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Vrť sa dívča, vrť sa, já sa budu dívat,

bude - li to pěkné, 

budu k vám chodívat...
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Vážení spoluobčané,

vždycky, když připravuju nové vydání našeho zpravodaje, stále dokola si prohlížím fotografi e, 
které se mi podařilo za poslední čtvrtrok nasbírat, abych z nich mohla vybrat ty nejlepší. Spoustu 
pořizuju sama, další spoustu mi ochotně věnuje Martin Mikl, který nechybí se svým fotoaparátem 
snad na žádné obecní akci. Velice mě těší, že se někdo ujal zaznamenávání prchavých okamžiků 
v širším měřítku, než „děti u televize, děti na dvoře...“ protože to, co si dnes jen zběžně prohlédnem, 
bude za půl století vzácné. Tuto úlohu vzal na sebe v minulosti pan Milan Horáček. Svoji zálibu 
během let povýšil na cenný sudoměřický archiv s velkou výpovědní hodnotou. A na něj zavzpomí-
náme v malém medailonku v našem zpravodaji.

  A jak se tak kochám těmi fotkami, prohlížím si ty krásné nové kroje, ještě nenošené, jak se skví 
čistotou a téměř cítím, jak voní čerstvě naškrobené sukně a rukávce. Vidím, jak mladým holkám 
a klukům sluší, přestože jsme u nich zvyklí na trika a džíny. A taky stále sluší těm zasloužilým „kro-
jařům“, kteří jsou s krojem sžití tak, jakoby v něm chodili denně do práce... Proto jsem neodolala 
a opět rozšířila červnové vydání na čtyři barevné strany. Podotýkám, že další fotky, nejen ty z hodů, 
si můžete prohlédnou na našem obecní webu.

Kromě toho, že se s železnou pravidelností dozvíte, co se událo na obecním úřadě, ve škole, ve 
farnosti či ve sportu, připravila jsem malou reportáž z farního výletu do oblasti Českého krasu.. 
Opět jsme toho spoustu viděli a zažili. A také díky tomu si také připomněli, že věci, které bereme 
s naprostou samozřejmostí, automaticky, jinde tak samozřejmé nejsou. Kromě úžasných věcí jsme 
mohli cestou vidět také odrabané domy, které působí dojmem, že se o ně nikdo nestará, stejně jako 
jejich okolí, ponechané napospas nebo nefunkční záchodky na benzince, či netekoucí voda. A tak 
jsme si mezi sebou říkali, jak už na takové věci nejsme u nás zvyklí.

Není dávno, co k nám přišla do ordinace paní se slovy: „Tak konečně sestřičko vím, kde bydlíte. 
Jeli jsme přes ty vaše Sudoměřice. Byli jsme velice překvapení, jak pěkná dědina to je. Domečky 
s čistými fasádami, předzahrádky upravené, nějací chlapi sekli travičku u chodníků. Všude čisto. Je 
vidět, že u vás lidem na tom záleží.“ 

A tak, protože je to léto a jsou dovolené, užívejte si a cestujte a třeba taky zjistíte, že všude 
dobře, doma ... krásně !!! 

Krásné léto!                                                                                              Pavla Sochorová

Josef Václav Sládek – Žito, žítko

Žito, žítko zelené,
už vymetáš v klasy,
záhy v zrnka naleješ,
dá-li pán Bůh časy.

Deštíček tě vytáhne,
rosa uschnout nedá,
slunečko tě upraží
do tvrda a hněda. 

Na souvrati odkvetou
střevíčky a chrpy,
brzo, brzo zazvoní
hnědou líchou srpy.

Žito, žítko zelené,
jak tě vítr kloní,
žeť už z tebe z daleka
nový chleba voní!
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Vážení spoluobčané, 
přišlo k nám léto a doufejme, že bude krásné a pohodové, bez 

bouřek, různých povodní a bez jiných přírodních nepříjemností. 
Přichází období dovolených a pro děti začínají prázdniny. Ať jsou 
nádherné, plné koupání a radovánek, bez úrazů a komplikací. 

Uplynulé tři jarní měsíce byly v Sudoměřicích ve znamení 
budování naší obce: bylo realizováno zateplení obou budov základ-
ní a mateřské školy v celkové částce cca 4,5 mil. Kč. Tyto obě akce 
byly podpořeny dotací z Operačního programu životního prostře-
dí ČR. Dále byly ukončeny menší dvě akce - energetické úspory na 
MŠ a SA za cca 1,1 mil. Kč. Zahájeno bylo budování sběrného dvo-
ru a provedena oprava lesní cesty do Škarpy za cca 220 tis. Kč. Také 
se s podporou peněz dotací z MAS Strážnicko realizovaly rekon-

strukční práce na Výklopníku a také dovybavení přístaviště. Získali jsme stavební, vodoprávní 
povolení na dlouho očekávanou výstavbu kanalizace a vodovodu do sklepního areálu ve Starém 
potoku.  V tomto období se připravují podklady pro možnosti fi nančního zvládnutí realizace 
této stavby a zastupitelstvo bude tím rozhodujícím, který rozhodne, jaký systém organizace stav-
by se uplatní. Předpoklad výstavby je srpen – září t.r.  Uplynulé období bylo neméně zajímavé      
i v oblastech společenského života vesnice a také ve sportu.   

V neděli 24. dubna se uskutečnila 
úspěšná nová akce - velikonoční zába-
va v tělocvičně, 30. dubna tradiční Slet 
čarodějnic, 1. května otevírání plavební 
sezony na Baťáku, 7. května místní košt 
vína a začátkem června se konaly naše 
tradiční Sudoměřické hody. Tradiční byly 
v tom, že zase pršelo a sobotní zábava 
byla opět hodně pokažená. Netradiční 
byly v tom, že byly použity nové kroje, 
které byly vyrobeny za podpory dotace 
z EU fi rmou Tradice Slovácka z Blatnič-
ky a do nich se nastrojilo hodně nových 
tanečníků a tanečnic. Také já jsem se do kroje „nacorgal“, ale moc jsem tancovat nemohl, bylo 
horko a pak také pršelo. Pro děti byly připraveny akce organizované buď školou, nebo rodičov-
ským sdružením:   17.-18. května akce „Poznávání okolí Sudoměřic“ s pobytem na Mlýnkách,  
29. května se konal karneval při příležitosti MDD,  17. června se konala v tělocvičně „Noc plná 
pohádek“,  s přespáním dětí v tělocvičně  a s táborákem,  24. června se ve škole konalo ukončení 
školního roku se skupinou Erika a Motýl.  Velmi pěkných akcí bylo hodně a děkuji tímto všem 
organizátorům za jejich obětavou práci pro své spoluobčany. Také ve sportu jsme zažili v Sudo-
měřicích radostné chvíle. Náš tým vyhrál 1. Národní hokejbalovou ligu – východ, kdy v Play-off  
postupně vyřadil týmy  z Opavy,  Jihlavy a ve fi nále ze Vsetína. Bohužel v baráži o postup do 
nejvyšší soutěže – Extraligy hokejbalu se nám moc nedařilo a očekávaný postup se nezdařil. 
I tak to byl úžasný výkon našich hráčů a za to jim vyslovuji  velké poděkování.     

Závěrem Vám všem přeji pěkné a přiměřeně teplé léto, hodně radosti a odpočinku se svými 
blízkými.              

Stanislav Tomšej – starosta obce 

Slovo starosty
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VZPOMÍNKANA MILANA HORÁČKA
narozen :     29. 6. 1930, Svätý Kráľ  
  (dnes Kráľ), okres Tornaľa      
  (region  Gemer) SR

zemřel:  23. 5. 2011, Hodonín

V uplynulých dnech nás navždy opustila beze-
sporu jedna z nejvýznamnějších osobností naší 
obce. Pan Milan Horáček se přistěhoval do naší obce 
v r. 1948 se svými rodiči Adolfem a Rozálií.  Vystu-
doval průmyslovou školu a pak  pracoval až do 
důchodu jako projektant elektro.

Jeho otec byl dlouhá léta kronikářem naší vesni-
ce a pan Milan po svém tatínkovi zdědil sudoměřický patriotismus. Měl rád folklór, 
lidové písničky a proto mnoho let spolupracoval na přípravách folklorních festivalů 
ve Strážnici.  Také dlouhodobě a nepřetržitě dokumentoval  život u nás v Sudo-
měřicích. Každý z nás si jistě vybavuje pana Horáčka na různých společenských, 
kulturních i sportovních akcích, kde nejdříve 8mm kamerou a pak později i video-
kamerou natáčel důležité okamžiky naší vesnice a života našich občanů. Mnohé tyto 
dokumenty jsou zachyceny v sudoměřickém video archívu a jsou velmi důležitým 
dokumentem pro studium a ukázky minulých časů dalším generacím. 

Jménem obecního úřadu Sudoměřice, vyslovujeme, in memoriam, poděkování 
panu Milanu Horáčkovi, z ulice Nádražní č.p. 330, za jeho obětavou práci pro míst-
ní národní výbor, pro obecní úřad a především pro občany této vesnice.                                                                  

                                                                                                       ST.
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USNESENÍ ZE IV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 11.4.2011

Usnesení č. IV/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu Františka Mikésku a RSDr. Štěpána 
Bučka. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro   9      Proti   0     Zdrželi se   0
Usnesení č. IV/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   program zasedání zastupitelstva
Hlasování č.2:  pro   11  ,  proti   0 , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 2 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Návrh  pana M. Dajče o uzavření dohody o uložení a užívání 
přípojek inženýrských sítí  Č. j. ZO/IV/2/2011“ na parc. č. 193,195,196.
Hlasování č.3:  pro  11   ,  proti 0   , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1   k rozpočtu  na r. 2011.
Hlasování č.4:  pro  11   ,  proti  0   , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě výběrového řízení, konaného dne 28.3.2011, nájemce 
„Hospůdky u Kajmů“  pana Bořivoje Smékala, bytem Sudoměřice 285. Zastupitelstvo obce 
ukládá  starostovi uzavření nájemní smlouvy s tímto uchazečem od 1.5.2011 na dobu neur-
čitou.
Hlasování č.5:  pro   11  ,  proti  0   , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/6
Zastupitelstvo obce souhlasí s ustanovením oceňovací komise ve složení paní Kolibová, paní 
Šebestová a paní Podrazilová.
Hlasování č. 6: pro   11  ,  proti  0   , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/7
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prominutím dluhu za nájemné „Hospůdky u Kajmů“ panu 
Stanislavu Okáníkovi.
Hlasování č. 7: : pro   11  ,  proti  0   , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/8:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu p. Stanislava Tomšeje k zaslání žádosti o sjednání 
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náprav ve věci zrušení autobusových spojů z Hodonína do Sudoměřic.
Hlasování č.8:  pro  11   ,  proti  0   , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 8 bylo schváleno.
          
Usnesení č. IV/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje směřování činnosti kulturní komise a její dlouhodobé cíle. Bere 
na vědomí zprávu o činnosti  KV,  FV, sociální a sportovní komise.
Hlasování č.9:  pro  11   ,  proti  0   , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 9 bylo schváleno.
 
Usnesení č. IV/10
Zastupitelstvo obce odvolává Davida Nogu, jako člena sportovní komise a doplňuje ji o člena  
pana Jiřího Janečka.
Hlasování č.10:  pro 11   ,  proti   0  , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 10 bylo schváleno

Usnesení č. IV/11:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo termín  výběrového řízení na dodavatele svozu odpadů 
v obci Sudoměřice v období nejpozději listopad 2011 a současně pověřilo OÚ a komisi ŽP      
k zabezpečení organizace tohoto výběrového řízení .  
Hlasování č.11:  pro   11  ,  proti  0   , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 11 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/12:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vypovězení smlouvy s Tesprou Hodonín č. SKOO-02-2005 
k datu 31.12.2011. 
Hlasování č.12   pro  11   ,  proti  0  , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 12 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/13:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o  příspěvek občanskému sdružení  „S úsměvem“ na chari-
tativní akci – Festival na vodě 2011.
Hlasování č.13:  pro 6, proti 4 ( starosta, Pavla Kolibová, Tomáš Tomčala, T. Kočvara,), zdržel 
se 1 (Z. Fojtík)
Usnesení č. IV/ 13 bylo schváleno

Usnesení č. IV/14:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnutí půjčky ve výši 100 tis. Kč z FoRMu na rekonstruk-
ci RD č. p. 45 a vytvoření nové bytové jednotky. 
Hlasování č.14:  pro  11   ,  proti   0  , zdržel se0 
Usnesení č. IV/ 14 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/15:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zaevidování žádosti o prodej pozemku na výstavbu RD 
z majetku obce – žadatel pan Zdeněk Fojtík, Sudoměřice č. p. 195 
Hlasování č.15:  pro   11  ,  proti   0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 15 bylo schváleno.
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Usnesení č. IV/16:
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu objednat zpracování geometrického plánu na oddělení 
stavební parcely pod sklepem pana Josefa Šmehyla č. p. 399 a informovat o těchto krocích 
žadatele. 
Hlasování č.16:  pro   11  ,  proti  0   , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 16 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/17:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu č. OM 2 08 11 (AC 006272/11/OM) mezi  
Jihomoravským krajem – jako dárce a Obcí Sudoměřice – jako obdarovaný účastník smlouvy. 
Předmětem darovací smlouvy je převod pozemku parc. č. 1910 o vým. 3912 m2  o účetní hod-
notě 117.360,- Kč  a část silnice č. III/4262 Valcha-Sudoměřice“ v km staničení 0,000-0,250 
a délce 0,250 km s veškerým zákonným příslušenstvím a součástmi o účetní hodnotě 
637.104 Kč. Zastupitelstvo obce Sudoměřice tyto nemovitosti do výlučného vlastnictví obce 
přijímá.    
Hlasování č.17:  pro   11  ,  proti 0    , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 17 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/18:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání, obsah a rozsah kroniky za léta 2007 – 2009 a pověřuje 
kronikářku paní Kočišovou a místostarostu k předložení textů ke schválení OZ na další zastu-
pitelstvo, vč. vyložení na webu obce.   
Hlasování č.18:  pro  11   ,  proti   0  , zdržel se0
Usnesení č. IV/ 18 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/19:
Zastupitelstvo obce vyslovuje příslib  budoucího bezúplatného převzetí pozemků v k.ú Sudo-
měřice – tj. jedná se o pozemky, kde bude v budoucnosti vybudován biokoridor ( SO 13 – Vege-
tační doprovod a náhradní opatření) vzniklý po dokončení stavby na Baťově kanále s názvem 
„ Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec: ISPROFIN 327 520 1045.    
Hlasování č.19:  pro 11    ,  proti   0  , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 19 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/20:
Zastupitelstvo obce schvaluje dopravní opatření a aktualizaci pasportu dopravního značení 
v obci Sudoměřice - č. zakázky ZK 10-1773, zpracovávanou fi rmou Urbania s.r.o. Moravany.     
Hlasování č.20:  pro   11  ,  proti 0    , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 20 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/21:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na lyžařský výcvik ve výši 500 Kč panu Miroslavu 
Nogovi, Sudoměřice č.p. 137, účastník – syn Lukáš Noga, ročník 1997. Po předložení dokladu 
o zaplacení. 
Hlasování č.21:  pro 11    ,  proti   0  , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 21 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi MaS Strážnicko a Obcí 
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Sudoměřice a souhlasí s navýšením půjčky ve výši 10 tis. Kč na celkovou výši 230 tis. Kč. 
Hlasování č.22:  pro  11   ,  proti  0   , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 22 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/23:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o Návratné fi n. výpomoci mezi MaS Strážnicko a Obcí 
Sudoměřice  výši 251.200,- Kč – na předfi nancování akce „ Společné putování za dědictvím 
regionů „- v rozsahu výdajů na expozice v Sudoměřicích  –  Výklopník - libreto, expoziční 
plachty a model, velkoformátové fotografi e, lavice, infopanely a digitální projekce.
Hlasování č.23:  pro  11   ,  proti   0  , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 23 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/24:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o Návratné fi nanční výpomoci mezi MaS Strážnicko 
a Obcí Sudoměřice ve výši 455.000,- Kč – na předfi nancování akce na zajištění a propagaci 
projektu „ Společné putování za dědictvím regionů „- v rozsahu výdajů na obnovení lanovo-
dů, instalace a síť proti ptactvu, rastr na podlahu, oprava kovových dveří, instalace kolejnic, 
instalace osvětlení, nátěry schodiště, velína, zábradlí, dodání kladek na zvedání vrat, dřevěné 
bezpečnostní kryty traverz, dodání a instalace elektromotoru, povrchová úprava mechaniza-
ce, zasklení velína, zednické zapravení, výmalba stěn, rekonstrukce střechy přístavku,dveře 
a okna na přístavek.
Hlasování č.24:  pro  11   ,  proti 0    , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 24 bylo schváleno.

Usnesení č IV/25
Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením 1 notebooku  pro potřeby obce.
Hlasování č.25:  pro  11   ,  proti 0    , zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 25 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta                                 Mgr. Tomáš Tomčala, místostarosta

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

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

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

Administrace: redakční rada,  450 ks  výtisků
Sazba a tisk:  Petr Brázda - vydavatelství Břeclav

Příští číslo vyjde v září 2011
Výtisk zdarma
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vážení spoluobčané,                                                                                                           
dovolte mi, abych zhodnotil rok 2010 co se týče  třídění a sběru odpadů v naší obci. Jak jsme 

na tom s tříděným odpadem uvádím v tabulce :

 ROK MNOŽSTVÍ V TUNÁCH 
 2006 27,027
 2007 39,198
 2008 42,877
 2009 56,251
 2010 47,251

Z uvedené tabulky vyplývá, že pokleslo množství vytříděného odpadu oproti minulému 
roku o 9 tun, naproti tomu množství vyprodukovaného odpadu se zvýšilo o 9 tun. V třídění 
odpadů patříme do celorepublikového průměru.   

Celkové náklady za svoz odpadů nejsou malé a činily celkem 839.929,- Kč. 
- z toho se od nás občanů vybere . …………   405.000,- Kč 
- bonus od fi rmy EKO KOM  činil  ……….     164.300,- Kč
- zbylou částku dotuje obec  a ta činí ………   270.629,- Kč   
Objem fi nančních prostředků na svoz odpadů podle uvedených čísel vychází na jednoho 

občana celkem 690,-Kč/rok.
A když jsme u poplatků, tak pro srovnání - máme jednu z nejnižších sazeb v našem regionu!

Za spolupráci v oblasti ekologie Vám všem patří velké PODĚKOVÁNÍ!  
   
Dále se k Vám obracím  na základě podnětů a stížností od spoluobčanů ve velmi citlivé 

a choulostivé záležitosti.  Jedná se o dodržování pořádku na veřejných prostranstvích, zejména 
prostoru okolo rodinných domů ,jejich zahrad. Mnozí z nás si za svým domem odkládají vše co 
doma už nepotřebují.  Je k vidění také parkování na chodnících, kdy stojící automobily brání 
v chůzi chodcům, pro něž je určen. Chodníky v naší obci prošly a procházejí rekonstrukcí za 
nemalých fi nančních nákladů, ovšem zanedlouho budou zase díky parkujícím autům ve stavu 
jako před rekonstrukcí. To jsou jen některé nešvary, které kazí vzhled naší obce a stojí obecní 
pokladnu nemalé fi nance, které by se mohly investovat například na stavbu nových dětských 
hřišť, k podpoře sportu, zájmové činnosti  apod. 

Dodávám jen, že na území obce Sudoměřice platí „Obecně závazná vyhláška č.1/2005 
o místních poplatcích“, kde se  v části druhé, Hlava II., v článku 9-16 této vyhlášky řeší poplat-
ky za užívání veřejného prostranství. Do nynějška se k výběru těchto poplatků nepřistupovalo 
a není ani v úmysl k této praxi přistoupit, ale jak jinak donutit některé občany, aby udržovali 
pořádek v okolí svých pozemků a domovů ?

Má slova nejsou míněna jako omezování práv nás všech, nebo snad snaha o výběr nějakých 
poplatků z kapes občanů, ale jako snaha o to, aby naše krásná malebná vesnička vzkvétala 
a rozvíjela se.

Bez snažení všech to nepůjde. 
                                                               František Mikéska, předseda komise ŽP
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Dotaz: Jsem hospitalizovaný v psychiatrické léčebně už čtvrtý měsíc. Pobírám dávky 
v hmotné nouzi a slyšel jsem, že na ně mám nárok jen tři měsíce po dobu hospitalizace. Co ale 
budu dělat dál, když se ještě léčím a nemám pak z čeho zaplatit byt?

Odpověď: Podle  § 3 odst. 1) písm. g) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů platí, že není osobou v hmotné nouzi ten, komu se poskytuje ústavní péče v psychiatrické 
léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než tři kalendářní měsíce. Avšak  orgán 
pomoci v hmotné nouzi, který o dávce rozhoduje, může individuálně posoudit situaci jednotli-
vých klientů ( odst. 3) téhož zákona a paragrafu) , jako jsou platby za energie a za nájem bytu, 
při neplacení nájemného může klient o byt dojít, zejména je-li nájem vyšší, bere se ohled na 
osobní potřeby klienta – kapesné v nemocničním zařízení, jeho zdravotní stav – zvýšené náklady 
u klientů s tělesným postižením, jako jsou ortopedické pomůcky apod. Také u Vás budou jistě na 
základě znalosti Vašich osobních poměrů zohledněny všechny nepříznivé okolnosti a podle toho 
postupováno.

Na vědomí občanům:
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém zasedání v únoru 2011 prodloužení 

termínu Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby 
v Jihomoravském kraji  na rok 2010 do 30.6.2011.

V hodonínské nemocnici se poskytuje lékařská služba první pomoci (známá pod pojmeno-
váním „pohotovost“) na chirurgické a interní ambulanci, a to v čase:

Ordinační doba (platí současně pro děti i dospělé) každý všední den       17.00 – 22.00
          o víkendech a svátcích      08.00 – 20.00
Pokud by vyvstala akutní  nutnost lékařského ošetření mimo tyto ordinační hodiny, bude na 

chirurgické nebo interní ambulanci přivolán lékař, který vykonává službu na oddělení.

Otevírací doba lékárny v nemocnici a lékárny s nejdelší pracovní 
dobou v Hodoníně:

Lékárna v nemocnici  v pracovní dny pondělí, úterý a středa  v době od 7.30 – 16.30 hodin, 
ve čtvrtek v době od 7.30 – 16.00 a v pátek v době od 7.30 – 14.00 (neposkytuje tedy pohoto-
vostní službu), na „starém“ Kaufl andu každý všední i víkendový či sváteční den v době od 
8.00 – 20.00.  

Lékárenská pohotovostní služba v Hodoníně není.
                                                              Bc. Helena Tomčalová, členka sociální komise

V sobotu 20. 8. 2011 v 18.00 hod.
se ve Starém potoku  koná

DĚTSKÁ DISKOTÉKA S TOMBOLOU.

Od 21 hodin hraje k tanci a poslechu FAIR PLAY.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.

Srdečně zve kulturní komise a Rada rodičů
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VÍTÁNÍ DO ŽIVOTA

V neděli, dne 27. 3. 2011, byly do naší obce přivítány tyto narozené děti:
Ondřej Hrachovský, 
Sudoměřice 74
Karolína Křižanová, 
Sudoměřice 177  
Jan Fojtík, 
Sudoměřice 195
Jakub Švrček,
 Sudoměřice 80
Valérie Janíková, 
Sudoměřice 318
Alžběta Tomčalová,       
Sudoměřice 174

Narozeným dětem přejeme šťastný život a jejich rodičům radost z nich.
Pavla Sochorová
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DUCHOVNÍ OKÉNKO OTCE JIŘÍHO

Každý všední den má svůj čas s Bohem
i svůj čas pro práci
i svůj čas pro odpočinek. 
Stejně tak i každý týden, měsíc a rok...

Vstoupili jsme do měsíce června v Církvi zasvěcenému Největšímu Srdci Ježíšovu.
Mnoha slovy a mnohými písněmi opěvujeme a popisujeme naše lidské srdce jako symbol 

lásky, věrnosti a odevzdanosti. V srdci tkví tajemství života. Jestliže již naše lidské srdce je sym-
bolem lásky, věrnosti a sebeobětování, tím spíše je jím Srdce Ježíšovo. Ježíš Kristus má lidské 
srdce a láska ho vedla tak daleko, že dopustil, aby to srdce bylo probodáno pro hříchy lidstva, 
aby zakusilo úzkost a opuštěnost na kříží, vykrvácelo a tak se stalo věčným Srdcem světa.

Pán Ježíš se stěžoval svaté Markétě Marii Alacoque: „Viz to srdce, které tolik lidi milovalo, že 
se nešetřilo a odměnou je mi pouze nevděk.“ Nevděk vždycky bolí, i nás lidi. A jestliže lidstvo 
je nevděčné svému největšímu dobrodinci, je to pro Ježíšovo Srdce jistě bolestné. V litanii se 
modlíme: Srdce Ježíšovo, potupami nasycené, kopím probodané, až na smrt poslušné, smiluj 
se nad námi.

Svatý Jan Maria Vianey, farář arský  poznamenal: „Když nemilujeme srdce Ježíšovo, co 
potom budeme jinak milovat?“

V Srdci Božího syna přebývá plnost lásky. Tato láska byla ukřižována a čeká na naši odpověď. 
Odpovědí má být naše víra, věrnost a odevzdanost  tomu co děláme pro naší obec a farnost.

Touto cestou chci také vyjádřit poděkování všem, kteří jste se aktivně během celého školní-
ho roku zapojovali do života obce a farnosti. Všem přejí hezké prázdninové dny. Kéž zasloužený 
odpočinek nám bude pevnou motivaci do nových aktivit v životě obce a farnosti. 

Na závěr doporučuji zajímavý rozhovor s P.Lacem Šulikem SJ (podílel se na lidových misiích 
v naší farnosti).

http://www.sme.sk/c/5916025/knaz-a-jezuita-laco-sulik-obcas-mi-byva-smutno.html

Foto z křížové cesty na Vápenky
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EMAUZY

Na neděli Dobrého Pas-
týře, která letos připadla na 
15. května, pozval do našeho 
kostela Otec Jiří skalickou 
worship skupinu Emauzy. 
Kdo po mši svaté nespěchal 
domů za rodinou, za přípra-
vou oběda či jinými povin-
nostmi nebo zájmy, mohl 
prožít chvíle rozjímání při 
písních chval a také mohl 
obdivovat zapálení a vrouc-
nost prožitku všech účinku-
jících. 

Skupina Emauzy funguje 
již od roku 2002. Vzešla ze 
společenství, které se pravi-
delně setkávalo při modlitbách a brzy se začala v jeho srdci formovat skupinka mladých lidí, 
které spojovala touha založit křesťanskou kapelu silně orientovanou na uctívání a evangelizaci. 

Skupina pod vedením pana magistra Michala Sedláčka organizuje vlastní koncerty chval 
nebo evangelizační vystoupení, jejichž součástí bývá pásmo chválových písní, scénka nebo pan-
tomima a svědectví o tom, jak se Pán Ježíš může dotknout člověka a změnit od základů jeho 
život. 

Nejinak tomu bylo i na koncertě v Sudoměřicích. Kapela zahrála několik písní převzatých 
i svých. Pan Sedláček sice poukazoval na to, že byli trochu nesví kvůli tomu, že je týden před 
koncertem opustilo několik lidí a další dva důležití členové nemohli přijít, ale na jejich vystou-
pení to nebylo vůbec znát.

Každého muselo zaujmout jejich procítěné podání písní, nemluvě o tom, co po prvním 
hudebním bloku předvedl dramatický tým skupiny Emauzy. Pantomimická scénka, jejímž auto-
rem je Ľudovít Petržala, student druhého ročníku Ekonomické univerzity v Bratislavě, zobra-
zovala v první části stvoření světa a člověka. Adam a Eva mohli žít v blízkosti Boha, dokud 

se však nenechali svést ďáblem 
a nezhřešili. Druhá část nás 
zavedla do současnosti, kde autor 
poukázal na důsledky prvotní-
ho hříchu: partnerské a rodinné 
neshody, závislosti, násilí, odmí-
tání dobra a snadné podlehnutí 
zlu. Celá scénka však vyvrcholila 
tím, že přichází Ježíš, který lidem 
pomůže a ochrání je před poku-
šitelem. Po tomto zajímavém 
vystoupení, jež bylo odměněno 
nadšeným potleskem, promluvil 
sám vedoucí skupiny pan Sed-
láček o svém životě, o tom, jak 
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TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Bůh ovlivnil a změnil jeho vnímání světa. Na závěr zaznělo ještě několik písní a po poděkování 
a potlesku se lidé pomalu rozcházeli domů, někteří i se zakoupeným CD skupiny Emauzy.

Ohlasy na toto vystoupení byly velmi pozitivní, někteří prý museli i zamáčknout slzu… Na 
závěr bych chtěla citovat pana Sedláčka, který mi později napsal: „Boli sme prekvapení takým 
vrelým a láskavým prijatím a tiež záujmom zo strany poslucháčov. Jednoducho sme sa v Sudo-
měřicích cítili skvelo a radi by sme sa niekedy, ak Boh dá, znovu vrátili. Poďakovanie patrí i o. 
Jiřímu za jeho pozvanie.“ 

                                                                                                         Michaela Janečková

Dne 21.5.2011 se pořádal první turnaj farností Veselského děkanátu v malé kopané. Celkem 
se přihlásilo 6 mužstev. 

Samozřejmě jsme si tuhle možnost předvést své schopnosti nenechali ujít a přihlásili jsme 
se. Po náročném výběru těch nejlepších byli vybráni borci jejichž trenérem a zároveň kapitánem 
byl jednohlasně zvolen Joška Janeček nejmladší. Brankáře jsme měli dva - Otce Jiřího a kostel-
níka. Ostatní pozice byly obsazovány dle tajné taktiky mužstva a trenéra. 

Jednotlivé zápasy byly naplněny touhou po vítězství, všichni hráli s maximálním nasazením 
což dokazoval i fakt, že na nikom nezůstala nit suchá (lilo jako z konve).

Nakonec se naše mužstvo probojovalo až k poslednímu zápasu, kdy akolyta Vojta za asi-
stence kapitána vstřelil gól. Jelikož jsme i v tomto zápase, jako ve všech ostatních, inkasovali 
více gólů než vstřelili bylo víceméně zřejmé, že naše umístnění bude sice v první šestce ovšem 
nebude to boj o medaile.

Věřím, že příští rok se přihlásí i další nadějní sportovci z naší farnosti.
                                                                                                 Ing. Josef Janeček
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V SUDOMĚŘICÍCH

V neděli 22. května přistoupilo při nedělní bohoslužbě devět dětí k prvnímu svatému při-
jímání. Na tento důležitý krok v jejich životě je připravoval náš duchovní otec Jiří. Děti letos 
poprvé byly oblečeny do krásných bílých tunik, které symbolizovaly čistotu jejich srdcí očekáva-
jících přijetí Pána Ježíše. Ke kostelu Krista Krále šly děti průvodem doprovázeny svými rodiči. 
Před vstupem do kostela ještě poprosily děti své rodiče o požehnání (křížek na čelo). Během 
mše pak děti četly přímluvy, nesly obětní dary a přijímaly podobojí. Ostatní věřící je doprovázeli 
svými modlitbami a prosbami, aby děti setrvaly v dobrém po celý svůj život. Celá mše byla velmi 
důstojná a slavnostní.                                    Jitka Podkalská
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOLINEČKA

Vážení spoluobčané,

úvodem vás všechny srdečně zdravím a chtěl bych vám v pár řádcích přiblížit činnost naše-
ho Občanského sdružení Dolinečka Sudoměřice. 

Občanské sdružení Dolinečka vzniklo v roce 2010. Zakladatelem a zároveň kapelníkem je 
Marek Buček, který hraje na harmoniku, na křídlovku hraje David Machů, na tubu Igor Dvořák, 
na křídlovku Radim Kočiš a dalšími dvěma členy jsou Petr Janča a Josef Buček.  Hlavním cílem 
je propagovat lidovou hudbu jak na Moravě, Čechách a Slovensku, tak i v zahraničí.

Už letos se nám podařilo uskutečnit pár takových akcí, jako např. festival DOBREGO PIWA  
v Polské Wroclavi, vyvádění děvčat v Praze, setkání se seniory v Brně a mnoho dalších.

Nenudili jsme se ani v plesovou sezonu, kdy jsme odehráli několik plesů.
V květnu jsme zkusili první ročník Muzicírováni ve Starém potoku, ale potrápilo nás nepříz-

nivé počasí. Za chvilku po zahájení akce se dalo pršet, ale i přesto si myslím, že akce byla zdařilá 
i  když za menší účasti. Snad příště bude lépe a sejde se nás víc.

Na akci si také sólově zazpívali naši kamarádi, které neodradilo ani špatné počasí a vydrželi 
s námi až do ranních hodin.

Chvilku tance nám zase předvedla děvčata z tanečního kroužku Pusinky ze Sudoměřic.
Vstup byl pro všechny zdarma a občerstvení bylo taky dost. Opékalo se selátko, klobásy 

a byly k ochutnání i jiné krajové speciality.

Těším se s vámi na viděnou při dalších, kulturních akcích, jak v Sudoměřicích, tak i v okolí.

                                   Za občanské sdružení předseda Marek Buček
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ASI DO VĚŽÍ...

O víkendu 10. - 12.6. 2011 se uskutečnil farní výlet 
na Karlštejn. Program byl samozřejmě mnohem obsáh-
lejší, než sám název napovídá. Už dříve před odjezdem 
jsme my, účastníci zájezdu, obdrželi od Katky Janečko-
vé úžasně zpracovaný bulletin, v němž jsme se mohli 
dočíst nejen to, kam se během těch tří dnů podívá-
me, historické údaje a obrázky plánovaných míst, ale 
také citace z Káji Maříka a návod, jak upéci Rozpíčky 
od Káji (což pochopitelně ty horlivější hospodyňky 
vyzkoušely a nabízely téměř vytažené z trouby  hned 
ráno při odjezdu). 

Tak tedy...
V pátek ráno, po mši sv., jsme odcestovali směr 

Skalka. Je to poutní místo s barokní kaplí sv. Maří 
Magdalény, které je situováno vysoko nad krajinou. 
Přišli jsme k němu příjemnou lesní procházkou kolem 
křížové cesty. Mohli jsme se zaposlouchat  do výkladu, 
poté posedět u ohně a opéci i špekáčky nebo se kochat 
pohledem dolů k Mníšku pod Brdy, kam jsme také 

lesní cestou sešli. Zde jsme měli možnost prohlédnout si zámecké prostředí a kdo chtěl, také 
náměstí a kostel. Mnozí z nás si ještě poseděli v cukrárně a doplnili potřebné kalorie na další 
cestu. Čekal nás totiž pohled do hlubokého lomu poblíž Mořiny, kterému se jistě ne nadarmo 
přezdívá český Grand Canyon.   Z vyhlídkové terasy jsme sice nezahlédli ani Limonádového 
Joea, ani krásnou arizonskou pěnici Tornádo Lou, ale obrázky  křišťálového jezera v hlubině 
lomu zaplnil v paměťových kartách nejedno mega... Tím jsme završili první den programu a jeli 
se ubytovat na vysokoškolské koleje do svatého Jana pod Skalou.

Druhý den ráno nás v místě ubytování čekala prohlídka bohatě zdobeného barokního kos-
tela sv. Jana Křtitele, který je unikátně propojen s původní poustevnickou jeskyní sv. Ivana, 
která byla později přeměněna na skalní kostel. Občerstveni vodou z pramene léčivé vody odjeli 
jsme k bájemi opředenému 
místu Tetín. Pověst vypráví, 
že nynější pozůstatky kdysi 
středověkého hradu obýva-
la Teta, dcera knížete Kroka 
a že zde byla v r. 921 uškr-
cena vdova po přemyslovci 
Bořivojovi - sv. Ludmila. 
( Názornou jednoaktovou 
etudu z této historické udá-
losti nám přímo na tomto 
místě předvedl velice pře-
svědčivě náš pan starosta 
se svou chotí Ludmilou.) 
Průvodkyně nás proved-
la barokním kostelem sv. 
Ludmily a románským kos-
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telem sv. Kateřiny Alexandrijské, které jsou vystavěny 
v těsném sousedství. Nedaleko se pak nachází třetí 
z kostelů - románský, barokně přestavěný kostelík sv. 
Jana Nepomuckého. Okolo něho je malý hřbitůvek 
s náhrobkem Káji Maříka, který byl samozřejmě stře-
dem pozornosti jeho čtenářek. Z tohoto místa je krás-
ná vyhlídka na Beroun. Odtud jsme autobusem popo-
jeli kousek blíže k řece Berounce, abychom se mohli 
kolem ní projít a pokochat se nejen krásnými bílými 
skalami, vyčnívajícími podél břehu, ale také plynoucí 
vodou a pěknými kopřivami.... Jaké překvapení, když 
jsme se náhle octli až... v Srbsku! Odtud nás odvezl vlá-
ček poschoďáček (což ocenily zejména děti), přímo do 
Berouna. Část zúčastněných navštívila tři večerníčkové 
medvědy v lesoparku v Městských horách a další z nás 
si raději poseděli u kafíčka přímo na Husově náměstí 
a kochali se opravenou fasádou Pražské brány. Poté, 
co jsme jí prošli směrem k autobusu, naskytl se nám 
pohled na přehlídku dnes již historických vojenských 

vozidel, která si to brouzdala přes řeku z jednoho břehu 
na druhý. Hlavní hřeb večera nás však ještě čekal po 
návratu do Svatého Janu pod Skalou. Jak již sám název 
napovídá, nad malou osadou se tyčí monumentální 
skalní útvar vysoký 438m s dřevěným křížem na vrcho-
lu. A pohled z tohoto skalního útesu nám byl dopřán 
za vskutku krásného počasí. Unavené poutníky čekala 
výborná večeře a opékání špekáčků. Zážitky vyplněný 
den  pak završily až večerní dešťové kapky.

V den odjezdu nás čekala návštěva hradu Karlštejn, 
slovutného sídla významného českého krále Karla IV. 
Kdo očekával broušené mísy a drahocenný porcelán, 
byl nejspíše zklamán, protože vybavení a zbylé svátost-
niny z něho byly odvezeny již v roce 1626. Avšak ven-
kovní pohled na Císařský, Purkrabský palác a přilehlé 
věže je vskutku úchvatný a stojí za to.

Před odjezdem pro nás, sudoměřické, 
odsloužil O. Jerzy v berounském kostele 
sv. Jakuba Většího nedělní mši, která byla 
pomyslnou tečkou za letošní víkendovou 
poutí. Dlužno říct, že opravdu velké podě-
kování patří těm, kteří se zásadním způ-
sobem podíleli na náplni, ale také zdár-
ném průběhu celé akce. Takže díky!!!

Pavla Sochorová



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJČERVEN 201120

Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Blíží se letní 
slunovrat a s ním 
i konec školního roku 
2010 – 2011. V tomto 
období se v MŠ  ješ-
tě více zaměřujeme 
na to, aby se v naší 
výchovně vzděláva-
cí práci objevovaly 
zážitkové a prožitkové 
činnosti, přinášející 
dětem pocity radosti 
a uspokojení ze spo-
lečně strávených chvil 
s ostatními dětmi, 
z objevování a získá-
vání nových  poznat-
ků a zkušeností.

V dubnu jsme pro děti uspo-
řádaly výlet do Slováckého diva-
dla na pohádku Pinocchio. Děti 
se seznámily s prostředím divadla 
a se zaujetím sledovaly dramatický 
příběh se šťastným koncem.

Dětem nabízíme i výtvarné 
činnosti, které všechny s oblibou 
vyhledávají. Foukací fi xy, prstové 
i temperové barvy a dětská fantazie 
– během chvilky  máme originální 
obrázky na taškách pro mamin-
ky k jejich svátku. Děti obou tříd 
si pro tento den nacvičily ještě 

jeden dárek, v podobě pohádky 
O budce, kterou divákům zahrá-
ly v tělocvičně ZŠ   a pásmo bás-
ní Řekni slovo maminka.

Slunečné květnové počasí 
nám umožnilo uskutečnit pěší 
vycházku k rybníku Vanďu-
rák. Místní rybáři se pečlivě  
postarali o to, aby si odsud děti 
odnesly hezké zážitky. Opekli 
dětem špekáčky, předvedli jim 
chytání kaprů a seznámili děti 
s okolním přírodním pro-
středím. Děti tak získaly nové 
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poznatky o tom, jak se mají 
k přírodě a k živočichům chovat 
ohleduplně.

Do ŠVP jsme si letos zařadili 
návštěvu slovanského hradiště 
v Mikulčicích. Děti v rámci 
výletu měly možnost zúčastnit 
se programu s názvem Pohádka 
o princezně Dobroslavě. Sezná-
mily se s drahocennými šperky, 
které v Mikulčicích byly naleze-
ny, vyslechly si příběh o princez-
ně a ochutnávaly jáhlové kulič-
ky. Na vycházce měly možnost  
pozorovat slet čápů a racků. 

V projektu Pohádková zahrada si děti na zahradě zahrály zábavné hry z pohádek Červená 
Karkulka, Hrnečku vař, Perníková chaloupka atd. Našly i dopis od zahradní víly a kouzelný 
zvoneček jim pomohl najít poklad.

Posledním dárkem ke Dni dětí dětem od paní učitelek byl Indiánský týden. Paní učitelky 
postavily dětem na zahradě dvě velká týpí. Děti si vyrobily indiánské čelenky a na zahradě si 
barvami týpí pomalovaly. Každá třída vyrobila ke stanům i svůj totem. Děti si celý týden zpívaly 
indiánské písně, hrály hry a ve třídách si vyrobily  „lapač zlých snů.“

24. 6. se na Zahradní slavnosti rozloučíme s předškoláky, kteří zde vystoupí s krátkým pás-
mem básní a budou zde slavnostně pasováni na žáky ZŠ. Loučit se s mateřskou školou bude 
13 dětí, kteří se od září stanou prvňáčky Základní školy v Sudoměřicích.

Všichni jste srdečně zváni.
Za Mateřskou školu Sudoměřice Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Konec školního roku se kvapem blíží a nám nezbývá, než se ohlédnout za tím, co jsme 
v uplynulých třech měsících zažili. Od konce března jsme uspořádali tyto akce: 

24. dubna byla úspěšně ukončena výuka plavání. Na závěr si děti zasoutěžily a jejich snaha  
byla ohodnocena diplomy. 

11. dubna nás navštívilo divadlo CUK a KUK. 

13. dubna jsme se jeli podívat do 
Strážnice na výchovný koncert ZUŠ. 
Děti měly možnost shlédnout, co se jejich 
spolužáci a kamarádi naučili. 

20. dubna jsme vyjeli do   Slováckého 
divadla v Uherském Hradišti  na poutavé  
představení  Pinochio. 

26. dubna žáci s pomocí paní Marie 
Flašarové z DDM Strážnice vyráběli kera-

mická srdíčka, která věnovali maminkám 
ke Dni matek. 

Během května v rámci projektu 
S úsměvem do školy navštívily děti MŠ 
postupně všechny třídy i školní druži-
nu, kde pro ně učitelky společně s dětmi 
připravily zajímavé hodiny. Každé dítě 
si odneslo ze školy spoustu zážitků. Děti 
ve školní družině jim dokonce připravily 
drobné dárečky. Cílem tohoto projektu je 
usnadnit dětem přechod z mateřské školy 
do školy základní.

3. května se uskutečnila dílna pro rodiče, opět pod vedením paní Flašarové. Tentokrát si 
rodiče s dětmi vyráběli fl akonky s barevnou mořskou solí do koupele. 
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10. května  
zpracovali žáci 3. a 
5. ročníku projekt 
Občan Sudomě-
řic. Součástí toho-
to projektu byla 
návštěva místní 
knihovny. Paní 
Mgr. Suranová 
zde děti seznámila 
s knižními novin-
kami a odpoví-
dala na spoustu 
otázek, které jí 
děti kladly. Poté 
se žáci přesunuli 
na Obecní úřad. 
Paní Gavlíková 
s paní Cutákovou  seznámily žáky s organizací a prostory  Obecního úřadu. Získané  informace 
žáci  zaznamenávali a pak  se všemi dalšími  materiály zpracovali výstup projektu, kterým je 
informační nástěnka v přízemí školy.

 10. května  se žáci 1.2.a.4. ročníku vypravili v rámci projektu Den země  do Ostrožské Nové 
Vsi na štěrkopísky, zkoumat zdejší přírodu. 
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31. května  žáci 1., 2. a 4. ročníku navštívili knihovnu, kde si pro ně paní Mgr. Suranová 
připravila ukázky zajímavých  knih a knižních novinek. 

1. června  Dětský den. Paní vychova-
telka Hadašová společně s praktikantkou 
připravila pro děti dopoledne plné zají-
mavých soutěží a her s odměnami. 

8. 6. Školní výlet na Macochu. Žáci si prohléd-
li propast a projeli se lodičkou punkevní jeskyní 
a také se svezli lanovkou. 

A co nás ještě čeká?
Pěší výlet na Výklopník Baťova kanálu s vyjížďkou na loďce a opékáním špekáčků, varhanní 

koncert J. Kováře v místním kostele, Zahradní slavnost,  kde se rozloučíme s našimi páťáky, 
vysvědčení a  nakonec … no přece vytoužené  prázdniny.

Jak je vidět,  žáci naší školy se opravdu nenudí.
                                                                          Alexandra Hadašová, vychovatelka ŠD

8. května se uskutečnila besídka u příležitosti Svátku matek. 
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8. května se uskutečnila besídka 
u příležitosti Svátku matek. V pestrém 
programu  vystoupily děti tanečních 
kroužků pod vedením paní Mikulkové, 
paní Bučkové a děti ZŠ a MŠ. Po vystou-
pení předaly děti  maminkám také vlast-
noručně vyrobený dáreček.  Věříme, že 
nejen dáreček, ale i  program  maminky 
a všechny přítomné potěšil. Poděkování 
patří všem, kteří se na organizaci a pří-
pravě programu podíleli.

Svátek matek
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BÍLÉ KARPATY NA VLASTNÍ OČI

17. a 18. 5. se 
vydali žáci 4. a 5. roč-
níku s paní učitelkou 
Strakovou objevovat 
krásy Bílých Karpat.

První den nás 
doprovázel pan Hor-
ňáček - velký znalec 
tamní přírody a kvě-
teny. Z Lučiny - kam 
jsme přijeli autobu-
sem, jsme se vydali 
do oblasti Čertoryjí. 
Pan Horňáček nám 
ukázal místa, kde 
kvetou vzácné orchi-
deje. Mimo tyto vzác-
né květiny měly děti 
za úkol fotografovat 
a poznávat ostatní květenu. S určováním nám ochotně pan Horňáček pomohl, takže chytré knížky 
v podobě různých atlasů, které jsme měli s sebou, jsme téměř nepotřebovali. Pak jsme se vydali 
kolem rybníka Kejdy na Šumárník a přes Radějov na Mlýnky do penzionu Jana. Odpoledne jsme 
si udělali dechové a relaxační cvičení na louce nad přehradou. Dobře naladění a odpočatí jsme 
se snažili zachytit kousek zeleně na papír. Každý si vybral to, co ho z živé přírody zaujalo. Před 
večeří jsme šli ještě do lesa načerpat energii ze stromů. Každý si našel svůj strom, s kterým se 

snažil komuniko-
vat. Všichni byli 
překvapení ze 
své vnímavosti 
a zážitků. Po 
večeři si děti při-
pravili pro sebe 
program v podo-
bě her a soutěží, 
nechybělo také 
zpívání u kytary.

Druhý den 
na zpáteční ces-
tě – pochopitel-
ně pěšky - nás 
doprovázel pan 
Šebesta. Povyp-
rávěl nám o kata-
strálním území 
a historii Sudo-
měřic. Vyprávění 
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Poděkování

Jménem vedení školy mi dovolte  poděkovat všem, kteří  v tomto školním roce 2010/ 2011 
jakýmkoliv způsobem podporovali činnost naší  školy. 

 Velmi si vážíme a děkujeme za podporu zřizovateli školy - Obci Sudoměřice, která  se mimo 
jiné stará  o neustálé  vylepšování prostředí obou budov škol. V této době bylo  např. ukončeno  
zateplení  budov ZŠ i MŠ  a školy dostaly „nový kabát“. 

Velké poděkování patří  také sponzorům školy –fi rmě ČSAD Hodonín a.s.,  která z velké části 
hradí dopravu žáků na plavání, do divadla a  výlety a  fi rmě PNEU PLUS s.r.o, která přispívá škole 
fi nanční částkou, která je využita na potřebné didaktické pomůcky. 

Dík patří také  místním podnikatelům,  kteří podporují a přispívají na akce školy, dále rodičům 
a  všem  občanům, kteří školu jakkoliv podporují – např. pomáhají  při akcích, přispívají sběrem  
starého papíru apod.

Poděkování  za spolupráci a vstřícnost patří taktéž paní Mgr. Suranové,  která  vždy v místní 
knihovně připraví pro děti zajímavý program, P. Jerzy Szwarcovi, který vede na škole nepovinný 
předmět náboženství, dále panu Ing. Smolovi a paní Šebestové, kteří od tohoto školního roku vedou  
společně   turistický kroužek, panu Horňáčkovi a panu Šebestovi, kteří spolupracovali se školou na 
projektu Bílé Karpaty na vlastní oči (sponzor projektu ČSAD Hodonín a.s.) a v neposlední řadě 
vedoucím tanečních kroužků- paní Mikulkové, paní Bučkové  a panu uč. Mgr. Pavlíkovi za vedení 
hudební školičky. 

Dále mi dovolte poděkovat za spolupráci Kulturní komisi a Radě rodičů, která se aktivně stará 
o mimoškolní činnost dětí. Tato práce je časově i organizačně náročná, velmi zodpovědná a je 
důležité si uvědomit, že není samozřejmostí a o to víc si  je potřeba práce sdružení rodičů vážit. 
Dovolte mi touto cestou vyjádřit velký dík  paní Radce Bučkové, která stojí v  čele sdružení  řadu 
let, byla jeho zakladatelkou společně s paní Okénkovou a je  jeho  hlavním tahounem. Za 10 let 
odvedla obrovský kus práce, přispěla nemalou měrou k mimoškolnímu a kulturnímu dění v obci. 
Letos, s přestupem dcery na 2. stupeň ZŠ, bohužel její  činnost v Radě rodičů  končí.   Za její oběta-
vou, namáhavou, často vrtkavou a časově náročnou  práci patří paní Bučkové  ještě jednou  velký 
dík!!!

Na závěr patří poděkování všem zaměstnancům školy za  poctivě a svědomitě odvedenou prá-
ci.

Všem přeji krásně prožité letní dny.
 Mgr. Hana Veselá, zástupce statutárního orgánu školy

obohatil zajímavými příběhy, které se vázaly na místa, kterými jsme procházeli. Zcela spontán-
ní činností bylo také podrobné zkoumání Sudoměřského potoka v gumácích, kterého se děti 
zúčastnili s velkou vervou. Po druhém náročném dni nás čekal dobrý oběd ve školní jídelně, 
rozloučení a rozchod domů k zaslouženému lenošení a nabírání fyzických sil.

Za vydařený projekt bych chtěla poděkovat především panu Horňáčkovi, panu Šebesto-
vi, sponzoru ČSAD Hodonín a.s., paní učitelce Veselé, která s námi strávila část programu no 
a také dětem a úžasnému počasí.

                                                                             Mgr. Veronika Straková,  učitelka ZŠ     
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VÝLET NA OSKOVEC

Od začátku školního roku pracuje při základní škole turistický kroužek dětí- Svišti, vede-
ný Irenou Šebestovou a Ing. Blahoslavem Smolou. Do kroužku chodí dvanáct dětí z druhé až 
páté třídy. Děti jsou motivovány k pobytu venku. Učí se pozornosti a postřehu při indiánských 
zkouškách, obratnosti a fyzické síle při hrách na sněhu a manuální zručnosti při uzlování. Určo-
vání světových stran, orientace v mapě a terénu je přirozenou součástí pohybu po Sudoměřicích 
a jejich okolí.   

Jakýmsi vrcholem těchto aktivit byl celodenní výlet na Oskovec, který se uskutečnil  9.4.2011. 
Oskovec je přírodní rezervace 
v nivě řeky Moravy nedaleko Pet-
rova. Jedná se o dvě samostatné 
lokality vzrostlého lužního lesa na 
pravém a levém  břehu řeky Mora-
vy. Jde o největší lesní kolonii čápů 
bílých a významnou kolonii vola-
vek popelavých na Moravě. Záro-
veň je i významným hnízdištěm 
dalších druhů ptactva. 

Za slunečného, ale velmi 
větrného chladného počasí, děti 
vyrazily pěšky od základní školy 
v Sudoměřicích. Před začátkem 
výletu byly rozděleny do dvou 
skupin, které spolu pak soupeřily 
v připravené bodovací hře. Každá 
skupina obdržela mapku výletu, do 
níž měla zaznamenávat celou trasu 
pochodu. Během chůze hrály děti 
pochodovou hru a při jednotlivých 
zastávkách plnily úkoly jako určení 

světových stran, orientace v mapě či poznávání dřevin a bylin a odebíraly vzorky půdy.
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První delší zastávka byla na území bývalého slovanského hradiště Hrůdy, kde se děti pokouše-
ly najít pozůstatky historie v podobě střepů tehdejší keramiky. Některým se to opravdu podařilo.

Na Oskovci pozorovaly ptáky a především velké množství hnízd. Hlavní program dne pro-
bíhal v písčitém meandru Moravy nedaleko Oskovce. Tam si děti trochu odpočinuly a občer-
stvily se, aby se mohly pustit do dalšího dobrodružství. Tím bylo odlévání sádrových stop. 
V mokrém písku jich byly spousty od nejrůznějších živočichů. Děti se tak učily rozeznávat jed-
notlivé stopy od sebe a poté i výrobu samotných odlitků. Ty si pak odnesly domů na závěrečné 
vyhodnocení akce.  

Na následující schůzce si děti z nasbíraných materiálů vytvořily nástěnku a po sesypání vzor-
ků půdy viděly změny 
v barvě a struktuře. 
Několikadenní práci 
jsme odměnili sladkost-
mi. A které družstvo 
vyhrálo? S velkým uspo-
kojením konstatujeme, 
že obě družstva se pře-
dem stanovených úkolů 
zhostila na výbornou. 
Od dětí jsme vyžadova-
ly teoretickou přípravu 
a tato byla provedena 
s velkou pečlivostí 
a vervou. Nadšení pro 
věc a týmová spoluprá-
ce byla velkou odmě-
nou pro nás vedoucí.

                           
    Irena Šebestová
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DĚTSKÝ KARNEVAL

Po mnoha zkušenostech se špatným 
počasím  uspořádala Rada rodičů dětský 
maškarní karneval u příležitosti svátku 
dětí tentokrát v tělocvičně.

I když se zde nesešlo tolik dětí, jako 
jsme každý rok zvyklí,  zábava se rozjela 
na plné obrátky. Bylo zde plno princezen, 
princů, karkulek a čarodějnic, ale taky 
malý Teletabies nebo upír, který má sice 
ve dne spát, ale přesto se přišel pobavit. 
S dětmi tancovaly, soutěžily ale i zpíva-
ly dvě mladé čarodějky -Adéla Bučková 
a Eliška Bučková. Měly pro děti připra-
veny různé soutěže a tanečky, za které je 

odměňovaly sladkostmi.
Pro všechny děti byla připravena tombola v podobě malé hračky, Kinder vajičko, Fruiko 

a také párek v rohlíku, který dětem věnovali manželé Schackovi. K tanci i poslechu nám vyhrá-
val jako už tradičně Marek Buček.

Všem, kteří pomohli karneval uskutečnit, moc děkujeme a těšíme se v příštím roce na další.

                                                                                         Radka Bučková
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VELIKONOČNÍ ZÁBAVA

Jak to všechno začalo….
Sotva skončily vánoce, spočí-

tal se výtěžek z Tříkrálové sbírky 
a kulturní komise začala pracovat 
na kulturních akcích, které zpestří 
náš všední život. Vždyť přece od 
oslavy k oslavě prostý lid je živ…

Proto jsme na druhé čtvrtletí 
připravovali Velikonoční zábavu, 
po které se už několikrát volalo. 
Vzhledem k tomu, že se nepodařil 
najít termín na oblíbený Ples mla-
dých, rozhodli jsme se, že zábava 
bude v rockovém stylu. A účast při-
slíbili Mirečkovi sekerášé.  Nejen, 
že novinkou byla zábava samotná, 

nově jsme nabídli i dražbu mís-
to obvyklé tomboly. Draženými 
předměty byli velikonoční vajíčko 
pštrosí velikosti a šlahačka – vše ve 
zlatém provedení.

Nejvyšší nábídky učinili pánové 
Tomáš Bucha za velikonoční vajíč-
ko a za šlahačku Josef Mikéska. 
Společně přispěli na účet sudomě-
řickým dětem částkou 2 400 Kč. Za 
to jim velmi děkujeme. Tito pánové 
obdrželi spolu s draženými před-
měty i certifikáty, které je opravňují 
ke vstupu zdarma na všechny akce 
pořádané kulturní komisí a obec-

ním úřadem po dobu jednoho 
roku.

Na závěr se sluší poděkovat 
sponzorům. Děkujeme členům 
kapely Mirečkovi sekerášé, kteří 
hráli bez obvyklého honoráře.

                                               
                                   Za kulturní 

komisi Irena Šebestová
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ČARODĚJNICKÝ SLET NA VÝKLOPNÍKU

I přes nepřízeň počasí se konal 30. dubna  pod 
Výklopníkem již tradiční Slet čarodějnic a jiné čaro-
dějné čeládky.  Přestože to vypadalo na chladný 
a deštivý průběh akce, sešlo se 21 soutěžících!!!. Sou-
těže sice kvůli tomu probíhaly na terase občerstvení,  
ale to závodícím vůbec nevadilo. I letos nás poctily 
svou návštěvou krásné kolegyně čarodějky ze Stráž-
nice. Doufám že i příští rok se sejdeme a to v lepším 
počasí...

Zdeněk Fojtík
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ZAHÁJENÍ PLAVEBNÍ SEZÓNY

Na 1. máje se na Výklopníku konalo letos hlav-
ní zahájení plavební sezony. Počasí se umoudřilo 
a přálo nám. Díky tomu přišlo hodně lidí. Záro-
veň byl slavnostně otevřen Výklopník, na kterém 

proběhla třetí fáze rekonstrukce a dá se 
říct, že je v takovém stavu,  jak za dob 
svého využití k vysýpání uhlí. Tuto akci 
přišli podpořit i trpaslíci stavitelé z Pet-
rova, kteří nám přišli symbolicky pomoct 
při rekonstrukci. A hlavně mažoretky 
z Lipova a místní děvčata. Předvedli krás-
né taneční vystoupení. Tímto jim všem 
děkujeme.

      
  Zdeněk Fojtík
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HODY

První červnový víkend v Sudoměřicích 
patří již tradičním hodům. Je vyvrcholením 
několikaměsíční práce hrstky lidí, kteří se na 
přípravě podílejí.

Páteční zábava je na přípravu pro kulturní 
komisi už poměrně rutinní záležitost a velkou 
neznámou je pouze počasí. Větru, dešti nepo-
ručíme, ale co třeba kulturní sál? Snad se nám 
toto přání jednou splní. Naštěstí se v pátek 
3. června vypršelo už vpodvečer, tak se taneční 
prostor podařilo ještě uklidit a téměř vysušit. 
A Čmeláci více jak stovku tanečníků pořádně 
rozparádili.

Příprava na sobotní program ovšem začí-
ná mnohem dříve. Marie Mikulková a Rad-
ka Bučková pracují na programu s dětmi už 
několik měsíců a mají poměrně velkou pod-
poru u maminek, takže o tanečníky téměř 
nemají nouzi. Doufejme, že si děti z hodů 
budou pamatovat příjemné zážitky a vyroste 
nám z nich silná chasa, která bude v krojích 
ráda.

 Velkou neznámou před sobotním pro-
gramem je nejenom počasí, ale i stárek a stárka. Mladí nás poměrně dlouho nechávají v napětí, 
zda se vůbec stárek najde. Hledáním této neznámé se již poněkolikáté ujala Ivana Rybecká. 
Letošní stárkou byla Kristýna Rybecká a stárkem Lukáš Horák. Spolu s chasou se přípravy na 
hody zhostili na výbornou a to hlavně při stavbě májky. Přislíbená pomoc obecních pracovní-
ků se nekonala, ale mladí si velmi pružně poradili a májku na vztyčení během několika hodin 
v pátek dopoledne připravili.  

Sobotní průvod provázelo krásné slunné počasí. Na žádání práva u volební místnosti i na 
kulturní program ve Starém 
potoku se přišlo podívat velké 
množství hostů i místních.  Při 
vystoupení chasy byli bohužel 
všichni vyrušeni deštěm 
a to nešťastně ovlivnilo i další 
průběh akce. Večerní zábava 
s dechovou hudbou Blatnička 
skončila předčasně a bez tom-
boly. Všem sponzorům velmi 
děkujeme, jejich dary využije-
me při Srpnové noci.

                                             
  Za kulturní komisi 

Irena Šebestová
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ČERVNOVÉ SUDOMĚŘICKÉ HODY 2011

První červnový víkend patří v Sudoměřicích od devadesátých let minulého století k tzv. 
hodovým. Hodujeme na počest významného činu, kterým bylo 5. 6. 1933 vysvěcení místního 
katolického kostela Krista Krále. 

Nejinak tomu bylo i letos. Kulturní komise se snažila ve spolupráci s obecním a farním 
úřadem, aby hody byly opravdu pro všechny občany, tj. aby si na své přišli milovníci různých 
hudebních žánrů, věřící i nevěřící spoluobčané, ale i malé děti u kolotočů. A tak to ve fungující 
demokracii má být. Počasí sice snahy naší komise částečně mařilo tím, že si dělalo, co chtělo, ale 
kdo hodovat chtěl, ten se odradit nedal.

Díky panu starostovi jsme měli krásnou hodovou májku, kterou pomáhala stavět naše chasa.  
K tanci i poslechu hráli v zahrádkářském areálu postupně Čmeláci, místní Mirečkovi sekerášé                 
i dechová hudba Blatnička. Slavnostní hodovou mši svatou sloužil mladý veselský kaplan otec 
Václav Fojtík. Krojovaného průvodu do Starého potoka i tradičního žádání o povolení hodů se 
letos účastnilo opravdu velké množství místních občanů i přespolních hostů. Řada z nich, včet-
ně našeho pana starosty, si oblékla lidové kroje. Velmi milý byl pohled na nejmenší krojovaná 
batolata a předškoláčky. Letošním stárkem a stárkou byli  Lukáš Horák a  Kristýna Rybecká.

Svůj kulturní program ve Starém potoku předvedly děti z tanečních kroužků pod vede-
ním paní Radky Bučkové a Marie Mikulkové. Mládežnickou chasu zorganizovala paní Ivana 
Rybecká. Velmi pozitivním výsledkem letošních hodů je nově vzniklé „prohodové“ nadšení 
mezi dospívajícími a mladými dospělými. Letošní stárek se vyjádřil, že již od podzimu začnou 
taneční zkoušky na hody 2012. Držíme jim palce a mohou počítat s osobní místostarostovou 
podporou.

A mládež nebyla jediná, koho letošní hody nadchly. Pan Miroslav Mikéska, jako čerstvý 
ženáč, přišel s myšlenkou, podpořit i listopadový termín hodů (slavnost Ježíše Krista Krále, kte-
rou končí církevní rok) a zorganizovat „ženáčské hody“.  Věřme, že nezůstane jen u planých řečí 
a mladým to natřeme, když už ne co do krásy, alespoň co do počtu krojovaných! 

Od letošních hodů funguje v Sudoměřicích tzv. krojovna, která je umístěna v budově ZŠ. 
Díky fi nančním prostředkům z fondů  EU Obecní úřad v Sudoměřicích pořídil 10 mužských 
a 10 ženských krojů různých velikostí, jejichž části či celý kroj je možné za mírný poplatek (,kte-
rý bude využit na údržbu a praní) zapůjčit našim občanům. Kroje ušila fi rma paní Jany Smutné 
z Blatničky a byly slavnostně posvěceny při  hodové mši sv. Nevěřili byste, jak těžké je ušít 
„pravé“ sudoměřské škrobenice! Važme si starých krojů-originálů, protože sehnat dnes napo-
dobeniny původních materiálů, z nichž jsou ušity, je prakticky nemožné. Rádi bychom zde také 
poděkovali paní Anně Mikéskové (č. 20) a Anně Miklové (č. 174), které zapůjčily krojové části, 
podle nichž se v Blatničce obecní kroje šily. Dík patří také paní Alžbětě Bučkové za odborné 
poradenství při volbě materiálů, z nichž jsou kroje ušity.

Na závěr ještě jeden podnět pro diskuzi a zamyšlení. Dívčí kroj v Sudoměřicích se nosí buď 
s tureckým šátkem na hlavě, nebo s věnečkem. Věneček vyjadřuje panenskou čistotu neprovda-
ných dívek a doplňoval „bílý“ sudoměřský kroj, jehož se užívalo pouze na svatbách, pohřbech 
svobodných občanů a při určených církevních slavnostech, např. slavnost Božího těla. Vyvázaný 
turecký šátek doplňoval „barevný“ kroj na hody, na muziky apod. Děvčata to v poslední době 
nějak míchají. Ve věnečku vypadají lépe, to je jasné, ale na hody by věneček správně nošen být 
neměl!

Jaký na to máte názor? Zavedeme věnečky nebo budeme ctít původní tradiční pravidla pro 
nošení tureckých šátků na hody? Obecní úřad je pro ctění původní tradice a v krojovně si na 
hody můžete zapůjčit „barevnou“ variantu sudoměřského dívčího kroje s tureckým šátkem. 

                                                                                                                  Mgr. Jana Tomčalová
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Z ČINNOSTI MO SVAZU DŮCHODCŮ ČR V SUDOMĚŘICÍCH

Přišlo jaro a s jarem zača-
ly i nové akce. Akce pořádáme 
podle plánu a konečně přišla na 
řadu i přednáška „O ZDRAVÍ“ 
PhDr. Matyášové.

Přednášející nás seznámi-
la s tím, jak si udržovat zdraví 
a kondici hlavně teď v jarním 
období, s používáním bylin 
a rostlin, které se vyskytují 
v zahradách a přírodě kolem 
nás, s užíváním léků a vhodnou 
stravou pro starší. Ukázala nám 
vzorky mořských řas a růz-
ných čajů pro jarní očisťovací 
kůry těla, které jsou dostupné 
v lékárnách a různých prodej-

nách s bylinami. Zdůraznila nutnost pohybu a vhodnost procházek. I když jsou to věci, které 
většinou známe, není na škodu si je připomenout. Přestože byla přednáška určena pro všechny 
občany, možná pro začínající jarní práce se jí zúčastnilo pouze 16 osob.

17. dubna 2011 jsme nav-
štívili muzikál Mary Poppins 
v Městském divadle Brno. Bylo 
to krásné představení, krásná 
výprava, zpěvy tance, step, akro-
batické vystoupení – NÁDHER-
NÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jen škoda, že 
pro celkem malý zájem musíme 
doplňovat počty účastníků cizí-
mi zájemci.

28. dubna 2011 se uskutečnil 
zájezd na výstavu Flora do Olo-
mouce. Velký autobus se našimi 
členy nenaplnil, proto jsme chtěli 
počet doplnit i našimi občany 
– nečleny SD ČR, avšak ani tady se předpokládaný zájem neukázal. Možnost doplnit volná mís-
ta v autobuse i ostatními občany byla několikrát hlášena rozhlasem. Bylo po dešti a na poli 
se pracovat nedalo. Škoda pro všechny, kdo mohli a nejeli. Ti, kdo se zúčastnili, byli nadšeni 
krásou vystavených květin, záhonů a kytic. I když většina zúčastněných říkala, že nebude nic 
kupovat, každý aspoň něco málo koupil a všichni byli spokojeni. Při obědě si poslechli koncert 
dechovky. Krásný výlet narušila velká bouřka, ale místo k úkrytu před deštěm se našlo. Poté už 
se jelo domů.

Škoda, že občané nevyužili této příležitosti pohodlně se dostat na tak krásnou výstavu.
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Plánované akce 
„pálení čaroděj-
nic“ na Výklopníku 
jsme se pro nepří-
zeň počasí nezú-
častnili.

28. června plá-
nujeme zájezd na 
koupání do Piešťan 
a posezení se členy 
družebního Klubu 
důchodců v Brezo-
vé pod Bradlom .

Na červenec 
a srpen se chystá-
me navštívit „ART 
LÉTO SKALICA“. 
Akce se konají kaž-
dý pátek, sobotu 
a neděli – progra-
my byly úsekovými důvěrníky rozneseny.

Oznámení pro držitele SENIOR PASU:
Držitelé Senior pasu jej mohou využít při nákupu volně prodejných léčiv a zboží v nemoc-

niční lékárně v Hodoníně se slevou 15 procent. Nejedná se o doplatky na léky, předepsané léka-
řem.

Růžena Klásková a Libuše Podrazilová
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SK SUDOMĚŘICE

SK Sudoměřice prožily úžasnou část jarní části sezony.

Výsledky jara: SK Sudoměřice : TJ Sokol Poruba 8:4
                          SK Sudoměřice : SHC Opava 4:2
                          HC Jestřáby Přelouč : SK Sudoměřice  4:5 SN
                          ERA Svítkov Stars Pardubice : SK Sudoměřice 3:1
                          SK Sudoměřice : HBC Vsetín 1:3
                          SK Sudoměřice : TJ ACS Malenovice SV 1:3
                          HBC Rigum Hodonín : SK Sudoměřice 2:7
Nejlepšími střelci základní části teamu se stali :
Tomáš Hofrichter 17 branek
Miloslav Hladký 15 branek
Jan Kaluža ml. 9 branek
Nejlepším nahrávačem teamu se stal: 
Dominik Mišík - 16 asistencí.
Do play off  jsme šli ze šestého místa, tím pádem jsme všechny zápasy začínali na poli soupeře. 
Ale naším klukům to nevadilo. V play off  jsme vyhráli 9 utkání z 10.
 Mistrovský titul jsme si jasně zasloužili.
Výsledky play off :  SHC Opava : SK Sudoměřice 0:3 na zápasy (2:3,1:2,0:6)
                     SK Jihlava : SK Sudoměřice 1:3 na zápasy (3:6,6:0,4:3p,5:4)
                     HBC Vsetín : SK Sudoměřice 0:3 na zápasy (3:6,2:3,2:5)
Nejlepším Sudoměřickým hráčem play off  se stal: Martin Hujsa.
Chtěli bychom poděkovat všem hráčů a vedení za velmi pěkné hokejbalové zážitky, které jsme 
v této sezoně prožili. Dále také děkujeme obecnímu úřadu, Jřímu Janečkovi, Milanu Horáčkovi, 
Jaroslavu Michnovi, Jirkovi Šebestovi ze Strážnice, panu Valentovi a panu Hurbanovi  a všem 
hokejistům za pomoc ve hře. Sezonu hodnotíme úspěšně a příští rok se opět uvidíme na hřišti 
u Kolní.

  Jan Kaluža st.

Jan Kaluža st.
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KOVOSTEEL NOVITECH

Sudoměřický tým Kovosteel Novi-
tech Motorsport má odjetou polovinu 
závodů MMČR v Závodech automobilů 
do vrchu LIQUI MOLY Berg-Cup 2011 
(Brněnský Drak, Slovakiaring, Zámecký 
vrch, Slovácký kopec a Vrbenský vrch. 
V průběžném hodnocení jezdců se drží 
Michal Novický s formulí Reynard 032 
F3 na druhém místě absolutně. V hodno-
cení týmů tzv. Týmové trofeji se Kovos-
teel Novitech Sudoměřice umísťuje na 
3. pozici se ztrátou deseti bodů. Dalšími 

závody jsou Zvolen, Šternberk, Nová Bystrica a Diváky u Brna. 
 Více info na www.novitech-motorsport.com                                                   

Michal Novický

                                   Milí přátelé, 

všechny Vás srdečně zdravím. Opět si Vás všechny dovoluji pozvat na další ročník Festivalu 
Na vodě, který se uskuteční 2. až 3. září 2011 na přehradě Lučina. Děkujeme Vám, že podporu-
jete úsilí mladého kolektivu pořadatelů, kteří na celém díle pracují dobrovolně bez nároku na 
jakoukoli odměnu. Na všem pracujeme díky nadšení v každém z nás, které nic na světě nezlomí! 
Když jsme všechno rozjížděli, považovali jsme všechno za nemožné a všemu se smáli. Možné 
je ale úplně všechno a věříme, že s Boží pomocí dotáhneme další festival do úspěšného konce. 
Děkujeme velkému počtu partnerů a sponzorů festivalu, bez jejichž podpory by se toto origi-
nální dílo nikdy neuskutečnilo. Vážíme si rovněž podpory všech mediálních partnerů, kteří 
propagují festival po celém Česku a Slovensku. 

Současně Vás prosíme o pozvání Vašich kamarádů, kolegů a známých. Přepošlete tuto 
pozvánku dál - všem, komu se líbí hezká muzika a kdo rád podpoří toto smysluplné dílo. Svou 
účastí rovněž podpoříte misijní činnost v jihozápadní Tanzánii, kam směřuje výtěžek Festiva-
lu Na vodě. Konkrétně se jedná o podporu stavby sirotčince ve vesnici Mahango, kde misijní 
a humanitární činnost již roky úspěšně provozuje Občanské sdružení Bez mámy. Více 

informací o tomto sympatickém sdružení i o všech jejich projektech naleznete 
na www.bezmamy.cz . 
Budeme tedy moc rádi, když podpoříte naše úsilí i letošní rok. Sestavili jsme bohatý a plno-

hodnotný program, kde si snad každý přijde na své. Na festivalu se představí interpreti z Čech, 
Slovenska, Anglie a Polska. Nebude chybět pestrobarevná fontána či velkolepý ohňostroj na 
závěr celé akce. Celý program, informace o všech interpretech, fotogalerie z uplynulých ročníků 
a vůbec všechny informace spojené s festivalem najdete na www.festivalnavode.cz . 

Všichni pořadatelé se na Vás všechny budou těšit první víkend v září na Lučině. 
S přáním krásného léta 
                                                                           František Šrámek, hlavní pořadatel festivalu
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PRO BYSTRÉ HLAVIČKY

V několika dalších číslech Sudoměřského zpravodaje si připomeneme, jak vznikala a vyvíje-
la se naše obec a také něco o archeologických nálezech na našem území. Můžete si pak v kvízu 
vyzkoušet, co už o ní víte...

Historické osídlení  Díl 1.

Všechno se začalo odehrávat v dobách dávných, více než 3000 let před našim letopočtem. Na 
konci doby kamenné, které se říká eneolit, si již obyvatelé na našem území stavěli dřevěné kůlové 
domy. Jedna taková dřevěná osada se nacházela i na  výhodném místě, na návrší nad záplavovou 
oblastí - místě našich Sudoměřic. Z této doby byly při výstavbě dnešního obchvatu nalezeny cenné 
archeologické vykopávky. Například soubor velice vzácných, zvláštně tvarovaných tulipánovitých 
pohárů. Také z doby bronzové byly odhaleny hluboké zásobní jámy a zbytky keramických střepů 
a hliněných závaží, datovaných někdy kolem roku 1800 př.n.lp. Od 3.stol. před n. lp. toto místo 
obývali Keltové. Svědčí o tom odhalení poměrně rozsáhlé keltské osady. V mladší době římské  
se pak jednalo o osadu germánskou. V té době přes naše území vedla významná Jantarová stez-
ka. Pravděpodobně vedla od Baltského pobřeží v Prusku až k Jadranu a končila městem Aquileia 
v severní Itálii. Jak samotný název napovídá, ze severu se přepravoval převážně surový jantar, 
ale také měď a kožešiny, a zpátky z jihu putovaly luxusní výrobky středomořských dílen. Morav-
ské  území keltských kmenů je považováno v té době za nejvýznamnější tranzitní území. A právě 
z tohoto období pocházejí objevené předměty v oblasti tratí Horní Chmelince a Valcha. Vzácně se 
vyskytující železná ostruha, hřebeny, jedna mince - stříbrný římský antoninián císaře Valeriána I., 
bronzová spona - šatní spínadlo, ale také spousta zlomků keramických nádob. V těchto obdobích 
byly v zástavbě nadzemní dřevěné domy doplňovány chatami zahloubenými do země - polozemni-
cemi. Jejich obyvatelé se živili především zemědělstvím.

V polovině posledního století, před změnou letopočtu, však v důsledku vlivu řady historických 
událostí a změn poměrů v Evropě se obchod dostává pod kontrolu Římanů a to byl pravděpodobně 
jeden z důvodů, proč Keltové Moravu opustili. Zůstalo tu však po nich přece ještě něco. Slunovraty 
a rovnodennosti a některé svátky, které se zachovaly až do dnešních dnů (např. 1.11. Samhain - 
konec léta - Všech svatých).

                                                                (Zdroj:  internet a webové stránky Obce Sudoměřice) 

Kvíz

1. otázka: Jaký druh obydlí z doby kamenné se na území naší obce podařilo objevit?
2. otázka: Jak se nazývala obchodní stezka, vedoucí přes naše území v mladší době římské?
3. otázka: Jaký druh mince a jaké další předměty byly při archeologickém výzkumu nalezeny?
4. otázka: Jak se jmenují části území, kde byly tyto předměty nalezeny? 

Správné odpovědi najdete v příštím vydání Sudoměřského zpravodaje.
Takže pátrejte a taky se mějte a smějte... M.O.
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A něco ze starých rad velkého učitele národů Jana Ámose 

Komenského, které jsou platné i dnes...

DIDAKTIKA
 – to jest umění umělého vyučování (1632 - 1657)

 Kapitola VII
Že cvičení lidí v mladosti nejlepší jest, by v mladosti toliko býti může:
... Chce-li jezdec koně naučiti jezditi, sedlák vola táhnouti, myslivec psa štváti, kejklíř medvěda 
tancovati, zajíce bubnovati, papouška, straku, kosa mluviti, za mladu učiti musí; chtěl-li by sta-
rého koně neb psa atd. k tomu vzíti, nespraví nic. Protože i přípovídku mám: Starý pes k řetězu 
nepůjde...

 Kapitola IX
Že do škol všecka mládež obrácena býti má:
Školy pak mají býti nejen pro všecku, urozenou i neurozenou, bohatou i chudou, obojího pohla-
ví mládež. A to proto, že: Všechněch lidí, co se jich na svět zrodí, jeden a týž jest cíl, lidmi býti, 
to jest tvorem rozumným, pánem tvorů... Všechněm tedy v umění, mravích... cvičení potřebí... 
Aniž se tu ohlédati třeba, že se někdo tupý, hloupý, k učení nezpůsobný zdá. Máme zajisté pří-
klady, že někteří kupodivu zpozdilí velikého však umění přece docházeli, i vtipných za sebou 
nechávajíce, a tím že ”horlivá práce všecko překoná”, dosti ukazujíce... 
Nemůže se také příčiny žádné ukázati, proč by ženské pohlaví (nech i o tom obzvláště něco řek-
nu) od umění jazyků a moudrosti odměšováno býti mělo. Nebo rovně lidé jsou,... rovně myslí 
k chápání moudrosti způsobou obdařené, ba dokonce vtipu jemností často nad nás poctěné...

 Kapitola XXI
 Specialis methodus artium, totiž jak snadně, mocně a hbitě člověk naučen býti může dělati cokoli.
... Snadná bude žákovi každá práce, jestliže mu všeho , co kdy dělati má, zřetelný vzor ukážeš, 
aby odkud začíti, kam směřovati, kudy vésti má, vždycky jasně viděl...
Naposledy, poněvadž snadně v každé práci prospěje ten, kdo ji často dělá, aby tedy učedníci 
rádi často dělali, napomůže k tomu toto, aby se jim k cvičení jejich dávala látka libá, s níž by se 
jim nerci-li nestýskalo, alebrž rozkoš z ní měli, a ona je sama k sobě vábila. Taková pak látka 
jsou věci jim prvé již na díle známé a ku každodennímu užívání přináležející, též k věku a stavu 
obzvláště se trefující...

DIDAKTIKA ANALYTICKÁ (1647)
XXII. Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš 
vřelý zájem o učení.
XXIII. Nadání, úsudek a píle, jsou -li vzájemně spojeny, činí pokroky hodné podivu.
XXIV. Částečný nedostatek nadání či úsudku vyvažuje píle.
XXV. Kde nenacházíme nadání, úsudek ani píli, tam se při vyučování či učení nedopracujeme 
úspěchu buď vůbec, nebo jen v malé míře...
Dovětek: Dobrou praxi je nutno vymáhati tak dlouho, až se dojde k jistotě, že žák nebude chybovati.
CLXXXV. Části zkoušky jsou: zkoumati: 1. Zda se někdo něčemu naučil; to se objeví, umí-li to 
odříkávati. 2. Zda to pochopil; to se pozná různými analytickými otázkami. 3. Zda zná použití 
toho; to ukáže nakázaná praxe, prováděná bez přípravy...
CLXXXVI. Aby si každý žák zvykal býti současně učitelem...

                                                                                                          J. A. Komenský Didactica
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Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás upozornili na možnost uchovat Vaše 
fotografi e v digitální podobě pro další generace, které se  
tak budou moci kochat pohledem nejen na své blízké pří-
buzné, ale také na své rodáky, které si budou pamatovat 
třeba jen z dětství. Prosíme tedy, kteří z Vás mohou ještě 
zapůjčit své fotky (z jakéhokoliv období), aby je přinesli 
buď přímo Petru Horňáčkovi nebo na obecní úřad. Fotky 
Vám budou po naskenování v pořádku a včas vráceny. 
K dnešnímu dni již čítá tato sbírka okolo 6000 snímků 
a je naprosto úchvatná.

Přispějte prosím také vy k uchování naší historie. 
Děkujeme. 
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