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I sníh je bílý, stromy, střechy, sníh.
I tato vteřina, i tato bílá chvíle.
(Jan Skácel)
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Vážení spoluobčané,
tak nám od 22. prosince převezme vládu zase paní zima. Ale i když má velkou moc, nemá
to holka zrovna jednoduché. Asi Vás nepřekvapím s informací, že jejích ortodoxních příznivců je
podstatně méně, než těch druhých. Někdo třeba spočítal, že na takových internetových stránkách je
čtyřikrát více příspěvků na téma „Nemám rád(a) zimu“, než „Mám zimu rád“. Já mám kupříkladu,
svým způsobem, kladný vztah ke všem ročním obdobím v našem klimatickém pásmu a beru to tak,
že změna je zkrátka nevyhnutelná. Přesto však, když se podzim nachýlí a je jasné, že na kvetoucí
stromy si budeme muset přece jen nějakou dobu počkat, snažím se průvodní jevy zimy alespoň
v duchu oddalovat a těším se, že ještě nezačalo pořádně mrznout, ani sněžit. Pak si ale pustím televizi a před kamerou stojí lyžař na některém z vrcholků našich hor a doslova září, protože zatímco
tady je všude zeleno, on má to štěstí se letos poprvé svézt na umělém, technicky zasněženém svahu.
To se pak my tady na jihu Moravy můžeme snažit jak chceme... ☺. Někteří zastávají dokonce zcela
vyhraněný názor, že v zimě je nejlepší nevycházet ven vůbec a pokud k nim nechceme patřit, je
nezbytné fakt, že zima prostě bude, přijmout. Se všemi radostmi, ale i starostmi (např. co se zmrzlinovým stánkem v zimě) .
Zima je náročnějším obdobím také pro zvířata. Některá to „vychytala“ a odletí si na čas do
teplých krajů, ta ostatní jsou nucena, stejně jako většina z nás, se adaptovat. Zaujalo mě, že třeba
koně s velkým tělem, dobrým krmením a přístřeškem přečkají zimu snáze, což je dobrá zpráva
i pro mě, když zvážím, že i ten kůň je jenom člověk...Jen ten celodenní pohyb na čerstvém vzduchu
ve výběhu je trochu problém. Na druhou stranu, kdyby se to podařilo dodržet, není třeba se prý
bát zhubnutí.... ☺
Letošní odhady meteorologů předpovídají spíše mírnější průběh zimy. Takže přeju všem,
co máte raději teplo, aby se vám ta letošní předpověď opravdu splnila a těm, co milujete zimu se vším
všudy, nějakou hezkou dovolenou na horách. A taky:

hezké Vánoce a šťastný nový rok 2012!
Pavla Sochorová

Vánoční stromeček
zavoní v pokoji,
maminka u stolu
jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí,
uvidí hvězdičku,
co byla schovaná
v červeném jablíčku.
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Slovo starosty
Vážení občané,
píšu tyto řádky do úvodníku Sudoměřského zpravodaje
v období nezadržitelně přibližujícího se konce roku 2011. Konec
roku bývá obvykle obdobím, kdy se ohlížíme a rekapitulujeme, co
nám uplynulý rok přinesl, co se udělalo dobře či hůře a jaké poučení si z těchto zkušeností vezmeme. Také já se pokusím ohlédnout
a zhodnotit, co se v Sudoměřicích udělalo a událo.
Oblast investiční výstavby a rekonstrukce obecních nemovitostí:
výstavba Sběrného dvora, v hodnotě cca 7,6 mil. Kč. Sběrný
dvůr bude od ledna ve zkušebním provozu.
- vybudování vodovodu a kanalizace do vinařského areálu ve
Starém potoku v hodnotě cca 3,1 mil. Kč.
- investice v oblasti úspor tepla a energií (zateplení MŠ a ZŠ, solary) v hodnotě cca 5,8 mil. Kč.
- provedena rekonstrukce cyklostezky (lesní cesta) směrem k Výklopníku za 0,2 mil. Kč.
- rekonstrukce RD č.p. 106 vedle školky za 0,3 mil. Kč.
- výsadba lesa ve Škarpě za cca 0,6 mil Kč.
- a další drobnější stavby – chodníky, oprava překopů, protlaky aj
Celkem realizace této oblasti stála okolo 18 mil Kč. Velká část byla financována z dotací z EU. Většina staveb proběhla vcelku hekticky, složitě se plnil harmonogram prací, ale
nakonec se vše stíhalo. Poučení do budoucnosti: jeví se nutnost dávat do smluv penalizaci za neplnění odsouhlaseného harmonogramu a tím donutit zhotovitele k vyšší kázni
ve smluvních vztazích.
-

Oblast kultury a společenského života:
v prvním čtvrtletí se konal tradiční školní ples, košt destilátů a novou inovativní a velice
úspěšnou akcí se stal fašaňk – s průvodem masek po obci a obecní zabíjačkou. Večer byla
akce ukončena maškarní diskotékou.
- akce ve druhém čtvrtletí: v neděli 24. dubna se uskutečnila nová úspěšná akce - velikonoční
zábava v tělocvičně, 30. dubna na výklopníku rej čarodějnic, na 1. máje oblastní otevírání
plavební sezony na Baťáku, 7. května místní výstava vín v zahrádkářské budově a 3.- 4.
června – hody, opět trochu pokažené nepříznivým počasím. Konaly se i další akce, např.
29. května karneval při příležitosti MDD, 17. června v tělocvičně „Noc plná pohádek“
s přespáním dětí v tělocvičně a s táborákem, 24. června bylo ve škole ukončení školního
roku se skupinou Erika a Motýl.
- ve třetím kvartále nám kulturní komise a rodičovské sdružení připravily pěknou akci Srpnovou noc, která se nakonec konala v areálu základní školy, v červenci se uskutečnilo tradiční Cykloshow ve Starém potoku, na přístavišti u Výklopníku proběhly různé akce, jako
bylo Cyrilometodějské táboření, karneval, koncert skupiny BOBR, grilování a diskotéky.
- v posledním čtvrtletí místní zahrádkáři uspořádali tradiční Svatomartinskou husu pro své
členy a členy družebních organizací ze Strážnice, Petrova a Skalice. Kulturní komise zorganizovala v říjnu tradiční setkání se seniory a 19.11. novou akci „Ženáčské hody“. V pátek
16. prosince se ještě uskuteční tradiční „Zpívání u vánočního stromku“.
Výčet kulturních akcí v Sudoměřicích je udivující a vybrat si může opravdu každý, ale mnohdy jsou tyto akce našimi spoluobčany opomíjeny a mají menší návštěvnost. Je to škoda, protože
příprava a organizace stojí hodně sil a peněz. Sudoměřičané, udělejme s tím něco!
-
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Oblast sportu:
HOKEJBAL: Náš tým vyhrál v sezóně 2010-2011 - 1. Národní hokejbalovou ligu – východ,
kdy v Play-off postupně vyřadil týmy z Opavy, Jihlavy a ve finále Vsetín. Bohužel v baráži
o postup do nejvyšší soutěže – Extraligy hokejbalu se nám moc nedařilo a očekávaný postup se
nezdařil. V současné době hraje naše SK na špici tabulky 1.NHbL-V a na jaře se pokusí znovu
zopakovat další velké úspěchy.
KOPANÁ: náš tým hraje III. tř. okresní soutěže a pohybuje se ve středu tabulek. Problémem
fotbalu u nás je nedostatek hráčů, snad se tato krize brzy vyřeší a náš tým bude moci opět aspirovat na důstojnější pozice.
Co nás tedy čeká v roce 2012?
Především oslava významného výročí - 750 let od založení naší obce. Připraven je program
oslav a 1. ledna bude tento schválený program veřejnosti slavnostně představen, ale už dnes
Vám mohu sdělit, že hlavní akce se uskuteční ve dnech 6. až 7. července 2012 v areálu ve Starém
potoku. Je naším přáním, aby tyto oslavy byly ve znamení radosti a občanské pospolitosti.
Ze sdělovacích prostředků se stále dozvídáme, že rok 2012 bude asi složitý, ale i přesto doufám, že bude opět úspěšný. Věřím, že se obecnímu úřadu podaří dokončit rozdělané projekty
a také, že nám vyjdou různé žádosti o dotace, které se podaly nebo se budou podávat. Práce je
stále hodně a naším cílem je co nejvíce financovat tyto akce z dotací EU nebo od státu. Snad se
nám to zdaří.

Závěrem Vám všem přeji pěkné svátky vánoční a vše dobré
do nového roku 2012.
Stanislav Tomšej – starosta obce

Čtvrtletník Sudoměřský zpravodaj vydává Obec Sudoměřice, PSČ 696 66,
tel.č. 518 335 222, e-mail:obecsudomerice@iol.cz http://www.obecsudomerice.cz/
Registrační číslo: 370600599
Redakční rada: Pavla Sochorová, šéfredaktorka, e-mail: pavla.redakce@centrum.cz
členové redakční rady: Ing. Josef Janeček, Marian Kočiš, Markéta Ondrovčíková,
Irena Šebestová, Helena Tomčalová Bc.
Administrace: redakční rada, 450 ks výtisků
Sazba a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
Příští číslo vyjde v březnu 2012
Výtisk zdarma
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USNESENÍ ZE VIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 10.10.2011
Usnesení č. VIII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Františka Mikésku a Pavlu
Kolibovou. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/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. VIII/ 2 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu na r. 2011.
Hlasování č.3: pro 10 , proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 3 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/4
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části parc. č. 3205/1. Současně zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce k zabezpečení zpracování oddělení parcely GP podle zadání.
Hlasování č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 4 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/5
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecních plynovodů (I. a II. Etapa, plynofikace
ulice Zahradní a ul. Nová) a současně pověřuje starostu obce k realizaci vyvěšení záměru na
úřední desce – záměr prodeje bude vyvěšen s podrobnou specifikací a s podrobným situačním
plánem, dále pověřuje starostu nachystat smlouvu.
Hlasování č.5: pro 10,proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 5 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/6
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi připravit scénář oslav 750. výročí založení obce
a finanční rozvahu těchto oslav do příštího zastupitelstva tj. do 14. listopadu.
Hlasování č.6: pro 10,proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 6 bylo schváleno
Stanislav Tomšej – starosta
Mgr. Tomáš Tomčala - místostarosta
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USNESENÍ ZE IX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 14.11.2011
Usnesení č. IX/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Jiřího Janečka a paní Libuši
Podrazilovou. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. IX/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/2
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva
Hlasování č.2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 2 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu na r. 2011.
Hlasování č.3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 3 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/4
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele svozu, využití a odstranění komunálních odpadů obce Sudoměřice, v termínu podpisu smlouvy s vítězem VZ
k 1. 1 . 2012. Současně navrhuje starostovi jmenovat všechny členy komise pro životní prostředí – jako členy hodnotící komise na tuto veřejnou zakázku.
Hlasování č.4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 4 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/5
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej plynovodů z vlastnictví obce:
a) Plynovod I. etapa Horní konec, Dolní konec, Zámostí, Mlýnská a část Nádražní a Chaloupky - kolaudační rozhodnutí č.j.: 14/1440/95-Kplyn ze dne:2.10.1995 nabytí PM:
2.10.1995,
b) Plynovod II. etapa zbylá část Nádražní a Chaloupky, Stavba - kolaudační rozhodnutí č.j.:
2/1065/96-Kpl ze dne:3.9.1996 nabytí PM: 2.10.1995,
c) Plynovod ulice Nová (Panské díly od starého hřbitova po tělocvičnu) kolaudační rozhodnutí
č.j.: SÚ-4/74/99-K-O ze dne:19.2.1999.
Plynovody jsou o celkové délce 6.785,2 běžných metrů, z toho STL PE 110 - 74 bm, STL PE
90 - 1812,4 bm, STL PE 63 - 4.867,7 bm, STL ocel 100 - 3,1 bm a STL ocel 80 – 28 bm.
Prodej se uskuteční za celkovou kupní cenu 11.479.479,- Kč a kupujícím je firma JMP Net,
s.r.o. se sídlem: Plynárenská 499/1, 657 02 Brno IČ:27 68 98 41
Hlasování č.5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 5 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/6
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej nově vzniklých pozemků parc. č. 3205/7 o výměře 1397m2 a 3205/8 o c výměře 666 m2, i jednotlivě za cenu obvyklou, tj. 70 Kč/ m2, +
náklady související s převodem nemovitosti - manželům Radimovi a Petře Šebestovým,
6
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Sudoměřice č.p. 164.
Hlasování č.6: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/7
Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce a stavební komisi připravit GP, který bude podkladem pro dokumentaci pro územní rozhodnutí. Starosta připraví podklady pro zpracování GP
s vlastníky pozemků a se stavební komisí.
Hlasování č.7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/8
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků parc. č. 947/3 a 947/9 o celkové výměře 195
m2, za cenu obvyklou v této lokalitě, tj. 50 Kč/ m2, celkem 9750,- Kč + náklady související s
převodem nemovitosti - manželům Petrovi a Aleně Macháčkovým, Sudoměřice č.p. 200.
Hlasování č.8: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 8 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/9
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích obce
parc. č. 947/9, 947/1, 947/3 a 870/, a to se stavebníkem – Ing. Lukášem Macháčkem, SU 200 a
Leonou Zálešákovou, Kuželov 165, a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy.
Hlasování č.9: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 9 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/10
Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku z FORM na zateplení RD – investor František a Michaela
Mikéskovi, ve výši 50 tis. Kč.
Hlasování č.10: pro 8, proti 0, zdržel se 1(Fr. Mikéska)
Usnesení č. IX/ 10 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/11
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur a jmenuje hlavní inventarizační komisi ve
složení:
Tomáš Kočvara (předseda) Tomáš Tomčala, Zdeněk Fojtík
Inventární komisi ve složení: Podrazilová Libuše (předsedkyně), Irena Šebestová, Marie Gavlíková
Hlasování č.11: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 11 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/12
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Svazu důchodců ČR, MO Sudoměřice o příspěvek na činnost a pověřuje OÚ zahrnout tuto částku do rozpočtu na r. 2012.
Hlasování č.12: pro 9, proti 0 , zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 12 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/13
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek v r. 2012 na DSO Obce pro Baťův kanál ve výši 24 780
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Kč a bere na vědomí rozpočet DSO Obce pro BK na r. 2012.
Hlasování č.13: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 13 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) předložení žádosti o finanční podporu na stavební akci „Oprava cyklotrasy Sudoměřice
– Výklopník, Cyklotrasa – Sudoměřice – Výklopník I. etapa“, v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelem realizace projektu „Cyklotrasy bez hraníc“, jehož
cíle jsou v souladu s platným územním plánem obce a platným Programem ekonomického
a sociálního rozvoje obce;
b) zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o NFP;
c) financování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů na projekt t.j. ve výši
5.000 eur.
Hlasování č.14: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 14 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/15
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o souhlasu se stavbou na cizím
pozemku – kabelová přípojka na parc. č. 1786/193, 1786/195 a1786/196 v k. ú. Sudoměřice
– s firmou E.ON Distribuce a.s., IČ: 280 85 400
Hlasování č.15: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 15 bylo schváleno
Usnesení č. IX/16
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s PO ZŠ a MŠ Sudoměřice ze
dne 30.10.2009.
Hlasování č.16: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 16 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce pana Stanislava Tomšeje k provádění
nezbytných rozpočtových opatření v souladu s rozpočtovými pravidly. Takovéto rozpočtové
opatření musí starosta předložit ke schválení na nejbližším možném zasedání ZO.
Hlasování č.17: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 17 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice upřesňuje ustanovení usnesení č.II/5 a I/12, týkající se stanovení
výše měsíčních odměn zastupitelům pracujících v komisích a výborech. Tito budou odměňování
podle nařízení vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů od 1. 1. 2011 v maximální výši, s tím,
že se sčítají odměny za výkon funkce zastupitele, dále odměna za výkon funkce předsedy nebo člena
komise, popř. výboru a také příplatky za počet obyvatel. Za práci ve více výborech nebo komisích se
nestanovuje žádná další odměna, vždy se počítá pouze jedna činnost ve výboru nebo v komisi.
Hlasování č.18: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 18 bylo schváleno.
Stanislav Tomšej – starosta,
Mgr. Tomáš Tomčala - místostarosta
8

PROSINEC 2011

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 18. září 2011 se ve
volební místnosti na statku v Sudoměřicích konal slavnostní obřad
u příležitosti přivítání nově narozených dětí. Kulturní komise spolu
s obecním úřadem přejí rodičům
hodně zdraví, lásky a trpělivosti
a jejich dětem spokojený s radostný
život.

Narodili se:

Kristián Šubín
Helena Nogová
Jakub Stanislav
Natálie Nogová
Vojtěch Truhlář
Šimon Cuták
Vojtěch Kadera

–
–
–
–
–
–
–
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Sudoměřice 288
Sudoměřice 95
Sudoměřice 38
Sudoměřice 135
Sudoměřice 225
Sudoměřice 324
Sudoměřice 164
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
Milí občané a farníci!
Ukončili jsme církevní rok duchovní obnovou svatých misii ve farnosti,
kterou vedli otcové Lazaristé z Loštic
u Olomouce. Byl to také v naší diecézi
„Rok křtu“. A v tomto novém církevním roce, který začíná adventní dobu,
zahajujeme v naší diecézi „Rok Biřmování“. Budeme u bohoslužeb rozebírat
témata o této svátosti křesťanské dospělosti. Všeobecně si člověk myslí, že je
dospělý, když má už ukončených 18 let.
Ano, je to pravda, z lidského pohledu.
Z pohledu víry se věřící člověk stává
plně dospělým, když přijímá sv. biřmování a tím poukazuje, že jeho víra má pevný základ v Trojjediném Bohu: Otci, Synu i Duchu svatém. Nestydí se za ni, obhajuje ji a umí snést i pronásledování. Stačí se podívat na samotného Ježíše,
apoštoly a mučedníky(-ce) nejen z dávných časů, ale i z naší nedaleké historie. Obětavost v lásce je
na prvním místě. Bohužel, lidé dnešní doby chtějí lásku, ale bez oběti. Zamyslete se nad tím, když
se budete připravovat v době adventní na příchod Ježíše do vašich domovů. On z lásky k vám se za
vás obětoval. A proto mějte odvahu Mu nabídnout lásku, která je obětavá, trpělivá, laskavá, nezávidí,
nevychloubá se, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se
raduje z pravdy. A věřte tomu, ať se bude dít cokoliv, pravá a obětavá láska vydrží všechno.
NA ZÁVĚR PŘEJI VÁM VŠEM ŠŤASTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
A NASTÁVAJÍCÍ NOVÝ OBČANSKÝ ROK 2012 AŤ JE PROZÁŘEN PŘEDEVŠÍM OBĚTAVOU LÁSKOU STÁLE MEZI VÁMI PŘÍTOMNÉHO JEŽÍŠE.
O.Jerzy
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Začátkem podzimu jsme od našeho kostela odjížděli na setkání ministrantů do Velké nad
Veličkou. Zaregistrovali jsme se a ubytovali. Představovali jsme se, řekli odkud jsme a jak dlouho
ministrujeme. Potom byla volná zábava. Kluci samo sebou řádili, dostali jsme chléb s pomazánkou a čajem a šli jsme se projít. Ještě před večeří byla mše, kde jsme se všichni oblekli do rochet.
Druhý den po snídani byla hra na válku a hledání písmen. Pak jsme si rozdělili ceny vítězů a jeli
jsme domů. BYLO NÁS PĚT, snad příště pojedou i ostatní setkat se s novými kamarády a třeba
si zahrát fotbal.
Jožka Janeček nejml

POBOŽNOST V POD HATÍ

18. září zamířila velká část našich i okolních farníků ke kapličce Panny Marie Bolestné Pod
Hatě. Tradiční pobožnost vedl otec Jiří. Bylo příjemné podzimní odpoledne a tak někteří rádi
využili nabídku zdržet se a občerstvit se špekáčkem u ohýnku.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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POUŤ NA BLATNICKOU HORU
Následující neděle byla nedělí farní pouti na Blatnickou horu. Odpoledne odjížděl do
Blatnice plný autobus poutníků, kteří se účastnili křížové cesty z Blatnice ke kapličce. K poutníkům se postupně přidávali i další farníci, kteří využili jiných dopravních prostředků, třeba
i kolo. Vhod přišlo osvěžující zastavení u pramene. Poté jsme mohli prožít mši svatou pod širým
nebem společně s poutníky z Kunovic.
Putovalo nás opravdu hodně, mužů, žen, babiček, tetiček, dětí, ministrantů i s pěveckým
sborem. Ostatně každý může posoudit sám na společné fotce.
J.J.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Biřmování, neboli svátost křesťanské dospělosti, je příprava dospělých a mladých věřících
k prohloubení víry v Boha, Ježíše Krista a církve.
Každý z biřmovanců si zvolil svého sv. patrona, jehož jméno nám bylo při svátosti přiděleno,
abychom se k němu mohli obracet v modlitbách. Přípravu na biřmování jsme začali před necelým
rokem ve formě opakováním katechismu. Připravovala nás paní učitelka z mateřské školy, Jana
Miklová.
Scházeli jsme se po domluvě ve večerních hodinách v pátky nebo soboty v přístavbě kostela
a poslouchali jsme přednášení o Kristu, o modlitbě, svátostech a další různé informace a příběhy. Ke konci naší přípravy nás čekal „puťák“ - výšlap na Žerotín a písemná zkouška s O. Jiřím,
která obsahovala 30 otázek. Zúčastnilo se jí 14 lidí. Nakonec jsme ji všichni zvládli a také tolik
lidí přistoupilo ke svátosti biřmování.
V neděli, 23. října 2011 v 10 hod., nastal ten velký den, kdy jsme stáli krásně ustrojení
v krojích v kostele. Biřmování nám uděloval Mons. Jan Graubner, který nás navštívil. Každého biřmovance oslovil biřmovacím jménem a pomazal ho křižmem (olivovým posvěceným
12
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olejem). Samozřejmě nechyběli naši kmotři. Bylo to opravdu něco nádherného. Celá
mše byla pro nás velkolepá událost.
Biřmování určitě v každém zanechalo to, co je jeho úkolem - prohloubit víru.
Já osobně jsem moc ráda, že jsem mohla
tuhle pro mne tak významnou svátost
přijmout a za biřmovance chci poděkovat

všem, kteří nám pomohli uskutečnit tento
den, ať už ve formě přípravy, krásně vyzdobeného kostela apod.
Takový zážitek přeji každému prožít.
Darina Bursíková

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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MISIJNÍ NEDĚLE V NAŠÍ FARNOSTI
Misijní neděle se na
celém světě slaví již od
roku 1926. Je spojena s
modlitbami a finanční
sbírkou. V naší farnosti
proběhla 16. října. U kostela se prodávaly výrobky,
které pro tuto příležitost
vyrobily děti i dospělí.
Výtěžek byl zaslán na
potřebnou věc - na Misijní dílo, které zaštiťuje
Arcibskupství olomoucké. Se svými zážitky se
s námi podělil i Vojta Studénka, který v létě navštívil misie v Indii.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu jak výrobou, tak zakoupením těchto výrobků
nebo modlitbou, či dobrým slovem.
J.J.

MISIJNÍ OBNOVA
Misijní obnova - od 17.11. do
20.11.2011. Misijní obnovu vedli
na závěr liturgického roku misionáři Misijní společnosti sv. Vincence
z Pauly, působící nyní ve farnosti
Loštice. Program obnovy začal ve
čtvrtek 17. 11. 2011 adorací před
Nejsvětější svátostí a možností přistoupit ke svátosti smíření. Po mši
svaté s misijní promluvou, kterou
měl P. Lubomír Konfederák,CM,
zůstaly v kostele ženy. Katechezi na
téma “Žena, která miluje a znovuobjevuje svého manžela” moderoval
P. Pavel Kavec, CM. Páteční program: Mše svatá pro rodiče s dětmi a mládež. Po mši svaté byla katecheze pro muže na téma: “Muž,
který znovuobjevuje svou manželku.” V sobotu 19.11. byli misionáři k dispozici penitentům a pak
následovala mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných. Svátost přijalo 69 věřících!
Odpoledne rozjímání nad tajemstvím utrpení Páně v pobožnosti Křížové cesty, která probíhala
ulicemi obce. Vyvrcholením duchovní obnovy byla neděle 20. listopadu. Farní kostel je zasvěcen
Kristu Králi. Ve zcela zaplněném kostele se konala titulární slavnost kostela s obnovou křestních
a ministrantských slibů. Závěr slavnosti patřil zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
14
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ADVENT, RORÁTY A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Čas adventu……pro děti čas očekávání příchodu
Ježíška, pro dospělé věřící doba pokání a půstu. Čas,
který předchází době vánočního veselí a blahobytu.
Období, které začíná nedělí, čtyři týdny před vánočním dnem. Čas předvánočních výzdob a adventních
věnců. První adventní neděli jsme mohli přinést
adventní věnce do kostela a nechat je požehnat. Od
tohoto okamžiku už to není jen krásná výzdoba, nyní
rodině připomíná, že do jejich domu přichází Bůh.
I letošní adventní pondělky bylo možně zahlédnout spěchající děti na roráty. Roráty je časná
ranní mše, která se slouží ve všední dny po celou
dobu adventu. Celé zamuchlané zamířily do kostela
s lucerničkami v rukou. V čele průvodu k oltáři kráčel
Anděl, Maria, Josef i Alžběta. Děti postupně přinášely postavičky, které představovaly lidi z celého světa.

Poznávaly, jak často i v nelehkých
podmínkách, tito lidé slaví jejich
vánoce. Nakonec vytvořily Betlém,
ve kterém nechyběl černoušek, Ind
či Evropan, společně spěchající
poklonit se Ježíšku. Po bohoslužbě
byla pro děti nachystána snídaně
s teplým čajem. Potom už mohly děti
rychle spěchat do školy.
K adventnímu času patří také návštěva Svatého Mikuláše, který zavítal do našeho kostela za hodnými i méně hodnými. Děti netrpělivě očekávaly, koho za básničku či modlitbičku Mikuláš obdaruje
sladkostmi, či koho pokárá za zlobení. Nakonec se sladké nadílky dostalo všem. Ke sváteční atmosféře přispěla schola, která zpříjemnila svými písničkami čekání na Mikuláše.
J.J.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
Jak je již zvykem, i v novém roce 2012, do našich domovů zavítají tři králové se svou koledou „my tři králové jdeme
k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám“. V Česku se bude Tříkrálová
sbírka konat již podvanácté. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
maminkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným. Část
je určena i na humanitární pomoc do zahraničí. V naší obci
se bude konat v sobotu 7. ledna odpoledne. Rád bych tímto
pozval všechny koledníky, i nové z řad dětí, i dospělých
.
J.J
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2011

15

Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY V SUDOMĚŘICÍCH
Slunečné počasí letošního podzimu nám
v mateřské škole umožnilo propojit obsah
předškolního vzdělávání s přirozeným
poznáváním přírody prostřednictvím pobytu na zahradě a vycházek do nejbližší okolní
krajiny. Na základě pozorování se děti seznamovaly s názvy stromů, keřů a jejich plodů
a z přírody si do MŠ odnášely pestrobarevné
listy, šípky a jeřabiny, z kterých potom tvořily ve výtvarných činnostech. Rozmanitost
a změny v okolí vlivem měnícího se počasí
jsme s dětmi sledovali při hrách v projektu „Jak krtek a veverka zkoumali semínka
rostlin.“ Venku jsme hledali ukryté „ dopisy od veverky“, ve kterých jsme našli úkoly
pro děti. Děti je venku ochotně plnily a spokojeně se vrátily na oběd do MŠ. Součástí
projektu bylo i sledování vývoje rostlin. Do
MŠ si děti z domova nosily semínka, které
si ve třídě zasadily do hlíny. V kelímcích na
oknech pozorujeme jejich klíčení a růst.
V říjnu se děti v MŠ setkaly s myslivcem panem Zdeňkem Náhlíkem. Poutavé
vyprávění o zvířatech , jejich zimním spán-
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ku a prohlídka mysliveckých trofejí děti velmi zaujala. Pro zvířátka do lesa děti panu myslivci
předaly nasbírané žaludy a kaštany.
V podzimních měsících jsme s dětmi předškoláky navštívili Místní knihovnu. Paní
Mgr. Suranová je seznámila s prostředím knihovny . Děti měly možnost si vybrané knihy prohlé dnout a vypůjčit do MŠ.
V listopadu děti získaly nové zkušenosti z práce s keramickou hlínou. Pod vedením paní
M. Flašarové z DDM Strážnice si všichni vyzkoušeli hlínu zpracovat, vyválet a vykrojit tvořítkem vánoční tvar – baňku nebo rybku . Na vypálených výrobcích si ještě před Vánoci zhotoví
glazování, aby si jimi doma mohly ozdobit vánoční stromečky.
K pravidelným aktivitám v naší MŠ patří i hudební chvilky. Ve třídě „Berušky“ dětský zpěv
doprovází na klavír paní učitelka Mgr. M. Janečková a ve „Včeličkách“ předškoláky paní učitelka P. Jančová seznamuje se základy hry na zobcovou flétnu.
Dětem je poskytována logopedická prevence p. uč. J. Miklovou, Dis. a p. uč. P. Jančovou,
na základě spolupráce s logopedkou paní Mgr. Horákovou ze SPC Brno.
Na konci listopadu jsme s dětmi na zahradě naší MŠ uspávali broučky na zimu. Děti si
vytvořily broučky z kamínků, uložily je do keřů a pařezu a zazpívaly jim ukolébavku.
Nyní již počítají svíce na adventním věnci a napjatě očekávají příchod Ježíška. Kreslí si
vánoční přání a učí se zpívat koledy.
Na závěr bych chtěla poděkovat zřizovateli OÚ Sudoměřice za vstřícný přístup při zlepšování materiálně provozních podmínek a vybavení MŠ a panu Ing. P. Sochorovi za poskytnutí
sponzorského příspěvku z firmy Pneu Plus s. r. o. na nákup didaktických pomůcek pro výuku
dětí.

Přeji Vám všem radostné Vánoce a v novém roce 2012 pevné zdraví a osobní spokojenost.
J. Ševelová, vedoucí učitelka
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC…
První čtvrtletí školního roku je za námi a mimo každodenního učení se žáci účastnili také
různých vzdělávacích akcí. V září se žáci účastnili vzdělávacího programu CHKO Bílé Karpaty. Pro žáky 1. a 2. ročníku byl připraven projekt Barvy v přírodě. Děti se dozvěděly, proč není
příroda černobílá, proč někteří živočichové hýří barvami a jiní jsou zase nenápadní. 3., 4. a 5.
ročník se zúčastnil projektu Žabí kvákání. Děti si povídaly o životě obojživelníků, seznámily se
s jejich druhy, rozmnožováním, přirozenými nepřáteli a poslechly si jejich zvuky.
V měsíci říjnu nás navštívil myslivec pan Stanislav Náhlík. Poutavě dětem vyprávěl
o myslivosti, souvisejících povinnostech, o zvířatech. Nechyběla praktická ukázka lovecké
zbraně a trofejí.
Začátkem listopadu se ve spolupráci s AMK Mladost z Hodonína uskutečnila pro žáky
3., 4. a 5. roč. praktická i teoretická výuka dopravní výchovy. Žáci se naučili základní předpisy,
testovali, vyzkoušeli si jízdu na kole podle dopravních značek a předvedli svou jízdu zručnosti.
Ve spolupráci s paní Flašarovou z DDM Strážnice si žáci v rámci pracovních činností
vyzkoušely výrobu smaltovaného šperku. V odpoledních hodinách pak proběhla tato dílnička i
pro rodiče s dětmi. Díky osobité fantazii každého účastníka vznikly nádherné šperky.
Součástí našeho školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ jsou rovněž projekty.
V měsíci listopadu proběhly hned dva. První byl zaměřen na ekologii, druhý na mezilidské
vztahy.
Projekt „Životní cyklus skla“ byl zaměřen na recyklaci skla - od jeho vzniku, přes veškeré fáze jeho zpracování a užití až po opětovný návrat do procesu výroby ve formě recyklované suroviny. Součástí projektu byla exkurze do kyjovských skláren VETROPACK MORAVIA
GLASS, a.s. Zde byly děti seznámeny s historií a provozem skláren a poté shlédly výrobu skla
od začátku až po jeho uložení na palety a zafóliování. Jako výstup projektu vznikla informační
tabule v přízemí školy.
Při návratu z exkurze ze skláren jsme se zastavili v Ratíškovicích v Muzeu ve Vagonu. V historickém železničním voze, tzv. rybáku, jsme shlédli expozici malého železničního a hornického
muzea v Ratíškovicích. Největší nadšení však v dětech vyvolala jízda na drezíně.
Letos se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní. Ve škole je umístěna červená
popelnice, do které můžete ukládat drobná elektrozařízení.: rádia, mp3 přehrávače, počítačové vybavení, rádia, fotoaparáty, rychlovarné konvice, žehličky, fény, autíčka na dálková
ovládání.....a další. Za odevzdaná elektrozařízení a za plnění projektů získává škola body,
které pak může vyměnit za hodnotné dárky pro děti.Více o projektu se dozvíte na stránkách:
www.recyklohrani.cz
V tomto měsíci jsme také navštívili KD ve Strážnici, kde hostovalo Divadlo Na rozHraní
Praha a uvedlo pohádkový muzikál Jaga baba a tři loupežníci. Vyprávění o zlé čarodějnici,
zakleté princezně, kocourovi a třech loupežnických bratrech, ale také o nesobeckosti, přátelství a lásce se všem líbilo.
Závěr měsíce listopadu patřil projektu Mezilidské vztahy. Součástí projektu byl Den otevřených dveří. Rodiče měli možnost nahlédnout na výuku svých dětí, seznámit se blíž s prostředím školy a vidět práci s novými didaktickými pomůckami, interaktivní tabulí, PC apod.
V odpoledních hodinách se opět po roce uskutečnila již tradiční Cukrárna U maminky. Ta se
letos nesla v duchu adventu. Maminky (babičky, tetičky) připravily spoustu dobrot a personál
školy k nim uvařil vánoční čaj nebo kávu. V příjemné adventní atmosféře jsme si společně popovídali a chvíli zapomněli na každodenní starosti. Výtěžek z této akce bude použit ve prospěch
dětí. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří tuto akci podpořili a to především přispěním některé z „dobrůtek“ nebo svou účastí.
18
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program CHKO Bílé Karpaty

návštěva myslivce

výroba smaltovaného šperku

spolupráce s AMK Hodonín

návštěva kyjovských skláren

historické muzeum v Ratíškovicích

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2011

19

kouzelník

mikulášská nadílka

Cukrárna U maminky

Začátkem prosince za námi přišel Mikuláš. Společně s andělem a čertem rozdali všem dětem
mikulášské balíčky. Překvapením pro děti byla návštěva kouzelníka, který předvedl velmi hezké
vystoupení. Mikulášské balíčky pro děti připravilo sdružení Rady rodičů při ZŠ a MŠ Sudoměřice.
Z akcí, které nás čekají do konce roku, se můžeme těšit na „Zpívání u stromečku“, a Vánoční
koncert v KD ve Strážnici. První akcí roku příštího pak bude 7. ledna 2012 tradiční Školní ples,
který společně se školou pořádá sdružení Rada rodičů při ZŠ a MŠ Sudoměřice. Jste všichni
srdečně zváni.
Více se o dění školy můžete dozvědět na webových stránkách www.skola.obecsudomerice.cz
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se školou spolupracují a jakkoliv ji podporují.
Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy, jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji,
aby letošní vánoční chvíle byly plné lásky a porozumění a do roku 2012 Vám přeji hlavně
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Mgr. Hana Veselá, Zástupce statutárního orgánu školy
20
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HALLOWEEN A STEZKA ODVAHY
Rada rodičů uspořádala 29. září 2011
jako již každoročně oblíbenou přehlídku
výtvorů z dýní. Účastníci projevili velkou
míru fantazie a tak jsme mohli obdivovat
nejen zdobení přírodními materiály, ale
i papírem a kovem. Dýňáci byli velmi pěkně
propracovaní. Je vidět, že děti jsou zručnější
a jejich nápady promyšlenější a vtipné.
Druhou část čtvrtečního podvečera jsme
se mohli trochu bát na stezce odvahy, kterou

připravil turistický kroužek. Protože se šeřilo,
cesta byla vyznačena rozsvícenými dýněmi.
Na trase se mohly děti setkat s duchy a strašáky. Na stezce projevily překvapivě více odvahy děti z mateřské školy. Některé totiž dokonce odmítly doprovod maminky a na konci
cesty byla připravená odměna ještě sladší.
Za radu rodičů Irena Šebestová

DRAKIÁDA
Dne 18.10.2011 se uskutečnila drakiáda. Sraz byl
za školkou v půl čtvrté. A protože je to čas, kdy jsou
maminky i tatínkové již doma z práce a sluníčko sem
tam vykouklo mezi mraky, vítr dostatečně foukal,
což je k této činnosti důležité , účast byla hojná.
Draci byli opravdu různí. Koupení, po domácku vyrobení, usměvaví, i zamračení, pěkní, i škaredí a dokonce i speciálně připevnění na rybářský
prut, takže nebylo nutno „ zápasit „ s namotáváním
vlasce.
Čím byl tento ročník vyjímečný? Horký čaj
chutnal výborně, ale co bylo nejdůležitější , nebylo
vítěze, ani poraženého. Každý účastník dostal sladkou odměnu. Vůbec nevadilo, jestli dráček zůstal
viset mezi dráty nebo vyletěl úplně nejvýš. Účastnili se a snažili se všichni. A tak . . . pokud se líbilo, za
rok nashledanou.
Andrea Šamánková, členka rady rodičů
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BESEDA S DŮCHODCI
V neděli, 23. října 2011, se již tradičně setkali
důchodci z naší obce v tělocvičně základní školy. Při příchodu je přivítaly děti a obdarovaly je
záložkou do knihy, kterou spolu s dětmi ve školní
družině vyrobila paní vychovatelka Hadašová.
Pro přítomné bylo připraveno malé pohoštění
a taneční parket. Program zahájily taneční skupiny Berušky a Pusinky vedené Radkou Bučkovou.
Po úvodním slovu pana starosty se chopila iniciativy Dolinečka, která k tanci a poslechu hrála do
večerních hodin. Velmi příjemným překvapením

bylo pěvecké vystoupení žen ze Sudoměřic se sudoměřickými písničkami. Budeme se těšit na další písničky.
Za spolupráci na přípravě tohoto příjemného odpoledne děkujeme obecním
pracovníkům a p. Haraštovi a za finanční
zajištění obecnímu úřadu.
Za kulturní komisi Irena Šebestová.
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Z ČINNOSTI MO SD ČR V SUDOMĚŘICÍCH
Blíží se konec roku, který byl pro někoho
dobrý, někdo byl na tom hůře. A tak to bylo
i v naší organizaci. Výboru se jeví akce jako
dobré, úspěšné, ale přesto….. Jako výbor
jsme se snažili zajišťovat a organizovat akce
tak, jak to nejlépe šlo. Nejhorší je to u organizace do divadel, kam nám jako skupině
vstupenky přidělí podle jejich možnosti a to
někdy zas nevyhovuje nám.
V krátkosti zhodnotíme naše poslední akce.
V září jsme se zúčastnili zájezdu dotovaného RS Jmk v rámci akce “Poznej svůj kraj“
na trase Lednice, Valtice, Mikulov. Počasí
nám přálo, byl krásný podzimní den a autobus byl naplněn do posledního místa. Byl to pěkný zájezd.
V měsíci říjnu nás navštívili členové z přátelské organizace z Brezové pod Bradlom. Už předem jsme věděli, že se jedná o akci velkou, protože se přihlásilo něco přes 100 důchodců z obou
organizací, včetně primátorky Brezové a našeho pana starosty. Po přípitku a uvítacích projevech přítomné přivítaly roztleskávačky pod vedením p. Radky Bučkové a několik našich členek
nacvičilo pod vedením p. Michaly Janečkové a p. Marka Bučka dvě písně našeho rodáka p. Míši,
za což všem děkujeme, Pak zazpívaly také členky z Brezové. Sklep byl příjemně vytopený, atmosféra přátelská, nálada veselá a jídla a pití také dost. Naši hosté odjížděli veselí a v dobré pohodě.
Děkujeme všem, kdo se jakkoliv ochotně zapojili do příprav a úklidu.
Na dlouho objednané představení Harold a Maude v Uh. Hradišti jsme dostali přiděleny
vstupenky až na 1. listopad. Protože začínaly dušičkové svátky přihlásilo se jen 17 členů, kteří
byli s představením spokojeni.
Aktivně se naše členky zúčastnily
také podzimní hodové zábavy.
Koncem listopadu byla členská
schůze a posezení s jubilanty. Na schůzi byl projednán a schválen plán práce
a rozpočet na příští rok, jubilantům
bylo popřáno a předány květiny a podáno občerstvení.
V prosinci nás ještě čeká zpívání při
svíčkách a zúčastníme se také zpívání
u stromečku.
Děkujeme všem členům za aktivní
pomoc, za účast na schůzích a akcích
pořádaných naší organizací.
Růžena Klásková
Všem členům i občanům přejeme krásné požehnané Vánoce prožité ve zdraví a radosti
a do nového roku 2012 přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody, ať se hojně setkáváme na dalších
akcích, které se budeme snažit zajišťovat.
Výbor MO SD ČR Sudoměřice
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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SVATOMARTINSKÁ HUSA
Dne 11. 11. 2011 od 17. hodiny se v budově zahrádkářů ve Starém potoku konala akce
Svatomartinské ochutnávání mladých vín spojené s podáváním husích specialit. Pozvánku
obdrželi členové místní organizace a zástupci
družebních organizací zahrádkářů ze sousední Skalice, Strážnice a Petrova.
Předseda MO pan Emil Šredl nejprve
přivítal všechny hosty a zhodnotil činnost
zahrádkářské organizace, popřál všem příjemný večer. Předsedové jednotlivých organizací
a starosta přednesli své pozdravy. Pak následoval přípitek Svatomartinským vínem, které se má začít chutnat až od 11. listopadu od
11 hodiny, a to na počest patrona vinařů
sv. Martina.
Menu tohoto večera: předkrm - patenty
plněné husími játry, hlavní chodem byla pečená husa s kysaným a červeným zelím, přílohou
byly klasické i bramborové knedlíky.
Jako moučník byly přichystány slovácké
koláčky. V dobré pohodě se jedlo, chutnala
mladá vína a debatovalo se až do pozdních
nočních hodin. Všem organizátorům vyslovuji upřímné poděkování. Za rok nashledanou.
Stanislav Tomšej
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KROJOVANÁ ZÁBAVA
Ano, už je to tak. Máme za sebou první krojovanou zábavu ženáčských hodů. A o co jste
přišli? Přivítal nás starosta - pořádný chlap
v kroji. Chasa provětrala obecní kroje při
Moravské besedě. Ženy ze Sudoměřic zazpívaly místní písničky. Pobavili jsme se při losování tomboly, konečně se sešly ceny opravdu
potřebné do každé domácnosti a hospodářství. Šťastní výherci se mohli radovat z kačeny
připravené právě na upečení, čerstvého doma
pečeného chleba, živého králíka, ale i ze sena
a trochy hnoje na zahrádku. A těch cukrářských dobrot co se sešlo, radost pohledět! A na závěr došlo i na verbuňk.
Příprava na zábavu začala už v září, kdy se pod vedením Ivany Rybecké začala scházet chasa
a nacvičovala Besedu. Marek Buček se zpěvačkami zkoušeli více než kdy jindy. Sál připravili
obecní pracovníci a pan Harašta. V bufetu nám pomohly paní Bučková, paní Janečková a paní
Klásková. Pořadatelskou službu zajišťoval Marian Kočiš. Dolinečka svým výkonem dokázala
zvednout ze židle většinu sálu. Vše vypadá na zcela obvyklý průběh, ale obrovským překvapením pro nás všechny v kulturní komisi byla tombola. Žádný z oslovených neodmítl poskytnout
cenu! Sešlo se jich neuvěřitelných osmdesát! Velmi děkujeme za dary pečené, pletené z vlny,
papíru a proutí, šité, vyšívané, uzené, pálené, sušené, sbírané od slepic i včel.
To je pro nás velká motivace do dalšího ročníku. Děkujeme Vám všem!
Za kulturní komisi Irena Šebestová
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OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU NA BAŤOVĚ KANÁLE 2011
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Kalendárium obecních kulturních akcí v r. 2012
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POSTŘEHY FRANCKA JURY
Kdysi dávno, když sme eště hlédali kolem našej dědiny
a potoka, odéšly ně sile, když tatarská šavla prošla můj břuch.
A že ten mord nebyl enom tak a že moja duša plance sa od téj doby
po kraji dávném a aj novém, doplantala sa až sem. Tož a sůdná
stolica usnésla sa a já fčíl možu aj psat sem do teho zešita.
Ludé dobří, šak sa aj o vás bójím, práca je práca, ale z jednej do druhej a nekdy nekdo eště aj do třetí, tož to by koňa
třema bičama nedostal. Potom sa néni co divit, že sa ani na ty
muziky nedohrabete. Eště že sa aspoň ty důchodcé slezů, ty
majů ty kosti ohrkané, šlachy zagrčené, ale jak učujů buben
bůchnůt, tož by si škrpále rožklébili. Tož sa bárzjak zamyslite - vy sa už důchodu dívaja sa nedočkáte. Nejaké vyležávání
v duchnách sa nedá přeca porovnat s popijáním vínka ze sůsedama na muzice. Tož né?
A dívaja sa na dědinu, šak kus pěknej práce ste teda podělali,
aj když by sa našli nekteré neplechy, ale tož snáď sa můdré hlavy
domlůvjá a šecko sa dotáhne. Tož, šak víte co myslím. Šak ďůru
ste za dědinů vyhrabali a ne a ne zahrabat.
No šak sa ně ani ty smrčky nezdály tak křivé, z jaků chuťů
ste na ně šli. Eště že sa dajů ty adventní věnečky kůpit, šak si jich
z teho suchého turkyňáčí nemožu ani domyslet. Škoda, že do tej
budůcnosti nevidím. To enem ten navrchu, tak vám nepovím, esli z teho nového vysaďování
neco poteče do flašek nebo nekam inde neco iného?
Nejak bylo, nejak bude, tož ať sa vám ty svátky vydařá!
Francek Jura, osobní kočí Sudomíra

SOCIÁLNÍ ODBOR
MPSV České republiky spolu s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR připravilo projekt
nazvaný Docházka nezaměstnaných – DONEZ. Cílem je ztížit podmínky k nelegální práci. ÚP
vytipuje uchazeče o zaměstnání, kteří pak docházejí v určený čas během pracovní doby na kontaktní místa Czech POINT, kde obdrží nabídku volných míst.
Kontaktní místa jsou zřízena na Českých poštách od 1.10.2011. V našem regionu jsou to
pošty : Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Blatnice, Bzenec, Moravský Písek a Strážnice.
Na hodonínsku potom pošty Hodonín 1, Hodonín 3, Hodonín 4, Ratíškovice, Rohatec, Mutěnice a Dubňany.
Pokud se uchazeč nedostaví ve stanovenou dobu na kontaktní místo, zjišťuje se, proč. Omluvou je nemoc nebo pohovor u zaměstnavatele, obojí je třeba prokázat.
Pokud uchazeč nemůže doložit žádný z těchto důvodů, úřad práce s ním zahájí správní
řízení, které může vést až k vyřazení z evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce. Na každý daný termín je možné na Czech POINTu zaregistrovat pouze jednu omluvenku. Vyřazením
z evidence ÚP občan přestává plnit jednu ze zákonných a můžeme říci i hlavních podmínek
nároku na dávky v hmotné nouzi.
Bc. Helena Tomčalová
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Členové kulturní komise při Obecním úřadu Sudoměřice velmi děkují všem, kteří pomohli
zajistit pořadatelskou službu při kulturních akcích pořádaných v naší obci a členkám Rady
rodičů za pomoc při pořádání akcí.
Vám všem, sudoměřickým občanům, přejeme příjemné prožití vánoc a krásný nový rok.

Radka Bučková, Ivana Rybecká
Martin Mikl ml., Miroslav Mikéska
Irena Šebestová

Redakční rada ve složení
Ing. Josef Janeček, Marian Kočiš, Markéta Ondrovčíková,
Pavla Sochorová, Irena Šebestová, Helena Tomčalová Bc.,
přeje všem čtenářům Sudoměřského zpravodaje
pohodové vánoce a příznivý rok 2012
a děkuje všem svým přispěvatelům za stálou přízeň.

Půjčovna lodí přeje všem krásné prožití svátků vánočních
a šťastný Nový rok 2012 plný pohody, lásky a zdraví.

Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořádá dne 18. února 2012 v místní tělocvičně ZŠ
jubilejní 10. košt ovocných destilátů a ochutnávku tradičních moravských jídel a macerátů. Začátek koštu je ve 14 00hod. K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Demižón.
Vyhlášení výsledků a předání cen a diplomů bude v 17 00hod. Dne 3.února v 17. 00hod
proběhne v místní tělocvičně degustace, na kterou srdečně zveme všechny místní degustátory. Vzorky na výstavu se vybírají do 27.ledna. Láhev na jeden vzorek, to je 0.33l klasický
sodovčák, lze vyzvednout jak už tradičně v místních hospůdkách a nebo u p. P. Leskovského,
p. L. Kolaříka a p. Z. Fojtíka. Těšíme se opět na Vaši hojnou účast .
S pozdravem S.P.Dest Sudoměřice.
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„KNIHY NEMAJÍ BÝT NÁBYTKEM, KTERÝ BY ZDOBIL DŮM,
MAJÍ BÝT POTRAVOU, KTERÁ ZDOBÍ
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Dovětek redakce:
Příspěvek naší paní knihovnice - Mgr. Suranové není ponechán v původní podobě jen tak
náhodou. Musím se přiznat, že jsem se poté, co se mi dostal do rukou, přistihla jak doslova zírám
na krásné, úhledné, vypsané písmo (a věřte, že originál vypadá ještě líp). Je to už opravdu dávno,
co jsem se mohla pokochat estetickým zážitkem tohoto druhu. V dnešní době moderních technologií jsme zvyklí si mejlovat, či esemeskovat a většina z nás používá pero maximálně tak k podpisu. Na základě toho jsou snahy Ministerstva školství zjednodušit klasické vázané písmo a do škol
letos zamířil pilotní program studentů Karlovy univerzity propagující nový typ písma s názvem
Comenia Script, které připomíná spíše písmo tiskací. A jak už to bývá, i tato snaha o změnu má
své příznivce a odpůrce. Také mně kdysi připadalo, že psát „krasopisně“ je naprosto bezpředmětné,
zbytečná otrava a dril, protože jinak se k němu dopracovat nelze. Dnes už se na to dívám daleko
shovívavěji. Ručně psaný text má svoje kouzlo a vypovídá mnohé o svém pisateli. Je to způsob, jak
na sebe prozradit vkus i smysl pro harmonii a byla by věčná škoda o to přijít. Nejspíš právě proto
existují i v dnešní uspěchané době také kurzy krasopisu.
Dnešek věci zjednodušuje, ulehčuje a obecně platí, že co je staré, je překonané. Jedním z hlavních důvodů je úspora času. Marně se však snažím přijít na to, kam se nám vlastně ten uspořený
čas poděl...
Pavla Sochorová
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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VLASTIMIL HYNČICA
Uplynulá sezona pro mě dopadla líp, než
jsem očekával. Díky zranění v minulé sezoně
jsem musel začat velmi pomalu a opatrně. Moc
děkuji doktorům, kteří mně dali koleno dohromady. Sezónu jsem zahájil Moravsko-slovenským sjezdovým pohárem ve slovenské Kálnici,
kde jsem obsadil 8. a 6. místo. Další závod jsem
jel ve Velkých Karlovicích na sjezdovce Razula,
kde jsem se dostal na bednu a skončil na 3. místě,
s čímž jsem moc spokojený. V Českém poháru
v Monínci jsem taky dojel na 3. místě a po roku
se vrátil zpátky mezi nejlepší české jezdce. Taky
startuji na Slovenském poháru, kdy v Polomce
jsem skončil na 4. místě. Celkově jsem obsadil
v Českém poháru 6. místo, ve Slovenském poháru 5. místo a v Moravsko- slovenském seriálu 3. místo. Jsem velmi spokojený a dělají mi
radost kluci z teamu SK Grafobal Modraker 661, kde například Martin Mikulenka, vyhrál
Slovenský i Moravský pohár a v Českém poháru skončil druhý a taky velmi rychle jezdící
i odvážná Jana Bártová, která se rychle učí a vyhrává většinu závodů v kategorii žen.V juniorech se nejvíc daří Honzovi Urubovi, který na Mistrovstí Světa skončil na 12. místě a bratrovi Tomášovi, který v nadějích pravidelně stojí na bedně. Moc záleží na zázemí a vybavení
závodního teamu, které má na starosti Zdeněk Florian a kterému také patří velký dík! Chci
poděkovat všem sponzorům a taky Obecnímu úřadu za podporu, bez které bych nemohl
absolvovat dvacet závodů ročně.

Všem přeji příjemné prožití vánoc a vše nejlepší do nového roku,
hodně zdraví a mnoho ujetých kilometrů na kole bez nehod!
Vlastimil Hynčica
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HOKEJBAL
Hokejbal v Sudoměřicích opět pokračoval v 1. Národní lize. Po neúspěchu v baráži o extraligu prodělalo mužstvo velké změny. Do mužstva se postupně zabudovali nový hráči a začalo se
odznovu. Začátek sezony nám dobře nevyšel. Doma s Ostravou jsme vyhráli až po samostatných
nájezdech, s Opavou jsme dokonce nebodovali vůbec. Pak jsme se dokázali zvednout a začalo
se dařit. Po podzimu jsme v naší tabulce na krásném třetím místě za Malenovicemi a suverení
Jihlavou. Tyto mužstva jsme doma dokázali obě porazit. Na podzim jsme odehráli spoustu
kvalitních zápasů, ale některé nám nevyšly.
Výsledky podzimu:
Sudoměřice : Ostrava 3:2 SN
Sudoměřice : Opava 0:2
Jihlava : Sudoměřice 5:4
Heřmanův Městec : Sudoměřice 2:4
Sudoměřice : Polička 4:1
Sudoměřice : Česká Třebová 9:3
Sudoměřice : Malenovice 4:1
Sudoměřice : Vsetín 3:1
Přelouč : Sudoměřice 1:4
Pardubice : Sudoměřice 4:3
Sudoměřice : Hodonín 2:3
Ostrava : Sudoměřice 1:7
Opava : Sudoměřice 5:1
Sudoměřice : Heřmanův Městec 5:0
Sudoměřice : Jihlava 2:1

http://www.hokejbal.cz/?page=ml&det=souteze_tabulka

Na podzim nás reprezentovali tito hráči:
Brankáři: Komenda, Krýsa, Černáček
Obránci: Dinka, Ivánek, Stratil, Gajda, Zelenka, Horák
Útočníci: Kaluža ml., Kosík, Hujsa Mi., CHovanec, Mišík, Mezuláník, Jurásek, Moravec,
Petrek, Kucharič, Bošák, Hujsa Ma.
Nejlepší střelci mužstva jsou : Kaluža ml. - 9 branek, Hujsa Mi. - 7 branek, Jurásek - 6 branek
Nejlepší nahrávači mužstva: Kosík 8 asistencí, Mišík 7 asistencí, Hujsa Mi. - 6 asistencí

Oddíl hokejbalu by chtěl poděkovat Obecnímu úřadu a všem sponzorům
a lidem, kteří hokejbal podporují a pomáhají mu. A zvlášť divákům, kteří stále chodí v hojném počtu.
Jan Kaluža st.,
vedoucí mužstva
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KOVOSTEEL NOVITECH
Letošní sezónu Mistrovství Střední Evropy závodů automobilů do vrchu LIQUI MOLY Berg
Cup 2011 zakončilo slavnostní vyhlášení jezdců a týmů, které se konalo 12. listopadu v Brně.
Mezi týmy v Týmové trofeji obsadil Kovosteel Novitech Sudoměřice 3. místo, (ve složení
jezdců Petr Pleša, František Ančík, Jakub Trnka, Michal Novický, Petr a Zdeněk Němcovi)
s 850 body za týmy Liqui Moly Komvet Racing a Steelmet Team, které získaly shodně 900 bodů
a spolu se dělily o první místo.

TOP 10 jezdců:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jezdec
David Komárek
Aleš Mlejnek
Marek Rybníček
Michal Novický
Miloš Zmeškal
Jiří Špalek
Martin Zeman
Drahoslav Šubert
Jakub Trnka
Karel Stehlík

Vozidlo
Norma M20F
Formule Lotus
Mitsubishi Eclipse
Formule Reynard 032 F3
Ralt 032 F3
Mitsubishi Lancer WRC05
Mitsubishi Lancer Evo VI
Mitsubishi Lancer Evo IX
Norma M20F
Mitsubishi Lancer Evo IX

Tým
Body
Liqui Moly Komvet Racing
600
Steelmet Team
516
Liqui Moly Komvet Racing
487
Kovosteel Novitech Sudoměřice 448
Zmeškal Motorsport
410
Liqui Moly Komvet Racing
400
Liqui Moly Komvet Racing
398
Liqui Moly Komvet Racing
346
Kovosteel Novitech Sudoměřice 236
KV Motorsport Team
222

Více na www.novitech-motorsport.com

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

Velký dík patří i našim
obchodním partnerům a spolupracovníkům, bez nichž by
nebylo možné se šampionátu zúčastnit: Kovosteel, s.r.o.,
Bonega, s.r.o., Autocora obch.
spol. s.r.o., Obec Sudoměřice,
BRS technology, Racing Tyres,
Reklamní studio Strážnice
Konečná, JP Engine, Hodonínský deník, Týdeník Slovácko, soustružnické práce Miloš Hartman, strojařské práce František
Petřík, výzkum-vývoj Josef Dohnálek, aerodynamika František Pelikán, kompozitní materiály
Michal Rastro, elektronika Lubomír Gajdorus.
Michal Novický
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PRO BYSTRÉ HLAVIČKY
Správné odpovědi z minulého kvízu jsou: 1. Ve 3. tisíciletí na meandru ramena řeky Moravy
na typickém jihomoravském nížinném pahorku. 2. R. 1262. 3. R. 1368. 4. Spanilé jízdy husitů.

Díl III. Po třicetileté válce.
Nejvíce škod napáchala třicetiletá válka v Sudoměřicích, v Petrově a v Bobalově (dnešní
součást Petrova), kudy vojska neustále procházela. V Sudoměřicích zůstalo 49 pustých gruntů
a jen 29 obsazených. V té době, v r. 1640, vznikla stará sudoměřská pečeť, která má ve znaku
štít s radlicí a vinařským kosířem. Sotva třicetiletá válka skončila a obec se začala vracet do
zajetých kolejí, došlo k dalším pustošivým nájezdům. Tyto nájezdy měla na svědomí tatarská
a turecká vojska, která vyplenila celé kraje. V roce 1678 zasáhla Sudoměřice morová epidemie,
po jejímž skončení vystavěli naši předkové jako výraz poděkování Bohu spoustu kapliček Kolem
roku 1680 docházelo na strážnicku k dalším nepokojům a na počátku 18. stol. také k posledním
velkým v pádům ze strany Uher na Moravu za povstání proti Habsburkům. Počátek 40. let 18.
století byl ve znamení války s Pruskem. Vítězní Prusové se dostali až na jižní Moravu a dne
12. 3. 1742 prošli také přes Sudoměřice.
Atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v r. 1914 spustil 1. světovou válku,
která zasáhla hluboko do života lidu také našeho kraje. V této válce padlo celkem 50 vojáků ze Sudoměřic, několik z toho v legiích. Po vzniku svobodné republiky československé roku
1918 dochází k pozemkové reformě, která měla za cíl omezení vlivu většinou německé šlechty
a rozvoj venkovského prostředí. V roce 1921 přichází na tzv. sudoměřický zbytkový statek po
strážnické hraběcí rodině Mágnisů pan Jiří Němeček, který postupně splácel státu nově nabytý
majetek. Protože nebyl schopen tyto obrovské dluhy splácet, postupně část majetku odprodával. V roce 1931 obec odkoupila část zbytkového statku, kde byly dříve správní a hospodářské
objekty. Tehdejším záměrem obce mělo vzniknout zázemí pro spolkový život. Měla zde být také
tělocvična pro Omladinu, Orel a hasiče a další různé zařízení. Bohužel, velká hospodářská krize
na přelomu dvacátých a třicátých let, přispěla k vzestupu nacismu, který má na svědomí nejhorší
válečné období v dějinách lidstva - II. světovou válku.
(Zdroj: internet a webové stránky Obce Sudoměřice)

Kvíz:
1. Kolik zůstalo v Sudoměřicích pustých gruntů a kolik obsazených?
2. Kdy zasáhla morová epidemie?
3. Kolik vojáků ze Sudoměřic padlo v 1. světové válce?
4.Jméno prvního majitele tzv. zbytkového statku.

Správné odpovědi najdete při čtení III. dílu, nebo v příštím vydání Sudoměřského zpravodaje.
Takže pátrejte a taky se mějte a smějte... M.O.
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