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Vážení spoluobčané,

chladná rána a podzimní rovnodennost nás nenechala na pochybách, že letošní léto je 
nenávratně pryč. Léto, krásný čas dovolených, relaxace...a také setkávání. V souvislosti s tím, 
se mi vybavuje zajímavá úvaha mé kamarádky, která se vrátila z úžasné dovolené: „Potkala 
jsem kamaráda a zrovna mě politoval: „Tak ti ta dovolená rychle utekla. Teprve jsi tam odjela 
a už to máš za sebou. Jako bys ani nikde nebyla.“ Ale já to tak nevnímám, ani z toho nejsem 
smutná. Bylo tam krásně, poznala jsem zajímavé lidi, kteří šířili kolem sebe tolik pozitivní 
energie, že z toho budu čerpat ještě dlouho. A taky už se těším, až uvidím, jak se potěší z mé 
cesty mí blízcí, až jim budu předávat drobnosti, které jsem jim přivezla.“

 Také já jsem si z letošní dovolené v Chorvatsku přivezla hezké vzpomínky na příjemná 
setkání, ačkoliv se poslední dobou řídím heslem - všude dobře, doma nejlépe. Tím spíš, že jsem 
měla informace, že se jedná o nějaké místo na ostrůvku, kde to vypadá jako na Lučině. Teda, 
nic proti Lučině, jen proč jezdit několik set kilometrů, když ji máme za humny, že.

 Cesta ze supetarského přístaviště, která byla lemovaná políčky se sežehlou travou a sta-
rými mohutnými olivovníky s větvemi pokroucenými až k zemi, nás přivedla do Sutivanu. 
Tichého, nevelkého, charismatického místa s malinkým přístavišťátkem, kostelíkem a zmrz-
linářem. Bydleli jsme v jednom z malých bílých kamenných domečků, jejichž dvorek končil 
právě tam, kde začínalo moře. Zídka mezi sousedy vypadala právě tak veliká, aby bylo možné 
se o ni opřít, když se šikne trochu delší řeč. A skutečně. Hned první den se tam vedle objevil 
postarší muž ve sluncem vyšisovaném nátělníku, který mi přátelsky zamával. A protože my 
Češi i Chorvaté vládneme slovanským jazykem, netrvalo to dlouho a opírali jsme se o tu zíd-
ku v družné debatě všichni, třímajíce v rukách číše bílého vína. Ačkoliv jsme Sergejovi (jeho 
maminka pocházela z Ruska) hádali tak kolem sedmdesátky, měl za sebou už jedenaosmdesát 
křížků. Díky svému povolání zcestoval kus světa a bylo s ním tak možné mluvit o čemkoliv. 
V průběhu týdne jsme měli možnost pobýt u něj mezi olivovníky a fíkovníky, z nichž jsme si 
mohli vzít plodů, kolik jsme jen chtěli. Od jeho paní jsme k snídani dostali výbornou domácí 
fíkovou marmeládu. Jeho příbuzní, kteří k němu přicházeli podél moře kolem naší zahrady se 
s námi zdravili, jako bychom k tomu místu patřili odjakživa. Právě teď se mi vybavila úsměv-
ná historka, která jakoby z oka vypadla scénce z filmu Léto s kovbojem. Přišla jsem ráno do 
místního obchůdku a snažila se zorientovat mezi balíčky s uzeninou, protože na denním menu 
měl být bramborový guláš. Všechny vypadaly podle obalu vábivě, ale kdoví, co je uvnitř. Vtom 
mě tam zahlédl náš soused Sergej a prý co hledám. „No ty nejlepší na guláš.“ Rychle přeletěl 
krám očima a pokynul na prodavačku: „To je naš susjed, želi dobre kobasice za gulaš.“ pomohl 
mi, stejně jako Doubravce“ horní děda“ Bohuš Záhorský. 

Poslední den jsme přišli k zídce a svorně vyhlíželi Sergeje, abychom mu poděkovali za milé 
přijetí a rozloučili se. Přišel. „Tak nashledanou. třeba se ještě někdy setkáme...“ řekla jsem.„ 
Da, ja ču gledati more...“ Ano, budu sledovat moře, řekl on.

Těžko si lze představit, jak do konce svého života sedí na břehu moře a vyhlíží několik 
českých turistů, kteří tu kdysi strávili týden dovolené. Stejně jako je nepravděpodobné, že se 
ještě někdy setkáme. Přesto mi ta slova budou znít v uších už napořád. Překládám je pro sebe 
- rád jsem vás poznal, bylo mi s vámi milo. Co víc si přát.

Ano, setkávání. Je pro nás tím, co nás posunuje kupředu, obohacuje a mění. V případě 
harmonického setkání - k lepšímu. Některá nám přináší jen ten jediný pravý okamžik a něk-
terá si sami plánujeme. Některá jsou krátkodobá, některá trvalá. Za některými musíme odjet 
a některá máme přímo před nosem, ani o tom nevíme. A tak mějme otevřené oči, i svá srdce. 
Záleží, jak dlouho si je budeme chtít uchovat.

Krásný podzim! Pavla Sochorová
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Vážení spoluobčané, 
tak už máme za sebou celé tři čtvrtiny roku, ve kterém si stále připomínáme 750. výro-

čí založení naší obce. Na začátku července jsme oslavovali toto výročí velmi vydařenými 
a hojně navštívenými slavnostmi. 5. července byla vernisáží zahájena výstava o historii obce. 
Tato velmi kvalitní a téměř profesionálně připravená výstava pak byla po zbytek měsíce 
o víkendech velmi hojně navštěvována. Součástí programu oslav bylo na konci prázdnin 
i rozloučení s prázdninami s diskotékou. Hlavní oslavy se nám opravdu vydařily, za což moc 
děkuji všem organizátorům, všemu tomu množství lidí, které se obleklo do lidových krojů, 
děkuji všem tanečníkům, zpěvačkám a muzikantům, hercům loutkového a ochotnického 
divadla, lidem kteří nabízeli své výrobky a své dovednosti při jarmarku, všem moc díky. 
K úspěšné akci nám trochu pomohlo i příznivé počasí, i když bylo trochu až moc horko, ale 
určitě toho nikdo nelitoval, vždyť nápojů bylo při oslavách dost a dost. Při této příležitosti 
moc děkuji místním vinařům, kteří připravili velmi vydařený košt vína dole ve velkém skle-

pě. Na sobotní slavnosti jsme přiví-
tali naše vzácné hosty, místopředse-
du Senátu ČR, starosty ze Sudoměřic 
u Bechyně a u Tábora, starostky ze 
Strážnice, Petrova a Tvarožné Lho-
ty, starostu Hodonína, Rohatce, 
Radějova a místostarosty Hodonína 
a Petrova. Všem hostům se u nás 
velmi líbilo. A od těchto oslav nám 
na návsi stojí socha našeho zakla-
datele Sudomíra z rodu Tvrdišovců. 
Pořízení této sochy, jeho umístění 
a vlastně i umělecké ztvárnění vzbu-
zovalo v minulosti různé pochyb-
nosti a dohady. Ani zastupitelstvo 

v rozhodování o této záležitosti nebylo nijak jednotné. Dnes už je vcelku vše jasné, víme tedy, 
že socha Sudomíra vyjadřuje pravděpodobnou historickou podobu tehdejších královských 
spolubojovníků se zbrojí i oblečením a zpodobnění obličeje je samozřejmě umělecká fikce. 
Umístění sochy je optimální, 
protože se tímto zpodobněním 
zakladatele symbolicky defi-
novalo ústřední centrum naší 
vesnice, náves, která již není 
jenom – hlavní křižovatkou, ale 
je to něco více – je to střed naší 
obce, našich Sudoměřic. Z jed-
né strany je ohraničena Statkem 
z 18. století, z opačné stra-
ny nově a vkusně opravenou 
stodolou, bývalou býkárnou, 
a místo samé je parčíkem na 
místě, kde kdysi stávala stará 

Slovo starosty
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škola. Asi nebylo lepšího místa pro umístění 
sochy pro našeho Sudomíra.

Slavnosti jsou důležité, ale po oslavách při-
cházejí i všední dny a starosti a těch není nik-
terak málo. Velikým problémem je neskutečné 
sucho, které způsobuje jak velkou neúrodu, ale 
i usychání nově vysazených stromků po vesnici 
a v mladém lesním porostu ve Škarpě. Velkou 
část činnosti našich pracovníků tvoří zalévání 
těchto stromků a pokud konečně nezaprší, bude 
to velmi špatné. O prázdninách se prováděla 
velká rekonstrukce mateřské školky. Měnily se 

veškeré vodovodní trubky a rekonstruovala se všechna sociální zařízení pro děti. S dokonče-
ným dílem jsem byl vcelku spokojen, ale mnohem důležitější bude, jak se zde budou cítit naše 
předškolní děti. V období prázdnin se rekonstruovaly obecní byty na zdravotním středisku 
a na RD č.p. 319, prováděly se různé údržbové práce na Sudoměřickém potoku, v lesích, 
na komunikacích a obecních nemovitostech. Opravena byla i naše obecní kaplička P. Marie 
Bolestné na Hatích, kde bývá druhý týden v září tradiční pouť s pobožností a táborákem. 

Co nás čeká v posledním kvartále tohoto roku. V oblasti staveb nás čeká ozelenění a úprava 
prostoru mezi protihlukovou stěnou a stavebním dvorem fi rmy Horáček, pokud vyjde dotace 
tak se začne zateplovat budova zahrádkářů ve Starém potoku. Konečně se také něco bude dít 
v prostoru průmyslové zóny u nádraží. Bude tam stavět svou novou provozovnu velká fi rma 
vyrábějící izolační skla, fi rma IZOS s.r.o. Žatec. Provozovna by měla mít okolo 70 pracovníků 
a doufám, že v této fi rmě najde pracovní uplatnění hodně našich lidí. 

Čekají nás různé společenské 
události. V říjnu setkání seniorů 
s promítáním videozáznamů z oslav 
i z historie vesnice, v listopadu 
ženáčské hody, v prosinci zpívání 
u stromečku. Těšíme se také na další 
akce našich společenských organi-
zací pro své členy a příznivce. Závě-
rem bych chtěl všem popřát pěkné 
prožití podzimní dnů, bez zbyteč-
ných stresů a dalších nepříjemností.

Stanislav Tomšej – starosta obce

Sudoměřice - krásná ves,
slunce svítí na ni dnes.

Krásně se tu lidem žije,
prožijí zde krásné chvíle.

Vesničku máme velmi rádi,
protože jsme kamarádi.

žáci 3. ročníku



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJZÁŘÍ 20128

OSLAVY 750. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SUDOMĚŘIC SE SETKALY 

U SUDOMĚŘIČANŮ S NEBÝVALÝM ÚSPĚCHEM

… a to je výborné! 
Už dlouhou dobu se naše obec potýká s roztříštěností zájmů 
v oblasti různých společenských a kulturních aktivit pro naše 
občany. Určité akce navštěvuje vždy jenom určitá skupina 
Sudoměřičanů. V dnešní době je to svým způsobem přiroze-
ný jev, protože lidem se nabízí nejrůznější možnosti k trávení 
volného času. Proto jsme s mírnou obavou očekávali reakce 
našich lidí na zamýšlené obecní oslavy.
To, co jsme všichni zažili, překonalo i ty nejodvážnější před-
stavy organizátorů. Do přípravy i do účasti se zapojilo hned 
od začátku neuvěřitelné množství Sudoměřičanů všeho věku 
i obojího pohlaví, za což jim patří dík a uznání. 
Osvěžme si spolu krátce průběh slavnostních červencových 
dnů. 

ČTVRTEK 5. 7.
Staré fotografi e zachycující minulost vzdálenější i nedávnou přilákaly hned ve čtvrtek v podve-
čer první stovky návštěvníků. Atmosféru vernisáže výstavy zpříjemňovala CM M. Miltáka, ale 
i koláčky a víno pro všechny. Díky obětavosti Petra Horňáčka a ochotě vás Sudoměřičanů měl 
autor výstavy k dispozici dostatečné množství potřebné fotodokumentace, s jejímž výběrem mu 
významně pomohli manželé Helena a Josef Šebestovi.

PÁTEK 6. 7.
Páteční odpoledne se neslo v duchu JARMARKU a velkého horka, které kupodivu obec náv-
štěvníků neodradilo. Ve čtvrtek jsme mluvili o stovkách návštěvníků, v pátek už to byl tisíc. 
Nabídka stánků i doprovodného programu byla opravdu pestrá. Memento mori navozovalo 
atmosféru 13. století. Košt vína ve sklepení zahrádkářské budovy, jehož organizaci zajišťoval 
pan Emil Šrédl, osvěžoval hlavně mužskou polovinu návštěvníků. Zasmáli jsme se vtipům 
Fr. Uhra, zazpívali jsme si s místním harmonikářem Markem Bučkem, vyslechli si nádherné 
středověké zpěvy naší scholy, které s děvčaty nastudovala Mgr. Michaela Janečková. Moderní 

dívčí tance zaštiťované Radkou Bučko-
vou už neodmyslitelně patří ke každé 
akci v Sudoměřicích, a tak nechybě-
ly ani zde. Divadelnímu představení 
„Kačena“ se konečně po zásluze dostalo 
ocenění publika, které mu bez pochyby 
patřilo už na hody. Cykloukázka souro-
zenců Hynčicových zase určitě nadchla 
místní kluky. Během celého horkého 
odpoledne si děti mohly nechat poma-
lovat obličeje nejrůznějšími motivy, 
osvěžit se lovem ryb u stánku našich 
rybářů, pohrát si s loutkami s paní uči-
telkou Janou Miklovou a Marií Kočišo-
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vou. Kohokoli přepadl hlad, mohl se zdarma 
nasytit výbornou kyselicí a pagáčky Romana 
Schäcka, nebo ochutnat domácí sýry a chléb 
manželů Janečkových. Další možností bylo 
využití nabídky občerstvení u stánků Bořka 
Smékala, Davida Janečka, věčně mladých 
seniorek, které napekly a nasmažily hromadu 
dobrot z mouky, atd. ...
Před večerem se trošku zatáhla modrá obloha. 
Díky panu Horáčkovi k nám zavítal i známý 
folkový zpěvák Žalman, který prý přitahu-
je vodu, což se vyplnilo i u nás. Během jeho 
koncertu oslavy osvěžil letní deštík, který 
si však Žalman po koncertu naštěstí odvezl 
s sebou. Skupinu Ferrum nemusím předsta-
vovat. Doprovázela nás hudbou do pozdních 
nočních hodin.

SOBOTA 7. 7.
Parčík u bývalé býkárny byl svědkem slav-
nostního odhalení sochy zakladatele obce 
Sudomíra z rodu Tvrdišovců a současně zde byla i pokřtěna publikace o historii naší obce, její-
mž autorem je obecní kronikář Mgr. Vít Šebesta. Připravil opravdu kvalitní, rozsáhlou a čtivou 
publikaci, kterou má nyní díky dotaci Ministersva pro místní rozvoj ve své knihovně každá 
rodina v Sudoměřicích.
 Krojovaní, kterých bylo přes osmdesát, snášeli opravdu „tvrdé“ vnější podmínky. Sluníčko žh-
nulo jako na Sahaře a tak byli ochlazováni potoky vlastního potu. Bylo milé, že jsme po mnoha 
letech shlédli i zrcátky a perlami pokryté ženské čepce. Pohled na často celé krojované rodiny 
jistě potěšil všechny patrioty a fanoušky folkloru v Sudoměřicích. Krojovaný průvod prošel ves-
nicí směrem do Starého potoka, kde krojovaná mládež a krojované páry mladých ženáčů zatan-
čili starobylý tanec Moravskou besedu, kterou s nimi nacvičila paní Ivana Rybecká.
K svátečnímu sobotnímu odpoledni patřila i vzpomínka na našeho rodáka pana Jana Míšu. Jeho 
písně zazněly v podání krojovaného ženského sboru ze Sudoměřic. Večerní a noční podium už 
patřilo Mistříňance, o jejíž honorář se postarala fi rma ENERGEO. 

NEDĚLE 8. 7.
Dopolední děkovná mše svatá v kostele 
Krista Krále stylově zakončila naše osla-
vy. Měli jsme zač děkovat. Slavnostní 
kázeň přednesl vzácný host z nedale-
ké slovenské Skalice, pan děkan Th Lic 
Roman Stachovič.
Co říci závěrem. Oslavy byly takové, 
jaké mají být: slavné! Jménem Obecní-
ho úřadu v Sudoměřicích ještě jednou 
děkuji všem za účast, podporu a pomoc, 
ať už byla jakéhokoli druhu.
Mgr. Tomáš Tomčala, místostarosta
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Územní plán obce Sudoměřice

V souvislosti s povinností Obce Sudoměřice stanovenou v § 188 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) musí všechny obce do 1. 1. 2015 
vypracovat nový územní plán. Stavební zákon sice povinnost pořídit územní plán obcím vyslove-
ně neukládá, ale je však třeba vzít v úvahu určitá omezení, zejména pro rozvoj obce, která z absen-
ce územního plánu pro obec vyplývají. Protože nový územní plán se týká všech občanů obce, rád 
bych Vám tímto článkem přiblížil co to územní plánování je a jaký důležitý význam má pro obec.
Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšné-
ho souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál rozvoje.
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání kra-
jinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to 
určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavě-
ného území a nezastavitelných pozemků.
O pořízení nového územního plánu nebo změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo pří-
slušné obce.
Zjednodušeně – územní plán je mapa katastrálního území obce s různě vybarvenými plochami, 
které určují, co a kde lze v tomto území postavit. Dále jsou zde zakresleny stávající i budoucí 
komunikace, stávající i budoucí vedení sítí (elektřina, plyn, voda apod.) včetně jejich ochran-
ných pásem, pásma biokoridorů, chráněné krajinné oblasti apod. 
Stávající územní plán v sobě zahrnuje zejména plochy bydlení (rodinné domy, bytové domy), 
plochy občanského vybavení (úřady, kostely, školy, zdravotní střediska, obchody), plochy pro 
výrobu a technické zařízení (průmyslové podniky a sklady, výrobní a zemědělská střediska, 
čistírny odpadních vod), plochy pro sport a rekreaci (sportovní hřiště, dětská hřiště), plochy 
veřejné a krajinné zeleně apod. Rozsah a způsob využití těchto ploch se bude novým územním 
plánem měnit.
Projednání nového územního plánu je časově a fi nančně náročnou operací. Celkem se skládá ze 
čtyř fází – zadání, návrh, řízení a vydání. Písemnosti ve věcech územního plánování se v záko-
nem stanovených případech doručují veřejnou vyhláškou. Tzn., že veškerá oznámení nebo jiná 
opatření se vyvěsí na úřední desce a internetových stránkách obecního úřadu. Pro Vás občany 
je nejdůležitější fáze tzv. řízení o územním plánu, v jehož rámci se koná tzv. veřejné projednává-
ní. Místo a čas veřejného projednání je oznámeno veřejnou vyhláškou. Návrh územního plánu 
nebo jeho změny je po dobu 30-ti dnů od doručení veřejné vyhlášky vystaven k veřejnému 
nahlédnutí u pořizovatele (Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města) a v obci, pro kterou se 
územní plán nebo jeho změna pořizuje. 
Pořizovatel poé předkládá zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu formou opat-
ření obecné povahy. Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání územního plánu je 
provedeno veřejnou vyhláškou na úřední desce. 
Maximální doba platnosti územně plánovací dokumentace není s výjimkou regulačního plánu 
na žádost zákonem stanovena. Územní plán také nelze zrušit (respektive územní plán, jeho část, 
nebo platnost změny územního plánu může zrušit jenom soud nebo krajský úřad příslušný 
k jeho přezkumu). Územní plán může pozbýt platnosti uplynutím stanovené zákonné lhůty 
nebo vydáním nového územního plánu.
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Závěrem bych chtěl všechny občany upozornit, že územní plány se zpravidla zpracovávají ale-
spoň na deset let dopředu a měly by mít povahu obecně závazného předpisu a ke změnám by 
se mělo přistupovat pouze ojediněle. Z tohoto důvodu by měli vlastníci pozemků o změnách 
přemýšlet v dostatečném časovém předstihu, komunikovat se zastupiteli a zajímat se o dění na 
příslušném úřadě.
Vzhledem ke všemu výše uvedenému bychom byli rádi, aby se občané obrátili se svými návrhy 
a připomínkami ještě před samotným zahájením řízení o novém územním plánu a podali tyto 
návrhy a připomínky na obecním úřadě popř. se obrátili na pana starostu (obecsudomerice@
iol.cz) nebo členy stavební komise (Tomáš Kočvara - kocvaraT@seznam.cz, František Mikéska, 
Jiří Janeček), aby byl proces pořízení nového územního plánu co nejplynulejší. Pokud to bude 
možné, pokusíme se všechny tyto náměty a připomínky do územního plánu zapracovat tak, aby 
později nedocházelo k jeho případným změnám.

Tomáš Kočvara, předseda stavební komise

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vážení spoluobčané,
nejprve bych Vám chtěl upřímně poděkovat za Vaši práci a úsilí, které jste věnovali úklidu 
veřejného prostranství v okolí Vašich domovů a pozemků. I přes některé malé nedostatky, které 
budou odstraněny, je změna k lepšímu zřetelná.

Co s odpady z našich domácností:
Do popelnic se nesmí ukládat : 
velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapaliny, látky žíravé, látky výbušné, zápalné a lehce vznět-
livé, kafi lerní 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 nepo-
volený odpad NEBUDE POPELNICE VYVEZENA!!
S otevřením sběrného dvora došlo ke změnám ve sběru, respektive v třídění odpadů, z našich 
domácností. Obaly a komodity jsou nově rozděleny do jednotlivých druhů tak, aby bylo možné 
lepší nakládání s těmito komoditami bez vícenákladů na jejich další třídění. 
Směsný komunální odpad - svoz popelnic každých 14 dnů – čtvrtek. 

Zde je tabulka, jak nakládat s odpady :
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
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Pozn.: Do MODRÝCH pytlů na tříděný papír nepatří např. prázdné pytle od cementů, zed-
nických lepidel, malt atd.

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 prostředků, pra-

cích 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!
Do kontejnerů v obci typu REFLEX, tzv. zvonků, ukládat veškeré obaly sešlapané tak, aby se 
do nich vlezlo co nejvíce dané komodity. 

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 odpad 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, kuchyňské potřeby, 
keramika,staré textilie apod. - dodá občan na sběrný dvůr.
 
Směsné stavební odpady – okna, dveře apod. na sběrný dvůr dodá občan (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.

BIO odpad 
a) samostatně tráva, zbytky rostlin, listí apod.
b) samostatně rostlinné zbytky z údržby stromů a keřů (větve apod. krácené)- 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 POVIN-
NOST ponechat si opotřebované pneu v rámci ZPĚTNÉHO ODBĚRU .
 
Televize, ledničky, mrazáky – pokud možno kompletní bez demontovaných součástí dodá 
občan na sběrný dvůr.
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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 sběrný dvůr.

Nebezpečný odpad - tj. barvy, ředidla, postřiky, oleje, absorpční materiály, znečištěné oděvy od 
nebezpečných látek, zářivky, výbojky apod. – občan odloží na sběrný dvůr.

Co se děje s odpady, které třídíme:
Možná jste někdy přemýšleli, stejně jako já, jestli má smysl třídit odpad. Stojí to za námahu, 
když vyseparovaný odpad sváží stejné auto, které sváží komunální? Co se dále děje s vytříděným 
odpadem ? Co se z něj vyrábí ? Jak se dále zpracovávají jednotlivé komodity : 

Plasty:
Poté, co plasty doma vytřídíme a odneseme do kontejnerů nebo odevzdáme na sběrný dvůr, 
jsou pravidelně svozovou fi rmou odváženy do třídírny na další vytříděný. Zde jsou nejprve 
důkladně zbaveny zbytky jídel a nečistot a následně dochází k rozdělení plastů do skupin 
podle kvality (PET, polystyren, duté plastové obaly, folie, směsný plast) a jsou zpracovávány 
odděleně. Po důkladném dotřídění přichází na řadu recyklace přímo u zpracovatelů těchto 
komodity. Po složitém procesu při kterém plasty jsou drcením a praním přetvářeny na surovi-
ny vhodné pro fi nální výrobky. Výrobky z plastů mají široký rozsah použití - např. ve staveb-
nictví se používají k výrobě izolačních tvárnic, izolací, používají se taky k výrobě zahradních 
prvků, plotů, protihlukových zábran, domácích kompostérů. Z PET láhví se vyrábějí technic-
ká a textilní vlákna (Fleecové oblečení) a z nich pak koberce, nové PET láhve, vázací prvky, 
plastové sáčky, folie,tašky, ochranné pracovní pomůcky apod.

Papír:
U papíru je to podobné, jako u každého vytříděného odpadu. Nejprve papír vytřídíme doma 
a odneseme na místa tomu určená, svozové auto odveze papír na třídící linku k dotřídění 
a vyseparování papíru podle kvality (noviny, časopisy, kartony ,lepenka a ostatní papír). 
Následně je dopraven ve slisovaných balících do papíren a jiných závodů. V papírnách se 
papír po zbavení posledních nečistot nasype do nádrží s vodou a rozmixuje se na řídkou kaší, 
která se postupně nanáší na papírenské síto, kde se tvoří tenká vrstvička nového papíru, která 
se dále lisuje a nakonec vysuší, neboť tato vrstvička obsahuje 96% vody. Jinou možností zpra-
cování papíru je při výrobě stavebních materiálů, nebo zpracovává se při výrobě kompostu 
a mnoho dalších použití. Z hotových výrobků z recyklovaného papíru známe noviny, časopi-
sy, toaletní papír, ubrousky, sešity, papírové brikety k topení, stavební izolace, kartony, obaly 
a jiné. Papír se dá recyklovat 5 až 7krát, vyjímečně až 20krát.

Sklo:
Sklo se po jeho nahromadění na sběrném místě odveze svozovými vozy na vytřídění dle 
druhu a kvality, následně se předá k recyklaci. Poté se roztaví na teplotu 800 – 1400ºC 
a z roztavené hmoty se vyrábí finální výrobky. Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji oba-
lové sklo - lahve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá 
pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla nebo jako přísada do speciálních 
druhů betonů a do brusných hmot. Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že ho lze recyklo-
vat neomezeně stále dokola. 
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Kartonové obaly od nápojů:
U kartonových obalu je koloběh stejný jako u ostatních komodit. Po vytřídění v domácnos-
tech, shromáždění na sběrných místech a jejich odvozu přichází na řadu dotřídění. Dotřiďo-
vací linky určené pro úpravu nápojových kartonů jsou ve většině případů ty samé, na kterých 
se dotřiďuje papír nebo plasty. Jejich úkolem je odstranit z vytříděného nápojového kartonu 
nežádoucí příměsi a vytvořit tak požadovanou surovinu pro zpracovatele. Tam, kde se nápo-
jové kartony sbírají společně s jiným tříděným odpadem (plastem nebo papírem), má dotři-
ďovací linka za úkol jednotlivé materiály takto tříděného odpadu oddělit. Z třídící linky jsou 
slisované balíky nápojových kartonů dopravovány k fi nálnímu zpracování. Využívají se dva 
způsoby zpracování nápojových kartonů. První z nich je v papírnách. Papírny zpracovávají 
nápojové kartony stejně jako sběrový papír, tedy rozmixují jej ve vodní lázni. Papírová vlákna 
se pak použijí na výrobu nových papírových výrobků. Zbylý polyetylén a hliník se použije 
například jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky. Druhou možností 
recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních a izolačních desek. V tomto případě se 
nápojové kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při teplotách okolo 200°C lisují do desek. 
Tyto desky mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu a mají i podobné využití. Z nápo-
jových kartonů se vyrábí buď papír, který má vysokou kvalitu nebo se z nápojových kartonů 
lisují stavební desky, které slouží jako podlahová krytina nebo i pro stavbu celých domů. Men-
ší rodinný domek vyžaduje přes pět tun těchto desek. 

 Tak co říkáte, má smysl třídit odpady ? Určitě ANO! 

Biologicky rozložitelný komunální odpad
Vzhledem k tomu, že evropské směrnice nařizují postupné snižování podílu biologicky roz-
ložitelných látek komunálních odpadů (dále jen BRKO) ukládaných na skládkách komunálních 
odpadů, mají i obce povinnost tento podíl snižovat.
BRKO se podílí ve struktuře komunálních odpadů až 30 %. Je zdrojem živin a organické hmo-
ty, které je v obdělávané půdě nedostatek a má zásadní vliv na její úrodnost. Navíc za uložení 
BRKO se na skládce komunálních odpadů platí stejně jako běžný odpad -cca 1100,- Kč za 
tunu a k tomu je potřeba připočíst ještě náklady na dopravu, což dohromady je jistě velká 
částka. Separací BRKO a jeho následným využitím na zahrádkách a polích nás všech je možné 
jednak uspořit fi nance za uložení na skládce TKO, které může obec následně investovat např. 
do nákupu technologického zařízení pro nakládání s BRKO, do nákupu domácích komposté-
rů pro občany a také tím udržet výši poplatku za svoz odpadů, kterou všichni ročně platíme na 
součastné výši. V neposlední řadě se nabízí úspora pro majitele zahrad a polí, kteří nebudou 
muset tak kupovat tolik drahých umělých hnojiv.

Co vlastně do BRKO patří ? patří sem shrabky, posečená tráva, zbytky zeleniny a ovoce, listí 
a větve.
Obec Sudoměřice zamýšlí v budoucnu nákup domácích kompostérů pro občany popřípadě 
nákup velkoobjemových popelnic k domům pro následné další využití BRKO. Proto se na Vás 
v této souvislosti obracím z důvodu zjištění Vašeho zájmu zapojit se do tohoto systému naklá-
dání s BRKO.

Kdo z Vás by měl zájem se od příštího roku zapojit do separace a má zájem o tyto komposté-
ry sdělte svůj zájem OÚ Sudoměřice nebo mně prostřednictvím emailu : frantisekmikeska@
centrum.cz. 

František Mikéska, předseda komise ŽP
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znamenala mimo jiné prostudování velkého množství archiválií uložených v archivech 
v Hodoníně a ve Skalici. Protože nebylo možné, aby se všechny informace vešly do vydané 
knihy, budou přinášet zpravodaje obsah jednotlivých dochovaných pramenů, aby se všich-
ni zájemci o historii v obci s těmito zajímavými dokumenty seznámili. Jedním z archivních 
dokumentů je kniha protokolů o zasedání obecního výboru (tehdejšího zastupitelstva) mezi 
léty 1906 – 1924. Tento článek přináší doslovný přepis záznamů jednání z roku 1906. 

Protokol ze zasedání obecního výboru ze dne 
19. listopadu 1906 
Předmětem schůze bylo vykonání volby 3 členů do 
volební komise při volbě v obcích venkovských, 
jež dne 20. listopadu t. r. má se odbývati. Nejvíce 
hlasů obdrželi, a tudíž zvoleni jsou:
František Matyáš sedmi hlasy, Jan Štefk a pěti 
hlasy a František Buček pěti hlasy. Skončeno 
a podepsáno.

Protokol ze zasedání obecního výboru ze dne 
11. prosince 1906
Pořad:
1. zrušení školního platu
2. projednání obecního rozpočtu na správní rok 1907
K projednání tohoto programu pozván představenstvem obce velectěný pan zástupce velko-
statku jakožto největší poplatník a též se ke schůzi dostavil (důchodní písař A. Nossek).
Ad 1. Obecní výbor prorokovav o nesnázích, s nimiž se vybírání školního platu každoročně 
setkává, usnáší se jednohlasně s přivolením p. zástupce velkostatku, aby školní plat počátkem 
1. ledna 1907 ve zdejší obci zrušen byl.
Ad 2. Obecní rozpočet pro rok 1907 vykazuje veškerou potřebu – 8.197K 51h, úhradu 4.402K 
20h, jeví se tudíž schodek 3.795K 31h, k úhradě jehož bylo by třeba vybírati 44% obecní 
přirážku ku veškerým přímým daním, vyjímaje osobní daň, jež pro zdejší katastrální obec 
v úhrnném obnosu 8.800K předepsány jsou.
Obecní výbor i s p. zástupcem velkostatku se usnáší, aby o povolení 44% obecní přirážky 
u vys. zem. výboru k uhrazení schodku bylo požádáno. Skončeno a podepsáno.

Protokol ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. prosince 1906 
Předmětem byla volba obecních služebníků.
1.Za polního hlídače je zvolený na celý rok Pavel Káčerek za 200 K.
2.Za policajta je zvolený Josef Porubek za 80 K.
3.Za hlásného Jan Ondruš za 140K a za opatrování býků 22 K. Za pastýře Ondruš, za celoroční 
pasení od 1 kus za 1 čtvrt obilí, za půl roku půl čtvrti.
4.Obecní fořpony (tzv. koňská přípřež, povinnost obce zajišťovat dopravu koňmi) má pro-
najaté Martin Kočvara za 1 povoz do Strážnice do Rohatce a do Skalice 2 K 20h, do Veselí, 
do Hodonína, do Lhoty dostane 4 K 40h. Skončeno a podepsáno.

Vít Šebesta

PAVEL MIKÉSKA
představený obce v 
letech 1903 – 1910

Podpisy členů 
obecního výboru
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USNESENÍ ZE XIV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 25.6.2012

Usnesení č. XIV/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Jana Kalužu a pana Jiřího Janečka. 
Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. XIV/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva.
Hlasování č.2: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/2 bylo schváleno.

Usnesení č.XIV/3:
Zastupitelstvo obce na svém XIV. zasedání, konaném dne 25. 6. 2012, schválilo závěrečný účet obce 
- vyjádřením souhlasu s výsledkem hospodaření za r. 2011 - bez výhrad. ZO vzalo na vědomí závě-
rečné účty DSO Baťův kanál a DSO Mikroregion Strážnicko.
Hlasování č.3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na r. 2012.
Hlasování č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce na r. 2012.
Hlasování č.5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/6:
Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod pozemků parc. 1391/4, ost. plocha, ost. komuni-
kace o výměře 15 m2 a parc.č. 1405/19 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 16 m2 z majetku 
ČR a současně schvaluje realizační smlouvu o bezúplatném převodu těchto nemovitostí č. UZSVM/
BHO/7924/2011-BHOM/2 s ČR- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 
pracoviště Brno, Příkop 11.
Hlasování č.6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje vzory tiskopisů k poskytování půjček z FORM a vyúčtování příspěvků 
na činnost organizacím v obci.
Hlasování č.7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/ 7 bylo schváleno.
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Usnesení č. XIV/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu pravidel pro poskytnutí obecních bytů. 
Doplňují se o ustanovení: „ Stanovená hranice sociálního bydlení je maximálně 5 let. „
Hlasování č.8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/ 8 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí hmotného daru od fi rmy Josef Buček, Sudoměřice 15, PO ZŠ 
a MŠ Sudoměřice v hodnotě 10 820,- Kč. 
Hlasování č.9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na lyžařský výcvik – studentce Purkyňova gym-
názia ve Strážnici – V.P., roč. 1998 ve výši 500 Kč, s tím, že se příspěvek vyplatí po předložení potvr-
zení o účasti na výcviku. 
Hlasování č.10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/11
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 014990004378/001 o zřízení věcného břemene s EON Čes-
ké Budějovice – rozvody nn v lokalitě Díly za zahradou. 
Hlasování č.11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/ 11 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/12
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 014990004565/001 o zřízení věcného břemene s EON Čes-
ké Budějovice – přípojka NN pro RD manž. Pomajbových – ul Nová.
Hlasování č.12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/12 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/13
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
001030003146/001 s EON České Budějovice - přípojka nn pro novostavbu RD – Ing. Lukáš Machá-
ček. 
Hlasování č.13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/ 13 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s JMP Net a SJM manž. Jursa 
Ivan a Andrea – na plynovou přípojku pro RD č.p. 180 v ul. Mlýnská – na pozemku parc. č.463. 
V čl. 3 odst 1 se částka mění na 1000,- Kč
Hlasování č.15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/15
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvy na odkoupení pozemků v lokalitě Vápenky za cenu 
100,- Kč/1m2. Zastupitelstvo obce dále schvaluje vzor smlouvy o zřízení možného předkupního prá-
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va na 1 pozemek pro každého prodávajícího. Současně zastupitelstvo pověřuje starostu obce k reali-
zaci kupních smluv a případných smluv o zřízení předkupního práva pro prodávající.
Hlasování č.16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/15 bylo schváleno.

Usnesení č. XII/16
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na doplnění pořizované změny č. 7 ÚP SU Sudoměřice o mož-
nost vytvoření lokality pro klasickou kompostárnu a pověřuje pana Tomáše Kočvaru, aby prověřil 
možnosti s pořizovatelem této změny č. 7. (MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města). 
Hlasování č.17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/16 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/17
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vykoupení pozemku parc.č. 4969/1 o vým. 3750 za maximál-
ní cenu za 1 m2 a za podmínek obdobných jako při realizaci odkupu parc. č. 4969/2, t.j 25,- Kč za 
1 m2 převáděné plochy
Hlasování č.18: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/17 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/18
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele dle návrhu komise pro posouzení nabídek na zakázku 
: Nové herní prvky v obci Sudoměřice – fi rma TEWIKO systems, s.r.o, Dr.Milady Horákové 185/66, 
Liberec 460 06, IČ: 25472887 - nabídková cena:  459 895,- Kč bez 20% DPH 551 874,- Kč včetně 
20% DPH a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dodávce s touto fi rmou. 
Hlasování č.19: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/18 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/ 19
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele dle návrhu komise pro posouzení nabídek na zakáz-
ku : ”Oprava sociálního zařízení v objektu MŠ v Sudoměřicích” – vítězná fi rma G-G, Gorčík Josef, 
Těmice 262,Gavlík Petr, Sudoměřice 382 jejich nabídková cena: Zdravotechnika  372 340,- Kč bez 
20% DPH 446 808,- Kč včetně 20% DPH, Ústřední topení 17 237,- Kč bez 20% DPH 20 685,- Kč 
včetně 20% DPH
Hlasování č.20: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/19 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/ 20
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu 1030008992/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dající ho věcnému břemenu na pozemku parc. č. 150/1 - přeložka vNN, Míšaná.
Hlasování č. 21: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/20 bylo schváleno.

Usnesení č. XIV/ 21 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování č. 072/80/2004 ze dne 31.3.2004 
uzavřený mezí obcí Sudoměřice a Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.
Hlasování č. 22: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIV/21 bylo schváleno.

Starosta Stanislav Tomšej  Místostarosta Mgr. Tomáš Tomčala
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USNESENÍ Z XV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 3.9.2012

Usnesení č. XV/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Zdeňka Fojtíka a paní Irenu Šebesto-
vou. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. XV/ 1 bylo schváleno.

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

Usnesení č. XV/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku hokejbalového oddílu o 25 tis. a fotbalového oddílu 
o 35 tis. a pověřuje starostu zabezpečit úpravu rozpočtu o výše uvedené částky. 
Hlasování č.3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/4:
Zastupitelstvo Obce ukládá sportovní komisi provést transparentní výběr osobního automobilu pro 
sportovní aktivity do 300 tis. Kč.
Hlasování č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 4 bylo schváleno

Usnesení č. XV/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na r. 2012.
Hlasování č.5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2012.
Hlasování č.6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nového dívčího sudoměřického kroje + čižmy od paní XXX 
za částku 9 tis. Kč, zakoupení mužských klobouků za 32 tis. a dívčích věnečků za 2700,- v celkové 
částce za 43 700,- Kč a pověřuje obecní úřad vyzvat občany k nabídkám prodeje zachovalých krojo-
vých součástí.
Hlasování č.7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/8:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vyřešení problému s úhynem růží před RD č.p.272 zakou-
pením růží.
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Hlasování č.8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 8 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje podporu akci „Ekologický den“ pořádaný komisí ŽP v roce 2013 a bere 
na vědomí zprávu o kontrole pořádku v obci. 
Hlasování č.9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/9 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/10:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žádostí o stavební pozemky do pořadníku o stavební pozemky 
ve vlastnictví obce.
Hlasování č.10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/10 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/11
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě č. 1040003222/001 o zřízení věcného bře-
mene s EON České Budějovice na pozemku 150/1 - pro akci „Sudoměřice, úprava v NN, Okáník“. 
Hlasování č.11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/11 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/12
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí hmotného daru příspěvkovou organizací obce ZŠ a MŠ Sudo-
měřice - v celkové výši 7500,- Kč od fi rmy Josef Buček, Sudoměřice 15.
Hlasování č.12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 12 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/13
Zastupitelstvo obce předává žádost pana Čajky stavební komisi k projednání.
Hlasování č.13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 13 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/14A
Zastupitelstvo obce předává žádost o prodej parcely č. 140 stavební komisi k vyřešení.
Hlasování č.14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 14 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/14B
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žádostí paní XXX, Sudoměřice č.p. XXX a paní XXX, Sudo-
měřice XXX do pořadníku o byt v DPS na č.p. 374. 
Hlasování č.14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/14 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/15
Zastupitelstvo obce schvaluje zástupcem v Honebním společenstvu Sudoměřice pana Františka 
Mikésku.
Hlasování č.15: pro 8, proti 1(Št. Buček), zdržel se 1(Fr. Mikéska)
Usnesení č. XV/15 bylo schváleno.
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Usnesení č. XV/16
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky PO ZŠ a MŠ z počtu dětí v mateřské škole Sudoměřice 
na počet 27 dětí / třídu.
Hlasování č.16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/16 bylo schváleno.

Usnesení č. XV/ 17
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na fi nancování IDS JMK na rok 2013 ve výši 50 Kč / 1 oby-
vatele obce o celkové výši 63.350 Kč a pověřuje OÚ zapracovat tyto výdaje o nového rozpočtu na rok 
2013.
Hlasování č.20: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XV/ 17 bylo schváleno.

Starosta Stanislav Tomšej Místostarosta Mgr. Tomáš Tomčala

VÝZVY OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní úřad oznamuje spoluobčanům, kteří mají doma nevyužité kroje, 
že má zájem o jejich odkoupení pro využití v dědině (hody a podobné akce). 
Vy, kteří chcete nějaké části krojů odprodat, dostavte se pro bližší informace 
v pracovní dobu na OÚ.

10. listopadu od 14 hod se budeme učit v budově Mateřské školy oblékat 
kroje. Dozvíme se něco o čepení, kulmování sukní, vázání šátků a věnečků, co 
se k čemu nosí a co naopak ne, jaký kroj na jakou příležitost apod.). Pro lepší 
náladu zajistí OÚ občerstvení v podobě vína, nealka a možná ještě i burčá-
ku. Vy, kteří budete chtít, můžete přinést třeba trochu buchet, krajanců, nebo 
cokoli, co podpoří dobrou atmosféru.

Zváni jste všichni, kterým není budoucnost krojů lhostejná. 

S dotazy se obracejte na paní Květu Šebestovou.
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DUCHOVNÍ OKÉNKO O. JIŘÍHO

Má život smysl? Proč žiji? Kým jsem? 
Poměrně často slyšíme tyto otázky, nebo si je 
dokonce sami častokrát pokládáme.

Ano, milý čtenáři, otázky týkající se smyslu 
života mohou mít vliv na to, do jaké míry bereš 
svůj život vážně. Známý benediktinský teolog 
Anselm Grünn odpovídá dvěma způsoby:

První: Život sám osobě má smysl. Pokud 
vedeš neopakovatelný život daný Bohem, má 
to smysl. Člověk by měl žít v souladu se svým 
opravdovým „JÁ“, čímž jeho existence bude 
mít nějaký cíl.

Druhý: Sám přemýšlej, čemu se chceš věnovat. Každý člověk má ve světě nějaký úkol. O svě-
řené misii nám Bible říká: „Ptej se, co je Tvým posláním.“ Nakonec možná postačí, když zanecháš 
po sobě nějakou stopu, jež učiní svět lidštější, anebo objevíš v sobě vnitřní potřebu zapojit se do 
nějakého konkrétního díla, díky kterému bys mohl něco udělat pro své okolí, obec a národ.

Pokud chceme najít smysl života, je zapotřebí se také často ptát sebe sama: „Proč žiji?“ 
Když máš pro někoho nebo pro něco žít, Tvůj život najednou má smysl. Nalezení něčeho nebo 
někoho, pro něhož jsi schopen žít, může se stát náplní a cílem. Cílem může být také člověk 
– žiješ pro své přátele, pro rodinu, pro lidi, aby se mohli věnovat svým problémům jako např. 
lékař, učitel, advokát, řidič, zedník nebo kněz.

Na otázku: „Kým jsem?“, se nedá jednoduše odpovědět. I když jsi muž nebo žena, jsi vese-
lý nebo smutný, silák nebo slaboch, zdravý nebo nemocný, cítíš, že ve Tvém vnitřku existuje 
místo, v němž můžeš říct slovo „já“. Je to veliké tajemství. Existuje i jiná možnost, jak získat 
odpověď ohledně smyslu života. Při každé vykonávané činnosti si opakuj: „Jsem sebou“. 
Zpočátku Ti to bude znít směšně. Když však budeš na hlas říkat tato slova, rychle zjistíš, že 
to vlastně nejsi Ty. Chováš se tak, aby Tě jiní obdivovali. Plníš jejich přání. Pokud si budeš 
po vykonané práci říkat následující dvě slova: „Jsem sebou“ - lze očekávat, že pocítíš oprav-

dovou vnitřní svobodu. 
Nebudeš muset nic 
nikomu zdůvodňovat, 
nebudeš pod jejich 
nátlakem. Můžeš být 
tím, kým jsi. A nakonec 
Tě tato otázka dovede 
k podstatě své duše, 
do jádra své existence 
a nakonec samého 
Boha. Na fundamen-
tu své duše, se budeš 
dotýkat nejenom vlast-
ního „JÁ“, ale zároveň 
tajemství Boha, jež Tě 
přerůstá. 
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…A ještě něco k duchovnímu okénku…

Kalendář hlavních událostí Roku víry 
11. říjen 2012 – to je datum slavnostního otevření Roku víry. Je zároveň dnem padesátého výročí 

zahájení II. Vatikánského koncilu. Svatý otec bude v deset hodin dopoledne na náměstí sv. Petra 
slavit mši svatou společně se synodními otci a delegáty biskupské synody. Na večer připravuje italská 
Katolická akce průvod s pochodněmi od Andělského hradu na Svatopetrské náměstí, jako připomín-
ku světelného průvodu II. Vatikánského či třeba Efezského koncilu. Další významnou liturgickou 
slavností v měsíci říjnu bude svatořečení sedmi mučedníků a svědků víry. V neděli 21. října bude 
Svatý otec předsedat kanonizační liturgii, při níž budou k úctě všeobecné církve povýšeni tři muži 
a čtyři ženy – blahoslavení Giacomo Berthieu; Pedro Calungsod; Giovanni Battista Piamarta; Marie 
z hory Karmel od Dítěte Ježíše (Maria Carmela Sallés y Barangueras); Maria Anna Cope; Kateri 
Tekakwitha a Anna Schäff er.V témže měsíci dále proběhnou ještě dvě iniciativy – 12. října umělecký 
večer organizovaný Papežskou radou pro kulturu, jehož tématem se stane víra v Dantově „Božské 
komedii“, a 20. října pouť na římský pahorek Janikul s následnou vigilií, pořádané Kongregací pro 
evangelizaci národů.

Každoroční pravidelná setkání jednotlivých vatikánských kongregací a papežských rad budou 
po celý Rok víry věnována tématu nové evangelizace. Prvním z nich se stane kongres Světové unie 
katolických vyučujících s účastí Kongregace pro katolickou výchovu, plánovaný na 26.-30. října. 
Následovat mu bude 26. mezinárodní konference Papežské rady pro pastoraci zdravotníků ve dnech 
15.-17. listopadu. Jiné dva semináře organizované Kongregací pro katolickou výchovu v dubnu a září 
přístího roku se budou zabývat dokumenty II. Vatikánského koncilu a Katechismem katolické církve. 
Z dalších doprovodných konferencí může být pro naši zeměpisnou oblast zajímavý mezinárodní 
kongres, který bude v únoru 2013 hostit Papežský východní institut a Gregoriánská univerzita a který 
se bude týkat 1150. výročí mise svatých Cyrila a Metoděje ke slovanským národům. K prosincovým 
bodům kalendáře Roku víry náleží inaugurace tematické výstavy v Andělském hradu (20.12.) a zahá-
jení evropského setkání mládeže, organizovaného komunitou Taizé a římským vikariátem (28.12.).

V příštím kalendářním roce se kromě obvyklých liturgických příležitostí, kterým předsedá Svatý 
otec, bude konat setkání s konfraternitami a bratrstvy na tzv. Dni konfraternit (5.5.) a poslední dub-
novou neděli (28.4.) udělí papež svátost biřmování skupině mladých lidí. Vigilie slavnosti Seslání 
Ducha svatého ( 18.5.) bude patřit setkání církevních hnutí s Petrovým nástupcem. Benedikt XVI. 
rovněž povede tradiční procesí o slavnosti Těla a Krve Páně (2.6.). Pomocí televizního přenosu se 
k eucharistické adoraci se Svatým otcem připojí katolíci po celém světě.

V polovině června (16.6.) proběhne den věnovaný encyklice Evangelium Vitae bl. Jana Pavla II. 
za přítomnosti současného papeže. O měsíc později Svatý otec přijme na Svatopetrském náměstí 
putující seminaristy, novicky a novice ( 7.7.). Mládeži bude již tradičně patřit liturgie Květné neděle 
(24.3.) a především pak Světové dny mládeže v Rio de Janeiro v závěru července (23.-28.7.). V září 
a říjnu příštího roku bude Benedikt XVI. slavit Den katechetů (29.9.) a Mariánský den (13.10.). Rok 
víry se uzavře závěrečnou liturgickou slavností 24. listopadu 2013. Celé období bude doprovázet také 
kulturní a umělecký program. Kromě zmíněné výstavy k Roku víry v Andělském hradě, která potrvá 
od 20. 12. 2012 do 1. 5. 2013, hostí rovněž pinakotéka baziliky sv. Pavla za hradbami výstavu o II. 
Vatikánském koncilu pod názvem Sanctus Paulus extramoenia et Concilium Oecumenicum Vati-
canum II. Výstava je doprovázena výkladem v angličtině a italštině a zůstane otevřena po celý Rok 
víry, tedy až do 24. listopadu 2013. Chystají se také hudební představení – koncert pod názvem Oh 
My Son proběhne 13. dubna 2013 v aule Pavla VI. a Svatopetrské náměstí bude zase hostit 22. června 
příštího roku velký koncert k Roku víry. /převzato z  www.pastorace.cz/
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TÁBOR NA DOLNÍ BEČVĚ

Od 15. července do 20. července 2012 se uskutečnil farní tábor na skautské základ-
ně v Dolní Bečvě. Táboru se zúčastnilo 20 dětí ze Sudoměřic a blízkého okolí ve věku od 

3 do 13 let. Táborníci byli hned po 
příjezdu rozděleni do čtyř kmenů 
a po celou dobu na táboře putovali po 
stopách Noema a jeho rodiny. Každý 
den se dozvídali část příběhu z lodního 
deníku, který dříve patřil právě Noe-
movi, ve kterém popisoval, co všechno 
zažil po tom, co ho oslovil Bůh, aby se 
stal součástí jeho plánu. Děti si zahrály 
velké množství her, které byly motivo-
vány právě již zmiňovaným příběhem. 
Musely získat plánek a postavit archu, 
svolat zvířátka, shánět potravu a projít 
proškolením první pomoci s prově-
řením získaných znalostí. Jelikož byla 

posádka na arše příliš dlouhou dobu, musela bojovat s různými epidemiemi, které se tam 
vyskytly. Táborníci během pobytu vystoupali na nedalekou horu Ararat (Radegast - asi 
15 km), nabatikovali si během tábora šátky a pro odvážné nechyběla ani stezka odvahy. 
Celý tábor jsme zakončili mší svatou, jež sloužil O. Jerzy Szwarc, který se staral po celou 
dobu trvání tábora o duchovní pohodu. Po mši svaté se rozdaly diplomy, upomínkové listy 
a krásná trika. Naposledy jsme společně poobědvali a jelo se domů. Po celou dobu našeho 
pobytu na táboře nám pršelo, to však nikoho neodradilo (koneckonců to jen korespondo-
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valo s tématem tábora), vládla příjemná, přátelská atmosféra a každý si přišel na své. Děti 
jsme předali v pořádku rodičům, byly jen trochu unavené, ale spokojené. 

Tímto bych chtěla poděkovat nejen dětem, které se tábora zúčastnily a bez nichž by se 
na tábor nejelo, ale hlavně všem vedoucím, kteří obětovali svůj volný čas (dovolenou) pro 
cizí děti. Věřte, kdo jede na tábor, ten nejede odpočívat! Děkuji tedy: O. Jerzymu Szwarcovi, 
Jitce Podkalské, Pavlu Šrámkovi, Verči Šrámkové, Marušce a Mariánu Kočišovým, Verči 
Podkalské a Martinu Miklovi.

Velký DÍK patří také kuchařkám za velmi obětavou práci v kuchyni, a to Alence Baculí-
kové a Katce Janečkové. Děkuji také dárcům, kteří pomohli zajistit chod tábora.

Ještě jednou velký dík všem. 
Jana Miklová - hlavní vedoucí tábora

MINISTRANTI NA BAŤÁKU

30.srpna začal námi dlouho očekávaný výlet po Baťovém kanálu.
Po první příjemně strávené noci na Baťáku jsme ráno vyrazili směr Strážnice, kde jsme 

se zastavili na oběd v parku. Po obědě jsme jeli do Vnorov, kde jsme si dali zmrzlinu, a po 
malém šlofíku zvedli kotvy. Pluli jsme zpět směrem na Výklopník v Sudoměřicích. Malou 
přestávku jsme si udělali v Petrově na vécko a na pivo. Když jsme dopluli na Výklopník, tak 
jsme pojedli, hráli jsme zábavné hry a chystali jsme se ke spánku...

Třetí den jsme vypluli do Skalice na přístav. Jakmile jsme se vrátili sbalili jsme se a jeli 
domů... I když pršelo a počasí nám příliš nepřálo, těšíme se na další rok, kdy strávíme na 
lodích s dobrou partou a náladou pěkné chvilky...

Ivo Baculík
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SLÁVA MU, SLÁVA MU...

15. června, po brzké ranní mši a stabilizaci zasedací-
ho pořádku v autobuse, jsme vyrazili spolu s naším stálým 
řidičem autobusu Michalem na farní výlet na Strakonicko. 
Ranní sluníčko vysílalo signál, že míní svítit celé tři dny, 
tak už zbývalo jen naladit kytary, vytáhnout řízky, ujistit 
se, že máme s sebou rodinné stříbro (pana starostu, faráře 
a vedoucího zájezdu Jošku) a na pokyn Jedem! vyrazit směr 
Tábor. Katka Janečková nás, stejně jako loni, vybavila doko-
nale zpracovanou brožurkou, která skýtala nejen informace, 

která místa navštívíme a jejich podrobný popis, ale také starostlivé připomínky - jakou peřinku vzít do 
autobusu, na co nezapomnět, včetně spreje na klíšťata - Sláva jí! 

Blízko Tábora je ze silnice vidět malebné místo s rybníkem. Jezdíváme tudy okolo každý rok na 
Lužnici a vždycky si říkám, kdoví jaké to tam je. Jaké tedy bylo pro mě příjemné překvapení, když 
náš řidič vyhodil blinkr doprava a sjel na příjezdovou 
cestičku ke zmíněnému Knížecímu rybníku. „Sláva mu!“ 
provolali jsme třikrát a od té chvíle jsme tak provolávali 
všem našim 4 velitelům, kdykoliv nás potkalo něco hez-
kého. Spočinuli jsme tedy na prosluněné terásce s úžas-
nou vyhlídkou, abychom se občerstvili, než si budeme 
moci prohlédnout zámek Orlík.

Orlík je velmi zachovalý, mnohokrát vylepšený zá-
mek, momentálně vlastněný Schwarzenbergy. Je umís-

těný na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Býval nedobytný, 
v současnosti je však hladina vody díky Orlické přehradě 
o 80m výše. Měli jsme možnost projít spoustou loveckých, 
i reprezentačních místností a obdivovat nejčistší empírový 
sloh u nás. Ještě jsme stihli nakrmit zámecké pávy, hromadně 
se vyfotit a pokračovali jsme k městu Písku. Vlastní totiž nej-
starší kamenný most v republice. Z něj se nám naskytl pohled 
nejen na řeku Otavu, ale také na kolosální sochy, vytvořené 
ze žlutého písku. Těšili jsme se, až uvidíme naše sudoměřické 
kostelní vitráže, které tu byly právě v rekonstrukci. V malé díl-
ničce bylo zajímavé pobýt. Otevřel se nám svět barevných skel, 
kovových profi lů a šikovných řemeslných rukou. Personál 

nám ukázal některé hotové i rozpracované vitráže a na památku jsme obdrželi i drobný dárek. Někteří 
stihli navštívit také věžní rozhlednu a jiní se zatoužili spíše 
zchladit v horkém počasí na některém z náměstí. Náš pan 
starosta to vzal pracovně a fotil pro svou inspiraci květi-
novou výzdobu, odpadkové koše i vchod do městského 
úřadu (tak časem uvidíme...). Sláva mu!

Ubytování ve štěkenském zámku bylo příjemné. Je 
majetkem řeholního společenství Congregatio Jesu, kte-
ré založila Mary Ward. Sestřičky tohoto řádu byly milé 
a vstřícné a postaraly se nám o snídaně a večeře.
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Sobotní výlet do Strakonic měl být zahájen pro-
hlídkou pivovaru Dudák, ke které ale z organizačních 
důvodů nedošlo (sládek usnul doma...) Ale stejně, 
kdo by měl chuť po ránu na pivo, že? Přenesli jsme 
se tedy houpavou Strakonickou lávkou k historické 
hradní části, abychom mohli ochutnat něco z farmář-
ských trhů. Po obědě nás čekala prohlídka zříceniny 
Helfenburku. Od parkoviště začala cesta stoupat lesí-
kem, což bylo v tom vedru příjemné. Velitel Joška nás 
poučil, že správce je tak trochu nerudný chlápek, tak jsme nic moc neočekávali. Jaké však bylo naše pře-
kvapení, když jsme uzřeli tu krásnou scenerii. Vskutku monumentální trosky obývaly hnědé přítulné 
kozičky a kastelán Jarda, který působil dojmem, že je tu ještě z dob založení hradu ve třináctém století, 
se na nás usmíval. Pokochali jsme se pohledem z hradní věže a dole v originální krčmě s pavučinami 
a kamennou podlahou jsme se občerstvili pravým nefalšovaným turkem a klobásami. Takto posilně-

ni na těle jsme se přesunuli na mariánské duchovní poutní místo 
Lomeček. Kostelík s neobvyklou svatyní je na tomto místě již více, 
než 300 let a rozhodně stojí zato ho navštívit.

Plni dojmů jsme večer uspořádali přátelské posezení v zahra-
dách štěkenského zámku. Příjemnou atmosféru nezkalil ani fakt, 
že Jiráček právě vsítil vítězný gól do polské brány a Otci Jerzymu 
nezbylo, než se radovat s námi...Sláva mu!

Po nedělní mši jsme se rozloučili se sestřičkami a vydali se na 
zpáteční cestu. Čekalo nás ještě zastavení u pomníku Jana Žižky 
u Sudoměře a na zámečku Červená Lhota.

K šestnácti-
metrovému pom-
níku husitského 

vojevůdce jsme přišli klidnou procházkou. Je vystavěn 
z kvádrů a jeho autorem je Emanuel Kodet. Je připo-
mínkou slovutné vítězné bitvy u Sudoměře z r. 1420. 

Bombónkem naší zpáteční cesty byl však pohádko-
vý zámeček Červená Lhota. Skutečnost předčila veškerá 
očekávání a to nejen zvenčí, ale také zevnitř. Původní 
zbytky tvrze pocházejí ze 14. století a dnešní renesanční 
podoba zámku vznikla po roce 1530. Podrobnější rozebírání dojmů by vydalo na samostatný článek 
a nezbývá, než jej doporučit jako možnost k výletu všech, kteří mají rádi hezké věci. Po vydatném obědě 

už nám zbývalo je vydat se 
domů, do Sudoměřic nad 
Moravou. 

Na samém začátku 
bylo nesnadné si předsta-
vit, jaký tento výlet bude, 
protože z předchozích let 
je laťka nastavená hodně 
vysoko. Ale Katka a Joška 

Janečkovi opět nezklamali a proto jim, panu faráři i nejmenovanému 
dárci ze srdce děkujeme. Sláva nám!

Pavla Sochorová
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HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V SUDOMĚŘICÍCH

Díl třetí: Ze života základní školy za 2. světové války

V tomto chmurném období fungovala naše základní škola, dá se říci, normálně. Musela se 
však poněkud přizpůsobit nově vzniklým podmínkám. To vyplynulo nejen z další četby školní 
kroniky, založené, jak jsem již v minulém Zpravodaji zmiňovala, v r. 1929 řídícím učitelem 
Josefem Votoupalem, ale také při návštěvě místní pamětnice paní Alžběty Mikéskové, která 
nám s velkou ochotou vyprávěla zážitky ze školy „za Německa“. Narodila se v r. 1932, tzn. že 
povinnou školní docházku nastoupila ve šk. roce 1938/39 na začátku okupace a ukončila ji 
rok po válce. 

Všechny klíčové události, týkající se státního uspořádání a dění vůbec, byly do kroniky 
vždy zaznamenávány. Tak se dočítáme např. i toto: „President dr. Edvard Beneš vzdal se dne 
5. října 1938 svého úřadu, aby jak se sám vyjádřil, usnadnil přebudování státu v důsledku 
změn, jež nastaly uvnitř i za hranicemi státu.“ Nebo dále: „Protektorát Čechy a Morava zřízen 
byl dne 15. března 1939. Slovensko prohlásilo se státem samostatným. Toho dne v ranních 
hodinách projížděla již vesnicí motorisovaná okupační armáda od Rohatce i přes Skalici. Na 
škole vyučovalo se stále bez poruch a přerušení.“ Změna státoprávních poměrů s sebou při-
nesla i revizi učebnic, knih a obrazů, z nichž byly mnohé označeny za závadné a odstraně-
ny; další pak byly odstraněny po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha 
v r. 1942: „Bývalé učebnice dány na sběr papíru. Mapy a četné jiné pomůcky, obrazy, knihy 
závadné se vyřazují a odesílají ke zničení okresnímu úřadu do Hodonína. Nová situace na 
bojišti neb i politická vyžadují stále a stále nové a nové vyřazování i knih německých, kdysi 
úředně doporučených. Tomu odpovídá i stále měněná výzdoba tříd a školní chodby.“ 

Za války si lidé pomáhali, ve škole se často konaly různé sbírky. Od r. 1940 probíhaly 
v zimních, popř. jarních měsících stravovací akce pro nejchudší žáky a záležely „hlavně ve 
vyvařování polévek. Vařila učitelka domácích nauk za pomoci žákyň nejvyšších ročníků. 
Potřebné potraviny byly získány darem školáků a okresní socialní péče ve Strážnici.“ Ta při-
spěla také na ošacovací akci nejchudších žáků v r. 1943 (poděleni byli 4 nejpotřebnější). Probí-
haly též vitaminové akce proti rachitidě – několik „ohrožených“ žáků bylo poděleno šípkovou 
marmeládou a sirupem, ostružinovým dražé či cukrem.

Učitelé to v té době neměli jednoduché, neustále probíhaly různé organizační změny. 
V r. 1941 byla na škole zrušena IV. třída v důsledku zvýšení počtu žáků ve třídách na 60 (dle 
výnosu OŠV) a odchodu 40% žáků na školu hlavní do Strážnice. Tím pádem bylo zrušeno 
jedno učitelské místo – p. uč. Albína Weindlichová byla přidělena do Tvarožné Lhoty. V lis-
topadu téhož roku byla dokonce zrušena dle nařízení OŠV i III. třída – p. uč. Josef Šrahůlek 
byl přidělen hlavní škole ve Velké nad Veličkou. I jiné změny v učitelském sboru za války dále 
pokračují, stále zůstává pouze pan řídící Votoupal a déle se udrží i místní rodák pan učitel 
Jan Janeček, který nastoupil na školu v r. 1940. Např. ve šk. r. 1942/43 tedy pan řídící učil 
55 žáků 1.-3. ročníku a p. uč. Janeček 50 žáků 4.-8. ročníku. Paní Mikésková si dobře vzpo-
míná na oba dva: (…) „Na školu mám pěkné vzpomínky… Že by nás učitelé bili zadarmo, to 
teda né, to sme si zaslúžili. Hlavně kluci dostávali, protože nedávali pozor, všelico vyváďali, 
ščípali sa, ale pan učitel zakřičali a děcka měli inší respekt! Měli sme. Hlavně pan řídící Votou-
pal, ten byl přísný, ale právem. On měl snahu děcka neco naučit. Byl přísný, ale spravedlivý. 
Nebil pro nic za nic. (…) Pan učitel Janeček dycky říkali – Dokáď chodíte do škole, nikde 
sa nesmíte večér túlat, na muziku nesmíte jít. Až když vyjdete školu, dělajte si, co chcete, co 
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vám dovolijú rodiče. (…) V létě sme chodili s panem učitelem Janečkem do Starého potoka 
hrávat hry, třeba Balón do mise a Na métu, nebo sme hráli fotbal. Ale plavání nebo také akce, 
to nebylo. V zimě sme cvičili ve třídě mezi lavicama. (…) Hráli sme aj divadlo. Babičku. 
Hráli sme to v sále u Dudešků. Aj písničky sme sa učili, nebo básničky z Erbenovy Kytice,“ 
vyjmenovává paní Mikésková. Vzpomněla také pana učitele Tomáše Kadubce (ten sem přišel 
v r. 1943 z Hroznové Lhoty, když byla zdejší škole povolena pobočka při II. třídě). Učil je prý 
němčinu, tu měli povinnou od šk. roku 1940/41 od 3. třídy. Už ve šk. roce 1941/42 se začalo 
učit němčině ve všech ročnících: 1. a 2. ročník 4 hod. týdně, 3. – 5. ročník 7 hod. a 6. – 8. roč-
ník 6 hod. týdně. Paní Mikésková na nás hned „zkusila“ několik německých frází, pamatovala 
si dokonce i několik německých písní, z nichž jednu zazpívala. „Nad tabulú sme měli Führera 
Hitlera a Moravca (tehdejší ministr školství) a mezi nima byl kříž,“ popisuje paní Mikésková 
třídu. Velmi ráda vzpomíná také na paní učitelku Kašíkovou, která je učila ženské ruční práce 
a domácí nauky. 

Učitelé museli být velmi obezřetní, protože měli pochopitelně za děti zodpovědnost. Od 
r. 1941 bylo žákům vždy na začátku šk. roku (a jistě i v jeho průběhu) připomínáno vše nutné, 
„co se týče chování a vystupování žactva, jež vyplývá z nového státoprávního poměru, jakož 
i důsledky plynoucí z případného neplnění jak pro žactvo samo, tak i pro jeho rodiče a uči-
tele.“

Každým rokem se povinně slavila různá výročí (např. oslava výročí vzniku Protektorátu, 
oslava narozenin Vůdce, památka úmrtí R. Heydricha apod.), a to na společném shromáždění 
žactva poslechem rozhlasového projevu, nebo projevu dodaného OŠV v Hodoníně. Návštěvy 
školního inspektora probíhaly před válkou jednou ročně. Za války i čtyřikrát za šk. rok. V roce 
1942 píše k tomuto pan řídící do kroniky: „Rovněž byla škola navštívena (stejně jako v letech 
minulých) i jinými návštěvníky v uniformách i bez. Účel návštěv není přesně znám a dá se jen 
domýšleti.“ Po válce bylo správcům škol uloženo, aby pravdivě vylíčili válečné události týkají-
cí se školy, protože podle OŠV zápisy „neodpovídaly pravdě a vnitřnímu přesvědčení českého 
učitele a obsahovaly údaje okupanty vynucené.“ Pan řídící tak učinil, přestože si za svými 
zápisy stál a napsal, že byly činěny střízlivě věcně a odpovídají plně pravdě. O návštěvách ve 
škole napsal po válce toto: „Do školy přicházeli pod různými záminkami nejen celníci, ale 
i členové kriminální policie a Gestapa – tajné státní policie a prohlíželi veškeré místnosti, dvůr 
i zahradu. Kontrolovali tak vše: zařízení školní, výzdobu, pátrali po ukrytých osobách, měli 
v patrnosti i radio.“

V září r. 1944 začala školu využívat vždy na celé dopoledne německá Oberschule z Toma-
šova v Polsku, ubytovaná na zdejší kolonii pro celníky, takže česká obecná škola mohla vyučo-
vat až v odpoledních hodinách. Německá Oberschule se odstěhovala v říjnu, poté byla v naší 
obci zřízena tzv. Lidová škola hospodářská, která byla umístěna rovněž v obecné škole. Od 
února 1945 však školu zabral prapor říšských fi nanců, náležejících k oddílům SS. „Ježto byly 
zabrány všechny 4 učebny, kuchyně i kabinet, nemohly dětem býti vydávány ani domácí úko-
ly, ježto i sály hostinců a soukromé domy byly často noclehárnami pro vracející se vojska 
maďarská. Ani výzvě po znovuzahájení vyučování nemohlo tudíž býti vyhověno. Škola byla 
obsazena fi nanci až do třetí hodiny ranní dne 7.4.1945, kdy byli vystřídání Wehrmachtem 
– pravidelným vojskem. Vojsko se však ve škole neubytovalo, ježto správce školy ubytovatele 
upozornil, že vše je zavšiveno a obava z týfu.“ Po osvobození obce dne 12.4.1945 si dva dny 
poté zřídili Rusové ve škole polní lazaret a byli zde ještě dva týdny. Když se škola uvolnila, 
mohlo se teprve začít s úklidem a desinfekcí. „Ztráty a poškození školního zařízení, výzdoby, 
pomůcek apod. jsou značné a bude vyžadovati značného nákladu a času, než škola se dostane 
na svoji dřívější výši. Budova sama neutrpěla, ježto byla zabarikádována (bez Němců), nebylo 
tedy na ni stříleno,“ popisuje v kronice pan řídící.
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Z vyprávění paní Mikéskové je zřejmé, že dítě bere věci tak, jak jsou. Válku prý nijak zvlášť 
negativně nepociťovali. Popsala nám jen jeden, jak sama říká, nejhorší zážitek, když k nim 
jedné noci vtrhli tři Němci a hledali v domě údajně ukrytou pušku. „Hledali aj ve strožoku, 
na kerém sem ležala. Házali se mnú, jak se shnilým jabkem,“ popisuje chvíle strachu paní 
Mikésková. Dále si jen vzpomíná, že když šla fronta, schovávali se ve sklepě. Co se týče školy, 
utkvělo jí, že jim bývalo ve třídě zima. Za války skutečně nebyl pro školu dostatek topiva, 
téměř každou zimu proto muselo být zastaveno vyučování a žáci měli tzv. uhelné prázdniny. 
Např. v r. 1940 trvaly od 31.1. do 4.3., v r. 1942 navazovaly na vánoční prázdniny a trvaly 
také až do 4.3. V posledním roce války byl dokonce vydán úřední zákaz výdeje otopu školám, 
a tak se na škole nevyučovalo (jistě také kvůli obsazení školy říšskými fi nanci) od 22.12.1944 až 
do osvobození. Znovuzahájení vyučování nastalo až 14.5.1945 po nutném úklidu, dezinfekci 
a opravách školy. Paní Mikésková k tomu říká: „Za Německa nebylo uhlí. Kluci moseli štípat 
a nosit dřevo. Nekdy sme hned všecko spálili, a potom nebylo po zbytek dňa čím topit. Tak 
sme nekdy tajně kradli dřevo. Když učitelé o přestávce plkali na chodbě, tož kluci házali 
oknem dřevo, děvčata chytaly a naládovali sme plné kamna, aby nám nebylo zima…“ 

Na otázku, co ještě „vyváďali“ ve škole za lumpárny, odvětila paní Mikésková: „Tož bárco. 
Kluci sa přes přestávku věčně bíjali, až jim tékla krév z nosa. A když sme na nich my děvčata 
neco požalovaly, tož si na nás po škole počkali a zbili nás take. (…) Ve třídě když vyrušovali, 
šli k tabuli, a když nevěděli, moseli klečat na polénku. A když sme neco neuměli, dostávali sme 
palašků přes ruku, přes dlaň. Kluci potom palašku zlomili, tak dostávali dřevěným metrem,“ 
směje se dnes. „Ale dycky sme dostali právem. Na školu si nemožu stěžovat,“ uzavírá paní 
Mikésková.

Čerpáno z kroniky ZŠ Sudoměřice.
Velmi děkuji paní Alžbětě Mikéskové (naší tetě Bětě), že se s námi podělilao své zážitky.

Mgr. Michaela Janečková
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Z POVĚSTÍ SUDOMĚŘSKÝCH

Kaplička na Přívlači
V dobách, kdy Sudoměřice a Rohatec vlastnil hraběcí rod Magnisů ze Strážnice, zdržovala se 

v lesích u řeky Moravy tlupa zbojníků, která přepadávala pocestné. Nebezpeční byli i pro rohatecké pod-
dané, odvádějící poddanské dávky vrchnosti právě do strážnického zámku. Chodit tam museli trasou 
poblíž Sudoměřic. Moravní rameno zvané Tečelec překonávali buď brodem, nebo s pomocí převozníka. 
Cesta ústila na Přívoze.

Jeden rohatecký soused byl nemocný, a proto jej na této nebezpečné cestě musela zastoupit dcera. 
Byl opatrný, peníze na daň jí zapletl do vlasů, přesto na druhý den našli lidé děvče za brodem zabité, 
s vyškubanými vlasy a bez peněz. Stalo se tak na Přívlači, blízko místa, kde dnes stojí kaplička s oltářem 
Sedmibolestné Panny Marie. Podle ústního podání byla postavena v 2. polovině 18. století, a to rodiči 
mlynářského synka z Hané, který se zde při koupání v rameně řeky Moravy utopil. Kaplička se později 
stala i poutním místem pro široké okolí. Až do r. 1950, kdy byly poutě zakázány, směřovala k ní v měsíci 
září procesí ze Sudoměřic, Rohatce, Ratíškovic a Vacenovic. Ovšem původní obchodní cesta kolem kap-
ličky zanikla brzy po vybudování nové silnice vedoucí přes dřevěný most k panskému dvoru v Rohatci 
- Kolonii, kde koncem 19. století vznikl cukrovar.

Opuštěné místo u kapličky na Přívlači začali užívat cikáni ze slovenské Galanty, kteří sem přešli 
z nedaleké pískovny, která bývala v místech za sochou svaté Anny v Petrově; poté co pískovna zanikla, 
začala zde výstavba rodinných domků. Na Přívlači tábořili každou zimu a vydrželi tam až do 20. let 
minulého století. Pak zmizeli.

Tatarský poklad u Dílné cesty
Při nájezdech Turků a Tatarů v období kolem roku 1663 se jedna tatarská tlupa s velikou kořistí 

dostala do obležení císařských vojsk a proto, aby mohla rychleji uniknout, zakopala si tuto svoji kořist 
na Sedliskách pod Starýma horama, někde blízko u Dílné cesty (někdy také nazývaná Tatarská cesta). 
Pro tento poklad se už Tataři nevrátili, ale museli ho zakopat určitě dobře, protože tento poklad hledalo 
v minulosti hodně lidí toužící zbohatnout. Můžete ho také hledat, nejlépe však období, kdy se otvírají 
úkryty s poklady – a to v noci ze 30. dubna na 1. května. 

Polednice 
Bývalo zvykem, že maminky v šestinedělí nemohly vycházet vůbec ven ze svých domovů. Jedna 

šestinedělka nebrala doporučení stařenek na vědomí a šla okopávat na pole v Hronových. Bylo k poledni 
a maminka se právě chystala pomodlit Anděl Páně a tu vidí přibližovat se k ní po poli bílou posta-
vu. Když došla až k ní, tu náhle začala odbíjet dvanáctá a začaly vyzvánět zvony na kostele. Ta oso-
ba mamince jenom řekla: „Tvoje štěstí“ a zmizela. Od těch dob jen málokterá sudoměřická maminka 
v šestinedělí vycházela ven. Vždyť polednice je stále v pohotovosti...

zpracovala Markéza Ondrovčíková
(Zdroj internet.)
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

V  pondělí 3. 9. se sešly děti v mateřské škole po prázdninách. 
Všichni hodně vyrostli, měli plno zážitků a na své kamarády ze 
školky se těšili. Přivítaly je známé paní učitelky, ve třídě Berušky 
p. uč. Jana Miklová, DiS. a p. uč. Hana Matějíčková a ve Včelič-
kách p. uč. Petra Jančová a p. uč. Jarmila Ševelová. V létě byla 
mateřská škola zaplněna řemeslníky a nyní již v obou třídách 
září nové umývárny se sprchovým koutem a s dětskými záchody. 
Mateřská škola je naplněna do kapacity 54 dětí. Vnitřní interi-
ér MŠ již nyní splňuje všechny stanovené požadavky na provoz 
předškolního zařízení pro zapsaný počet dětí. Veškeré prostory 
MŠ jsou velmi pěkně barevnně sladěné a působí pozitivně na 
děti během pobytu ve školce. Ve třídách máme pestrou nabídku 
hraček pro tvořivé a námětové hry dětí - mozaiky, velká axima, 
puzzle, zatloukánky, vyšívání s tkaničkami a lego. Děti rády staví 
divadla, hrají si s maňásky a převlékají se za pohádkové bytosti. 
Děvčata nejraději za princezny a chlapci za námořníky a rytíře 
z hradu. Na zahradě mají již dostatek hraček pro hru na pískovišti. Nejoblíbenější jsou ale velké 
lopaty a auta Tatry, které v slunném počasí tohoto podzimu hodně při hře na zahradě používa-
jí. Děti mají i rozmanitou nabídku pomůcek a materiálů pro výtvarné činnosti. V červnu paní 

učitelky děti zapojily do tvořivých činností zamě-
řených na tvorbu drobných výrobků pro jarmark 
ve dnech oslav výročí 750 let od vzniku Sudoměřic. 
Děti tak dostaly příležitost vyzkoušet si malování 
na květináče a na sklo při výrobě zvonečků a svíc-
nů, dozvěděly a vyzkoušely si, jak se dá z ubrousku 
vytvořit prostírání a z obalů od cukroví zápichy do 
květináčů - berušky a včelky. V tomto období jsme 
u dětí vytvářely povědomí o vzniku naší vesnice. 
Děti se společně se svými učitelkami zamýšlely nad 

vznikem názvu Sudoměřice. Ve třídě u mladších dětí tak vznikl „Příběh o Sudomírovi“, který jim 
zdramatizovala a zahrála paní učitelka Jana Miklová. Ve třídě Včeličky se předškoláci pečlivě při-
pravovali na své loučení s mateřskou školou. S třídními učitelkami se naučili pásmo básní s písnič-
kami. Ty potom přednesli na Zahrad-
ní slavnosti a s p. uč. P. Jančovou 
zahráli na fl étny. Děti se všem přítom-
ným představily. Děvčata s růžovými 
a chlapce s modrými slavnostními šer-
pami potom na školáky pasovala paní 
ředitelka Mgr. Hana Veselá. Děti si na 
památku z MŠ odnesly diplomy a kni-
hy, které jim předaly p. učitelky z MŠ a 
pan starosta Stanislav Tomšej. Do ZŠ 
odešlo 12 dětí. V MŠ prostřednictvím 
našeho školního programu, který 
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během školního roku vytváříme, poskytujeme dětem všestrannou vzdělávací péči. Dbáme při tom 
na věkové zvláštnosti dětí, na jejich vzdělávací potřeby a zájem o nabízené činnosti. Vytváříme 
u nich povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 

potřeby hledat pomoc. V minulém školním roce 
děti dostaly příležitost se setkat v MŠ s příslušní-
ky Policie ČR a s hasiči. Na podzim dětem přije-
dou přiblížit svou činnost pracovníci Záchranné 
služby. Děti si budou moci prohlédnout přístroje, 
které lékaři při práci používají a sanitní vůz. Na 
konci září přijede do MŠ loutkové divadlo Vese-
lá školka. Divadelní představení pro děti bude 
uhrazeno z výtěžku prodeje výrobků na jarmar-
ku při oslavách výročí 750 let obce.

J. Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC…

Každý z nás má jistě v paměti ještě živé vzpomínky na prázdniny, avšak my už pevně 
stojíme na prahu nového školního roku 2012/2013. Věřím, že jsme si všichni odpočinuli 
a načerpali potřebné síly na další školní rok. 

Nyní mi však dovolte ještě malé ohléd-
nutí za loňským školním rokem. V jeho 
závěru se uskutečnila spousta akcí. Děti 
společně s dětmi z Radějova shlédly zají-
mavou ukázku historického sokolnictví. 
S dětmi z  Petrova jsme se společně poba-
vili u divadelního představení Gotika-Život 
rytířů. Opět jsme se vydali na pěší výlet 
na Výklopník, kde jsme si opekli špekáček 
a projeli se do přístaviště do Skalice. S pa-
nem Fojtíkem, který nám každoročně tuto 
akci připravuje, spolupracujeme již několik 
let. Na Zahradní slavnosti, která proběhla 
ve spolupráci s Radou rodičů, pak proběhlo 
tradiční rozloučení s předškoláky a „páťá-

ky“. Polovina bývalých žáků pátého ročníku 
přešla na ZŠ Školní, druhá polovina na Pur-
kyňovo gymnázium ve Strážnici. 

Letošní školní rok začal slavnostně. Dne 
3. září o půl osmé ráno se konala mše otce 
Jiřího Szwarce za děti, žáky a pracovníky 
školy. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny, 
kde proběhlo za přítomnosti pana staros-
ty, místostarosty a zástupců obce slavnostní 
zahájení nového školního roku.

Nyní několik slov k organizaci. I v tom-
to školním roce je zcela naplněna kapacita 
MŠ. Vzdělává se zde 54 dětí ve dvou třídách. 
Vyučujícími jsou paní učitelky Jarmila Ševe-
lová, Petra Jančová, Jana Miklová,Dis a novou 
posilou pedagogického týmu je paní učitelka 
Hana Matějíčková. Za podpory zřizovatele 
bylo zcela zrekonstruováno sociální zařízení 
mateřské školy. Obě školy byly také barevně 
vymalovány.

V základní škole se letos vzdělává 58 žáků, 
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což je o čtyři žáky více než v loň-
ském školním roce. Prvňáčků se 
bude v tomto školním roce vzdělá-
vat 12. Na základní škole se vyučuje 
ve třech třídách, z toho jsou dvě se 
spojenými ročníky (2. a 4, 3. a 5.) 

Ročník Třídní učitelka Počet žáků  
I. (1. ročník) Mgr. Veronika Straková 12
II. (2. a 4. ročník) Mgr. Ludmila Foltýnová 13 a 11
III. (3. a 5. ročník) Mgr. Hana Veselá 10 a12

Součástí školy je školní družina s kapacitou 25 žáků. Vychovatelkou školní družiny je 
paní Alexandra Hadašová.

I nadále pokračujeme v naplňování školské reformy a vyučujeme podle vlastního ŠVP 
Škola pro život, který je v souladu s RVP ZV. 

V tomto školním roce bude ukončen projekt „EU peníze školám“ „Zkvalitňování výuky 
na ZŠ Sudoměřice“. Získané prostředky z projektu přispívají ke zkvalitnění a zefektivnění 
výuky. Toto je dosaženo jak metodickým vzděláváním a podpůrnými vzdělávacími kurzy 
pedagogických pracovníků, dále novým vybavením v oblasti digitálních technologií, tak-
též tvorbou a následným používáním nových- vlastních metodických pomůcek a učebních 
materiálů ve výuce. Celkem bylo vytvořeno vyučujícími 204 vlastních výukových materiálů. 
Ke zvýšení efektivity práce se žáky přispěla i individualizace výuky vybraných předmětů dle 
zvolených šablon klíčových aktivit v minulých dvou letech. I když možnost individualizace 
vybraných předmětů již byla v projektu vyčerpána i v letošním školním roce bude podpoře-
na výuka anglického jazyka. Každý ročník bude v určitých hodinách vyučován samostatně. 
Důležitá je také podpora čtenářské 
gramotnosti. Doufáme, že i letos 
bude probíhat úzká spolupráce 
s paní Mgr. Suranovou- vedoucí 
místní knihovny.

Kromě povinných předmětů se 
bude vyučovat nepovinný předmět 
náboženství a v odpoledních hodi-
nách nabídneme i letos aktivity 
v zájmových útvarech. Pokračovat 
budeme v projektech podporující 
zdraví - „Mléko do škol“ a „Ovoce 
do škol“ a v ekologickém projektu 
Recyklohraní. Nejen pro žáky, ale 
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i pro rodiče a blízké připravujeme opět tvořivé díl-
ny a další projekty. 

V měsíci únoru tohoto roku jsme získali značku 
„Rodiče vítáni. Rodiče oceňují, když se k nim škola 
chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodi-
če žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření 
vzájemné komunikaci. Jsme si jisti, že spolupráce 
a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, 
a to oběma stranám. A právě k tomuto účelu tento 
projekt vznikl. I nadále se budeme snažit v  naplňo-
vání a prohlubování kritérií tohoto projektu.

Věříme, že i letos bude probíhat spolupráce 
mezi školou a místními organizacemi- zvláště pak 
Radou rodičů při ZŠ, která pro děti připravuje 

mimoškolní činnost a budeme i nadá-
le nedílnou součástí veřejného života 
obce.

Všem přeji, aby školní rok 
2012/2013 byl plný zdraví, pohody, 
radosti, úspěchů, úcty a vzájemné spo-
lupráce.

Mgr. Hana Veselá, 
Zástupce statutárního orgánu školy.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Dne 22.6.2012 proběhla na škol-
ním dvoře Zahradní slavnost. Rozlou-
čili jsme se s žáky páté třídy a přivítali 
12 prvňáčků. K poslechu i tanci zahráli 
Erika a Motýl. Velkou zábavou pro děti 
bylo malování na obličej. Rada rodičů 
se postarala o občerstvení. Děkujeme 
manželům Schäckovým, že i letos daro-
vali uzená cigára. Míchané nápoje pro 
děti i dospělé míchala Markéta Bučko-
vá, holky z páté třídy si připravily krás-
né vystoupení na country hudbu. Počasí 
nám přálo a tak věřím, že si rodiče i děti 
užili krásné odpoledne.

Andrea Pomajbová, členka rady 
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Období velkých oslav 
pominulo a teď už jen vzpo-
mínáme, jak to bylo krás-
né. Naše členky se zapojily 
v hodovém programu i při 
oslavách 750 let založení 
obce zpěvem písniček naše-
ho rodáka p. Míši a stánkem 
s domácím pečivem, který 
měl velký ohlas. Děkuje-
me všem členkám, které si 
udělaly čas a napekly tra-
diční domácí pečivo, které 
už někteří mladí ani nezna-
jí. Stánek měli také členové 
p. Vrablicová s háčkovanými dečkami a manželé Tomčalovi s medem a patenty. 

Další akcí bude 20. září zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou a Znojma – doufáme, že nám 
bude přát počasí a všichni účastníci budou spokojeni.

V předprodeji byly zakoupeny 2 ks pernamentních vstupenek na koncerty dechovek 
v Hodoníně - kdo bude mít zájem, ať se hlásí u paní Kateřiny Petrášové. Jedná se každý 
měsíc o jeden koncert pro dvě osoby.

Na říjen připravujeme zájezd do divadla, v listopadu besedu s jubilanty a v prosinci 
posezení při svíčkách.

Na základě jednání s charitou v Hodoníně připravujeme na středu 24.10.2012 ve volební 
místnosti materiální sbírku. O této akci budete informováni místním rozhlasem.

Co můžete darovat:
1/  Letní a zimní oblečení – čisté, složené do pytle nebo krabice ( stvrzenku z čistírny nevy-

žadují).
2/ Lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony.
3/  Látky – minimálně 1 m, (nedávat odstřižky a zbytky).
4/  Polštáře, deky.
5/  Obuv (nepoškozenou).
6/  Baťůžky, ledvinky, pán-

ské opasky, tkaničky do 
bo.t

7/  Potřeby osobní hygieny.
8/  Čistící prostředky.
9/  Funkční ruční nářadí.
10/ Případně příspěvek na 

dopravu.
Růžena Klásková

Z ČINNOSTI MO SD ČR V SUDOMĚŘICÍCH
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BAŤŮV KANÁL

Letošní sezona na vodní cestě Baťův 
kanál se řadí svojí návštěvností k těm 
nejlepším. Zajisté to bylo díky krásné-
mu počasí, ale i velké propagaci v tisku 
a ostatních médiích. I v Půjčovně lodí pod 
Výklopníkem se objevovalo stále více lidí, 
kteří využili možnosti půjčení motorových 
a kajutových lodí či kánoí, ale také cyklistů 
a turistů kteří se přišli podívat na naši tech-
nickou památku a nově vybudované molo. 
V letošním roce se konalo pod Výklopní-
kem několik akcí, například: otevírání pla-
vební sezony na prvního máje, kde jsme 
zaznamenali rekordní návštěvu díky oteví-
rání nového přístaviště. Cyrilometodějské 
táboření - sešlo vcelku dost lidí. V srpnu 
jsme pořádali dvě akce: Karneval a Ukon-
čení prázdnin, které ale byly poznamenané 
špatným počasím. Ještě jsme absolvova-

li dvoudenní plavbu s místními farníky na 
kajutových lodích za doprovodu otce Jiřího. 
Doufám, že v příštím roce se sejdeme pod 
Výklopníkem na různých, doufám, že vyda-
řených akcích. Vodě zdar!!!

Zdeněk Fojtík
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PRÁZDNINOVÁ DISKOTÉKA

Poslední srpnový víkend jsme pro všechny děti a mládež připravili diskotéku na ukon-
čení prázdnin, aby se jim šlo lépe do školy. Počasí nám tentokrát vůbec nepřálo, ale i přesto 
se sešlo mnoho těch, které počasí neodradilo a i přes vydatný déšť si přišli zatančit a pobavit 
se. A přišli i ti nejmenší a vůbec jim nevadilo, že už běhají a tančí potmě. Ti, kteří tančili 
obzvláště hezky, dostali sladké odměny, které si pro ně připravila kulturní komise. V bufetu, 
který měl David Janeček, se mohl zase každý občerstvit a dát si něco dobrého na zub. Dou-
fáme, že příště vyjde lepší počasí a dětí přijde ještě více.

A na závěr děkuji všem, kteří se na akci jakýmkoli způsobem podíleli a těšíme se zase 
za rok.

Radka Bučková

TÁBOR NA MLÝNKÁCH

I letos byla děvčata 
z tanečního kroužku Berušky 
a Pusinky pozvaná od paní Len-
ky Macháčkové na letní tábor 
do Mlýnků. Tento tábor pořá-
dá už několik let Společnost 
pro podporu lidí s mentálním 
postižením v Hodoníně. Děvča-
ta předvedla několik tanečních 
sestav, které se za celý rok nau-
čila. Vystoupení se určitě všem 
líbilo, protože nebylo oceněno 
jenom velikým potleskem, ale 
také úžasným Mlýnským lvem 

za krásnou choreografii. My jsme zase na oplátku přivezli našim milým divákům nějaké 
sladkosti, které jim při-
šly zcela jistě vhod. Dal-
ším letošním zpestřením 
bylo loutkové divadlo 
Jany Miklové a Marie 
Kočišové ze Sudoměřic. 
Letošní tábor se nesl 
ve znamení filmu a tak 
jsme také začali i konči-
li se zvukem filmařské 
klapky. A jako obvyk-
le se už těšíme na další 
ročník.

Radka Bučková
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CYKLOOKÉNKO VLASTIMILA HYNČICY

Během prázdnin se konaly nejdůležitější závody v sjezdu na hor-
ských kolech. Na Šumavském Špičáku se konal evropský pohár, kde se 
na hezké a náročné trati postavilo tři sta závodníků. Na startu nechybě-
li závodníci z SK- Grafobal teamu který vede Zdeněk Florian. Největší 
úspěch zajel Vlastimil Hynčica, který vyhrál v kategorii Master. „Jsem 
spokojen s jízdou. Byl to moc hezký závod.“ Mezi juniory zajel Tomáš 
Uruba pěkné sedmé místo. Počasí přálo a kolem trati bylo šest tisíc divá-
ků. O týden později se bojovalo o zisk dresu mistra republiky v Koutech 
nad Desnou v Jeseníkách, kde pořadatelé postavili moc hezkou tříkilo-
metrovou trať s převýšením pět set metrů. Nová trať byla po dešti ještě 
n á r o č -
n ě j š í 
a zábav-

nější. Dvě zlaté medaile putovali na 
jižní Moravu a to Janě Bártové ze 
Ždánic a Vlastimilu Hynčicovi do 
Sudoměřic v kategorii Master 1.“ 
Jsem šťastný a spokojený, moje kolo 
Mondraker fungovalo na jedničku 
a já taky!“ Mezi juniory si pro titul 
dojel Jan Uruba z Rusavy, jezdící za 
SK-Grafobal. Sezona pomalu končí, 
ale ještě nás čekají fi nále Českého 
a Slovenského poháru.

HOKEJBAL

Po nevydařeném Play off, ve kterém jsme nedokázali projít přes první kolo, jsme si zpes-
třili konec sezony v Českém poháru. Na turnaj jsme museli do Světlé nad Sázavou. Turnaje 
se zúčastnili nejlepší mužstva z celé České republiky. Nastoupili jsme proti mužstvům Kert 
Park Praha (vítěz základní části extraligy) a HBT Vlašim (vítěz extraligy). V obou zápa-
sech jsme sice prohráli, ale herně naši hráči za těmito mužstvy nezaostávali. Ze Světlé nad 
Sázavou jsme odvezli krásné bronzové medaile. Vedoucí tohoto turnaje nám poděkoval za 
to, že jsme se podíleli na vysoké úrovni tohoto turnaje. To je za loňskou sezonu všechno. 
Je potřeba poděkovat nejen hráčům, ale i realizačnímu teamu za dobrou reprezentaci obce. 
Samozřejmě musíme poděkovat zastupitelstvu, obecnímu úřadu za finanční prostředky, 
protože bez těchto prostředků se takový náročný sport dělat nedá. A nakonec ještě musíme 
poděkovat divákům, kteří chodí naše hráče povzbuzovat i na venkovní stadiony. A protože 
je po prázdninách, tak se nám rozjela nová sezona do které jsme vstoupili velice dobře. 
Máme odehrané 2 zápasy, oba vítězně se skore 13:8. Střelci těchto branek jsou Rzesotto 5, 
Kaluža ml. 3, Kosík 2, Hujsa Mi. 2, Chovanec 1.

Jan Kaluža
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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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SVIŠTI V ZÁLIVU ČERNÁ PERLA

 aneb turistický kroužek na táboře v Rajnochovicích.

Jednoho dne přišla Svišťům do schránek zpráva s klíčovým slovem a heslem. „Táhněte za jeden 
provaz.“ Podle instrukcí se ve stanovený den nalodili i se svými rodiči a vypluli na nádraží do Rajno-
chovic. K velkému překvapení je tam čekala trojice osob – jeden němý, jeden oslepený, jeden hluchý 
a úkol: „Vyluštěte heslo, dostanete zprávu, jak se dostanete do tábora.“ Naštěstí se to podařilo, tak 
jsme vyrazili a dorazili do zálivu.

V zálivu kotvilo osm lodí, do kterých byla potřeba posádka. Moře na břeh vyplavilo velké 
množství mořských krys (dětí) a kapitáni (vedoucí) se porvali o nejlepší kusy. Po tomto zážitku se 
námořníci ubytovali v kajutách a očekávali pohodu. Leč vše bylo jinak. Záliv napadli piráti, kteří 
útočili na ubohého, osamoceného kapitána Morgana, který ukryl poklad. Námořníci záliv ubránili 
a těšili se na hostinu. Radost však netrvala dlouho a kapitán skonal. Zanechal zprávu a mapu se 
zakresleným pokladem. Tak začalo čtrnáctidenní dobrodružství pro sedmdesát dětí od první do 
deváté třídy, jehož cílem bylo získat kompletní mapu a vykopat poklad.

Co všechno museli námořníci dokázat:
- být schopni pracovat i v noci (škrábání brambor na noční hlídce),
- být v noci ve střehu a orientovat se ve tmě (bránili třikrát tábor proti vpádu zákeřných pirátů),
- odvahu, strategii a týmovou spolupráci při celotáborových hrách, za které získávali kousky 

mapy
- překonali strach z výšky a ukázali svaly při zdolávání pětimetrové nafukovací lezecké stěny
- tvořivost a technické myšlení při stavbě lodi
- otužilost při mytí v potoku
- překonat odpor k mýdlu při hromadně nařízeném koupání 

V průběhu plavby se mohly námořní krysy vlastní pílí vypracovat na hodnosti plavčíka, botsma-
na a prvního důstojníka a využívat výhody s tím spojené.

Spaní ve stanech s podsadou, noční hlídky, mytí v potoku, umývání sedmdesáti misek po jídle 
– nic z toho naše Sviště nerozhodilo. Zážitky byly tak silné, že trochu drsnější podmínky děti neod-
radily a těší se na příští rok.

Irena Šebestová, kapitán 
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