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Čtvrtletník, červen 2015

SUDOMĚŘICE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás všechny na konci letošního
jara, které bylo poměrně krásné a pohodové. Jen vláhy v červnu bylo vcelku
pramálo. Až na tuto nepříjemnou skutečnost pro zemědělce a zahrádkáře to
bylo moc krásné období. Počasí nám výjimečně přálo na všech kulturních a společenských akcích, které se u nás konaly:
vzpomínková akce k 70. výročí osvobození naší vesnice od nacistické okupace
ukončená ohňostrojem, Slet čarodějnic
30. dubna, 1. máj otevírání plavební sezony na Baťáku, místní košt vína 2. května,
v prvním týdnu měsíce června se konaly
průvod Božího Těla po obci a pak naše
Sudoměřické hody. Na všechny tyto akce
přišlo velké množství účastníků, hostů
i diváků. Všem organizátorům za jejich výbornou práci a úsilí moc děkuji.
V těchto dnech, kdy píši svůj úvodník do
tohoto vydání zpravodaje, se připravuje
akce pro všechny naše občany pod ná-zvem Sportovní den pro rodinu, která se
doufám také vydaří a bude i v budoucnosti pevně zakotvena do kulturního plánu v naší vesnici. Dne 26. června je také
připravena tradiční Zahradní slavnost
ZŠ a MŠ. Věřím, že i tyto akce si báječně
užijeme, a že nám počasí přiláká hodně
návštěvníků.
Ve druhém kvartále t.r. se dokončily tyto
stavební akce obce: zateplení OÚ č.p. 322
a 321, zateplení zdravotního střediska č.p.
289 a zateplení kabin na sportovním areálu U Kolní.
Pokračování na str. 4

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
Ani jsme se nenadáli a už tu máme prázdniny, závěr školního roku a čas dovolených. Přejeme Vám všem, ať se Vám
vše vydaří, ať si odpočinete a strávíte je spokojeně v kruhu
svých nejbližších. Dětem mnoho krásných prázdninových
dobrodružství a pohodovou četbu druhého vydání našeho zpravodaje. Jen pro doplnění, obsah zpravodaje je vždy
rozsáhlý o fotografie a je těžké vždy vybrat. Proto navštivte
obecní stránky, kde si můžete prohlédnout všechny.

Červenec nese parna, krupobití a medovice,
jest hojný na bouřky a vichřice.
Tři dny před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
Zvětšují-li na Svatou Annu mravenci své hromady,
lze očekávat tuhou zimu.
Hezké prázdniny! Vaše redakce.

Hody, milé hody, už sem dohodoval už sem štyry noci
doma nenocoval. Doma nenocoval, koně nepucoval,
hody, milé hody, už sem dohodoval …
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pokračování
z titulní strany
Do konce měsíce
června musí být
dokončena výstavba kompostárny za
sběrným
dvorem
a Technická a dopravní infrastruktura
Pod Vápenkami. V tomto období se také
připravují nezbytná opatření k otevření ubytovny – penzionu v horním
podlaží zahrádkářské budovy, kde bude
9 lůžek a 2 přistýlky. Jsou tam celkem
tři apartmány, každý má tři lůžka a dva
apartmány mají možnost každá po jedné
přistýlce. Otevření penzionu je plánováno na 1. července 2015.
Co nás čeká v příštím období v obci. Připravujeme k realizaci přislíbené dotace:
důležitou akcí je dovybavení vybudované
kompostárny novým zařízením pro svoz

a zpracování bioodpadu, a to je traktor,
překopávač kompostu a síto.
Dále se bude provádět zateplení celé
budovy Hospůdky u Kajmů. Tato akce se
bude realizovat koncem srpna a celý měsíc září, a nějaký čas se to dotkne i provozu
v tomto pohostinství, které je v obecním
majetku a provozovatel pan Bořivoj Smékal je zde v nájmu.
Další dotační akce jsou zatím nejasné, protože v evropských dotacích nabíhá nové
plánovací období a zatím není nic jistého.
Připraveni jsme na čerpání dotací a několik důležitých staveb máme nachystáno,
ale výsledek našeho úsilí bude znám až za
nějaký čas.
Závěrem všem spoluobčanům přeji pěkné vydařené léto s minimem přemnožených kousavých muchniček a také minimum další otravné havěti, hodně zdraví,
radosti a odpočinku se svými blízkými
doma i v zahraničí.
Stanislav Tomšej – starosta obce

foto: M. Mikulková
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Usnesení z VIII. Zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice z 1. 4. 2015
Usnesení č. VIII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Josefa Bučka a pana Jana
Kalužu. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program VIII. zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 2: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/2 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/3:
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí zprávu kontrolního výboru.
b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice žádá KV,
aby do svého plánu kontrol zahrnul období
2010-2014.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/3 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na rok
2015. Navýšení příjmů o 0 tis. Kč, navýšení výdajů o 23 tis. Kč, změna financování 23 tis. Kč
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/4 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na rok
2015. Navýšení příjmů o 557,4 tis. Kč, navýšení výdajů o 3 635,4 tis. Kč, změna financování
-3078 tis. Kč
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/5 bylo schváleno.
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Usnesení č. VIII/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
obce Sudoměřice za rok 2014.
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/6 bylo schváleno.
Usnesení č VIII/7
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Sudoměřice,
příspěvková organizace za rok 2014.
b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje
starostu připravit zpracování pokynu k vyřazování opotřebeného majetku.
Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/8
Zastupitelstvo schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Sudoměřice, PO za r. 2014
ve výši 51 316,30 Kč do Rezervního fondu této
příspěvkové organizace.
Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/8 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice stahuje bod
č. 9 z programu.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 9 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/10:
Zastupitelstvo obce schvaluje za členy Školské
rady při ZŠ a MŠ Sudoměřice – pana Františka
Mikésku a Dr. Štěpána Bučka.
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 10 bylo schváleno.
Usnesení č. VIII/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odkup spoluvlastnického podílu k pozemku parc.
č. 1786/207 v k. ú. Sudoměřice do vlastnictví
obce za cenu 20 Kč/ m2 a pověřuje starostu
obce k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 11 bylo schváleno.
5

Usnesení č. VIII/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu č. 1030022976/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pozemek
parc. č. 1786/120 a parc. č.1786/122 v katastrálním území Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice
a společností E.ON Distribuce a. s, F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:28085400.
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 12 bylo schváleno.

Příspěvek obdrží rodiče zúčastněných dětí ve
výši 500,- Kč za rok a dítě – na základě předloženého potvrzení o jeho účasti na tomto výcviku.
Hlasování č. 17: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 17 bylo schváleno.

Usnesení č. VIII/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
příspěvek MRS Vanďurák na zarybnění ve výši
6000,- Kč. Tento příspěvek bude poskytnut formou zaplacení faktury za ryby.
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 13 bylo schváleno.

Usnesení č. IX/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Kočvaru a pana
Petra Hurbana. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. VIII/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice stahuje z programu bod č. 14.
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 14 bylo schváleno.

Usnesení č. IX/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program IX. zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 2: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/2 bylo schváleno.

Usnesení č. VIII/15:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 70. výročí osvobození obce Sudoměřice dne 12. dubna pověřuje vedení obce a ředitelství ZŠ a MŠ
Sudoměřic k přípravě důstojné slavnosti.
Hlasování č. 15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 15 bylo schváleno.

Usnesení č. IX/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Sudoměřice.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/3 bylo schváleno.

Usnesení č. VIII/16:
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný
plán společných zařízení v rámci řízení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Sudoměřice, v lokalitě Telatniska.
Hlasování č. 16: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/ 16 bylo schváleno.

Usnesení č. IX/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje žádost ZŠ a MŠ Sudoměřice, p. o. a pověřuje starostu a místostarostu k přípravě dodatku zřizovací listiny.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/4 bylo schváleno.

Usnesení č. VIII/17:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na lyžařský výcvik realizovaný přes ZŠ Strážnice, Školní.

Usnesení č. IX/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi ideální 1/2 pozemku parc. č. 1508/106
a koupi ideální 1/2 pozemku parc. č. 4778 v k. ú.
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Usnesení z IX. Zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice z 27. 4. 2015
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Sudoměřice za celkovou cenu 7370 Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/5 bylo schváleno.
Usnesení č. IX/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje z důvodu přijatého usnesení ZO č. XIV/22 ze dne
7. 4. 2008 kupní smlouvu a v ní uvedenou kupní
cenu prodávaného pozemku, která je nižší než
v místě a čase obvyklá mezi Obcí Sudoměřice
a M. H., bytem Rohatec a pověřuje starostu k jejímu podpisu a podání návrhu na vklad. Prodejní cena pozemku parc. č. 1599/30 o výměře
85 m2 činí celkem 3.400,- Kč, bez příslušenství.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Mikéska Fr.)
Usnesení č. IX/6 bylo schváleno.
Usnesení č.IX/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zdůvodu přijatého usnesení ZO č. XIV/21 ze dne
7. 4. 2008 kupní smlouvu a v ní uvedenou kupní
cenu prodávaných pozemků, která je nižší než
v místě a čase obvyklá mezi Obcí Sudoměřice
a F. O., bytem Sudoměřice a pověřuje starostu
k jejímu podpisu a podání návrhu na vklad. Pro-

dejní cena pozemků parc. č. 1599/29 o výměře
86 m2 a parc. č. 1599/31 o výměře 2756 m2 činí
celkem 14.480,- Kč, bez příslušenství.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Mikéska Fr.)
Usnesení č. IX/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č.IX/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice stahuje z programu jednání bod č. 8
Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/8 bylo schváleno.
Usnesení č.IX/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí zaslání vyplněného zjednodušeného dotazníku na subvenci pro možné získání přímé
podpory z EU na akci: STATEK SUDOMĚŘICE, č.
p. 126, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA OBČANSKOU VYBAVENOST.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 1(Dr.
Buček)
Usnesení č. IX/9 bylo schváleno.
Stanislav Tomšej - starosta
František Mikéska - místostarosta

Vážení občané,
chtěla bych Vás touto cestou informovat o akcích, které chystám v nejbližší době. První akcí byla
soutěž pro děti, které měli za úkol namalovat či nakreslit osobu na téma ,,Jak si představuji svého předka“. Sběr obrázků skončil 15. 6. a nyní je na Vás, abyste určili 3 vítěze této soutěže. A to
tím způsobem, že každý obrázek bude mít jen číslo a chtěla bych Vás požádat, abyste při každé
návštěvě knihovny se na tyto obrázky podívali a určili tak obrázek, který se Vám nejvíc líbí. Číslo
tohoto obrázku pak napíšete na malý papírek a ten pak hodíte do připravené nádoby. Hodnocení bude probíhat od 19. 6. – 4. 10. 2015. Vyhlášení vítězů proběhne 7. 10. 2015 v 17:00 hod. ve
volební místnosti, kdy se bude konat také beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou poté, co
paní Horáková předá knižní ceny vítězům soutěže.
To bude druhá akce, tentokrát určená pro dospělou veřejnost.
Z důvodů dobrého ohodnocení obrázků bude knihovna během prázdnin, tedy od 1. 7. –
31. 8. 2015, otevřena každý pátek v běžnou otevírací dobu.Ještě bych chtěla poděkovat dětem
za účast v soutěži, a také za Vaše hlasy, kterými do této soutěže přispějete.
Monika Podrazilová, knihovnice
červen 2015
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Obecně závazná vyhláška
obce Sudoměřice
č.1/2015,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Sudoměřice
Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na
svém zasedání dne 27. 04. 2015 usneslo
vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84
odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství1)
v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci,
vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku.
b) na veřejných prostranstvích v obci,
vyznačených na mapce v příloze
k této obecně závazné vyhlášce, se
zakazuje výcvik psů.
c) Je zakázáno vstupovat se psy nebo
je vpouštět na dětské hřiště a sportoviště.
d) Je zakázáno koupání psů v požární
nádrži na pozemku KN parc.č.1621
Držitel psa je povinen, aby pes ne8

bezpečných plemen na veřejných
prostranstvích v obci, vyznačených
na mapce v příloze k této obecně
závazné vyhlášce měl nasazen
košík (náhubek) a byl pod trvalou
kontrolou doprovázející osoby. Za
nebezpečného psa se pro účely
této vyhlášky považuje jedinec,
který je křížený nebo čistokrevný
příslušník plemene: Americký stafordšírský teriér, Stafordšírský bulteriér, Bulteriér, Argentinská doga,
Brazilská fila, Dobrman, Rhodéský
ridgeback, Rotvajler. Za nebezpečného psa se považuje i jedinec,
který je křížený nebo čistokrevný
příslušník skupiny psů, která je
obecně známa jako pitbulteriér.
2. Splnění povinností stanovených
v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která
má psa na veřejném prostranství pod
kontrolou či dohledem2).
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
František Mikéska, místostarosta
Stanislav Tomšej, starosta obce

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Sudoměřice č.1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Sudoměřice.
Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a) až e) obecně závazné
vyhlášky obce Sudoměřice.

červen 2015
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Místní akční Skupina Strážnicko na startu nového
programového období EU 2015 – 2020
V současné době probíhá na půdě Evropské
unie a Vlády České republiky závěrečná fáze
schvalování programů pro čerpání dotací z fondů Evropské unie v letech 2015 – 2020. Celkový
objem finančních prostředků určených pro ČR
je připraven ve výši cca 24 mld. Euro a je také určen na projekty vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro život a práci ve venkovských regionech.
MAS Strážnicko z.s. v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje aktivně
spolupracuje od roku 2005 s místními občany, zástupci obcí, podnikateli i spolky a trvale
v shromažďuje návrhy na projekty v tzv. Zásobníku projektů. V letech 2007 – 2013 jsme zrealizovali téměř 100 projektů v celkovém objemu
přes 60 milionů Kč. Na základě zveřejňovaných
výzev v letech 2015 – 2020 budeme opět koordinovat projekty rozvoje Strážnicka, a to ve
více operačních programech (OP) EU. U vašich
projektů pomůžeme připravit žádost o dotaci,
poskytovat konzultace a administrovat projekty zejména v následujících oblastech dotační
podpory:
• Program rozvoje venkova (PRV): podpora
drobného zemědělského podnikání, podpora zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, vytváření nových pracovních
míst v zemědělství a lesnictví, podpora lesnické činnosti;
• Integrovaný regionální operační program
(IROP): zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy, rozvoj sociálního podnikání, zlepšení infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, zlepšení dostupnosti a kvality
služeb pro sociálně ohrožené skupiny, posílení komunitně vedeného místního rozvoje;
• Operační program Životní prostředí (OP
ŽP): zlepšování kvality vody a ovzduší,
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•

•

•

ochrana a péče o přírodu a krajinu - ochrana před povodněmi, erozí a ohrožením suchem, snižování ekologické zátěže, energetické úspory;
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK): rozvoj
podnikání malých a středních firem;
Operační program Zaměstnanost (OP Z):
podpora vzniku nových pracovních míst,
vzdělávání, sociální začleňování a boj
s chudobou;
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, rozvoj kompetencí pro trh
práce.

Ukončené programové období let 2007 - 2014
také nabízí prostor pro krátkou bilanci aktivit,
které vycházely ze schválené strategie místního
rozvoje „Strážnicko – je i Váš kraj“:
MAS přijala 120 návrhů od podnikatelů, občanských sdružení a obcí, z nichž bylo v rámci Programu rozvoje venka (PRV) realizováno
82 projektů v celkové výši přes 53 mil. Kč. Na
tyto projekty byla v rámci PRV uvolněna dotace
převyšující částku 32 mil. Kč. Úspěšně byly realizovány i projekty v rámci nadregionální a česko-slovenské přeshraniční spolupráce v objemu přes 9,6 mil. Kč, například: síť cyklotras na
Moravsko-slovenském pomezí „4cykloregio“,
„Venkovské tradice v krajině“a nebo„Kopaničarska ovocno-destilátova stezka“.
Více na www.straznicko-mas.cz
MAS Strážnicko, z.s., je nezisková organizace
fungující na osvědčených principech metody
LEADER. Tato metoda používaná v evropských
zemích od r. 1991 vychází z vypracované straObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

tegie místního rozvoje a na lokální úrovni podporuje partnerství a tvorbu sítí mezi veřejným,
soukromým a neziskovým sektorem. Tato metoda LEADER vychází z přesvědčení, že jedině
místní společenství dobře zná silné a slabé
stránky vlastního regionu a je schopno samo
dobře a transparentně řešit své vlastní problémy. Členy MAS Strážnicko jsou obce Hroznová
Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov,

Strážnice, Sudoměřice, Tasov, Tvarožná Lhota,
Vnorovy a Žeraviny. MAS je členem a svoji činnost koordinuje s Národní sítí MAS ČR.
Na setkání s vámi se těší Mgr. Vít Hrdoušek,
manažer; Bc. Marie Chalupová, administrátorka, Eva Tihelková, analytička v kanceláři
MAS Strážnicko: Vinohradská 35, Strážnice,
tel:724162265, email: hrdousek.v@straznicko.
cz.,www.straznicko-mas.cz.

Den země v Sudoměřicích
Rok se s rokem sešel a 24. - 25. dubna 2015
proběhla opět v naší obci oslava svátku DNE
ZEMĚ. V pátek 24. dubna 2015 provedli žáci
základní školy, jak už každoročně, úklid dětských hřišť a jejich okolí. Posbírali několik plných pytlů odpadků, za což patří žákům velké
DÍKY, stejně tak i pedagogickému sboru v čele
s paní ředitelkou za ochotu se znovu zapojit
do této akce.
V sobotu se prováděla stejně jako loni výsadba
stromů v lokalitě U Jezera. V dané lokalitě byla
v nedávné minulosti provedena úřady povolená těžba vzrostlých topolů. Místo těchto stromů bylo v minulém roce vysazeno 200 kusů
nových, mladých jasanů a i přes velké sucho
zejména v době po výsadbě a hlavně i díky
pravidelnému ošetřování těchto sazenic různými repelenty proti okusu zvěří přežilo cca
50% sazenic do letošního jara. Z toho důvodu
byl na oslavu Dnu země 2015 zvolen program
v pokračování další výsadbě stromů v tomto
místě našeho katastru.
Za pěkného, slunečného a teplého sobotního rána se sešly necelé dvě desítky účastníků
u bývalé střelnice Valcha, kteří se po přesunu
k místu výsadby s chutí a vervou pustili do
práce. Pracovníci Obecního úřadu přichystali 150 ks sazenic stromků, s převážné většiny
opět osvědčených a vyzkoušených jasanů. Postupně byly nahrazeny – podsazovány suché
červen 2015

jasany z loňska a po nahrazení těchto suchých
minuloročních sazenic, se pokračovalo s výsadou dále ke kanálu O1. Po třech hodinách
práce bylo hotovo. Po té se zúčastnění přesunuly k přístavišti Pod Výklopníkem, kde na ně
čekalo přichystané a zasloužené občerstvení.
Tímto bych chtěl jménem organizátorů poděkovat Všem za účast a ochotu udělat něco pro
naši nebližší přírodu a to členům Mysliveckého
sdružení Valcha, členům Turistického kroužku
v čele s panem Smolou a v neposlední řadě
zúčastněným Zastupitelům obce Sudoměřice.
Občerstvení poskytl zdarma pan Zdeněk Fojtík, za což mu tímto vyslovuji poděkování. Věřím, že za rok se znova sejdeme při další oslavě
tohoto významného dne i ve větším počtu.
Za organizátory
František Mikéska, místostarosta
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Radějovské hry 2015
Dne 13. června 2015 se v Radějově konal
II. ročník radějovských olympijských her. Tentokrát se zúčastnilo až 14 týmů z okolních obcí
a měst a návštěvnost byla mnohem větší než
loni. Hry začínají být čím dál tím víc populární.
Vypravil se tam i náš tým ze Sudoměřic ve složení: Petr Švrček, Petr Zatloukal, Pavel Šrámek,
Pavla Machynková a Ivana Mikésková.
Soutěžilo se v mnoha zajímavých disciplínách,
které byly zaměřeny hlavně k pobavení jak
soutěžících, tak i diváků. Nejzajímavější byl
např. Zorbing – sedm týmů soutěžilo najednou. Dva členové týmů měli být v kouli (velké
pneumatice). Jednoho zbylí tři členové týmu
v reflexních vestách a rukavicích odváleli 10 m
za čáru, tam se vyměnili a druhého vyvoleného
„válejícího se“ člena družstva odkouleli zpět do
cíle. V našem případě jsme tam tu pneumatiku spíš poslali, než odváleli. Naštěstí to „válející se“ vyvolení přežili a neskončilo to žádnou
žaludeční příhodou. Také nelze opomenout
další disciplíny, jako bylo zdolání Via Ferraty,
potápění, vyděržaj pianěr, nebo diváky nejvíce oblíbený muscherský závod, kde se všichni nejvíce pobavili. Tým si mezi sebou vybral
muschera, který řídil „saně“ a vedl čtyři „psi“,
kteří byli zapřáhnutí do popruhů a muschera
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táhli. Na trati byla dvě občerstvovací místa.
Jedno pro muschera, který musel vypít brčkem
kelímek piva a druhé pro „psí smečku“, kterým
rozdal misky s granulemi (cereální kuličky) a ti
je museli „sežrat“ přímo z misky bez použití rukou. Končilo se po projetí cílové pásky. Řeknu
Vám, vypadalo to opravdu zajímavě. Celé hry
končily disciplínou „biatlon“, kdy za bujarého
povzbuzování diváků a hlavně dětí nastříkali
místní hasiči pěnou dráhu, po které pak soutěžní týmy postupně po jednom projížděli na
běžkách v čepici a rukavicích a stříleli míčky do
terče. Toto vyčerpávající, ale krásné odpoledne, plné šrámů, modřin, bolavé bránice od smíchu a doplněné slunečným počasím nakonec
pro Sudoměřice skončilo krásným 7. místem.
Jak už pořadatelé podotkli, šlo hlavně o vzájemné pobavení se a ne o hmotné ocenění. Už
se těšíme na příští ročník, který dle pořadatelů
bude zřejmě úplně jiný. Čeká nás ročník s podtitulem „ U nás není sexuální harašení trestné“,
ale soutěže prý proběhnou ve vší počestnosti,
jako např. zpívání pod balkonem, běh od milenky atd.
Takže se necháme překvapit, zdali to tak bude.
Móóc se těšíme na další ročník.
Lenka Švrčková
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Vítání občánků
V neděli 14. června 2015 přivítal pan starosta Stanislav Tomšej spolu s Výborem pro sociální a občanské záležitosti a dětmi z Mateřské školy mezi občany Sudoměřic tyto děti:

Filip Mikéska
Rozálie Horáčková
Terezie Miklová
Emma Dikovská
Jan Chudík
Rodičům přejeme hodně zdraví,
z
lásky a trpělivosti a dětem šťastné
astné dětství.
Výbor pro sociální a občanské záležitosti

červen 2015
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Hody
O prvním červnovém víkendu 5. – 6. probíhaly v Sudoměřicích hody. V pátek brzy ráno se
vydali mladí chasníci spolu s obecními pracovníky do lesa, kde na ně čekal p. Tomáš Křižan,
který jim májku uřezal. Po přivezení na kolečko, kde májku očistili a přichystali, přišla děvčata s nachystanými růžemi a májku nazdobila. Za pomocí techniky byla májka postavena
v areálu Starý potok u tanečního parketu.
Na předhodovou večerní zábavu se přišlo
pobavit na 250 mladých i věkem pokročilých.
Jistě také díky počasí a rokové kapele Čmeláci byla skvělá zábava a plný parket. O občerstvení se postaral pan Přibyl ze Vnorov. MO
ČZS měla přichystaný stánek s různými druhy
vín, který byl hojně navštěvován. Jsme moc
rádi, že i při tak velkém seskupení lidí, nedošlo
k žádným nepříjemnostem nebo potyčkám
a akce proběhla v pohodě.
V sobotu 6. června, za přispění krásného slunečného počasí, se shromáždili krojovaní
v 15 hodin u kostela, kde následovala slavnostní mše svatá v doprovodu dechové kapely Romana Horňáčka z Rohatce. Po skončení
mše vyšel krojovaný průvod spolu s místními
i hosty směrem ke statku žádat o právo. Za
všechny krojované předstoupili před pana
starostu stárek Václav Adámek a stárka Katka
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Šebestová, s žádostí o právo na hodové veselí v naší obci. Právo bylo vydáno a pak už nic
nebránilo tomu, aby se mohlo hodovat. Poté
průvod pokračoval do areálu Starý potok, kde
jsme mohli shlédnout připravený program
nejmenších dětí i mladých, který podpořily
také starší zkušené krojované páry s družbou
z Petrova. Na závěr si krojovaní zatančili také
se svými blízkými. Ve 20 hodin začala taneční
zábava a i počasí nám opět přálo. Kolem jedenácté hodiny byla rozdána bohatá tombola,
která byla přichystána po oba dva dny a areál začal pomalu utichat. Sudoměřický kroj je
krásný, barevný, bohatý. Je to dědictví po našich babičkách a dědečcích. Kroje leží uschované a mají schopnost znovu ožívat, když si
je na sebe někdo oblékne. Dnes už je však
k tomu jen málo příležitostí.
Proto poděkování pořadatelů patří všem těm,
kteří i v tak teplém počasí je na
sebe oblékli – děti, mládež i dospěli. Poděkování patří ale i těm,
kteří připravili lidový program, ve
kterém krása krojů ještě víc vynikne a hlavně paní Marii Mikulkové,
která letos kromě dětí zapojila do
programu i rodiče, kteří tak podpořili své ratolesti i program samotný, Hance Matějíčkové, která
nacvičila pásmo písniček a tanečků s menšími dětmi, Radce BučObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

kové, která pomohla dát dohromady spolu
s Martinem Stanislavem místní chasu i družbu
z Petrova a která pomohla i při celkové přípravě hodů v pátek i v sobotu. Moc díky.
Poděkování patří obecnímu úřadu i obecním
pracovníkům, kteří pomáhali na přichystání hodů, Květce Šebestové, která nachystala
obecní kroje, a maminkám a babičkám za při-

chystání a obléknutí do krojů.
Děkujeme i panu Přibylovi za občerstvení,
místní organizaci zahrádkářů. Těm, kteří přispěli svými dary do tomboly. Poděkování patří
prostě všem těm, kteří jakoukoliv měrou přispěli k této akci.
Za kulturní výbor
Hana Šebestová

Vážení rodiče, děti a ostatní příbuzní!
Čas plyne jako voda a už je tu zase konec školního roku, hlavně odpočinek od povinností
pro vaše děti a tím hodnocení jejich i vaší práce.
Byli jste to vy se mnou, jenž jste se zasloužili
o další pokračování tanečního kroužku a ná-

cviku na sudoměřické hody a tím předvedení
naších pestrých krojů jak dětí, tak dospělých
v průvodu nebo při vystoupení ve Starém
potoku na kolečku. Všem vám za to upřímně
děkuji a těším se na další spolupráci.
Marie Mikulková
Vedoucí tanečního kroužku

červen 2015
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Sportovní den pro rodinu
V sobotu 20. června se uskutečnil na hřišti
„U kolní“ II. ročník „Sportovního dne pro rodinu“. Letošní ročník pořádal Sportovní klub Sudoměřice, z.s. ve spolupráci s místním obecním
úřadem a místními organizacemi.
Akce byla velmi pěkně připravena a všem se
moc líbila. I účast byla velmi hojná. Během
odpoledne se zaregistrovalo celkem 78 rodin
a 130 soutěžících dětí, ale akce se zúčastnili
i rodiče s dětmi ze sousedních a vzdálenějších
obcí Radějova, Hodonína, Strážnice, Slavkova, Petrova, Lanškrouna, Skalice, Kozojídek
a Prahy. Počet rozhodčích na stanovištích byl
35 a 20 pozvaných hostů, kteří se sportovního
dne zúčastnili. Jedním z hostů byla i Bc. Jana
Kavanová zástupkyně Okresního sdružení České unie sportu v Hodoníně. Celkem se sportovního dne zúčastnilo na 450 účastníků.
Na hřišti bylo připraveno celkem 14 stanovišť
a poslední patnácté bylo pro dospělé, které zabezpečovala VZP, kde si mohli dospělý změřit
tlak i tuk. Děti i rodiče si na připravených stanovištích mohli hodit svázanými balonky na
dřevěnou hrazdu tzv. bolobal, zaskákat přes
překážkovou dráhu v gumácích, v pytli nebo
přes švihadlo, kličkovat s balónem mezi kužely a vystřelit míč na branku, v retro šlapacích
motokárách objet vymezenou trasu a dojet do
cíle, které byly velmi populární stejně jako jízda
mezi překážkami na kolech, malých i větších.
Ale i na další stanoviště se čekaly fronty, jako
třeba strom štěstí, kde hodem
na strom si každý mohl sestřelit
nějakou cenu, sladkost, balónek
nebo i hračku. Dále jsme si mohli
vyzkoušet prostřelit hokejbalového brankáře, který nebyl živý, ale
i tak to bylo náročnější dát gól.
Dalším stanovištěm, které mělo
na starosti myslivecké sdružení
16

byla trefa ze vzduchovky na terč, dospělí se museli z určité vzdálenosti trefit do terče a děti si
mohli zalovit, buď divočáka nebo lišku, naštěstí
jen na papíře, byl to pro ně neopakovatelný zážitek, protože drželi opravdovou vzduchovku
a mohli si vystřelit. Dalším úkolem bylo zaskákat panáka, který byl určitě velmi dobře známý
spíše pro rodiče, ale i děti se s ním vypořádaly.
Hodit podkovou na tyčku, trefit z určité vzdálenosti hokejbalovým balónkem pneumatiku,
zvoneček zavěšený na brance trefit šiškami, tak
to nás čekalo na dalších připravených stanovištích. Ale přesto to všichni zvládli a po ukončení
soutěží byly za účasti předsedy fotbalového
oddílu, předsedy hokejbalového oddílu, pana
starosty, místostarosty předány všem soutěžícím rodinám jako upomínka na tento den pamětní medaile s diplomy. Po celou dobu bylo
zajištěno občerstvení, které měl na starosti pan
Bořek Smékal.
Pak následovalo exhibiční vystoupení mistra
světa a republiky Vlasty Hynčice v cyklokrosu,
který svými skákacími prvky nenechal nikoho
v klidu, jeho výkon byl náležitě odměněn potleskem diváků. Na závěr byla diskotéka pro mládež
i dospělé, které se zúčastnilo na 150 účastníků
sportovního odpoledne. Měl ji na starosti DJ
Johny Gregory. I když počasí vydrželo skoro celé odpoledne, večer
se trochu zatáhlo a spadlo i pár kapek, ale i tak se odpoledne vydařilo a všichni spokojeně odcházeli
domů. Těšíme se na další ročník
a děkujeme všem pořadatelům za
skvěle připravenou akci.
HŠ
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE
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Ze školních lavic …
Poslední čtvrtletí tohoto školního roku je téměř za námi a my vám přiblížíme průběh tohoto období.

seda probíhala ve školní třídě a na hřišti si žáci
mohli vyzkoušet některé pracovní pomůcky
policistů a zjistili jaké to je, sedět v policejním
autě.
Úklid hřišť v rámci projektu Den Země
24. 4 jste mohli potkat žáky základní školy
venku. Probíhal totiž projekt Den Země a děti
v rámci toho uklízely hřiště v obci. Žáci se
s vervou pustili do díla. Odměnou jim pak byla
uklizená hřiště, dobrý pocit z odvedené práce
a sladkou tečku byla dobrůtka v podobě nanuku.

Dopravní výchova
10. 4. se uskutečnila Dopravní výchova, které se
účastnili žáci 3., 4. a 5. ročníku. Děti se seznámily s dopravními předpisy, oprášily své znalosti
a dovednosti ohledně jízdy na kole, aby mohly
úspěšně zvládnout jízdu zručnosti na dopravním hřišti. Žáci
4. a 5. třídy poté psali test a kdo jej
zvládl, obdržel průkaz cyklisty.
22. 5. se žáci Markéta Podrazilová,
Robert Koštuřík, Andrea Švirgová a Michal Macháček účastnili
Dopravní soutěže ve Strážnici.
Statečně bojovali, absolvovali pět
disciplín a skončili na 8. místě.

Školní akademie
V neděli 17. 5. se uskutečnila školní akademie,
která nesla název „Vítej, vítej, máji.“ Počasí nám
přálo a tak nic nebránilo tomu, aby akademie
proběhla v přírodním areálu Na kolečku. Děti
po celý měsíc pilně trénovaly a už se těšily,
kdy předvedou svůj um rodičům a známým.
Jako první vystoupily mažoretky, následovaly
Berušky z MŠ a poté přišla na řadu folklorní
pásma Včeliček z MŠ a dětí ze ZŠ. Na závěr se
předvedly děti z folklorního kroužku Hanky
Matějíčkové. Akademie se velice vydařila a tak
mohli odejít všichni spokojeně domů.

Beseda s Policií ČR
21. 4. proběhla Beseda s Policií ČR
na téma „mezilidské vztahy.“ Be18
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Projekt Obec a Bílé Karpaty
20. – 21. 5. proběhly projektové dny. Žáci 1.,
2. a 3. ročníku plnily úkoly v rámci projektu
Obec. Navštívili Obecní úřad a povídali si s panem starostou, podívali se také do kostela a za
panem farářem, který je seznámil s historií
a s různými zajímavostmi kostela. Děti navštívily také další zajímavé objekty obce. Na internetu se seznámily se stránkami obce a všechny získané informace pak dál písemně nebo
výtvarně zpracovávaly.

ty a leporela vývoje žab. Žáci Aktivity v terénu
absolvovali s nadšením, panovala mezi nimi
přátelská atmosféra a celý projekt zhodnotili
velmi kladně a přínosně.
Ukázka sokolnictví
27. 5. mohli žáci na školním hřišti zhlédnout
dravé ptáky. Zábavnou formou se dozvěděli
o zajímavostech z jejich života a za odměnu si
mohli také pohladit výra velkého.
„Státy evropské unie“
V červnu zpracovávali žáci 4. a 5. ročníku projekt „Státy Evropské unie“. Dvojice žáků si libovolně vybrala jeden stát patřící do EU a získávala informace a obrázky z internetu, knih
a encyklopedií. Výstupem byla prezentace.

Žáci 4. a 5. ročníku se první den vydali na pěší
túru po krásné přírodě Bílých Karpat do oblasti Čertoryje, kde s místním znalcem
panem Horňáčkem hledali orchideje,
pozorovali hmyz a ostatní vzácnou
květenu. Odpoledne se pak vydali na
výšlap na Salaš (Tvarožná Lhota), kde
zpracovávali přírodovědné úkoly na
stanovištích, a absolvovali výstup na
rozhlednu Travičná. Druhý den žáci
zkoumali vývoj a život žab u nádrže
Lučina. Vyzkoušeli si praktické dovednosti při manipulaci s pomůckami
(síťky, lupy), seznámili se s druhy žab
žijících v ČR, zpracovávali pracovní lisčerven 2015

Návštěva knihovny
19. 3. jsme navštívili knihovnu. Paní knihovnice
si připravila zajímavé povídání o dětských knížkách a hrdinech z dětských knih. Dětem se návštěva velmi líbila a odnášely si domů spoustu
knih ke čtení.
V knihovně se také soutěží. Děti mají možnost
odevzdat do 15. 6. svůj výkres na téma „ Jak si
představuji svého předka.“ Vyhodnocení a předání cen se uskuteční 7. 10. při besedě s paní
spisovatelkou Naďou Horákovou.
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Koncert ZUŠ Strážnice
29. 4. se děti zúčastnily koncertu Základní
umělecké školy ve Strážnici. Měly možnost
porovnat um svých vrstevníků. Koncert byl
pestrý, žáci si poslechli vystoupení různých hudebních seskupení od sólistů až po orchestry
a zhlédli i taneční vystoupení. Na konci koncertu děti čekala příjemná tečka v podobě sladké
odměny.
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti
Den dětí – 1. 6. jsme strávili ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Zhlédli jsme moc hezké představení Nezbedná pohádka na motivy
pohádek Josefa Lady. Tento kulturní zážitek se
všem žákům velice líbil a všichni si den užili.
„S úsměvem do školy“
Koncem měsíce května jsme zahájili projekt
,,S úsměvem do školy “ určený pro budoucí
prvňáčky. Projekt se skládal z pěti dílen. Při každé z dílen se předškoláci seznámili s jednou
třídou naší základní školy a školní družinou.
Děti se hravou a zážitkovou formou seznámily s prostředím školy, budoucími spolužáky
a paní učitelkami. Plnily různé úkoly, naučily
se nové věci a získaly nové informace. Za svou
šikovnost pak byly odměněny.
Cílem tohoto projektu je přiblížit předškolákům život naší školy a ulehčit
jim přestup z mateřské do základní školy.

a s ním závěrečné vysvědčení. A pak …Krásné, dlouho očekávané a sluncem provoněné
prázdniny.
Školní družina
Začátkem dubna vyhlásila ŠD výtvarnou soutěž „Nejkrásnější ilustrace pohádky.“ Soutěžilo
se ve dvou kategoriích. 1. – 2. třída a 3. – 4. třída. Na prvním místě se umístila Tamara Hudcová, druhé místo obsadil Honza Janeček a o třetí
místo se podělila Anita Okáníková a Andrea
Švirgová. V nižší kategorii zvítězil Tomáš Dohodil, druhá byla Adéla Pytlová a třetí Tereza
Marková.
U příležitosti „Dne Země“ jsme si vyprávěli
o třídění odpadu. Na závěr jsme si trochu zasoutěžili. Starší děti vyplňovaly pracovní listy,
mladší kreslily obrázky s ekologickou tématikou. Všem se to moc povedlo.
V květnu navštívila ŠD knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila poutavé vyprávění
o dětských knížkách a děti si trochu zasoutěžily. Podle úryvků knih měly hádat, do které
knížky co zařadí. Všem se návštěva knihovny
líbila a odnášeli jsme si spoustu knih na čtení.
Koncem května jsme odevzdali čtyři pytle plastových uzávěrů a předali je Maximu Čajkovskému.
Kolektiv ZŠ Sudoměřice

Připravované akce
V závěru školního roku nás
čeká školní výlet do Zoo Lešná,
na který už se všichni moc těší.
Navštívíme rybáře na Vanďuráku a podnikneme pěší túru
na Výklopník. Pak hurá na Zahradní slavnost a už tu bude
poslední den školního roku
20
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Z činnosti mateřské školy
Letošní jaro jsme v mateřské škole seznamovaly děti se zvířaty – domácími i exotickými,
ptactvem i s živočichy vodní říše osobním pozorováním i přímým kontaktem, vyprávěním,
prostřednictvím četby na pokračování z knih
o zvířatech a také divadelní pohádkou.
V březnu za dětmi přijela loutkoherečka Lenka Sasínová a zahrála jim pohádku „O marnivé huse.“ Děti poznávaly domácí zvířata na
obrázcích a z pohádky si odnesly poučení, že
není dobré chtít stále to, co nikdo jiný nemá,
ale raději si vážit všeho toho, co samy můžeme
zvládnout a dokázat, díky našim jedinečným
vlastnostem.
Na začátku dubna k nám přijel chovatel pan
Oselka z Petrova. Dětem připravil výstavu a zajímavé povídání o zvířatech, o které pečuje.
Děti si prohlédly několik druhů papoušků, dozvěděly se plno nových informací o zvířatech
a práci chovatele, mohly si pohladit hebkou
srst králíčka a ostatních vystavených zvířat.
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10. 4. dopoledne se pro děti naší MŠ konala dopravní výchova na hřišti v ZŠ. Děti si vyzkoušely
jízdu na koloběžce podle dopravních předpisů.
21. 4. jsme v MŠ přivítali policisty ČR ze Strážnice. Prap. Bc. paní Martina Janíková dětem
přiblížila pravidla chodců v silničním provozu
a také děti poučila o tom, kam se mohou v případě nebezpečí obrátit o pomoc. Seznámila je
s některými dopravními značkami. Největším
zážitkem pro všechny děti byla prohlídka policejního auta, vyzkoušení pout a neprůstřelné
vesty.
Na konci dubna jsme s dětmi jeli do Strážnice.
Společně jsme všichni navštívili farní zahradu,
kde jsme si pohráli v jejím útulném prostředí.
Prohlédli jsme si i voliéry s ptactvem. Mladší děti z Berušek pokračovaly ve svých hrách
a děti ze Včeliček se vydaly do ZUŠ na výchovný koncert. Z výletu jsme se vrátili všichni obohaceni o nové zážitky a zkušenosti. Předškolákům se nejvíce líbila dětská cimbálová muzika,
bubeník a všichni jejich starší kamarádi, kteří si
hrou na hudební nástroje i zpěvem získali jejich pozornost.
12. 5. se konal Zápis do MŠ. Rodiče, kteří přišli
zapsat své děti, jim mohli ukázat prostory MŠ
i zahradu a nechat je pohrát se staršími kamarády. Do MŠ jsme pro školní rok 2015 - 2016
přijali 16 dětí. Ty již nyní v měsíci červnu mají
možnost navštěvovat se svými rodiči Miniškoličku, kde se seznamují s prostředím, hračkami
a pravidly v naší MŠ.
Poslední týden v květnu jsme navštívili program Sokolnictví v ZŠ a ZOO Hodonín. V ZOO
nás provázely zkušené lektorky, které nás provedly zahradou. O zvířatech nám sdělily různé
zajímavosti a s dětmi nás zavedly ke zvířátkům, které jsme si mohli nakrmit. Byly to lamy
a kůzlata, kterým dětem nabízely to, co jim
nejvíce chutná. Počasí nám přálo, a tak další
zvířata si děti prohlédly podle svého zájmu
a ochoty všech živočichů ZOO, předvést dětem
21

to nejzajímavější ze svého denního programu.
Nejvíce se jako vždy předvedly opice!! Výlet do
ZOO děti obohatil o spoustu zážitků.

První červnový den jsme jeli do Slováckého divadla na Nezbednou pohádku. Děti se na výlet
do opravdového divadla moc těšily a zážitky
z dramatické pohádky s písničkami si hezky
užily.
5. 6. před hodovým víkendem jsme se vydali
za místními rybáři k rybníku Vanďurák. U rybníka nás očekával pan Marian Macháček, který
všem dětem připravil opečené špekáčky, které jim v přírodě moc chutnaly. Společně jsme
se všichni prošli kolem rybníka a pohladili si
čerstvě ulovené kapry. Nazpět jsme se vraceli
s písničkami, s novými zkušenostmi a dárečky
od rybářů.
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Se závěrem školního roku jsme dětem připravily Pohádkovou zahradu. Rozlehlá plocha a množství stromů na zahradě nám skýtá
spoustu příležitostí k nejrůznějším sportovním
i zábavným aktivitám, motivovaných postavičkami z říše pohádek. Děti si tak hravou formou procvičily přeskok, rovnováhu, hod na
cíl, a také svoji odvahu a zručnost. Společně si
sestavovaly obrázek puzzle s čertovskými motivy a učily se vzájemné spolupráci. Nakonec si
všechny děti na zahradě našly ukrytý poklad
s malými odměnami.
Na Zahradní slavnosti se rozloučíme s 21 předObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

školáky, kteří odejdou do 1. třídy Základní školy. S mateřskou školou se děti rozloučí pásmem
básní a písní o zvířatech. Prozatím se chodí do
vyučování jen podívat a těší se na to, jak se stanou po prázdninách opravdovými školáky.

Velmi nás potěšilo, že jsme do vzdělávacích
činností mohli v červnu zařadit dopolední program s profesionálním jezdcem na kole a mistrem republiky i Evropy panem Vlastimilem
Hynčicou na téma „Na kole bezpečně.“ Nejdříve si s dětmi popovídal o tom, co by si měl
cyklista, který chce chránit své zdraví, na kolo
správně obléknout a také, co nesmí ve výbavě žádného kola chybět. Zodpověděl dětem

jejich otázky na věci, které je nejvíce zajímaly.
Pan Hynčica dětem předvedl malou cyklotrialovou exhibici, vytvořenou přímo „na míru
“na herní prvky naší zahrady. Jeho mistrovské
kousky vyvolaly úsměv, obdiv, úžas, radost
i obavu dětí z toho, zda tohle opravdu dobře
dopadne.

Děti ho odměnily velkým potleskem a nadšeně si vyzkoušely posadit se do sedla závodníkova kola. Pohodové dopoledne bylo příjemným zpestřením a obohacením našich každodenních činností v MŠ.
Za MŠ zapsala
Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ

Poděkování
Jménem všem zaměstnanců a dětí naší školy děkuji všem, kteří v tomto školním roce podporovali a spolupracovali s naší Základní školou a Mateřskou školou v Sudoměřicích. Poděkování
za podporu a spolupráci patří zřizovateli školy, pracovníkům Školské rady, Sdružení rodičů při
ZŠ a MŠ Sudoměřice, všem vedoucím zájmových útvarů školy, vedoucí místní knihovny Monice Podrazilové, P. Jerzymu Szwarcovi SP, členům místních spolků, místním firmám a také všem
sponzorům školy.
Děkuji rodičům i všem, kteří školu podporují a spolupracují s ní v jakékoliv oblasti a jakoukoliv
formou, ať už přispějí finančními dary nebo darují různé materiály do výuky či ŠD nebo podporují školu svou účastí a příspěvky na akcích školy (Ochutnávka dobrot, školní akademie, ples,
charita apod.). Škola si všech forem podpory a spolupráce velmi váží.
Všem přeji krásné a pohodové období letních prázdnin.
Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy
červen 2015
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Súťaž o cenu mažoretiek TakTik Sobotiště
V sobotu 25. 4. 2015 jsme vyjeli na celodenní
výlet na soutěž do Sobotiště. Byla to soutěž jak
mažoretek, tak děvčat s pomponami. Soutěž
začínala v 9:00 a to Velkými formacemi, kde
soutěžilo také našich 10 mažoretek se svou sestavou Gentleman. Zařazeny byly do kategorie Junior a získaly krásnou bronzovou medaili
a pohár.
Po Velkých formacích následovala obědová
přestávka, kdy jsme si trochu odpočinuli a nachystali naše mažoretky na další soutěžní vystoupení.
Po obědě následovaly Miniformace, kde se
taktéž předvedla naše děvčata a to v kategorii
Kadet. Jejich krásné vystoupení se umístilo na
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2. místě celkově z devíti.
Poté následovala dua a tria, kdy jako první
z nás přišlo na řadu trio Eva Baculíková, Magdaléna Režňáková a Barbora Sýkorová. V kategorii Junior skončily na 8. místě ze 14. Ve stejné
kategorii vystoupilo také duo Tereza Bursíková
a Monika Chocholáčková, které skončily na
4. místě. V due+ch Senior se ukázaly Magdaléna Podrazilová a Silvie Zemánková - získaly
bronzovou medaili.
Jako poslední z nás vystupovala Lucie Chocholáčková se svou sestavou v kategorii sólo
Kadet. Domů si odvezla krásnou stříbrnou
medaili.
Silvie Zemánková
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Mažoretky P. S. po roce zářily v Praze!
Soutěžní sezónu 2014/2015
jsme jeli zakončit o víkendu
22. - 23. 5. 2015 na Finále
MIA DANCE FESTIVAL Praha
v Paláci Lucerna.
Vyrazili jsme už v sobotu
v 6:00 autobusem ČSAD Hodonín, a.s., což byl autobus
plný nejen mažoretek, ale
také rodinných příslušníků
a přátel, kteří nám svou účastí také umožnili uspořádat
tento zájezd. A protože soutěžní disciplína mažoretek
byla naplánovaná na neděli,
mohli jsme si v sobotu udělat krásný výlet po
Praze. Ihned po příjezdu na DDM U Boroviček,
kde jsme měli zajištěný nocleh, jsme se přesunuli na Rašínovo nábřeží, nastoupili na parník
a pluli směr Zoo Troja, kde jsme strávili celé
odpoledne.
V neděli v 7.00 už byl budíček a začaly přípravy
na soutěž - česání, malování, oblékání a taky
poslední zkoušení soutěžních choreografií.
V 11:00 se Mažoretky P.S. předvedly v MIA DANCE PARADE - průvodu po Václavském náměstí
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- za doprovodu bubeníků Tam-Tam Batucada.
V 11:50 už však byla nachystaná na své vystoupení Lucie Chocholáčková, dále ve 12:10 duo
Monika Chocholáčková a Tereza Bursíková
a jako poslední ve 13:50 naše miniformace ve
složení Eva Baculíková, Lucie Chocholáčková,
Tereza Konečná, Natálie Martinková, Barbora
Sýkorová, Adéla Šamánková a Karolína Šrédlová. Všechna děvčata se předvedla, jak nejlépe
dovedla a za svá krásná vystoupení si také odvezla z Lucerny krásné medaile!
Konkrétně Lucka se svým
sólem bronz, duo Monča
a Terka taktéž bronz a hřeb
celého dne - miniformace
zlatý pohár a medaile! Ze
všech ocenění jsme měli
obrovskou radost a ukáplo
nemálo slz. :-)
Bylo to krásné ocenění za
rok nacvičování mažoretek
a také za práci trenérek Silvy
a Magdy a vedoucí Lenky.
Vedoucí
Lenka Podrazilová
25

Dětský karneval
Dne 11. 4. 2015 se uskutečnil v tělocvičně
školy dětský karneval. O zábavu se postarala Agentura Bianka z Brna. Děti bavili klauni,
mohly si zkusit vyrobit zvířátka a kytičky z nafukovacích balónků, které si pak mohly odnést
domů. Bylo zde hodně princezen, berušek, čarodějnic, upírů i motýlků.
Děti při příchodu dostaly oplatek a džus a po
celou dobu karnevalu byl zajištěn pitný režim.
Všem, kteří pomohli karneval uskutečnit, moc
děkujeme a těšíme se v příštím roce na další.

Den dětí
V neděli 31. 5. 2015 se konala oslava
MDD na kolečku ve Starém potoku. Pro
děti byly připraveny hry a překvapení.
V průběhu her dětí začalo totiž hořet
a museli být přivoláni hasiči z Petrova.
Naštěstí vše dobře dopadlo a nadějné hasičky, Karolína Šrédlová a Lucka
Chocholáčková, za pomoci zkušených
hasičů požár uhasily. Po té si děti vyzkoušely uhasit papírový dům, hasiči ukázali,
co se stane, když do rozpáleného oleje, který
začne hořet, vylejeme vodu. Tuto ukázku určitě ocenily hlavně kuchařky. Takže už víme, že
vodou hořící olej určitě hasit nebudeme. Děti
si mohly prolézt a prohlédnout hasičské auto.
Největší zábavou pro děti byla pěna na hašení
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požáru, ve které se nejedno dítě „vykoupalo“.
Nakonec si děti opekly špekáčky, které dětem
ke svátku darovalo Řeznictví Schäckovi. Počasí
nám tento den přálo a věřím, že se celé odpoledne všem líbilo. Vzhledem k tomu, že organizace SRPŠ nemůže pořádat bufety, je vždy
alespoň zajištěn pitný režim pro všechny zúčastněné. Víte, je spousta kritiků, ale možná by se mohli zamyslet nad tím, že dětí je
v obci spoustu, ale maminky v SRPŠ jsou
jenom čtyři. Všem, kteří nám dobrovolně
pomáhají, patří velký dík. Samozřejmě byli
bychom rádi, kdyby se našli ochotní rodiče (nejenom maminky) či příznivci školy
a školky, kteří by se k nám od září přidali.
Petra Šrédlová
SRPŠ
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE
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Duchovní okénko otce Jiřího
Dnes asi netradičně chci
Vám předložit promluvu
P. Antona Kasana, kterou
přenesl na mariánském
poutním místě v Novém
Veselí:
Každé poutní místo je významné, ale víte, které je
nejvýznamnější? Jedno
dítě to řeklo krásně: „Náš kostel.“ Co z toho,
že budete chodit na všechna mariánská místa
nebo platit drahé zájezdy, když do vlastního
kostela nebudete chodit pravidelně a nebudete k tomu vést své děti. A na toto se
chci teď zaměřit. Představme si svaté Cyrila
a Metoděje, jak k nám přišli ze Soluně. Úplně
jiný jazyk, jiná kultura, jiné myšlení, jiné zvyky, jiné vlastnosti. A přece přišli k nám Slovanům, vcítili se do naší mentality. Představte
si – jsem Slovák, z Oravy – pořád plný kostel,
všichni zbožní – a přijdu sem, před šestnácti
lety a začal bych zde vykládat všem – u nás
je to tak a proč tomu tak není? To ne, taky
jsem se vcítil. Víte, proč se mně to podařilo? Protože jsem zde byl dva roky na vojně u Olomouce. Když jsem tam hrával na varhany, v Konicích, tak mi ti věřící přirostli k srdci.
Říkal jsem si, kdybych byl jednou knězem, šel
bych sem. A už jsem zde šestnáct let. Toto
si asi řekli i svatí Cyril a Metoděj. Oni se do
nás vcítili. Byzantská říše byla vyspělá – i po
duchovní stránce. Vcítili se, učili se jazyk,
milovali nás. Neutekli, když přišly těžkosti.
Oni byli po svatém Pavlovi jedni z největších
idealistů. Představte si – Pavel, z jakéhosi zapadákova, z Palestiny – přinesl víru až do impéria, do Říma. Plný ideálů, ničeho se nebál.
To samé Cyril a Metoděj – věří ideálu – naučíme ten lid písmu, dáme jim písmo, aby mohli
ve svém jazyce číst, aby se mohli ve svém ja28

zyce modlit. A oni to dokázali.
Teď si to obraťme k nám. Když máme
v diecézi sčítání lidí v kostelích, tak to upadá
– je jich míň a míň lidí. Víte proč? Protože
jsme ztratili ideály – ideály sv. Pavla, sv. Cyrila a sv. Metoděje. Jako bychom nad tím národem mávli rukou – i nad svými dětmi. Když
se vás ve zpovědi zeptám – a co děti, tak odpovíte: „To už nejde otče, ještě ministrovali,
teď už nic, víte jaká je doba.“ – Nejste zbabělci? Kde se poděly ideály – u nás kněží, u vás?
Mám maminku, tak jak jste vy. Přesně. Tak
jako vy (ukazuje na poutnici před ambonem)
– máte osmdesát čtyři ne? Moje mamka má
taky tolik, jsem z osmi dětí. Mamka má respekt. Když se jí něco nelíbí, okamžitě nám
to dá najevo. A vy jste ztratili kolikrát respekt.
Vy se bojíte, že vás hodí do domova? Nebo
čeho se bojíte? Proč se bojíte vlastních
dětí? Respekt. Představme si svatou Moniku. To nebylo, tak jak vy, že můžete sednout
na vlak nebo na autobus, a zajet za svým
děckem. Ona – jak se dostala z Kartága – za
svým synem Augustinem, do Říma? Kolikrát
ji poslal pryč. A ona zase do toho velkoměsta,
smutná, s pláčem – a tak to dělala 17 roků.
Mohla zůstat doma, v Kartágu a modlit se.
Ale ona chodila za svým synem – sedmnáct let. Dvě věci vám chci poradit – nejen
modlitba, ale chodit za svými dětmi. Vy se
jich bojíte, bojíte se jim něco říct. Nebojte
se, když to řekneš s úsměvem a s láskou,
a vyhodí tě jedněmi dveřmi, běž druhými. A dělej to sedmnáct roků. Nestačí se jen
modlit. Když přišel kardinál Trochta, mučedník, z diecéze o mnoho horší než jsme my
– z litoměřické, k papeži – zeptal se ho: „Jak
se vám tam daří?“ - „Otče nám již zůstává
jen se modlit.“ - Papež mu řekl: „Modlitba
není jen nic jiného, modlitba je obrovská
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

síla.“ Ale je třeba i chodit. Co z toho, že budeš
chodit na každé poutní místo a chodit pro
útěchu k P. Marii? Ty musíš chodit za svými dětmi. A tak změníme tuto vlast. Když
zemřete, kdo tu zůstane? Vy musíte zabrat,
nejen my kněží. Všichni musíme zabrat, dokud tu jsme. Toto neříkám jen vám, ale i svým
věřícím. Důležité je, abyste vy starší chodili stále do kostela a stále někde chodili.
Neuzavírali se. Představím si svoji mamku.
Každý den chodí do kostela – to je samozřejmé. Ale také chodí ke kapličce, ke kříži, pořád
chodí. Ne jak blázen, který neví kam. Ale ona
pořád chodí – mohou si podle ní lidé řídit hodinky – paní Kasanová, teď půjde ke kapličce.
Úplně mě dorazila, když odcházím z domu,
tak jedeme za tatínkem na hřbitov. A ona
říká: „Ještě mě zavez dolů, ke svatému Janu
Nepomuskému, k jeho soše.“ - „Mami, i tam
chodíte?“ – „Aby si nevyzradil zpovedné
tajemstvo se chodím modliť.“ Potom jsem
ještě několik kilometrů plakal dojetím z vlastní mamky. Vaše děti vám to nedají najevo,
ale jsou z vás dojaté. Víte, když do rodné dědiny dojedu, nejdřív jsem vždycky lehce zaklepal a ona otevřela, teď už špatně slyší, tak
musím pořádně tlouct. Ale když pomyslím,
že jednou neotevře, protože už zde nebude
– to je těžké. Toto i vaše děti tak cítí, možná
trucují, možná se tváří, že vás nechtějí – „Dej
mně pokoj mami, to je můj život!“ – Ale oni
dlouho trucovat nebudou. Žádná modlitba nevyje nazmar, ale ani vaše upřímné
domlouvání svým dětem. Není potřeba
moc domlouvat: „Víš, že jsou Vánoce, chodils
kdysi ke zpovědi, tak běž zase.“ nebo „Běž do
kostela, co z toho máš, že nechodíš? Proč
pohrdáš tím, co jsme tě s taťkou učili?“
Když jsem byl v televizi, v Poště pro tebe u Ester Janečkové, tak ona mi říká – „Mě se posmívali ve škole - proč chodíš do kostela, co
z toho máš, když ten Bůh ani není – a já jsem
červen 2015

jim řekla: No nic, když není, tak není. Ale co
vy budete dělat, až zjistíte, že Bůh je. Co pak
budete dělat, když jste se mu posmívali?“
A tak je to třeba říkat – rozumným způsobem – vlastním dětem. Co z toho máš, když
nejdeš. Často připomínat, nebát se svých
vlastních dětí. To jsou vaše děti. Vás se jednou Pán Bůh zeptá: „Kde máš svoje děti?“
To se vás skutečně zeptá. Tak jako mne se zeptá: „Kde máš ty ovečky, které jsem ti svěřil?“
Dobře vám radím – tak na to choďte.
Modlitba, chodit za nimi, nečekat, že oni
budou chodit za mnou. Chodit za nimi. To
je velice důležité. Věřte, nic nevyjde nikdy nazmar. Ani modlitba, ani to vaše chození. Kdo
by chtěl toto víc probrat, může se informovat
u svých kněží nebo u mě.
Když jsem takto mluvil, mluvím jako před
smrtí – protože ještě před dvěma týdny jsem
ležel na JIP-ce po infarktu. Takže vím, o čem
mluvím. Tyto dva týdny to ze sebe ještě více
sypu, aby to lidé pochopili. Víte, že nejen vy
starší, ale i my mladší nevíme dne ani hodiny. Čím dříve to pochopíme, že dokud tu
jsme – víte, dělám občas adorace s důchodci,
mými farníky – a kdyby jich tam došlo dvacet,
tak nevím co bych jim provedl. Oni musí dojít všichni. Každý dostane osobně pozvánku.
Potom to s nimi probírám, jako s vámi. Když
všichni zabereme ve farnosti, víte, jak to
potom funguje? To vám neubývají lidi, spíš
přibývají. Jenže my jsme přestali být nadšení,
přestali jsme být plní ideálů. To je ta chyba. Asi to Pán Bůh chtěl, abych ještě žil a toto
vám zde vykládal, když mě lékaři pustili. Budu
se o to stále snažit. Dokud žiji, tak jako moje
mamka. Ona mě stále překvapuje. Pořád
něčím jiným – tak jako naposled svatým
Janem Nepomuckým. Stále překvapujte
své děti. Nejen svým schováváním se, báním
se, až strachem. Víte jedna slovenská písnička
říká: „S tebou, babičko, má týden sedm nedě29

lí.“ Když k tobě přijdu – je mně tak dobře,
u tebe je neděle. Toto udělejte, aby vašim dětem a vnoučatům u vás bylo dobře. Aby babičce zářila radost z očí. Je to babička spokojená, vyrovnaná. To děcko, i když trucuje, když
povyroste nebo zestárne – ono si na vás vzpomene a ty kostely nebudou vůbec prázdné –
věřte tomu. To oni si vás nahradí. V této naději
chci zakončit toto kázání, když toto zkusíme,
to co jsem říkal – vy to děláte, ale já chci víc,
abychom to dělali všichni. Tak věřte, že si
děti i vnoučata – když teď trucují – jednou
přestanou. Protože oni budou vidět – rodiče tak pěkně žijí, babička s dědečkem pěkně
žijí – ta víra cosi má v sobě. A já jsem tím tak
pohrdal. Kdyby maminka žila, já bych jí řekl, ať
se nezlobí. Věřte tomu, to přijde. Odevzdejte to matce Boží, Panně Marii a věřte, že
zázraky se dějí nejen na poutních místech.
Panno Maria udělej – i skrze mé modlitby, mé
domlouvání, můj úsměv, můj vnitřní pokoj –
vypros jim milost obrácení. Amen
Info z farní kanceláře
Biřmování (confirmatio – utvrzení) stvrzuje
a posilňuje křestní milost. Biřmování se také
nazývá svátost křesťanské dospělosti. Účin-

kem biřmování je zvláštní vylití Ducha svatého – takové, k jakému došlo v den Letnic.
Toto vylití vtiskuje duši nezrušitelné znamení
a působí vzrůstající křestní milost: hlouběji
zakořeňuje do Božího synovství; pevněji spojuje s Kristem a jeho církví; rozmnožuje v duši
dary Ducha svatého; dává zvláštní sílu vydávat svědectví křesťanské víře. Svátost biřmování se přijímá nejdříve po dovršení 14 let. Na
tuto svátost, kterou obvykle uděluje biskup,
se biřmovanci delší dobu připravují (zpravidla 1 rok). K přípravě je nutno se přihlásit.
V naší farnosti se naposledy konalo svaté
biřmování v roce 2011. Další udílení svátosti
biřmování v naší farnosti plánuji v roce 2016.
Přihlášky k biřmování si vyzvednete, prosím
v sakristii. Příprava začne od poloviny září
2015.
Výuka náboženství
Milí rodiče, kdy jste dali pokřtít své dítě, spolu
s kmotry jste ze zavázali, že budete je vychovávat ve víře. Je to veliká morální zodpovědnost před Bohem (je potřeba si z toho zpytovat svědomí u svaté zpovědi). Přihlášky pro
prvňačky na školní rok 2015/2016 si můžete
vyzvednout v sakristii.
O. Jiří

Misijní kavárna
Nápad jak podpořit potřebné
v misiích a k tomu připravit krásné květnové odpoledne se zrodil v loňském roce, kdy proběhl
první ročník. Protože všichni byli
nadšení a děti z Misijního klubka
se na další Missio Café s cukrárnou a vernisáží obrázků velmi
těšily, bylo jasné, že vše s radostí
připravíme i letos.
Misijní kavárna byla spojena
s prodejní vernisáží obrázků.
30
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V tomto roce s tématem zasvěcených
osob. Proto už přípravě na tuto akci
předcházelo malování malých uměleckých děl. Dobří
lidé z celé farnosti
nanosili
spoustu
výborných zákusků,
které sloužily k prodeji dle misijního
jídelního
lístku.
Vše bylo připraveno a děti s velkým
nadšením očekávaly první hosty. Počasí se
vydařilo a tak mohla být kavárna rozšířena
nejenom v prostorách přístavby kostela, ale
i na zelený palouček za kostelem k příjemnému posezení na čerstvém vzduchu.
Misijní obsluha se o své hosty starala se
vším nasazením, i přes občasné vlny přicházejících hostů, při kterých se i v kuchyni
pořádně zapotili. Každý host si mohl vybrat
z menu, které obsahovalo nejrůznější medovníky, zákusky nebo dokonce palačinky,
k tomu měl host na výběr z různých druhů
káv.
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Překvapením pro otce Jiřího bylo přání
k jeho významnému výročí 25. let vysvěcení
na kněze, kdy mu Misijní klubko zazpívalo
písničky a s poděkováním za jeho věrnou
službu předalo malý dárek v podobě jeho
portrétu. Hudební vsuvku ocenili i hosté kavárny.
Vzácným hostem Misijní kavárny byl Národní
ředitel Papežských misijních děl v Zambii Bernard Makadani Zulu, pro kterého děti také připravily hudební vystoupení a obrázek s vyobrazením jeho podoby. Zájemci si s ním mohli
popovídat o životě v Zambii, o všech starostech, ale i radostech
tamějších obyvatel.
Děkujeme všem těm,
kteří s myšlenkou na
chudé přichystali zákusky, zapojili se do
příprav celého misijního dne a také těm,
kteří ukázali svým finančním darem svou
štědrost (výtěžek byl
zaslán na podporu
projektů PMD).
Janečci
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Návštěva ze Zambie
Zjištění, že Papežská misijní díla mohou hostit
zambijského národního ředitele, ale nemají
místo pro jeho pobyt na téměř 5 dní (bez jakéhokoliv doprovodu, tudíž i překladu) bylo
velkou výzvou. V prvním okamžiku však nepředstavitelnou, jak ji zrealizovat. Na přípravu
byl jen týden. Po několika telefonátech vysvitla naděje a dál už bylo vše v režii samého
Boha. Všichni oslovení bez zaváhání přislíbili
pomoc při pobytu otce Bernarda Makadani
Zulu a mohly začít rychlé přípravy.
Vyzvednutí z pražského letiště a program
prvního dne zajistilo Misijní klubko z Havl.
Brodu. Poté si otce Bernarda převezla rodina
Bučkova do Strážnice, kde mu poskytli „domov“. Otec Bernard Během dalšího dne navštívil Základní školu M. Kudeříkové ve Strážnici, kde se děti mohly seznámit s úplně jinou
kulturou, a zároveň si mohly osvědčit své jazykové dovednosti angličtiny. Dále navštívil
mateřské centrum Sedmihlásek ve Strážnici,
kde se setkal s úplně nejmenšími dětmi a jejich maminkami.
Velkou chvílí pro naši rodinu bylo setkání
s otcem Bernardem u oběda. Představení se
v kmenovém jazyce Nyanja bylo pro otce velkým překvapením, jelikož v Zambii je 74 kmenových jazyků a právě tím jeho jediným
rodným promluvil někdo v Sudoměřicích .
Pochutnal si na klasice moravské kuchyně,
vepřo knedlo zelo, kdy knedlíky přirovnával
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k zambijskému pokrmu nshima. „Nshima“
je tradiční jídlo prostých Zabijců, připravované z kukuřičné mouky. V chudých oblastech
představuje hlavní denní příděl potravy. Má
konzistenci jako velmi tuhá krupičná kaše
(drží tvar) a chutná neutrálně asi jako naše
noky. Odpolední program nám zajistil Zdeněk Fojtík s výkladem o Baťovi a sudoměřickém Výklopníku. Otec Bernard se obeznámil
s tím, odkud Baťa a značka bot vlastně pochází. Během plavby lodí přišla řeč i na krokodýli
žijící v řece Luangwa v Zambii. Na slovenské
straně jsme udělali malý piknik a vrátili se
zpět k Fojtíkům. Tam jsme ještě shlédli práci
na 3D tiskárně.
Mši svatou spojenou s besedou o projektech
Papežských misijních dílech, strávil Otec ve
Strážnici, dále v Hodoníně a stihl také krátké
večerní setkání s mládeží veselského děkanátu.
Nedělní program patřil zcela Sudoměřicím. Host při svátku Seslání Ducha Svatého
koncelebroval otci Jiřímu, který se závěrem
vyptával na život kněží a bohoslovců v zambijských farnostech a seminářích. Otce Zulu
zase zaujaly naše slovácké kroje, kterých si
všiml na ženách a přirovnával je podobným
těm, ve kterých chodí ženy v Zambii na mši
svatou. Odpoledne byl páter Zulu hostem
Misijní kavárny, kterou pořádaly děti z Misijního klubka. Otec ocenil misijní práci jak
v naší farnosti, tak i v celé ČR, kdy při podobných akcích jako naše Misijní kavárna, se navzájem obohacujeme, při setkávání se, a zároveň do lidí dostáváme povědomí o misiích,
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tím, že dokážeme něco nabídnout a zapojit
všechny. U „zambijské“ nástěnky a fotek bohoslovců, kteří pocházejí ze stejné diecéze
jako otec a se kterými se osobně zná, jsme
společně mohli prožít moc krásný moment
při zpěvu Otčenáše ( Atate athu muli m´mwamba) v jazyce Nyanja. O večerní prohlídku
Skalice se postaral otec Jiří, který Bernarda
zavedl ke Kalvárii a skalické Loretě. Při zpáteční cestě si ještě prohlédli sklep pana Františka Bučka, kde se mohl zambijský host poprvé seznámit s výrobu vína. Kvůli špatnému
počasí a vysokým teplotám (v létě až 47°C)
se italským misionářům nepodařilo vinice
v Zambii založit, proto se víno do Zambie
dováží z jižní Afriky.
Večer jsme trávili společně v rodině. Ještě několikrát jsme jej překvapili frázemi v rodném

jazyce a tak jsme se otci Bernardovi zaryli do
jeho srdce .
Ráno po snídani otec navštívil velmi krátce
školku, kde pozdravil děti. Některé z nich se
přišly odvážně představit v angličtině . Pomalu jsme odjížděli ze Sudoměřic s prosbou
o požehnání celé obci. Během návštěvy jsme
si mohli uvědomit, kolik krásného má každý
z nás na cestě životem připraveno. Mohli jsme
poznat zcela jiný způsob života v Zambii. Laskavost lidí, kteří nás obklopují a s přijetím návštěvy nám pomohli.
Slova otce Bernarda, která nám dlouho zůstanou na mysli:
,,Zambie je vděčná misionářům, kteří přišli do
Afriky a přinesli evangelizaci a vzdělání… protože my jsme jejich ovoce a jsme na to hrdí.“
Janečci

Misijní pouť
Dne 13. 6. 2015 se Misijní klubko dětí zúčastnilo 13. celostátní misijní poutě a 10. misijního
dne dětí ve Vranově nad Dyjí. V 6 hodin ráno
jsme odjeli auty do Hodonína, kde jsme se setkali s klubkem z Hodonína a společně odjeli
mikrobusem za zážitky do Vranova. Cesta byla
dlouhá, protože jsme se těšili a únavná, protože už ráno bylo dost horko.
Po příjezdu jsme se zaregistrovali a dostali „Misijní pas“. V 10 hodin začala mše svatá v kostele
Nanebevzetí Panny Marie,
jejímž hlavním celebrantem
byl brněnský biskup ThLic.
Vojtěch Cikrle. Během mše
jsme nesli obětní dary v kostýmech, které vyznačovali
jednotlivé světové kontinenty.
Po mši začala hra „Zábavné
putování po kontinentech“.
Chodili jsme ve skupinkách
červen 2015

po okolí Vranova a na každém stanovišti – kontinentu plnili úkoly. Například v Evropě jsme
poznávali naše květiny a byliny, v Africe skládali puzzle, v Asii jsme zachraňovali postižené
zemětřesením poskytováním první pomoci,
a dále skládali pyramidu z kostek. Bylo to velmi
zajímavé a poučné. Trasa končila u kostela. Zde
nám spočítali pořadatelé body a dle množství
bodů jsme si vybírali odměny.
Na oběd jsme dostali párek s kečupem nebo
hořčicí a chlebem a hlavně
pití. Další program probíhal
v kostele. Bylo zde divadelní
představení na téma „Bajky“,
které pocházely z různých
kontinentů. Součástí celého
programu byl Misijní jarmark.
Moc se nám ve Vranově líbilo,
odnesli jsme si spoustu krásných zážitků a vzpomínek.
Katka Krieglerová
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ČAS BĚŽÍ, VĚČNOST ČEKÁ...
Dne 8. května 2015 jsme se my, farníci ze
Sudoměřic, spolu s věřícími ze Strážnice, Velehradu, Louky i Vnorov vydali na pouť Po
stopách Jana Pavla II. Navzdory předchozímu
nevlídnému počasí se na nás ráno při odjezdu
začalo sluníčko přátelsky usmívat a dalo nám
naději, že si pouť budeme moci užít bez doprovodu dešťových kapek.
Jak už to na našich farních zájezdech bývá,
díky výborné atmosféře v autobuse (za kterou vděčíme také našemu oblíbenému řidiči
z autodopravy Škopík) cesta do Polska uběhla
neskutečně rychle.
Odpoledne jsme dorazili do Czestochowe
a ubytovali se v ženském klášteře Urszulanek. Odtud to bylo jen pár minut do areálu
Jasnej Góry, kde se nachází nejvýznamnější
poutní místo Polska. Jan Pavel II. toto místo
navštívil šestkrát a na jedné z jeho mší se na
tomto místě shromáždilo 1,5 milionu věřících.
V klášterní bazilice Nalezení svatého Kříže
a Nanebevzetí Panny Marie se nachází slavná
ikona Panny Marie Czestochowské (tzv. Černá
Madona). Tomuto obrazu jsou připisovány zázračné schopnosti a pro Poláky má mimořádný význam. Měli jsme možnost si soukromě
vychutnat atmosféru místa a navštívit kromě
baziliky také Rytířský sál, Zbrojnici, či Klenot-
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nici, nebo si projít křížovou cestu. Otec Jiří pak
speciálně pro nás sloužil v kapli Sv. Růžence
mši svatou. Po večeři v klášteře jsme se ve
21 hod. vrátili zpět do baziliky, kde jsme se
zúčastnili slavnostního tzv. Apelu Jasnej Góry,
při němž dochází k uzavření obrazu. Ti, kteří si
druhý den přivstali, mohli zažít opětovné otevírání obrazu se slavnostními fanfárami.
V sobotu ráno po snídani jsme se přesunuli do královského Krakówa, hlavního města
Malopolského vojvodství. Město leží při toku
řeky Visly a kromě toho, že je dle průvodce
jedním z nejdůležitějších polských turistických center, je dle názorů nás zúčastněných
také mimořádně krásným městem. V úvodu tzv. Královské cesty nás uvítalo městské
opevnění z červených cihel - Barbakán, které
je navzdory svému vzniku v 15. století dosud
velmi zachovalé. Prošli jsme bývalým středověkým opevněním města - gotickou Floriánskou bránou a za zpěvu pouličních muzikantů v dobovém oblečení se ocitli v příjemném
prostředí historické uličky s krámky. Jaké nás
však čekalo na jejím konci úžasné překvapení,
když se před námi otevřelo celé středověké
náměstí. Věže, historické domy, kavárničky,
tržnice Sukiennice, dlouhá řada bílých koní
s bryčkami, stánky s kašmírovými šátky, oživlé
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sochy i Pan Wolodyjovski s hustým knírem
s nezbytnou kasičkou za pasem. Z věže kostela Panny Marie zněl tradiční, 700 let starý, Hejnal z trubky na všechny světové strany a my
se mohli nechat unášet úžasnou atmosférou
tohoto místa. Další zastávkou pak bylo Collegium Maius, gotická stavba z 15. stol., která je
součástí Univerzity Jagellowské, na níž studoval i Mikuláš Kopernik.

Ulice Grodská nás pak vedla z náměstí k hradu
Wawel, dalšímu objektu našeho zájmu. Protože bylo po poledni a hlad už se hlásil ke slovu,
zastavili jsme se společně v Rytířském sklepu na smluvený oběd. Milým překvapením
bylo tradiční polské jídlo Bigos ze zelí a masa.
Dobré jídlo jsme pak mohli ještě doplnit každý dle chuti o sklenici oroseného piva nebo
třeba o zmrzlinu. Přestože byl Wawel odtud
jen malý kousek, bylo nutné dodržet časový
harmonogram, protože prohlídka byla rezervována na určitý čas s použitím audioprůvodce. Ve smluvenou hodinu jsme tedy
všichni stáli na nádvoří dominanty
Krakowa se sluchátky na uších,
připraveni ke zhlédnutí katedrály,
hrobky králů a také zvonu splněných přání -Zikmunda.
Wawel je tedy nejen vrch na břehu
Visly, ale také stejnojmenný impozantní královský hrad s katedrálou
sv. Stanislava a Václava. Hrad býval
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po staletí sídlem panovníků a katedrála místem korunovací i pohřbívání králů a také národních hrdinů a velkých spisovatelů.
„Kdo navštíví onen chrám, stane tváří v tvář
dějinám národa.“ (Jan Pavel II.)
První zmínky o budování katedrály spadají do
10. století, ale vlivem složitých historických
událostí byla tato několikrát znovu stavěna.
Dnešní gotická bazilika nemá jednotný vnější
vzhled, protože v průběhu dalších staletí byl
ke korpusu přistavěn soubor stylově různých
budov, především kaplí, různorodých architektonických stylů. A právě to na vás udělá
mimořádný dojem. Dýchne na vás atmosféra
prošlých dějin. Můžete procházet místem,
kde byl korunován Vladislav Lokietek, můžete
projít katedrálou, kterou mohl po dostavění
o 40 let později procházet jeho syn Kazimír
Veliký, nebo později Vladislav Jagellonský
s královnu Sofií, či jejich syn Kazimír se svojí
ženou Alžbětou Habsburskou. Můžete se zastavit u zázraky opředeného černého kříže,
u kterého klečívala královna Hedvika. Měli
jsme také možnost dotknout se Zikmundova
zvonu v nejvyšším patře věže s tím, že naše
pravá ruka na jeho srdci a levá přiložená k oblasti našeho, nám dokáže splnit i to nejtajnější
přání. Wawelská katedrála byla srdeční záležitostí Karola Wojtyly již od jeho dětství. Jako
krakovský arcibiskup pak zde pobýval až do
svého jmenování papežem Janem Pavlem II.
téměř 15 let. Po své volbě napsal o wawelské
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katedrále v dopise adresovaném krakovské
katedrální kapitule: „tam bije srdce Polska
i moje srdce“.
Spousty těchto zážitků jsme pak mohli po
prohlídce probírat u výborného kafíčka v příjemné wawelské zahradní restauraci. To už
nás ale čekala cesta na další poutní místo Božského milosrdenství v Lagevnikách.
Lagevniky jsou známy díky sestře Faustyně
Kowalské, která byla v r. 1993 prohlášena za
blahoslavenou. Její život provázela různá vidění a zjevení. Zemřela v pouhých 33 letech.
V r. 2000 ji Jan Pavel II. svatořečil a na její počest zavedl svátek neděle Božího milosrdenství (první po Velikonocích). S jejími výjimečnými schopnostmi souvisí nám velmi dobře
známý sugestivní Obraz Milosrdného Ježíše.
Dnes je na místě vybudována bazilika, která
zvenčí působí jako obrovský betonový monument, avšak uvnitř na Vás čeká spousta světla
a prosté jednoduchosti, která dává vyniknout
symbolu tohoto místa - obrazu zmrtvýchvstalého Krista.
Z tohoto poutního místa jsme se navečer
přesunuli k ubytování do jednoho z klášterů
dalšího významného polského poutního místa - Kalwarie Zebrzydowske. Jan Pavel II. toto
město často navštěvoval a stal se také jeho
čestným obyvatelem.
Po nedělní ranní mši jsme se vydali do Wadowic, do domu, v němž se r. 1920 narodil malý Karol Wojtyla. Myslela jsem, že to
bude pouze jeden z dalších rodných domů
významných osobností přebudovaný na
muzeum. K mému překvapení však dojmy
z tohoto místa daleko přesahují prostorové
možnosti tohoto článku. Ocitnout se v útulném měšťanském pokojíku s háčkovanými
dečkami a velkým jídelním stolem uprostřed,
který otec navždy uzamknul poté, co v něm
malému devítiletému chlapci a jeho o 14 let
staršímu bratrovi zemřela maminka, nenechá
nikoho chladným. Poté, co si uvědomíte, že
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ve svých 12 letech chlapec přišel také o svého
bratra Edmunda a zůstal s otcem sám, začnete jeho život vnímat zcela jinak.
„Moje dětská a mladá léta jsou spojena především s postavou otce. Viděl jsem zblízka
jeho život, viděl jsem, jak na sebe byl náročný, viděl jsem, jak poklekal k modlitbě.
To bylo nejdůležitější v oněch letech, jež
znamenají mnoho v období dospívání mladého člověka. Otec, který byl na sebe náročný, v určitém smyslu nemusel být náročný
na syna. Jak jsem se na něho díval, naučil
jsem se, že člověk má klást požadavky sám
na sebe a snažit se své povinnosti splnit.
Jan Pavel II.
Současná, velmi obsáhlá, multimediální expozice v domě zachycuje jeho život od narození, až po smuteční obřad 2005 ve Vatikánu.
A věřte, že tady si mnohem intenzivněji uvědomíte, kdo to vlastně byl Jan Pavel II. Tento
rodný dům přímo sousedí s bazilikou Obětování nejsvětější Panny Marie a nápis na jeho
zdi koresponduje s názvem tohoto článku.
Denně se na něj díval ze svého okna malý Karol a z téhož okna jsme se na něj dívali i my.
Na konci poutě jsme si dopřáli v místní cukrárně Kremówku, oblíbený moučník Jana Pavla II. a vydali se k domovu.
Za to, co jsme mohli na letošní pouti vidět,
vděčíme našemu Otci Jiřímu. Jak já říkám,
školní výlet. Vše zajištěné a zorganizované do
posledního detailu, včetně vstupenek přímo
do ruky.
A luxusní počasí k tomu . Moc děkujeme.
Pavla Sochorová
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Okénko Místní organizace Svazu důchodců ČR v Sudoměřicích
Není pravda, že máme málo času.... Pravda je, že
jsme ho hodně ztratili tam, kde jsme být neměli.
/zdroj internet/
Vždy se najdou ti, kteří si čas neudělají, ale my
máme většinu členů, kteří se rádi zapojují do
všech našich akcí, které pořádáme, ale také
akcí obecních, školních i církevních.
Od počátku roku se našich akcí uskutečnilo
několik a vždy se zájmem členů o aktivní zapojení a účast. V zimním období to byla klubová odpoledne se cvičením, stolními hrami,
zdravotnickými přednáškami.
Velký zájem byl i o pečení patentů před fašaňkem, na které už hosté zabíjačky čekají a také
účast masek ve fašaňkovém průvodu byla
hlavně ze strany důchodců.
Hodnotící schůze se zúčastnilo přes 60 členů,
jako hosté pozvání přijali i starosta a místostarosta obce, které vždy rádi uvítáme a kteří
také zodpovědí mnohé dotazy zúčastněných.
V dubnu jsme se aktivně zúčastnili lampiónového průvodu k 70. výročí osvobození obce
a zájezdu na velmi pěkné divadelní představení ve Zlíně – Dokonalá svatba. Poslední
dubnový den jsme už tradičně společně odjeli na Slet čarodějnic na Výklopníku, kde s námi
už pořadatelé počítají a měli pro nás připravenou i čarodějnickou soutěž. Následující den
naši členové navštívili Výklopník i u příležitosti
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Otevírání plavební sezóny na Baťově kanálu.
Účastníme se také hodových oslav, průvodu
a návštěvy hodové zábavy, 2 naše členky vypomáhají v pokladně při odpoledním vystoupení
krojovaných na kolečku ve Starém potoku.
Velký zájem byl o červnový zájezd na Svatý
Kopeček, kde jsme měli možnost prohlídky
baziliky a účasti na mši svaté, navštívili jsme
místní zoologickou zahradu, projeli se vláčkem po safari a po obědě odjeli do Olomouce, kde byl rozchod a pak prohlídka Arcibiskupského paláce. Počasí nám ten den přálo
a snad všichni spokojeni a unaveni jsme odjeli
domů.
V měsíci červnu ještě připravujeme aktivní
účast na Dni pro rodinu.
Pod vedením pana Vaška Možnara se od dubna konají každou sobotu, za příznivého počasí, oblíbené výlety na kolech po okolí. Zájemci
o tyto výlety dostanou rozpis termínů a tras
a pro ostatní občany a zájemce, kteří se chtějí
zúčastnit, je trasa a termín hlášen v místním
rozhlase.
O případných společných akcích v průběhu
prázdnin budeme členy informovat prostřednictvím místního rozhlasu.
Všem našim členům i občanům přejeme pěkné léto a dětem prázdniny.
Růžena Klásková
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Hokejbal
Extraligovému nováčkovi ze Sudoměřic konec základní části moc nevyšel. I když jsme
jako jediný team v Extralize porazili první
team tabulky Vlašim, na play off to nestačilo
a tak jsme se museli smířit s bojem o udržení
v české nejvyšší soutěži. V boji o všechno nás
čekalo 6 důležitých zápasů a my jsme věděli,
že každý bod i gól může rozhodnout o sestupu z Extraligy.
Třinec : Sudoměřice 1:2 ss
Hradec Králové : Sudoměřice 2:3 ss
Kovo Praha : Sudoměřice 2:1
Sudoměřice : Třinec 3:1
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Sudoměřice : Hradec Králové 7:0
Sudoměřice : Kovo Praha 1:3
Dali jsme do toho všechno a boj se vyplatil.
Baráž o sestup z Extraligy si zahraje Třinec,
který byl ze všech čtyřech teamů nejlépe nasazený a měl náskok 8 bodů.
Chtěli bychom všem poděkovat za krásnou,
ale bohužel ne moc úspěšnou sezonu. V prvním případě hlavně obecnímu úřadu, všem
našim sponzorům, divákům a lidem, kteří
nám pomáhají se o hokejbal starat. Příští sezona už bude, doufejme, úspěšnější.
Jan Kaluža ml.
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Návštěva mateřské školky v Sudoměřicích
Oslovila mě slečna Hana Matějíčková, zda
bych něco neukázal ze svého umění na kole.
Neváhal jsem a domluvil termín a vymyslel
nějaký program pro nejmenší. Přivezl jsem
pěkné poháry, věnce, dresy na ukázku. Dětem
jsem před trialovou ukázkou dál pár otázek,
co má před jízdou na kole mít za výbavu a překvapilo mě, že už věděli, že mají mít řádně
upevněnou cyklistickou přilbu, reflexní vestu,
odrazky a světla na kole. Na cestě jsou
nejmenší cyklisti nevyzpytatelní, což
je potřeba je dobře vědět a my řidiči předvídat, že můžou změnit směr
jízdy bez varování!! Děti si prohlédly
moje trofeje a osedlaly mé kola a udělali fota. Při ukázce jsem požádal dobrovolnice z řady učitelek a děti se o ně
bály, což bylo moc dojemné!
Na závěr jsem rozdal podpisy na mé
fota a na oplátku od dětí krásné namalované cyklisty, které zdobí moji
prodejnu! Bylo to pro mě moc hezká
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akce, kdy se děti dobře bavily, a věřím, že si
vzaly ponaučení, že přilba na kole je důležitá
a povinná! Hodně záleží i na rodičích a měli by
jít příkladem a sami je používat, mně osobně
už několikrát zachránila život!! Všem přeji
hodně příjemných kilometrů na cyklostezkách i s vašimi dětmi, a abyste si to užili bez
pádů a odřených kolen.
Vlasta Hynčica
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Kalendárium akcí na Výklopníku pro rok 2015 aneb seznam deštivých dnů
ČERVENEC
11.7. Fotografické symposium zahájení výstavy
4.7

Cyrilometodějské táboření pod Výklopníkem
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz

5.7.

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

11.7. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
18.7. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
25.7. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
SRPEN
Karneval s Obelixem termín bude upřesněn.
1.8.

Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

8.8

Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

15. 8. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
22. 8. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
29.8. Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby od 18 00hod do- 22 00hod.
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
ZÁŘÍ
5.9.
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70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE

foto Hrachovský Tomáš

OTEVÍRANÍ PLAVEBNÍ KOMORY

červen 2015
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25 LET VÝROČÍ KNĚŽSTVÍ
O. JIŘÍHO
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