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Tichá noc, svatá noc...
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Vážení spoluobčané,

v důsledku blížících se vánoc se k nám z médií dostává spousta informací jak uklízet, jak 
péct, či jaké nakupovat dárky. Dalo by se říct, že téma vánoc už nás ničím nepřekvapí. A ono 
přece. Jen tak letmo jsem zachytila anketu, v níž se reportér ptal dětí z druhého stupně základ-
ních škol, jestli znají nějaké koledy. Některé si nevzpomněly vůbec, jeden chlapec prohlásil: 
„Já koledy neposlouchám, já poslouchám Hip Hop...“ , ale jedna dívka si z té možné spousty 
vybavila píseň Tichá noc. A to mě zaujalo. Tichá noc je něco jako královna mezi koledami. Je 
tak populární, že byla přeložena do 300 jazyků a rozšířena po celém světě. Chytrá encyklope-
die uvádí, že byla poprvé uvedena obernsdorfským učitelem a varhaníkem Franzem Xaverem 
Gruberem spolu s kaplanem - básníkem Josephem Mohrem v kostele sv. Mikuláše v Oberns-
dorfu u Salzburgu 24. prosince 1818 a stala se prakticky přes noc fenoménem. 

Tichou noc neboli Štědrý večer a Vánoce slaví velká spousta lidí, a to věřících i věřících 
v cokoli jiného. Někdo v ní hledá tajemno, někdo tradice, ale obecně se dá říct, že nás ten 
okamžik tak nějak „zjemní“. Janek Ledecký zpívá v jedné své písničce: :  

Ano, je to tak silný fenomén, že dokázal, byť jen na krátký okamžik, zastavit i válečnou 
vřavu. Tento vánoční zázrak se skutečně stal, a to v roce 1914.

Celá fronta od pobřeží moře v Belgii, až po švýcarskou hranici byla tvořena dlouhými 
hady zákopů a krátery z dělostřeleckých střel, rozdělená ostnatým drátem a spoustou mrt-
vých na obou válčících stranách. Britské i německé. Dne 7. 12. 1914 navrhl papež Benedikt 
XV. zprostředkování příměří mezi oběma stranami: „Zda mohou zbraně mlčeti v den, kdy 
andělé zpívají...“ ale tento pokus velení obou armád tvrdě odmítlo. Přesto se na frontě 
začaly dít divy. Ustala střelba. U města Ypress se na německé straně barikády objevily vá-
noční stromečky, rozsvícené svíčky a lucerny a ze zákopů se začal ozývat zpěv koled. Britové 
zareagovali a přidali se ke zpěvu. A nezůstalo jen u toho. Nejdříve se nad úroveň zákopů 
vysunuly transparenty s nápisy „Merry Christmas“ a „Frohe Weinachten“ a vojáci začali 
postupně opouštět své zákopy a mávat na své protivníky. 

„Na Štědrý den roku 1914 najednou přestala střelba. Můj saský pluk pak začal pískat na 
dva prsty. Angličané okamžitě pískání opětovali. Vojín Mockel z mé jednotky, který žil dlouhá 
léta v Anglii, zavolal na Brity anglicky a brzo se mezi námi vyvinul živý rozhovor. Pak vylezli 
ze zákopů na obou stranách dva vojáci, podali si v zemi nikoho ruce a popřáli si vzájemně ve-
selé Vánoce. Dohodli se, že na Boží hod nebudou střílet. Pak jsme po celé délce našeho kilometr 
dlouhého zákopu rozmístili svíčky a vánoční stromečky. Byla to dokonalá iluminace – Britové 
vyjadřovali potěšení pískáním a tleskáním. Jako většina lidí jsem strávil celou noc vzhůru. 
Byla to nádherná, i když poněkud chladná noc.“ (Kurt Zehmische) 

Vojáci se mezi sebou objímali a dávali si dárky (konzervy s jídlem, cigarety...) a došlo 
dokonce na fotbalový zápas: ,,Náhle se objevil jeden Anglán s míčem. Kopal si s ním a žerto-
val. Branky jsme označili čepicemi. Rychle jsme vytvořili družstva a na zamrzlém blátě začal 
zápas. Frickové porazili Anglány 3:2.“ (Johannes Niemann).

Vánoční atmosféra se sice nerozmohla na všech úsecích fronty, ale na mnoha místech 
údajně mířili vojáci mimo cíl. A k těmto silným momentům netřeba komentáře...

Přeju Vám nejen za sebe, ale také za celou redakční radu,  abyste si svou Tichou noc 
mohli prožít tak, jak byste si přáli a aby Vám z ní nadlouho zůstalo co nejvíce.

Pavla Sochorová
/zdroj internet/



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 3

Vážení spoluobčané,

pomalu nám končí velmi zajímavý rok, kdy naše 
vesnice oslavila velmi úctyhodné narozeniny – vždyť 
už celé tři čtvrtiny jednoho tisíciletí se píšou dějiny 
tohoto sídla, dědinky na úpatí Bílých Karpat. Hlavním 
smyslem těchto oslav mělo být povzbuzení nás obyvatel 
k větší občanské sounáležitosti a aktivitě. Těžko dnes 
jednoznačně hodnotit, zda se to povedlo či ne, ale malé 
pokroky se již projevují a doufejme, že i z malých jiské-
rek se zažehnou velké plameny společenské angažova-
nosti. Všem lidem, kteří se aktivně podíleli na akcích 
v roce jubilea naší vesnice, vyslovuji upřímné poděko-
vání od obecního zastupitelstva a od všech spokojených 
diváků a účastníků. Samozřejmě se vše nepodařilo, tak 
jak možná se chtělo. Mne osobně velmi mrzí, že se zru-
šila velmi důležitá kulturní akce – „Ženáčské hody“, která se nějakým záhadným způso-
bem termínově střetla s novou společenskou akcí  pořádanou  sdružením profesionálních 
vinařů Strážnicka - HUSA NA VÍNĚ. Takovýchto  faux pas se musíme v budoucnosti 
vyvarovat. Termínovou odpovědnost musí mít do budoucnosti kulturní komise OÚ a ta 
bude ostatním společenským organizacím vytvářet prostor na pořádání veřejných akcí.

Slavnosti 750. výročí založení naší obce pomalu končí a nový jubilejní rok nastává. 
V nastávajícím roce 2013 budeme všichni slavit 1150. výročí příchodu věrozvěstů Kon-
stantina a Metoděje na Velkou Moravu. Toto jubileum nebude slaveno výhradně nábožen-
skými akcemi, ale bude se připomínat jako důležitý mezník v životě moravského národa 
a uvědomění si svého zakotvení v evropské křesťanské kultuře. Proč tuto mediálně pro-
bíranou událost připomínám i  já. Také naše obec má své zakotvení ve velkomoravské 
historii, vždyť naše 
hradiště Hrúdy bylo 
součástí velkomorav-
ského knížectví, a je 
již téměř jisté, že ze 
sudoměřických kame-
nolomů byly odváže-
ny kameny na stavby 
domů, velmožských 
dvorů a kostelů v obou 
velkých velkomo-
ravských osídleních 
při řece Moravě a to 
v sídelním Rostislavo-
vě městě Valy u Mi-
kulčic a v rozsáhlém 
nížinném hradisku 
– hospodářském stře-

Slovo starosty
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disku s velmožským dvorcem v Břeclavě – Pohansku. Proto si i u nás připomeneme tuto 
dějinnou událost vhodnou vzpomínkovou akcí na připomenutí si svých kořenů.    

Konec roku nám také přinesl některé nepříjemné problémy a starosti. Jedním z největ-
ších je ukončení ambulance praktické lékařky pro dospělé v Sudoměřicích. Paní MUDr. 
Černá ukončila svou dlouholetou činnost pro pacienty v Sudoměřicích. I když odchází 
z naší vesnice s určitou trpkostí a zklamáním, a odchází asi opravdu nerada, dovolte 
mi, abych jí vyslovil veliké poděkování za její usilovnou práci pro naše občany a pro je-
jich zdraví, a to nejenom v uplynulých letech, kdy vedla svou ordinaci v naší vesnici, ale 
i v minulosti,  kdy byla obvodní lékařkou pro naše spoluobčany.  Přejeme jí spokojený 
odpočinek po tak dlouhé a vysilující praxi, a doufáme, že nezanevře na své bývalé pacien-
ty, se kterými se určitě občas uvidí při zastupování za svou dceru MUDr. Jugasovou v její 
ambulantní praxi, či někde jinde. 

Ukončení pronájmu ambulance bylo neočekávané a proto velmi nepříjemné, protože 
případných nástupců na místo praktického lékaře není mnoho. Ne že by nebylo dostatek 
lékařů, ale jsou problémy s jejich atestacemi na obvodní  praktické, nebo všeobecné lékař-
ství. Zdravotní pojišťovny se vytváření nových ambulancí velmi intenzívně brání a proto 
není žádná konkurence mezi praktickými lékaři. Po usilovném hledání nového lékaře pro 
naše občany se nám podařilo zajistit náhradu. A protože důvodem odchodu dosavadní 
nájemkyně ordinace údajně mohla být relativně velká spotřeba energií, elektřiny, plynu 
a vody, rozhodli jsme se s tímto nebytovým prostorem ještě více pracovat. V měsíci led-
nu budou vyměněna všechna okna, abychom zabránili zbytečnému úniku tepla, bude 
opraveno sociální zařízení, zefektivnění regulace topení, výměna protékajících záchodů
a provedeny nové výmalby a doplněno vybavení ordinace. Připravili jsme systém, kdy 
provoz ordinace pro dospělé a pro děti bude ve stejné dny v týdnu, s cílem co nejvíce 
uspořit na platbách za energie. Dále si obec vzala na sebe úklid, ovládání a hlídání regu-
lací odběrů pracovníky obce. Připomínám také, že už v uplynulém období se realizovala 
výměna topení, osazení samostatného ply-
nového kotle, namontovány byly termo-
statické ventily k radiátorům a vybudovali 
jsme  nové rozvody vody. Odběry plynu 
a vody jsou již více jak  rok měřeny samo-
statnými odečtovými měřícími přístroji 
a elektřina je měřena samostatným elektro-
měrem. Možná si někteří řeknete, proč to 
tak podrobně rozebírám a proč se o tom tak 
zdlouhavě rozepisuji. Je to z toho důvodu, 
že se nese obcí fáma živená zkratkovitými 
informacemi o neodpovědném nebo ješit-
ném rozhodování obecního zastupitelstva. 
Není tomu tak. Zastupitelstvo a obecní 
úřad se v této problematice těžce a bolest-
ně rozhodovaly, ale nakonec jsme usoudili, 
že stejně nás tato výměna zanedlouho asi 
nemine, tak proč ustupovat nátlaku, jehož 
důsledky by se velmi těžce obhajovaly vůči 
státním a krajským kontrolním orgánům.   
Po ukončení výše vyjmenovaných oprav 
a po provedených revizích a kontrolách ze 
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strany hygienických i jiných povolovacích státních orgánů bude opět zdravotní středisko 
otevřeno. Pan doktor Hořák nemá zájem na ukončení pediatrické ordinace v Sudoměři-
cích a nová paní doktorka, popř. doktor nastoupí na svou praxi někdy začátkem měsíce 
února nebo března příštího roku 2013. Do té doby bude fungovat odvozový a rezervační 
systém, který jsme již začátkem měsíce prosince zavedli. Paní doktorka Jugasová rezervu-
je každé úterý od 11. hodin  svou ordinaci na ulici Skácelova ve Strážnici pro pacienty ze 
Sudoměřic a navíc obecní úřad vypravuje malý mikrobus pro svoz pacientů, kteří nemají 
možnost svým autem přijet do této ambulance, popřípadě i pro ty, kteří mají velmi ztížené 
pohybové možnosti. Naše zaměstnankyně paní Ludmila Konečná je ochotná zabezpečit 
i dovoz předpisů a léků v tomto přechodovém období pro výše uvedenou skupinu pacien-
tů MUDr. Jugasové. Pro lepší fungování by bylo dobré, aby jste se telefonicky nebo osobně 
s paní Konečnou dohodli na způsobu a místě odvozu. Paní Konečná má číslo telefonu 
724 159 374, popř. volejte na pevnou linku OÚ 518 335 222.   

Co dalšího se událo v naší obci. Na stavbě nové fabriky firmy IZOS se intenzivně 
pracuje a pokud to počasí dovolí, bude hrubá stavba výrobní haly dokončena do konce 
roku. Celá stavba by měla být dokončena do konce měsíce května, kdy by už mohla nabí-
hat výroba v této provozovně. Součástí těchto stavebních prací byla i výstavba nebeského 
rybníku na Bařinkách. Vybudování tohoto rybníku se plánovalo již při výstavbě obchva-
tu, ale k tomu došlo až nyní. Využilo se možnosti vyvést výkopový materiál pro účely 
násypů pro nově budovanou fabriku a ušetřit tak náklady na zbudování tohoto rybníka. 
V tuto dobu je rybník realizován ve svém plánovaném vytěžení pro nás nepotřebného 
materiálu. Podle počasí proběhnou v měsíci leden – únor práce na rozprostření ornice 
na břehové svahy rybníka, realizace projektovaného vytvarování terénu a další opatření. 
Ozelenění břehových svahů a výsadba stromků bude probíhat ve druhé polovině příštího 
roku. Výhodou při této stavbě bylo příhodné suché období, kdy hladina spodních vod 
je zaklesnuta hluboce pod normálem a proto se tato stavba dala vůbec realizovat tímto 
způsobem. Na základě hydrologického průzkumu předpokládáme, že výška hladiny vody 
v rybníku bude okolo 1,5 metru. Je jednoznačné, že po úplném dokončení realizace vý-
stavby rybníku bude tento předán občanům Sudoměřic k užívání, pro účely jejich vychá-
zek a odpočinku. Zda zde bude možné se i kvalitně koupat,  ukáže až čas. 

Na Horním konci ze směru od Petrova byl osazen měřič rychlosti. V této části se 
opravdu jezdí rychle, protože se sjíždí z kopce a málokdo při vjezdu do vesnice dodržoval 
předepsanou rychlost 50 km/hod. Dnes ho na to upozorní měřič a snad to přispěje k větší 
bezpečnosti na našich silnicích a v naší vesnici.

Závěrem bych chtěl popřát všem svým spoluobčanům  
i ostatním čtenářům tohoto zpravodaje 

krásné prožití vánočních svátků 
a vše dobré v novém roce 2013.
Stanislav Tomšej – starosta obce
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Kulturní komise přeje 
krásné prožití

svátků vánočních 
v kruhu vašich 

blízkých a v novém 
roce zdraví a hodně 

radosti.

Čtvrtletník Sudoměřský zpravodaj vydává Obec Sudoměřice, PSČ 696 66, 
tel.č. 518 335 222, e-mail:obecsudomerice@iol.cz http://www.obecsudomerice.cz/ 
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Sazba a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav

Příští číslo vyjde v březnu 2013
Výtisk zdarma

Děkuji svým redakčním kolegům,                                          PF 2013

ale také všem stálým i příležitostným přispěvatelům 

za jejich čas, věnovaný Sudoměřskému zpravodaji

a přeju jim v novém roce hodně lásky a radosti ze života.

Pavla Sochorová
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USNESENÍ ZE XVI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 24. 9. 2012

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

Usnesení č. XVI/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. XVI/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XVI/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice na základě výsledků projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPN 
SÚ Sudoměřice s dotčenými orgány a ostatními známými účastníky projednání schvaluje v souladu 
s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, dne 24. září 2012 usnesením č. XVI/3  zadání změny č. 7 ÚPN SÚ Sudoměřice.
Hlasování č.3:  pro  10 ,  proti   0 , zdržel se 0
Usnesení č. XVI/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XVI/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje žádost p. Jaromíra Čajky o změnu územního plánu 
Obce Sudoměřice.
Hlasování č.4:  pro 11,  proti   0 ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVI/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XVI/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje komisi ŽP a fi nanční výbor k projednání nové obecně zá-
vazné vyhlášky o místním poplatku za odpady, dle předloženého vzoru z Odboru kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra ČR a současně stanovuje termín do 26.10.2012 na předložení stanovisek 
k této nové vyhlášce, aby mohly být zahrnuty do materiálů pro další plánované listopadové jednání 
zastupitelstva obce.  
Hlasování č.5:  pro   11,  proti   0 ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVI/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XVI/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsouhlasilo výsledek výběrového řízení na pořízení devítimístného 
osobního automobilu FORD TRANSIT 2,0 TDI a na základě návrhu výběrové komise – sportovní 
komise OÚ, odsouhlasilo zakoupení vozidla u fi rmy AUTORENOVA J-T leasing, s.r.o. Rohatec, za 
cenu 298 800,- Kč a pověřuje starostu a předsedu sportovní komise OÚ k realizaci kupní smlouvy 
s fi rmou Autorenova Rohatec.   
Hlasování č.6:  pro  9 ,  proti   0  ,  zdržel se 1 (Tomáš Kočvara)
Usnesení č. XVI/ 6 bylo schváleno.



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJPROSINEC 20128

Usnesení č. XVI/7:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, sportovní komisi a místostarostu dopracovat systém evidence, 
účtování jízd a režimu provozu do příštího zasedání tj. do 25.10.2012
Hlasování č.7:  pro  11 ,  proti  0  , zdržel se 0
Usnesení č. XVI/ 7 bylo schváleno

Usnesení č. XVI/8:
Zastupitelstvo obce pověřuje obecní úřad zpracovat závěrečné vyhodnocení oslav 750. výročí založe-
ní obce Sudoměřice, včetně fi nančního krytí do 25.10.2012.
Hlasování č.8:  pro  11  ,  proti   0  , zdržel se 0
Usnesení č. XVI/8 bylo schváleno

USNESENÍ ZE XVII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 5. 11. 2012

Usnesení č. XVII/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. XVII/ 1 bylo schváleno.

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

Usnesení č. XVII/3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7  k rozpočtu obce na r. 2012.
Hlasování č.3:  pro  10 ,  proti  0  ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8  k rozpočtu obce na r. 2012.
Hlasování č.4:  pro  10 ,  proti  0   ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice, s odkazem na své dřívější usnesení č. XXX/4 ze dne 6. 10. 2010,  
schvaluje odprodej pozemku parc.č. 695/4 o výměře 88 m2 v k.ú Sudoměřice  - kupujícím spolu-
vlastníkům manželům: Janečkovým, Janoškovým, Štosovým a Pytlovým , všichni bytem Sudoměřice 
č.p. 307  -  za cenu 50 Kč/1m2  a za celkovou  cenu 4.400,- Kč + úhrada nákladů na realizaci prodeje.
Hlasování č.5:  pro 10  ,  proti 0  ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje majetku ve vlastnictví obce 
– jedná se o  nově vytvořené pozemky (na základě GP č. 608-88/2010) -  parc. č. 613/4 o výměře  
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81 m2 a parc.č. 619/4 o výměře 7 m2 
Hlasování č.6:  pro  10 ,  proti  0  , zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zapojení naší obce do realizace projektu Podpora rozvoje 
komunitního plánování na Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových obcí , registr.číslo 
projektu : CZ.1.04/3.1.03/78.00043. Projekt je v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost  a  nositelem 
projektu je Město Hodonín.
Zastupitelstvo  současně pověřuje Sociální komisi OÚ k prostudování možností realizovat  akce 
a aktivity  v rámci tohoto projektu v naší obci.   
Hlasování č.7:  pro 9  ,  proti   0 ,  zdržel se 1 (RSDr. Buček)
Usnesení č. XVII/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na pozemcích parc.     č. 4441 
a 4442 v k. ú. Sudoměřice spočívající v právu chůze a jízdy k pozemkům parc. č. 4533 a 4546 v k. ú. 
Sudoměřice a současně pověřuje starostu obce k zajištění vyhotovení geometrického plánu dle zadá-
ní a přípravě smluv pro zřízení výše uvedených věcných břemen.
Hlasování č.8:  pro  10 ,  proti  0 ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 8 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje vložení věcného břemene na pozemky parc. č. 1786/193, 
1786/195 a 1786/196 a odsouhlasilo Smlouvu č. 014990015312/001  o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu pro oprávněného ze smlouvy   - E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice, IČ 280 85 400. 
Hlasování č.9:  pro 10  ,  proti   0  ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 9 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030011371/001  o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu pro oprávněného ze smlouvy   - E.ON Distribuce, a.s. F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, dotýkající se pozemků ve vlastnictví obce 
– parc.č. 1786/122, 11793 a 1795/2. 
Hlasování č.10:  pro 10   ,  proti  0   , zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 10 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s účinností od 1.1.2013.
Hlasování č.11:  pro 10  ,  proti  0  , zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 11 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší ně-
která ustanovení obecně závazné vyhlášky Obce Sudoměřice č. 1/2005 o místních poplatcích, ze dne 
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12. 12. 2005. Účinností OZV č. 1/2012 nabývá dnem  1. 1. 2013. Ruší se celá hlava V.
Hlasování č.12:  pro  10  ,  proti   0 ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 12 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí analýzu svozu a likvidace BRKO v obci Sudoměřice 
předloženou komisí ŽP a pověřuje OÚ zaměřit svou činnost na hledání úspor a nových možností 
v třídění a likvidaci biologického materiálu, vč. realizovat opatření, která umožní přeměnit biologic-
ký odpad na kompost. 
Hlasování č.13:  pro  10 ,  proti   0  ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 13 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje žádost MO Svazu důchodců ČR v Sudoměřicích o na-
výšení ročního příspěvku na činnost na 40 tis. Kč  a pověřuje OÚ zapracovat tento požadavek do 
rozpočtu obce na r. 2013.  
Hlasování č.14:  pro  10 ,  proti  0  ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 14 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr prodeje části  parc.č. 1786/225 o vým. 15 m2 a části 
parc. č. 1786/47 o výměře cca 230 m2
Hlasování č.15:  pro  9 ,  proti  0  ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 15 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se záměrem výstavby parkovací plochy na pozemku parc. 
č. 118 v k. ú. Sudoměřice dle předloženého návrhu a pověřuje stavební komisi k sepsání smlouvy 
o právu provést stavbu na tomto pozemku.
Hlasování č.16:  pro   9 ,  proti   0  ,  zdržel se 0 
Usnesení č. XVII/ 16 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se zařazením žádosti Petry Šmehylové, Sudoměřice 404 
-  do pořadníku žadatelů o stavební pozemek 
Hlasování č.17:  pro  9 ,  proti   0 ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 17 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice překládá projednání hodnocení oslav 750. výročí založení Sudomě-
řice na mimořádné zastupitelstvo, které se uskuteční v nejbližším možném termínu.
Hlasování č.18:  pro  9 ,  proti   0 ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 18 bylo schváleno.

Usnesení č. XVII/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Plán inventur za rok 2012 a složení inventarizačních komisí. 
Hlasování č.19:  pro  9 ,  proti   0 ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 19 bylo schváleno.
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Usnesení č. XVII/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s žádostí MUDr. Jugasové na snížení pohledávky za ob-
dobí 7/2011 – 7/2012 a neodsouhlasilo účtování energií paušální platbou pro příští období.
Hlasování č.20:  pro   9 ,  proti   0 ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVII/ 20 bylo schváleno.

USNESENÍ Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 19. 11. 2012

Usnesení č. XVIII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu paní Irenu Šebestovou a pana Zdeňka Foj-
tíka. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro    10     Proti      0  Zdrželi se   0
Usnesení č. XVIII/ 1 bylo schváleno.

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

Usnesení č. XVIII/3: 
Zastupitelsvo obce bere na vědomí Závěrečnou zprávu z oslav 750. Výročí obce Sudoměřice s vý-
hradou 
Hlasování č.3:  pro  9   ,  proti   1 ( Fojtík Zdeněk) ,  zdržel se 0
Usnesení č. XVIII/ 3 bylo schváleno.

Usnesení č. XVIII/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem po-
zemku parc. 1713/29 o celkové výměře 11756 m2, o.s. Šarovec, Vyšehradská 907, Hluk, IČ 26609789 
– za účelem vybudování Biocentra Štrky – Sudoměřice za podpory dotačního programu z OPŽP . 
Defi nitivní souhlas dá komise živ. prostředí a komise stavební v nejbližším možném termínu
Hlasování č.4:  pro    10 ,  proti    0 , zdržel se 0
Usnesení č. XVIII/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XVIII/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje usnesení č. XVII/11, schválené na XVII. Zasedání ZO den 
5.11.2012 a schvaluje doplněnou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1.1.2013.
Hlasování č.5:  pro  10   ,  proti   0  , zdržel se 0
Usnesení č. XVIII/ 5 bylo schváleno.

starosta Stanislav Tomšej místostarosta Mgr. Tomáš Tomčala
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Obecně závazná vyhláška

Obce Sudoměřice č. 2/2012

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém XVII. zasedání dne 5. 11. 2012 usnesením                
č. XVII/11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Sudoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „po-
platek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad 

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů platí  :

a) fyzická osoba, 
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý 

pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území 

České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 

ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo ro-

dinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a neroz-
dílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které 
platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popří-
padě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 
15 dnů  ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci 
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípa-
dě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. 

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné 
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům 
označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na 
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kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo 
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, 
pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním 
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stav-
ba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik 
své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke 
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfedera-
ce, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změ-
nu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí  Kč a je tvořena:
a) z částky 1,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 628,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 

obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 
poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netří-
děného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří 
nedílnou součást této vyhlášky.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individu-
ální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí 
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v pří-
slušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro sta-
novení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách nejpozději  do 31.10. pří-
slušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší věk 7O-ti let 
b) třetí a každé další nezaopatřené dítě v rodině s více než dvěma dětmi
c) poplatník, který je hlášen k trvalému pobytu na ohlašovně.
d) poplatníci, kteří jsou trvale přihlášeni na čísle popisném v místech, kde se neprovádí svoz 

odpadu (např. č.p. 346 a 345 u Výklopníku)
(2) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má:
a) občané ČR s trvalým pobytem v obci ve výši 229,-Kč
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b) Poplatník, který prokáže dlouhodobou nepřítomnost v místě trvalého pobytu, nejméně však 
nepřerušovaně tři měsíce z příslušného roku - bude vyměřena úleva ve výši příslušného 
podílu z celého poplatku. 

Čl. 7
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní 
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení 
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce 
má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek 
jednomu z nich.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosa-
vadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.

/Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 11. 2012/

Příloha č.1   
Obecně závazné vyhlášky č. 2/ 2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku tj.2011 na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok:
Skutečné náklady za rok 2011 :  814.025,-Kč

Počet obyvatel na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných 
domů, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba dle evidence ke dni tvorby vyhláš-
ky tj.18.10.2012  (dále jen „počet obyvatel“) :  1298 

Výpočtový vzorec: 
náklady děleno  počet obyvatel = sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm. b) vyhlášky
814025 : 1298 = 627,13,-Kč po zaokrouhlení na horu = 628,-Kč
 
Mgr. Tomáš Tomčala, místostarosta Stanislav Tomšej, starost
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Na začátku roku 2013 opět proběhne Tříkrálová sbírka po celé ČR.

V Sudoměřicích budeme koledovat 
v sobotu 5. ledna 2013 od 13.30 hod.

Koledovat mohou i předškolní děti v doprovodu vedoucího skupinky.  Vedoucí skupiny 
koledníků musí být osoba starší 18 let, například rodiče, někdo blízký, či jakýkoli dobrovolník. 
Prosíme zájemce, kteří by byli ochotni doprovázet koledníky po bytech a domech, ať se nahlásí. 
Pověřená kontaktní osoba je p. Janeček, Sudoměřice, tel. 606 727 287.

Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání kresleného fi lmu „Madagaskar 3“, které 
proběhne v únoru  v Kulturním domě ve Strážnici. 

Doufáme ve Vaši pomoc, zároveň děkujeme za ochotu a pomoc v loňském roce. Výnos Tří-
králové sbírky roku 2012 byl zčásti použit na potřeby Charity ČR (42%) a zbylá část pro zakou-
pení potřebného osobního automobilu a přímou pomoc sociálně potřebným v našem regionu.

Místní koordinátor TK sbírky Charity Strážnice
Ing. Marie Jurasová , tel: 518 333 036, mobil 604 968 202.

NABÍDKA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
CHARITY STRÁŽNICE

Charitní pečovatelská služba a služba osobní asistence nabízí osobám se sníženou sobě-
stačností svou pomoc při zvládání péče o vlastní osobu -  oblékání, hygiena, pomoc s údržbou 
domácnosti, s nákupy, s přípravou či podáním jídla, pomoc s vyřizováním úředních záležitostí, 
doprovody k lékaři, na úřady…

Uživateli našich služeb zůstává svoboda v rozhodování, jeho zvyklosti, prostředí a přirozené 
vazby. Získá odbornou pečující pomoc prostřednictvím našich zkušených pracovnic s lidským 
přístupem. Rodiny pečující o své blízké mohou využít služeb  v době, kdy potřebují být v za-
městnání nebo si potřebují odpočinout.

Další informace Vám ráda poskytne  vedoucí těchto služeb Marie Kristoňová v kanceláři 
Charity Strážnice, případně na telefonu 739 524 380. Informace může rovněž poskytnout sociál-
ní pracovnice Bc. Jarmila Mičková v Charitě Strážnice nebo na telefonu 518 333 036. Pomůžeme 
a poradíme vám s vyřizováním příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu nebo s pořizováním či 
zapůjčením kompenzačních pomůcek.

Služby poskytujeme ve Strážnici, Radějově, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a Tvarožné 
Lhotě.

Nezůstávejte sami a v nejistotě, využijte nabídky našich terénních služeb.
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Vítání občánků

S velkou radostí byly v neděli 21. 10. 2012 přivítány panem starostou
mezi občany Sudoměřic tyto děti:

Jursová Gabriela           29. 12. 2011 Sudoměřice 62
Kovalík Michal   3.  2. 2012 Sudoměřice 302
Ondruš Richard   3.  2. 2012 Sudoměřice 76
Janota Jiří  21.  3. 2012 Sudoměřice 358
Rosypálková Simona 25.  3. 2012 Sudoměřice 376
Okáník Michal 11.  4. 2012 Sudoměřice 42
Linhart Filip    8.  5. 2012 Sudoměřice 26
Lavrovičová Natálie   9.  5. 2012 Sudoměřice 77

Noví občánci obdrželi od obce finanční dar a od manželů Linhartových dáreček. Rodi-
čům přejeme hodně zdraví a trpělivosti. Dětem přejeme zdraví a hodně lásky.

Za kulturní komisi Irena Šebestová.
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SETKÁNÍ SE SENIORY

V neděli 21. 10. 2012 
se již pošesté konalo se-
tkání s našimi seniory v 
tělocvičně základní školy.

Velkou radost nám 
udělalo 130 občanů, kte-
ří do tělocvičny přišli. 
Nemohu zapomenout na 
fakt, že tuto účast zajistili 
členové místní organizace 
Svazu důchodců, kteří se-
niory osobně pozvali. Za 

to velmi děkujeme a této aktivity 
si vážíme.

Pro seniory bylo připraveno 
občerstvení a malé dárečky od 
paní vychovatelky Hadašové. Na 
úvod předvedly své vystoupe-
ní děvčata z tanečního kroužku 
Radky Bučkové a o další pro-
gram se postaral pan Vrba s 
videozáznamem z červencové 
oslavy 750. výročí založení obce.

Nedílnou součástí to-
hoto setkání je Dolinečka, 
která opět přítomné nejen 
potěšila, ale dokázala za-
plnit parket našimi stále 
mladými spoluobčany.

V příštím roce se na 
Vás těšíme 5. října.

Za kulturní komisi 
Irena Šebestová
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DUCHOVNÍ OKÉNKO

rok víry a eucharistie – něco pro zamyšlení

Jezuitský mladý kněz Alfred Delp (dožil se 38 let, 
když byl v r. 1945 popraven za jeho odpor nacistickém 
režimem v Německu) v jedné z promluv k svým věří-
cím takto kázal:

„Ti tak neotřesitelně jistí „věřící“: Věří ve všechno, 
v každý obřad, v každý obyčej, jen ne v živého Boha…

Ve jménu Božím? Ne! Ve jménu klidu, zvyku, pro-
tože je to obvyklé, pohodlné a není to nebezpečné“. 

A z jeho posledních poznámek je zřejmé, co mu 
leželo nejvíc na srdci: „Tak chci nakonec učinit to, co 
jsem tak často činil svýma spoutanýma rukama a co 
budu činit, dokud budu dýchat. Žehnat. Žehnat zemi 
a národu, žehnat německé říši v její bídě a s jejím vnitř-
ním strádáním, žehnat církvi, aby její pramen vytryskl 
nový a čistší, ... žehnat lidem, kterým jsem ukřivdil, žehnat všem, kteří ke mně byli dobří, často příliš 
dobří.“

A co ty milý čtenáři? Neboj se měnit sebe a svůj život z víry, Bůh jde ti naproti, tak vdechni, když 
budeš sám, v tichosti tuto modlitbu: 

Věřím v tebe, Bože Otče.
V tomto světě vidím hlad a válku, strach a utrpení, nenávist a nelidskost. Přesto věřím, že máš moc 

i nad těmito věcmi.
Věřím v tebe, Ježíši Kriste, jediný Boží Synu, náš Pane.
Na svém životě vidím, že mi vládnou jiní vládci: sobectví a tvrdost srdce, konvence v myšlení 

a v životě, přání a touhy. Přesto věřím, že pravý Pán jsi ty.
Věřím v tebe, Duchu svatý.
Ve svém myšlení vidím pochybnost a nejistotu, nedostatečnost a rozpory, pýchu a lenost. Přesto 

věřím, že ty, Boží Duchu, můžeš určovat mé myšlení.
Maria, Matko Boží,
Připrav srdce mé a všech věřících k přijetí Ježíše, našeho Spasitele. Prosím Tě, Maria, vezmi mě 

za ruku a veď mě k Ježíši, abych mu 
poděkoval za to, že chce v podobě 
eucharistického chleba přebývat - 
v tomto Roce víry - mezi námi.  

A na konec k mému vánoční-
mu přání, použijí slova Chiary Lu-
bichové:

„Kristus se chce narodit ve 
všech lidech, které denně potká-
vám, chce v nich růst, žít, vstát 
z mrtvých“. Kéž se to na každém 
z Vás viditelně a přesvědčivě napl-
ňuje.

Otec Jerzy
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POUŤ DO BLATNICE

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO

HODY S DUCHOVNÍ OBNOVOU

Neděli 23.září jsme se sudoměřskými farníky prožili 
jako poutní. V tento den jsme odpoledne odjeli autobusem, 
auty a mnozí taky na kole do Blatnice pod sv. Antonínkem 
na děkovnou pouť. Ten kdo mohl, modlil se cestou růže-
nec při putování vinohrady až ke kapli, kde otec Jiří sloužil 
mši svatou. Toto poutní místo je našimi farníky pravidelně 
a s oblibou navštěvováno.

Již čtvrtým rokem u nás patří třetí říjnová neděle k ne-
děli misijní. kdy se zapojujeme do papežského misijního 
díla, které je známo po celém světě již několik let. I letos 
hodné ženy, maminky a děti připravily do misijního stánku 
velmi krásné a taky chutné zboží, které se mohlo lidem, kte-
ří chtěli na toto dílo přispět, prodávat. Výtěžek činil téměř 
9 tisíc korun. Všem, kteří se zapojili do výroby nebo si ně-
jakou maličkost koupili a přispěli na dobrou věc patří dík. 

Jelikož je náš kostel zasvěcen Kristu Králi, připadají 
také hody v Sudoměřicích na svátek Krista Krále. Letos se 
o hodovém víkendu v naší farnosti konala třídenní duchov-
ní obnova, kdy do naší farnosti zavítal otec Viktor z neda-
lekého Holíče na Slovensku. Svým slovem se snažil farníky 
povzbudit v jejich víře při promluvě. Kdo chtěl, měl mož-
nost se s ním setkat osobně na faře. V neděli byla sloužena 
slavnostní  hodová mše svatá za přítomnosti krojovaných.

NĚCO K ŽIVOTU VE FARNOSTI

Je velmi důležité a správné, aby farníci prožívali svůj duchovní život v kostele. Je však moc dob-
ře, když si najdou čas jeden pro druhého i mimo svatostánek. Je správné, že se stále více scházíme 
a zapojujeme do nových aktivit, poutí, mladí se účastní různých setkání a sportovních turnajů atd. 
Určitě je taky správné a důležité přijmout pohostinnosti otce Jiřího k návštěvě fary, k posezení 
spolu s dalšími seniory, rodiči nebo mladými.
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SETKÁNÍ PIARISTICKÝCH MINISTRANTŮ

Poslední pátek v listopadu patřil setkání ministrantů v Radějově. V pátek večer jsme přijeli na ra-
dějovskou faru. Po příjezdu byla mše, večeře, fi lm a promítání fotek z různých táborů. V noci proběhla 
noční hra, vysvobození Otce Jacka. Ráno po snídani jsme nacvičovali scénku  o historii naší obce a far-
nosti. Po obědě jsme hráli Lakros sport, který  sloužil indiánům jako alternativa k válce při řešení sporů, 
ale i k udržení kondice. Označení lacrosse vymysleli až francouzští misionáři. Tento název má původ ve 
francouzském „la crosse“ („biskupská berla“), neboť původní indiánská lakrosová hůl svým zahnutím 
připomínala misionářům berlu biskupa. Vše bylo super a těšíme se na další zážitky.

Ing. J. Janeček

Z letošní návštěvy sv. Mikuláše s andělskou družinou.
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POUŤ ZLATÉ HORY

Dne 6. 10. 2012 jsme se zúčastnili s naším panem 
farářem poutě ve Zlatých Horách k Panně Marii Po-
mocné. Ráno vyjel autobus plný zbožných poutníků. 
Po modlitbě, ve které jsme prosili o zdar a šťastný ná-
vrat patrona řidičů sv. Kryštofa, jsme úspěšně dorazili 
na místo, kde se sloužila mše svatá za účasti poutníků 
z Polska. Při této mši svaté se loučil místní pan farář, 
který odcházel na odpočinek. Mimochodem pocházel 
z našeho kraje. Okolí kostela Panny Marie bylo nád-
herné, ani se nám odtud nechtělo, Ovšem hlad byl sil-
nější. Po obědě nás čekala prohlídka muzea těžby zlata, 
která byla díky skvělému průvodci dokonalá. Jenom 
škoda, že jsme nenašli nějaký ten valoun zlata. Asi jsme 
špatně rýžovali. Další zastávka byla v Bruntále, kde nás 
v jednom z nejchladnějších kostelů čekal místní p. fa-
rář z řádu Německých rytířů a pověděl nám něco málo 
o historii  kostela. Po prohlídce a menším občerstvení 
jsme jeli domů. Šťastný návrat byl ve večerních hodi-
nách. Ti, kdo s námi nejeli, mohou jen litovat.

Pavla Janečková
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HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V SUDOMĚŘICÍCH

Díl čtvrtý: Ze života ZŠ a MŠ ve 40. - 80. letech 20. století

Postřehy ze školní kroniky
Po vylíčení života školy za války (viz poslední číslo zpravodaje) se opět vracíme ke stránkám školní 

kroniky. Pan řídící Votoupal pokračuje v zaběhnutém systému zápisů od popsání zahájení školního 
roku a počtů dětí v jednotlivých třídách, přes každoroční zápisy o změnách v učitelstvu, vánoční slav-
nosti či zdravotním stavu žactva, až po slavnostní ukončení školního roku. Přibývá však zápisů o osla-
vách u příležitosti různých významných dnů. K dřívějším tradičním, jako byla např. oslava narozenin 
T. G. Masaryka (tyto se slavily až do r. 1950), se přidávají narozeniny Dr. E. Beneše, později Klementa 
Gottwalda či J. V. Stalina, slavilo se též  výročí osvobození naší vesnice, Pražské povstání, dále Den Rudé 
armády či Den vítězství, 28. říjen, VŘSR, Svátek práce, Svátek matek, MDŽ, a to vše vždy dle výnosu 
ministerstva školství, věd a umění, mnohdy s dodaným projevem či s povinným poslechem rozhla-
su. Většina akcí se slavila i v rámci obce, včetně např. 25. výročí smrti V. I. Lenina 21.1.1949 či Dne 
československé armády 2.10.1950 apod. Se změnou poměrů po únorových událostech 1948 se mění 
i zápisy v kronice. Od 50. let se už neslaví každé narozeniny prezidentů (dá se předpokládat, že jich 
však bylo vzpomenuto), zůstávají však oslavy významných dnů (VŘSR, MDŽ, MDD, osvobození obce 
atd.), mnoho je také psáno o spolupráci školy s JZD a SRPŠ. Stěžejní náplní zápisů je však činnost pio-
nýrské organizace. V zápisech z přelomu 50. a 60. let je několikrát zopakováno, že „veškerá mimoškolní 
a mimotřídní činnost žáků byla na škole organizována v rámci pionýrské organizace“. Také zájmové 
kroužky (např. kroužek mladých přírodovědců, kroužek dovedných rukou, pěvecko-recitační, zdravot-
nický či mičurinský – pěstitelský kroužek) fungovaly výhradně v rámci PO. Kromě činnosti pionýrů 
v kroužcích „plnili žáci podmínky k získání rudé stužky a rudé hvězdičky“ (zápis ze šk.r. 1958/59), což 
obnášelo sběr železa, starého papíru a hader, bylin, výsadbu nových stromků, veřejně prospěšné práce 
apod. Pionýři vystupovali také na veškerých veřejných akcích, každoročně se účastnili Soutěže tvořivos-
ti mládeže, zapojovali se do přípravy voleb apod.  

Kromě faktů bezprostředně se týkajících školy jsou v kronice také uvedeny události širšího vý-
znamu, jako např. záznam o tragické smrti tehdejšího ministra zahraničních věcí Jana Masaryka dne 
10.3.1948 nebo zvolení Klementa Gottwalda prezidentem republiky dne 14.6.1948, rozšíření okresu 
Hodonín o bývalé okresy Kyjov a Veselí nad Moravou během šk.r. 1959/60 či zápis o letu Jurije Gagarina 
do vesmíru v r. 1961. Mezi netradiční záznamy patří též tento ze šk. roku 1951/52: „Při bágrování u řeky 
Moravy byl nalezen krásně zachovalý mamutí kel. Pan Fojtík jej věnoval škole.“

Organizační milníky
Ve školním roce 1948/49 se v důsledku nového školského zákona stala sudoměřická osmiletá ško-

la obecná školou pětiletou národní. S počtem žáků navštěvujících tuto školu to však příliš „nezahý-
balo“. V předchozím školním roce totiž připadlo na prvních pět ročníků 105 žáků z celkových 123. 
29 žáků (zřejmě z vyšších ročníků) totiž už stejně chodilo do tehdejší újezdní měšťanské školy ve Strážnici 
a 3 do tamního reálného gymnázia. Ve zmiňovaném reformním roce tedy navštěvovalo pět ročníků 
naší školy 110 žáků ve třech třídách. Dětí školou povinných přibývalo, v r. 1954 jich bylo již 132, a tak 
byla škola v tomto roce rozšířena na pětitřídní. Další změna v názvu školy proběhla v r. 1960, kdy byla 
škola přejmenována na základní devítiletou školu, 1. až 5. ročník 

Na začátku 70. let proběhla generální oprava budovy školy a výuka byla přenesena do dřevopane-
lové budovy k tomu účelu vystavěné na zahradě MŠ.



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 23

Mateřská škola
„Stará školka“, jak se dnes říká místnímu zdravotnímu středisku, vznikla přestavbou jednoho z tzv. 

německých domků brigádnickou prací místních občanů za pomoci JZD. Otevřena a slavnostně předá-
na k užívání byla dne 4.9.1966. Její výhodou byla klidná lokalita s minimem silničního provozu a také 
velká zahrada vedle budovy. Tato školka dobře sloužila až do roku 1988, kdy byla otevřena současná 
mateřská škola na Horním konci, postavená místními občany v tzv. „akci Z“.

Čerpáno z kroniky ZŠ Sudoměřice a kroniky MŠ Sudoměřice.
 Mgr. Michaela Janečková
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podzimní měsíce v MŠ 
rychle uplynuly. Děti se v no-
vých třídních kolektivech již 
dobře zadaptovaly. První sl-
zičky z odloučení  od rodičů 
jsou již za námi a mezi dětmi 
začaly vznikat nová  přátel-
ství. V obou třídách v MŠ 
pracujeme na tom, aby děti 
mezi sebou spolupracovaly, 
pomáhaly si a do MŠ se těšily. 
K tomu nám pomáhají pravi-
dla chování ve třídě, které si 
s dětmi vytváříme. Děti si je 
společně se svými učitelkami 

nakreslily a vystavily ve třídě. Pravidla děti učí – neničit kamarádům postavené stavby, naslouchat 
ostatním, mluvit na sebe hezky, pomáhat si... Ve třídách máme každodenní rituály, které si již děti 
osvojily.  Vědí, že zvoneček oznamuje konec  her a že nastal čas  uložit hračky  na svá místa. Co si 
samy nebo společně  vytvoří, vystaví si  na skříňce. V ranním kroužku se pozdravíme a povídáme 
si . O tom, co děti prožily o volných dnech doma, co se jim líbilo na uskutečněných činnostech 
v MŠ , co by chtěly změnit na hrách ve třídě s ostatními  nebo co by se chtěly nového v MŠ  do-
zvědět. Děti se učí počkat, až domluví kamarád nebo paní učitelka. K tomu nám pomáhá dřevěná 
beruška, u předškoláků včelička, kterou si vzájemně předáváme. Mluví jen ten, kdo tento symbol 
třídy má u sebe...

 V říjnu děti dostaly možnost 
zúčastnit se v MŠ projektu VIS 
Bílé Karpaty Kouzelná jabloň.
S paní lektorkou si povídaly 
o jablkách a jabloních, o stromech 
a jeho proměnách od jara do 
zimy. Potom si stromy ve třídě oz-
dobily symboly jednotlivých  roč-
ních období a ochutnávaly jablka. 
Děti se také těší na návštěvy Di-
vadla Veselá školička.  Letos jsme 
již shlédli pohádku  Jak se chovat 
k  přírodě. Děti si  při sledování  
pohádky uvědomily, proč  mají 
chránit přírodu, jak se třídí odpad a dozvěděly se , jak vzácné jsou lesní studánky. Za odměnu si 
potom samy mohly zahrát pohádku Skřítci a víla od studánky. Při plánování výchovně vzdělávací 
práce v MŠ u dětí rozvíjíme jejich zvídavost, radost z objevování, touhu poznávat a zajímat se 
o jevy v jejich souvislostech. Děti si v podzimních měsících oblíbily hry s přírodninami na školní 
zahradě. Pozorovaly ploštice, odlet divokých hus a přílet havranů. Venku i ve třídě rády tvořily ze 
zbarveného listí, všímaly si barevných změn a různých tvarů listů. Se svými rodiči si  doma vy-
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tvářely z přírodnin Skřítky Podzimníčky, které si 
vystavily v hale MŠ. Skřítci se všem letos oprav-
du povedli! Na závěr výstavy jsme si zazpívali 
při kytaře. Paní  učitelky děti odměnily dárečky 
a diplomy.

V listopadu jsme navštívili Místní knihov-
nu. Děti třídy Včeličky knihovnou provedla  
paní Mgr. Suranová . Dětem se útulné prostředí 
knihovny moc líbilo. Se zájmem sledovaly pro-
měnu použitého obalu knihy za obal nový. Paní 
knihovnice dětem ukázala, jak se takový obal 
vytvoří  a přečetla jim pohádku z nového knižního fondu. Děti si mohly samostatně vybrat knihy 
z regálů a prohlédnout si je jako opravdoví čtenáři. Dalším projektem letošního podzimu byly 
Keramické dílny s paní M. Flašarovou. Děti se učily hlínu tvarovat, vyválet a vykrojit tvar. Letos to 
byla ovečka do Betlému . 

Na konci listopadu jsme se sešli 
ve vyzdobené jídelně provoněné jeh-
ličím při tvorbě adventních věnečků. 
Maminky s dětmi si zde vytvářely 
adventní věnečky do svých domovů. 
Odborné rady jim při tom poskytla p. 
Podrazilová. V prosinci si děti krátí čas 
čekáním na Mikuláše a Ježíška výtvar-
ným tvořením.  Se svými učitelkami 
si ozdobí adventní věnečky své třídy. 
Vyrábí Mikuláše i  čertíky , slepují 
a navlékají řetězy z papíru, ovoce i ko-
ření  na vánoční stromečky, vystřihují  
ozdoby , vykrajují perníčky a učí se  

koledy. Na dveře ťukají Vánoce.
Na závěr chci poděkovat 

panu  Ing. P. Sochorovi a fi r-
mě PNEU PLUS Strážnice za 
poskytnutý fi nanční dar na 
zakoupení didaktických pomů-
cek, panu M. Miklovi a ČSAD 
Hodonín za fi nanční dotaci do-
pravy na předplaveckou výuku  
a  autobusových výletů dětí. 
Našemu  zřizovateli OÚ Su-
doměřice  za  stálé  zlepšování 
materiálních podmínek  před-
školního vzdělávání  v naší MŠ.

Přeji všem radostné Vá-
noce a v novém roce pevné 
zdraví.

Jarmila Ševelová, 
vedoucí učitelka
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC…

Ani jsme se nenadáli a 1. čtvrtletí škol-
ního roku 2012/2013 je za námi. Děti se 
každodenně pilně učily a také se zúčastni-
ly různých vzdělávacích akcí. Už 12. září se 
ve spolupráci s AMK Mladost z Hodonína 
uskutečnila pro žáky 3., 4. a 5. ročníku prak-
tická i teoretická výuka dopravní výchovy. 
Žáci se naučili základní dopravní předpisy, 
testovali, vyzkoušeli si jízdu na kole podle 
dopravních značek a předvedli svou jízdu 
zručnosti. 

Začátkem měsíce října proběhla ve škole 
soutěž Podzimník. Žáci spolu s rodiči vy-

robili téměř šedesát nápaditých Podzimníků z různých přírodních materiálů, kteří nám 
„strážili“ a zdobili školu. Děti vyhodnotily pět nejzajímavějších výtvorů, které byly oce-
něny, avšak sladkou odměnu dostal každý 
tvořitel.

Literárního úspěchu dosáhla Terezka 
Hujsová, která získala 2. místov kategorii 
4. - 9. ročník - v celorepublikové literární 
soutěži Pohádková zahrada v rámci projek-
tu Veselým krokem Trnkovým rokem. Tuto 

s o u t ě ž 
v y h l á s i l a 
M ě s t s k á 
k n i hov na 
v Hodoní-
ně na jaře 
minulého školního roku a Terezka byla oceněna 5. října za 
příběh „Líná pohádka“. 

K říjnu také neodmyslitelně patří také Drakiáda. Jed-
no odpo-
ledne se 
za MŠ na 
poli vzná-
šeli draci 

usměvaví i zamračení, koupení i vlastno-
ručně vyrobení. Vítr foukal tak akorát, 
účast byla hojná a pro zahřátí paní kuchař-
ky připravily výborný čaj. Komise složená 
z rodičů ocenila draka, který vyletěl nejvý-
še, draka nejkrásnějšího i nejvytrvalejšího. 
Sladkou odměnu dostaly na závěr všechny 
děti, které s dráčky přišly. A čím byl tento 
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ročník výjimečný? Na letošní Drakiádu dohlížel Je-
žeček, za kterým se děti chodily pomazlit a vyfotit. 

Projekt „Občan a tradice“ byl zaměřený na lido-
vé tradice našeho kraje. Žáci navštívili dílnu výroby 
modrotisku a zámek ve Strážnici se stálou expozicí 
hudebních nástrojů. Pan Joch nám poutavě povyprá-
věl o jejich rodinné fi rmě výroby modrotisku a před-
vedl nám tisk formy na plátno. Ve výtvarné výchově 
se žáci zabývali tvorbou ornamentů. 

Ve spolupráci s paní Flašarovou z DDM Stráž-
nice si žáci v rámci pracovních činností vyzkoušeli 
výrobu keramiky, téhož dne odpoledne si maminky s dětmi v dílničce vyrobily nádherné 
šperky. 

31. října se žáci účastnili vzdělávacího programu 
CHKO Bílé Karpaty. Žáci 1. a 2. roč. se seznámili s vý-
vojovými stádii motýla v programu Housenka a její ka-
bátek. Žáci 3. – 5. roč. si povídali o veškách, bleškách 
apod. v programu Živočichové u nás doma. 

Závěr měsíce listopadu patřil projektu Mezilidské 
vztahy. Součástí projektu byl Den otevřených dveří. 
Rodiče měli mož-
nost nahlédnout 

do výuky svých dětí, seznámit se blíž s prostředím 
školy a vidět práci s interaktivní tabulí, PC apod. 
Odpoledne patřilo již tradiční Cukrárně U mamin-
ky. Maminky a babičky připravily spoustu dobrot 
a pracovnice školy jim k nim připravily kávu nebo 
čaj. V příjemné atmosféře jsme si společně popovída-
li a strávili pohodové odpoledne. Výtěžek z této akce 
bude použit ve prospěch dětí. V rámci projektu pro-
běhla 30. listopadu Beseda s policií.

A na co se může-
me těšit? Doufáme, že 
k nám přijde jako každý 
rok Mikuláš. Těšíme se 
na 14. prosince na „Zpí-
vání u stromečku a 26. 
ledna na tradiční Školní 
ples. 

Více se o dění školy 
můžete dozvědět na 
webových stránkách 
www.obecsudomerice.cz.

Mgr. Ludmila Foltýnová
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Z ČINNOSTI MO SDČR V SUDOMĚŘICÍCH

Končí rok bohatý na oslavy a různé aktivity jak v obci, tak i v naší organizaci. Dny se krátí, 
večery prodlužují, nastává zima a pomalu končí i tento rok.   A zas budeme o rok starší. Albert Ein-
stein  o stáří kdysi řekl: „ Dobrá stránka věci je, že čím starší jsi, můžeš být mladší než kdy jindy!“ 
No, mladí už nikdy nebudeme.

Snažíme se, aby se důchodci sdružení v naší organizaci mohli občas sejít, popovídat si, navští-
vit  divadlo či se zúčastnit zájezdu apod.

Malé ohlédnutí za naší 
činností na podzim 

V září se uskutečnil zájezd  
v rámci akce „Poznej svůj kraj“  
do Jaroměřic nad Rokytnou 
a Znojma, cestovné hradila 
Rada seniorů JmK  Brno. Na-
vštívili jsme krásný zámek, 
poutní kostel  v Jaroměřicích 
a katakomby ve Znojmě. Počasí 
nám přálo a snad byli i všichni 
spokojeni.

V říjnu jsme se zúčastnili 
setkání seniorů  v tělocvičně ZŠ.

Uspořádali jsme materiální 
sbírku pro charitu a byli jsme 
překvapeni zájmem občanů o 
tuto sbírku. Pro velký zájem 
jsme se rozhodli, že sbírku uspořádáme i na jaře 2013. Kdo má zájem a chce přispět, můžete si při 
úklidu věci pro charitu  připravit.

Charita v Hodoníně – p. Malá mne požádala, abych jejím jménem  poděkovala všem, kdo 
čímkoli do této sbírky přispěli a tím pomohli jak potřebným tak i provozu charity.

Velkou účast měla i návštěva muzikálu „Škola základ 
života“ ve Zlíně.

Ve čtvrtek 15. listopadu se konala členská schůze s po-
sezením s jubilanty, kterých bylo v letošním roce 15. Účast 
na schůzi - 53 
členů, z toho 12 
jubilantů. Jako 
host přijal po-
zvání také sta-
rosta p. Tomšej, 
který seznámil 
přítomné s dě-
ním v obci, plá-
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ny do konce roku  a předběžně i na příští rok. Mimo jiné poukázal také na to, že k 30. listopadu končí 
v obci ordinace p. dr, Černé, zaregistrovaní pacienti jsou vedeni  u. dr. Jugasové  ve Strážnici. Obecní 
úřad se bude snažit tuto situaci řešit  hledáním jiného lékaře a zatím bude méně mobilní pacienty do 
Strážnice dopravovat autem OÚ. Starosta zodpověděl také dotazy přítomných.

Po schůzi bylo podáno občerstvení, popřálo se jubilantům a následovala volná zábava při skleničce 
vína i tvrdšího alkoholu. Místnost na statku je dost malá, ale aspoň mají všichni k sobě blízko a hlavně  
toto místo vyhovuje našim starším a méně mobilním členům, kteří se těchto schůzí rádi zúčastňují.

Plánované aktivity do konce roku:
- 11.12. v 16,00 hod. posezení při svíčkách, kde si zazpíváme koledy, vánoční i lidové  písničky  

– zveme všechny členy 
- 14. 12.  se zúčastníme Zpívání u stromečku
- upozorňujeme naše členy, kteří mají zájem zúčastnit se koncertů dechovek v Hodoníně, že 

jsou zakoupeny 2 ks permanentních vstupenek. Zájemci se hlásí u p. Kateřiny Petrášové
- řidič p. Nesvatba nám nabídl možnost týdenního rekreačního zájezdu na Bečvu, cena 4 300,- 

Kč včetně 3 poznávacích zájezdů do okolí
- v lednu plánujeme Klubové dny.

Všem našim členům i občanům přejeme krásné požehnané Vánoce prožité ve zdraví a radosti a do 
nového roku 2013 přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody, aby nám ruce pracovaly, nohy běhaly 

a naše mysl byla jasná.
Růžena Klásková
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V červenci nám proběhla krásná oslava 
750. výročí založení naší obce, které se zúčast-
nil rekordní počet krojovaných. Proto jsme se 
rozhodli zorganizovat besedu na téma ,,NAŠE 
KROJE‘‘. Ukázkou jsme chtěli přiblížit oblékání 
kroje, vázání šátku, družení do věnečku, čepe-
ní do holého čepce, žehlení a kulmování suk-
ní. Ukázka proběhla 10. listopadu od 14 hod 
v jídelně mateřské školky. Všichni jsme byli 
překvapeni z velké účasti nejen našich žen, ale
i žen z Petrova, které taky řeší historii krojů. 
Jako první a nejhlavnější, co by jsme se měli 
naučit je praní, škrobení, žehlení a kulmování 
škrobenic a vrchních sukní, které nám ukazo-

vala paní Šebestová z Rohatce. Paní Pro-
cházková s paní Grombířovou nás učily 
oblékat ženský kroj a všechno, co to obná-
ší, co se k němu nosí  a k jaké příležitosti. 
Potom jsme shlédli čepení holého čepce. 
Paní Tomčalová nám předvedla družení 
do věnečku s dlouhými vlasy, paní Šebes-

tová ze mlýna zase čepení na krátké vlasy a Irena Šebestová s Alenou Baculíkovou učily 
vázání šátku s čepcem pro vdané 
ženy i bez čepce pro svobodné 
dívky. Jelikož se nestihlo vše co 
jsme chtěli ukázat, domluvili 
jsme se, že v tom budeme pokra-
čovat i po novém roce. 

Velice nás těší váš velký zájem 
o naše krásné kroje a budeme se 
na vás těšit po novém roce na dal-
ších besedách. Na závěr bychom 
chtěli poděkovat Vám všem, kteří 
jste se  zúčastnili. Zvláště pak těm, 
kdo jste byli ochotní přinést sou-
části krojů nebo jste jinak přispěli 
k dobrému průběhu akce.  

Květoslava Šebestová

NAŠE KROJE
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Dotaz: Je mi 23 let, pobírám sirotčí důchod a chci přejít z denního studia vysoké školy 
na distanční. Neztratím nárok na sirotčí důchod, když při tom chci ještě pracovat?

Odpověď: Nezaopatřené dítě, které studuje denní studium a ještě při tom pracuje,třeba 
i na pracovní smlouvu, která zakládá účast na důchodovém pojištění, neztratí nárok na 
sirotčí důchod a není nutné hlídat výši výdělku.

 Pokud však studuje v jiném studijním programu než denní studium – např. distanční, 
dálkové, kombinované – a přitom pracuje v zaměstnání, které zakládá účast na důchodo-
vém pojištění, ztratí nárok na svůj sirotčí důchod. Když by při dálkovém, distančním či 
kombinovaném studiu pracoval(a) na jinou pracovní smlouvu, než která zakládá účast na 
důchodovém pojištění, také by nárok na sirotčí důchod neztratil(a). Ještě je ale třeba hlídat 
výši mzdy – zákoník práce se novelizoval mimo jiné v tom, že na dohodu o provedení práce 
lze nyní pracovat ne už jen 150, ale 300 hodin za rok. U příjmu více než  10.000,-  za rok 
se však už  odvádí sociální pojištění (důchodové), takže z toho důvodu by nárok na výpla-
tu sirotčího důchodu zanikl. Pokud by měl student uzavřeny třeba i dvě nebo více dohod 
o provedení práce a na každou vydělal méně než 10.000,-, tak tyto příjmy se sčítají, a pokud 
by jejich výše v součtu činila víc než 10.000,-, je opět povinností odvést sociální (důchodo-
vé) pojištění a opět by zanikl nárok na výplatu sirotčího důchodu.

Dotaz: Náš syn, který odešel z domu a bydlí jinde, si nadále nechává doručovat poštu 
do naší poštovní schránky, na naši adresu. S tímto nesouhlasíme. Jak postupovat, aby se 
tak nedělo?

Odpověď: Na poštovní schránku u Vašeho domu je třeba napsat jména těch, kterým má 
být do této schránky pošta doručována, tedy členů Vaší rodiny, kteří na adrese bydlí. Pošta 
tam potom nedoručí žádnou jinou zásilku než tu, která je adresovaná občanům, jejichž 
jména jsou uvedena na poštovní schránce u domu.

Váš syn může s Českou poštou, kterou si zvolí, uzavřít dohodu o doručování, kdy uvede 
své jméno a adresu (adres může být i  několik), které mu mají být doručeny – ponechají se 
zákonnou úložní dobu na poště k vyzvednutí. Pokud si je adresát, který má s Českou poštou 
uzavřenou smlouvu o doručování,  v této lhůtě nevyzvedne, pošta zásilku vrací na adresu 
odesilatele.

Pokud by byly k této problematice ještě další, podrobnější otázky, budou každému zá-
jemci zodpovězeny na České poště. 

Bc. Helena Tomčalová, členka sociální komise

Komise životního prostředí srdečně zve všechny občany Sudoměřic na 

DEN ZEMĚ,

který se uskuteční v sobotu 20. 4. 2013.

Hlavní náplní tohoto dne bude úklid odhozených odpadků v okolí naší obce.

Na závěr akce bude připraveno pro všechny účastníky občerstvení.
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Fašank 2013
9. 2. 2013 na zahrádkářské budově

ve Starém potoku.
Dopoledne prodej zabijačkových pochoutek,

odpoledne průvod masek obcí. 
Těšíme se na tradiční nebo vtipné masky.
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POMNĚNKA
Pomněnka Radky Bučkové Vás srdečně zve do nově otevřeného obchodu.
Zde můžete najít všechny potřebné věci do domácnosti, zahrady, dílny, 
pro sebe, děti, pro radost druhých.
Nově je zařazená do prodeje fl oristika:
• řezané a hrnkové květiny
• vazba květin podle nových trendů a vašeho přání 

- uvážeme na počkání
• na objednávku Vám připravíme větší a netradiční 

vazby
 - dekorační květiny na stůl
 - dětské kytice s překvapením  
 - narozeninové kytice
 - pohřební kytice
 - netradiční kytice
• věnečky, svícny na hrob a jiné…

Budeme rádi, když nás navštívíte a uděláme všechno proto, abyste byli 
spokojeni….

Každý týden u nás najdete něco nového a za nákup nad 500 -, Kč Vás 
čeká dárek.

Otevírací doba:
 PO – Pá 7:30 – 12:00   14:00 – 17:00
 SO 7:30 – 11:00
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CYKLOOKÉNKO VLASTIMILA HYNČICY

Pomalu se blíží konec roku a tak se ohléd-
neme, jaká byla závodní uplynulá sezona. Mu-
sím říct, že vše dopadlo bez větších problémů, 
vyvaroval jsem se zranění, a to ve sportu patří 
k tomu nejdůležitějšímu. Mé působení v teamu  
SK Grafobal mě pořád hnalo k lepším výsled-
kům, a to se mi povedlo, kdy jsem přivezl titul 
mistra republiky i  vítězství  Českého poháru. 
Taky vítězství na Evropském poháru na Špi-
čáku a prvenství v Moravsko - Slovenském 
seriálu. Má závodní kariéra pomalu končí, ale 
já ještě nekončím, protože chci předat cenné 
zkušenosti mladým začínajícím klukům a vy-
chovat své nástupce! Nový projekt je na světě. 
Dovozce kol Specialized mi nabídl spolupráci. 
Budu mít za úkol předat a trénovat mladé a na-
dějné závodníky. To jsem s nadšením přijal a 
těším se na závody. Bude to pro mě náročnější i 
fi nančně, ale věřím, že seženu dostatek fi nancí 

na tuto dobrou a důležitou spolupráci. Dál budu závodit a snažit se vyhrávat a dělat radost všem, 
kteří mi fandí. Věřím, že se bude dařit  nejen mně, 
ale i klukům, které budu trénovat. Čeká nás příprava 
na novou sezonu.  Musíme získat fyzickou přípravu, 
která je moc důležitá. Všem, kteří nám budou fandit, 
moc děkuji a taky všem, kteří mně pomáhají. Velký 
dík patří obci Sudoměřice, která mi vychází vstříc. 
Taky chci poděkovat mé rodině, i přítelkyni, za pod-
poru. 

Všem přeji hezké vánoce a do Nového roku 
hodně zdravíčka a štěstíčka. 

Vlastimil Hynčica

Místní rybářská skupina Sudoměřice – Vanďurák

přeje všem svým členům, 
přátelům a sponzorům příjem-
né prožití Vánočních svátků a do 
Nového roku 2013 a nové sezó-
ny hodně rybářských i osobních 
úspěchů. 
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REC GROUP SUDOMĚŘICE

Divácká třináctka 
byla posledním hod-
noceným závodem 
letošní sezony šampi-
onátu LMBC závodů 
automobilů do vrchu. 
Závodní víkend se 
nesl v duchu babího 
léta a krásných soubo-
jů o příděl posledních 
bodů.

V Týmové trofeji 
však již bylo rozhod-
nuto po předchozím 
závodě v Prachaticích, tým REC obsadil 3. místo. Mezi jezdci nebylo rozhodnuto, jak ve třídách, tak 
v absolutním pořadí. M. Novický dvěma třetími místy obhájil loňské 4. místo absolutního pořadí 
LMBC, a ve své třídě E2/C-2000 ccm skončil na místě 2. za Jakubem Trnkou (Norma M20F). 

Napínavý souboj ve třídě E2/C-1400ccm svedli Radek Krakovič (formule FiKS 09 RK) s Mila-
nem Rýzkem (formule FiKS), ze kterého vyšel vítězně Radek K. Celkově tak získal 15. místo absolut-
ně, nutno podotknout, že Krakovič startoval jen v několika letošních závodech.

Tohoto závodu se nezúčastnil týmový Aleš Mlejnek, který měl poruchu motoru v Prachaticích. 
Aleš M. obsadil v TOP 10 desáté místo. S rychlou Hondou Civic Type R se Jakub Satek umístil na 
celkovém 3. místě ve třídě E1-2000ccm šampionátu LIQUI MOLY BERG CUP. Mezi historiky třídy 
HA1+2000 s přehledem zvítězil Libor Jelínek na svém krásném BMW CLS. Do Týmové trofeje při-
spěl svými body také Ronald Lackner (Suzuki Swift  GTI), v Divákách si vyjel dvě první místa ve třídě 
E1-1400 a celkově vyhrál svou třídu.

Za jezdce týmu patří poděkování mechanikům, kteří odváděli skvělou práci. Jmenovitě: Petr 
Pavka, David a Lukáš Krištofík, Adam Konečný, František Okáník a Pavel Vaculík.

Velký dík patří i našim obchodním partnerům a spolupracovníkům, bez nichž by nebylo možné 
se šampionátu zúčastnit: REC Group s.r.o., Kovosteel Recycling, s.r.o., Bonega, s.r.o., Autocora obch. 
spol. s.r.o., Obec Sudoměři-
ce, Racing Tyres, Reklamní 
studio Strážnice Konečná, 
JP Engine, Hodonínský 
deník, Týdeník Slovácko, 
soustružnické práce Miloš 
Hartman, strojařské práce 
František Petřík, výzkum-
-vývoj Josef Dohnálek, ae-
rodynamika František Pe-
likán, kompozitní materiály 
Michal Rastro, elektronika 
Lubomír Gajdorus.

Michal Novický
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HOKEJBALOVÝ ODDÍL SK SUDOMĚŘICE

Začíná zima a to znamená, že podzimní část sezony je ukončena. Tuto část sezony hodno-
tíme úspěšně, protože se zatím hřejeme na druhé příčce za prvním Třincem. Po skončení loň-
ské sezony jsme byli nuceni kádr doplnit, což se povedlo. Do mužstva se nám podařilo přivést 
5 kvalitních hráčů ze Zlína. V mužstvu vznikla větší konkurence, a to se odrazilo i na našich 
výkonech.  Většinu domácích zápasů jsme odehráli v kompletní sestavě, a to se projevilo na 
bodovém zisku. Na domácím asfaltu jsme v základní hrací době neokusili ani jednou hořkost 
porážky. Jelikož naši hráči nejsou profesionálové, musí živit své rodiny prací, nemohli jsme 
na některé venkovní zápasy jezdit v kompletní sestavě. Jinak by jsme měli bodů ještě více, ale 
i tak jsme se získanými 28body spokojeni.

SK Sudoměřice : TJ Lokomotiva Česká Třebová  8:4
SK Sudoměřice : SK Kometa Polička  5:4
SK Sudoměřice : HBC Rigum Hodonín 3:1
TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice : SK Sudoměřice  5:0
HBC Autosklo H.A.K. Pardubice ,B : SK Sudoměřice  5:3
SK Sudoměřice : HC Jestřábi Přelouč  5:1
SK Sudoměřice : HBC Enviform Třinec  2:3ss
SK Sudoměřice : TJ Sokol Poruba  4:2
HBC Vsetín : SK Sudoměřice  2:8
TJ Lokomotiva Česká Třebová : SK Sudoměřice  2:1ss
SK Kometa Polička : SK Sudoměřice 5:3
HBC Rigum Hodonín : SK Sudoměřice  1:3
SK Sudoměřice : TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice  6:0
SK Sudoměřice : HBC Autosklo H.A.K. Pardubice ,B,  3:2ss

http://www.hokejbal.cz/index.php?page=1l&det=souteze_tabulky

Naši nejlepší střelci:

Rzesotto 12 branek  
Kaluža ml. 9 branek
Kosík  7 branek

Naši nejlepší nahrávači: 

Kosík 21 asistencí
Kaluža ml. 10 asistencí
Rzesotto 7 asistencí

Na podzim nás reprezentovali tito hráči:

Brankáři:
Komenda Lubor, Krýsa Libor
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Obránci: 

Dinka Mário, Stratil Martin, Gajda Tomáš, Jankovič  Tomáš, Rzesotto Jindřich, Ivánek Ondrej

Útočníci:

Kaluža Jan ml., Kosík Tibor, Hujsa Milan, Mišík Dominik, Chovanec Martin, Zelenka Tibor, 
Kadlčák Martin, Navrátil Marek, Havlík Jan, Jurásek Zdeněk, Kucharič Vladimír, Uřičař Petr

Hrající trenéři: Jurásek Zdeněk, Kosík Tibor

Vedoucí mužstva: Kaluža Jan st., Valenta Jan

Kustod:  Kurzer Michal

Časomíra: Danielik Marek, Macháček Dominik

Ještě bych se chtěl zmínit, že naši tři hráči - Kosík Tibor, Rzesotto Jindřich, Kaluža Jan ml. 
se umístili po podzimní části kanadského bodování do čtvrtého místa. Z dvoustovky hráčů je 
to pro nás velký úspěch.

Závěrem bychom chtěli za Sport v Sudoměřicích poděkovat divákům, 
obecnímu zastupitelstvu a lidem, kteří hokejbalu 

v Sudoměřicích pomáhají.
Jan Kaluža st.
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Kalendárium akcí na Výklopníku pro rok 2013 

aneb seznam deštivých dnů

Březen
Degustace ovocných destilátů v 17 00 hod.

Košt ovocných destilátů 14 00 hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

Duben

30. 4.

Čarodějnický slet  Srdečně Vás zveme na 
Slet čarodějnic a jiné čarodějné čeládky pod Výklopníkem
30. dubna 2011 v 16 30 hodin Výklopník  Sudoměřice
Program: 
1. slavnostní zahájení a soutěže
2. volba Královny čarodějnic /přihlášky na místě/
3. ochutnávka kouzelných nápojů pro malé i velké
4. grilování fi lipojakubského selete
5. táborák-diskotéka

TĚŠÍ SE NA VÁS ODPORNÁ POROTA A POŘADATELÉ: bc. Brada-
vice Chlupatá a dr. Škaredka Odporná z Výklopníkuˇ
Nezapomeňte na košťata a na jiné dopravní prostředky!!!

Květen

1. 5.
Odemykání plavební sezony na Baťově kanálu
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, www.
obecsudomerice.cz 

8.5. Výstava fotografi í pod Výklopníkem a košt ovocných destilátů
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

Červen

1.6.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

8.6.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

15.6
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

22.6.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby  
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

29.6 Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby  
od 18 00hod do- 23 00hod.
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29.6 Výstava fotografi í pod Výklopníkem a košt ovocných destilátů a vína
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

Červenec

5.7.
Cyrilometodějské táboření pod Výklopníkem hraje Eldorádo
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, www.
obecsudomerice.cz

13.7.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

20.7.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

29.7.

Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

Srpen

3.8.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

10.8
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

17. 8.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

24. 8.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

31.8. Ukončení prázdnin
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

Září

7.9
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby 
od 18 00hod do- 23 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

Půjčovna lodí přeje všem krásné prožití 
svátků Vánočních a šťastný Nový rok, 
plný pohody, lásky a zdraví.
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