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Nenech toto období tě jen minout...
    Jim Rohn
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Vážení spoluobčané,

už od dětství bývám okouzlena jarem. Možná si tu radost vybavíte i vy, kterým bylo v dětství 
alespoň tolik, co mně. Když po zimě vykouklo pravé jarní sluníčko a bylo na tenké tepláky a tenké 
svetříky, nic mě doma neudrželo (no, ono mě teda nic neudrželo ani v zimě). Jenže na jaře bylo možné 
dělat spoustu věcí a hrát venku spoustu her...

Tak třeba se Zdenkou jsme hrály kuličky. Znáte to - skleněnky, hliněnky, železněnky a vyhloubený 
důlek před mostem na cestě do sklepů. Pochopitelně tam ještě asfaltka nevedla (a probůh, teď mě 
napadá, že tam snad ještě nebyly ani ty sklepy!). S Janinkou a jejím bratrem jsme vyzývali krvavého 
dědka, že může přijít, neboť dvanáctá už odbila a lampa ještě svítila. Byla to taková zdramatizovaná 
obměna honičky, oblíbená v celé republice a když uvážím, že se nejspíš šířila nikoliv přes média, ale 
od dítěte k dítěti, docela to tenkrát fungovalo i bez Facebooku... Mezi další oblíbené hry patřily Čáp 
ztratil čepičku nebo Kohůtí zápasy. Ty byly pro jaro přímo stvořené, protože čerstvá mladá tráva
s pampeliškami a sedmikráskami přímo vyzývala, aby se do ní mohlo lehnout. Je jasné, že ta zelená 
kolena na teplákách a neřešitelné fl eky od pampelišek maminky nepotěšily, ale děti žijí okamžikem 
a nezatěžují se tím, co bude až... Daleko zajímavější však bývaly hry vlastní, s nejistým koncem ☺. 
Takové už předpokládaly vlastní nápad, fantazii a nejlépe více zúčastněných (jednou jich u nás doma 
naši napočítali osm a klobouk dolů, že to dovolili, protože osm děcek na jednom místě už je velká 
výzva). Jednou z vlastních her byla hra na druhou světovou válku. Je jasné, že všichni chtěli být ve 
vítězném týmu Rusů, ale taky je jasné, že by pak nebylo proti komu bojovat. Jedním ze skalních 
německých okupantů, který vzal dobrovolně toto břímě na sebe, bývala Lenka, protože její příjmení 
zkrátka jinou variantu nepřipouštělo. Jiným, zcela odlišným typem hry byla sloužená mše podle mod-
litebních knížek, a to včetně přijímání v podobě nakrájených koleček okurek. Nemůžu nevzpomenout 
na kouzelnická představení (včetně levitace) nebo divadelní počin u Okáníků na dvoře...

A právě v této chvíli se přímo nabízí zavzdychat, o co jsou dnešní děti ochuzené, když si místo 
společných her venku, radši sednou k počítači. Já nevím. Nic není jen černé a bílé. Nedávno jsem totiž 
zachytila zajímavou myšlenku Miloše Čermáka, člena katedry žurnalistiky FSV UK o tom, že dříve 
pracovali s počítačem pouze lidé, kteří uměli alespoň trochu programovat. Dnes to umí i malé děti. Je 
to nástroj, který snadno zaujme. A protože je zdrojem informací, může velmi obohatit a rozšířit obzo-
ry. Ano, dodávám já, je úžasné, jak se nám s  novými  technologiemi otevřel svět informací, díky nimž 
se můžeme například setkávat i s těmi, které bychom prakticky mohli vidět třeba jednou do roka. Tak 
proč to zatracovat. A nikde není psáno, že dětem, které „vyrostly na počítači“, nezačne jednoho dne 
ten osobní kontakt naprosto přirozeně chybět a že ho pak sami  začnou znova vyhledávat. 

Jaro je ale naprosto specifi cký čas, který je třeba nejen prožít, ale hlavně  procítit. A to pořád 
ještě přes počítač nejde. To se musí zkrátka ven. Třeba i proto, aby mohly vzniknout tak hezké jarní 
vzpomínky, jako mám já.

Pavla Sochorová

Jarní kurýr - Miky Ryvola
 

Dunění kopyt večer slýchávám,
údolím jarní kurýr jede k nám,
v peřejích řeka zvoní a jarem vítr voní,
přijíždí jarní kurýr, dobře ho znám,
Ví, celej kraj to ví,
veze nám jaro v brašně sedlový.

Zase jdou krajem vánky voňavý,
vobouvám svoje boty toulavý,
dobře ví moje milá: i kdyby víla byla,
tyhle toulavý boty nezastaví,
mám boty toulavý,
ty ani kouzlem nezastaví.
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Slovo starosty

Vážení občané, 
velká většina úvodníků všelijakých městských a obecních 

novin, listů a zpravodajů, včetně našeho zpravodaje, začíná mete-
orologickou úvahou, nebo pojednáním o ročním období, což bývá 
asi jediná jistota v tomto jinak nejistém světě. 

Není žádoucí stále se opakovat, a proto slibuji, že se pokusím 
propříště podobných klišé vyvarovat.

Stojíme na začátku roku 2012, období, které se celé pone-
se ve znamení oslav 750. výročí založení naší obce. Co se 
chystá a jaké akce budou, jsme Vám oznámili na novoročním 
shromáždění u obecního úřadu a jsou nám stále na očích na 
tabuli před Statkem. Proč to všechno a proč slavit? Naším přá-
ním je uskutečnění oslav, které budou zaměřeny na naše občany 
a rodáky. Nejde nám o to, prezentovat se okolnímu světu, jak my to umíme a co všechno 
jsme udělali, i když i to je důležité, ale jde nám především o aktivní účast současných Sudo-
měřičanů a Sudoměřičanek na životě obce, na kulturních a společenských akcích, které 
mají být tmelem naší komunity. Jsme hrdí, že naše obec je jednou z nejstarších obcí v okolí. 
Navíc známe osobnost, která naši vesnici založila a jeho jméno je vtisknuto do názvu naší 
obce. Máme tedy proč slavit a radovat se. Říká se někdy, že sdílená radost je dvojnásobnou 
radostí. Pojďme se tedy všichni společně radovat a veselit se, a máme k tomu velmi dob-
rý důvod. Naše dědina se dožívá krásného jubilea. Připomeňme si to všechno pěkné, co 
naši ves potkalo a pokusme se vyvarovat toho zlého. Pro určitou inventuru a připomenutí 
toho všeho důležitého co se událo, rozhodlo obecní zastupitelstvo o vydání publikace, knihy 
o historii Sudoměřic, kterou připravuje nový kronikář naší obce Mgr. Vít Šebesta, jenž je 
vystudovaný historik, spolu s kolektivem spolupracovníků. Naším úmyslem je tuto knihu 
představit při hlavních oslavách v červenci t.r. Součástí hlavních oslav bude též výstava 
o historii vesnice od nejstarších dob. Tato výstava se uskuteční v tělocvičně ZŠ. 

Nejenom oslavami žije naše vesnice. V lednu byl otevřen do provozu sběrný dvůr odpa-
dů. Po zkušenostech za toto doposud krátké období můžeme hrdě konstatovat, že toto zaří-
zení určitě přispěje ke zlepšení kvality života našich občanů a vylepšení obrazu krajiny 
v níž žijeme.

V období začátku března zaměstnanci obce uklidili obecní prostor za novým hřbito-
vem, který má v budoucnosti sloužit jako území pro případné rozšíření hřbitova. Tento 
prostor, který občas nazýváme Prior, byl v minulosti využíván jako stavební dvůr pro akti-
vity obce, ale trochu se to zvrhlo, začaly se zde ukládat různé věci, které se postupně staly 
odpadem a někteří občané toho využili,  přiváželi a přidávali další odpady. Konečně jsme 
tuto ostudu naší obce dali do pořádku. V současnosti se provádí rekonstrukce venkovních 
WC v zahrádkářském areálu, dále se provádí oprava bytu v horní části objektu zdravotního 
střediska a další drobné akce. Probíhá také výstavba nového „Přístaviště Sudoměřice“, které 
financuje Ředitelství vodních cest ČR.                        

Co se chystá v nejbližším období? 
Výsadba zeleně po obci, oprava chodníků a všech prostor pro uložení zvonů na tříděný 

odpad. Budou probíhat opravy pomníků padlým ze II. i I. světové války a vzácné i krásné sochy 
„Piety“ před novým hřbitovem.

Připravovat se budou areály pro oslavy, úpravy návsi a příprava základové desky pro umís-
tění sochy Sudomíra, která bude slavnostně odhalena 7. července. Po dohodě se stavební komisí 
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bude nakonec socha umístěna v parčíku před bývalou býkárnou.  Připravujeme projekty pro 
možnost získání dotací z Evropských fondů na akce „Protipovodňová nádrž Telatniska“, „Zatep-
lení budovy zahrádkářů“, „Oprava cyklotrasy k přístavu Pod Výklopníkem“, „Vybudování komu-
nitní kompostárny a  vytvoření systému na svoz a likvidaci biologického odpadu v k.ú. obce 
Sudoměřice“.  Chystá se projektová dokumentace k akci „Výstavba inženýrských sítí a komuni-
kace v lokalitě Díly za zahradou II“ a ke stavbě „Prodloužení inž. sítí u starého hřbitova“.     

Závěrem bych Vás chtěl všechny co nejsrdečněji pozvat na všechny kulturní akce, které jsou 
připravovány v tomto jubilejním roce naší vesnice.  

                                                                                            Stanislav Tomšej – starosta obce 

UPOZORNĚNÍ - čtěte pozorně !!!

Vážení spoluobčané,

-   dovolujeme si Vás u příležitosti pořádání oslav založení naší obce 
oslovit a požádat o zapůjčení jakýchkoliv artefaktů souvisejících s 
dávnou, či novodobější historií, ale i současností. Budou instalová-
ny na výstavě v naší tělocvičně a po jejím ukončení vráceny (přiná-
šejte, prosíme, nejlépe v dubnu - květnu)

-  v našem zpravodaji bude vložena pozvánka s programem oslav, 
kterou můžete jménem naší obce použít k pozvání sudoměřických 
rodáků

-  dne 1.7.2012 Vás ve vašich domovech navštíví členové zastupitel-
stva a přijdou Vás osobně pozvat na naši slavnost

-  prosíme, abyste se v co nejhojnějším počtu zúčastnili v našich sudo-
měřických krojích (všechny věkové kategorie)

-  v pátek 6.7.2012 nebude možné z organizačních důvodů přijíždět 
ke sklepům auty (počítejte s tím v předstihu).
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Jedním z nejdůležitějších provinčních úředníků tzv. břeclavské provin-
cie byl komorník, jenž měl na starost panovnické příjmy. Od roku 1248 byl 
komorníkem břeclavské provincie Sudomír (v úřadu doložen mezi lety 1248 
– 1261). Pocházel z rodu Tvrdišovců, kteří jako své erbovní znamení užívali 
v lokti ohnutou obrněnou paži svírající kropáč (koule posázená nedlouhými 
masivními hroty nebo hřeby, která byla pevně usazena na konci krátké rukoje-
ti). Vedle Sudomíra se v kraji angažoval také jeho starší bratr Pardus, komorník 

olomoucký (1247/50  – 1261/63). Oba se velmi aktivně podíleli na kolonizaci doposud téměř 
pustého kraje na levobřeží Moravy. Tvrdišovci nebyli v kraji rozhodně rodem neznámým. Na 
Hodonínsku a Břeclavsku působil již dědeček výše zmíněných bratří Tvrdiše, který byl kaste-
lánem na hradech Hodonín (1169) a Podivín (1174). Sudomír si vybudoval hrad Veselí. Prv-
ně se po něm psal již v roce 1256, zatím ovšem pouze na legendě po obvodu pečeti. O pět 
let později, v roce 1261, se s predikátem z Veselí (Sudomirus de Wesssele) objevil také přímo
v listině. 

Roku 1262 založil  ves Sudoměřice a zřejmě i Rohatec, po němž se v roce 1270 psal jeho 
syn Tvrdiše. 

U příležitosti 750. výročí vzniku naší vesnice obecní zastupitelstvo rozhodlo o uspořádání oslav 
k tomuto výročí. 
Součástí oslav jsou i různé společenské a kulturní akce v průběhu celého roku 2012. 

Připravují se akce:
8. dubna  velikonoční zábava 
28. dubna  velká oblastní družební výstava vína, za účasti vinařů ze
   Strážnice, Petrova, Skalice a Sudoměřic
1. května  otevření nového přístaviště pod Výklopníkem  
1. a 2. června  tradiční Hody, s DH Blatnička, pátek – vystoupí skupina Fair  

   Play
1. září  rozloučení s prázdninami
24. listopadu  ženáčské hody

Hlavní oslavy proběhnou v termínu 5. 6. a 7. července 2012.
Ve čtvrtek 5. července bude  od 17. hodin otevřena vernisáží výstava o historii obce Sudoměřice, 

hraje cimbálová muzika Michala Miltáka, občerstvení zajištěno.
V pátek 6. července 
13 – 18 hod.-  jarmark - zábavné odpoledne pro děti i dospělé, s ukázkami rukodělných prací 

našich občanů i hostů,
18 – 19 hod. - Žalman- vystoupení známé folkové legendy,
20 – 02 hod. - skupina Ferrum (rocková sestava) hraje k tanci.
V sobotu 7. července bude na návsi v 16 hodin zahájen program slavnostním odhalením sochy 

zakladatele obce Sudomíra z rodu Tvrdišovců  a křest publikace o historii obce Sudoměřice. 
Následovat bude krojovaný průvod vesnicí s DH Mistříňanka do kulturního areálu Starý 

potok, kde bude vystoupení krojovaných tanečníků a od 19 hod.zábava s Mistříňankou.  Sou-
částí je i výstava a ochutnávka vína.  

V neděli 8. července od 10. hodiny budou ukončeny hlavní dny oslav poděkováním a slav-
nostní bohoslužbou v kostele Krista Krále. 

OSLAVY 750 LET ZALOŽENÍ OBCE SUDOMĚŘICE
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USNESENÍ Z X. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 28.12.2011

Usnesení č. X/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Františka Mikésku a pana 
Zdeňka Fojtíka. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. X/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. X/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   program zasedání zastupitelstva
Hlasování č.2: Pro   9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. X/2 bylo schváleno.

Usnesení č. X/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu na r. 2011.
Hlasování č.3: Pro  10 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. X/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. X/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na r. 2012.
Hlasování č.4: Pro  10 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. X/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. X/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Sudoměřice na r. 2013 - 2014.
Hlasování č.5: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. X/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. X/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek VZ na výběr dodavatele svozu, využití a  likvidace 
odpadů v obci Sudoměřice, dále schvaluje  návrh smlouvy o dílo s fi rmou Megawaste s.r.o., 
Opletalova 1603/57,110 00 Praha 1, IČO 60721804 po doplnění připomínek a pověřuje sta-
rostu k podpisu této SOD, za podmínky dodržení stanovených postupů a termínů vyplývající 
ze zákona o veřejných zakázkách. Současně zastupitelstvo obce přijímá příslib - nabídku na 
bezplatné poskytnutí popelnic občanům obsažených v dopise ze dne 8. 12. 2011. 
Hlasování č.6: Pro  10 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. X/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. X/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 „Statutu fondu na opravy, rekonstrukce a moderni-
zaci rodinných domů a bytů v k.ú. Sudoměřice“.
Hlasování č.7: Pro 10 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. X/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. X/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje ÚPLNÉ ZNĚNÍ „Statutu fondu na opravy, rekonstrukce
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USNESENÍ Z XI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

SUDOMĚŘICE ZE DNE 6.2.2012

a modernizaci rodinných domů a bytů v k.ú. Sudoměřice“, po změnách, které jsou obsaženy
v Dodatcích 1, 2 a 3 ke Statutu FORM. Účinnost tohoto úplného znění je od 1. 1. 2012
Hlasování č.8: Pro 10 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. X/ 8 bylo schváleno.

Usnesení č. X/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjčce s fi rmou Povodí Moravy 
s.p. a předmětem výpůjčky je dokončená stavba „Přístaviště Sudoměřice - Výklopník“, umís-
těná na pozemcích parc. č. p. č. 1888, 1889/1, 1889/3, 1889/4, 1892 a 1893 v k. ú. Sudoměřice, 
zapsaném na LV č. 881. Zastupitelstvo současně zmocňuje starostu obce k podpisu této smlou-
vy o budoucí smlouvě o výpůjčce.  
Hlasování č.9: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  1(Z. Fojtík)
Usnesení č. X/ 9 bylo schváleno.

Usnesení č. X/10:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí program oslav 750 let obce Sudoměřice a ukládá starostovi 
a místostarostovi zpracovat kompletní scénář včetně rozpočtu do příštího zastupitelstva tj. do 
6.2.2012. 
Hlasování č.10: Pro  10 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. X/ 10 bylo schváleno

Usnesení č. X/11:
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek pro Charitu Strážnice ve výši 20tis. Příspěvek bude 
zahrnut do RO č. 1 v únoru 2012.
Hlasování č.11: Pro  10 Proti  0 Zdržel se  0
Usnesení č. X/ 11 bylo schváleno

Stanislav Tomšej - starosta    Mgr. Tomáš Tomčala - místostarosta

Usnesení č. X/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Jiřího Janečka a Dr. Štěpána 
Bučka. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  s c h v a l u j e  program zasedání zastupitelstva.
Hlasování č.2:     Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s usnesením ZO č. V/21 -  pronájem parc. č. 1713/1
a 1713/26 o celkové výměře 21 411 m2 občanskému sdružení Šarovec, Vyšehradská 907, Hluk, 
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IČ 266 09 789 na 5 let od doby ukončení dotačního projektu „Genofondový sad v obci Sudomě-
řice“. Současně pověřuje starostu, stavební komisi a fi nanční výbor připravit návrh nájemní 
smlouvy.
Hlasování č.3: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/4:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předpokládané náklady oslav 750. Výročí obce.
Hlasování č.4: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se  1 (Štěpán Buček)
Usnesení č. XI/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu obce Sudoměřice na r. 2011.
Hlasování č.5: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě s Jihomoravským kraje ze dne 24.2.2009 ,
o zajištění fi nancování systému IDS JMK. Obec se zavazuje poskytnout JMK na rok 2012 část-
ku  62 600,- Kč na fi nancování IDS JMK. 
Hlasování č.6: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/7:
Zastupitelstvo obce akceptuje žádost manželů Víta a Hany Šebestových o rozšíření plochy byd-
lení o část  lokality Babydoly – u větrolamu, parc. č. 3183, 3184 3185 a předá tento návrh
k projednání pořizovateli ÚP. 
Hlasování č.7: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění z funkce člena komise ŽP – ing. Blahoslava Smolu.
Hlasování č.8: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/ 8 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/9:
Zastupitelstvo obce neschvaluje vybudování dětského hřiště na Horním konci dle předložených 
návrhů. 
Hlasování č.9: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/10:
Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí nádob typu Refl ex na tříděný odpad a úpravu okolí 
těchto nádob před obchodem na Horním konci. Komise ŽP vyřeší umístění kontejnerů u sta-
rého hřbitova a na Zámostí. 
Hlasování č.10: Pro 9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/10 bylo schváleno.
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Usnesení č. XI/11:
Zastupitelstvo obce pověřuje OÚ a stavební komisi k prověření možností vyřešení nepřístup-
nosti soukromně užívaných pozemků v blízkosti bývalé pískovny a navrhnout řešení v termínu 
do 07/2012.
Hlasování č.11: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XI/12:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2012.
Hlasování č.12: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XI/12 bylo schváleno.

Usnesení č.XI/13
Zastupitelstvo obce schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku Příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Sudoměřice ve výši 52 985,82 Kč  do Rezervní fond PO.  
Hlasování č.13: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XI/ 13 bylo schváleno.

Usnesení č.XI/14
ZO schvaluje zprávu o činnosti FV za období 2011. Navrhuje připravit opatření k doplnění 
smluv o příspěvcích organizacím z rozpočtu obce do příštího zasedání zastupitelstva.
Hlasování č.14: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/ 14 bylo schváleno.

Usnesení č.XI/15
Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek pro mažoretky z Petrova a Sudoměřic. 
Hlasování č.15: Pro  8 Proti  0 Zdrželi se 1 (Šebestová Irena)
Usnesení č. XI/ 15 bylo schváleno.

Usnesení č.XI/16
Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 500,- Kč na žáka na lyžařský výcvik ze ZŠMK ve 
Strážnici.
Hlasování č.16: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se 
 Usnesení č. XI/ 16 bylo schváleno.

Usnesení č.XI/17
ZO jmenuje do školské rady Tomáše Kočvaru Dis., a RSDr. Štěpána Bučka.
Hlasování č.17: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se 
Usnesení č. XI/ 17 bylo schváleno.

Usnesení č.XI/18
ZO bere na vědomí materiál z jednání komise ŽP a ukládá předsedovi zveřejnit tento materiál 
ve zpravodaji.
Hlasování č.18: Pro  9 Proti  0 Zdrželi se  0
Usnesení č. XI/ 18 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej – starosta    Mgr. Tomáš Tomčala - místostarosta
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vážení spoluobčané,
v úvodu bych chtěl upřímně PODĚKOVAT Vám všem, kteří jste se zapojili do úklidu veřej-

ného prostranství v naší obci. I když stále ještě existují malé nedostatky, které budou s ohledem 
na blížící se oslavy 750let založení obce Sudoměřic odstraněny, je pozitivní změna jasně vidi-
telná.

Dovolte malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2011 v třídění a sběru odpadů v naší obci
a malé srovnání s minulými léty. Jak jsme na tom s tříděným odpadem uvádím v tabulce :

Rok Množství v tunách 
2006 27,027
2007 39,198
2008 42,877
2009 56,251
2010 47,251
2011 50,952

Vytříděný odpad podle komodit za rok 2011 v tunách:

Papír a lepenka 18,367 
Plasty 15,047
Sklo-bílé 8,593
Sklo-barevné 8,429
Kompozitní obaly(TETRA-PAK) 0,516

Z uvedené tabulky vyplývá, že množství vytříděného odpadu oproti předcházejícímu roku 
se zvýšilo o 3,7 tuny, což je určitě dobrý výsledek.

Celkové náklady za svoz odpadů  činily celkem 1,065.000,- Kč:

z toho se od nás občanů vybere 405.000,- Kč
bonus od fi rmy EKO KOM činil 186.000,- Kč
Pozn.: fi rma EKO KOM zajišťuje výkup vytříděného odpadu 
viz.tabulka výše. 
zbylou částku dotuje obec a ta činí 474.000,- Kč

Objem fi nančních prostředků na svoz odpadů podle uvedených čísel vychází na jednoho 
občana celkem 700,- Kč/rok.

Výběrové řízení na svoz, využití a odstranění odpadů Obce Sudoměřice

Jak už všichni víte, na konci minulého roku proběhlo ve spolupráci OÚ Sudoměřice a komi-
se životního prostředí, výběrové řízení na „Svoz, využití a odstranění odpadů v Obci Sudomě-
řice“. Cílem tohoto výběrového řízení bylo ušetřit co možná nejvíce prostředků vydávaných 
každoročně z rozpočtu obce za  svoz a likvidaci odpadů. Jediným hodnotícím kritériem byla 
nejnižší cena. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 fi rem, zabývajících se touto činností, 
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z nichž jedna fi rma nakonec svou nabídku nepodala.  
Ze zbývajících čtyř fi rem, které podaly svou nabídku do soutěže se stala vítězem fi rma 

MEGAWASTE, spol. s r.o., jejíž nabídka byla nejvýhodnější. Tato fi rma následně po podpisu 
smlouvy začala od začátku letošního roku provádět svoz a likvidaci odpadů. Díky tomuto kroku 
by mělo dojít k úsporám výdajů za svoz odpadů v řádů desítek tisíc korun, které bude možno 
použít na něco jiného.

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ OBCE SUDOMĚŘICE

Na konci uplynulého roku byl slavnostně otevřen sběrný dvůr odpadů nacházející se vedle 
čističky odpadních vod. 

Sběrný dvůr má rozlohu přes 2500 m2, na němž se nachází ocelový obezděný přístřešek, 
vykládací rampa a provozní objekt pro obsluhu dvora. V jeho přední části je oplocen betono-
vým prefabrikovaným oplocením z důvodu ochrany obyvatel okolních domů před nadměrným 
hlukem. Samozřejmě nechybí ani osvětlení.

Provozní doba sběrného dvoru je: středa od 12:00 - 17:00 hodin
     sobota od   8:00 - 12:00 hodin

Jak bude provoz probíhat ?

Na sběrný dvůr budou moci občané Sudoměřic ZDARMA uložit veškeré  odpady (samo-
zřejmě i nebezpečné) do míst k tomu určených dle pokynů obsluhy sběrného dvora. Na uložení 
odpadů jsou  zde umístněny kontejnery a nádoby, které se nacházejí jak u vykládací rampy, tak
i pod ocelovým přístřeškem. V souvislosti s otevřením sběrného dvora už nebudou od letošního 
roku v naší obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na směsný komunální odpad, tak jak 
tomu bylo v minulosti.

Třídění odpadů v naší obci

Nejprve je třeba si zopakovat co všechno nepatří do popelnic na komunální odpad.
Do popelnic se nesmí ukládat: 
velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapaliny, látky žíravé, látky výbušné, zápalné 

a lehce vznětlivé, kafilerní odpad (uhynulá zvířata), zemina, kamenivo a stavební suť, 
nebezpečný odpad (např. zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, obaly od kyselin, barev, 
ředidel, olejů apod.) a materiály ohrožující zdraví, nebo bezpečnost lidí manipulujících 
s těmito nádobami.

V případě, že pracovníci zajištující svoz popelnic zjistí, že v nádobě je umístněn 
tento nepovolený odpad  NEBUDE POPELNICE VYVEZENA!!!

S otevřením sběrného dvora nás čekají také změny ve sběru, respektive v třídění, odpadů 
z naších domácností. Obaly a komodity budou nově rozděleny do jednotlivých druhů tak, aby 
bylo možné lepší nakládání s těmito komoditami bez vícenákladů na jejich další třídění. 

Zde je tabulka jak nakládat s odpady:

 Směsný komunální odpad - svoz popelnic každých 14 dnů – čtvrtek 
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Papír – a) papírový obal - kartony – tyto obaly není nutno trhat na menší kusy,obecní 
zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako dosud) nebo 
dodá občan na sběrný dvůr.

         b) smíšený papír – noviny, letáky, lepenka – svázaný do balíků obecní zaměstnanci 
odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako dosud) nebo dodá občan 
na sběrný dvůr.

         c) ostatní papír - vše co nepatří do a) a b) mimo nebezpečné odpady – barva pytle 
MODRÁ - obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu 
(jako dosud) nebo dodá občan na sběrný dvůr.

Pozn.: Do MODRÝCH pytlů na tříděný papír nepatří např. prázdné pytle od cementů, zednic-
kých lepidel, malt, dále proložky od vajec atd.

Z důvodu zahájení primárního třídění odpadů přímo u občanů budou kontejnery tzv.
zvonky na papír  ze sběrných míst odstraněny.

(Odstranění je z důvodu kvalitnějšího vytřídění jednotlivých druhů papírů.)

 Plasty - a) PET láhve - barva pytle ŽLUTÁ – sešlapané - obecní zaměstnanci  odeberou 
každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako dosud) nebo dodá občan na sběrný 
dvůr.
            b) ostatní plastové obaly –  barva pytle ŽLUTÁ - kanystry, obaly od čistících pro-
středků, pracích prášků, jogurtů apod. - vše vymyté a sešlapané. Transparentní folie čiré, strečky 
apod. obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako 
dosud) nebo dodá občan na sběrný dvůr. Pozor, nemíchat s PET láhvemi !
                       c) ostatní plasty- např. plastový nábytek, bedničky od ovoce apod. - dodá občan 
na sběrný dvůr.
Pozn: Veškeré obaly a fólie musí být zbaveny zbytků jídel a nápojů, láhve a obaly musí být 
sešlapány!
Kontejnery v obci, tzv. zvonky, budou nadále určeny jen na PET LÁHVE, které musí být 
prázdné a sešlapané.

 Obaly TETRAPAK - barva pytle ČERVENÁ – prázdné a sešlapané jako doposud, 
obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu nebo 
dodá občan na sběrný dvůr.

 Sklo – a) sběrná místa v obci ( třídit na bílé a barevné)
           b) sběrný dvůr odpadů - sklo o větších rozměrech, ale i další skleněný odpad 
včetně lahví – dodá občan na sběrný dvůr

 Objemný odpad – odpad větších rozměrů ( staré kusy nábytku, pytle od cementu
a dalších stavebních hmot, pytle s plastovou výplní, znečištěné různé typy nádob, kuchyň-
ské potřeby, keramika,staré textilie apod. - dodá občan na sběrný dvůr.

 Směsné stavební odpady – okna, dveře apod. dodá občan na sběrný dvůr ( na SD 
bude z oken odstraněno sklo z výplní, uloženo do samostatného kontejnerů, rámy oken 
zvlášť)

 Stavební suť - ( cihla, beton) – dodá občan na sběrný dvůr.
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 BIO odpad – a) samostatně tráva, zbytky rostlin, listí apod.
         b) samostatně rostlinné zbytky z údržby stromů a keřů (krácené větve,  
              apod. ) - dodá občan na sběrný dvůr.  

 Pneumatiky – jen z osobních a malých dodávkových vozidel v omezené míře - dodá 
občan na sběrný dvůr.
POZOR: v maximální míře využívat pneuservisů při výměnách či opravách - mají            
povinnost ponechat si opotřebované pneu v rámci ZPĚTNÉHO ODBĚRU !
  
 Televize, ledničky, mrazáky – pokud možno kompletní bez demontovaných součástí 
- dodá občan na sběrný dvůr
POZOR: v maximální míře využívat prodejců těchto zařízení – mají povinnost ponechat si 
starý spotřebič v případě prodej nového v rámci zpětného odběru!

 Elektroodpad ostatní – (všechny další použité výrobky elektro) - dodá občan na sběr 
            ný dvůr
 Nebezpečný odpad a) ponechán dle zákona sběr v obci 2x ročně ( jaro –podzim)

Nový systém: na termín vyhlášený obcí připraví občané před své domy zbytky pouze nebezpeč-
ný odpad  tj. barvy, ředidla, postřiky, oleje, absorpční materiály, znečištěné oděvy od nebezpeč-
ných látek, zářivky, výbojky apod. – svoz zajistí fi rma MEGAWASTE s.r.o.
POZOR: při tomto svozu je nepřípustné přidávat jiné odpady jako jsou např. pneumatiky,  
   nábytek apod.
                       
   b) mimo tyto svozy lze nebezpečný odpad, který se vyskytne
         u občanů v průběhu roku odkládat na sběrný dvůr.
Doufám, že výše uvedené změny budete vnímat pozitivně a společným úsilím dosáhneme ještě 
lepšího třídění odpadů v naší obci.
 

František Mikéska, 
předseda komise ŽP

Upozornění: Dne 7. 7. 2012 nebude sběrný dvůr otevřen!
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 29. ledna 2012 se konal slavnostní obřad u příležitosti přivítání nově 
narozených dětí. Nově narození občánci:

 
         Mikéska Matěj – Sudoměřice 45

           Mikéska Jakub – Sudoměřice 308
              Polák Tomáš – Sudoměřice 325

             Mišík Adam – Sudoměřice 76
            Harašta Pavel – Sudoměřice 339
 Zavřelová Veronika – Sudoměřice 308

              Janeček Jiří – Sudoměřice 69
      Svobodová Nikol – Sudoměřice 321
         Košťuřík Lukáš – Sudoměřice 337
       Hlavenka Lukáš – Sudoměřice 399
                   Hoff  Filip – Sudoměřice 341

Kulturní komise spolu s obecním úřadem přejí rodičům hodně zdraví, lásky
a trpělivosti a jejich dětem spokojený a radostný život.

za kulturní komisi Irena Šebestová
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V DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

I tentokrát přišly děti popřát našim občanům z domu pokojného stáří krásné a spokojené 
vánoce. Opět jim zazpívaly vánoční koledy a zarecitovaly vánoční básně. I když jejich pásmo 
trvalo jen několik málo minut , bylo  vidět, že s ním udělaly radost.

Ženy se nostalgicky zaposlouchaly a ty, které písničky jenom trošku znaly, zazpívaly si  spolu 
s dětmi. Děti si pro ně připravily krásné přáníčka, záložky a taky vánoční svícny z perníku, které 
jim pomohla vyrobit p. Andrea Pomajbová. Těšíme se zase za rok na příjemné setkání.

Radka Bučková
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VÁNOČNÍ PÁSMO U JESLIČEK

Jistě nelze opomenout vánoční pásmo sudoměř-
ských dětí,  které si na první svátek vánoční málokdo 
nechal ujít. Kostel Krista Krále se rychle zaplnil divá-
ky, kteří byli plni očekávání. Putování Panny Marie 
a Josefa do Betléma doprovázel „živý“ oslík. Mohli 
jsme zaslechnout zpěv pastýřů, které také doprová-
zely „živé“ ovečky, líbezné hlásky děveček i tří mudr-
ců, kteří se právě narozenému Ježíškovi přišli poklo-
nit a přinesli mu dary.

 Děti letos vydaly velmi dobré herecké a hlav-
ně pěvecké výkony. Stejně jako vloni byli všichni 
účinkující odměněni velkým potleskem a divákům 
se nechtělo odcházet. Z veřejnosti se stále nesou jen 
dobré ohlasy s politováním, že pásmo je pouze a jen 
jedno, že nemá opakování.

Dík patří všem, kteří svůj volný čas tomuto 
nacvičení věnovali. Michaele Janečkové, za nácvik 
všech písní s dětmi, i cimbálové muzice Martina 
Kláska, otci Jiřímu, Pavlu Šrámkovi a Peťovi Klásko-
vi, Tomáši Tomčalovi ml., Martinu Miklovi, zvuka-

řům, kulisákům, dětema jejich rodičům, že je podporovali a v neposlední řadě Janě Miklové 
a Marušce Kočišové za celkovou režii                                                                        Ing. Josef Janeček
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 

Vážení přátelé a příznivci Charity!
Jsme vděčni, že se i letos sešlo tolik ochot-

ných lidí, aby Tříkrálová sbírka  mohla úctyhod-
ně proběhnout. Děkujeme všem, kteří přispěli 
k jejímu krásnému bezproblémovému průběhu
a vysokému výtěžku. 

Děkujeme těm, kterým nejsou lhostejné 
osudy lidí, o které pracovníci i dobrovolní-
ci pečují, osudy rodin, které se starají o své 
nemocné členy, lidé v nouzi, osudy všech pří-
jemců charitních služeb a fi nančně je prostřed-
nictvím Tříkrálové sbírky podpořili.

Poděkování patří také všem dětským koled-
níkům i ochotným vedoucím kolednických 
skupinek, kteří se přihlásili (těm, kteří to chtěli 
vyzkoušet poprvé, i těm, kteří již chodí několik 
let) a obětavě se postarali o svěřené děti! 

Tříkrálová sbírka Charity Strážnice v letošním roce proběhla 7. 1. 2012 v odpoledních hodi-
nách ve Strážnici, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a v Radějově. Celkový výtěžek sbírky za Cha-
ritu Strážnice je 357.444,- Kč.

Výtěžek této sbírky bude rozdělen a 58 % z vykoledované částky může použít Charita Stráž-
nice k podpoře charitního díla, na pomoc rodinám, lidem v nouzi apod. 

Děkujeme za Vaši pomoc a důvěru.   Za pracovníky Charity Strážnice
Ing. Marie Jurasová  
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V SUDOMĚŘICÍCH

O životě obecním, ani náboženském, v Sudoměřicích ve středověku nemáme žádné zprávy. 
Obec byla založena sice ve 13. století, ale první zmínka je dochována až z roku 1368, a to jenom 
proto, že obec prodali páni ze Šternberka spolu s Rohatcem pánům z Kravař. O náboženském 
životě nemáme příliš zpráv, ale nelze úplně vyloučit ani možnost, že do roku 1368 mohly Sudo-
měřice patřit ke kostelu rohateckému. Starý kostel v Rohatci stával před dnešní farou, kousek 
pod ním směrem k Moravě stávala tvrz. Nový kostel byl postaven až v roce 1912.

Z našeho okolí máme zprávu z poloviny 14. stol., kdy proběhla vizitace farností jihovýchod-
ní a jižní Moravy. Záznamy se dochovaly torzovitě, pro Strážnici chybí, ale zprávy z ostatních 
far nesvědčí o příliš velké zbožnosti. Veselský farář byl alkoholik, který neuměl ani kněžské 
hodinky, uherskobrodský farář Jan měl zálibu v kostkách a byl dokonce ve vězení anebo např. 
vracovský farář žil s konkubínou.  

Reakce na tento úpadek přišla v podobě husitství, které se velmi rychle rozšířilo i na jiho-
východní Moravu. Strážnické panství, kam patřily i Sudoměřice, se stalo husitským. Nedaleko 
Nedakonic si moravští husité dokonce vybudovali obdobu českého Tábora. Bohužel, jak už to 
bývá, dobrá myšlenka návratu k evangelijní chudobě přinesla s sebou zase jenom války, vraždění 
a loupení. 

V této době došlo také k založení Petrova, který se stal sídlem kostela a fary, kam patři-
ly i Sudoměřice. Z toho kostela se později stal během 15. století bratrský sbor. Sudoměřičané 
pohřbívali své mrtvé v Petrově.  Katolická víra tehdy v našem kraji vymizela. Po celé 16. století 
byla ve Strážnici evangelická fara u dnešního sv. Martina a na místě dnešního kostela Panny 
Marie stál bratrský sbor se školou a špitálem, kde studoval i Jan Amos Komenský. 

Pokud někdo zbyl mezi Sudoměřičany jako katolík, měl jedinou možnost – docházet na 
bohoslužby do Skalice. Doklady o tom ale nemáme. 

Situace se radikálně změnila po třicetileté válce, kdy Habsburkové zahájili rekatolizační 
politiku. Císař Ferdinand II. vydal nařízení, že se s ním šlechtici mají srovnat ve víře nebo odejít 
ze země. To platilo i pro posledního ze Žerotínů na strážnickém panství, Jana Jetřicha II., který 
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v září 1628 opustil Strážnici a odešel do Skalice. S ním 
odchází i doba reformace a náboženské tolerance. 

Na strážnickou faru byl dosazen nový katolický 
farář, který měl na starosti celé panství, tzn. od Rohatce 
až po Novou Lhotu. Jeho pozice byla velmi těžká, pro-
tože obyvatelstvo bylo většinou luterské nebo bratrské. 
Nový pán František Magnis si pozval na pomoc nový 
katolický řád piaristů, kterým daroval bývalý bratrský 
sborový areál. 

Ze staré matriky založené roku 1629 se dovídá-
me, že strážnický farář křtil a oddával i obyvatele 
Sudoměřic. Pohřbívání pravděpodobně pokračovalo 
v Petrově až do roku 1744, kdy byl založen hřbitov 
v Sudoměřicích. V roce 1785 se Sudoměřice dostá-
vají pod správu piaristické farnosti Panny Marie ve 
Strážnici. 

Na náboženské poměry mělo vliv královské měs-
to Skalica, ve kterém církevní řády našly velmi úrodné 
pole. Byl to řád Františkánů, Jezuitů, Milosrdných brat-

ří, Paulínů a církevní rády ženské. Největší vliv měl řád Františkánů, při kterém byl v roce 1653 
založen třetí řád svatého Františka. Tento řád měl příznivce v Sudoměřicích.

V dobách, kdy nestál ještě kostel, hrála důležitou roli v náboženském životě zvonice. Bohužel 
nevíme, kdy byla postavena, pravděpodobně v 18. století. Zvon nese letopočet 1847. V roce 1946 
při prvních oslavách osvobození obce byly u zvonice vysázeny čtyři lípy a pod jejich kořeny je 
ve sklenici uchován pamětní spis. 

U zvonice začínaly také všechny náboženské slavnosti, procesí a poutě. Procesí chodíva-
lo na hřbitov a to na 
pondělí velikonoční, 
svatodušní a na svá-
tek všech svatých.
V křížové dny chodí-
valo procesí do polí 
a lidé se modlili za 
zachování úrody. 

Procesí řídil zpě-
vák, který se modlil 
a předříkával písně. 
První den se šlo od 
zvonice ke kříži na 
Vápenkách, k obráz-
ku Petra a Pavla, ke 
kapličce sv. Urbana, 
k obrázku sv. Mar-
ka, k obrázku sv. 
Martina a končilo se 
na starém hřbitově. 
Druhý den se šlo od 
zvonice k svatému 
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Antonínku, k obrázku sv. Vendelína, dále 
k sv. Trojici a na hřbitov. Na svátek sv. Flori-
ánka chodívalo procesí k domu č. 143, kde 
byla ve výklenku soška sv. Floriána, patrona 
hasičů, a ke křížům za potokem, které byly 
umístěny před pozdějším Slokovem. Odtud 
byly kříže v roce 1975 přemístěny před nový 
hřbitov. 

Na poutě se chodívalo pěšky do Skalice, 
Šaštína, Strážnice, Žarošic, Jaroměřic, Slou-
pu, na sv. Antonínek u Blatnice, na Svatý 
Hostýn, do Mariathal a jezdilo se do Vam-
beřic a na Provodov, kam po druhé světové 

válce jezdila i místní dechová hudba. 
V neděli odpoledne se konaly 

pobožnosti „Modlení“ ve staré ško-
le. Zde se konaly i májové pobožnosti
v měsíci květnu, až do vybudování kos-
tela. Na mši sv. se chodilo do Skalice 
k Františkánům, kde se konala ranní 
a hrubá mše svatá. Byla to vždy přehlíd-
ka sudoměřických krojů, protože všich-
ni občané chodívali na tyto bohoslužby 
v krojích. 

(zpracováno podle materiálu p. M. 
Káčerka, fotky sesbíral p. P. Horňáček)

DUCHOVNÍ OKÉNKO OTCE JIŘÍHO.

Milí občané a farníci!
Prožíváme v Církvi postní dobu, která nás vede k Tajemství Veliko-

noc. Lidé se rádi zabývají tajemnem. Důsledkem zájmu je množství knih 
a fi lmů, které jsou většinou výplodem lidské fantazie. V historii lidstva je 
však jedna událost, která předčí všechny záhady a tajemství a je naprosto 

nad naše chápání. Je to smrt a slavné zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tato událost se skutečně stala, 
podle Bible jí bylo svědkem přes dva tisíce lidí. Týká se naléhavě každého z nás, ať se duchovními 
věcmi zabýváme nebo ne. Náš postoj totiž rozhoduje o tom, jaký život budeme žít zde na zemi 
a jednou i na věčnosti. Ježíš Kristus, Boží Syn, nám po dobu svého pobytu na zemi zjevil pravdu 
jak o životě pozemském, tak i posmrtném. Ukázal nám jedinou cestu, která vede do věčnosti, 
do Božího království. Říkal: „ Já jsem Cesta, Pravda a Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze 
mne“(J 14,6).  A sv. Pavel korintským (2.Kor 5,15) psal  tato slova: „ Ježíš zemřel za všechny, aby 
ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých“

Od doby adventní (27.11.2012) prožíváme v naší arcidiecézi Rok Biřmování a proto zkuste 
si sami odpovědět: Pro koho žiji? Je má životní cesta ta správná.? Prosíme Ducha sv. o jeho dary 
(moudrosti, rozumu, rady, síly, vědění, zbožnosti a bázně Boží), kterými nás posiluje a osvěcuje, 
abychom se dobře rozhodovali a správně jednali?

Všem přeji pokojné a požehnané velikonoční svátky. Otec Jerzy.
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HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V SUDOMĚŘICÍCH

Díl první: Historie školy a základního vzdělávání v 18. a 19. století

O školním vzdělávání existují prv-
ní zmínky z r. 1777, kdy se z výkazu 
strážnického učitele dovídáme, že děti 
ze Sudoměřic ve věku 6 – 12 let měly 
chodit do strážnické farní školy, pro-
tože Sudoměřice v té době patřily pod 
strážnickou farnost. Ze Sudoměřic bylo 
zapsáno 110 takových dětí.

První škola byla v Sudoměřicích zří-
zena někdy v letech 1785-1795. Přesný 
rok založení není znám kvůli tomu, že 
nejstarší školní kronika, založená uči-
telem Jakubem Gorou, byla ztracena či 

zničena za druhé světové války (první dochovanou školní kronikou je kronika založená r. 1929, 
v té době nově příchozím řídícím učitelem Josefem Votoupalem). Škola se nacházela na „hor-
ním konci“, tehdejší č.p. 91. V této škole se učilo do r. 1826. Prvním anebo jedním z prvních 
učitelů byl Josef Závodný, který zde učil 35 let. 

V r. 1826 byla dostavěna nová škola č.p. 24, kde se učilo do r. 1884. Zajímavostí je, že část 
školy sloužila jako byt obecního pastýře a část školy (školní učebna) sloužila do r. 1933 jako 
modlitebna. Každou 
neděli odpoledne zde 
probíhaly společné 
modlitby, které vedl 
zpěvák. V letech 1935-
1943 zde bývala obecní 
knihovna, kam se sou-
středil veškerý kultur-
ní život ve válečných 
letech, kdy byly zaká-
zány taneční zábavy. 

V r. 1856 školní 
budova již nevyhovo-
vala, a tak se jednalo 
o stavbě školy nové. 
Původně bylo navrho-
váno postavit ji na vol-
ném místě za dědinou 
na pravé straně směrem na Skalici. Avšak nakonec byla postavena v r. 1884 tam, kde ji známe 
dnes, ale o tom podrobněji až v příštím díle…

Čerpáno z kroniky pana Martina Káčerka, kterou laskavě zapůjčili manželé Kočišovi. 
Mgr. Michaela Janečková
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Prostřednictvím předškolního vzdělávání v MŠ roz-
víjíme u dětí předpoklady pro dosažení očekávaných vše-
stranných poznatků z oblasti biologické, matematických 
představ, jazykových dovedností,estetického vnímání 
a také citových a volních vlastností. Každé dítě může
v čase, kdy opouští MŠ z důvodu nástupu školní docház-
ky, dosahovat těchto dovedností v individuální míře. 
Pro děti je také velmi důležité dosažení sociální zralosti. 
Dětem se potom lépe daří osvojené poznatky z MŠ prak-
ticky využívat ve vyučování v ZŠ. Vzdělávací nabídka je 
v MŠ pestrá. Vychází z aktuálního dění v nejbližším okolí 
současného dětského prožívání.

 Na začátku ledna děti obou tříd  žily přípravami na Tříkrálové koledování. Seznamovaly se 
s křesťanskými tradicemi tohoto svátku a s pomocí paní učitelek si vyráběly papírové koruny.
V den Tří králů se ustrojily do plášťů, 
nasadily si vyrobené koruny a šly 
popřát lidem v nejbližším okolí MŠ 
šťastný nový rok.

Na konci ledna se v ZŠ konala pro 
rodiče beseda s psychologem panem 
Mgr. J. Mrkvou , tematicky zaměřená 
na školní zralost u předškoláků.

1. února se konal zápis do ZŠ. 
Paní učitelky v MŠ předškoláky
k zápisu pečlivě, hravou formou, 
připravovaly. Děti se na zápis těšily. 
V prostředí naší ZŠ se děti již dobře 
orientují. S paní učitelkou MŠ nav-
štěvují  ve škole počítačovou třídu
a na počítačích si procvičují své dovednosti. Znalosti barev, početní představy, rozvíjejí zrako-
vou paměť  při hře pexeso,  hledají rozdíly mezi obrázky a pod. Při tom se učí zacházet s myší 
a počítačové hygieně. Předškoláci se také zúčastnili výuky v 1. třídě. Pro své kamarády ve škole 
vyrobili záložky do knih.

 Rodiče budoucích prvňáčků navště-
vují se svými dětmi v MŠ kroužek Gra-
fomotorika , kde se  svými dětmi malují 
speciální technikou zadané cvičení, které 
je průpravou pro snadnější osvojování 
psacích dovedností. 

Na konci Masopustu v MŠ paní uči-
telky pro děti uspořádaly karneval. V den 
karnevalu již byly třídy i šatny vyzdobe-
ny pestrobarevnými papírovými klauny, 
maskami, zvířátky a květinami, které si 
děti vyráběly ve výtvarných činnostech.
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Z domova si děti přinesly velmi nápadité 
kostýmy, do kterých se nadšeně převlékly. Kar-
nevalové dopoledne se zábavnými hrami a dět-
skou diskotékou velmi rychle uplynulo. Děti se 
občerstvily ovocnými koktejly, které jim v láka-
vých barvách připravily paní kuchařky. Paní 
učitelky všechny děti obdarovaly papírovými 
myškami se sladkým překvapením.

V současné době v MŠ ve „Včeličkách“ 
dokončujeme proměnu interiéru třídy. Již 
nevyhovující nábytek byl nahrazen nábytkem 
novým, který již splňuje požadavky platných 
hygienických předpisů a RVP pro předškolní 
vzdělávání. Veškeré zařízení třídy je zhotoveno 

v pastelových barvách, které pozitivně ovlivňují celkový dojem uspořádání třídy. Na návště-
vě stolařské dílny fi rmy ANTIQUE děti měly možnost pozorovat, jak budoucí nábytek vzniká. 
Prohlédly si zařízení a stroje v dílně
i při práci zaměstnanců dílny. Pan 
Buček dětem  předvedl, jak se opra-
covává dřevo. Na závěr si prohlédly 
vystavené zrenovované starožitnos-
ti. Mechanický šicí stroj, nábytek 
a židle z dob našich babiček a různé 
nářadí. Nejvíce je ale zaujalo velké 
akvárium.

 Mladší děti třídy „Berušky“ 
se byly podívat v řeznictví. Zde 
jim paní J. Schäcková předvedla 
ukázku opracování masa. Děti si 
prohlédly některé masné výrobky, 
prasečí kolena, jitrnice a ochutná-
valy šunku.

Obě tyto exkurze byly pro děti 
zpestřením každodenních dnů
v MŠ. Děti se také učily lépe se ori-
entovat ve své vesnici. Seznamo-
valy se s názvy některých povolání
a dozvěděly se, co je jejich náplní. 
Nyní pro děti připravujeme lout-
kové divadelní představení divadla 
Rolničky, které se uskuteční na kon-
ci března, plavání pro předškoláky
a „Miniškoličku“, kterou budou moci 
v květnu a červnu navštěvovat rodiče 
s dětmi nově přijatých dětí.

Za mateřskou školu zapsala 
Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC…

Jaro už ťuká na dveře, ale my se 
tady ještě vrátíme k době adventní, 
abychom si připomněli poslední akci 
loňského roku Zpívání u stromečku, 
které se konalo v pátek 16.12.2012
v tělocvičně, protože nepříznivé počasí 
nám nedovolilo zpívat u opravdového 
velkého stromu.

Nejprve zazpívaly děti obou tříd 
mateřské školy, potom taneční kroužek 
paní Mikulkové, děti ze základní školy, 
pěvecký kroužek a schóla pod vedením 
paní Janečkové. Pochutnat jste si moh-
li na výborném guláši nebo svařáku. 
Paní vychovatelka Hadašová s dětmi

a také paní učitelky mateřské školy připravily 
spoustu krásných výrobků. Výtěžek z tohoto 
jarmarku bude použit pro děti. 

První lednovou sobotu se konal již tra-
diční Školní ples, který pořádala Rada rodi-
čů. Ples zahájilo tancem šest párů žáků ze
4. a 5. ročníku při skladbě „ Let it be“ od sku-
piny Beatles. Dále vystoupily dívky z taneč-
ního kroužku paní Bučkové a mažoretky.
K tanci a poslechu hrála místní dechová 
hudba Dolinečka.

Ve středu 25. 1. k nám znovu po dvou 
letech zavítal psycholog pan Mgr. Jaroslav 
Mrkva. Ve své přednášce pro rodiče se zamě-

řil na problematiku školní zralos-
ti a výchovu dětí předškolního
a mladšího školního věku. Na 
konci zajímavé a velmi přínos-
né přednášky rodičům vstřícně 
odpovídal na jejich dotazy. 

Na konci ledna 1.třídu nav-
štívili předškoláčci, aby se sezná-
mili s prostředím školy a aby se 
taky podívali, jak probíhá výuka, 
protože hned první odpoled-
ne druhého pololetí, tj. 1. únor, 
patřilo zápisu dětí do 1. třídy na 
následující školní rok. K zápisu se 
dostavilo 14 dětí. Budoucí školáci 
plnili různé úkoly, kreslili, zpívali, 
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recitovali a za odměnu si pochutnali 
na výborném dortu od paní Janečkové 
a taky si odnesli dárečky, které jim 
vyrobily děti ve ŠD.

První březnový den nám pozve-
dl náladu Žesťový hudební kvartet 
se svým pásmem „Jak šla písnička do 
světa“. Děti si poslechly a zazpívaly 
spoustu lidových písniček z různých 
krajů naší republiky i líbivé melodie z 
Večerníčků. 

Naše škola se zapojila do projektu 
Recyklohraní. Nyní je umístěna ve ško-
le červená popelnice, do které můžete 
ukládat drobná elektrozařízení. Za 
odevzdaná elektrozařízení a za plnění projektů získává škola body, které pak může vyměnit za 
hodnotné dárky pro děti.

Naše dlouhodobé úsilí o vytváření a rozvíjení oboustranně vstřícných vztahů mezi školou 
a rodiči získává konkrétní podobu i výsledky. Protože jsme splnili podmínky k zařazení do sítě 
škol, které dodržují komunikační pravidla pro spolupráci s rodiči, získali jsme certifi kát společ-
nosti EDUin a od 13.2.2012 můžeme používat značku Rodiče vítáni. Jsme v první desítce škol 
v našem okrese, které získaly tento certifi kát. Věříme, že se nám bude i nadále dařit rozvíjet 
spolupráci a komunikaci s rodiči našich žáků ke spokojenosti všech.

Více na www.skola.obecsudomerice.cz.

Za kolektiv školy   Mgr. Ludmila  Foltýnová.
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ŠKOLNÍ PLES

Nová Rada 
rodičů ve spolu-
práci se Základní 
a Mateřskou ško-
lou uspořádala dne 
7. ledna 2012, které-
mu letos dominovala 
tyrkysová barva. Jak 
už se stalo tradicí, 
ples zahájili žáci 5. 
ročníku naší školy 
předtančením. Ten-
tokrát si předtan-
čení připravili pod 

vedením paní učitelky Foltýnové na hudbu 
Beatles. V dalším programu se představili: 
taneční kroužek pod vedením Radky Bučkové 
a mažoretky z Petrova a Sudoměřic.

Před půlnocí byla na pořadu tombola, 
díky sponzorům velmi bohatá. K tanci hrála 
Dolinečka a tancovalo se do brzkých ranních 
hodin. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na pří-
pravě plesu, a těšíme se na příští rok.

Členka Rady rodičů    
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PLÁŽOVÝ PLES MLADÝCH

Ples mladých, který se uskutečnil 
4.2.2012 v tělocvičně místní školy, byl 
letos v duchu PLÁŽOVÉM. Parketem 
se proháněly záchranářky vzorově vyba-
veny přesně jako v americkém fi lmu. 
Samozřejmě se tam objevil i hlavní plav-
čík, který celou pláž hlídal a hlásil výskyt 
žraloků. Ze dna moře vyplaval potápěč, 
kterému se u nás na pláži moc líbilo 
a dále se slunil s překrásnou Němkou 
v jednodílných modrých plavkách. Ško-
da jen, že se z ní nakonec vyklubal náš 
nejmenovaný spoluobčan. Mohli jste tu 
potkat i muslimku v marockých šatech 

a mnoho dalších v plavkách - i bez plavek!…… 
Ano, ano, byla tu nudistická pláž  a to  na pódiu, 
proto museli muzikanti po desáté hodině odhalit 
své intimní partie. Pro vás, kteří jste tu nebyli je 
to velká škoda!!!! Bylo opravdu na co se koukat.

Program celého plesu zahájila taneční skupi-
na nádherných Havajanek pod vedením Radky 
Bučkové. V průběhu slunečného a parného večera 
byla možnost osvěžení nejen ve venkovních pro-
storách, kde mráz zatlačil teploměr hluboko pod
-100 °C, ale také na krásném plážovém baru, 
plném míchaných alkoholických, i nealkoho-
lických nápojů. Hlavně tuto změnu chválili 
návštěvníci plesu. Tímto děkuji obsluze baru, 

za perfektně odvedenou 
práci. Těsně před půlno-
cí  se tradičně losovala 
tombola. Večerem pro-
vázela, jako každý rok, 
hudební skupina Mireč-
kovi SEKERÁŠÉ.

Za pořadatele, který-
mi byli kulturní komise 
ve spolupráci se SRPŠ, 
děkuji všem sponzorům, 
účinkujícím a hlavně 
vám, co se rádi bavíte, za 
příjemně strávený ples.

Miroslav Mikéska
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Taky máme svoje otužilce!
Na konci letošního ledna se konečně probudila zima a začalo několik dnů po sobě mrznout.

V sobotu se tedy šli kluci podívat na nádrž, jak silný je led a jestli by se už nedalo bruslit. No, 
bruslit se tedy zatím nedalo, ale jak jsem měla možnost o den později zjistit - koupat ano. Dosta-

la jsem totiž tip od pana Janečka, který při své 
cestě do sklepů, opakovaně zastihl muže kou-
pající se ve studených vodách Sudoměřského 
potoka. Tyto informace bylo potřeba prověřit. 
A tak v neděli, hodinu před polednem, jsme 
spolu s uvítacím výborem očekávali na hrázi 
naší protipožární nádrže příjezd otužilců ze 
Slovenska. 

A skutečně. Dvěma auty přijeli 4 muži
v zimních bundách, které si hned vzápětí 
odložili. Pan Janeček, coby člen hlavního víta-
cího výboru, nabízel vynikající slivovičku, ale 
byli jsme poučeni, že alkohol není pro vstup 
do ledové vody vhodný. Proto bylo potřeba 
oběti z řad výboru a přihlížejících (a také jeden 
z otužilců se nakonec rozhodl přinést oběť za 
všechny své kamarády, aby neurazil místní 
pohostinnost). Otužilci totiž měli svoje pití 
sebou v termoskách. Zázvorový čaj, který má 

vynikající zahřívací schopnosti. Měli jsme možnost ochutnat s medem i bez medu a můžu za 
sebe říct, že zázvorníky jsem po tak silném čaji cítila ještě doma po obědě.

Zatímco si ostatní odkládali postupně všech-
ny svršky kromě plavek, rukavic a čepic, jeden 
z nich přinesl velké kulaté hodiny, které opřel 
o schodek, aby prý věděli, jak dlouho jsou ve 
vodě (určili si pro tento den cca 10 minut). Dal-
ší ponořil do vody teploměr a po zjištění, že má
1 stupeň Celsia, všichni svorně zajásali. Po 
důkladné aklimatizaci odhodlaně a s vese-
lou myslí vkráčeli jeden po druhém do ledové 
vody. Protože se vzhledem k mrazivému poča-
sí na hladině vyskytoval led, brali kusy ker do 
rukou a uvolňovali tak cestu k této plavecké 
vášni (údajně později v silně mrazivém únoru 
neváhali použít motorové pily k vyřezání otvoru
v nádrži). Zatímco mně po 10 minutách 
téměř přimrzl prst ke spoušti, ztratil hyb-
nost a ruka musela putovat do teplé kap-
sy, vypochodovalo pět euforických mužů
z lázně. Člověk by předpokládal, že se hned 
zabalí do deky, ale nic takového! Na řadu přišly 
opět ty tekuté zázvorníky a pan Janeček a poté 
se vykoupaní muži jali lehkým patnáctiminuto-
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vým poklusem obíhat nádrž. Účinek termoregulace byl zjevný. Část těla, která byla ponořena 
v ledové vodě zčervenala a chlapi vypadali, jakoby nebyli v zimních Sudoměřicích, ale v letním 
Chorvatsku. Jedním ze zmiňovaných otužilců je i pan Stanislav Opavský, který má naše sudomě-
řické kořeny (jak jinak!?) Je lídrem skupiny a zimnímu koupání se věnuje nejdéle - asi tři roky. 
Patřil s kamarády mezi čtyřicítku účastníků přeshraničního plavání na řece Dyji od Pohanského 
zámečku k rakouskému Bernardsthallu, který se konal již po čtvrté a to u příležitosti otevření 
Schengenského prostoru. Otužování doporučuje nejen jako úžasný zážitek, ale i jako vynikající 
prevenci proti nemocem. Což o to, to je všeobecně známé, ale to odhodlání, to každý nemáme... 
Máte-li však třeba jen malou jiskérku odhodlání, ale nejste si jisti, zajděte se v neděli k nádrži 
podívat a možná, že to bude právě ten impuls, který potřebujete.

Pavla Sochorová

POSTŘEHY  FRANCKA  JURY

Tož vitajte sůsedé, aj ty, co ste kůsek dál. Veliké požehnání bych 
vám rád donésl, enem kdyby tá možnosť byla. No šak víte proč! 

Enem co sem tůto dědinů proletěl, šak kdybych jak černů ďůrů 
sa svézl, nebylo možné si nevšímnůt že sa neco dějě. Na tém spole-
čenství, gde sa aj o popelnicách rozmýšlá, sa začlo domlůvat o tem 
velikánském nájezdu šeckých tých, co si eště pamatujů, že vinohrady 
sa drátama plantat nemosely  a že aj z baga sa zpívat dalo… Ej šak 
doba křivojaká to byla. 

Šak nese sa zpráva že sa slavit bude. A že nech sa moja duša pro-
padne, bojím sa aj za vás! Tehdá, gdyž sa z polí koňma prach zvýhal
a ludé místa v dědině brali, moja šavla sa blýskala a deň konca neměl. 
Bili sme sa aj za to, co naše nebylo. Šak, gdyž mojého koňa turecká 
šavla sťala a s očima krvavýma k sůsedom sem sa opřél, tož slza ně 
tékly. Nebáli sa a ty, co sa tehdy vrátili, vyprávjali, že cesta z hatí krvů 
sa promočila a esli enom jeden z tých Turků proběhl, už by sa prý 
nikdá nevrátil. 

Jak široko, daleko, bylo po staletí v dobrých městách zvykem, 
tož aj u nás Jarmark bude a teho už sa nevyhnem! Můj pán Sudomír 
obával sa týchto chvíl a nakázal oči všímavé a ručiska na noži! Šak 
dneskaj má šavlu v kapci aj ten, co vám pohárek podává. Ej, dobrý 

šohaj, kerý s dobrým srcem víno rozlévá! Takových už je poskromnu.
Ej, tož teho varování už nechám. Šak sa ně připlétla taková řeč: gdyž Petrovi svatému hrozny 

sme střihali a páter Čechmánek s pátrem Joškem o počasí na slavnost Sudoměřsků sa bavili. 
Tož noše plné sem nosil a ušiska sem natrčal, co od voza ně stačily. Šak chvílu slunko, do teho 
blesčisko brázdu rozhodil, ale u poslední hlavy ruky si podali a růžové mráčky jak v srpnu nebe 
zmalovaly. „Tož, v naších rukách to néni, Bratře” a objali sa.

Nebrání ně nic, abych vám pověděl, jak to vlastně s tým počasím bude. Ale gdybych co dělal, 
dopředu vidí enom jeden a já to nejsu. Tož ale jedno vám řéct mosím. 750 roků je oslava enom 
pro tych, co sa bójá, že sa osumsto nedožijů a jak sa tak dívám tož vy, co si berete brýle aby ste 
to přečetli, tu budete už leda semnů. No a fčíl co? No nic! Obujte si ty najlepší střevíce, co doma 
máte a vymetajte šecky oslavy, co sa v tejto dědině zroďá. Přeca sa to aj tak píše! Radujte sa fčíl 
neb nevíte dňa, či hodiny. Nejak bylo nejak bude. Tož, ať si máte s kým připíjat. 

Francek Jura, osobní kočí Sudomíra
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EJ FAŠANKU, FAŠANKU….

Dne 11. 2. 2012 se v naší obci již 
podruhé uskutečnil fašank. Snahou 
pořadatelů bylo vytvořit (na celý den) 
program, který by občanům umožnil 
pobýt spolu.

Dopoledne se prodávaly zabijačkové 
pochoutky, které opět výborně připra-
vil p. Roman Schäck. Letos bylo všeho 
mnohem víc a doufám, že se na všechny 
dostalo. V tomto trendu budeme pokra-
čovat, takže vězte, že příští rok nemusíte 
čekat v dlouhých frontách už od devíti. 
Přijďte, jak Vám to bude vyhovovat.

Posilněn zabijačkovými pochoutka-
mi vyrazil průvod maškar do ulic. Poča-

sí se vydařilo. Sluníčko a mráz, jak se na zimu sluší. Kvůli obavě poškození nástrojů mrazem 
nám vypověděli muzikanti, ale David Janeček a jeho nezamrzající nástroj – vozembouch- aspoň 
částečně muziku nahradil. 

A zde bych ráda poděkovala rodině paní Buzrlové, Tomáši Kočvarovi, panu Kolaříkovi
a paní Nadi Bučkové, kteří maškary vydatně pohostili a nás tím upřímně potěšili. Děkuji také 
těm, kteří navzdory mrazu 
vyšli ven před dům a jen 
nám zamávali. Tady je třeba 
poděkovat také babičkám 
a dědečkům, kteří opatro-
vali svá vnoučata a mladí se 
tak mohli zúčastnit. 

Maškarní diskotéka 
pro děti byla velkou odmě-
nou pro pořadatele. Velké 
množství nadšených taneč-
níků a soutěžící nás velmi 
potěšil. Večerní diskotéka 
celý den završila. Hudební 
doprovod na diskotékách 
zajistila a zasponzorovala malá Dolinečka.

Takto obvykle články ve zpravodaji končím. Teď se ale nemohu ubránit zvolání: 
„Ej fašanku, fašanku, co s tebú bude?“
Proč takové dilema? Po skončení minulého fašanku jsme poměrně dlouho s potěšením 

poslouchali plány občanů, jakou masku si na příští rok připraví a výsledek – letos poloviční 
účast maškar.

„Že jsme vybrali špatný termín.“ Letos bylo od začátku roku do popeleční středy jen 6 týd-
nů. Všichni organizátoři se do tohoto období potřebovali vejít a nám do toho vpadly ještě jarní 
prázdniny. Na 18. února byl naplánován již tradiční košt destilátů, který je zařazen do harmo-
nogramu koštů v mikroregionu. A stejně jako jarní prázdniny, i košty se po roce posouvají.
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A doufáme, že příští rok vyjde fašank před Popelec.
„Že moc mrzlo.“ Vhodným oblečením se tento problém dá lehce řešit. Dokonalost masek 

nebyla na pořadu dne a vtipný klobouk nebo lehký převlek z prostěradla by bohatě stačil. Nako-
nec účast v průvodě nebyla maskou podmíněna a zpěváky vítáme i bez masek.

Celodenní akce takového formátu je pro členy kulturní komise (Ivana Rybecká, Radka 
Bučková, Martin Mikl, Miroslav Mikéska, Irena Šebestová) téměř nadlidský výkon. Velký dík 
proto patří Martině Pod-
razilové, Jitce Krieglerové, 
Petře Šrédlové, p. Kláskové, 
p. Janečkové, p. starostovi, 
p. Horákovi, p. Cutákovi,
p. Bučkovi, p. Haraštovi, Mar-
kétě Bučkové, Karlu Pasqua-
lovi, Dominiku Macháčkovi, 
kteří nám významně pomoh-
li při prodeji zabijačkových 
pochoutek.

Veškerá aktivita kul-
turní komise je směřována
k podpoření soudržnosti 
obce. Fašank považujeme 
v tomto směru za nejvý-
znamnější akci. Snažíme se 
o vyvážení akcí pro všechny 
věkové kategorie. Střídavě zažíváme úspěchy a neúspěchy. Každá akce nám přináší inspiraci pro 
vylepšení v následujícím roce. Co ale nechápeme, je neúčast na akcích a to hlavně našich zastu-
pitelů. Jak můžeme stmelovat obec, když nemáme podporu, tj. fyzickou účast, našich volených 
zástupců? 

Abych se vrátila k odpovědi na položenou otázku:“ Proč takové dilema?“ V současné době 
v kulturní komisi vyhodnocujeme úspěšnost akcí a uvažujeme o jejich další existenci. Akce 

nepořádáme pro 
naše vlastní potěšení
(i když to je někdy 
jediný motor pro další 
fungování), ani proto, 
abychom vykázali čin-
nost nebo provětrali 
obecní rozpočet. Vaše 
účast a ohlasy jsou pro 
nás měřítkem. A jak 
toto dilema vyřešíme? 
Odpověď Vám dá kul-
turní kalendář na rok 
2013.

Za kulturní komisi 
Irena Šebestová.
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X. KOŠT OVOCNÝCH DESTILÁTŮ

Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořá-
dal dne 18. února 2012 v místní tělocvičně ZŠ 
10. ročník Koštu ovocných destilátů a ochutnáv-
ku tradičních moravských jídel a macerátů. Od 
14.00 hod. hrála k tanci a poslechu cimbálová 
muzika Martina Kláska ze Sudoměřic. Mohli jste 
ochutnat celkem rekordních 1066 vzorků ovoc-
ných destilátů a macerátů z Čech Moravy, Sloven-
ska, Maďarska, Chorvatska a Řecka.. Vítězem koš-
tu se stal vz. 877 Slivovice od p. Gajdoše z Blatnice 
pod sv. Antonínkem.

I v letošním roce jsme připravili ochutnávku 
ovocných Macerátů a tradičních moravských jídel, 
která měla velký ohlas. Obzvlášť škvarky, uzené 

maso, grilované klobásky či cigáro, 
které nám dodalo místní řeznictví 
Romana a Jarky Schäckových, ale 
i patenty paní Mikéskové a zákusky 
paní Kolaříkové měli opravdu vel-
ký ohlas!!! Nemůžeme zapomenout 
poděkovat cimbálové muzice Mar-
tina Kláska ze Sudoměřic a folklor-
nímu souboru Demižón za krásný 
doprovod při koštu.
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NOVITECH

Jezdci Michal Novický (formule Reynard 032 F3) a Radek Krakovič (formule FiKS 09 RK) 
startující v sezóně 2011 za Kovosteel Novitech Sudoměřice letos odstartují v týmu REC, spolu 
s rakouským jezdcem Ronaldem  Lacknerem (Suzuki Swift  Kit Car), Liborem Jelínkem (BMW 
650 CSL) a Dušanem Nevěřilem (Norma M20F Zytec).

Prvním závodem dle kalendáře Mistrovství Střední Evropy LMBC 2012 závodů automobilů 
do vrchu je Brněnský Drak na Masarykově okruhu 1. dubna. 

Více info na www.novitech-motorsport.com

Michal Novický

HOKEJBAL SK SUDOMĚŘICE

Před začátkem mistrovských zápasů jsme jeli na Český pohár 
do Vsetína. Tento první jarní zápas napověděl, že naše mužstvo by 
mělo být dobře připravené na jarní sezónu. Zimní příprava probíhala 
v domácím prostředí. K dispozici jsme měli naši tělocvičnu, kterou jsme 
dokonale využili k tréninkům. Po zlepšení počasí jsme pokračovali na 
hokejbalovém stadionu. Příprava byla krátká, ale dostatečně tvrdá. Tré-
ninkové jednotky vedl trenér Tibor Kosík. Na trénincích jsme se schá-
zeli v hojném počtu. Český pohár ve Vsetíně jsme zvládli velmi dobře 

a zvítězili jsme v poměru 3:0. Branky dával Jurásek 2, Chovanec. K prvnímu mistrovskému zápasu 
jsme odjížděli do Poličky, kde se nám podařilo zvítězit 1:3. Naše branky vsítili Jurásek, Mezuláník
a Ivánek. Druhý zápas během tohoto víkendu se taky vyvedl a po boji v České Třebové jsme 
zvítězili 1:2. Branky našeho týmu zavěsil Jurásek a Kaluža mladší.

K velmi důležitému zápasu o druhou příčku jsme museli opět na půdu soupeře a to do Male-
novic, kde mužstvo ukázalo svou sílu na všech postech. V brance nás držel Lubor Komenda,
v obraně hráli výborně Dinka, Sobol, Ivánek a Zelenka, v útoku mají formu Jurásek, Kaluža 
mladší a Kosík. Ale celé mužstvo hraje na doraz, a to pro soupeře platí. Tento zápas v Malenovi-
cích jsme zvládli a zvítězili jsme 2:4. 2 góly vsítil Kaluža mladší a poté se o jeden postaral Mišík 
a Kosík. Mužstvo je zatím na krásném druhém místě. V play off  bychom chtěli začít na domácí 
půdě, a proto bychom chtěli skončit maximálně do čtvrtého místa. První domácí zápasy jara 
bychom měli odehrát 24. a 25. března, proto bychom chtěli naše diváky pozvat, aby přišli v hoj-
ném počtu a povzbudili naše hráče o důležité body. Nutno dodat, že naše mužstvo se umístilo 
na krásném třetím místě v soutěži Sportovec Hodonína. Toto ocenění si hokejbalisté převzali ve 
veselském kulturním domě.

Jan Kaluža
Foto - zdroj internet.

Ještě bychom chtěl i poděkovat Vám všem, kteří nám jakkoliv pomáháte, obsluze při nalévá-
ní, kteří letos obsloužili rekordní počet návštěvníků, Základní škole a panu Haraštovi za umož-
nění příprav, obecnímu úřadu za velmi velkou podporu, a hlavně našim rodinám za podporu 
a pomoc při přípravách. Tímto jim velmi děkujeme! Taktéž sponzorům bez kterých to nejde! 
DĚKUJEM.

S.P.Dest.Sudoměřice.
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Mládí je krásné, odvážné a plodné!

Když jsem se kdysi vrátila zpátky do své rodné obce Sudoměřice, už zde existovala ZO Čes-
kého svazu žen. Vedla ji paní Marie Mikésková (pocházela ze Vnorov). Já jsem tenkrát začala 
učit na zdejší ZŠ, převzala knihovnu a zapojila se do veškerého dění v obci. Při této příležitosti 
jsem začala pracovat i ve zdejší ČSŽ a následně jsem byla na výroční schůzi zvolena předsedky-
ní. Naše organizace byla v té době jednou z nejúspěšnějších, které tu pracovaly. Třináctičlenný 
výbor byl sehraný. Nebyla tam žena, na kterou by nebyl spoleh. Tři z těchto kolegyň dnes už 
bohužel nežijí: Ž. Šuranská, R. Michálková, P. Štefánková.

Naše akce vždy probíhaly podle sestaveného plánu práce a to nejen samostatně, ale také ve 
spolupráci s jinými složkami (např. se sportovci, chovateli, zahrádkáři, Sborem pro občanské 
záležitosti a  také se ZŠ a MŠ. Byly jsme všude, kde se něco dělo a všude, kde bylo potřeba. Nelek-
ly jsme se žádné fyzické práce. Například při budování požární nádrže jsme nosily velké dlažeb-
ní kostky nebo když byl v roce 1972 otevřený nový hřbitov a nebylo tam dláždění, dlouhodobě 
jsme tam udržovaly chodníky (vzpomínám si, jak nás pan M. Káčerek povzbuzoval). Chodily 
jsme také na brigády do místního JZD pomáhat při žních nebo jednotit řepu. Velké úklidové 
práce v sále u Dudešků, ve škole, i při otevření nové MŠ byly pro nás samozřejmostí.

Rády jsme také slavily (MDŽ, Velikonoce, jubilanty), začaly jsme poprvé pořádat besedy
s důchodci. Uskutečnily jsme mnoho jiných akcí jako např. výstavy ručních prací, přednáš-
ky, cvičení, setkání s kosmetičkou a nelze nevzpomenout zpívání s místním lidovým zpěvákem
a skladatelem Janem Míšou. Schá-
zely jsme se pravidelně na zkoušky 
a nacvičovaly jeho písně i spolu s 
mužským sborem. Vystupovaly 
jsme v našem kroji hlavně v sále 
u „Dudešků“. Také jsme absolvo-
valy různé soutěže (poslední si 
pamatuji „na elektrárně“ v Hodo-
níně. Známé byly v celém okolí 
naše taneční zábavy, kterým vždy 
předcházela nová výzdoba sálu. 
Vzpomínám na jednu velikonoční 
s názvem Růžový sad. K výzdo-
bě byl použitý přírodní materiál 
(trnové větve) ze Starého potoka, 
na který jsme tvořily malé růžové 
růžičky z krepového papíru.
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Asi čtyřicetkrát do roka jsme pořádaly za pomoci mužů sběr starého železa a za získané 
peníze jsme pak uspořádaly zájezdy (kdo si ještě vzpomínáte na profesionálního řidiče pana 
Masaryka z Brodskéko, který tehdy jezdíval trasu Sudoměřice - Skalica?) Bylo to krásné a vskut-
ku je na co vzpomínat.

Druhým rokem v naší obci pracuje MO Svazu důchodců ČR. Jsem úsekovou důvěrnicí spo-
lu se Štěpánkou Bučkovou. Navštěvujeme a zveme 19 žen v našem úseku. I ve středně starším 
věku se dá udělat hodně práce. Jen mít zdraví a chuť. Mnozí z Vás, kteří čtete náš zpravodaj, do 
něhož pravidelně přispívá příspěvky členka našeho výboru R. Klásková (díky jí za to, že se tak
o nás ví) a chodíte v obci za zábavou, tyto akce znáte a jistě je dovedete posoudit. Ze součas-
ných akcí našeho svazu bych chtěla připomenout zajímavé přednášky, klubové dny, besedy 
s jubilanty, učíme se a připomínáme si různé ruční práce, pečeme patenty, koláčky, jezdíme 
do divadla, na kolech a nově se účastníme i obnovené fašankové  tradice (letos se z nás staly 
roztleskávačky).

Před dvěma lety jsme navázali družbu s důchodci z Brezové pod Bradlom, rodištěm M. 
R. Štefánika. Jezdíme tam již pravidelně v létě a oni k nám v burčákovou sezónu. Družba nám 
funguje i na úrovni města a obce ( zúčastnila se již i jejich paní primátorka a náš pan starosta). 
Doufám, že to na této úrovni bude pokračovat i nadále.

V minulém roce na podzim jsme se rozhodli obnovit zpívání písniček J. Míši spolu s míst-
ní pedagožkou a hudebnicí Michaelou Janečkovou a kapelníkem Dolinečky Markem Bučkem. 
Scházíme se jedenkrát do měsíce a připravujeme pásmo písniček na letošní významnou oslavu 
u příležitosti 750 let jejího založení, která bude probíhat v červenci ve Starém potoku.

Na závěr bych chtěla oslovit ty z vás, kteří jste navzdory důchodovému věku čilí a činorodí 
- přidejte se k nám a zapojte se do života s námi!

...Stáří je blbec, ale bohudík potká skoro každého! ...

Vzpomínala a napsala Marie Stružková, členka MO SDSudoměřice.



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJBŘEZEN 201236

...Včelařím už téměř 40 let.

Josef Tomčala
V roce 1969 jsem se přistěhoval do Sudoměřic 

a v roce 1972 jsem se zde i oženil. Můj tchán, Franti-
šek Šuranský, tou dobou už 20 let včelařil. Když viděl, 
že se včelích žihadel nebojím, věnoval mi  v roce 1973 
troje včelstva. Tenkrát jsem o včelách věděl jen to, 
že opylují, létají, bodají a nosí med... Tchán mi pak 
věnoval několik tématických knih (sám velmi rád 
a hodně četl) a ukázal mi, jak vypadá včelí matka, 
včelí plod i plod zavíčkovaný. Dříve nebylo včelařství 
tak rozvinuté jako dnes a také tchán vyprávěl, že když 
tenkrát začínal, byl rád, že mu včely létají.  Bez ohledu 
na to, kolik měl medu (na jeden úl - včelstvo, bylo 
vyrobeno 15-20 kg medu).

Tak jsem začal odebírat časopis včelařství, 
vstoupil do Svazu včelařů, a asi od roku 2000 už 
jezdím pravidelně na školení. Včelařství je rozsáhlá 

„věda.“ Stejně jako u ostatních oborů se i včelař učí celý život.  Jak řekla slovenská včelařka 
Anna Novosadová: 

„Každý rok je ve včelařství jiný a včelař se učí celý život a i tak zemře hloupý.“ ☺
Dnes včelařím téměř 40 let. V současnosti mám čtrnáctery včelstva. Před zimou jich bylo 

dvacet, ale nemoci se nevyhýbají ani hmyzu. Během léta však počet opět doplním. Na jeden 
úl mám produkci 30 až 40 kg medu 
(vím, že v Čechách mají včelaři pro-
dukci medu až 70 kg, ale to už jsou 
profi  velkovčelaři a včely jsou jejich 
celodenní náplní).

Základem pro včelstvo je dob-
rá matka. Ta se dá koupit, ale už si 
ji dokážu vychovat i sám. Všechna 
oplozená vajíčka, které matka nakla-
de, jsou dělnice (až 2 000 kusů). Z 
těchto vajíček si jedno vyberu, dám 
do mateční misky a včely si vycho-
vají novou matku. Včely matku krmí 
po celou dobu jejího života mateří 
kašičkou, kterou produkují týden 
mladé včely (mladušky). Larva matky v mateří kašičce doslova plave. Velká část práce ale zůstá-
vá samozřejmě na přírodě. Za 16 dní se matka vylíhne a po týdnu letí na snubní prolet v dopro-
vodu včel a hlavně trubců, kteří se slétají až z okolí osmi kilometrů. Za letu ji oplodní 8 až 12 
trubců. Za další týden poté naklade vajíčka. Trubci se vylíhnou za 23 dnů, dělnice za 21 dnů. Roj 
se tedy dokáže obnovit za měsíc. Včelí život je poměrně krátký - trvá jen dva měsíce.

 Když se stane, že mají včely málo místa v úlu, vyrojí se. Když vyletí roj, vezmou si s sebou 
potravu – tedy med, na týden. Rojení včelstva je vlastně způsob jejich množení. Včely si vycho-
vávají novou matku a starou přestávají krmit. Ta přestává klást vajíčka a je opět letu schopná. 
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Když je buňka s larvou budoucí matky zavíčkovaná, včelstvo se vyrojí. Stará matka je ale ješ-
tě špatný letec a tak se usadí někde v blízkosti úlu, třeba na větvi stromu. Včely se k ní srotí
a tvoří ten známý a obávaný „hrozen“.  A tady koluje spousta zbytečných fám o tom, jak je roj 
útočný. Nebudete mi to asi věřit stejně, jako má, na včelí bodnutí alergická dcera, ale NENÍ. ☺ 
Včely nebodají, protože mají plné medné váčky a nemají hnízdo, které by bránily. Teprve včely 
pátračky hledají novou dutinu pro hnízdění. Takže pokud si roje nebudete všímat, za pár hodin 
či dní odletí sám. Ale chápu, že jsou nepohodlným hostem například na zahradě u grilování. 
Nejednou jsem byl přivolán na odchyt včelího roje a nejednou ještě asi budu. 

Když se vyrojí moje včely a jsem u toho, pokropím je vodou, aby byly těžší a neuletěly tak 
daleko. Až je najdu, setřesu roj do rojáčku. To je „bedýnka“ se čtyřmi plásty. Potom včely vrátím 
do úlu. Veřejnost má toto spojeno s okuřováním včel dymáčkem. Ten se používá k tomu, aby 
včely nebyly tak útočné. Ale jak jsem řekl, nejsou. Dymáček použivám jen tehdy, jsou-li včely
v dutině stromu. Takovou dutinu už by mohly pokládat za své hnízdo a to by se opravdu 
bránily. 

Včela dělnice nosí nektar, který nasává do medného váčku a tento předává sosákem 
úlové včele. Ta donesenou kapku předá dalším včelám. Kapka je tak několikrát spolknuta. 
Každá včela část sladiny zahustí. Polykáním včely ke sladině přidávají enzymy a aminokyse-
liny. Nyní včely med vkládají do buněk v plástu a dělnice přes noc máváním křídel zajišťují 
vypařování vody a tak dostává konečnou hustotu. Med je uzavřen ve voskové buňce. Nedo-
stane se k němu vlhkost, je konzervován. Ve víčku se nachází propolis. Plásty si včely umí 
postavit sami, to jsou tzv. Panenské plásty, taky nazývané stavební. Včely si vosk na stavbu 
plástů produkují sami ve formě voskových šupinek. K tomu slouží voskové žlázy. Nebo se 
do úlu dávají průmyslově vyrobené voskové mezistěny. Jedná se o základy  šestiúhelníků, 
z nichž  pak včely dostaví plásty, které naplní medem. 

 Včelařský rok začíná v srpnu, kdy si připravujeme  včely k příštímu roku. Do prvního září 
mám včely nakrmené (rozpuštěným cukrem ve vodě 1:3) a sleduji, jestli se u nich nevyskytla 
nějaká onemocnění.  Podle  toho je od září (po vytočení medu) až do Vánoc léčím k tomu 
určenými léčivy. Začátkem února se odebírá měl na kontrolu nemocí a koncem února si udě-
lám prohlídku včel, jak přezimovaly. Přitom jim odvíčkuju dva plásty medu, abych jim ulehčil 
práci. Po zimě jsou oslabené a dostat se ke své potravě by je ještě více vysílilo. Koncem dubna 
a začátkem května, když je pěkný rok, pouštím včely do medníku. Tedy včely rozšiřuju. Med-
ník je úložiště medu a tvoří zásoby potravy na zimu. Do medníku je dávám, aby měly více 
místa a nevyrojily se.  Pak už následuje první točení – z ovocných stromů a to je koncem květ-
na. Záleží jaký je rok. Poslední točení dělám asi tak kolem 10. srpna. Točení je medobraní. 
Odebírám včelám jejich zásoby na zimu a ošidím je  cukrovým roztokem. Na točení medu 
chodím pečlivě oblečený, protože včely si svoji 
potravu brání. I tak se nevyhnu několika žiha-
dlům. Při točení medu používám medomet. 
Je to zařízení ve tvaru válce. Sem se naskládají 
plásty a točením kliky se vytvoří odstředivá síla. 
Med se tak dostane na stěnu medometu a stéká 
dolů, kde mám sběrnou připravenou nádobu 
na med. Jak se vytočí, opět začínám včely krmit
a to celé se neustále opakuje..

Medy jsou buď květové, které krystalizují do 
14 dní, nebo medovicové, které krystalizují do 
dvou měsíců. Pravý med poznáme právě podle 
krystalizace. Pokud obsahuje vodu, má řídkou 
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konzistenci.V obchodech jsou v dnešní době 
k dostání i medy ze škrobové moučky a sirupu. 
Takový med nikdy nekrystalizuje.

Kdo konzumuje med pravidelně, vrátí se 
mu to nejvíce v době chřipek. Na sobě a na 
svém okolí to opravdu vidím a můžu účinek 
potvrdit a med doporučit.

Kromě medu jsou dalšími včelími produk-
ty propolis, mateřská kašička a včelí jed.

Propolis užívám vnitřně jako přírodní antibi-
otikum a také si jej neředěný mažu na klouby. Má 
původ v rostlinách. Včely jej sbírají na pupenech 
listů a květů. Propolis pomáhá včelám předcházet 
nemocem a hubí choroboplodné zárodky ve včel-
stvu. Včely jej používají jako tmel k zateplení úlu 
a využívají ho ke konzervaci medu. Je obsažen ve 
víčkách v medových plástech. Mateří kašička se 
využívá v kosmetice a také na výrobu léků. Včelí jed 
se odebírá a využívá ve farmaceutických fi rmách 
k léčbě alergií. Alternativní medicína ho využívá 
také ve formě včelího bodnutí na předem určené 
místo. Já, když mě včela píchne, poděkuju jí za to. 

Nejen protože vím, jak je to léčivé, ale také proto, že s bodnutím nechává v kůži žihadlo i s částí zadečku
a platí tak za to životem. 

A co bych to byl za včelaře, kdybych si neuměl vyrobit další s vynikajících medových produktů 
- dobrou medovinu. Tu vyrábím nejen z medu, ale také přidáním různých druhů bylinek.

Včelaření mám rád. Vím, jak moc jsou včely důležité pro zachování rozmanitosti přírody. 
Chodím je kontrolovat během celého roku a to minimálně každý týden. Kromě toho, jak se jim 
daří, kontroluji, jestli úly „nenavštívili“ také nějací nezvaní hosté - vandalové. Někdy si dělávám 
vycházky ke včelám třeba i každý den. 

Pokud vás včelaření láká, základem je nebát se včelího žihadla, pořídit si včelstvo a zakoupit 
si základní vybavení. No a samozřejmě nastudovat patřičnou literaturu nebo přijmout rady už 
zkušeného včelaře. Při začátcích nezapomeňte, že chov včel v ČR podléhá určitým zákonným 
ustanovením. Sudoměřice spadají pod Český svaz včelařů z.o. Rohatec.

článek zpracovala dcera Katka

Redakce: A co nějaké veselé včelařské příhody?
Katka: Taťka si nevybavuje nějak extra veselé příhody, kromě toho, jak chytal včely v trenýr-

kách... To bylo léto, byl v potoku ve Starých horách na třešních a v tom uslyšel volání tvého taťky 
„Jožo, máš tu venku včely !“ Tak seskočil se stromu a tak jak byl, popadl rojáček z našeho nedaleké-
ho včelína a včely střepal.. Tenkrát ho žádná nepichla... kupodivu.

Naproti tomu, jednou v létě asi před 8 lety, přišel ze včel, zasedl k večeři a vyprávěl, jak se mu 
dařilo - při práci ho píchlo asi 50 včel a dva sršni. Žihadla si tahal ještě u stolu. Já, jako alergik, 
jsem jen kulila oči a jako zdravotník jsem sledovala otoky a dech. S ničím problém neměl, jen si 
během celého povídání škarabal místo na hrudi. Na otázku co tam má, odpověděl, že sviňa komár 
ho velice svědí. A svědění ho zlobilo ještě 14 dní. Komár ho opravdu dostal. ☺

 Mimochodem věřte, že fotit taťku u včel byl pro mě taky dost adrenalinový sport: ☺
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ČINNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB – ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI

A SLUŽEB - OD LEDNA 2012

Přesunutím řízení a rozhodování o nepojistných dávkách sociální ochrany na Úřad práce 
byl dán sociálním pracovníkům, kteří zůstali na obecních úřadech s rozšířenou působností, 
prostor pro přímou sociální práci s klienty.

Práce sociálních pracovníků zahrnuje např. 
- sociálně právní poradenství ve věci fi nančních a materiálních nároků,
- pomoc při vyplnění žádostí o sociální dávky, žádostí do zařízení soc. služeb (domov pro  

 seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, apod.),
- pomoc rodinám se zdravotně postiženým nebo duševně nemocným členem se získáním
 kontaktů na organizace, které poskytují pomoc a odpovídající soc. služby,
- pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce důchodu,
- pomoc při řešení vzniklých problémů rodinám s dětmi – bytová problematika, pomoc při  

 řešení zadluženosti, informace o nárokových dávkách apod.,
- poskytuje obětem trestné činnosti a domácího násilí poradenství ve věci
 zajištění zákl. životních potřeb (zajištění bydlení či azylového přístřeší), nárokových dávek

 a relevantních právních oblastí (otázka dětí, opatrovnictví, institut vykázání, apod.),
- pomoc osobám, které ztratily bydlení nebo jsou ohroženi jeho ztrátou, se získáním
 kontaktů na organizace – azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, 
- pomoc při vyřizování os. dokladů, pobytu v ČR, pomoci při hledání možností při léčbě
 závislosti, apod.
- vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí – terénní sociální práce.
Kontakty na sociální pracovníky oddělení sociální pomoci a služeb:
Bc. Michaela Klepáčová - vedoucí oddělení sociální pomoci a služeb, klepacova.michaela
@muhodonin.cz, tel: 518 316 458
Problematika osob se zdravotním postižením, duševním onemocněním a osob pečujících
o závislou osobu:
Bc. Hana Komínková - kominkova.hana@muhodonin.cz, tel: 518 316 318 Hana Škvařilová,
DiS. - skvarilova.hana@muhodonin.cz, tel: 518 316 437
Oblast rodiny s dětmi:
Andrea Kučerová - kucerova.andrea@muhodonin.cz, tel: 518 316 377 
Problematika sociálního vyloučení, riziko ztráty bydlení, nízkých příjmů:
Mgr. Ivana Zlámalová - zlamalova.ivana@muhodonin.cz, tel: 518 316 356
Mgr. Vladimíra Bělíková - belikova.vladimira@muhodonin.cz, tel: 518 316 300
Mezi činnosti oddělení sociální pomoci a služeb i nadále patří:
- střednědobé plánování sociálních služeb, neziskový sektor:
Mgr. Vladimír J. Kružík, kruzik.vladimir@muhodonin.cz, tel: 518 316 433
- výkon funkce veřejného opatrovníka:
Bc. Magdalena Pelikánová, pelikanova.magdalena@muhodonin.cz, tel: 518 316 358
Sociální kurátor pro dospělé:
PhDr. Milan Franta, franta.milan@muhodonin.cz, tel: 518 316 347
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na výše uvedené pracovníky.
Informace o činnosti odboru soc. služeb a kontakty na sociální pracovníky odboru naleznete 

také na: www.hodonin.eu.
Městský úřad Hodonín, odbor sociálních služeb
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2012

Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti
V rámci Sociální reformy I. nastala od 1.1.2012 účinnost řady právních předpisů, novel soci-

álních zákonů. 
Jedním z nich je i novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jedná se o rozsáhlou 

novelu, která v mnohém mění postavení uchazečů o zaměstnání, zejména podmínky evidence, 
jejich práva i povinnosti. O změnách v postavení uchazeče o zaměstnání ve veřejné službě bylo 
pojednáno ve Strážničanu 2/2012.  Některé změny se týkají i podpory v nezaměstnanosti. Nárok 
na podporu v nezaměstnanosti má od 1.1.2012 uchazeč o zaměstnání za těchto podmínek:

- jestliže v předcházejících dvou letech před datem zařazení do  evidence na ÚP má
 alespoň 12 měsíců důchodového pojištění, které získal zaměstnáním nebo jinou
 výdělečnou činností ( to znamená, musí mít odpracovaných v posledních dvou letech  

 před zařazením do evidence na ÚP alespoň 12 měcíců, tedy jeden rok)

Těchto dvanáct měsíců důchodového pojištění je možné získat, jak už výše uvedeno, výdě-
lečnou činností, ale také dobami náhradními, což jsou pro účely zákona o zaměstnanosti:

Doba přípravy k práci osoby se zdravotním pojištěním, doba pobírání invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně, doba osobní péče o dítě ve věku do 4 let, doba osobní péče o osobu 
ve II. III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby (dříve péče o osobu blízkou), pečuje-li oso-
ba blízká, nemusí bydlet společně s pečovaným (nemocným), pokud jiná, musí pro tyto účely 
bydlet společně s pečovaným a uhrazovat společně náklady na domácnost. Dále pak je dobou 
náhradní doba výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka
s vysílající organizací akreditovanou Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby, pokud 
rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodi v kalendářním týdnu, a doba 
osobní péče o osobu mladší 10 let, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby ve stupni I. (lehká závislost).

- jestliže uchazeč o zaměstnání požádá o podporu v nezaměstnanosti na předepsaném  
 formuláři (je možné najít i na adrese www.portal.mpsv.cz v sekci Zaměstnanost),

- jestliže uchazeč o zaměstnání není ke dni, ke kterému má být podpora v nezaměstna 
 nosti přiznána, poživatelem starobního důchodu (to znamená, že není možný souběh  
 podpory v nezaměstnanosti a starobního důchodu).

Pokud uchazeč splní výše popsané podmínky, bude mu podpora v nezaměstnanosti náležet 
ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Jestliže však uchazeč požádá 
o podporu nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo samosstatné výděleč-
né činnosti nebo doby náhradní, přiznává se podpora v nezaměwtnanosti ode dne následujícího 
po ukončení těchto činností.

Kdo a kdy nemá na podporu v nezaměstnanosti nárok
Nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč nemá, 
- jestliže s ním byl v době posledních šesti měsíců před zařazením do evidence na ÚP 

ukončen pracovní poměr z důvodu porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem 
(okamžité rozvázání pracovního poměru),
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- jestliže poruší režim dočasně práce neschopného zvlášť hrubým způsobem a dostane
 proto výpověď (to znamená, že v době pracovní neschopnosti nedodržuje léčebný  

 režim),
- jestliže má uchazeč nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů  

 vyšší než je podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči náležela
- jestiže vykonává nekolidující zaměstnání – to znamená, že je evidovaný na ÚP

 a vykonává zaměstnání, z něhož nemá příjem vyšší než 4000,- Kč měsíčně. V tomto  
 případě se pozastaví výplata podpory v nezaměstnanosti a uchazeč ji vybere, až
 ukonční výše uvedené nekolidující zaměstnání

- jestliže pobírá starobní důchod,  dávky nemocenského pojištění (vyjímkou je
 nemocenská, která náleží z nekolidujícího zaměstnání, pak může pobírat současně
 tuto nemocenskou i podporu v nezaměstnanosti)
- jestliže je vzat do vazby, pak po dobu vazby nenáleží odpora v nezaměstnanosti
- jestliže mu náleží podpora při rekvalifi kaci

Podpůrčí doba
Podpůrčí doba je doba, po kterou uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti a rozlišuje se 

podle věku ode dne, kdy byl uchazeč zařazen do evidence na ÚP. Činí
- 5 měsíců u uchazeče do 50 let věku
- 8 měsíců u uchazeče na 50 do 55 let věku
- 11 měsíců u uchazeče nad 55 let věku

Opětovné poskytnutí podpory v nezaměstnanosti
Tady k mnoha změnám nedošlo, jen se zkrátilo rozhodné období (na dva roky). To zname-

ná, že ten, komu v posledních dvou letech před zařazením do evidence na ÚP neuplynula celá 
opodpůrčí doba (který si nevybral celou podporu v nezaměstnanosti) a našel si zaměstnání, tak 
jestliže toto zaměstnání trvalo alespoň tři měsíce, má nárok znovu na celou podpůrčí dobu. To 
znamená, že bude opět pobírat podporu v nezaměstnanosti buďto celých 5, 8 nebo 11 měsí-
ců. Uchazeč, který byl znovu evidovaný v posledních dvou letech za dobu kratší než 3 měsíce 
(zaměstnání trvalo třeba jen dva měsíce), má nárok dobrat si zbývající podpůrčí dobu a v ní 
náležející podporu v nezaměstnanosti.

Bc. Helena Tomčalová, členka sociální komise

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

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

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

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

Příští číslo vyjde v červnu - červenci 2012
Výtisk zdarma
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PRO BYSTRÉ HLAVIČKY

Správné odpovědi z minulého kvízu jsou:
 1. pustých 49 a obsazených 29.  
 2. 1678.  
 3. 50  
 4. Jiří Němeček

Díl IV. Druhá světová válka.
V období probíhající Světové hospodářské krize byl

u nás v Sudoměřicích v r. 1933 postaven zásluhou „Kos-
telní jednoty“ a za přispění štědrých darů od našich obča-
nů funkcionalistický kostel s patrociniem „Kristus Král“.
5. 6. 1933 byl tento římskokatolický Boží stánek vysvěcen. 
Nová farnost ale nebyla zřízena, kostel patřil pod správu 
farnosti Panny Marie ve Strážnici. Velká hospodářská krize 
na přelomu dvacátých a třicátých let však umožnila vzestup 
nacismu a přímo ovlivnila vypuknutí II. světové války. Po ní 
už došly jiné priority. Doba okupace naší vlasti německou 
armádou přinesla naší vesnici hodně zlého, protože se stala 
pohraniční obcí a působili zde němečtí policisté a členové 
gestapa, kteří bydleli v dodnes zachovaných tzv. Německých 
domcích. Jelikož hranice na našem katastru byla relativně 
dobře prostupná, přecházelo v těchto místech hodně emi-
grantů, většinou budoucí příslušníci zahraničního odboje 
a občané židovské národnosti. Mnoho našich občanů se na 
převádění osob přes hranici podílelo. Hlavním organizáto-
rem těchto akcí byl tehdejší starosta Krůtil. Vytvořil kolem 

sebe velmi propracovanou ilegální buňku, která přímo pod nosem fašistům zachránila mnoho 
odbojářů a pronásledovaných lidí. Dne 12. dubna 1945 byla naše vesnice osvobozena sovětskou 
a rumunskou armádou. Při osvobozování naší vesnice padlo 36 sovětských a 8 rumunských 
vojáků. Kolik padlo Němců není známo, ale po přechodu fronty se našlo a pochovalo 11 němec-
kých vojáků. Ze Sudoměřic zemřelo na následky války 14 spoluobčanů. Poválečná historie naší 
obce byla silně ovlivněna komunistickou nesvobodou. Koncem 50. let proběhla násilná kolekti-
vizace sedláků a znárodnění živnostníků a zasáhla tak nevratně do jejich životů. 

(Zdroj: internet a webové stránky Obce Sudoměřice)

Kvíz:

1. Otázka: Kdy byl vysvěcen Sudoměřský kostel Krista Krále?
2. Otázka: Kde bydleli členové gestapa?
3. Otázka: Kolik spoluobčanů zemřelo na následky II. světové války?
4. Otázka: Kdy byla osvobozena naše obec?

Správné odpovědi najdete při čtení IV. dílu nebo v příštím vydání Sudoměřského zpravodaje. 
Takže pátrejte a taky se mějte a smějte... M.O.
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Občanské sdružení DOLINEČKA
si vás dovoluje pozvat dne  12.5.2012  na II. ročník

„MUZICÍROVÁNÍ VE STARÉM POTOKU“.
K tanci a poslechu bude vyhrávat v lidovém žánru DOLINEČKA, o moderní hudbu se postará 

kapela MIREČKOVI SEKERÁŠÉ.
V průběhu večera vystoupí taneční kroužek PUSINKY.

Začátek je v 17.00 hod. Občerstvení zajištěno. Vstupné 50.- Kč.
Těší se na vás O.S. Dolinečka a všichni skvělí muzikanti z obou kapel.

Tož si udělajte čas a dojdite si zazpívat a zatancovat.

DLUHY nejsou ostuda ! 
I v EXEKUCI a DRAŽBĚ máme řešení.

(žádné peníze předem)
TEL.: 777 60 40 74

FINANCE s právním servisem,
bezplatné poradenství

TEL.: 777 60 40 74
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