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Vážení spoluobčané,

letošní astronomický začátek léta nás tentokrát pěkně zmátl a s našimi představami léta zcela 
jistě nekorespondoval. Co naplat. Příroda má zkrátka svůj vlastní běh a na nás se pranijak ne-
ohlíží. Ale nechci smutně vzdychat a přemítat nad počasím a spekulovat jestli to koncem měsíce, 
v době vydání zpravodaje, bude o něco lepší. Míním, se přinejmenším těšit z toho, že mi právě 
v červnu přibyl k životu zase jeden hezký rok…

A tak jsem si řekla, při hledání tématu do úvodníku , že bych se mohla tentokrát třeba zmínit 
o někom, kdo se narodil v červnu jako já a kdo by za zmínku stál. Našla jsem autora úžasné knížky 
Malý princ - Antoina Saint- Exupéryho. Když byl malý chlapec, doma mu říkali „Král Sluníčko“ 
pro jeho modré oči a blonďaté vlásky. V dospělosti se o něm mluví, jako o člověku s hlubokou úctou 
a vírou v duchovní hodnoty lidstva. A to jistě za zmínku stojí. (Úryvky z jeho úžasných myšlenek  
čekají na ty z Vás, kteří vydržíte číst zpravodaj až do konce ☺ .) 

A protože právě nastal čas dovolených, přeju Vám, abyste si je dokonale užili, ale zároveň, 
abyste se ze svých cest rádi vraceli sem, domů, kde máte své blízké a své přátele…

 A právě o domovu je moje oblíbená básnička Josefa Václava Sládka, kterou ráda připojuji. 

Vaše redakce

Josef Václav Sládek - Domov

Domove, domove
drahý a jediný,
nejdražší, nejsladší
nad světa končiny.

Nejdražší, nejsladší
na světě ze všeho,
daný mi v kolébce
od Boha samého. 

A kdybych ve světě
byl i ten nejchudší,
ty‘s mi dán za poklad
v matčině náručí.

Jinde jsou krásnější,
jinde jsou šťastnější,
ale ty‘s nad všechny
vlasti mi milejší. 

Před mořem, za mořem
nenajdu takové,
jako ty, milený
český můj domove!
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 

v průběhu období konce jara a začínajícího léta většinou u nás 
v Sudoměřicích bývá krásně a pohodově. Nevím, zdali můžeme 
letos toto období nazývat jinak, než nespisovně. Pořád jenom prší, 
louky zaplavené a těch krvežíznivých komárů co jenom je. A to 
jsme zatím na počátku léta. V uplynulém období jsme zažili oprav-
du velmi nepříjemné období. Tři vlny povodní, v noci ze 12. na 
13. června vichřice s výpadky elektřiny a s polámanými stromy, 
do toho  dva horké víkendy, bouřky atd. Zajímavé období, ale asi 
jenom pro našeho místního meteorologa Tomáše. Prožili jsme ale 
i radostnější chvíle: uskutečnil se Slet čarodějnic 30. dubna, na 1.máje 
otevírání plavební sezóny na Baťáku a  místní košt vína a začátkem 

června se konaly naše Sudoměřické hody. Na všechny tyto akce přišlo velké množství účastní-
ků, hostů i diváků. Počasí na tyto akce překvapivě také vydrželo. Doufejme, že se počasí konečně 
umoudří, louky a pole konečně vyschnou, komárům dojde chuť na lidskou krev a my konečně 
můžeme žít normálně. Mladí by si rádi  užili prázdnin a my starší nemusíme zase tak často sekat 
trávu, vždyť si chceme konečně užít i  nějakou tu dovolenou.  Co nás čeká v příštím období v obci: 
připravujeme k realizaci přislíbené dotace, jednak stavbu sběrného dvoru u ČOV Sudoměřice 
a také zateplení dvou budov základní školy a mateřské školy. Jsou rozběhnuty i mnohé další akce 
na získávání peněz z evropských dotací, ale tyto tři jsou již odsouhlaseny, jsou tedy jisté. Nyní při-
pravujeme podklady a výběrová řízení na dodavatele. Sběrný dvůr se bude realizovat koncem roku 
2010 a přejde do roku 2011. Ukončení stavby cca duben 2011. Rozpočtové náklady cca 7,4 mil Kč. 
Zateplení budov obou škol proběhne od konce prázdnin a ukončení staveb je očekáváno v říjnu 
2010. Rozpočtové náklady na zateplení ZŠ – 2,2 mil.Kč a 3,3 mil.Kč na MŠ.  Bude to hodně práce 
a starostí, ale zvládne se to. V současnosti se realizují i další menší investiční akce, jako je doplnění 
inventáře na turisticky zajímavá místa, výsadba sadu  u „Posraného trní“, realizace osazení zpětné 
klapky na dešťový oddělovač kanalizace v ulici Potoční, opravy chodníků atd. V uplynulém období 
jsme si prožili volby do Parlamentu ČR, výsledky za náš volební okrsek přinášíme dále.                  

Závěrem vám všem přeji pěkné vydařené léto s minimem komárů, hodně radosti a odpočinku 
se svými blízkými.

Stanislav Tomšej – starosta obce

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

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

členové redakční rady: RNDr. Danuše Nováková, Bc. Helena Tomčalová,
Jana Miklová,  Marian Kočiš.

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

Příští číslo vyjde v září 2010
Výtisk zdarma
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Usnesení z mimořádného XXVII. zasedání Zastupitelstva 

obce Sudoměřice, které  se konalo dne 15. března 2010  

od 18.oo hodiny v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice.

Usnesení: č. XXVII/1:  
 Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXVII. zasedání: Pavlu Socho-
rovou a Mariána Kočiše
Hlasování č.1:  pro 8,  proti 0 ,  zdržel se 0 

Usnesení: č. XXVII/2: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje   program XXVII. zasedání ZO.
Hlasování č.2:  pro   8 ,  proti 0   ,  zdržel se   0  

Usnesení: č. XXVII/3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí části komunikace III/4262 o výměře 3912 m2 a délce 
cca 262 m na parcele p.č. 1910 z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví obce Sudomě-
řice.
Hlasování č.3:   pro   8 ,  proti 0   ,  zdržel se   0  

Usnesení: č. XXVII/4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis pozemků vzniklých na základě GP č.pl. 568-37/2009 a to:  
parcelní čísla 1889/1, 1889/3 a 1889/4  na Českou republiku a parc.č. 1889/2 o vým. 2896 m2 na 
LV 10001 a pověřuje starostu obce k provedení příslušných opatření k naplnění tohoto  usnesení 
zastupitelstva.   
Hlasování č.4:  pro    8   ,  proti  0      ,  zdržel se 0    

V Sudoměřicích 15.3.2010 Stanislav Tomšej, starosta
Josef Šebesta, místostarosta

Usnesení XXVIII. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice 

konané 12. dubna 2010 v budově OÚ Sudoměřice v 18.00 hodin.

Usnesení: č. XXVIII/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXVIII. zasedání: Ing. Pavla 
Sochora, Mgr. Tomáše Tomčalu.
Hlasování č.1:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXVIII/2: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XXVIII.   zasedání ZO.
Hlasování č.2:  pro 9 ,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXVIII/ 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2   k rozpočtu  na r. 2010.
Hlasování č.3:  pro 9 ,  proti 0,  zdržel se 0
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Usnesení č. XXVIII/ 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení poplatků za odpady ve výši 350,- Kč/poplatníka /rok 
- s účinností od 1.7.2010. 
Hlasování č.4:  pro 6 ,  proti 3 ( Sochorová, RSDr. Buček, Kočiš),   zdržel se 0

Usnesení č. XXVIII/ 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. č.  1/2010, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 1/2005,  o místních poplatcích s účinností od 1.7.2010 
Hlasování č.5:  pro 7,   proti 2 ( RSDr.Buček, Kočiš) ,  zdržel se :0

Usnesení č. XXVIII/ 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 828 o vým. 699 m2v k. ú. Sudoměřice 
a schvaluje příslušnou kupní smlouvu. Současně pověřuje starostu k realizaci příslušných práv-
ních kroků k nabytí tohoto pozemku. 
Hlasování č.6:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXVIII/ 7:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje parc.č. 102/2 o výměře 23 m2 v k. ú. Sudoměřice a zve-
řejnění tohoto záměru na úřední desce obce.
Hlasování č.7:  pro  9,   proti 0,  zdržel se 0         
  
Usnesení č. XXVIII/ 8:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost Svazu důchodců MO Sudoměřice ve výši 30 tis. Kč 
a pověřuje starostu k zapracování změny rozpočtu  a předložení na příštím zasedání
Hlasování č.8:  pro 8,  proti 0,  zdržel se 1 ( Šebesta)         
  
Usnesení č. XXVIII/ 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení podílového vlastnictví k pozemkům parc. č. 252/3, 
250/3, 255/2, 255/1, 252/2, 250/1, 252/5 a 248 za cenu 50,-Kč/1m2 vše v k.ú. Sudoměřice od 
vlastníka paní Marie Kláskové, Očovská  37008/22, Hodonín  a schvaluje příslušnou kupní 
smlouvu. Současně pověřuje starostu k realizaci příslušných právních kroků k nabytí těchto 
pozemků.
Hlasování č.9:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXVIII/10:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje parc.č. 1886/2 o výměře 154 m2 v k.ú. Sudoměřice 
a zveřejnění na úřední desce obce.
Hlasování č.10:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0   
     
Usnesení č. XXVIII/ 11:
Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo návrh na snížení nájmu v pronajatém objektu „Hospůdka 
u Kajmů“ – nájemce Stanislav Okáník- Revoluční 327/25, 696 01, Rohatec ,Identifi kační číslo: 
65378563 .     
 Hlasování č.11:  pro  9,  proti 0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXVIII/ 12:
Zastupitelstvo obce souhlasí s budoucí směnou pozemků p.č. 1588/3, p.č. 1581/3, p.č. 1592/3, 
p.č.1593/3, p.č. 1594/3 v k. ú.



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJČERVEN 20106

Sudoměřice ve vlastnictví obce pro účely výstavby v lokalitě „Pod Vápenkama“.   
Hlasování č.12:  pro 8 ,  proti 0 ,  zdržel se 1(Šebesta)

Usnesení č. XXVIII/ 13:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu č. 6  v DPS č.p. 374 paní Marii Vrablicové, Sudo-
měřice č.p.221 - od 1.5.2010 a
pověřuje starostu obce k uzavření nájemní smlouvy za obvyklých podmínek.     
Hlasování č.13:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXVIII/ 14:
Zastupitelstvo obce schvaluje – zařazení žadatelky o obecní byt Petry Kvaltínové, Sudoměřice 
č.p. 71 do pořadníku žadatelů o byt.
Hlasování č.14:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0     

Usnesení č. XXVIII/ 15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice vyjadřuje veřejný příslib pozdržení odprodeje pozemků parc. 
č. 5111/2, 5111/9, 2653, 2729/5, 2729/6 2654/12, 2654/13 a 2654/127 vše v k.ú. Sudoměřice , pro 
účely jejího využití nejpozději do 30. 9. 2010, fi rmě HABA Czech, s.r.o. IČO: 28351142 , sídlo 
Brno, Za Divadlem 586/2     
 Hlasování č.15:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXVIII/ 16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 5111/2, 5111/9, 2653, 
2729/5, 2729/6 2654/12, 2654/13 a 2654/127 ve vlastnictví obce v k.ú. Sudoměřice v průmyslové 
zóně. 
Hlasování č.16:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0   

Usnesení č. XXVIII/ 17:
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí fi nanční výpomoci panu Josefu Šebestovi, Sudomě-
řice č.p. 236.
Hlasování č.17:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0 

Usnesení č. XXVIII/ 18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek smlouvy č.1 ke smlouvě o partnerství s DSO 
Mikroregion Strážnicko - ze dne 18. 9. 2009, který mění ustanovení  čl.V, odst. 3 Smlouvy  - 
mění se termín vrácení půjčky – nově do 31.10.2010. 
Hlasování č.18:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0  

V Sudoměřicích 12.4.2010 Stanislav Tomšej, starosta
                                                                              Josef Šebesta, místostarosta

Usnesení XXIX. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice 

konané 7. června 2010 v budově OÚ Sudoměřice ve 20.00 hodin.

Usnesení: č. XXIX/1.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXIX. zasedání: Petra Bučka 
a Mariana Kočiše. 
Hlasování č.1:  pro 8,  proti 0,  zdržel se 0 
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Usnesení: č. XXIX/2: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XXIX. zasedání.
Hlasování č.2:  pro 11 ,  proti 0 ,  zdržel se 0
 
Usnesení č. XXIX/ 3.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh PO ZŠ a MŠ  Sudoměřice - na zvýšení úplaty za předškolní 
vzdělávání 200,- Kč za celodenní provoz na 1 dítě,  130,- Kč při zkráceném provozu  a úplata za 
školní družinu v částce 100,- Kč.     
Hlasování č.3:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXIX/ 4.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh ředitelství školy na prázdninový provoz v mateřské 
školce.
Hlasování č.4:  pro 11, proti 0,  zdržel se 0 

Usnesení č. XXIX/ 5.
Zastupitelstvo obce schvaluje přesun zůstatku z hospodaření za rok 2009 u PO ZŠ a MŠ Sudo-
měřice v částce 38.801,- Kč do rezervního fondu PO. 
Hlasování č.5:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXIX/ 6.
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky v počtu žáků ZŠ Sudoměřice na šk.r. 2010-11 
o osm žáků  - limit činí 60 žáků, výjimka je schválena na počet zapsaných 52 žáků u ZŠ. 
Hlasování č.6:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXIX/ 7.
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky na  počet  - 27 dětí na jednu třídu v MŠ Sudomě-
řice na šk.r. 2010-11. Celkem zapsaných 54 dětí v MŠ. 
Hlasování č.7:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXIX/ 8.
Zastupitelstvo obce schvaluje  vedení účetnictví PO ZŠ a MŠ ve zjednodušeném rozsahu od 
1.1.2011  
Hlasování č.8:  pro  11,  proti 0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXIX/ 9.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1  ZŠ a MŠ Sudoměřice, příspěvková organiza-
ce.   
Hlasování č.9:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0     

Usnesení č. XXIX/ 10.
Zastupitelstvo obce svém XXIX. zasedání konaném dne 7. 6. 2010 schválilo závěrečný účet obce 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo tato nápravná opatření 
ke zjištěným nedostatkům při přezkoumání hospodaření obce.
Nedostatek: Nezaúčtován poslední výpis KB fondu FORM  z 31.12.2009 do roku 2009 (popl. 
KB, úroky KB)
Nápravné opatření:
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Výpis byl zaúčtován jako první účetní případ roku 2010, účetní doklad 2001 ze dne 11.1. 2010
Aby se zamezilo opakování podobných chyb je třeba důsledněji provádět kontrolu zaúčto-
vání a rovněž důsledněji provádět kontrolu dokladové inventury.
Lhůta pro plnění přijatého opatření:
Nápravné opatření již bylo splněno.
Hlasování č.10:  pro 11,  proti  0,  zdržel se 0   

Usnesení č. XXIX/ 11.
Zastupitelstvo obce   Sudoměřice schvaluje  – zahájení prací na změně č. 7 - schvaluje návrh zadání změ-
ny č.7 ÚPN SÚ Sudoměřice a pověřuje starostu obce k projednání a objednávce prací na změně č. 7.
Hlasování č.11:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0    

Usnesení č. XXIX/ 12. 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o půjčce s MAS Strážnicko ve výši 220 tis. Kč,  s termí-
nem vrácení půjčky do 30.3.2011 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování č.12:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0  

Usnesení č. XXIX/ 13.
Zastupitelstvo obce   schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu 2010.
Hlasování č.13:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0         

Usnesení č. XXIX/ 14.
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žádosti  paní Marie Sasínová, Sudoměřice č.p. 183 do 
pořadníku žadatelů o byt v DPS.   
Hlasování č.14:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXIX/ 15.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uložení věcného břemene na parc.č. 463 – nn smyčka 
pro RD pana Jana Opavského č.p. 19 v ul. Mlýnská.
Hlasování č.15:  pro  11,  proti 0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXIX/ 16.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 695/4 o vým.88m2. 
Hlasování č.16:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXIX/ 17.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu k zajištění realizace odhadu investice Lesy ČR 
na rybníku Vanďurák a přípravu kupní smlouvy na odkoupení této investice. 
Hlasování č.17:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0  

Usnesení č. XXIX/ 18.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na pronájem mobilního WC na přístavišti 
u Výklopníku  ve výši 5 000,-Kč, za podmínky provozu do konce sezóny 2010.
Hlasování č.18:  pro:6,  proti:3,  zdržel se 2

Usnesení č. XXIX/ 19.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2009 - DSO Obce pro 
Baťův kanál.
Hlasování č.19:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0    
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Usnesení č. XXIX/ 20.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2009 - DSO Mikroregi-
on Strážnicko.
Hlasování č.20:  pro 11,  proti  0,  zdržel se 0       

Usnesení č. XXIX/ 21.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje odprodej pozemků a nemovitostí v lokalitě průmys-
lová zóna U nádraží fi rmě HABA Czech, s. r. o., IČ: 283 51 142, sídlem Brno, Za Divadlem 
586/2, za cenu 3,5 mil. Kč a pověřuje Tomšeje, Ing. Sochora a RNDr. Novákovou k projednání 
a přípravě smlouvy o prodeji, vč. realizace předkupního práva obce v případě nerealizace inves-
tice ze strany fi . HABA.       
Hlasování č.21:  pro 11,  proti 0,  zdržel se  0  

Usnesení č. XXIX/ 22.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje odprodej pozemku parc.č. 102/2 o výměře 23 m2 
– sl. Magdaleně Kláskové, Sudoměřice č.p. 3 za cenu 1.150 Kč + příslušenství k realizaci zápisu 
do katastru nemovitostí.  
Hlasování č.22:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXIX/ 23.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje odprodej pozemku parc.č. 1886/2 o výměře 154  
m2 v k.ú. Sudoměřice v areálu přístaviště U Výklopníku – žadatel Zdeněk Fojtík , Sudoměřice 
č.p. 195 za cenu 7.700 Kč  + příslušenství k realizaci zápisu do katastru nemovitostí.  
Hlasování č.23:  pro 11,  proti  0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXIX/ 24
Zastupitelstvo obce  Sudoměřice  pověřuje a dává plnou moc ( v souladu s §31 zákona č.40/1964 
Sb. občanského zákoníku) ,  panu   Stanislavu  Tomšejovi –starostovi obce Sudoměřice, ve věci 
zastupování a jednání se SFŽP ČR ohledně  projektu a žádosti o dotaci  z OPŽP  osa 6.5-Podpora 
regenerace urbanizované krajiny: projekt OBNOVA SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI SUDOMĚŘI-
CE.
Hlasování č.24:  pro  11,  proti 0 ,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXIX/ 25.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje přestěhování knihovny do DPS č.p 374 a souhlasí 
s úpravou prvního patra budovy MŠ  - opět na učebnu školky.
Hlasování č.25:  pro  11,  proti 0,  zdržel se 0  

Usnesení č. XXIX/ 26.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc.č. 301/2 o výměře 359 m2 – fi r-
mě Bonega Sudoměřice.p. 302,   IČ 469 01 281, 696 66 Sudoměřice  za cenu 50 Kč/m2 .
Hlasování č.26:  pro  11,  proti 0,  zdržel se 0        

V Sudoměřicích 7.6.2010 Stanislav Tomšej, starosta obce
                                                                                       Josef Šebesta, místostarosta
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky

konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010

Obec: Sudoměřice

Voliči v seznamu: 987 Vydané obálky: 619 Volební účast: 62,72%
Odevzdané obálky: 619 Platné hlasy: 610 Platné hlasy: 98,55%

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Sudoměřice

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 OBČANÉ.CZ 1 0,16
4 Věci veřejné 36 5,90
5 Konzervativní strana 3 0,49
6 Komunistická str.Čech a Moravy 113 18,52
7 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0,32
9 Česká str.sociálně demokrat. 145 23,77

12 Moravané 5 0,81
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 20 3,27
14 STOP 0 0,00
15 TOP 09 66 10,81
17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 120 19,67
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,16
19 Česká str.národ.socialistická 1 0,16
20 Strana zelených 4 0,65
21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 10 1,63
23 Česká pirátská strana 5 0,81
24 Dělnic.str.sociální spravedl. 5 0,81
25 Strana svobodných občanů 2 0,32
26 Občanská demokratická strana 71 11,63
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Vítání do života 

V neděli 21. března jsme slavnostně přivítali do naší obce malé sudoměřičánky:

     
Annu Janečkovou Sudoměřice č. 502 

Lukáše Pomajbu Sudoměřice č. 423

Sophii Charlottu Salajkovou  Sudoměřice č. 437

Petru Smékalovou Sudoměřice č. 434

Terezu Sýkorovou Sudoměřice č. 290

Novopečeným maminkám i tatínkům přejeme hodně trpělivosti a dětem šťastný život.

                                       Pavla Sochorová, předsedkyně kulturní komise
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Má právo Církev a řádný křesťan zasahovat v té nebo oné záležitosti do našeho života? 
Dost často slyším tuto otázku, a to nejen od lidí bez vyznání, ale také z řad věřících. Proto bych 

chtěl k tomuto tématu použít promluvu Benedikta XVI. na téma „Svědectví Kristu v politickém 
životě“, kterou 21. května 2010 přednesl účastníkům 24. plenárního shromáždění Papežské rady 
pro laiky.

Papež jim řekl, že i když „technická formace politiků“ není součástí jejího poslání, má Církev 
právo „mravního úsudku ve věcech, jež se týkají společenského řádu, a to tam, kde to vyžadují 
základní práva člověka nebo spása duší“. 

„Je na věřících laicích, aby ukazovali - ve svém osobním a rodinném životě, i v socio-kul-
turním a politickém životě - že jim víra umožňuje číst skutečnost novým, hlubokým způsobem, 
a proměňovat ji“, řekl papež. 

„Je také povinností laiků, aby se aktivně účastnili politického života způsobem, který odpo-
vídá učení Církve, aby přinášeli do demokratické debaty solidní rozumové uvažování i velké 
ideály; musí hledat širší konsensus mezi lidmi, jimž jde o obranu života a svobody, ochranu 
pravdy, dobra rodiny, o solidaritu s potřebnými a o usilovné hledání obecného dobra“. 

Svatý otec pokračoval: „Potřebujeme autenticky křesťanské politiky, ale ještě více potřebu-
jeme věřící, kteří přinášejí svědectví Kristu a Evangeliu v občanském a politickém společenství. 
Tuto potřebu musí odrážet vzdělávací koncepty církevního společenství; vyžaduje také nové 
způsoby asistence a podpory od kněží. Členství křesťanů ve sdruženích, církevních hnutích 
a nových společenstvích může být dobrou školou učedníků a svědků, podporovaných charisma-
tickými, vzdělávacími a misijními zdroji těchto skupin“. 

Papež vysvětlil, že „šíření konfúzního kulturního relativismu a utilitářského, hedonis-
tického individualismu oslabuje demokracii a podporuje nadvládu síly. My naopak musíme 
najít a posilovat autentickou politickou moudrost; ve sféře naší vlastní kompetence musíme 
být nároční; musíme umět užívat vědeckého výzkumu, čelit realitě ve všech jejích aspektech, 
vyhýbat se jakémukoli ideologickému redukcionismu nebo utopickým snům; musíme uká-
zat, že jsme otevření pravému dialogu a spolupráci, musíme pamatovat, že politika předsta-

vuje komplexní 
rovnováhu mezi 
ideály a zájmy, 
ale nikdy nesmí-
me zapomínat, 
že hlas křesťanů 
může být rozho-
dující jen tehdy, 
když se znalost 
víry stává zna-
lostí skutečnosti, 
klíčem k úsudku 
a konceptu pře-
měny. Potřebuje-
me prostě pravou 
„revoluci lásky“.“ 
(převzato z Res 
Claritatis).

Duchovní okénko otce Jiřího
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Patrik Hrmo, Ivka Kováčová a Vladka Mižurová. Bohoslovci z Olomouce.

K tomu bych také rád připomenul to, co při návštěvě české země papež Benedikt XVI. řekl 
státníkům a politikům: 

„Věrnost lidu, kterému sloužíte a který zastupujete, vyžaduje věrnost pravdě, která je sama 
v sobě zárukou svobody a opravdového lidského rozvoje. Odvaha jasně vyřknout pravdu je 
vlastně službou všem členům společnosti tím, že osvětluje cestu lidského pokroku, poukazuje na 
etické a morální základy a dává záruku, že veřejný pořádek čerpá z pokladnice lidské moudrosti. 
Vnímavost k všeobecně platné pravdě by nikdy neměla být zastíněna partikularistickými zájmy, 
jakkoli důležitými, neboť to by vedlo jen k novým případům sociální fragmentace či diskrimina-
ce, o kterých tyto zájmové nebo lobbistické skupiny tvrdí, že je chtějí překonat.“

„Veritas vincit“. „To je heslo, které nese vlajka prezidenta České republiky: Nakonec pravda 
vítězí, avšak nikoli násilím, nýbrž přesvědčením, hrdinským svědectvím mužů a žen pevných 
zásad. Pravda vítězí upřímným dialogem, který upřednostňuje požadavky obecného dobra 
a odhlíží od soukromého zájmu. Žízeň po pravdě, kráse a dobru, vložená Stvořitelem do každé-
ho člověka, má za úkol sjednotit lidstvo v hledání spravedlnosti, svobody a míru.

Dámy a pánové, těmito myšlenkami v modlitbě vyjadřuji přání, aby vaše služba byla inspi-
rována a udržována světlem té pravdy, která je odleskem věčné Moudrosti Boha Stvořitele. Pro 
vás i vaše rodiny ze srdce vyprošuji hojné Boží požehnání“.

   
Myslím si, že každý z nás, z toho, co si přečetl, si může sám odpovědět na otázku položenou 

v úvodu. A pokusme se občas poprosit Boha: „Daruj nám svého Ducha, aby nás vedl, když máme 
rozlišovat a když se máme rozhodovat, zda je na místě, abychom se stali mluvčími těch osob, jichž 
se nikdo nezastane, nebo zda bychom se měli stáhnout, protože podobné smyšlení by mohlo odrážet 
naši pýchu a touhu dát se vidět.“

Blíží se doba prázdnin, a tak přeji všem, kteří již mají naplánované dovolené, aby je dobře 
prožili, načerpali sil do pracovních dnů. Také doufám, že během všech vašich prázdninových cest 
budete pamatovat na modlitbu a (alespoň) na nedělní mši sv.                         (otec Jiří SP)

Stránky farnosti: www. farnost.obecsudomerice.cz
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První svaté přijímání

V neděli 23.5.2010 přijali slav-
nostně v eucharistii v místním kostele 
Krista Krále poprvé tělo a krev Kris-
tovu sudoměřické děti: 

Anička Šebestová, Anička Tom-
čalová, Kryštof Sochor, Lukáš Stem-
berger a  Patrik Truhlář. 

Předcházela tomu celoroční pří-
prava dětí  a schůzky rodičů s admi-
nistrátorem naší farnosti, Otcem 
Jerzym. V sobotu, před nedělním        
obřadem, si děti poprvé přišly pro-
čistit svoje svědomí do zpovědnice 
a poprvé přišly poprosit samy za 

sebe o odpuštění hříchů. V neděli 
jsme před branou kostela požehnali 
dětem křížem na čelo a doprovodili 
je průvodem dovnitř. Seděly v půl-
kruhu v těsné blízkosti obětního stolu 
a naslouchaly slovům svého duchov-
ního Otce, až se   eucharistie přib-
lížila…

…V noci, kdy se za nás vydal, vzal 
při večeři chléb, vzdal ti díky a požeh-
nal, lámal, dával svým učedníkům 
a řekl: „Vezměte a jezte z toho všichni: 
toto je moje tělo, které se za vás vydá-
vá.“ Po večeři vzal také kalich, vzdal 

ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: „Vezměte 
a pijte z něho všichni: toto je kalich mé krve, která se prolé-
vá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva 
nová a věčná.         

To konejte na mou památku…“

…a poprvé byly knězem pozvány k večeři Beránkově.
Snad si děti budou to svátostné tajemství víry uchovávat 

po celý svůj život, aby je to posilovalo k dobrému a dáva-
lo jim to sílu proti pokušení. A snad jim zůstane v paměti 
i dojemná chvíle této slavnosti, jako zůstala nám rodičům.

Děti již Otci Jerzymu poděkovaly 
a děkujeme také my, rodiče.
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bylo ústředním popěvkem farního zájezdu do Nižne 
a Wyžne Lapsze na polské Spiši, kam nás vzal na tříden-
ní výlet administrátor naší farnosti Otec Jerzy Szwarc SP. 
Wyžne Lapsze jsou jeho rodištěm, takže všechny informa-
ce o místu a okolí pobytu jsme měli z přímého zdroje.

V pátek 11.6.10 jsme vyrazili po ranní mši směr Vyso-
ké Tatry, kde nás čekala první část programu. Jedni zvolili 
procházku po Štrbském Plese, druzí se vydali po kame-
nech, přes horské bystřiny k Popradskému plesu. Přestože 
jsme se rozdělili na dvě skupiny, krásné zážitky jsme měli 
všichni. Při tak slunečném počasí, jaké nás provázelo celé 
tři dny, by byl hřích si stěžovat. K večeru nás autobus přive-
zl na piaristickou ubytovnu v polských Nižnych Lapszach. 
Po večeři jsme se mohli projít obcí, která je velmi maleb-
ná a ještě dnes je možné zahlédnout několik starobylých 
stavení. Místní kostel, jehož patronem je sv. Quirinus, je 
sice architektonicky gotický, ale interiér je pozdně barokní 

a tudíž bohatě zdobený 
a bylo vskutku na co se 
dívat. Vedle kostela je 
postavena velká kaple, 
uzpůsobená pro větší 
počet věřících. Hlavní 
zeď zdobí monumen-
tální freska s tématem 
poslední večeře páně 
(Jidáš si nás všechny 
důkladně prohlédl).

V sobotu ráno po 
mši svaté a samozřejmě 
i snídani, jsme odje-
li na prohlídku zámku 
v Niedzici. První zmínky 
o hradu, který byl pře-

stavěn na zámek, pochází z roku 1325. Výklad 
historie jsme měli k dispozici v tištěné podobě 
od Otce Jerzyho, ale mohli jsme si vyslechnout 
také originální výklad v polštině. A že jsme 
dobře porozuměli, dokazuje hromadný zájem 
sudoměřických poutníků o studnu, do které se 
dá šeptat toužebné přání, jehož výsledný efekt 
může být více, než riskantní…Mohli jsme si 
prohlédnout, i vyzkoušet mučírnu, pokochat se 
interiérem, ale i úžasným pohledem na krajinu. 
Po prohlídce zámku jsme se přesunuli zpět na 

Rájem jednou chtěl bych jít…
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slovensko-polskou hranici, abychom zažili 
jednu z největších atrakcí Pieninského parku-
sjíždění Dunajce na pltích. Dunajec přitéká 
z Tater a vlévá se do Visly. Pluli jsme nádher-
ným kaňonem, tvořeným až 300m vysokými 
vápencovými skalisky. Na každé plti, kterou 
tvoří pětice k sobě svázaných úzkých člunů, 
byli dva pltníci, kteří se nám v průběhu plavby 
starali o výklad a rozptýlení. V nedaleké pří-
stavní restauraci vyhrávala kapela a někteří 
jsme si z radosti, že jsme se neutopili, i zatan-
covali. 

Večer nás O. Jerzy pozval na prohlídku 
Kalvárie, která je vybudovaná za zastavěnou částí obce Nižne Lapsze a byla posvěcená v r. 2007. 
Křížová cesta má dřevěnou vyřezávanou bránu a jednotlivá zastavení jsou umístěná v kopci. Na 
vrcholu vztyčený velký kříž je možné vidět z obce i v noci. Je to charismatické místo vybízející 
k tichu a motlitbě. Večer před odjezdem patřil posezení při dobré víně za zpěvu církevních 
i lidových písní.

V neděli ráno jsme se účastnili mše sv. v rodišti O. Jerzyho, v obci Wyžne Lapsze, který mši 
také sloužil v našem jazyce. Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v r. 1760 a je ve stylu polského 
rokoka. Krása. Po mši nám O.Jerzy představil svou sestru, bratra a přivítal se s jejich rodinami. 
Po snídani nás totiž čekala cesta zpátky domů. A také ona byla vyplněná programem. První 
zastávka byla u nádrže Liptovská Mara a druhá v Trenčíně. Z náměstí jsme vystoupali j k far-
skému kostelu narození Panny Marie, odkud byl úchvatný pohled do širokého okolí a krytými 
farskými schody se vrátili k piaristickému kostelu a gymnáziu, které jsme si mohli nejen pro-
hlédnout, ale krátce vychutnat i hru na klavír Tomáše Tomčaly ml.  No a než jsme se pořádně 
zabydleli v autobusových sedačkách, vítala nás cedule Sudoměřice. 

Farní výlet na slovensko-polskou Spiš byl směsicí duchovna, poznávání i odpočinku od 
všedních starostí. Skoro by se chtělo říct-něco jako školní výlet. Poděkování patří O. Jerzymu 
za výběr programu i zorganizování akce a jistě také všem ostatním, kteří se jakkoli podíleli na 
příjemném a hladkém průběhu.

 Pavla Sochorová       
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Ze školních lavic

Školní rok 2009/2010 uplynul jako voda a my se pomalu ocitáme na prahu vytoužených 
letních prázdnin. Závěrečné měsíce přinesly kromě běžných  povinností  také řadu  akcí a vzdě-
lávacích projektů. Mezi každoroční akce školy  patří kreativní dílna pro rodiče a žáky. Letos 
na jaře jsme se společně učili technice pedigu. Ve spolupráci s MŠ, tanečním kroužkem paní 
R. Bučkové a paní  M. Mikulkové jsme připravili pásmo věnované svátku matek.  

Nově jsme letos uskutečnili  projekty „Zdravá svačina“ nebo projekt ve spolupráci se stu-
denty Purkyňova gymnázia ve Strážnici- „Baterie neshnije“. Mimo to žáci  navštívili  Tespru 
Hodonín, kde se dověděli, jak se třídí odpad. Akcí je provázel maskot Tespík a každý se odnesl 
malou pozornost. Velké překvapení na žáky čekalo na Den dětí, kdy jsme společně navštívi-
li Hasičský záchranný sbor ve Veselí nad Moravou. Pro žáky byl připravený bohatý program 
s odměnou. Po návratu pak dostalo každé dítě nanuk, který jim věnovala Rada rodičů při ZŠ 
a MŠ Sudoměřice.

Některé akce pořádá naše škola   ve spolupráci se ZŠ a MŠ Petrov. Mezi ně patří např.  shléd-
nutí představení  pohádky loutkového divadla PoDiv s velkými marionety nebo  výchovný kon-
cert připravený skupinou Devítka. 

 Ve spolupráci s MŠ jsme pro předškoláky připravili projekt „S úsměvem do školy“, který má 
za cíl usnadnit přechod dětí  z MŠ do ZŠ. 

O některých akcích Vám příspěvky napsali sami  žáci pátého ročníku naší školy.
Před sebou máme pár posledních dní, ve kterých nás čeká školní výlet do ZOO Lešná, pěší 

výlet na Baťův kanál, Zahradní slavnost,  na které se rozloučí MŠ s předškoláčky a ZŠ s páťáky. 
Poslední  červnový den patří předání vysvědčení. 

Závěrem  mého příspěvku  mi dovolte  poděkovat všem pracovníkům školy za úsilí a nasa-
zení při jejich práci, Radě rodičů, která úzce se školou spolupracuje, Obci Sudoměřice za pod-
poru, všem sponzorům, rodičům a přátelům školy,  kteří  se  podíleli   na aktivitách školy nebo 
ji podpořili jinak (např. sběr papíru, kdy výtěžek škole pomůže pořádat další aktivity pro žáky). 

 Všem přeji krásné prožití letních dnů. 
                                                                        Mgr. Hana Veselá, zástupce statutárního orgánu   

Z návštěvy 3. a 4. třídy na obecním 
úřadě v Sudoměřicích.
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Nová počítačová učebna

V měsíci dubnu se dokončila nová počíta-
čová učebna ve 4. třídě (5. ročník).

Kromě šesti nových počítačových PC 
klientů se zde nachází dataprojektor, plátno 
a učitelský PC klient se serverem. Na těchto 
počítačích se dají využívat informace k učení. 
Pomocná stránka www.pripravy.estranky.cz.  
Jsou tam učiva pro předškoláky   až po 5.třídu.

A dále zajímavosti o počítačích: Jsou zabu-
dovány v lavicích, takže se jenom vysunou 

Výchovný koncert

Ve středu 28. dubna 2010 naše škola, ZŠ Sudoměřice, navštívila Kulturní dům Strážničan 
ve Strážnici, kde nám děti, které navštěvují Základní školu umění, předvedly, co se naučily. 
Byl to např. tanec, ale spíše hra na hudební nástroje: cimbál, housle, kytaru, harmoniku, 
elektrickou kytaru a různé další nástroje. Koncertem nás provázel pan Petr Jandásek. Všem 
se to moc líbilo. Byl to 
skvělý koncert.  :)

V pátek 14. května 
2010 se uskutečnil kon-
cert skupiny Devítka. 
Žáci si mohli společ-
ně se skupinou zazpí-
vat, zahrát na nástroj. 
Součástí koncertu byla 
i soutěž, za kterou 
dostal vítěz jejich cd.     

Martina Kolaříková, 
5. roč. 

monitory, klávesnice, myš a můžeme praco-
vat. Vyhledáváme informace na internetu, 
učíme se pracovat s programy: např. něco si 
zkopírujeme z internetu-  uložíme do wordu, 
zpracujeme a vystavíme. Žákům se učebna 
velmi líbí.

                                                                         
                                       Marek Cuták, 5. roč.
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 Loutkové divadlo Princ a čarodějnice

Dne 26.5.2010 se u nás v tělocvičně ZŠ 
v Sudoměřicích uskutečnilo loutkové divadlo. 
Pohádka vyprávěla o princi Vilíkovi, který si 
měl vybrat princeznu. Jenže princezny se mu 
zdály nafoukané a tak šel do lesa hledat  ženu, 
která by ho měla ráda. Našel hezkou dív-
ku Amálku, kterou požádal o ruku. Amálka 
řekla, aby přišel zítra, že si to musí rozmyslet. 
Vilíka zaklela čarodějnice do kočičí podoby. 
Princ příští den nepřišel a tak se ho Amálka 

vydala hledat. Potkala čarodějnici a ta jí řekla, 
že Vilík je kocour. Amálka zjistila, že se čaro-
dějnice bojí psů a tak požádala děti, aby štěka-
ly a  čarodějnice utekla. Ona však zapomněla 
koště a tak  Amálka Vilíka odčarovala. Divadlo 
bylo ukončeno písní. Podle potlesku se divadlo 
s krásnými velkými marionetami všem  moc 
líbilo.

Monika Leskovská, 5. roč.

Jarní kreativní dílna

Výroba z pedigu
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Týden zdravé výživy

V měsíci květnu a červnu si každá třída udělala projekt o zdra-
vé výživě. Naše třída si v pátek 4. června  rozdělila úkoly. Další celý 
týden jsme si každý den  přinesli něco zdravého. Velkou pochvalu si 
zasloužily maminky, které každému pomohly. Ochutnávali jsme nejen 
zdravé  dobroty, ale také  jsme  i vyhledávali na počítačích  informace 
o zdravé výživě, přinesli recepty na různé 
zdravé dobroty a vytvořili pyramidu zdra-
vé výživy. Ve čtvrtek si každý napsal jídel-
níček, co jedl. Každé dítě, které se projek-

tu zúčastnilo určitě zjistilo, že jablko je lepší než brambůrky:-). 

Barbora Šebestová, 5. ročník 

Projekt „Baterie neshnije“

Dne 4. června 2010 nám 
dvě studentky z Purkyňova 
gymnázia ve Strážnici předsta-
vily projekt „Baterie neshnije“. 
Projekt byl o tom, jak správ-
ně třídit odpad, jak zacházet 
s bateriemi, jak je skladovat 
a kam je odevzdávat.  Hlavním 
cílem projektu je, aby se bate-
rie nedostaly na skládky, kde 
by poškodily životní prostředí. 
Hravou formou jsme třídili 
odpad, shlédli jsme prezentaci 

na motivy pohád-
ky  „Křemílek 
a Vochomůrka.“ 
Velmi zajíma-
vá byla ukázka 
krátkého fi lmu, 
kterou  studenti 
sami natočili. Byl 
to velmi poučný 
projekt. 

Eliška Bučková,
Barbora Šebestová, 

5. ročník
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Dne 9.4.2010 se uskutečnil svá-
tek všech maminek. Taneční kroužek 
zahájil příjemné odpoledne svým 
country tancem pod vedením Radky 
Bučkové. Dále vystupovala mateř-
ská škola se svým malým divadlem 
vítáním jara. Škola vystupovala 
s netradičním programem. 1. roč-
ník předvedl aerobic a 2. ročník 
kratičká divadla např. O kůzlátkách, 
O Jezinkách, O Červené Karkulce 
atd. Třeťáci a čtvrťáci naučili diváky 
počítat anglicky a potom zatančili 
svou Šílenou pohádku. 5. ročník měl 
program rozdělený. Chlapci zareci-

tovali básničky od nadějné Kat-
ky Mrákové, která píše nádherné 
básničky a děvčata zatančila se 
stuhami. Potom vystoupil taneční 
kroužek pod vedením paní Mikul-

kové. Nakonec opět pod vedením 
Radky Bučkové vystoupily děti 
s pompóny a rock´n rollem. Bylo 
to příjemné odpoledne.    

Eliška Bučková, 5. roč.

Den matek
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1. června 2010 se v naší škole usku-
tečnil Den dětí. Paní učitelka z 5. třídy 
nás vystrašila písemkou a samozřejmě 
diktátem,  ale začali jsme ji přemlouvat 
tak, že jsme jí řekli ,,Paní učitelko, když 
je ten den dětí, tak diktát ani písemku ne, 
prosííím!‘‘Tak jsme šli dolů do šatny, ale 
nikdo kromě paní ředitelky nevěděl, kam 
to jedeme a ona to zase nechtěla říct, pro-

tože to mělo být (jako vždy) překvapení,   
takže jsme jeli, a jeli a nakonec jsme dojeli 
do Veselí nad Moravou. Pan řidič zastavil 
u hasičské stanice, kde jsme vysedli a hned 
z garáže vyjížděli dva hasičské vozy. Jeden 

hasič ve voze dokonce spustil houkačku. 
Prohlíželi jsme si je a potom jsme se roz-
dělili na tři skupiny. Jedna skupina stříkala 
z hadice, druhou skupinu doprovázel hasič, 
který jim ukazoval hasičské vozy a třetí 
skupinu doprovázel další hasič, který zase 
ukazoval speciální vybavení hasičů. Potom 
se skupiny prostřídaly a bylo to. Zase jsme 

jeli zpátky do školy, kde nás 
čekalo zase učení, ale i slad-
ký nanuk.

Kryštof Kadlečík,  
5. ročník

Den dětí
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Mateřská škola

A jsou tu prázdniny…

Když se ohlédneme za 
uplynulý školním rokem, 
můžeme si říct, že to byl rok 
zajímavý a bohatý na zážitky.

A co se dětem nejvíce líbi-
lo? Na podzim soutěž –  Pod-
zimníček, vánoční vystoupe-
ní, divadlo Rolnička, Šikulka, 
divadlo v Uherském Hradišti, 
koncert ZUŠ ve Strážnici, 
zápis do ZŠ. Náročnou, ale 
zdařilou akcí byl Den matek, 

kde děti kytičkou říkadel a písní přály 
svým maminkám. Rybářský den se nám 
vzhledem deštivému počasí nevydařil. 
Děti velmi ochotně spolupracovaly na 
tvorbě tabla předškoláků. Předškoláci se 
zúčastnili společného projektu ZŠ a MŠ 
– S úsměvem do školy. Návštěva v jednot-
livých třídách se dětem velmi líbila. Spo-
lečně se svými staršími kamarády si hrály, 
vyráběly zajímavé výrobky, seznamovaly 
se zdravou výživou a to vše zvýšilo těšení 

se do školy.
Den dětí jsme pojaly pohádkově. Z pohádky do pohádky nás provázela princezna s kou-

zelným klíčem. Děti soutěžily, plnily úkoly 
a nakonec si s princeznou zazpívaly písničky 
ze známých pohádek. Sladká odměna svátek 
zakončila. 

Výlet do ZOO Hodonín  se také zdařil, poča-
sí nám tentokrát přálo.  Ještě nás čeká rozloučení 
s předškoláky.

A to nejlepší…… dva měsíce prázdnin. Pře-
jeme, ať se vydaří, ať jsou krásné, plné zážitků 
a sluníčka.

Dana Nováková,  vedoucí učitelka MŠ

Tablo předškoláků

Den dětí

Projekt S úsměvem do školy
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Oslava Dne dětí

V neděli 30.5.2010 byla u příležitosti Dne 
dětí uspořádána Sdružením rodičů při ZŠ 
a MŠ v Sudoměřicích velká šermířská show 
společnosti Memento mori z Uherského 
Ostrohu.

V areálu Starého potoka se objevily dva 
historické válečné stany, rytíři ve zbroji i slič-
ná hradní dáma. K vidění byly nejen minia-
turní repliky děl, ale i přilbice, celá řada krás-
ně kovaných mečů, kuše a luky. Děti si z nich 
mohly pod dohledem mužů v dobových kostý-
mech zastřílet na terče, velké meče si potěžkat 
nebo se s nimi vyfotit po boku statných rytířů. 

Hlavní program zahájila předsedkyně sdružení, Radka Bučková, odpálením nálože děla sice 
menšího kalibru, zato velkého silného zvuko-
vého efektu.

Když obloha nad Sudoměřicemi ztemněla, 
byl zahájen turnaj rytířů v plné zbroji o růži 
krásné dámy. Viděli jsme souboje meči, seke-
rami a štíty, kopími a halapartnami, to vše za 
doprovodu emotivní hudby. Vítěze pak dáma 
odměnila rudou růží.

Zlověstné hromobití a kapky deště sice 
přidaly na dramatičnosti, ale zároveň zahna-
ly diváky pod střechu na pódium. Účinkující 
se ale deště nezalekli a po krátkém převleku 
předvedli renesanční parodii Landsknechti, na život ve vojenském táboře, kde velitel práská 
bičem a honí vojáky, kteří cvičí, střílí, šermují a tropí naschvály. Také my jsme byli vtaženi 

do děje a museli reagovat na 
blížící se ostří halaparten.

To nás ale ještě čekalo 
představení s vůní orientu, 
kde fakír uléhá na lůžko 
s hřeby, chodí bosýma noha-
ma po skleněných střepech, 
nechá si na tělo házet ostrý 
nůž a sekat šavlí jablko. On 
i jeho pomocník polykali 
a plivali oheň a pálili si tělo 
loučemi. To vše při strhující 
orientální hudbě. 

Protože přestaly z nebe 
padat proudy vody, used-
li jsme spolu s válečníky 

k opečeným špekáčkům, které už patří při této slavnosti k tradicím. 
Název „Memento mori“ pochází z latiny. Je to středověké heslo mnichů o pomíjivosti 
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lidského života a dá se přeložit 
jako „pamatuj na smrt“, nebo 
také „nezapomeň na smrt“. Pro 
nás ale byl ten den oslavou živo-
ta a radosti našich dětí a jejich 
prostřednictvím také oslavou  
nás rodičů.

    Pavla Sochorová
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Den Země

Dne 24. dubna 2010 se taneční kroužek pod vedením Rad-
ky Bučkové už po několikáté zúčastnil ve Starém Městě u Uher-
ského Hradiště akce Den Země s Kovosteelem. Děvčata zde 
předvedly svou sestavu s pompony. Pro děti, ale nejen pro ně, 
byly připraveny soutěže, zábavné atrakce a také tvořivé dílny. 
Po vystou-
pení si proto 
mohl každý 
z nás vybrat, 
co ho zají-
má. Atmo-
sféra byla 
úžasná a to, 

že jsme skoro nestihly vlak zpátky, nezměnilo 
nic na tom, že už se zase všechny těšíme na dal-
ší vystoupení v srpnu, kdy budeme vystupovat 
s country a rock´n rollem.

Markéta 
Ondrovčíková

Karneval

V neděli 11. dubna se jako každoročně konal v místní tělocvičně dětský karneval. Tentokrát 
bavili děti po celé odpoledne tři klauni, pod jejichž rouškou bychom objevili Markétu Ondrov-
číkovou, Míšu Junkovou a Šárku Mikéskovou. Holky měly pro děti připraveny různé soutěže 
a úkoly. Nechyběl samozřejmě ani pořádný tanec, ke kterému pouštěl muziku tradičně p. Marek 
Buček. Pro všechny děti byla také připravena tombola a odměny v podobě sladkostí. Podle 
úsměvu dětí a jejich chuti tancovat a soutěžit usuzujeme, že byly s karnevalovým odpolednem 
spokojeny.                 RS



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2010 29

Hrátkyáda

V květnu 2008 jsme si dali po 
skončení II. Ročníku Hrátkyády obcí 
mikroregionu Strážnicko slib, že se 
zase za dva roky setkáme. Dva roky 
uplynuly jak voda a III.ročník je tu.

Soutěžili jsme mezi osmi regi-
ony. Naše družstvo se skládalo 
z osmi zdatných závodníků a jedno-
ho náhradníka.

Byli to tito borci: Šárka Mikésko-
vá, Michala Junková, Markéta Ond-
rovčíková, Adéla Bučková, Zdeněk 
Fojtík, Kuba Šebesta, Krištof Kadle-
čík, Ivo Baculík a Zdeněk Šebesta.

Připravovali jsme se celý měsíc, 
abychom byli dobře připraveni na zdatné soupeře a netradiční disciplíny. Hrátkyáda se tento-
krát uskutečnila v Radějově. Počasí nám moc nepřálo, tak jsme se museli přesunout do místní 
tělocvičny.

Hrátkyáda měla osm disciplín (např. Lunochod, Slepé spřežení, Všeználek, Velikonoční 
ostrov atd.).  Tyto disciplíny byly pro nás velkou výzvou a snažili jsme se uspět co nejlépe. Zís-
kali jsme páté místo. Při té příležitosti jsme si dali závazek, že příští rok jdeme do toho znova 
a o stupínek výš.

Děkujem těm, kteří nám přijeli fandit.                                    
Členky Rodičovského sdružení

Poděkování
A už jsou tady zase prázdniny…
A při té příležitosti bych chtěla poděkovat všem starším dětem, které po celý školní rok 

navštěvovaly taneční kroužek. Tentokrát se sešla parta dětí, které opravdu tancovat chtěly 
a taky to všem za celý rok předvedly. V září jsme navštívili s pompony Kovosteel ve Starém Městě 
a v naší obci předvedli svůj um na posezení s penzisty. V prosinci jsme na Mikulášské besídce 
předvedli svoji hip-hopovou sestavu a ještě stihli nacvičit vánoční koncert. Radost jsme také 
udělali vánoční besídkou obyvatelům Domu pokojného stáří. V únoru jsme zahajovali ples 
a mnozí zvládli nacvičit taky polonézu s paní ředitelkou Veselou. Další vystoupení na ně čeka-
lo na plese mladých. Nemůžu opomenout soutěž Miss školy, na níž některá děvčata zvládla 
poměrně náročnou choreografi i. V dubnu jsme absolvovali karneval a slet čarodějnic na Baťáku 
a v květnu oslavu svátku matek, kde se tančily hned tři sestavy (pompony, country a rock´n 
roll). V červnu se tanečníci oblekli na hody do krojů a další takové vystoupení na ně čeká na 
Dětské Strážnici koncem června. V srpnu je máte možnost uvidět na hřišti při velké sportovní 
akci a znovu jsme pozváni do Starého Města. Nesmím také opomenout, že část děvčat účinkuje 
při vítání dětí. Sami vidíte, že si velkou pochvalu opravdu zaslouží, protože toho opravdu nebylo 
málo.

A co jim přeju já? Ať jim ten elán vydrží i do příštího roku. A i když nejsou profesionálové 
a sem, tam se jim něco nepovede, tak to vůbec nevadí. Důležité je, že to, co dělají, dělají s radostí. 
Takže:     Krásné prázdniny !                                                                                        Radka Bučková
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Slet čarodějnic

V magický pátek 30. dubna se již tradičně sletěl na Výklopník na 
Baťáku houf čarodějnic.

Soutěže o nejkrásnější čarodějnici a čaroděje se zúčastnilo na 40 
dětí. V první disciplíně bylo potřeba vytvarovat z balonku nějakou 
příšerku. Druhá disciplína byla jen pro vskutku odvážné, protože kbe-
lík, do kterého bylo nutné sáhnout, byl uzavřený a nikdo netušil, co 
se v něm skrývá. Pokřik, který následoval po vytažení pavouka, pak 
jistě nebyl předstíraný. Třetí disciplínou byla přehlídka čarodějných 
modelů po molu, aby si mohla porota vybrat ten nejlepší. Protože 
ale byly modely natolik úchvatné, že porota nebyla schopná vybrat, 
pokračoval ještě při 
písničce čarodějný 

rej. Nakonec byly přece jen zvoleny tyto vítěz-
ky: 

1. místo Nikola Kvaltínová
2. místo Terezka Bursíková
3. místo Lucka Chocholáčková

Počasí vyšlo velmi dobře a snad také pro-
to byla letošní účast maskovaných i civilních 
podstatně lepší, než v loňském roce. V noč-
ních hodinách dokonce přiletěla velevzácná 
delegace ze Strážnice za doprovodu Ježigarda. 
Občerstvení bylo k mání až do ranních hodin a dobrá nálada také. Tak zase příště… 
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Sudoměřický 1. máj 2010

Tento svátek vyšel letos na sobotu a nesl se ve znamení dvou akcí. Jedna se odehrála na Baťo-
vě kanálu a druhá v zahrádkářském areálu ve Starém potoku. Na Baťáku se uskutečnila tradiční 

akce „Odemykání plavební 
sezony“. Nejprve ráno děti 
v pirátském přestrojení 
odjely na zahájení plaveb-
ní sezony do Petrova, kde 
se tentokráte konala hlavní 
akce celé této plavební cesty.  
Tady udělaly, společně s pirá-
ty z Veselí,  pěkné a vcelku 
překvapivé pozdvižení, při 
kterém nechyběly rachejtle, 
házení toaletním papírem 
po Petrovjanech a všeobec-
ný rozruch. Kolem poledne 
pak začaly slavnosti i u nás 
v areálu pod Výklopníkem. 
Slavnostní odemknutí plave-

ní sezony společně provedli ministr zemědělství Jakub Šebesta a starostka Hodonína a předsed-
kyně DSO Obce pro Baťův kanál Milana Grauová. Přítomni byli i zastupci Povodí Moravy v čele 
s generálním ředitelem Liborem Dostálem, zástupci Plavební správy a další hosté. Panu minis-
trovi se u nás moc líbilo a přislíbil naší důležité turistické cestě svou podporu a příslib fi nancí 
pro nastávající období. Pak pokračovala slavnost, za podpory příjemného počasí a cimbálové 
muziky až do pozdních 
nočních hodin, pití 
a různých opékaných 
pochutin bylo dosta-
tek. 

Ve Starém poto-
ku se od 10. hodiny 
konala místní výstava 
vína a byla to opět vel-
mi úspěšná akce. Naše 
místní vína byly tradič-
ně špičková, poměrně 
slušná účast návštěvní-
ků a o dobrou zábavu 
se postarala vynikajicí 
CM Pavla Múčky. Že to 
byl velmi úspěšný košt 
nejlépe  vystihuje  fakt, 
kdy výstava byla téměř 
dokonale vypita a po skončení zůstalo skutečně jen několik rozpitých vzorků. Velmi pěkná akce 
a jedinou vadou na kráse byla tradičně malá účast místních občanů na tomto přechutnávání sudo-
měřických vín.  
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Aktivity MO Svazu důchodců v Sudoměřicích

Plánovaná akce zájezdu na koupání se neuskutečnila pro velmi málo zájemců. Je to škoda.

8.4. – členská schůze
Byly projednány akce na duben a květen, zájezd do Brezové pod Bradlom (v červnu).

30.4. – společně na Výklopník – pálení čarodějnic
Odjezd byl v 16,45 hod. společně. Na kolech nás odjíždělo 13, někteří členové se ještě dostavili 
individuálně, nádherné počasí, pěkný podvečer.

5.5. – zájezd do Věžek a Kroměříže
Protože se přihlásilo pouze 28 členů, jelo se menším autobusem, který však nebyl moc pohodl-
ný. Počasí se trochu zhoršilo. Bylo po dešti a hodně se ochladilo, takže těm, kteří si nevzali teplé 
oblečení, bylo chladno. V zahradnictví však byli spokojeni, přivezli si i nějaké sazenice. Kolem 
poledne se odjelo do Kroměříže, kde průvodce dělala pí. Irenka Mikésková, která zde studovala. 
Po obědě se šlo na prohlídku zámku, ze kterého byli všichni nadšeni
Takže celkem dobrá akce.

Květnové výlety na kolech se pro špatné počasí nekonaly.

9.6. – zájezd do Brezové pod Bradlom, Piešťan a Košiariská
Zájezdu se zúčastnilo 20 členů ze Sudoměřic a 13 členů z Hodonína. Do autobusu se nasedalo 
s dobrou náladou, kterou utvrzovala i vyhlídka na krásné počasí. Tentokrát byl zajištěn autobus 
p. Nesvadby z Rohatce.
Jeli jsme podle naplánované trasy do Piešťan, kde mělo být koupání v termálním koupališti Eva, 
ale jak jsme zjistili, informace na internetu nejsou vždy pravdivé, koupaliště bylo ještě uzavřeno, 
což oddůvodnili špatným počasím v předchozích dnech. Částečně zklamaní jsme se prošli po 
kolonádě a parku, v kavárně si dali kávu a zmrzlinu a ve 13 hodin jsme odjeli na oběd do Koši-
arísk. Po obědě byla prohlídka muzea M. R. Štefánika, která byla opravdu zajímavá a poučná.
Dalším místem byl monumentální památník M. R. Štefánika na Bradle, odkud byl krásný výhled 
do okolí. 
Ukončení výletu bylo v Brezové pod Bradlom, kde nás už v jejich klubu očekávali s přípitkem 
bylinkové kořalky členové místní organizace. Zde byla podepsána smlouva o spolupráci mezi 
naší a jejich organizací, podepsali jsme se do kroniky.
Následovala vystoupení pěveckých skupin z Hodonína a z Brezové. Byl to zážitek!!!
Po zpěvu následovala smršť jídla - guláš a pak ochutnávka pečiva místních členek, které se 
opravdu ukázaly! To vše se zapíjelo vínem, které jsme zas přivezli my.
A zpěv se rozléhal určitě široko daleko. Všechno však má svůj konec, museli jsme se rozloučit. 
Ve 22 hodin jsme byli šťastně doma. 
Na shledanou u burčáku v Sudoměřicích! Už se budeme těšit a plánovat, čím se pochlubíme my.

21.6. – členská schůze
přednáška Policie ČR o ochraně důchodců před zloději i pro ostatní občany Sudoměřic
po přednášce členská schůze a beseda s jubilanty.

V Sudoměřicích, 13. června 2010 Růžena Klásková   
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Hody v Sudoměřicích

Večer 4.června nám rocková kapela Čmeláci zahájila sudoměřické hody. Dlužno říct, že 
tentokrát celý průběh závisel na odhodlání a pevných nervech pořadatelů a zaměstnanců naší 
obce, vydržet u původní myšlenky a akci neodvolat nebo 
nepřesunout do tělocvičny. Meteorologové sice slibovali na 
víkend krásné počasí, ale dlouhotrvající záplavy na našem úze-
mí vytlačily spodní vodu do vinařských sklepů a díky jejímu 
odčerpávání byla cesta do zahrádkářského areálu ještě ve čtvr-
tek pod vodou. Odhodlání vytrvat a vzniklou situaci řešit bylo 
odměněno úspěchem, protože tento víkend byl nakonec, co do 
počasí, jeden z mála vydařených. Tomu nasvědčovala i účast, 
která byla nejpočetnější za celé období, co naše komise hody 
pořádá. Čmeláci hráli velmi dobře a dobře byli také naladěni 
tanečníci i posluchači, kteří se pak v ranních hodinách v klidu 
a míru rozešli.

V sobotu 5. června jsme při odpolední hodové mši oslavili 
posvěcení kostela a také 20. výročí kněžského vysvěcení naše-
ho farního administrátora, Otce Jerzyho. Hlavním celebrantem 
byl O. Andrzej Bystrzycki, farář ze Štítné nad Vláří. Po mši 
sv. se krojovaní spolu s diváky přesunuli průvodem k volební 
místnosti u „statku“, kde žádali pana starostu o hodové právo. 
Starosta tentokrát pojal akci naprosto v jiném duchu, než jsme 
byli zvyklí a všechny dokonale překvapil. Vyšel z gánku, v bílých třaslavicích, s modrou zástěrou 
se slovy: „Co tady chcete?“ Po velmi sugestivním proslovu, který pobavil všechny stojící okolo, 
bylo nakonec právo uděleno. Při sólu pro starostu byly nabízeny koláčky a výborné víno. Takto 
občerstveni jsme se vydali do areálu Starý potok. V programu zatančily děti z tanečních kroužků 
paní Bučkové, i Mikulkové a nechyběla ani chasa těch starších. Tradičně hudebně doprovázel 
pan Marek Buček a také dechová kapela Lipovjanka, která doprovázela celou hodovou sobotu. 
Večerní sobotní zábava bývá již tradičně slabší v účasti, než páteční bigbít, ale dalo by se rovněž 
říct, že byla o něco lepší než předchozí roky. Zkrátka: kdo se chtěl o sudoměřických hodech 

pobavit, měl letos ty nejlep-
ší podmínky za posledních 
několik let. 

Aby mohla taková 
větší akce proběhnout, 
nestačí jen krásné počasí, 
ale je potřeba také spousta 
lidského úsilí a fi nanční-
ho přispění, či dárků do 
tomboly. Nebudu děkovat 
jednotlivě, poděkuju pro-
stě všem, kteří jakoukoliv 
měrou přispěli ke zdárné-
mu průběhu. 

„Šak oni vijů, keří to 
sů!“ 

        Pavla Sochorová
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Sociální okénko

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů se s účinností 
od 1.1.2010 novelizoval v oblasti invalidních důchodů v tom smyslu, že se nadále nerozlišují 
invalidní důchody částečné a plné, ani invalidita částečná a plná,  ale rozlišuje se I., II. a III. 
stupeň invalidity . To neznamená, že občan, který je posouzen lékařem  v některém z uvedených 
stupňů invalidity, obdrží také invalidní důchod, na ten vzniká nárok podle doby důchodového 
pojištění každého jednotlivce a v případě potřeby podá vysvětlení OSSZ Hodonín.

Po novém posouzení lékařem jsou stanoveny od 1.1.2010 stupně invalidity občanů. 
Občan je důchodově pojištěn pouze po dobu, po kterou pobírá invalidní důchod pro invaliditu 

třetího stupně. Pokud pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, důcho-
dově pojištěn není a je třeba se zaevidovat na úřadu práce, pokud občan nemá zaměstnání, kde by 
důchodově pojištěn byl.

Dnes už občan obdrží posudek o invaliditě hned po posouzení posudkovou komisí, takže, 
pokud jeho invalidita je nadále od data posouzení I. nebo II. stupně, může se ihned zaevidovat 
na úřadu práce, i když  invalidní důchod při invaliditě I. nebo II. stupně mu začne být vyplácen  
později.

                                                                   Bc. Helena Tomčalová, členka sociální komise

Kovosteel Novitech

S u d o m ě ř i c k ý 
tým Kovosteel Novi-
tech Motorsport 
má úspěšně odjety 
tři závody Mistrov-
ství Střední Evropy 
Závodů automobilů 
do vrchu. Prvním 
závodem byl téměř 
domácí Slovácký 
kopec v Násedlovi-
cích, po něm násle-
doval Zámecký vrch 
v Náměšti nad Osla-
vou a zatím posled-
ním absolvovaným 
závodem byl Jankov 
Vršok ve slovenských Bánovcích nad Bebravou. V celkovém hodnocení patří M. Novickému 
s formulí Reynard 032 F3 průběžné   4. místo, týmový kolega P. Pleša na formuli Reynard 09 
fi guruje zatím na místě 8. V Týmové trofeji drží Kovosteel Novitech první místo. Dalším závo-
dem bude v červnu Pezinská Baba u Pezinoku, v červenci Oravský pohár v Nové Bystrici na 
Slovensku. Více na www.novitech-motorsport.com

dd 
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Obecně závazná vyhláška  č.  1/2010, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška   č. 1/2005,  o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém zasedání dne 12. dubna 2010, usnesením č. XX-
VIII/5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb.  o obcích (obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. I
(1) Článek 31, hlava V  vyhlášky č. 1/2005 se nahrazuje novým zněním: 
Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 30 písm. a) a b) vyhlášky č. 1/2005  činí 350 Kč a je 
tvořena:
a) z částky 0 Kč za osobu a kalendářní rok, 
b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce 
z předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. 
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 832 114,72 Kč   a byly 
rozúčtovány na 1200  poplatníků, skutečný náklad na osobu činil  693,43  Kč.
Celkem poplatek činí  350,- Kč na osobu a rok. 

Čl. II
Ostatní ustanovení vyhlášky č. 1/2005 se nemění.

Čl. III
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010

 Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 4. 2010 Stanislav Tomšej, starosta obce Sudoměřice, v.r
 Sejmuto z úřední desky dne:  21. 5. 2010. Josef Šebesta, místostarosta obce Sudoměřice, v.r
                                                              

PŘÍLOHA    č. 1 
k „Vyhlášce Obce Sudoměřice  č.  1/2010 o místních poplatcích

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ“
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v r. 2009

Sběr a svoz  komunálního odpadu celkem v r. 2009    ……….       832 114,72 Kč  

Počet osob v obci Sudoměřice k 31.12.2009             ……………..      1.200 osob
Náklady na 1 osobu    (832 114,72,-Kč : 1200)              …………      693,43 Kč

V Sudoměřicích dne 12 .  4.  2010 
Stanislav Tomšej, starosta obce Sudoměřice, v.r.

 Josef Šebesta, místostarosta obce Sudoměřice, v.r
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Něco k zamyšlení:

• Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den. 
• Nauč mne umění malých kroků. 
• Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit čas. 
• Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé. 
• Prosím o sílu pro kázeň  a míru, abych životem jen neproklouzával, ale abych si běh dne  

rozumně rozdělil, abych si všímal záblesků světla a výšin abych si alespoň tu a tam našel čas 
pro kulturní prožitek. 

• Dej mi poznat, že blouznění, ať o minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál. 
• Pomoz mi, abych to nejlepší činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější.
• Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce. 
• Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty jsou samozřejmým doplň-

kem života, kterým rosteme a zrajeme. 
• Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu. 
• Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce. 
• Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu a alespoň občas prožitek, 

že mne někdo potřebuje. 
• Vím, že se mnohé problémy vyřeší tím, že se nic nedělá, dej mi, abych uměl čekat. 
• Chtěl bych také tebe a jiné nechat vymluvit. 
• Nejdůležitější věci si člověk neříká sám sobě, jsou mu řečeny. 
• Víš, jak velice potřebujeme přátelství. 
• Dej, abych této nejkrásnější, nejobtížnější, nejriskantnější a nejjemnější věci života dorostl. 
• Propůjči mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku odevzdal balíček dobra, se slovy 

nebo bez nich, na správném místě. 
• Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život.   
• Nedávej mi, co si přeji, ale co potřebuji.  
• Nauč mne umění malých kroků. 

                                                Antoine de Saint – Exupéry - Modlitba – zdroj internet

Dospělí si potrpí na číslice. Když jim vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na 
věci podstatné. Nikdy vám neřeknou: „Jaký má hlas? Jaké jsou jeho oblíbené hry? Sbírá motýly?“ 
Místo toho se zeptají: „Jak je starý? Kolik má bratrů? Kolik váží? Kolik vydělává jeho otec? Teprve 
potom myslí, že ho znají.

Řeknete-li dospělým: „Viděl jsem krásný dům z červených cihel, za okny čapí nůsek a na střeše 
holuby...,,, nedovedou si ho představit. Musíte jim říci: „Viděl jsem dům za sto tisíc franků.“ Tu 
hned zvolají: „Ach, to je krása!“

                                    Antoine de Saint – Exupéry -  úryvek z kniky Malý princ
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Milé d ti, 
p ipravil jsem si pro vás n kolik úkol , hádanek a básni ek na 
letní prázdniny. P eji vám, aby se vám prázdniny vyda ily a zažili 
jste hodn  dobrodružství.  Bu te na sebe opatrní a m jte se 
hezky!  
Váš sk ítek Sudom i ánek.

JAHODA

U zrcadla z lesní rosy 
chlubila se jahoda: 

„Tvá i ky mám k nakousnutí, 
kdopak se mi podobá?“ 

Pozvala hned na sloví ko
od studánky nezbedu - 
kosí kluk slup parádnici 
s chutí zrovna k ob du!

Autor: Veronika Baudyšová
.

HÁDANKY

Na poli ce v kuchyni, stojí poklad rodinný, 
a v n m ru ka ru ku honí, malá velkou 

nedohoní.
Velká každou hodinu, schová malou do stínu. 

(YNIDOH)

Obouváš je na noži ky,
m žeš s nimi do vodi ky.

Kalužiny nevadí, 
nestudí a nechladí. 

               Kamarádí 
s deštíkem, 

                  plášt nkou a deštníkem. 
                  (YK ÁMUG)

Vymaluj si obrázek! 

Pomož šne kovi najít cestu ke kyti ce!

Dětské okénko
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