchovní 
i hmotné potřeby dětí. Dnes je přítomno 
v cca 130 zemích světa, jsou do něho ak-
tivně zapojeny i děti z chudých misijních 
zemí. Počet dětí v jednotlivých projektech 
bývá od několika desítek do mnoha tisíc. 
Finanční podporou přes 3 500 projektů 
v Africe, Asii a Latinské Americe posílá 

Klubko dětí ze Sudoměřic dostalo při za-
ložení číslo 214, které je zároveň zapsáno 
v členském průkazu zástupce za skupinu. 
Při zaslání fi nančního daru klubko určuje 
svůj specifi cký symbol, který usnadňuje 
orientaci v  přijatých částkách. Klubko ur-
čuje účel daru. 
200,-Kč zachrání chudé dítě z největší bídy 
na celý jeden rok. S dětmi na nástěnku le-
píme obrázky představující chudé děti ce-
lého světa, kterým pomáháme. Klubkáčci 
si tak lépe dokáží představit, jak mohou 
svým vlastním úsilím a pracovitostí pomá-
hat druhým. Skupinka podpořených dětí 
na nástěnce se nám rozrostla na 64 a může 
se rozrůstat dále díky nadšeným dětem 
a všem, kteří se do našeho díla zapojí kou-

PMDD z celého světa pomoc pro více než 
4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují 
školy a mimoškolní asistenci nejchudším 
rodinám, katechetickou a komunitní po-
moc v odlehlých oblastech, základní zdra-
votnickou pomoc a další.
Missio systematicky pečuje o nejzákladněj-
ší potřeby dětí, bez ohledu na jejich barvu 
pleti, náboženské vyznání či národnost. 
Chrání jejich práva a důstojnost, vychová je 
tak, aby se v dospělosti uměly o sebe po-
starat.

Převzato z www.missio.cz

pením některého z  výrobků nebo navští-
vením našich akcí.
Z Národní kanceláře PMD nám několikrát 
v roce přichází soupis fi n. darů a poděko-
vání  za pomoc misiím. Za každého misij-
ního pomocníka je v  misijních oblastech 
všech kontinentů pravidelně sloužena 
mše svatá. 
Taktéž je sloužena mše i otcem Jiřím Šlég-
rem a papežem Františkem. 
Našemu otci Jiřímu Szwarcovi děkujeme 
za podporu našich aktivit, za vždy milé při-
jetí nových nápadů, protože se zázemím, 
které nám otec Jiří tvoří, můžeme pro mi-
sijní dílo dělat více.

Kateřina Janečková 
zástupce misijního klubka
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Horské klubání

Velikonoční jarmark

Ve dnech 4.-6.4.2014 proběhlo ve Špin-
dlerově Mlýně setkání členů Misijních klu-
bek. Akce se koná každoročně jako podě-
kování malým misionářům za jejich snahu 
a pomoc misiím. Přestože kapacita byla 
omezena, mohlo se nás z našeho klubka 
zúčastnit 12. 
Program byl tvořen různými scénkami, ve-

Do velikonoční dílničky našeho klubka se 
zapojilo široké okolí, protože bylo potřeba 
nasbírat velké množství „výfučků z vajíček“. 
Děti tvořily vajíčka s klubajícími se kuřátky 
na jarmark, který proběhl před kostelem 
na velikonoční neděli.

likonoční dílničkou, kterou mělo naše klub-
ko na starost, písničkami, představováním 
jednotlivých klubek a jejich činností. 
I naše klubko představilo své nápady. Děti 
zahrály scénku s myšlenkou „ společnými 
silami jdou zvládnout i těžké věci“. A před 
spaním ještě přidaly Večerníček  Pat a Mat. 
Seznámili jsme se s misionáři z Čech i Mo-
ravy, kteří se věnují dětem, a kteří pomáhají 
lidem potřebným a chudým v celém světě.

JaK

Hospodyňky si mohly pro své „šlaháče“ 
koupit malovaná vajíčka nebo už vzpomí-
naná vajíčka s kuřátky. Šlaháči měli zase 
možnost si na poslední chvíli pořídit „po-
mlázku“, aby jim milé polovičky neuschly. 
Sesbírané peníze z prodeje podpoří děti 
v misiích. Maminkám, které přišly vypo-
máhat s  výrobou vajíček a všem kteří si 
něco koupili, moc děkujeme.

Misijní klubko Sudoměřice
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Obrázky sudoměřických 
dětí v knize pro papeže 
Františka

MISSIO CAFÉ s cukrárnou 
a vernisáž obrázků Panny 
Marie Královny Máje

v pátek 9. května 2014 během audience 
v Římě, byla Národním ředitelem Papež-
ských misijních děl P. Jiřím Šlégrem předána 
papeži Františkovi kniha s názvem „Jak děti 
pomáhají Svatému otci a dětem v misiích“. 
Publikace obsahuje 86 obrázků s misijními 
citáty, které připravily děti z 19 Misijních 
klubek a dalších společenství a rodin. Kres-

Děti z klubka pro své hosty přichystaly 
krásné májové odpoledne. Dlouho se těši-
ly, že budou moci přivítat první hosty ve 
své kavárně nazvané MISSIO CAFÉ.

Každý malý číšník s pomocníčkem obslu-
hoval svůj stůl. Z  nabídky si hosté mohli 

by i citáty sjednocuje 
téma  „jak pomáháme 
papeži, dětem a po-
třebným v misiích, co 
pro misie děláme“. Dar 
papež ocenil a s radostí 
přijal.
Klubko Sudoměřice 214

http://www.missio.cz/
wp-content/uploads/media-gallery/aktua-
lity-headline/2014/Jak_deti_pomahaji_sv_

otci_a_detem_v_misiich_web.pdf

vybrat kávu dle své chuti, ze sladkého 
menu medovník, tiramisu, moučník klub-
káček nebo palačinky s ovocem a šlehač-
kou. Nadšení dětí neopadalo ani po třech 
hodinách obsluhování, protože zájem 
hostů v misijní kavárně byl opravdu velký. 
Všichni byli spokojeni, obsluha byla milá, 
pozorná a u čtyřletých pomocníčků i roz-
tomilá. 

Součástí kavárny byla prodejní vernisáž 
obrázků Panny Marie, které namalovaly 
děti z klubka. Díky nadšeným dětem, které 
chtěly své blízké potěšit, jsme mohli spolu 
prožít hezké nedělní odpoledne. Všem, kte-
ří byli ochotni se zapojit a nachystat vyni-
kající zákusky patří velký dík. Celý výtěžek 
z misijní kavárny a prodejní vernisáže činil 
6996,- Kč, dětem v misiích prostřednictvím 
PMD byla odeslána částka 7000,-Kč.

JaK
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Pouť ve Zlíně - Malenovicích

Farní výlet rodin na Mlýnky a okolí

Na dvanáctou celostátní pouť a misij-
ní den dětí v Malenovicích se sjely děti 
z celé republiky. Po úvodním setkání se 
děti rozešly na připravený program v po-
době soutěží a různých aktivit. Děti získá-
valy u jednotlivých soutěží srdíčka, které 
potom proměnily za losy do slosování 
o různé ceny. Poutníci mohli být po celou 
dobu přestrojení za lidi různých národ-
ností a kultur nebo za cizokrajná zvířata, 
takže v celém okolí bylo vidět indiány, 

Afričany, Austarlany, Indky, Hawaičany, 
tygra či lvíče. V naší skupině byla i „děv-
čica“ v lidovém kroji. Po celý den byla 
možnost modlitby a adorace v kostele. 
Nechyběl ani tradiční Misijní jarmark, 
misijní výstava a benefi ční cukrová vata. 
Vyvrcholením celého misijního dne byla 
slavnostní mše svatá. 

JaK
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1. svaté přijímání

Biřmování 2014

V neděli 25. května 5 dětí přijalo poprvé 
Pána Ježíše ve svatém přijímání. V pro-
mluvě otec Jiří dětem zdůrazňoval, jak je 
důležité mít „krásná srdce“. Po kázání roz-
žaly děti své svíce a obnovily křestní slib. 
Ke svátosti Eucharistie přistoupili Markéta 
Macháčková, Natali Anna Kucharičová, 
Radim František Janeček, David Salčák 
a Michal Šimoník. Celý rok děti ke svátosti 
připravoval otec Jiří, který sloužil slavnost-
ní mši svatou. Teď už záleží na dětech a je-

V sobotu 31. května 2014 se uskutečnilo 
v kostele Panny Marie ve Strážnici biřmo-
vání. Téměř před rokem jsme se rozhodli 
přistoupit k této svátosti. Pod vedením o. 
Lukáše jsme se po celý rok pilně připra-
vovali. S naší přípravou byla spojena taky 
cesta do Krakova, která nás měla dosta-
tečně motivovat k další práci. Od podzimu 
2013 jsme se setkávali se svými vrstevníky 

jich rodinách, aby touto cestou za Pánem 
pokračovaly a měly vždy „krásná srdce“.

JaK

a společně s o. Lukášem řešili otázky víry. 
Poté jsme každý museli napsat arcibisku-
povi Janu Graubnerovi krátký dopis o tom, 
proč chceme jít ke svátosti biřmování.
Svátost biřmování přijalo 40 lidí (34 mládež 
a 6 dospělých) a stali se z nich dospělí křes-
ťané. Za farnost Sudoměřice se zúčastnily 
4 dívky: Eliška Bučková, Monika Leskovská, 
Veronika Podkalská a Marie Tomčalová.
Plně věříme, že nám biřmování pomůže 
na další cestě k Bohu.

 Maruška Tomčalová a Verča Podkalská
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Zambijský Národní ředitel 
PMD P. Bernard Makadani 
Zulu s rektorem 
a 6 bohoslovci navštíví 
Veselí nad Moravou, 
Strážnici a Dolní Bojanovice

Návštěva se uskuteční na základě pozvání 
Národního ředitele PMD v ČR, P. Jiřího Šlé-
gra, který bude hosty doprovázet. Protože 
dárci z naší vlasti již delší dobu podporují 
skrze PMD právě pomoc chudým bohoslov-
cům v tomto zambijském semináři, bude 

jejich návštěva dobrou příležitostí k osobní-
mu setkání. Bohoslovci patří do místní scho-
ly, zahrají na typicky africké nástroje a mají 
připravenou celou řadu písní. K dispozici 
bude i unikátní CD s jejich písněmi.

30. 6. pondělí VESELÍ NAD MORAVOU 
18:00 mše svatá a po ní beseda s písněmi v 
kostele sv. Andělů strážných
5. 7. Sobota STRÁŽNICE 18:30 mše svatá a 
po ní beseda s písněmi
6. 7. neděle DOLNÍ BOJANOVICE 10:00 
mše svatá a po ní beseda s písněmi

Také vystoupí na koncertu lidí dobré vůle a při 
hlavní mši svaté národní pouti na Velehradě.
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Cyrilometodějský test

1. Cařihrad bylo slovanské označení 
dnešní:
a) Sofi e
b) Istanbul
c) Krakov

2. Bořivoj I. byl:
a) makedonský král
b) arcibiskup český
c) kníže z rodu Přemyslovců

3. Gombíky byly:
a) Slovanské mince
b) Slovanské sklepy na obilí
c) Duté zdobené knofl íky

3. Nástupcem Metoděje se stal jeho žák:
a) Gorazd
b) Vojtěch 
c) Kocel

4. Metodějovi žáci a příznivci museli 
odejít z příkazu knížete:
a) Václava
b) Svatopluka
c) Mojmíra

5. Štváčem proti působení věrozvěstů 
byl francký biskup:
a) Ochrid
b) Basil
c) Wiching

Správná odpověď:
Výsledky: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6C

1. Velká ……………. .  liturgie  R
2. Kníže ……………. .  Gorazd  E
3. Solunští …………. .  národ  D
4. Nástupce ………. . . . Rostislav E
5. Písmo …………….. Morava V
6. Staroslověnská …… sv. Klimenta A
7. Ostatky …………… hlaholice H
8. Slovanský ………… bratři L

1 2 3 4 5 6 7 8
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Sudoměřský košt vína 2014

Výstava vína se jako každoročně uskutečni-
la v krásném vinařském areálu „Starý po-
tok“, letos v sobotu 3. 5. 2014. 

Za doprovodu CM Martina Kláska De-
mižón měli milovníci dobrého vína mož-
nost ochutnat až 220 vzorků bílých, rů-
žových a červených vín, které byly týden 
před koštem degustovány v šesti komi-
sích celkem 24 degustátory pod vedením 
Františka Tomana, subkomisaře. Občerst-
vení na degustaci poskytlo sponzorským 
darem řeznictví Jaroslavy Schäckové, dě-
kujeme. 
Krásné odměny – karafu a koštýř – získal 
za Šampiona bílých vín Robert Šrédl, Su-
doměřice 362, a to za Veltlín zelený, 2013, 
PS. Šampionem červených vín se stala víno 
Jaroslava Luzuma, Sudoměřice, Zweigeltre-
be, 2012, VZH.

ČZS moc děkuje všem vinařům, kteří po-
skytli nejlepší vzorky svých vín na košt a po-
dělili se s námi ostatními o lahodná vína ze 

svých sklepů. Bez Vás by Sudoměřský košt 
nebyl. 
Víno, jako ušlechtilý nápoj byl v dávné histo-
rii spolu s chlebem a olejem považován za 
součást tzv. kultovní triády. Jeho ušlechtilost 
spočívá ve spolupůsobení sil přírody 
a schopností člověka. Právě složitý způsob 
výroby vína z hroznů révy vinné předurčuje 
víno k radostné, mysl zapojující konzumaci, 
nikoliv jen k napití. Krásné na ochutnávání 
vína je právě možnost zapojení smyslů – zra-
ku, čichu a chuti, a také mysli a zkušeností. 

Na závěr citát starých Čechů:
„Dobré víno tvoří dobrou náladu, dobrá 
nálada přináší dobré myšlenky, dobré myš-
lenky dávají vznik dobrým skutkům, dobré 
skutky dělají člověka člověkem.“

Růžena Klásková a Pavla Kolibová
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Z činnosti MO Svazu 
důchodců ČR

Zkušenost ukazuje, že člověk postupuje ku-
předu lépe a jistěji, jestliže se někomu pra-
videlně svěřuje, jestliže si vyhledá někoho, 
kdo jej doprovází, rozumí mu a povzbuzuje 
ho, je-li třeba.

(Myšlenky - červen 2014)

Po zimním období vás chci seznámit s dě-
ním v naší organizaci. 
První naší důležitou a vydařenou akcí byla 
Výroční členská schůze, při které každý rok 
vzpomínáme i na dřívější oslavy MDŽ, k po-
slechu a zpěvu nám zahrál náš člen pan Štefá-
nek. Letošní schůze byla volební, výbor zůstal 
ve stejném složení a byl doplněn o sportov-
ního referenta p. Václava Možnara, který ve 
spolupráci s p. Josefem Tomčalou zpracoval 
seznam výletů po okolí na kolech.
Prvním zdařilým výletem byla cesta na sta-
vění máje do strážnického skanzenu, další 
výlety byly ve čtvrtek 8. 5. - k penzionu Jana 
a zpět přes Strážnici, dále v  sobotu 24.5. 
- směr Ratíškovice, Bzenec - Přívoz, v  so-
botu 14.6. - směr Mlýnky, Lučina, neděle 
29. 6. – se pojede trasa směr Skalica, Ska-
lické rybníky. O dalších výletech budou 
členové informováni. Výletů se účastní 6 až 
8 spokojených seniorů. Pokud má někdo 
z občanů o tyto výlety zájem, můžete se zú-
častnit s námi. 

Ve středu 30. dubna se nás kolem dvace-
ti, z  toho 5 krásných čarodějnic, tradičně 
zúčastnilo Sletu čarodějnic na Výklopníku. 
Za  krásného slunečného počasí a dobré 
atmosféře a pohodě jsme poseděli a po-
bavili se. Stejně tak se nás hojně zúčastni-
lo i 1. května otevírání plavební sezony na 
Baťáku.
V úterý 6. května jsme vyjeli na výstavu Flo-
ria do Kroměříže a na zpáteční cestě jsme 
se stavili na Svatém Hostýně. O tento zájezd 
byl velký zájem, bylo krásné počasí, snad 
všichni byli spokojeni, jen od některých 
účastníků byly připomínky ke krátkému 
pobytu na výstavišti. 

Krásné bylo i divadelní představení Splaše-
né nůžky v divadle ve Zlíně. 
Na úterý 26. srpna plánujeme zájezd do 
Rožnova pod Radhoštěm, a na sezonu 
2014/2015  zakoupení permanentek na de-
chovky do Hodonína.

R. Klásková
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Vážení spoluobčané,
milí sportovní příznivci 
SK Sudoměřice!

První polovinu kalendářního roku 2014 
provázely dvě významné události v činnos-
ti SK Sudoměřice. Tou první významnou 
událostí pro členy i příznivce fotbalového 
a hokejbalového oddílu bylo svolání valné 
hromady sportovního klubu na den 4. dub-
na 2014. Této valné hromady se zúčastnilo 
38 členů z  celkového počtu 64 členů, což 
činí 59,37%. Na valnou hromadu přijalo po-
zvání i šest hostů z celkového počtu deseti 
pozvaných a to: Stanislav Tomšej – starosta 
obce, místostarosta obce Tomáš Kočvara, 
DiS., Jiří Trnka  - sekretář FAČR OFS Hodo-
nín, Robert Šrédl – předseda místního ČZS 
a Jindřich Zavřel. Z  jednání se omluvil zá-
stupce TENTE, s.r.o. pan Jiří Marcipán a spo-
lumajitel řeznictví Roman Schäck. 

Něco málo po 19. hodině, jednání valné 
hromady ofi ciálně zahájila Gabriela Valen-
tová, členka výkonného výboru a účetní SK. 
Po neformálním přivítání všech delegátů 
a hostů předala řízení valné hromady před-
sedovi SK. Po schválení procedurálních 
bodů jednání, vystoupili se svými hodno-
tícími zprávami předsedové fotbalového 
a hokejbalového oddílu Petr Hurban a Jan 
Kaluža st. Hodnocení bylo provedeno za 
období od poslední valné hromady SK, kte-

rá se uskutečnila dne 27. 7. 2012.
Revizní zprávu přednesl Ing. Petr Šuráň, 
předseda revizní komise SK. Na základě 
platného Občanského zákoníku, který má 
účinnost od 1. 1. 2014, předseda SK před-
ložil delegátům k  projednání a schválení 
návrh na novelizaci Stanov Sportovního 
klubu Sudoměřice, zejména ve věci změny 
subjektu ex lege z občanského sdružení na 
spolek jako samosprávný a dobrovolný sva-
zek členů a spolčovat se v něm. Schválené 
stanovy budou odeslány k potvrzení na Mi-
nisterstvo vnitra České republiky.
Po velmi věcné a konstruktivní diskusi de-
legátů a hostů bylo přikročeno k  volbám 
předsedů a ostatních členů výkonných 
výborů oddílu kopané a hokejbalu, dále 
k volbě předsedy SK, výkonného výboru SK 
a revizní komise SK. Ještě před samotnými 
volbami předseda SK seznámil přítomné 
delegáty a hosty s metodikou voleb a způ-
sobu hlasování delegátů. 
Zde jsou výsledky voleb, jak je zaznamena-
la volební komise v protokolu voleb všech 
objektivních orgánů sportovního klubu 
včetně kontrolního. 

PROTOKOL
o provedených volbách na Valné hroma-
dě Sportovního klubu Sudoměřice dne 
4. 4. 2014.
Volba předsedy fotbalového oddílu, před-
sedy hokejbalového oddílu, předsedy spor-
tovního klubu, ostatních členů výkonných 
výborů (výkonný výbor SK, výkonný výbor 
fotbalového a hokejbalového oddílu), vol-
ba předsedy a ostatních členů revizní ko-
mise sportovního klubu proběhla za účasti 
38 členů s hlasem rozhodujícím.
Volby provedeny veřejným hlasováním po 
odsouhlasení valnou hromadou. Celkem 
bylo na valnou hromadu pozváno 64 členů 
sportovního klubu.
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Výsledky hlasování

1.  Volba předsedy SK, předsedy fotbalového oddílu (FO) a předsedy hokejbalového 
oddílu (HO):

Příjmení a jméno funkce celkový počet 
hlasujících

pro proti zdrželo se v %

Dr. Buček Štěpán př. SK 38 38 0 0 100
Hurban Petr př. FO 38 38 0 0 100
Kaluža Jan st. př. HO 38 38 0 0 100

2.  Volba členů výkonného výboru fotbalového oddílu:
Příjmení a jméno funkce celkový počet 

hlasujících
pro proti zdrželo se v %

Káčerek Stanislav místopř. 38 38 0 0 100
Janeček Jiří člen 38 38 0 0 100
Svoboda Josef člen 38 38 0 0 100
Tomeček Antonín člen 38 37 1 0 97,3

3.  Volba členů výkonného výboru hokejbalového oddílu:
Příjmení a jméno funkce celkový počet 

hlasujících
pro proti zdrželo se v %

Dinka Mário člen 38 37 1 0 97,3
Ivánek Jozef člen 38 38 0 0 100
Kaluža Jan ml. sekretář 38 38 0 0 100
Valenta Ján místopř. 38 38 0 0 100

4. Volba členů výkonného výboru sportovního klubu:
Příjmení a jméno funkce celkový počet 

hlasujících
pro proti zdrželo se v %

Hurban Petr člen 38 38 0 0 100
Kaluža Jan st. člen 38 38 0 0 100
Mikéska František ml. místopř. 38 38 0 0 100
Valentová Gabriela účetní 38 38 0 0 100

5. Volba revizní komise:
Příjmení a jméno funkce celkový počet 

hlasujících
pro proti zdrželo se v %

Chovancová Monika členka 38 37 1 0 97,3
Kalužová Adéla členka 38 38 0 0 100
Šuráň Petr Ing. předseda 38 38 0 0 100
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Volební komise Valné hromady Sportov-
ního klubu Sudoměřice prohlašuje, že 
volby proběhly v souladu s platnými Sta-
novami a metodikou o způsobu voleb SK 
Sudoměřice.
V  průběhu voleb a zjišťování výsledků 
nebyly podány žádné stížnosti, námitky 
nebo oznámení. Správnost protokolu 
potvrzuje volební komise

Předseda   
Nemec Marek, v. r.

Členové   
Opavský Michal, v. r., Tomeček Antonín, v. r.

Po velmi náročné a úspěšné proceduře 
spojené s volbami byl odsouhlasen dele-
gáty následující návrh na usnesení z val-
né hromady.

Návrh usnesení Valné hromady
sportovního klubu Sudoměřice 

dne 4. 4. 2014

Valná hromada sportovního klubu Sudo-
měřice (dále jen „VH“) za účasti 38 členů, 
zhodnotila výsledky Sportovního klubu 

Sudoměřice (dále jen „SK“) od poslední 
valné hromady konané dne 27. 7. 2012.
Projednala aktuální otázky současné si-
tuace a podmínek činnosti v  rámci SK 
v oblasti sportu a tělovýchovy.  Posoudila 
plnění usnesení a závěrů z minulé VH. Na 
základě hodnocení stanovila úkoly pro 
období let 2014 – 2016 a přijala následu-
jící usnesení:

I. VH schvaluje:
1. Zprávy o činnosti výkonných výborů 

fotbalového, hokejbalového oddílu 
a SK přednesené Petrem Hurbanem 
a Janem Kalužou.

2. Zprávu o hospodaření s fi nančními 
prostředky SK včetně rozpočtu na 
rok 2014, přednesenou Gabrielou 
Valentovou, členkou VV SK

3. Zprávu revizní komise SK přednese-
nou Ing. Petrem Šuráněm

4. Novelizaci stanov SK, kterou předne-
sl Dr. Štěpán Buček

II.  VH zvolila 
1. Předsedu, místopředsedu a ostatní 

členy VV SK
 Dr. Buček Štěpán - předseda
 Mikéska František ml. - místopředseda

Kaluža Jan st.
Hurban Petr
Valentová Gabriela

2. Předsedu, místopředsedu a ostatní 
členy VV fotbalového oddílu

 Hurban Petr - předseda
 Káčerek Stanislav - místopředseda

 Svoboda Josef
 Janeček Jiří
 Tomeček Antonín
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3. Předsedu, místopředsedu a ostatní 
členy VV hokejbalového oddílu

 Kaluža Jan st. – předseda
 Valenta Ján, místopředaseda

 Dinka Mário
 Ivánek Jozef
 Kaluža Jan ml.

4. Předsedu a ostatní členy revizní 
komise

 Ing. Šuráň Petr, předseda
 Chovancová Monika
 Kalužová Adéla

Protokoly volební komise jsou uloženy 
v archivu SK.

III. VH stanovuje tyto hlavní úkoly pro 
příští volební období
1. Zorganizovat a uskutečnit za spolu-

práce místních spolků pro organizo-
vanou a neorganizovanou mládež 
z obce sportovní akci
• odpovídají předsedové fotbalové-

ho oddílu, hokejbalového oddílu 
a SK

• termín do 30. 9. 2014

2. uskutečnit besedu nad fotbalovými 
pravidly s hráči a činovníky fotbalové-
ho družstva dospělých
• odpovídají předseda fotbalového 

oddílu a trenér mužstva
• termín do 31. 12. 2014

3. pro žákovskou kategorii uskutečnit 
schůzku obsahově zaměřenou na 
pravidla fotbalu malých forem
• odpovídají předseda fotbalového 

oddílu a trenéři žákovských družstev
• termín do 31. 12. 2014

4. soustavnou pozornost věnovat při-
jímání nových členů do FAČR, ze-
jména z  nižších věkových kategorií, 
které následně po získání členství 
zapojit do sportovních a tělovýchov-
ných aktivit SK
• odpovídají předsedové fotbalové-

ho oddílu, hokejbalového oddílu
• termín trvale

5. Ve spolupráci s Obcí Sudoměřice pro-
vést:
• terénní úpravy ve sportovním are-

álu U Kolní
• zpracovat projektovou dokumen-

taci pro zateplení kabin a sociální-
ho zařízení

• provést rekonstrukci hokejbalo-
vého hřiště a to položením nové-
ho povrchu a zabezpečení výmě-
ny mantinelů

• nacenit renovaci umělého povr-
chu na tenisovém kurtu

• zabezpečit opravu zděného oplo-
cení RD č. p. 221 ze strany spor-
tovního areálu U Kolní 
- odpovídají předsedové fotba-

lového oddílu, hokejbalového 
oddílu

- termín do 31. 12. 2014

Delegáti VH sportovního klubu 
v Sudoměřicích

Závěr jednání  valné hromady provedl 
staronově zvolený předseda SK. Nejdříve 
všem poděkoval za účast a aktivní zapo-
jení do věcné rozpravy valné hromady. 
Dále hovořil o nutnosti vytěžení všech 
přednesených diskusních příspěvků de-
legáty, hosty a přijat ve výkonném výbo-
ru SK příslušné konkrétní opatření k řeše-
ní. Po ukončení jednání valné hromady 
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bylo podáno všem účastníkům malé ob-
čerstvení. 
Druhou velmi významnou a radostnou 
událost připravili hráči hokejbalového 
oddílu SK, činovníkům, příznivcům SK 
a vlastně celé široké sportovní veřejnosti, 
kdy po velmi zdařilém soutěžním ročníku 
2013 – 2014 i baráži, která se uskutečni-
la v Karviné ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2014, 
úspěšně zakončili vítěznou spanilou jíz-
du postupem do hokejbalové extraligy. 
Za dosažené celoroční i barážové vý-
sledky a splněný sen patří poděkování 
hráčům. Rovněž poděkování patří všem 
aktérům za výbornou a příkladnou re-
prezentaci naší vesnice na Moravsko-
-Slovenském pomezí. Sponzorům za ma-
teriální zabezpečení, Zastupitelům obce 
za zajišťování fi nančních zdrojů na ná-
ročnou činnost SK. Fanouškům za přízeň 
a věrnost, za poskytování pozápasových 
občerstvení, zejména při závěrečných 
utkáních.

V  neposlední řadě upřímně děkuji za 
dlouholetou soustavnou a náročnou or-
ganizátorskou práci celému kolektivu vý-
konného výboru hokejbalového oddílu, 
v čele s předsedou Janem Kalužou. 

Ještě jednou oceňuji dosažené sportov-
ní výsledky v  soutěžním ročníku 2013 
– 2014 i celkovou práci, elán, nasazení 
všech zainteresovaných po celý dlouhý 
uplynulý soutěžní rok. Přeji hodně spor-
tovních úspěchů a radost ze hry celému 
hráčskému hokejbalovému kolektivu. 
Fanouškům hezké sportovní zážitky na 
hokejbalových hřištích, po celé příští 
období. Ať nám děláte jen samou radost 
se svými sportovními výkony a výsledky. 
Přeji si, abychom si udrželi hokejbalové, 
ale i fotbalové nadšení i do budoucna. 

Váš předseda Sportovního klubu Sudo-
měřice

Dr. Štěpán Buček
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Hokejbal SK Sudoměřice

Jarní část sezony nám úplně nevyšla po-
dle předpokladů. Zápasy jsme neodehrály 
špatně, ale největším problémem našich 
hráčů bylo střílení branek. Do play off  jsme 
šli až z 5. příčky. Proto jsme pro čtvrtfi nále 
vyfasovali kvalitní a spřátelené Malenovice. 
První zápas v Malenovicích nám vůbec 
nevyšel. Po kruté prohře 6:1 jsme si sedli 
a rozebrali vše špatné, což se na druhý den 
projevilo na výkonu mužstva. Z Malenovic 
jsme si odvezli jedno vítězství 1:2. S tímto 
jsme do Malenovic odjížděli. Domácí zápa-
sy jsme odehráli v dobré formě, i když jsme 
první zápas prohráli 2:3, byli jsme lepším 
mužstvem, což se nám ve druhém domá-
cím zápase podařilo a po kvalitním výkonu 
jsme zvítězili 4:1. Na rozhodující zápas do 
Malenovic jsme odjížděli se svědomím, že 
jestli chceme postoupit dál, musíme zvítě-
zit. V  rozhodujícím zápase této série jsme 
podali nejlepší výkon a po zásluze zvítězili 
3:4. 
V semifi nále nás čekala Česká Třebová, 
kterou jsme vyřadili 3:0 na zápasy. V těch-
to třech zápasech nám pomohl i hokejista 
Martin Hujsa.

První zápas doma jsme hostující mužstvo 
přehráli 5:1. Ve druhém zápase jsme zvítě-
zili 6:3. Do Třebové jsme jeli s úmyslem zví-
tězit již v sobotním zápase, což se nakonec 
podařilo a suverénně jsme postoupili do 
fi nále výsledkem 5:0.
Ve fi nále na nás čekal vítěz základní části 
Opava. Do Opavy jsme odjížděli s jasným 
cílem jedno utkání dotáhnout do vítězné-
ho konce. 
Po odehrání dvou kvalitních utkání jsme za-
čali pomýšlet o titulu v první NHbL. Domá-
cí zápasy byly také vyrovnané, ale v obou 
zápasech jsme potvrdili narůstající formu 
mužstva, které nedopustilo domácí poráž-
ku, a v obou zápasech jsme zvítězili. Musím 
podotknout, že s Opavou jsme 3x dohrávali 
na samostatné nájezdy a ve dvou jsme byli 
úspěšnější než soupeř. Po tomto vyhraném 
utkání jsme začali přemýšlet o baráži, kte-
rá se odehrála v Karviné. Naším soupeřem 
byla extraligová Karviná a vítěz první NHbL 
západ - Kovo Praha.
V zápasech baráže jsme zvítězili s Karvi-
nou 2:1 a Kovo Praha jsme porazili 3:2. Tím 
se nám podařil krásný úspěch v podobě 
postupu do naší nejvyšší soutěže v České 
republice, kterou jsme před 8 lety, tak ne-
šťastně opustili.

V roce 2013-2014 nás reprezentovala tato sestava:

Komenda Lubor
Krýsa Libor
Dinka Mário
Ivánek Josef
Mišík Dominik
Stratil Martin
Kuba Michal
Zetocha Tomáš
Hujsa Martin

Kaluža Jan
Hujsa Milan
Rapant Michal
Chovanec Martin
Helešic David
Tóth Michal
Macháček Vladimír
Tóth Dominik
Kostelánský Lukáš
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Trenér: Jurásek Zdeněk, Hujsa Milan
Vedoucí týmu: Kaluža Jan st.
Funkcionář: Valenta Jan, Merten Andre-
as, Kurzer M.
Hlavní pořadatel: Grossman Milan st.

Střelci play off  a baráže:
Kaluža Jan – 8
Hujsa Martin – 5
Kuba Michal – 5

Stratil Martin, Macháček Vladimír, Hujsa 
Milan, Tóth Michal – 3
Tóth Dominik, Ivánek Josef, Helešic David, Mišík Dominik, Rapant Michal – 2
Chovanec Martin, Dinka Mário – 1

Poděkování: 
Obecnímu zastupitelstvu Sudoměřic za podporu, bez které bychom tak vzorně nere-
prezentovali naši malou obec.
Dále dík patří: Řeznictví a uzenářství Schäckovi, hospůdce u Bořka a Majky Smékalo-
vých, panu Hurbanovi, Jiřímu Janečkovi, Jaroslavu a Filipovi Hlupikovým, autorenově 
Rohatec, Oknoplast Zdeňkovi Kalužovi, Luďovi Kolaříkovi a všem divákům, kteří obě-
tovali peníze a čas a jezdili za námi i na venkovní zápasy.
Osobně bych chtěl poděkovat Milanu Hujsovi za vedení tréninkových jednotek, panu 
Valentovi, který nevynechal ani jedno utkání a pomáhal v domácích zápasech a Mila-
nu Grossmanovi za pořadatelskou službu.
Velké dík patří všem, co alespoň trochu fandí hokejbalu v Sudoměřicích.

Za hokejbal Sudoměřice Jan Kaluža st. a ml.
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Zdravím všechny cyklisty 
a příznivce horských kol

Přípravě přálo teplé zimní počasí, a proto se 
dalo dobře trénovat. U nás v Sudoměřicích 
proběhlo soustředění na silničních kolech. 
Měl jsem zde kluky na starost a projeli jsme 
tu okolí, které je ideální na trénink fyzické pří-
pravy na sezonu. Junioři ve složení Tomáš Uru-
ba, Pavel Kania a kadet Kristian Poruban ve 
14. letech ujel 100 km za den. Trénink se jel 
společně s eliťáky Honzou Urubou, Lukášem 
Šplíchalem a taky s veterány Petrem a Vlasti-
milem Hynčicovými. Petr Hynčica se vrátil po 
17 letech ke sjezdu a tím rozšířil náš závodní tým. 

Bude bojovat o cenné trofeje v kategorii mas-
ter nad 40 let. Podařilo se nám najet za pět 
dnů 550 km, mimo to kluci trénují i  doma 
a většinu sami, což není tolik zábavné. Dal-
ší tréninky jsme měli už v terénu na nových 
kolech Specialized a to v bikeparku Kálnici 
u Nového Města nad Váhom. První závod jsme 
absolvovali v Otrokovicích, kde jsme vybojo-
vali dvě první místa. Kristian Poruban vyhrál 
naděje a Vlastimil Hynčica veterány. 
 Kluci nadále trénují a mají zápal něco dokázat, 
a to je pro náš tým hlavní cíl! Závodění patří 
a nějaké pády, které jsou někdy malé, ale 
i velké s neplánovanou pauzou, kdy se něco 
poláme. Právě teď už mám po pauze, kdy po 

jezdecké chybě jsem pedálem zavadil o  vyční-
vající kořen, který mě shodil z kola, a odnesla 
to levá klíční kost. Je to smůla zrovna na začát-
ku sezony, ale na kolo už se moc těším a věřím, 
že budu v pořádku. 

První závody moravskoslovenského poháru 
se jeli v Kálnici, kdy elitu vyhrál Lukáš Šplíchal, 
v  nadějích Kristian Poruban a mastrech Petr 
Hynčica. Na prvním závodě Českého poháru 
v  Monínci se nejlépe vedlo v kategorii na-
dějí. Vyhrál Kristian Poruban, který mi udělal 
radost, protože jsme spolu trénovali. Mně se 
podařilo postavit na start a po malém tréninku 
jsem ve fi nále zajel druhé místo. Hodně jsem 
riskoval, protože rameno není ještě posílené, 
ale závody mně spravili náladu a to mě nako-
plo do dalších závodů! 
Všem přeji příjemné projížďky na kolech po 
místních cyklostezkách, ale i v terénu, který je 
moc hezký a nenáročný, třeba i s rodinou.

Vlastimil Hynčica, Kristian Poruban

Vlastimil Hynčica

Z. Florian, K. Poruban, V. Hynčica, T. Uruba
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Novitech

Ve stejných barvách společnosti REC Group, 
ale na hostování v rakouském týmu MAD Ra-
cing Power, absolvoval Michal Novický s for-
mulí Reynard 032 F3 již 4 závody Euro Cupu 
v závodech automobilů do vrchu. Sezóna od-
startovala závodem na Masarykově okruhu - 
Brněnský Drak. Regionální závod Slovácký ko-
pec v Násedlovicích se odjel koncem dubna, 
pilot Novický atakoval svým odjetým časem 
v nedělní závodní jízdě čas pod 1 minutu. Jeho 
čas byl 59:77 a v historii Slováckého kopce je 
to poprvé, co se dvoulitrová formule dostala 
pod čas jedné minuty na záv. jízdu.
Další podnik seriálu byl závod Zámecký Vrch 
v Náměšti nad Oslavou, který se odjel za velmi 
chladného počasí. Naopak slovenský závod 
Jankov Vršok v Bánovcích nad Bebravou pro-
vázely velmi vysoké teploty. Jezdec se potýkal 
s technickými problémy, v první závodní jízdě 

se roztrhnul diferenciál, nicméně mechanici 
difo během večera vyměnili a v neděli nastou-
pil do závodu.
více info na www.novitech-motorsport.com
Další aktivitou týmu REC Group jsou automo-
bilové slalomy. Za tým startuje Lenka a Adam 
Koneční s Peugeotem 106 rally. Letos se zú-
častňují závodů Zóny Střední Evropy (CEZ). Ke 
dni uzávěrky mají odjety 3 závody, slovenský 
Prešov, v Česku pořádaný autoslalom Přerov 
a Zlín. Další podnik je 22.června v maďarském 
Kakutczu, kde startuje Lenka Konečná, v srpnu 
pak v rakouském Teesdorfu. více info na www.
autoklub.cz
Ve stejném termínu jako je maďarský Kakutcz, 
odstartuje  v Hodoníně na Pánově motokáro-
vá 24 hodinovka. Start je naplánován na sobo-
tu 21 .června ve 12:00 a cíl v neděli ve 12:00. 
Tohoto vytrvalostního závodu se účastní 
12 týmů včetně REC Group. www.motokary-
hodonin.cz 

za Novitech Michal Novický
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Což dát si trochu … etikety?

Kdy a jak se představovat

Představovat se nemusíme kdekoliv, kde 
je větší počet lidí, stejně tak i v autobusu, 
vlaku. I pokud si přisedáme v restauraci 
k někomu ke stolu, není nutné se před-
stavovat. Pokud někoho na ulici žádáte 
o radu, taktéž.

Představování je vhodné při úředních 
a pracovních jednáních. Je vhodné se 
představit, když vyzýváte ženu k tanci 
a když s ní tančíte vícekrát, je to společen-
sky nutné. Při hlubším zájmu o druhou 
osobu je samozřejmé, že se představíte. 
Pro ženu, která se baví více než jen zdvo-
řilostními frázemi s mužem, jehož jméno 
nezná, je společensky nepřijatelné. Muž 
se v tomto případě představuje vždy.

Žena má ve společenském styku vždy vý-
sadní postavení před muži. Muž se před-
stavit musí, ale záleží jen na ženě, zda se 
rozhodne prozradit své jméno. Toto pra-
vidlo se netýká pracovního styku a ob-
chodním jednání výše uvedené neplatí. 
Mají i ženy povinnost se představit.

Také bychom měli dbát na představování 
další osoby, která je naším doprovodem. 
Nebo své společníky, nadřízení podříze-
né, hostitelé své hosty apod.

Mělo by být samozřejmé, že nadřízený 
nově příchozího podřízeného představí 
svým i jeho kolegům. Bohužel tomu tak 
v poslední době není a je to velkým pro-
blémem právě pro zaměstnance, jejichž 
iniciativa není až taková, aby se do kolek-
tivu začlenili sami.

Hostitel ručí za své hosty, nadřízený za 
podřízené. Muž se potom stará o posta-
vení své manželky, partnerky a rodiče 
svých dětí. Sice není představování dětí 
nezbytné, avšak s přihlédnutím na budo-
vání jejich společenského chování, sebe-
vědomí a individualitu na veřejnosti, je to 
vhodné. Stejně tak potom požadujeme, 
aby nám děti představovaly své přátele.

Vždy představujeme společensky méně 
významnou osobu osobě významnější, 
muže představujeme ženě, mladšího člo-
věka staršímu.

V dnešní době je společensky přípustné 
představovat se sám. Samozřejmě při 
větších společenských příležitostech je 
vhodné i v dnešní době být představen 
někým jiným.

V pracovních příležitostech se předsta-
vujeme přímo. V tomto případě je lepší 
představit se stručně a neokázale. Např. 
Vaše jméno a fi rma, ze které přicházíte.

Přímé představení při formálnějších 
příležitostech je vhodnější obřadnější. 
Např.: „ Dovolte, abych se Vám předsta-
vil“, není však vhodné vyhrknout hned 
jméno. Přijměte ruku a potom teprve do-
končete větu např.: „ jsem …... a přichá-
zím jménem ….. fi rmy“.

Osoby známé, či vysoce společensky posta-
vené oslovujeme titulem (např.: pane ředi-
teli, pane ministře, pane prezidente atd.)

 Jména představovaných osob uvádíme 
i s akademickým titulem (inženýr, doktor, 
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Pozdrav

Pozdrav je nejjednodušší, nejelementár-
nější společenský kontakt, nejzákladnější 
projev zdvořilosti. Pozdravit je slušnost, 
odpovědět povinnost. Ale i pro tento 
zdánlivě tak prostý projev existuje mno-
ho pravidel.

Princip přednosti
 Kdo koho zdraví? Ve společenském sty-
ku je určen princip přednosti. Ženy mají 
přednost před muži, starší osoby před 
mladšími, nadřízení před podřízenými. 
Podle tohoto principu se řídí nejen po-
zdravy, ale i prakticky všechny ostatní 
formy společenského chování.

Pozdrav je projevem přátelství, zdvoři-
losti, úcty a respektu k druhému člověku. 
Jeho součástí je i způsob provedení. Po-
zdrav nemá být ledabylý, ale ani přehna-
ný, afektovaný. Má být pronášen zřetelně 
a s úsměvem, s vlídným pohledem do očí 
a mírnou úklonou hlavy. U muže by měla 

být úklona výraznější, u ženy menší, ven-
ku zdrženlivější, v místnosti výraznější. 
Nezdravíme s cigaretou v ústech nebo 
s rukama v kapsách.

Pro muže platí: zdraví vždy první ženu - 
a to dokonce i když mu je podřízena. Vý-
jimku by mohly tvořit jen velmi mladé 
dívky, ale i v tomto případě muž, který 
chce být pokládán za gentlemana, zdraví 
první. Povinnost pozdravu přísluší muži 
mladšímu vůči staršímu, podřízenému 
vůči nadřízenému. Úctu pozdravem je 
vhodné vzdát i člověku výše společensky 
postavenému. Pozdrav bychom ovšem 
neměli chápat ve sporných situacích (na-
příklad potkají-li se dva stejně staří pod-
nikatelé) jako prestižní záležitost (kdo 
pozdraví první, přiznává, že má menší 
konto). Bereme to jako příležitost do-
kázat svou společenskou úroveň (první 
pozdraví ten, kdo je společensky více na 
výši).

Zdroj: chovani.sweb.cz

profesor, akademik, atd.), ve služebním 
styku je nutné uvést funkci (ředitel, ná-
městek, vedoucí oddělení, prokurátor, 
primář atd.).

Při představování byste neměli zapome-
nout ani stručně charakterizovat zájmy 
a přednosti představované osoby. Pomů-
žete tím navázat bez obtíží konverzaci 
mezi představeným člověkem a kolekti-
vem, který ho přijímá.

Po úvodní formuli se oba představovaní 
jemně ukloní a společensky významnější 
osoba nabídne ruku ke stisku (to je v na-
šich podmín kách povinností, opomenutí 

by mohlo být vykládáno i jako urážka). 
Zvykem je i při stisku rukou pronést jed-
nu z variant věty „těší mě, že vás pozná-
vám“. Potěšení má projevit první a přede-
vším osoba společensky významnější.

Při představování musí muži v každém 
případě stát (netýká se pouze velmi sta-
rých, nemocných a invalidních). Žena smí 
sedět, je-li jí představován muž nebo vý-
razně mladší žena. Vstávat muž při před-
stavování také nemusí v divadle po za-
sednutí, kde to nedovoluje úzký prostor 
uličky. Je ale samozřejmě daleko vhod-
nější, abychom s před stavováním počkali 
až na přestávku.
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PRO BYSTRÉ HLAVY

Tajenka – vysvětlete pořekadlo
Doplňujte slova protikladná.

1. velká

2. černá

3. noc

4. konec

5. dole

6. vzadu

7. tlustá

8. velká

9. zlobivá

10. rychle

11. kyselá

12. nové

13. ano

14. začátek

15. dobře

16. zima

17. smůla

18. radost

19. měkká

20. vysoko

Správná odpověď: LÍNÁ HUBA, HOLÉ NEŠTĚSTÍ – o co si člověk neřekne, to nemá.
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Slavnost Božího Těla 19. 6. 2014

Hody 6. -  7. 6.  2014
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Vlastimil HynčicaVlastimil Hynčica

M. Podrazilová, S. ZemánkováM. Podrazilová, S. Zemánková

Výklopník – Pálení čarodějnicVýklopník – Pálení čarodějnic

Košt vína SudoměřiceKošt vína Sudoměřice

MO Svazu důchodců – Výroční schůzeMO Svazu důchodců – Výroční schůze


