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V šálku čaj šípkový zase na stůl postaví,
snad se za rok sejdem ve zdraví...
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Vážení spoluobčané,

tak jsem dlouhodobě vyhlížela léto, až téměř žádné nepřišlo. O to víc mě překvapilo, když 
jsem se přistihla, jak se z hloubi duše těším na podzim. Možná tomu napomohl příjemný začátek 
září a sliby meteorologů na nefalšované babí léto, možná mi konečně došla marnost předchozího 
počínání.

Ale podzim nejsou jen barvy přírody a vůně ovoce. Krátí se dny a chladná rána i večery sebou 
přinášejí smutek. Hlásí se také naše tělesná schránka, která chce zásobit na zimu a dát do dobrého 
stavu svoje součástky. To znamená, že stejně jako příroda, potřebujeme v tomto období zklidnit 
a začít energii shromažďovat, nikoliv vydávat. Tím ovšem není zcela jistě myšleno, že zalehneme 
na gauč a opustíme ho až na jaro. Podle čínské medicíny nedostatek energie čchi, která by měla 
proudit v našem těle, má za následek zimomřivost, únavu a tím nechuť k čemukoliv. Doporučuje 
nám chodit dříve spát a také dříve vstávat (předpokládám, že to druhé neplatí pro lidi mířící v pět 
ráno do práce). Velmi důležité je neprochladnout a do svého jídelníčku i pitného režimu zařadit 
teplé potraviny a teplé nápoje. Příčinou podzimního splínu může být také nadměrná vlhkost v těle, 
kterou podporuje konzumace sladkostí. 

V říjnu je nejvíce ohrožen žaludek - pružný vak, který zpracovává natrávené jídlo. Kromě nevhodné 
stravy, se na žaludečních potížích podílí velkou měrou také stres a agresivita. Podle čínské medicíny jsou 
výsledkem dysharmonie žaludku nejen žaludeční vředy, ale také projevy jako např. aft y, bolesti dásní 
a zubů, ale také třeba praskliny v koutcích úst. A právě v tomto měsíci bychom měli žaludek šetřit co nej-
více. Vyřadit nebo alespoň omezit smažená jídla, kávu a kouření a naopak pohladit jeho sliznici čajem 
z fenyklu, pampelišky nebo máty.

V listopadu nejvíce trpí plíce. Párový orgán zajišťující našim buňkám přísun životodárného 
kyslíku a odvod oxidu uhličitého a odpadních látek z těla. Nedostatečná ventilace má za následek 
záněty, má vliv na odolnost vůči nachlazení a nemocím. Příznaky nedostatečnosti okruhu plic 
jsou potíže se zahleněním, suchá kůže, ekzémy, akné, ale také smutek, melancholie, pesimismus. 
Východní kultury věří, že právě správné dýchání je klíčem k prodloužení kvalitního života. A právě 
v listopadu jim máme dopřát největší péči. Dobře jim dělají čaje z květu podbělu, divizny, šalvěje 
nebo mateřídoušky, ale také například inhalace páry z brambor uvařených ve slupce.

Podzim je zkrátka čas opečovávání svého těla a celkového zklidnění. A protože i v tomto přípa-
dě platí zákon akce a reakce, nerespektováním přirozeného koloběhu života bychom mohli snadno 
onemocnět. Proto zkusme dopřát svému tělíčku přesně to, co potřebuje.

A na závěr ještě jedna hezká myšlenka:
„Není na světě nespravedlnosti. Je to jen náš špatný pohled na děje ve stvoření.“

Pavla Sochorová

Pestré listoví podzimu
Po Čü-i

Podzimní větve vítr kloní;
dopil jsem džbán, je prázdný a zvoní :

na starých, zarudlých tvářích mých viz tu
nádherné barvy podzimních listů.

Listoví svítí jasně a rudě:
Kde jsi, mé jaro, barvami chudé !     
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Vážení občané, 
končí nám všem asi nejoblíbenější roční období, 

období prázdnin a dovolených a pomalu k nám při-
chází už méně oblíbený podzim.  Je nám z toho smut-
no, ale to je tak asi jediné, co s tím můžeme udělat.

V letním kvartálu t.r. u nás v Sudoměřicích pro-
bíhala výstavba rozestavěných staveb a zahajovaly se 
také nové stavby. Dokončilo se zateplení obou budov 
základní a mateřské školy, probíhá realizace výstav-
by sběrného dvoru a zahájena byla také dlouho oče-
kávaná výstavba kanalizace a vodovodu do sklepní 
uličky ve Starém potoku.  K této stavbě je nutné 
říci, že proběhlo v měsíci srpnu výběrové řízení 
a nejnižší nabídku nám dala firma VHS plus z Veselí 
nad Moravou. Zastupitelstvo odsouhlasilo výsledky 
zadávacího řízení na dodavatele a 14. září 2011 byla 
s touto firmou podepsána smlouva o realizaci stav-
by. Dle schváleného harmonogramu prací budou 
jednotlivé etapy výstavby probíhat tak, aby nebyla 
omezena možnost příjezdu vinařů ke svým sklepním objektům. Omezen bude ale provoz na 
zahrádkářské budově a v období předpokládaného vrcholícího sběru a zpracování hroznů 
od 17. do  30.10. budou práce na této stavbě přerušeny úplně. Ukončení stavby je naplánová-
no do 4.12. t.r. Věříme, že tato investice po svém dokončení přinese zkvalitnění našeho oblí-
beného oddechového vinařského areálu, nastartuje nové podnikatelské aktivity a přispěje 
k celkovému rozvoji naší vesnice. Obecní úřad například plánuje vybudování ubytovacích 
prostor v budově zahrádkářů a někteří další vlastníci objektů budou mít jistě zájem o rozší-
ření podobných aktivit. Doposud tyto aktivity se zde nedaly legálně provozovat, a to přede-
vším z hygienických důvodů. V období léta se tedy usilovně pracovalo, ale také společenský 
život a některé sportovní činnosti nedostaly absolutní dovolenou. Kulturní komise a Rodi-
čovské sdružení nám všem připravily pěknou akci Srpnová noc, která se nakonec konala 
v areálu základní školy, hokejbalisté zorganizovali úspěšný turnaj ve svém hokejbalovém 
stánku U Kolní, v červenci se uskutečnilo tradiční cykloshow ve Starém potoku, na přístavišti 
u Výklopníku se konaly různé akce, jako bylo Cyrilometodějské táboření,  karneval, koncert 
skupiny Bobr, grilování a diskotéky apod. Nabídka zábavy byla dostatečná, a je jen škoda, že 
naši občané tyto akce někdy nepodpoří svou účastí.

Co čeká obecní úřad v nastávajícím období?  Hlavně povinnost dokončit rozdělané 
akce: voda, kanál, sběrný dvůr, výsadba zeleně a les ve Škarpě. Připravit rozpracované 
a nové stavební akce, s cílem získání finančních zdrojů na jejich realizaci v dohledné 
době. Připravit oslavy významného výročí: 750 let od založení obce Sudoměřice. Snad 
tyto úkoly splníme včas a kvalitně.   

Závěrem Vám všem přeji pěkný podzim, vinařům a zahrádkářům úspěšnou a kvalitní 
sklizeň všech zbylých zemědělských produktů, málo špačků a hlavně zlodějíčků, kteří ač 
nesadili, nekopali, nestříhali, rádi by si posbírali a pak popíjeli. Přeji Vám vše dobré.

Stanislav Tomšej – starosta obce 

Slovo starosty
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USNESENÍ Z V. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE 

ZE DNE 20.6.2011

Usnesení č. V/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu Jiřího Janečka a Irenu Šebesto-
vou. Zapisovatelku paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování č.1 : Pro 11, Proti  0, Zdrželi se   0
Usnesení č. V/ 1 bylo schváleno

Usnesení č. V/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. V/ 2 bylo schváleno.

Usnesení č. V/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Hlasování č.3:  pro 11,proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 3 bylo schváleno

Usnesení č.V/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3   k rozpočtu  na r. 2011.
Hlasování č.4:  pro 11,proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. V/5:
Zastupitelstvo obce na svém V. zasedání konaném dne 20. 6. 2011 schválilo závěrečný účet 
obce -  vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením za r. 2010  - bez výhrad. ZO vzalo 
na vědomí závěrečné účty DSO Baťův kanál a DSO Mikroregion Strážnicko.
Hlasování č.5:  pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. V/6:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odprodej dvou pozemků  fi . Jednota, spotřební družstvo 
v Hodoníně se sídlem Národní tř.č. 13, 695 34 Hodonín a to: parc. č. 613/3 o vým. 81 m2 
a parc. č. 619/4 o vým. 7m2 za cenu 150,- Kč /m2, vč. úhrady nákladů na převod pozemků 
do KN. Zastupitelstvo současně pověřuje starostu p. Stanislava Tomšeje k realizaci tohoto 
odprodeje. 
Hlasování č.6:  pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. V/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku Rodičovskému sdružení při ZŠ Sudomě-
řice – s účelovým určením – doplatek víceprací na dámskou obuv – fi rmě Tradice Slovácka 
– podmínka odsouhlasení dodatku ke smlouvě o dílo.  
Hlasování č.7:  pro 10, proti 0, zdržel se 1 (RSDr .Št. Buček)
Usnesení č. V/ 7 bylo schváleno.
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Usnesení č. V/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vypsání poptávkového řízení na opravu plotů a fasá-
dy sociální části tělocvičny. Osloveny budou všechny stavební fi rmy a živnostníci ze Sudo-
měřic.  
Hlasování č.8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 8 bylo schváleno.

Usnesení č. V/9:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výjimku na počet dětí v MŠ Sudoměřice pro šk. rok 2011-
2012 na počet 27 dětí v obou stávajících  třídách.
Hlasování č.9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 9 bylo schváleno.

Usnesení č. V/10:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pronájem pozemku p.č. 2654/35 na 2 roky 10 Kč/m2/rok za 
podmínky dočasné stavby. Starosta napíše nájemní smlouvu, kterou odsouhlasí st. komise.  
Ve smlouvě bude zajištěno předkupní právo pro fi rmu Pointcar za 150,- Kč/m2
Hlasování č.10: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. V/ 10 bylo schváleno.

Usnesení č. V/11:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pověření komise ŽP – k prověrce úklidu a nastavení pra-
videl dodržování veřejného pořádku v obci – odstranění skládek na veřejném prostranství 
– dle vyhlášky o místních poplatcích     
Hlasování č.11:  pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 11 bylo schváleno.

Usnesení č.V/12:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnutí půjčky ve výši 50 tis. Kč z FoRM na rekonstrukci RD 
č.p. 150 – žadatel Jan Mikulka č.p. 150.  
Hlasování č.12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 12 bylo schváleno.

Usnesení č. V/13:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnutí půjčky ve výši 50 tis. Kč z FoRM na rekonstruk-
ci RD č.p. 16 – žadatelka Gabriela Mráková, č.p. 16.  
Hlasování č.13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 13 bylo schváleno.

Usnesení č.V/14:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnutí půjčky ve výši 50 tis. Kč z FoRM na rekonstruk-
ci RD č.p. 194 – žadatel Josef Kmínek č.p. 194.  
Hlasování č.14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 14 bylo schváleno.

Usnesení č.V/15:
Zastupitelstvo obce schvaluje fi nanční příspěvek na pořízení ryb do rybníku Vanďurák – ve výši 
6,2 tis. Kč formou úhrady faktury za ryby.
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Hlasování č.15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 15 bylo schváleno.

Usnesení č. V/16:
Zastupitelstvo obce jmenuje nového kronikáře obce Sudoměřice –  Mgr. Víta Šebestu
Hlasování č.16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 16 bylo schváleno.

Usnesení č. V/17:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s ŘVC a záměr prodeje parc. č. 
1854/3, 1868, 3034 a 3049 vče v k.ú. Sudoměřice.  
Hlasování č.17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 17 bylo schváleno.

Usnesení č. V/18:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Statutu FoRM – s účinností ihned.                                                
Hlasování č.18: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 18 bylo schváleno.

Usnesení č. V/19:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1756 o výměře 415 m2 – za pod-
mínky – výstavby RD – cena 70 Kč / 1 m2
Hlasování č.19: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. V/ 19 bylo schváleno.

Usnesení č. V/20:
Zastupitelstvo obce  po kladném stanovisku komise živ. prostředí  a stavební komise před-
běžně souhlasí se zřízením biocentra.
Hlasování č.20: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 20 bylo schváleno.

Usnesení č. V/21:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku na pět roků. Nastavení nájemného prove-
de starosta spolu s fi nančním výborem. 
Hlasování č.21: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 21 bylo schváleno.

Usnesení č. V/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje náplň práce fi nančního výboru.
Hlasování č.22: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 22 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej – starosta
Mgr. Tomáš Tomčala - místostarosta
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USNESENÍ Z VI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

SUDOMĚŘICE ZE DNE 15.ČERVENCE 2011

Usnesení č. VI/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu Františka Mikésku a Tomáše Kočva-
ru. Zapisovatelku paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování č.1: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. VI/ 1 bylo schváleno

Usnesení č. VI/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program zasedání zastupitelstva
Hlasování č.2: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 2 bylo schváleno.

Usnesení č. VI/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1756 o výměře 415 m2 manželům Janu 
a Janě Podrazilovým - cena 10,- Kč/m2
Hlasování č.3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č.VI/4:
Zastupitelstvo obce, na základě skutečnosti, že R. Svoboda a R. Nováková odstupují od koupě 
pozemku, revokuje usnesení č. V/19.
Hlasování č.4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. VI/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s ČR – Ředitelství vodních cest sml. č. S/ŘVC/095/ROZ/
INOM/11 o převodu pozemků u investičněstavební akce „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otro-
kovice – Rohatec“, ISPROFIN 3275201045- plavební komory, za podmínek a okolností vyplývající 
z této smlouvy a pověřuje starostu k podepsání smlouvy.
Hlasování č.5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. VI/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění fi nancování systému IDS JMK 
(č. SN/002)
Hlasování č.6: pro 9, proti 0, zdržel se 0002
Usnesení č. VI/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. VI/7:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyřešením problematiky vodovodu a kanalizace u starého 
hřbitova.
Hlasování č.7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 7 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej – starosta
Mgr. Tomáš Tomčala - místostarosta
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USNESENÍ Z VII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

SUDOMĚŘICE ZE DNE 5. ZÁŘÍ 2011

Usnesení č. VII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje za ověřovatele zápisu paní Libuši Podrazilovou 
a paní Irenu Šebestovou. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování č.1: Pro 10    Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení č. VII/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program zasedání zastupitelstva
Hlasování č.2: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. VII/ 2 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu 2011
Hlasování č.3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu 2011
Hlasování č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/5
Zastupitelstvo obce schvaluje výběrové řízení na dodavatele stavby „Sudoměřice – Starý 
potok – vodovod a kanalizace a Sudoměřice – Sklepní ulička, kanalizace“ a pověřuje sta-
rostu k sepsání smlouvy o dílo s firmou VHS Veselí nad Mor. 
Hlasování č.5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/6
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný pozemků parc.č. 1391/4  o výměře 15 m2 a 1405/19 
o výměře 16 m2 v k.ú.Sudoměřice a pověřuje starostu realizovat tento převod pozemků  do 
majetku obce.
Hlasování č.6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 6 bylo schváleno

Usnesení č. VII/7
Zastupitelstvo bere na vědomí stavbu vodního díla – přístaviště a dočasné komunikace 
k tomuto objektu.
Hlasování č.7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 7 bylo schváleno.
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Usnesení č. VII/8
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o souhlasu se stavbou na cizím pozemku – kabe-
lová přípojka  na parc. č. 1598 v k. ú. Sudoměřice – s firmou E.ON Distribuce a.s., 
IČ: 280 85 400
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 8 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/9
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu na pozemku parc. č. 1598 pro účely – kabelová přípojka, vč. kabelové 
skříně  – s fi rmou E.ON Distribuce a.s.,IČ: 280 85 400
Hlasování č.9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 9 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/10
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene průchodu, průjezdu 
a stání pozemkem s fi rmou Jednota SD, Hodonín, IČ 00032263 a pověřuje starostu k reali-
zaci této smlouvy – za podmínky, že se neomezí stávající práva všech dotčených organizací 
a nájemců v přilehlých nemovitostech.
Hlasování č.10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 10 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup přípravných prací na vybudování kulturně spo-
lečenského centra Obce Sudoměřice a stanovuje termín dokončení rozpracovaných příprav-
ných prací do 02/2012. 
Hlasování č.11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 11 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/12
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zaevidování žádosti do pořadníku o prodej pozemku 
na výstavbu RD z majetku obce – žadatelka sl. Ivana Mišková, Sudoměřice, ul. Potoční 
č.p. 339 
Hlasování č.12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 12 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/13
Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo fi nanční dar na pamětní desku k uctění památky Joži 
Úprky – žadatel ŘK farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Hlasování č.13: pro 8, proti 0, zdržel se 2 (Tomšej, Tomčala)
Usnesení č. VII/ 13 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/14
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo smlouvu o dílo s panem Vašíkem na pořízení sochy Sudo-
míra na náves – jako součást příprav na 750 let založení obce Sudoměřice. 
Hlasování č.14: pro 6, proti 1 (Zd. Fojtík), zdržel se 3 (I. Šebestová, RSDr. Buček, L. Pod-
razilová)
Usnesení č. VII/ 14 bylo schváleno.
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NAŽEHLETE RUKÁVCE, HODY SE BLÍŽÍ!

Kulturní komise se spolu s Obecním úřadem snaží do kulturního programu v Sudomě-
řicích zařadit nové aktivity. Většinu z těchto akcí, vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, 
jste už mohli prožít. V prvním čtvrtletí jsme se pobavili při fašanku, Velikonoce jsme zpest-
řili Velikonoční zábavou a prázdniny ukončili Srpnovou nocí. A co se bude dít v posledním 
čtvrtletí? Na konci října se sejdeme s důchodci a před vánoci si již tradičně zazpíváme 
u stromečku.

Je tu ovšem jeden termín a jeden důvod k oslavám, který dříve působil mezi věřícími 
rozporuplné reakce a to termín hodů. Jak v minulém zpravodaji zmínila Jana Tomčalová, 
jsou možná dvě data k uspořádání hodů. Můžeme oslavovat vysvěcení kostela nebo oslaví-
me ukončení církevního roku slavností Ježíše Krista Krále. 

Vzhledem k tomu, že hody v červnu jsou již tradiční a v obci dobře přijímané, dohodli 
jsme, že listopadový termín využijeme k uspořádání tzv. ženáčských hodů. V letošním roce 
se chystáme uspořádat krojovou zábavu, která se uskuteční 19. listopadu a zváni jsou ženatí, 
ale i svobodní krojovaní tanečníci. Letošní stárek a stárka s chasou vyjádřili přání si ještě 
zatancovat v kroji, proto bychom jim to rádi umožnili. Obecní kroje budou připraveny na 
vypůjčení a to včetně nově opravených spodniček.

Doufáme, že se ženáčské hody stanou tradičními a budou slaveny 
se vší vážností a parádou včetně mše a stavění máje.

 Proto nažehlete rukávce, vyleštěte čižmy a pozvěte své přátele 
z jiných obcí a přijďte si zatancovat.

Za kulturní komisi Irena Šebestová

Usnesení č. VII/15
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zakoupení nové sekačky v ceně cca 80 tis. Kč na venkovní 
plochy obce. 
Hlasování č.15: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. VII/ 15 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/16
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předložený materiál komise ŽP a pověřuje OÚ realizací 
navržených opatření - obeslat všechny známé nájemce a uživatele veřejných prostranství 
s výzvou k úklidu VP - s termínem do konce října. Následně OÚ je povinen realizovat 
opatření v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005 – o místních poplat-
cích, popř. odstranit nepořádek na náklady obce a vzniklé náklady vymáhat po realizáto-
rech nepořádku na veřejném prostranství. 
Hlasování č.16:  pro   9  ,  proti   0  , zdržel se 1(Tomšej)
Usnesení č. VII/ 16 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej – starosta
Mgr. Tomáš Tomčala - místostarosta
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o termínech přistavení velkoobjemových kontejnerů na směsný 

komunální odpad do konce tohoto roku 2011.
Termíny jsou : 
23. – 25.  9.2011
21. – 23.10.2011
11. – 13.11.2011
Kontejnery budou přistaveny vždy od pátku do pondělí na obvyklých místech.

Sběr nebezpečných odpadů proběhne: 
 v pondělí 24.10.2011 v 15:00 – 17:00 hod. u bývalé hasičské zbrojnice.

 Dále bych Vás chtěl informovat, že na základě pověření zastupitelstvem obce Sudoměřice 
provedla komise životního prostředí kontrolu pořádku na veřejném prostranství v obci, při které 
bylo zjištěno několik nedostatků a to zejména uložení různého materiálu (odpadů, autovraků, dřeva, 
stavebního materiálu, kamení atd.). Zejména v okolí cyklostezky vedoucí přes naší obec to vypadá 
spíše jako na nově vznikající skládce, než v  přírodě  a to určitě nedělá dobrou reklamu nám všem.

 Veřejné prostranství je defi nováno v platné, obecně závazné vyhlášce č.1/2005, se kterou 
je možno se seznámit jednak na webu Obce anebo na OÚ Sudoměřice.

Věřím, že naše snaha, jejíž cílem je zlepšení vzhledu naší vesnice, bude mít u Vás občanů pozi-
tivní ohlas a odpovídající odezvu, se kterou se společně zapojíme do úklidu veřejného prostranství 
v naší Obci.

Děkuji Vám  za pochopení 
František Mikéska,  předseda komise

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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TÁBORÁKY

K prázdninám neodmyslitelně patří táborákové ohně s opékáním. Proto jsme si pro 
všechny tři takové připravili. A tak bylo možno z farní zahrady slyšet táborákové zpívání 
a nejen to. Táboráko-
vé večery byly díky 
starším ministran-
tům, v duchu večer-
ních her a soutěží, 
které si děti opravdu 
užívaly až do setmě-
ní. Jen je možná ško-
da, že my starší jsme 
táborovým ohňům 
a jejich atmosféře 
poněkud odrostli...

Ing. Josef Janeček

Milí farníci, občané…
ukončili jsme prázdniny, dobu odpočinku, dovole-

ných, společných výletů, táboráků, zájezdů apod., zača-
li školní rok a už jsme také v sobotu 3. září putovali do 
poutního místa Jména Panny Marie ve Křtinách, aby-
chom v Roku Křtu poděkovali za dar křtu, za to, že jsme 
Boží děti. Při mši sv. jsme předkládali své osobní úmysly, 
se kterými jsme doputovali. Po duchovním programu 
jsme jeli do Moravského krasu, Macochy. Byla to krásná 
tečka za prázdninami.

 Během dalšího týdne, 10. září, jsme se zúčastnili děka-
nátní pouti za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní 
povolání. A koncem měsíce, 25.září, jsme měli prosebnou 
pouť k sv. Antonínovi na Blatnické hoře. Je to hezké, když 
se umíme zapojit do takových duchovních akcí. Každý člo-
věk má nejen tělo, ale i duši. Má ducha Božího (jak je v Bib-
li psáno: Stvořil Bůh člověka ke svému obrazu a podobenství). Je dobře se někdy nad tím pozastavit 
a uvědomit si, že Bůh je stále mezi námi.  

V měsíci říjnu, konkrétně v neděli 23.10., bude ve farnosti sv. biřmování. Přijede k nám sám 
arcibiskup Jan Graubner. V listopadu od 17. - do 20.11. bude duchovní obnova. 

Už teď Vás všechny zvu na tyto akce a vyprošuji pro Vás hodně milosti a požehnání ke vše-
mu dobrému, co budete dělat. 

                - O. Jiří -

DUCHOVNÍ OKÉNKO OTCE JIŘÍHO
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TÁBOR STRÁNÍ 2011

Letošní tábor se uskutečnil ve Strání  
17. 7. - 22. 7. Tábora se zúčastnilo 25 dětí  
a  8 vedoucích včetně zdravotníka. Stra-
vu nám připravovaly 3 skvělé kuchařky. 
Měli jsme 2 mše sv. , které sloužil P. Jiří 
Szwarc.

Táborem nás provázel příběh 
Mojžíše, který nám vedoucí rozdělili 
do pěti dnů. Každý den jsme dostávali  
záhadné svitky, kterými jsme poznáva-
li Mojžíšův život. Byli  jsme  rozděleni  
do pěti skupinek:  hadi, žáby, kobylky, 
komáři  a mouchy.

Podle Mojžíšova života jsme plnili 
různé hry a úkoly, za které každá skupinka i každý jednotlivec dostával body, které na konci 
tábora vedoucí sečetli a určili vítěze.

Cílem tábora bylo, abychom pochopili  význam desatera.
Nám se tam velmi líbilo. Příští rok jedeme zase. :-)

Marie Tomčalová a Veronika Podkalská
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Slavnostní poděkování za letošní úrodu proběhlo v naší farnosti v neděli 4. září 2011. Far-
níci tak poděkovali Bohu za dar každodenního chleba a dary úrody potřebné k životu. Otec Jiří 
požehnal plodům z letošní úrody, které si věřící po obřadu mohli vzít s sebou do svých domovů 
a tak podělit i své blízké.

Zároveň u příležitosti zahájení školního roku, přišly děti na mši svatou se školními aktovka-
mi, které jim byly požehnány.

Požehnání do nadcházejícího školního roku dostali nejen školáci a studenti, ale také učitelé 
a rodiče. Věříme, že jim to pomůže zdárně zvládnout celý školní rok.  

                                                                                                             Ing. Josef Janeček

POSLEDNÍ DNY PRÁZDNIN

V poslední prázdninové dny dostali ministranti a ministrantky možnost vyzkoušet, jak se 
žije na vodě a stejně jako vloni, vyrazili na plavbu po Baťáku.

Sešli jsme se v neděli večer a obsadili na Výklopníku 3 hausbóty. K večeru jsme u táboráku 
opekli klobásky a upřesnili plavební jízdní řád. Ráno jsme vyrazili poměrně brzy (bylo něco po 
desáté hodině) k petrovské komoře, kterou jsme jako i ostatní komory zdolali beze ztrát. Odpo-
ledne jsme dorazili k ranči ve Veselí nad Moravou, kde jsme si dali malou sportovně poznávací 
zastávku. Potkali jsme se zajímavými lidmi, občerstvili se a vyzkoušeli své sportovní dovednosti. 
Večer jsme zakotvili ve Vnorovech s úmyslem uvaření správného guláše. Ihned po vyvázání lodí 
jsme se s okolím spřátelili, o čemž vypovídá koupání před večeří. Při koupání byla využita kdeja-
ká plavidla, která se našla v okolí. Ráno jsme byli přibližně stejně rychle na nohou jako předcho-
zí den a tak jsme spěchali na oběd do Strážnice, abychom zachovali loňskou tradici – podávána 
byla „megapizza“. Návrat jsme prodloužili cestou do skalického přístavu odkud jsme podnikli 

plánovanou výpravu ke kapličce 
pod Hatě. Pokus nasbírat houby 
k večeři se nezdál být tím správ-
ným řešením, tak jsme nepohrdli 
skalickými langoši.

Jakmile jsme se vrátili 
k Výklopníku, dostali jsme ještě 
možnost vyzkoušet kánoe (dají 
se i potopit – máme vyzkoušeno) 
a prožít poslední večer prázdnin 
v přírodě.

Za tyto krásné dny vděčíme 
nejen počasí, které se vydařilo, 
ale také panu Fojtíkovi, který naši 
ministrantskou plavbu podpořil 
a kterému tímto za všechny děkuji.

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (DOŽÍNKY) 

A ŽEHNÁNÍ ŠKOLNÍCH AKTOVEK
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POUŤ DO KŘTIN A NA MACOCHU

V sobotu 3. Září se poutní-
ci ze Sudoměřic zúčastnili výle-
tu na poutní místo do Křtin k 
Roku křtu při slavení jubilea 
1150 let příchodu sv. Cyrila a Meto-
děje na naše území. Po příjezdu 
jsme navštívili dominantu – Mari-
ánský barokní chrám, ve kterém 
nám O. Jiří odsloužil mši svatou 
a po ní jsme si mohli v zahradě 
poslechnout zvonkohru hrající Mari-
ánské písně. Odtud jsme pokračovali 
v cestě na Macochu. Většina z nás jela 
vláčkem nahoru, kde nás čekala pro-
hlídka do Punkevní jeskyně spojená 

s prohlídkou propasti Macocha. Krápníková výzdoba byla nádherná, všichni jsme byli nad-
šení i přes velkou zimu v jeskyni. Nechyběla plavba na lodích po podzemní říčce Punkvě. 
Počasí nám celý den přálo, stále svítilo sluníčko. Z krásné pouti jsme si odnesli suvenýry, a 
zážitky. Velké poděkování patří O. Jiřímu a Janě a Martinovi Miklovým, kteří tak pěknou 
pouť zorganizovali a těšíme se zase na další. 

                                                                                                               Darina Bursíková
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC…

Ještě  nám mnohým nevymizela z paměti 
vzpomínka na Zahradní slavnost, kde  proběh-
lo tradiční rozloučení s předškoláky a páťáky a  
už se ocitáme na prahu nového školního roku 
2011/2012. I když nám  o prázdninách počasí 
moc nepřálo, věřím, že jsme všichni načerpali 
potřebné síly na nový školní rok.

 I v letošním školním roce je zcela napl-
něna kapacita MŠ. Vzdělává se zde  54 dětí ve 
dvou třídách. Vyučujícími jsou  paní učitelky Jar-
mila Ševelová, Petra Jančová, Jana Miklová,Dis 
a novou  posilou pedagogického týmu je paní 
učitelka Mgr. Michaela Janečková. Za podpory 
zřizovatele byla v  období prázdnin vybavena   
horní třída MŠ novým barevným nábytkem, jehož výrobu zajistila stolařská fi rma pana J. Bučka. 

 V základní  škole  se vzdělává  54 žáků, což je o čtyři žáky více než v loňském školním roce. 
Prvňáčků je letos 13, jmenovitě  Tamara Hudcová, Lucie Chocholáčková, Radim Janeček, Max-
milián Kmínek,  Natali Kucharičová, Michal Macháček, Markéta Macháčková, Anita Okáníková, 
David Salčák, Michal Šimoník, Karolína Šrédlová a Andrea Švirgová.

Na základní škole se vyučuje ve  třech  třídách, z toho jsou  dvě  se spojenými ročníky. 

Ročník  Třídní učitelka  Počet žáků  
1.   Mgr. Veronika Straková  13
2.  Mgr. Hana Veselá  10
3.  Mgr. Ludmila Foltýnová  11
4.  Mgr. Hana Veselá  12
5.  Mgr. Ludmila Foltýnová  8
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Součástí školy je  školní družila s kapacitou 25 žáků.  Vychovatelkou školní družiny je paní 
Alexandra Hadašová.

I nadále pokračujeme v naplňování školské reformy a výuku podle vlastního ŠVP Škola pro 
život. V letošním roce  se podle tohoto programu budou vyučovat již všechny ročníky.  

Již druhým rokem škola pracuje na projektu  „EU peníze školám“ , „Zkvalitňování  výuky 
na ZŠ Sudoměřice“. Získané prostředky přispívají ke zkvalitnění a zefektivnění výuky. Toto je  
dosaženo jak metodickým vzděláváním a pod-
půrnými vzdělávacími  kurzy pedagogických 
pracovníků, dále novým vybavením v oblas-
ti digitálních technologií,  taktéž  tvorbou a 
následným používáním nových- vlastních 
metodických pomůcek a učebních materiálů 
ve výuce.  Ke zvýšení efektivity práce se žáky  
přispívá i individualizace výuky vybraných 
předmětů dle zvolených šablon klíčových 
aktivit. 

Kromě povinných předmětů se bude vyučo-
vat nepovinný předmět náboženství a  v odpo-
ledních hodinách nabízíme  aktivity v zájmových útvarech. Pokračovat budeme v projektech pod-
porující zdraví - „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. Mezi nejbližší připravované akce školy patří   
výukový program CHKO pro I. stupeň ZŠ s názvem Barvy v přírodě a Žabí kvákání. Nejen pro 
žáky, ale i pro rodiče a blízké připravujeme opět tvořivé dílny  a další projekty. Rovněž bude probíhat 
spolupráce mezi školou a  místní Radou rodičů při ZŠ a MŠ Sudoměřice, která pro děti připravuje 
spoustu  úspěšných akcí.   

Všem přeji, aby  školní rok 2011/2012  byl   plný zdraví,  pohody, radosti, úspěchů, úcty  
a vzájemné spolupráce.  

Mgr. Hana Veselá, Zástupce statutárního orgánu
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po prázdninovém přerušení provozu mateřské školy se 1. 9. 2011 pro děti opět otevřely 
2 třídy s celodenním provozem. V 1. třídě, „Berušky“, jsou  převážně děti mladší věkové skupiny  
a ve třídě 2.,“Včeličky“, jsou umístěni předškoláci spolu se svými mladšími  kamarády, kteří se  
stanou předškoláky v příštím školním roce. V každé třídě je zapsáno 27 dětí, které sem pravi-
delně dochází. Slunečné počasí tohoto září nám umožnilo k pobytu venku s dětmi, dostatečně 
využívat zahradu, a tak adaptace u nových dětí, kterých letos do MŠ nastoupilo 14, proběhla 
přirozeně a bez „velkých slziček.“ Pozitivně také na děti docházejících do MŠ  působí vybave-
ní a zařízení tříd nábytkem, hračkami a vzdělávacími pomůckami.  Díky vstřícnému přístupu 
zřizovatele  Obecního úřadu v Sudoměřicích, je toto pravidelně obnovováno a obohacováno. 
Prostředí mateřské školy je podnětné, estetické, barevně pestré a umožňuje všestranné působení 
na děti v průběhu každodenního  předškolního vzdělávání. 

V 1. třídě   děti  od září dostaly  do užívání  nový  nábytek v pastelových barvách, zhotovený 
na míru podle  nejnovějších požadavků na provoz mateřských škol a především s ohledem na 
prostorové uspořádání třídy, umožňující  všestrannou, tvořivou a samostatnou hru dětí. Třída 
„Včeličky“ má nové hrací koutky.K obchodu dětem přibyl ještě „přebalovací  pult“ a výtvarný 
stolek. V mateřské škole pracujeme podle ŠVP „ Hrajeme si a poznáváme se skřítkem Všeteč-
kou.“ Pro tento školní rok jsme vzdělávací nabídku obohatily o projekt „Rok s krtkem.“ V září 
se děti zúčastní  výukového programu VIS Bílé Karpaty s názvem Návštěva u krtka, kde budou 
objevovat podzemní svět zvířátek. Pohádková postava  krtečka nás bude provázet i nastávajícím 
podzimním obdobím, například v pohádkách „Jak se zajíc stal zahradníkem“, „Jak se stromy 
a keře loučily se zvířátky“, atd.

Pravidelně se svými loutkovými postavičkami nás bude navštěvovat divadlo „Veselá školič-
ka“ z Hodonína. Děti se tak seznámí s kamarádem Čendou, se kterým si i ony samy budou moci 
zahrát divadlo. V říjnu to bude pohádka „Jak to všechno začalo“, ve které se děti naučí lépe znát 
své tělo a v listopadu „Jak se Čendovi ztratil jeden den v týdnu.“ 

V říjnu také chceme uspořádat společnou „Drakiádu“ dětí MŠ a ZŠ s rodiči na poli za vesnicí.

Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ

BESEDA S DŮCHODCI
23. října 2011 v 15 hodin

v místní tělocvičně.
Hraje Dolinečka.
Občerstvení zajištěno.
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UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE STRÁVNÍKŮ ZŠ A MŠ

Oznamujeme, že od 1.9.2011 došlo ke zvýšení plateb za stravování u žáků ZŠ i MŠ.
 MŠ   přesnídávka       7,- Kč      ZŠ    oběd     1. tř.- 4. tř.  18,- Kč
          oběd                 16,- Kč     5. tř.             20,- Kč         
          odpol. svačinka  7,- Kč
          celodenní           30,- Kč
          polodenní        23,- Kč

Prosíme všechny, aby dodržovali placení záloh do 10. dne v měsíci, a to:
 v ZŠ v době od  7.45-8.00 hod., v MŠ nejlépe od 14.30- 15.00 hod.

Zároveň připomínáme, že povinnost odhlašování strávníka je do 7.30 hod. na
tel. č. ŠJ 518 335 224. U žáků ZŠ je možnost při prvním dnu absence odebrání obědů do přine-
sených jídlonosičů, a to do 12.00 hod.

Příprava pokrmů se řídí podle platných receptur pro školní stravování od 3 let věku dítěte.

Cena obědů pro cizí strávníky - důchodce:
           Cena za potraviny  32,- Kč                              
           Režie                       18,- Kč
           Celkem platí           50,- Kč                            

Alena Baculíková - vedoucí školní jídelny

SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Sankce za odmítnutí práce ve veřejné službě u uchazečů o zaměstnání

V návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který platí od 1.5.2011, před-
pokládaná účinnost od 1.1.2012 se navrhuje, aby každý  uchazeč o zaměstnání, který je veden 
v evidenci na úřadu práce déle než dva měsíce, nastoupil na veřejnou službu v rozsahu nejvýše 
20 hodin týdně. 

Pokud by uchazeč o zaměstnání nabídku veřejně prospěšné práce nepřijal, případně odmítl 
i nabídku veřejně prospěšných prací, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání pro odmít-
nutí vhodného zaměstnání.  To s sebou nese skutečnost, že takový občan nebude mít pak nárok 
na žádnou dávku v hmotné nouzi. Za současné právní úpravy není veřejná služba pro občany 
evidované na ÚP povinná s tím, že dávka v hmotné nouzi se pak sníží na existenční minimum 
– Kč 2020,- měsíčně. Podle nové právní úpravy by občan neměl nárok ani na dávku v této výši. 

Dále se chystá v této novele rozšíření překážek o znovuzařazení do evidence na ÚP. Podle 
stávající právní úpravy se může občan, který  nastoupil do zaměstnání zprostředkovaného úřa-
dem práce a po krátké době jej bezdůvodně sám ukončí nebo je důvodem ukončení práce ze 
strany zaměstnavatele  jeho chování , ihned znovu evidovat  jako uchazeč o zaměstnání. 

V návrhu novely se stanoví, aby fyzická osoba, která bez vážného důvodu ukončí sama nebo 
na základě dohody zaměstnání nebo s ní zaměstnavatel z důvodů uvedených v zákoníku prá-
ce zaměstnání ukončí, byla taková fyzická osoba znovu zařazena do evidence na ÚP na svoji 
písemnou žádost až po uplynutí 6 měsíců. 

                                                       Bc. Helena Tomčalová - členka sociální komise
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VRBOVČIANSKY POHÁR

Několik děvčat z naší základní školy 
trénuje v oddíle mažoretek TJ Sokol Petrov. 
V sobotu 17. září  se  děvčata zúčastnila 
1. ročníku mezinárodní soutěže mažore-
tek „Vrbčianský pohár„. V kategorii „Velká 
formace“ děti se Lucinka Chocholáčková 
a Karolínka Šrédlová umístily na třetím místě 
a v kategorii „Trio baton děti“ Monika Cho-
choláčková a Vendula Šebestová zvítězily.

Gratulujeme!

CYKLOVEČER

Začátkem prázdnin se uskutečnil tradiční zábavný cyklovečer ve vinařském areálu, který 
uspořádal sportovní klub Grafobal ve spolupráci s obecním úřadem Sudoměřice. V odpoled-
ním programu si to děti a mládež rozdali ve slalomu na kolech mezi kužely. Přihlásilo se třicet 
závodníků a všechny děti dostaly malý dárek. Pak následovala divácky nejvíce atraktivní soutěž 
o nejlepší trik při skoku do vody na kole z nájezdové rampy. Počasí přálo, ale voda nebyla vůbec 
teplá, tak se moc kluků nepřihlásilo. Přesto ty nejlepší dirtaři vylezli na rozjezdovou rampu 
a ukázali co umí ve vzduchu. Ve večerním programu nás čekala diskotéka Zdenka Ondruše, 
při které se losovala tombola. Hlavní cenou bylo jízdní kolo věnované cyklocentrem Hodo-
nín. Před půlnocí nás pobavil na horském kole trialovou ukázkou Vlastimil Hynčica. Všem, 
kteří se podíleli na této akci, chci moc poděkovat. Také všem, kteří věnovali dary do tomboly 
a hlavně obecnímu úřadu.

Vlastimil Hynčica



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011 21

Mlýnky

Ani o letošních prázdninách tancování 
Berušek a Pusinek nezahálelo. Prvních čtr-
náct dnů v srpnu uspořádala společnost pro 
podporu lidí s mentálním postižením Hodo-
nín letní tábor na Mlýnkách a náš taneční 
kroužek si pro účastníky připravil program.

Některé děti z kroužku jely na toto 
vystoupení s různými pocity a ty menší i se 
strachem co je tam čeká.

Věděly předem, že jedou vystupovat 
lidem  trochu odlišným než jsou oni sami 
a protože se s takovými lidmi často, nebo 
vůbec nesetkávají, měly pochopitelně trošku 
obavu. Po milém přijetí a neskrývaném zájmu všech obyvatel tábora z nich však veškeré obavy 
opadly.

Děti předvedly všechno, co se za celý rok v kroužku naučily. Největší úspěch měly Prin-
cezny a Piráti z Karibiku. Představení mělo obrovský úspěch a moc se líbilo. Dlužno říct, že 
takový potlesk na závěr, který nebral konce, dosud nikde nezažily.

V závěru jsme spokojeným divákům rozdávali malé pozornosti. Nemohli jsme si při tom 
nevšimnout neobyčejného vděku a radosti z dárků. Také obrovské radosti z každé maličkosti 
a z každé věty, kterou jim někdo věnuje...

Ráda bych touto cestou poděkovala nejen za sebe, ale za všechny účinkující paní Lence Macháč-
kové za to, že nás na tento tábor pozvala, a doufáme, že se na nás obrátí také v příštím létě.

Rádi přijedeme!
Radka Bučková
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NOC PLNÁ POHÁDEK

V  červnu se poprvé uskutečnila nová akce pro děti ze ZŠ s názvem „NOC PLNÁ POHÁDEK“.
Již před 18.00 hodinou se začaly scházet některé děti,  které se už nemohly dočkat. My, pořadate-

lé, jsme z toho pochopitelně měli velkou radost, protože jsme si nebyli jistí, jestli se taková akce setká 
s dobrým ohlasem a bude-li oni vůbec zájem. Ale zájem byl a veliký.

Přenocovat do tělocvičny přišlo se spacákem skoro čtyřicet dětí.
Nejprve jsme si zahráli různé hry, které byly zakončeny sladkou odměnou a pak už se začalo 

opékat. K táboráku dětem přišli zahrát na kytary a zazpívat Andrea Pomajbová a Josef Buček. Byly to 
písničky známé, i neznámé, ale děti se přesto velmi snažily přidat a hezky zpívaly.

Po setmění dostaly všechny děti svítící tyčinky a náramky, ze kterých měly velkou radost.
Po večerní hygieně se  uložily do spacáku, vzaly k sobě plyšáčky a snažily se usnout při čtení 

krásných pohádek. Některým se podařilo usnout hned, jiné byly vzhůru ještě dlouho, než se jim to 
podařilo. Nebylo čemu se divit, protože pro některé to bylo opravdu poprvé co nespinkaly ve své 
postýlce a proto z toho měly velký zážitek.

Ráno jsme děti rozhýbali malou rozcvičkou, aby jim lépe chutnaly čerstvé loupáčky a kakao.
Po snídani a ranní hygieně si pobalily spacáky i hračky, společnými silami uklidily všechny věci 

v tělocvičně, i na školním dvoře a za radostného pokřiku HURÁ, HURÁ, HURÁ se rozcházely domů 
s tím, že už se budou zase těšit  na další „Noc plnou pohádek“

členky Rady rodičů
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SRPNOVÁ NOC

Začátek léta patří v Sudoměřicích již 
tradičně cyklovečeru. Na letošní konec 
prázdnin připravila kulturní komise zába-
vu pro děti i dospělé - Srpnovou noc.  

Srpnová noc se konala 20. srpna na 
školním dvoře a v tělocvičně. Krásně 
slunečné odpoledne začalo dětskou dis-
kotékou, kterou moderovala Radka Buč-
ková.  O hudební doprovod se postaral 
DJ Zdeněk Ondrůš. Pro děti byly připra-
veny soutěže a samozřejmě i odměny. 
Skákací hrad potěšil nejen ty nejmenší,  
ale všechny zúčastněné.  Každépříchozí 
dítě dostalo při vstupu malé občerstvení, 
které připravil David Janeček. 

Na toto krásné odpoledne navazovala večerní rocková zábava. V tělocvičně zahrála skupina Fair 
play ze Bzence. Svým výkonem si získala většinu tanečníků, proto se na ni můžeme těšit i na hody 
v roce 2012. Součástí zábavy byla i bohatá tombola. Za hodnotné ceny děkujeme všem sponzorům.

Spolu se můžeme těšit na příští prázdniny, které ukončíme 2. září 2012 v zahrádkářském areálu.

Irena Šebestová - předsedkyně kulturní komise
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Z ČINNOSTI SVAZU DŮCHODCŮ ČR

MO SUDOMĚŘICE

Na léto a prázdniny jsme moc akcí neplánovali. Ale přes-
to vzpomínáme na vydařený zájezd do družební organizace 
důchodců v Brezové pod Bradlom, s výstupem na Bradlo. 

Dopoledne jsme navštívili Piešťany, kde byla mož-
nost koupání, ale využilo ji jen několik členů, ostatní jsme 
se prošli po parku a městě. Odtud jsme vyjeli na Bradlo 
s krásným výhledem do okolní krajiny a už jsme jeli do klu-
bovny, kde už jsme byli očekáváni.Kromě našich přátel na nás 
čekala i slovenská regionální televize, která přivítání natočila , 
podepsali jsme se do kroniky a začalo hodování.

Po přípitku to byla výborná slovenská kyselica, k pití co 
kdo chtěl, ke kávě zákusky a pak ještě talíř s klobásami,se 
zabíjačkovými specialitami. No, jídla a pití bylo hodně. 
O zpěv a písničky se postaral p. Pavliňák  hrou na harmoniku, 
čas mezi hraním zpestřil vtipy a tak bylo veselo

Hodně potěšila i odpo-
lední návštěva našeho pana 
starosty, který přijal pozvání 
členů Klubu Účast přislíbila 
i primátorka, ale z pracov-
ních důvodů se nakonec 
omluvila.

Byl to určitě krásný 
den a máme co oplácet.
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Na ART LETO Skalica jsme rozdali letáčky a členové mohli jezdit individuálně

S podzimem nám začnou nové akce a nebude jich málo – zájezd Lednice- Mikulov- Valtice, 
posezení při burčáku s přáteli z Brezové , setkání seniorů pořádané OU, členská schůze s bese-
dou s našimi jubilanty a další akce dle plánu .

Něco pro důchodce k zamyšlení  /zdroj internet/
POUČENÍ PRO SENIORY PODLE MAXMILIÁNA KAŠPARŮ

Autor je psychiatr, katolický kněz a docent na univerzitě, žije v Jihlavě.

Minulost - hovořit o minulosti znamená být k smíchu, nikoho to nezajímá, všichni jsme to slyšeli 
mnohokrát a často to ani není pravda. Někteří sice soucitně naslouchají, ale mají toho dost. Doporu-
čuje se upozornit „stárneš“ a pod.

Budoucnost je k pláči, rovněž o budoucnosti není dobré příliš hovořit, ale je nutné se připravit, 
např. madla v koupelně a na záchodě, optimální teplo, teplá voda, výtah či doprava po schodech, 
zuby, brýle, čitelný mobil, naslouchátka pro hluchnoucí. Nedoslýchavost nesmírně popuzuje.

Přítomnost je nejdůležitější, je třeba ji náležitě využít.

Doporučení:
- mít jeden domov, který důvěrně známe a kde jsme spokojeni
- nešetřit, již nebude příležitost úspor využít, potomci to rozhází
- uvědomit si svoji nedůležitost
- starat se o přiměřené zdraví
- být samostatný bez partnera, umět si uvařit, vyprat apod., u žen zvládat mužské činnosti
- mít přátele pozitivně laděné, tam,kde se jenom naříká a nadává, tam nechoďte
- ve společnosti mluvte přiměřenou intenzitou, příliš hlasitá mluva odpuzuje
- mít dostatek času, říci „nemám čas“ znamená buď „nechce se mi“ nebo „jsem neschopný“
- nic nemusíte
- mějte svůj majetek, byt, peníze, žít každý za své, říkat si o peníze je ponižující
- nenechat si mluvit do života, ať si mladí nechají své rady pro sebe
- mladým do ničeho nemluvit, poradit jenom pokud se zeptají a odpovědět pokud možno to, 
 co chtějí slyšet
- připustit, že jsme sami v minulosti udělali mnoho chyb
- nepředstírat mládí a chuť na sex, když není
- nedělejte dětem obětavou tchyni, tchána, péče o vnoučata již není povinnost
- přiměřeně se pohybovat, cyklisté s přilbou a kartou zdravotní pojišťovny
- e-mail neposílat mladým, mají jiný vkus, vzbuzujeme soucit
- nepředvádět se, je to trapné
- oblékat se přiměřeně věku, ne příliš mladě
- nepřejídat se, nekouřit, přiměřeně pít alkohol
- výchova seniorů je nesmysl
- velmi důležitá je čistota, denně má být koupel, zápach odpuzuje
- pravidelně používat internet

Zaznamenáno z vystoupení autora na ČR 2 v roce 2010
Růžena Klásková 
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HRUBÁ VRBKA, HRUBÁ

Letos v září slavila obec Hrubá Vrbka 650 
let od první písemné zmínky svého založení. 
Nenarodila jsem se tam, nemám tam žádné pří-
buzné, zato tam mám přátele, kteří o mé lásce 
k Horňácku vědí. Přesněji, o mé lásce k horňác-
ké muzice. Písnička je tam tvrdá stejně jako zem 
a pro naše „dolňácké „ uši k ní nevede snadná 
cesta. Kdo však jednou objeví její krásu, není 
cesty zpátky.

To je ta pravá hudba, dyž mráz jezdí po 
chrbtě a vlasy stávajú.
(z Mudrosloví Jožky Kubíka)

...Kdo z milovníků folklóru by neznal legendu horňáckých primášů „Majstra“ Jožku Kubíka. 
Narodil se v Hrubé Vrbce v r. 1907 do romské rodiny. Od své rodiny už v dětství převzal horňácký 
styl muziky, ale později do ní začal vnášet své vlastní prvky (hlavní změnou bylo zavedení cimbálu 
mezi smyčce).V polovině třicátých let si založil vlastní cimbálovou muziku. Byl znám nejen svým 
naprostým zaujetím pro hudbu, ale také pohostinností, vstřícností a poctivostí. Jeho průpovídky 
a moudra jsou dodnes vzpomínány při různých příležitostech.

„Hudba nesmí být pretvárená. Teda, to sa pozná, do pretváreně zpívá alebo hraje. Dyž to neide 
pretváreně, dycky to dobre dopadne. Ale jak to ide pretváreně, sbohem!“

Stoletou muzikantskou tradici v Hrubé Vrbce zaujímá rod Ňorků. Jan Ňorek I. vystupoval 
v r. 1892 na popud Leoše Janáčka na Lidovém koncertě v Brně. Hudecká muzika s primášem 
Janem Ňorkem III., který také působil ve vrbeckém evangelickém kostele jako varhaník, patřila 
svého času k nejvyhlášenějším v celém okolí.

Dalšími hudebními legendami této obce jsou bezesporu bratři Luboš a Dušan Holý, kte-
ré obdařil sám Pán Bůh nádhernými hlasy. Dušana jemným barevným tenorem a Luboše 
zvučným barytonem. Kdo je slyšel zpívat, nikdy na to nezapomene. Velká, velká škoda, že 

od letošního roku můžeme 
nenahraditelný hluboký hlas 
Luboše Holého zaslechnout 
už jen ze záznamů...

Při oslavách výročí 
založení obce zazpíval také 
„pan rídící“ František Okén-
ka, kterému bylo již neuvěři-
telných 90 let. Je znám svým 
vytříbeným vypravěčským 
stylem. Dlužno podotknout, 
že jeho hlas je stále krásný 
a jistý (stejně jako jeho štíhlá 
postava...).

Chloubou jsou ženské 
a mužské hrubovrbecké sbo-
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ry. V nich jsou také výrazné sólové osobnos-
ti. Můžete se zaposlouchat do jejich zpěvu, ale 
s největší pravděpodobností vás to nenechá chlad-
nými a za chvíli, aniž byste si to uvědomili, si zpí-
váte s nimi.

Je záviděníhodné, jak se v tomto kraji daří 
zachovat tradice. Nejen v písničce a muzice, v noše-
ní krojů ale i dodržováním starých zvyků. Nemám 
na mysli ty vyumělkované, myslím ty „nepretváre-
né“. Nejspíše proto má Horňácko tolik příznivců 
z celé republiky. Na webových stránkách Hrubé 
Vrbky mě zaujal článek Martina Kozlovského 
z rubriky Napsali o nás. Úryvek stojí za přečtení...

Jsem moc rád, že v posledních letech se takovým způsobem „probudily“ obě Vrbky, ze kterých 
dříve pocházela značná část těch „nejurozenějších“ horňáckých muzikantů a zpěváků. Když jsem 
si na výstavce pořádané k Hrubovrbeckým slavnostem přečetl, že Hrubá Vrbka má něco málo 
přes 700 obyvatel, což je zhruba počet lidí bydlících v pouhých čtyřech blocích paneláků na našem 
brněnském sídlišti, tak je naprosto fascinující jak se takové počtem malé společenství lidí dokáže 
stát opravdu nepřehlédnutelným fenoménem a to teď nemyslím jen ten nejvíce stereotypně připo-
mínaný folklór.

(Martin Kozlovský: Poznámka k Hrubovrbeckým slavnostem)
Pavla Sochorová
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ZAHRADNÍKŮV PODZIM PODLE KARLA ČAPKA

(aneb určeno nejen všem milovníkům zahradničení)
Takový podzim je přeúrodná doba; proti němu je jaro, abych tak řekl, drobet titěrné; podzim 

pracuje rád ve velkém měřítku. Stane se vám někdy, že by vám jarní fi alinka narostla do tří metrů 
výšky, nebo tulipán rostl a rostl, až by vám přerostl stromy? Tak vidíte ; ale za to se vám přihodí, 
že si z jara zasadíte nějaký ten podzimní aster, a do října se vám z toho udělá dvoumetrový prales, 
do kterého se neodvážíte vkročit, protože byste už nenašli cestu ven; nebo vložíte v dubnu do 
půdy kořínek helenia nebo slunokvětu, a teď na vás jaksi ironicky kývají shůry zlaté květy, na které 
už nedosáhnete rukou, ani když se postavíte na špičky. To se přihází zahradníkovi co chvíli, že 
se trochu dostane z měřítka. Proto na podzim se provádí stěhování kytek; každého roku přenáší 
zahradník své perenky jako kočka koťata; každého roku si s uspokojením řekne: Tak, teď to mám 
všechno osázeno a v pořádku. Příštího roku si zas tak oddychne. Zahrádka není nikdy hotova. 
V tom směru je zahrádka podobna lidskému světu a všemu lidskému podnikání.

Já vím, že je mnoho krásných .povolání, na příklad psát do novin, hlasovat v parlamentě, sedět 
ve správní radě nebo podpisovat úřední lejstra; ale jakkoliv to všechno je pěkné a záslužné, člověk 
při tom nedělá tu fi guru a nemá tak monumentální, plastický a přímo sochařský postoj jako muž 
s rýčem. Pane, když tak stojíte na svém záhonku. jednou nohou opřen o rýč, stíraje si pot a pravé 
„Uf “, tu vypadáte rovnou jako alegorická socha; stačilo by vás pozorně vyrýt, vyzvednout i s kořín-
ky a postavit na sokl s nápisem „Triumf práce“ nebo „Pán země“ nebo tak nějak. To říkám proto, 
že teď je k tomu zrovna čas, totiž k tomu rytí.

      
Ano, v listopadu se má obracet a kypřit půda; nabírat ji plným rýčem, to je tak chutný a labuž-

nický pocit, jako byste nabírali plnou sběračkou, plnou lžicí jídlo. Dobrá půda, tak jako dobré jídlo, 
nesmí být ani příliš mastná ani těžká ani studená ani tuze mokrá ani tuze suchá ani mazlavá ani 
tvrdá ani kruchá ani syrová; má být jako chleba, jako perník, jako buchta, jako kynuté těsto; má 
se rozsejpat, ale nemá se drobit; má pod rýčem rupnout, ale nemá mlaskat; nemá dělat lavice ani 
hlavy, ani plástve, ani knedlíky, nýbrž, když ji plným rýčem obrátíte, má libostí vzdychnout a roz-
padnout se v hroudy a krupičkovou prsť. Toto pak jest půda chutná a jedlá, vzdělaná a šlechetná, 
půda hluboká a vlahá, propustná, dýchající a měkká, zkrátka dobrá půda, tak jako jsou dobří lidé; 
a jak známo, v tomto slzavém údolí už není nic lepšího.

Vězte, člověče zahradní, že v tyto podzimní dny se ještě může přesazovat. To se nejdřív dokola 
okope a obryje keř nebo stromek co nejhlouběji; potom se podebere rýčem od spodu, načež oby-
čejně rýč praskne ve dví. Jsou lidé, hlavně kritikové a veřejní řečníci, kteří rádi mluví o kořenech ; 
na příklad hlásají, že se máme vracet ke kořenům, nebo že nějaké zlo se má vyvrátit z kořene, nebo 
že máme proniknout až ke kořenům některé věci. Nuže, rád bych je viděl, kdyby měli vykopat (s 
příslušnými kořeny) řekněme tříletou kdouli. Rád byl bych svědkem toho, kdyby pan Arne Novák 
se ponořil až ke kořenům třeba jen tak malého keříčku, jako je Ruscus. Přál bych si pozorovat, jak 
pan Zdeněk Nejedlý vyvrací z kořene dejme tomu starší topol. Myslím, že by se po delší námaze 
narovnávali v kříži a pronesli jen jedno slovo. Vezmu na to jed, že by to slovo bylo „Hergot!“. Já 
jsem to zkusil s cydoniemi; i potvrzuji, že práce s kořeny je těžká, a že je lepší nechat kořeny tam, 
kde jsou; ony už vědí, proč chtějí být tak hluboko; řekl bych, že nestojí o naši pozornost. Ono je 
lépe nechat ty kořeny být a raději zlepšit půdu.
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A pak, ještě nám rozkvétá listí: podzimní listí žluté a nachové, zrzavé, oranžové, paprikově rudé, 
krvavě hnědé; a rudé, oranžové, černé, modře ojíněné bobule; a žluté, zarudlé, světlé dřevo holých 
větviček ; ještě nejsme norovi. A i když zapadnou sněhem, ještě tu budou temně zelené cesminy s 
řeřavě červenými plody a černé borovice a cypříšky a tisy; nikdy tomu není konec.

Říkám vám, smrt není; není ani spánek. Rosteme jenom z doby do doby. Musíme mít s živo-
tem trpělivost, neboť je věčný.

Ale i vy, kdo nevládnete nějakým tím záhonkem vlastní půdy ve vesmíru, můžete se v této 
podzimní době klanět přírodě, a sice tím, že si zasázíte do květináčů cibulky hyacintů a tulipánů, 
aby vám během zimy buď zmrzly anebo‘ rozkvetly. To se dělá tak: koupíte si příslušné cibulky a u 
nejbližšího zahradníka pytel pěkné kompostní půdy; načež vyhledáte ve sklepě a na půdě všechny 
staré květináče a do každého dáte po cibulce. Ke konci shledáte, že máte ještě několik cibulek, ale 
žádné květináče. I nakoupíte květináčů, načež zjistíte, že už sice nemáte žádných cibulek, ale za to 
vám přebývají květináče a půda. Tu nakoupíte pár dalších cibulek, ale protože vám zase nestačila 
půda, koupíte si nový pytlík kompostky. Pak vám zase přebývá půda, kterou ovšem nechcete vyho-
dit a raději si zase přikoupíte nějaké květináče a cibulky. Tím způsobem pokračujete dále, až vám 
to domácí lidé zakáží. Potom tím naplníte okna, stoly, skříně, špižírnu, sklep a podkroví, načež s 
důvěrou hledíte vstříc nastávající zimě. 

          
    
 Je to optický klam, že stromy a keře jsou na podzim holé; jsou totiž posety vším, co 

se na nich z jara vybalí a rozvine. Je to jen optický klam, že květina na podzim zachází; 
neboť se vlastně rodí. Říkáme, že příroda odpočívá, zatím co se dere kupředu jako divá. Jen 
zavřela krám a zatáhla.‘ žaluzie; ale za nimi se už vybaluje nové zboží a regály se plní, až 
se prohýbají. Lidi, tohle je to pravé jaro; co není hotovo teď, nebude hotovo ani v dubnu. 
Budoucnost není před námi, neboť je už tady v podobě klíčku; je už mezi námi; a co není 
mezi námi, nebude ani v budoucnosti. Nevidíme kličky, protože jsou pod zemí ; neznáme 
budoucnost, protože je v nás. Někdy se nám zdá, že páchneme tlením, postláni suchými 
zbytky minulosti; ale kdybychom se mohli podívat, co tlustých a bílých výhonků si razí 
cestu v té staré kulturní půdě, které se říká dnešek; co semen potají klíčí; co starých sazenic 
se sbírá a soustřeďuje v živý puk, který jednou propukne v kvetoucí život; kdybychom se 
mohli podívat na to tajné hemžení budoucnosti mezi námi, řekli bychom si patrně, že velká 
volovina je náš stesk i naše nedůvěra; a že ze všeho nejlepší je být živým člověkem; totiž 
člověkem, který roste.

( úryvky z knihy Karla Čapka Zahradníkův rok)
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PRO BYSTRÉ HLAVIČKY

Správné odpovědi z minulého kvízu jsou: 
1. Dřevěné kůlové domy. 2. Jantarová stezka. 3. Stříbrný římský antoninián císaře Valeriána I., 
bronzová spona - šatní spínadlo, ale také spousta zlomků keramických nádob. 4. Horní Chme-
lince a Valcha.

 Díl II. Založení obce

Vykopávky v rámci stavby obchvatu u naší obce vypovídají, že toto místo bylo v našem 
regionu od 3. tisíciletí do 13. stol. n.lp. nepřetržitě a nejrozsáhleji osídleno. Nacházejí se zde 
pozůstatky po velkomoravském a raně přemyslovském hradisku Hrůdy. Opevnění, obkličující 
území kolem 3 ha, bylo vybudováno v původním meandru ramena řeky Moravy na typickém 
jihomoravském nížinném pahorku. Valy hradiště byly dobře viditelné ještě do roku 1932, ale 
byly narušeny stavbou Baťova kanálu, který je proťal. Hradisko bylo vybudováno pravděpodob-
ně za knížete Svatopluka k ochraně před postupujícími barbary z východu. V rámci vykopá-
vek bylo nalezeno mnoho keramických střepů, převážně z 11. století, šperky, ostruha, skleněný 
korálek.V hradišti bylo objeveno i pohřebiště s množstvím koster a je možné, že zde stál také 
feudálův kostelík, kolem něhož mohli být pochováváni členové rodiny a později i jeho nevolníci. 
Pozoruhodným nálezem, který stojí za zmínku je prsten, pletený z bronzových drátků. V 11.stol. 
n.l. bylo  sídlo feudála z hradiště Hrúdy přeneseno na hrad do Skalice, který pravděpodobně po 
celé 11. a 12. století patřil k Moravě. 

Ve 13. a 14. století dostal zdejší kraj mezi Kunovicemi a Holíčem jméno “provincia Lucen-
sis”. Toto území sloužilo za dob Přemyslovců jako ochranný štít proti Uhrům.

Jedním z družiníků krále Přemysla Otakara II. byl i Sudomír z Horky, který za své oddané 
a věrné služby dostal  území, na jehož části zbudoval v r. 1262 pohraniční ves s dnešním názvem 
Sudoměřice. Po jeho smrti v r. 1264 připadla obec spolu s Rohatcem jako jeden celek jeho synu 
Tvrdišovi. První písemná zmínka se však objevila až r. 1368, kdy  obec Sudoměřice kupuje Beneš 
z Kravař a ze Strážnice od Alberta ze Šternberka, biskupa litomyšlského.

V první polovině 15. stol. bylo obyvatelstvo naší obce husitské a později přecházelo k vyzná-
ní evangelickému a českobratrskému. Při spanilých jízdách husitů, tzv. Rejsech, které měly být 
odvetou za křižácké výpravy, sloužila mnohokrát naše obec jako základna. 

Přelom 15. a 16. století znamenal všeobecný rozkvět, avšak po Bitvě na Bílé hoře v r. 1620 se 
podmínky venkovského lidu výrazně zhoršily. Roku 1623 přišly další boje s Uhry a následovala 
„Třicetiletá válka”, která zanechala ve zdejším kraji hluboké rány.

(Zdroj:  internet a webové stránky Obce Sudoměřice)

Kvíz:

1. otázka: Kdy a kde bylo vybudováno hradisko Hrůdy?
2. otázka: Kdy se datuje založení Sudoměřic?
3. otázka: V kterém roce se objevila první písemná zmínka o Sudoměřicích?
4. otázka:Co jsou to Rejsy?

Správné odpovědi najdete při čtení II. dílu nebo v příštím vydání Sudoměřského zpravodaje.

Takže pátrejte a taky se mějte a smějte... M.O.
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