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Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?
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Vážení občané,
letošní začátek astronomické zimy – zimní slunovrat, připadá na 22.prosince v 7 hodin,7 minut
středoevropského času. Je to den, kdy je slunce odkloněno nejdále od rovníku na jih, stojí nejníže nad
obzorem a den je tak nejkratší. Se zimním slunovratem jsou spjaty vánoce, kterým předchází čtyřtýdenní období – Advent. Barva adventní je fialová. Je to přípravné období k oslavám narození Krista,
které je datováno na noc z 24. na 25. 12. v městě Betlémě. Křesťané od údajného narození Krista
začali odvíjet čas (před Kristem a po Kristu). Advent je obdobím půstu, kdy je třeba se zdržet nadměrného jídla a pití a spíše se věnovat duchovní stránce. Konec adventu představuje západ slunce Štědrého
večera (začíná se večeřet s první vycházející hvězdou). Také tento den naši předkové jedli pouze postní
bezmasé pokrmy a ten, kdo to vydržel, mohl prý uvidět zlaté prasátko. Štědrý den je protkán mnoha
zvyky. Ještě dnes někteří z nás mají při večeři o jeden příbor více pro nečekaného hosta, rybí šupiny pod
ubrusem, aby byla hojnost finančních prostředků a hospodyňky jen nerady vstávají od stolu. Těžko
říci, jestli ještě dnes svobodné dívky hází střevíce za hlavu nebo třesou na dvorku bezem a čekají odkud
zaštěká pes, aby se dověděly, kde na ně čeká nějaký švarný jinoch. Těžko říct, kolik rodin doma lije rozžhavené olovo nebo pouští svíčky ve skořápkách oříšků do vody, aby zjistilo, co je v příštím roce čeká.
Také se dříve nezapomínalo obdarovat domácí zvířectvo zbytky od večeře nebo přinést jablíčka studánce, aby v ní byla celý rok voda. Dnes, kdy už mnozí nemáme ani zvířectvo, ani studánky, můžeme
zkusit nějaký jiný nezištný dobrý skutek. Těch není ani v dnešním světě nikdy dost. Ke Štědrému dni
patří také dnes už neodmyslitelně ryba a vánoční stromeček. Ten se k nám dostal ve 40. letech 19.stol.
Dříve na něm visely ozdoby z perníku, dřeva, či pečiva, dnes jsou na něm ozdoby třeba plastové. Co
však zůstává, je to, že pod něj stále dárky nakládá Ježíšek… Půlnoční mší se dostáváme do tzv. Vigilie.
Je to oslava Narození Páně neboli Hod Boží vánoční. V místním kostele je v tomto období každoročně
vystaven další symbol vánoc – Betlém. Pro mnohé z nás, je pohled na něj zároveň nostalgickou připomínkou na dávno minulého dětství. Druhým svátkem vánočním je svátek svatého Štěpána, kterého
jako historicky prvního jáhna ukamenovali. A protože dříve v ten den odcházeli čeledíni ze služby,
zůstala dodnes i u nás v obci tradice převléknutých dívek do chlapeckých krojů ještě živá.
31.12. je památka na sv. Silvestra, kněze, který přežil za císaře Diokleciána pronásledování křesťanů a stal se papežem. Je to poslední den roku, který získal na významu až v 16. stol., kdy se ve většině křesťanských zemích ustálil gregoriánský kalendář a počátek roku byl stanoven na 1. ledna. Pro
některé je to čas bujarých oslav a radostného vítání, pro jiné tichá vzpomínka na to, co uplynulo. Ať
už je to tak, či onak, přejeme Vám všem, abyste vykročili do nového roku 2008 pravou nohou a abyste
o vánocích našli zřetelnou hvězdičku v jablíčku pro zdraví, štěstí a úspěch. No a ještě rada pro ty, kdo
by si přáli, aby je měli úplně všichni rádi: zkuste si o Štědrém dnu pomazat tváře medem. No a když to
v tom novém roce nevyjde, vězte, že není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem…
Vaše redakce
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká:
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy se střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
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Vánoce

Fráňa Šrámek

Zem jak by liliemi zkvětla,
kam sníh pad‘, tam se zachytil:
Bůh úsměv v tvář i, v oknech světla
a v nebi hvězdy rozsvítil.

A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak v závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce
a zvony znějí, světla hoří ó Vánoce, ó Vánoce !
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Slovo starosty
Vážení občané, přibližuje se nám konec roku a s tímto mezníkem našeho života souvisí obvykle
i bilancování, připomenutí co se podařilo a co zase ne. Letošní rok 2007 tak trochu připomínal léta
intenzivního budování chybějící základní technické infrastruktury obce z období let 1992 – 1998.
V letošním roce se podobné manévry konaly v dolní části vesnice, na Stavbě a v nové lokalitě Díly
za zahradou. Prováděla se výstavba vodovodu, který nahradil celý starý „německý“ vodovod ,
v ulici Příční se při této příležitosti vyměnila kanalizace a vybudovala nová asfaltobetonová komunikace, vybudován byl chodník, zatím pouze jen na jedné straně, na druhé straně bude chodník
budován až po řádném usednutí zeminy v trase stavby vodovodu, tj. v r. 2008. V nové lokalitě pro
výstavbu rodinných domů Díly za zahradou se v těchto dnech dokončila výstavba inženýrských sítí,
plynovodu, kanalizace a vodovodu. Firma E-on za finančního přispění obce dobudovala 20 elektrických přípojek pro napojení nových RD v této lokalitě. S dodavatelem stavby jsme se dohodli za
úplatu na připoložení kabelu pro veřejné osvětlení. V roce příštím bude následovat výstavba komunikace a dokončení osvětlení nové ulice. Letos byl také vybudován tenisový kurt na hřišti U Kolní,
osazeny skleněné zastávky u bývalé tabáčky a vybudováno nové dětské hřiště v trnkové zahradě v ulici
Chaloupky. Další důležitou stavbou na našem katastru, i když naštěstí bez finanční spoluúčasti obce,
je čištění Baťova kanálu od Výklopníku až po Sudoměřický potok. To jsou ta pozitivní hodnocení.
Co se nám letos nezdařilo – především zahájit v letošním roce výstavbu rybníku, protipovodňového
opatření v lokalitě Telatniska, dále jsme nezabránili zrušení provozu na železniční trati Sudoměřice
– Skalica. Také se nám nepodařilo v letošním roce změnit myšlení a způsob života některých našich
spoluobčanů. Je zarážející nárůst přestupků, které musela přestupková komise letos řešit. Někdy jsou
to podání a přestupky hodně zvláštní. Až zarážející je také nezájem a netečnost některých našich
spoluobčanů ve věcech ochrany životního prostředí, projevující se hlavně spalováním plastů a dalších
nebezpečných odpadů v kamnech a ohništích, vyvážení odpadů na černé skládky, neochota respektovat práva i jiných občanů, především svých nejbližších sousedů. Navíc nám začíná chybět ochota lidí
uklízet si před svými domky. A když někdo vyveze nepořádek třeba na silnici, hodně často se k tomu
nehlásí. Toto se vůbec v Sudoměřicích nezměnilo a jeví se, že je to rok od roku ještě horší.
Co nás čeká v roce příštím? Něco jsem nastínil již výše. Tak snad už nás konečně čeká dokončení výstavby rybníku Telatniska, dále výstavby cyklostezek Petrov – Sudoměřice a Výklopník
- Mlýnky, rekonstrukce kanalizace v ulici Zámostí, dokončení ubytování v budově zahrádkářů ve
Starém potoku, vč. přípojek vody a kanalizace pro vinařskou sklepní uličku.
Máme podáno několik žádostí na dotace pro sportovní organizaci, na výměnu oken a zateplení
obou školních budov, na vybudování nového přístavního mola u Výklopníku, železniční zastávky
u přístavu a sociálního zařízení pro vodáky. Mám v plánu požádat ještě o několik dotací z evropských fondů, oblast životního prostředí, z komunitních programů rozvoje venkova a dalších programů, zaměřených na rozvoj obce.
Je dost pravděpodobné, že v příštím roce bude zahájena i výstavba plavební komory u „Dvanáctky“
na Podhatí, která spojí plavebně řeku Moravu s Baťovým kanálem. Z menších akcí nás čeká pokračování
rekonstrukce chodníků a vybudování osvětlení na hřbitově. Oprava chodníků je nutná téměř po celé
vesnici a proto se budeme v příštím roce na tyto opravy zaměřovat především. Začátkem roku musíme
vyměnit také většinu dopravního značení dle schváleného Pasportu dopravního značení. V dalším roce
nás tedy čeká hodně práce a přejme si ať se je daří realizovat. Před koncem roku nás všechny čeká vstup
do Schengenského prostoru, což znamená, že policisté z naší obce a katastru odejdou a hranice budeme
moci autem projíždět bez zastavení. Co špatného pro naši obec z této změny vzejde, nelze dnes ještě
odpovědně hodnotit, ale tušíme, co se asi změní. Ztrácíme relativní pocit bezpečí a klidu. O sebe a naše
majetky se musíme od 21. prosince t.r. především postarat my sami.
Závěrem bych Vás všechny čtenáře našeho zpravodaje rád pozdravil a popřál do nového roku
2008 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody Vám i celým Vašim rodinám. Přeji Vám také šťastné prožití svátků vánočních a klidnou a hlavně přiměřenou oslavu ukončení starého roku 2007.
Stanislav Tomšej – starosta obce
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Usnesení X. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice,
které se konalo 5. listopadu 2007
v budově OÚ Sudoměřice.
Usnesení č. X/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu X. - ho zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice: pana Janečka, paní Sochorovou
Hlasování č. 1: pro: 9, proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doplněný program X. zasedání zastupitelstva.
Hlasování pro usnesení č.2: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu projednáním problematiky (lokalita „Zámostí“)
v komisích stavební a životního prostředí.
Hlasování pro usnesení č. 3: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje pronájem pozemků p.č. 5111/9, 2653, 5111/2, 2729/5,
2729/6, 2654/13, 2654/127, 2654/12 v k.ú. Sudoměřice vše o celkové výměře 7.652 m2 za roční
nájemné 120 tis.Kč – měsíční 10 tis.Kč – firmě Saura.
Hlasování pro usnesení č. 4: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků p.č. 1508/35 o výměře 38 m2, p.č. 1590/2
o výměře 129 m2 v k.ú. Sudoměřice vše o celkové výměře 167 m2 ve vlastnictví Obce Sudoměřice za
cenu 11.690,- Kč firmě Bonega Sudoměřice č.p. 302.
Hlasování pro usnesení č. 5: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků p.č. 1599/14 o vým. 89 m2 a 1599/15 o vým
86 m2 v k.ú. Sudoměřice určených na výstavbu vinného sklepu (pozemky vznikly geometrickým oddělením - GP č. zak. 417-56/2003 – firma Geometra Kyjov) manž. Brázdovým, Lužice za cenu 12.250,- Kč.
Hlasování pro usnesení č. 6: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odprodej pozemků:
p.č. 1795/3 o vým. 986 m2 manželům Buchtovým, Strážnice, Kovářská 1528 za cenu 69.020,- Kč
p.č. 1765/5 o vým. 948 m2 Ing. Pavlu Sochorovi, Sudoměřice č.p. 9 za cenu 66.360,- Kč a p.č. 1795/6
o vým. 878 m2 manželům Pomajbovým, Sudoměřice č.p. 243 za cenu 61.460,- Kč, pozemky v k.ú.
Sudoměřice jsou určeny na výstavbu RD (pozemky vznikly geometrickým oddělením - GP č. zak.
508-331/2007 – firma Geometra Kyjov).
Hlasování pro usnesení č.7: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1(Sochorová)
Usnesení č. X/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na r. 2007.
Hlasování pro usnesení č. 8: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
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Usnesení č. X/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 1758/2 o vým. 355 m2
a 1738/1 o vým. 762 m2 za cenu max. 40 ,- Kč za m2.
Hlasování pro usnesení č. 9: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice navrhuje směnu pozemku parc. č.10 o výměře 156m2 za parc.č.14.
Hlasování pro usnesení č. 10: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr odprodeje pozemků parc.č. 819 o výměře 324m2,
parc.č. 8245 o vým. 301 m2 a parc.č. 820 o vým. 379 m2.
Hlasování pro usnesení č.11: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení žadatele - Jiří Příkazský, Ratíškovice, Dědina 17
do pořadníku žadatelů o stav. pozemek na výstavbu RD.
Hlasování pro usnesení č. 12: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení žadatelů: Vít Šebesta a Hana Cigánková do pořadníku žadatelů o obecní byt.
Hlasování pro usnesení č.13: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odprodej parc. č. 1666/32 o vým. 364 m2 a parc.č. 1666/33
o vým. 43 m2 panu Josefu Macháčkovi, Sudoměřice 395 za cenu 16 280,- Kč.
Hlasování pro usnesení č. 14: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje návrh komise ŽP na zvýšení přistavení velkoobjemových kontejnerů 5 x za rok.
Hlasování pro usnesení č.15: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje návrh komise sportovní na uvolnění JUDr. Miroslava
Kobédy a jeho nahrazení panem Ladislavem Maradou
Hlasování pro usnesení č. 16: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje půjčku z FRB p. Stanislav Tomšej č.p. 175– dle platných
pravidel FRB obce Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č.17: pro: 8, proti:0, zdržel se: 1 (Tomšej)
Usnesení č. X/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navýšení příspěvku DSO Strážnicko ve výši 6.100,- Kč.
Hlasování pro usnesení č. 18: pro: 9, proti: 0, zdržel se:0
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Usnesení č. X/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o zachování stávajícího rozsahu dopravy na komunikaci,
tvořící společné, původní propojení mezi obcí Sudoměřice a městem Skalica. Na komunikaci od
starého hraničního přechodu u obce Sudoměřice požaduje zastupitelstvo rozsah dopravy - stezka
pro chodce a cyklisty.
Hlasování pro usnesení č. 19: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. X/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere „Výroční zprávu PO ZŠ a MŠ Sudoměřice za šk.rok 20062007“ na vědomí.
Hlasování pro usnesení č. 20: pro: 9, proti: 0, zdržel se:0

Vítání nových sudoměřických občánků Obecním úřadem
V neděli 30. září proběhlo ve volební místnosti v Sudoměřicích slavnostní přivítání nově narozených občánků.
K slavnostnímu aktu byli pozváni:
rodiče Vlčkovi se synem Dominikem, bytem v Sudoměřicích č.p. 56
rodiče Miklovi se synem Martinem, bytem v Sudoměřicích č.p. 329
rodiče Macháčkovi se synem Milanem, bytem v Sudoměřicích č.p. 369
rodiče Macháčkovi s dcerou Natálií, bytem v Sudoměřicích č.p. 366.
Rodiče s dětmi i jejich blízké přivítal starosta obce Stanislav Tomšej a předsedkyně kulturní komise Pavla Sochorová. Slavnostní atmosféru vytvořily děti z místní ZŠ pod vedením Radky Bučkové.
Michaela Janečková nejen doprovodila děti na klávesy, ale dokreslila atmosféru svým zpěvem ukolébavky. Kroniku k pamětnímu zápisu vyzdobila krásnými ornamenty paní Jaroslava Matějíčková. Po
slavnostním zápisu do kroniky obdrželi rodiče pamětní list, maminky růže a jako dárek od Obecního úřadu Sudoměřice
převzali rodiče finanční
částku, aby mohli zakoupit dárek pro své
dítko dle vlastních
představ.
Obecní úřad Sudoměřice i kulturní komise přejí narozeným
dětem šťastný život a
jejich rodičům splněná
očekávání, která v nich
mají.
Pavla Sochorová,
předsedkyně kulturní komise
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Ukázka nového školního časopisu

Listopad 2007, 1. číslo školního časopisu

Zajímavá Drakiáda
Na fotbalovém hřišti se uskutečnila
zajímavá Drakiáda. Proč zajímavá?
Protože nefoukal vítr.Takže nikdo
nic nevyhrál a ani neprohrál. A
všichni nakonec dostali odměnu.

Vyřezávané dýně
Dne 10. 10 se uskutečnila na školním
dvoře výstava vyřezávaných dýní. První
místo vyhrál Kryštof Sochor z první třídy.
Účastníci si zahráli hry a bylo to super!

Stezka odvahy
Ve středu 10. října se uskutečnila také
stezka odvahy a děti chodily po stopách
světlušek. Světlušky byly totiž vyřezávané
dýně. Bylo to hodně strašidelné. Protože
se nám jedna skupinka prvňáčků
už dlouho nevracela, mysleli jsme, že je
přepadla nějaká strašidla. Ale nepřepadla.
Jen se hodně báli. A na konec se přece
jenom vrátili.
(Veronika Podskalská)

Princezna
Princeznička mladá, krásná,
Září jako hvězda jasná.
Léta plynou, teče voda,
princeznička, jaká škoda,
není mladá, líbezná.
Je z ní zcvrklá babizna.
(Barbora Šebestová)
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Příběhy našich dětí
Svůj volný čas trávím převážně u koní. U nás v Sudoměřicích nejčastěji chodíme spolu s kamarádem k panu Janečkovi, který má dva krásné koně. Jmenují se Rénor a Chicka. Jsou to čeští teplokrevníci. Když je hezky, tak na Rénorovi jezdíme. V létě jsem byla na koňském táboře v Březůvkách
u Zlína. Bylo to tam super. Mimo různé hry jsme náš čas trávili hlavně u koní. Každý jsme měli
na starost svého koně. Já jsem pečovala o Míšu. Naučila jsem se nejen jezdit na koni, ale vím také,
jak se hřebelcuje a jak vyčistit koni kopyta. Umím koně osedlat i nasadit uzdu. Už se těším na další
prázdniny, kdy pojedu znovu na podobný tábor.
(Nikola Slováčková)
Motýlek
Hádej, hádej, motýlku,
udělám ti postýlku.
Udělám ti jednu dvě,
budou dobré obě dvě
(Eliška Bučková)

Projektový den ve škole
V úterý 27. listopadu proběhl v Mateřské škole a Základní škole Sudoměřice další z řady projektových dnů. Ten podzimní nesl název Vztahy mezi lidmi. Děti a žáci pracovali s tématy jako
je rodina, kamarádství, šikana a nebezpečí v dětském světě. Problematika šikany a vyčleňování
jednotlivce z kolektivu není problémem jenom velkých sídlištních škol. S drobnými projevy se
může potkat každé dítě. Formou netradičních činností jsme chtěli dětem ukázat, že nic, co se jim
samotným nelíbí, si nesmí nechávat pro sebe a můžou s problémem oslovit někoho z dospělých.
Řešení problémů, které tento jev přináší, existuje. Jen je třeba včas zachytit varovné signály.
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Cukrárna U maminky
Stejný den odpoledne jsme ve spolupráci s maminkami připravili netradiční Cukrárnu. Dveře nového podniku se otevřely
v Mateřské škole v pondělí a v Základní škole v úterý odpoledne. Rodiče a přátelé školy
mohli přijít, vypít si čaj, kafíčko a ochutnat
za symbolickou cenu dobroty, které upekly
naše maminky. Odpoledne se moc vydaři-

lo a všem chutnalo.
Ještě jednou děkujeme všem ochotným
maminkám. Výtěžek z této akce poputuje na zaplacení
další dílny Tvoříme
z marcipánu.
Vlaďka Strýčková
– ředitelka školy

Výstava dýní
Dne 10.10.2007 se na školním hřišti konala výstava dýní spojená s nočním pochodem za
pokladem, určená pro odvážné děti. Přinesené dýně byly vskutku úžasné, zdobené různými
technikami. K vidění byly obrovské, vyřezávané, s copánky, vousy i rohy, ale také milé maličké
lampičky. Tentokrát si děti mohly zvolit samy,
které z nich se jim nejvíce líbily. Dostaly papírky, na které napsaly čísla šesti nejhezčích dýní
a tyto záznamy sečetly a vyhodnotily maminky
ze sdružení rodičů při ZŠ.
Poté se děti jednotlivě, ti menší ve skupinkách, či s rodiči, vydali po trase, která byla vyznačena rozsvícenými dýňovými lampičkami.
Nechyběla stanoviště s úkoly, ale cestu provázely
také tajemné zvuky v temných zákoutích. Nejen vítězové, ale všichni, kteří absolvovali noční
pochod, obdrželi diplomy za statečnost a nějaké
sladké odměny.
PS
10
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Posezení s penzisty
V neděli dne 14.10.2007 odpoledne pořádala kulturní a sociální komise posezení s penzisty. Všechny zúčastněné přivítal starosta obce
Stanislav Tomšej. Kulturní program pak zahájily
mažoretky z DDM Strážnice, které vpochodovaly v krásném modrobílém stejnokroji. Děti ze
sudoměřického tanečního kroužku roztleskaly
diváky se svou akční „Čokoládou“ a nechyběly
ani básničky a písničky školáků. K tanci i poslechu hrála hudba Dolinečka pod vedením pana
Marka Bučka, která svedla do víru tance nejen
hosty, ale také pořadatele. Připraveno bylo také
malé občerstvení a někteří hosté také degustovali svá vína.
Pořadatele překvapila poměrně malá účast zvané skupiny našich obyvatel oproti předpokládanému zájmu o setkání a pobavení se. Přesto věříme, že ti, kteří přišli, nelitovali a bylo jim příjemně.
Myslíme si, že i navzdory nízké účasti, stálo zato takovou akci pořádat právě pro ty z vás, kteří
jste se odhodlali přijít.
Pavla Sochorová – kulturní komise
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Vázání adventních věnců
V pátek 30. 11. 2007 proběhlo ve volební místnosti v Sudoměřicích vázání adventních věnců,
svícnů a různých vánočních ozdob. Poděkování patří především paní Katce Podveské, květinové
aranžérce, která nám ve svém volném čase předvedla, jak postupovat při dekoraci adventní a vánoční vazby. K dispozici byly různé přízdoby (svíčky, věnečky, mašle, šišky, slámové ozdoby, skořice, sušená jablíčka atd.).
Na celé této akci je nejdůležitější, že všechny maminky si svůj výrobek mohly odnést domů a
ten je bude těšit po celý čas vánoční.
Tímto bych chtěla všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a doufám, že se nás při dalším vázání adventních věnců příští rok sejde ještě víc.
Markéta Sýkorová – Rada rodičů při ZŠ a MŠ

Klokánek
V lednu to bude rok, co začal fungovat v Sudoměřicích Klokánek. Každé úterý dopoledne od
9.30 do 11.30 hod. se ve volební místnosti scházejí maminky ( v srpnu premiérově i tatínek a dále
též i babička) se svými ratolestmi, které ještě nechodí do MŠ. Děti mají možnost se seznámit, trochu se „otrkat“ a pohrát si spolu. K dispozici jsou hračky věnované jednotlivými rodinami či např.
zakoupená interiérová houpačka, odrážela, skákadla, bazének naplněný míčky. Dospělí naváží nová
přátelství, vymění si zkušenosti nebo jen zkrátka příjemně posedí u kávy.
V plánu je sejít se někdy i v tělocvičně a i tam dopřát dětem zdravé vydovádění.
Srdečně zveme ostatní, aby přišli mezi nás.
Eva Okániková

Kulturní komise při OÚ Sudoměřice,
ve složení: Pavla Sochorová, Ivana Bučková, Radka
Bučková, Marie Smékalová a Marin Mikl ml., přejí všem
sudoměřickým krásné Vánoce a příjemný rok 2008.
A nezapomeňte: kulturní dění v naší obci můžete v
nadcházejícím roce spoluvytvářet i vy! Máte – li nějaké
nápady, či návrhy na kulturní akce nebo se na nich chcete
přímo podílet, dejte nám vědět.

14
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Mikulášská besídka
Ve středu 5. prosince se už tradičně konala ve školní tělocvičně
Mikulášská besídka, kterou pořádala ZŠ a MŠ ve spolupráci s Rodičovským sdružením. Kolem třetí
hodiny odpoledne se začali scházet
rodiče s dětmi, babičky i dědečkové.
Ve vestibulu uvítal příchozí Mikulášský jarmark. K vidění i zakoupení
byly výrobky dětí ze školky, ze školy,
dárkové sáčky s léčivými bylinkami,
porcelánové zvonky i dózy s vánočními motivy, výrobky paní Moniky
a další předměty. Výtěžek z prodeje,
o který se postaraly paní učitelky a
zástupkyně z řad rodičů, bude věnován na onkologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava.
Jakmile byli děti i hosté usazeni, zazvonil zvoneček a začala Mikulášská besídka. Jako první vystoupily děti z mateřské školy se svým vánočním programem, nad kterým bděly jejich paní učitelky.
Na ně navazovaly děti ze základní školy a závěr patřil sudoměřickému tanečnímu kroužku. Jednotným spojovacím článkem vystoupení všech byly kostýmy sladkých andílků a čertíků. Atmosféru
dokresloval nazdobený vánoční stromeček a o hudební doprovod se postaral pan Marek Buček.
Poté přišlo to, na co všichni netrpělivě čekali (jedni více se strachem, jestli si je čert neodnese
do pekla, jiní se už těšili na dárky). Zařinčely řetězy a do tělocvičny vtrhli čtyři čerti, kteří dě-
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lali doprovod Mikulášovi a dvěma
andělům. Bylo slyšet dětský pláč i
úsměvné připomínky starších žáků
a někteří z nich se dokonce octli v
čertovském pytli. Mikuláš s anděly
ale nakonec naložil všem stejně. Závěrečné slovo patřilo paní ředitelce
Strýčkové a odcházející hosté měli
příležitost se znovu zastavit na připraveném jarmarku.
Tato akce byla určena pro děti
různého věku – od nejmladší po
nejstarší. A protože za každou činností takového rázu stojí v pozadí
nezměrná ochota a nadšení dobrovolníků,bylo by dobré, kdybychom my všichni projevili více tolerance a pochopení vůči těm, kteří se snaží pro nás něco udělat. Myslím, že zavděčit se úplně všem
je těžké, až nemožné. Děkuji tedy tímto všem těm, kteří se postarali o to, aby taková akce vznikla a
doufám, že se u nás tato tradice udrží i nadále.
Alena Baculíková – Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ
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Myslivecké sdružení Valcha Sudoměřice
Prosinec je měsícem vánočních svátků, konce hlavní lovecké sezony a obdobím intenzivní péče
o zvěř.
Krmná zařízení je nutno navštěvovat pravidelně, minimálně jedenkrát v týdnu. Spárkatá zvěř musí
mít v krmelcích dostatek kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva neboť zažívací
trakt spárkaté zvěře je již v období „odpočinku“ a fyziologicky dochází ke zpomalení metabolismu.
Nadměrné množství energeticky bohatého krmiva není zažívací trakt v tomto období schopen zpracovat, dochází k překyselení žaludku a k závažným zažívacím potížím. Dužnatá krmiva předkládejme
zvěři čerstvá, v menším množství a pravidelně. Dbejme na to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy v zásypech či krmelcích. Při vyšší sněhové pokrývce není jistě od věci, po dohodě s vlastníkem
pozemku, odhrnout sníh z ozimů, aby se zajíci, bažanti a koroptve dostali k zelené potravě.
V prosinci dokončujeme plán lovu spárkaté zvěře. Udělejme maximum, abychom vše řádně stihli
do poloviny prosince a dopřejme zvěři v období Vánoc klid. Časté rušení jí v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škody na
porostech. Prosincové obnovy využijeme k lepšímu seznámení se s honitbou a jejími „obyvateli“ .
Milí čtenáři, další rok je za námi. Dovolte mi, abych Vám a Vašim rodinám popřál klidné
prožití Vánoc a do nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a spoustu krásných
zážitků nejen mysliveckých.
MYSLIVOSTI ZDAR ! Radim Šebesta

Pozvánka na košt ovocných destilátů
Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořádá v sobotu
dne 2. února 2008 v místní tělocvičně ZŠ Košt ovocných
destilátů spojenou s ochutnávkou tradičních moravských jídel a macerátů. Začátek koštu je ve 14.00 hod.
K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Strážničan.
Vyhlášení výsledků a předání cen a diplomů bude v
17.00 hod. Součástí tohoto koštu je i vyhlášení Pěstitelské pálenice roku. Na degustaci, která proběhne v pátek
dne 18. ledna v 17.00 hod v místní tělocvičně, srdečně
zveme všechny místní degustátory. Vzorky na výstavu
se vybírají do 12.ledna. Láhev na jeden vzorek, to je 0.33
l ( klasický sodovčák), lze vyzvednout jak už tradičně v
místních hospůdkách nebo u pana.p P. Leskovského a
pana Z. Fojtíka. Těšíme se opět na Vaši hojnou účast.
S pozdravem Spolek přátel destilátů Sudoměřice.

Půjčovna lodí přeje všem veselé svátky vánoční a krásný nový rok !
Hromadu dárků, co srdce pohladí,
rodinu, přátele, co nikdy nezradí,
k bohatství krůček , ke štěstí skok ,
nádherné Vánoce i Nový rok!
Zdeněk Fojtík - pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Zpráva komise životního prostředí
Vážení občané,
chtěl bych Vám všem poděkovat za
přístup ke třídění odpadů. Po zavedení
svozu tříděného odpadu zaměstnanci obecního úřadu, se výrazně zvýšil
průměr vytříděného odpadu v kilogramech na jednotlivého občana naší
obce (přesnější informace přineseme
na začátku roku 2008). Tím se zvýšila
i částka, která se zpětně vrátí od firmy
Eco com za vytříděný odpad a i díky
této zpětné vazbě se za poslední rok
mohla zhotovit v naší obci další dvě
pevná sběrná místa na tříděný odpad.
Dále se zastupitelstvo rozhodlo zvýšit počet přistavení velkoobjemových kontejnerů na 5x v roce. Současně se rozhodlo i pevně určit
datum, kdy budou tyto kontejnery přistaveny. Důvodem je Vaše lepší informovanost, ale i to, abyste
se vy občané mohli připravit na přistavení těchto kontejnerů.
Tyto kontejnery budou přistaveny vždy v pátek a odvezeny v pondělí. Takže bude dostatek času
na vyvezení opadu z domácností. Zároveň Vás tímto prosíme o ukládání odpadu tak, aby těchto
kontejnerů mohlo využít co nejvíce lidí z naší obce.
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů:

25. 4. 2008
23. 5. 2008
25. 7. 2008
3. 10. 2008
7. 11. 2008

Po dohodě s firmou TESPRA jsou domluveny přesně i dva termíny na svoz nebezpečného odpadu. Tento svoz se bude konat dvakrát v roce a to v pondělí:
28.4.2008
6.10.2008
Doufám tímto, že snaha o
vstřícnost obecního úřadu o
likvidaci odpadu z domácností
bude využita i občany, kteří neustále odpad vyvážejí na místa
která nejsou určena pro sběr
odpadů, ale dokonce i do přírody, která nás obklopuje. Předkládám názorné fotografie, na
kterých je zřejmé, že někteří lidé
se nestydí odpad z domácnosti
vyhodit opravdu kdekoliv.
Tyto fotografie jsou pořízeny
ze sudoměřického potoka v Hronových. A ať už to byl kdokoliv,
určitě vzhled krajiny nezkrášlil.
18
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Chci naše čtenáře upozornit, že obecní úřad je zodpovědný za celé katastrální území obce, takže je nucený takovéto
černé skládky likvidovat na vlastní náklady. Je škoda, že peníze ušetřené za vytříděný odpad od zodpovědných občanů
musí být vynaloženy na rozmar několika málo jednotlivců.
Navíc se tato černá skládka nachází na území CHKO Bílé
Karpaty, jejíž správce může udělit správní pokutu nejenom
tomu, kdo skládku založil, ale i tomu, kdo se nepostará o její
odstranění.
Doufám, že v dalších číslech zpravodaje už nebudeme
muset popisovat další podobné případy, ale budeme moci
informovat jen o příjemnějších věcech.

Na závěr chceme všem občanům poděkovat za spolupráci v roce 2007 a popřát příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2008 hodně zdraví a dobrou náladu.
Marian Kočiš - předseda komise ŽP
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Sociální okénko
V sociální oblasti se chystá od 1.1.2008 opět řada legislativních změn.
Pokud
návrh
právní
normy pan prezident podepíše, pak jednou z nich je i
ukončení platnosti § 42 vyhl.
182/1991 Sb., o příspěvku na
zvýšené životní náklady, jinak
nazývaným občany „příspěvek
na čagany (francouzské hole)“.
To znamená, že v lednu 2008
by občané pobírající Kč 200,(nebo jinou částku, stanovenou
příslušným pověřeným úřadem dle místa trvalého bydliště občana) na francouzské hole
obdrželi nejdříve oznámení
o zahájení správního řízení z
moci úřední o odejmutí příspěvku a poté i rozhodnutí o
odejmutí. O ostatních změnách bude v tomto sloupku pojednáno poté, co nabudou účinnosti, o
výše uvedené s předstihem pro četnost vyplácených dávek na kompenzační pomůcky.
Od 1.1.2007 nabyla platnosti i účinnosti vyhláška č. 595/2006 Sb., kde se nově zohledňuje výše
nezabavitelné částky, která nesmí být povinnému (dlužníkovi, např. přeplatek na sociální dávce)
sražena ze mzdy. Její výše činí 2/3 ze životního minima jednotlivce , které činí v současné době
Kč 3126,- měsíčně, plus normativní náklady na bydlení pro jednu osobu. Ty najdeme v § 26 z.č.
117/95 Sb. ve znění posledních předpisů ve formě tabulek. Zde jsou uvedeny měsíční náklady na
bydlení podle počtu obyvatel obce. Pro Strážnici platí výše normativních nákladů na bydlení pro
jednu osobu Kč 2236,- ( pro Sudoměřice rovněž, nejnižší rozlišení počtu obyvatel je totiž do 9 999)
měsíčně. Nezabavitelná částka by tedy činila pro občana Strážnice (i Sudoměřic) Kč 4318,- měsíčně( 2/3 z 3126 = 2084,- plus normativní náklady Kč 2236,- = 4318,-). Pokud by povinný vyživoval
další osoby, činila by nezabavitelná částka z jeho mzdy ještě plus čtvrtinu z vypočtené nezabavitelné
částky povinného za každou jím vyživovanou osobu.
Stavební spoření v hmotné nouzi – pokud občan žádající o dávku v hmotné nouzi uvede, že
má založeno stavební spoření, doloží také jeho výši. Pokud je tato vyšší než 10tinásobek částky
životního minima jednotlivce (míní se částka stavebního spoření po odečtení státního příspěvku,
výnosu ze stavebního spoření a částky sražené za předčasné vypovězení), žádost o dávku v hmotné
nouzi se zamítne. Pokud je nižší, dávka se při splnění ostatních zákonných podmínek přizná, avšak
po uplynutí 6 měsíců pobírání dávky v hmotné nouzi musí občan požádat o zrušení stavebního
spoření a jeho vyplacení a tuto skutečnost musí prokázat na sociálním odboru.
Zvýšení důchodů - bude provedeno nařízením vlády č. 257/2007 Sb. od 1.1.2008.
Zvýšení příplatků k důchodu (poskytovaných ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem, potom jako ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa, dále účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 – 1945) – zvýší se
nařízením vlády č. 258/2007 Sb. od 1.1.
Bc. Helena Tomčalová - členka sociální komise při OÚ Sudoměřice
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ŠK Horáček Sudoměřice ,,B“ hraje OP II. třídy
1. kolo

4.11.2007

2. kolo

18.11.2007

3. kolo

2.12.2007

Prušánky ,,C“ – Sudoměřice ,,B“

2:3

Sudoměřice ,,B“ – Dolní Bojanovice

4:1

Veselí nad Mor. ,,D“ – Sudoměřice ,,B“

1:4

,,B“ mužstvo je po 3. kole s 9. body na 1. místě tabulky s dvou bodovým náskokem před mužstvem Strážnice Pod Věží ,,B“.
Zbývající utkání:
4. kolo

16.12.2007

5. kolo

13.1.2008

6. kolo

3.2.2008

7. kolo

17.2.2008

Sudoměřice ,,B“ – Ždánice ,,B“
Kyjov ,,C“ – Sudoměřice ,,B“
Strážnice P. V. ,,B“ – Sudoměřice ,,B“
Sudoměřice ,,B“ – Dubňany ,,C“

8. kolo

2.3.2008

Kněždub ,,B“ – Sudoměřice ,,B“

9. kolo

16.3.2008

Sudoměřice ,,B“ – Milotice ,,A“

Organizační pracovník ,,B“ mužstva je p. Petr Možnar.

ŠK Horáček Sudoměřice ,,a“ KP II.C
1. kolo

14. 10. 2007

2. kolo

4. 11. 2007

3. kolo

18. 11. 2007

4. kolo

2. 12. 2007

Veselí ,,B“ – Sudoměřice

4:4

Sudoměřice ,,A“ – Šardice ,,A“

5½ : 2½

Kyjov - Sudoměřice

3:5

Sudoměřice – Střelice

4½ : 3½

Mužstvo Sudoměřice ,,A“ je po 4. kole s 10 body na 3. místě tabulky se ztrátou 2. bodů
na vedoucí mužstvo Tatran Poštorná ,,B“.
Zbývající utkání:
5. kolo

16. 12. 2007

6. kolo

13. 1 .2008

Sudoměřice ,,A“ - Prušánky

7. kolo

3. 2. 2008

Poštorná ,,C“ - Sudoměřice

8. kolo

17. 2. 2008

9. kolo

2. 3. 2008

10. kolo

16. 3. 2008

Bzenec – Sudoměřice ,,A“

Sudoměřice ,,A“ – Poštorná ,,A“
Velké Pavlovice – Sudoměřice ,,A“
Sudoměřice ,,A“ – Dubňany ,,A“

11. kolo
6. 4. 2008
ŠK Hodonín – Sudoměřice ,,A“
Organizační pracovník ,,A“ mužstva je p. František Duda.
Petr Možnar
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Vánoční přestávka SK Sudoměřice
V těchto dnech naše mužstva dohrávají poslední utkání podzimní části ročníku 2007/2008.
To, zda byla úspěšná, ohodnoťte sami. Přes původní váhání jsme opět přihlásili naše „A“ mužstvo do nejvyšší ligy v České Republice, rezervní „B“ tým naši obec reprezentuje na poli okresním.
Samozřejmě nesmím zapomenout na jeden tým žákovský a dva týmy dorostenecké, které patří
mezi špičku v celém Jihomoravském kraji. Proti loňskému roku máme mládežnické týmy 3 a to
díky nařízení ČMSHb.
Muži „A“
Extraligovému týmu už podzimní část sezony skončila a čeká jej již pouze povinná účast v
„Českém poháru“. Áčko i přes značnou obměnu hráčské základny opět patří mezi nejlepší týmy v
republice a mluví o tom i prozatimní 3-tí místo v tabulce. A samozřejmě i přední pozice v individuálních statistikách.
Poř.

Název týmu

Z

V

VP

R

P

Skóre

1.

HBC Habešovna Gladiators

16

10

2

1

3

57:33

B
35

2.

SK OEZ Testa Letohrad

16

9

0

1

6

62:46

28

3.

SK Sudoměřice

16

8

0

2

6

45:41

26

4.

HBC Pento Most

15

6

2

3

4

52:38

25

5.

TJ HBC KEB Kladno

16

6

2

2

6

48:31

24

6.

HBC Autosklo H.A.K. H.Králové

16

8

0

0

8

47:49

24

7.

HbK INTEVO Karviná

16

7

1

0

8

38:46

23

8.

HBT Vlašim

16

6

0

3

7

43:45

21

9.

Elba Franklin Ústí nad Labem

16

6

0

2

8

41:45

20

10.

HBC Škoda Plzeň

16

4

3

1

8

39:50

19

11.

SHC Opava

16

6

0

1

9

32:51

19

12.

TJ Snack Dobřany

15

5

1

1

8

35:64

18

Muži „B“
Mužstvo kolísavých výsledků, ale přesto na 4-tém místě v tabulce OHbL. Hráči béčka dokáží
prohnat a porazit tým, který je ve značné početní převaze, ale taky vysoce prohrát s nováčkem ligy.
Tým bohužel přišel asi na celou sezonu o jednoho z nejlepších obránců v lize a to o Petra Okáníka,
který se zranil při získávání extraligových zkušenosti.
Poř.

Název týmu

Z

V

VP

R

P

Skóre

1.

TJ Staropramen B

11

10

0

0

1

75:26

30

2.

SK CSKA

13

8

1

2

2

78:39

28

3.

TJ HBK Vlci A

13

8

1

1

3

70:35

27

4.

SK Sudoměřice B

12

7

1

0

4

58:34

23

5.

HBC Starý Poddvorov

14

7

0

1

6

61:62

22

6.

HC Strážnice

13

7

0

0

6

61:44

21

7.

HBC Motor Čejkovice

13

5

3

0

5

48:54

21

8.

TJ HBK Vlci B

12

3

1

1

7

39:51

12

9.

TJ Sokol Veselí n Moravou

14

3

0

1

10

33:62

10

10.

Snippers Dolní Bojanovice

12

3

0

1

8

30:78

10

11.

HBK Ždánice

13

1

1

1

10

28:96

6
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Žáci
Opět výsledková klasika, první místo, co zápas to vítězství a hrozivé skóre 171:25. To jsou naši
starší žáci.
Poř.

Název týmu

Z

V

VP

R

P

Skóre

1.

SK Sudoměřice

14

14

0

0

0

171:25

B
42

2.

SK Jihlava

14

10

0

1

3

65:23

31

3.

HBK Bulldogs Brno

10

7

0

0

3

56:29

21

4.

HBK Kyjov

12

5

2

0

5

39:50

19

5.

HSK Staré Brno

10

5

0

2

3

37:35

17

6.

Snippers Dolní Bojanovice

14

3

0

1

10

28:68

10

7.

TJ ASP Staropramen Hodonín

12

1

1

0

10

6:95

5

8.

TJ Agrotec Hustopeče

14

1

0

1

12

19:96

4

Dorost
V této věkové kategorii máme dva zástupce, oba v kategorii staršího dorostu. Oba týmy doplácí
hlavně na nedostatek hráčů a spoustu utkání prohráli jen diky malému počtu hráčů a fyzickému
vyčerpání.

Poř.

Název týmu

Z

V

VP

R

P

Skóre

B

1.

HBC Slza Třebíč

14

8

2

0

4

36:27

28

2.

HBK Kyjov

14

7

1

3

3

33:27

26

3.

SK Sudoměřice A

12

6

0

0

6

38:28

18

4.

HSK Staré Brno

12

5

1

1

5

30:36

18

5.

SK Sudoměřice B

14

5

0

2

7

32:35

17

6.

TJ ASP Staropramen Hodonín

10

2

0

0

8

19:35

6

To by bylo za hráče všechno. Hodnoťte to, co dokázali a to jak dobře reprezentují naši obec a
Vás jako občany, kteří v ní bydli.
Ne vše je však jen zásluhou hráčů, velké dík patří i několika nadšencům, kteří odvedli velký kus
práce na hokejbalovém hřišti a připravili jej tak, že odpovídá předpisům ČMSHb, rodičům, kteří
nemalými částkami podporují aktivity svých ratolestí a nenechají je doma sedět u počítačů, nebo
potulovat se po okolí.

Závěrem Vám všem za hokejbalový oddíl přeji krásné prožití svátků vánočních
a mnoho úspěchů v novém roce 2008.
Ladislav Marada
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Něco pro děti
Milé děti,
opět vás zdraví skřítek Sudoměřičánek. Zase jsem si pro vás připravil nějaké úkoly. Stránka je zase rozdělena na dvě části. Jedna je
pro děti starší, které už chodí do školy a druhá pro děti mladší.
Ještě něco milé děti. Je tu konec roku a s ním i Vánoce. Moc vám
tedy přeji, aby byly pro každého z vás kouzelné a přinesly mnoho radosti do vašich srdíček a srdíček vašich blízkých. Přeji vám také, aby
se vám plnění úkolů dařilo. A teď už se do toho můžete pustit.
Úkol pro starší děti: a) vyplň křížovku. b) spojte čárou rozlomené perníčky.

Výsledky z minulé soutěže:
Za starší kategorii: Úkol splnil: Patrik Truhlář, 6 let, Sudoměřice č.91 a Monika Chocholáčková, 6 let, Sudoměřice č. 202.
Za mladší kategorii: Úkolem bylo namalovat nebo vyrobit draky. Úkol splnily tyto děti: Jožinek Janeček, 5 let, Sudoměřice č. 329, Anička Šebestová, Sudoměřice č. 164, Terezka Janečková, 4
roky, Sudoměřice č.307, Monika Chocholáčková, 6 let, Sudoměřice č. 202,
Odměnu si můžete vyzvednout na Obecním úřadě.

Úkol pro mladší děti: a) spojte tečky
vánočních ozdob a pak je vymalujte.

24
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b) namalujte nebo vyrobte rodinku sněhuláků:

Splněné úkoly můžete opět nosit na Obecní úřad. Nezapomeňte je podepsat a napsat adresu a věk!
Rodiče, pobídněte své děti k soutěžení a činnosti. Nezapomínejte, že kdo si hraje nezlobí!
A tady jsou obrázky draků, které malovaly výše uvedené děti. Tak se mrkněte. No řekněte, nejsou hezké? Ještě jednou krásné svátky vám všem přeje Sudoměřičánek.
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Pozvánka na koncert CM Danaj

V pátek dne 28.12.2008 v 17.00 hod. pořádá ZŠ a MŠ Sudoměřice Vánoční koncert CM Danaj
ze Strážnice. V programu vystoupí také žáci obou našich škol s vánočními koledami.
Vstupné 50 Kč.
Srdečně zve ředitelství ZŠ a MŠ
Pozvánka na ples Rodičovského sdružení při ZŠ a MŠ Sudoměřice

V sobotu dne 9.2.2008 se bude konat v místní tělocvičně ples Rodičovského sdržení při ZŠ
v Sudoměřicích. Zahájení plesu v 19.30 hod vystoupením sudoměřického tanečního kroužku
a k tanci i poslechu bude hrát Dolinečka pana Marka Bučka. Vstupné
Srdečně zvou pořadatelé.
Tříkrálová sbírka
Již poosmé v novodobé historii České charity proběhne celostátní
Tříkrálová sbírka a to v období od 2.1. do 13.1.2008.
Motto Tříkrálové sbírky 2008:
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitativního díla.
Kromě skupiny koledníků, kteří budou obcházet obec a vyprošovat do
pokladničky příspěvek, je možné přispět složenkou (číslo sbírkového konta
je 33001122/0800) nebo formou rádcovské SMS ve tvaru: DMS KOLEDA
na číslo 87777.
zdroj - internet

Prázdniny 2007 - 2008
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Hlavní
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:
:
:
:
:

od 22.12. 2007 do 2.1.2008
1. 2. 2008
18. 2. 2008 do 24. 2. 2008
od 20. 3. 2008 do 21. 3. 2008
od 30. 6. 2008 do 31. 8. 2008
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Redakční rada Sudoměřského zpravodaje

PF 2008

děkuje všem svým stálým přispěvatelům za
jejich práci pro náš zpravodaj a přeje jim i v
příštím roce invenci při psaní, čas (který nám
všem hlavně při uzávěrkách tolik chybí), neutuchající potřebu a chuť předávat informace a
své zážitky ostatním formou psaného slova a k
tomu přeje nezbytnou osobní pohodu. Věříme, že
nám zachováte svou přízeň i v roce 2008.Také
bychom při této příležitosti rádi oslovili ty z
vás, kteří mají chuť něco takového zkusit, ale
třeba zatím nenašli odvahu. Není důležitá forma, ale obsah. A
dobrých nápadů a témat není nikdy dost!
„Zvláštní, jak se z velkých slov dají udělat velké myšlenky.
Zjednodušte některým lidem slovník a nebudou mít co říci.“
Karel Čapek
Pavla Sochorová – šéfredaktorka

pavla.redakce@centrum.cz

Čtvrtletník Sudoměřský zpravodaj vydává Obec Sudoměřice, PSČ 696 66,
tel.č. 518 335 222, e-mail:obecsudomerice@iol.cz http://www.obecsudomerice.cz/
Registrační číslo: 370600599
Redakční rada: Pavla Sochorová, šéfredaktorka, e-mail: pavla.redakce@ centrum.cz
členové redakční rady: RNDr. Danuše Nováková, Bc. Helena Tomčalová, Jana Miklová, Marian Kočiš.
Administrace: redakční rada, 450 ks výtisků
Sazba a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
Příští číslo vyjde v březnu 2008
Výtisk zdarma
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