Obecní zpravodaj
Ročník XVIII, číslo 3
Čtvrtletník, říjen 2016

SUDOMĚŘICE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět po prázdninách a po dovolených
se setkáváme u našeho zpravodaje, abychom si připomenuli uplynulé období,
rekapitulovali co se u nás událo a z určitého úhlu pohledu to i kriticky zhodnotili. Uplynulé čtvrtletí bylo poměrně
hodně nabité událostmi, kulturními
i sportovními akcemi.
Protože počasí bylo velmi příznivé,
dělo se toho vcelku dost. Nejprve ale
práce, pak zábava. Pracovníci obecního
úřadu se zabývali především úpravami venkovních prostranství, sečením
trávy a údržbou zeleně, ekologickou
likvidací biologického odpadu na kompostárně, úpravami cest do vinohradů,
opravami cyklostezek po hrázi Baťova
kanálu a dalšími pracemi, které souvisí
s obecním majetkem. Vyčistily se oba
dva dvory u obecního úřadu, k č. p. 322
a u č. p. 323. Dodavatelsky se realizovalo vybudování komunikace ke kuchyni
mateřské školy a vybudovalo se nové
parkoviště ze zatravňovacích dlaždic
pro maminky, které vozí své děti do
školky autem. Nerealizovalo se vyčištění
požární nádrže, ale to proběhne na podzim, až bude dostatek vody na přítoku
do nádrže.
V těchto dnech probíhá závěrečná fáze
jednání o výběru zhotovitele pro stavební akci „ Rekonstrukce smuteční síně
Sudoměřice“. Výběr zhotovitele musí
nejprve schválit zastupitelstvo, pak to
bude zveřejněno. Připravuje se velká
stavba oprava Statku č. p. 126 na občanskou vybavenost.
Pokračování na str. 4

Den české státnosti a sv. Václava, oslava hodů v Petrově mší svatou AKCE DÁME KROJ!

Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny
potrvají.
Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.
Říjen blýská - zima plíská.
Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
V říjnu mnoho dešťů - v prosinci mnoho větrů.

Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
dostává se Vám do rukou podzimní číslo. Uvnitř naleznete obvyklé informace od ochotných přispěvatelů, bez kterých by zpravodaj nemohl
vzniknout. Omluva: V minulém čísle v článku o panu Skalíkovi bylo chybně uvedeno jeho křestní jméno. Tímto se panu Josefovi Skalíkovi redakce
omlouvá a ještě jednou děkuje za rozhovor.
Všem Vám přejeme příjemný podzim.
redakce

Poděkování za úrodu – Dožínky 4. 9. 2016
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pokračování
z titulní strany
Připravena je k realizaci I. etapa, tj. přední
část budovy bez zadní částí, kde kdysi byl
sítotisk. Tato akce se
připravuje pro podání
žádosti o dotaci z Operačního programu
přeshraniční spolupráce SR-ČR. Partnerem
v této akci nám bude Město Brezová pod
Bradlom, které usiluje o získání peněz na
technické zázemí u velkolepého památníku M.R.Štefánika na kopci Bradlo. Dále
se intenzivně připravuje akce – Chodníky
– centrum obce, a na tuto investiční akci
bude požádáno o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ČR. Probíhá schvalování nového Územního plánu Sudoměřic, kde jsme se snažili zapracovat co nejvíce budoucí rozvojových území a v rámci
možností i plochy pro bydlení rodinných
domů. Nebylo to jednoduché, protože tam
kde by se nám to líbilo a vyhovovalo kvůli
nižším nákladům na technickou infrastrukturu, je kvalitní půda. Ze strany státu je
nyní ochrana půdního fondu nejvyšší prioritou a proto nebylo vůbec jednoduché
připravit lokality pro výstavbu RD. Doufejme, že vše se bude zdárně vyvíjet a že nový
územní plán bude brzy schválen.
Co se dělo ve sportu. Hokejbalisté pořádali
v druhé polovině měsíce srpna vydařený
turnaj pod názvem Benkston Cup 2016.
Účastníků bylo dosti a diváků přišlo také
hodně. Moc děkujeme za tuto akci pořadatelům v čele s Martinem Chovancem.
V kulturní sféře se toho událo opravdu
hodně a všem akcím, až na jednu výjimku, vcelku přálo počasí. Většinu akcí organizoval Kulturní výbor obce Sudoměřice,
jednu akci, tradiční Rockovou přehlídku
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2016, pořádal Kulturní spolek Zvedlá závora 2014. A zrovna tuto přehlídku navštívilo
nepříznivé počasí, ale i tak účast muzikantů
i návštěvníků byla dobrá. Kulturní výbor organizoval Pirátskou noc a Neonovou párty,
vše na kolečku ve Starém potoku. Účast
byla dle mého názoru velmi dobrá. Několik vydařených akcí se také konalo na našem přístavu. 26. srpna spoluorganizoval
kulturní výbor vynikající koncert folkové
skupiny Žalman a spol. V úvodu koncertu
vystoupila místní kapela Malá pohoda, která všechny posluchače příjemně naladila.
Myslím si, že všichni posluchači, návštěvníci koncertu i ostatní občané, kteří tuto
milou a pohodovou muziku poslouchali ve
výborné kvalitě v pohodlí svých domovů,
byli velmi spokojeni.
První neděli v září se konaly Sudoměřické
dožínky, na které budeme vzpomínat asi
velmi dlouho. Potěšující na nich bylo zvláště to, že přišlo překvapivě hodně krojovaných, a snad to může být i dobrým znamením do budoucna. Už se nám totiž po
letošních i loňských hodech zdálo, že kroje
a i chození v krojích u nás mizí a téměř vymírá na úbytě. Byla by to ale veliká škoda,
protože naše krásné kroje jsou velkým bohatstvím, předané nám mnoha předchozími generacemi, je to naše obrovská kulturní a duchovní památka. Jsme povinni si ji
uchovat a předat dalším generacím. Lidová kultura není nic umělého, jako je dnes
velmi rozšířené pasivně užívané umění.
Vždyť kdo z nás si zpívá pro dobrou náladu rockové, hip-hop nebo techno písničky.
Většině stačí si tuto hudbu pouze poslechnout z nějakého hudebního přístroje. Ale
lidovou píseň si může zazpívat každý, protože vychází z naší tradice, od naších předků a je prostě naše, je jednoduchá a lehce
zapamatovatelná. Snahou naší obce bude
zachovat toto kulturní dědictví a maxiObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

málně ho podporovat. Soustředíme se na
osvětu u našich dětí a nejmladší generace,
aby jim neunikl osobní prožitek důležitých
událostí v jejich životě, jakými jsou např.
hody, vinobraní, dožínky, Boží Tělo apod.,
zazpívání
a zatancování si na kolečku před mnoha
lidmi, a to vše v krojích. Tyto osobní sváteční zážitky totiž nikdo nikdy nezapomíná
a i ve starším věku si je připomínáme a rádi
tyto vzpomínky předáváme svým potomkům. Budeme se snažit oslovovat a zkoušet také zapojit do folklorního kulturního
dění i přistěhované do naší obce, zvláště
pak rodiny ze sousední Skalice, protože
tam snad ještě lidová kultura nezanikla
a mají to uloženo ve svých genech. Věřím,
že snahou všech nově příchozích spoluobčanů, kteří se k nám nastěhují, postaví
si, nebo koupí a opraví dům, je se do této
naší komunity nějakým vhodným způsobem zapojit, poznat se sousedy a získat si
zde kamarády a přátele. Důležitou součástí
má být i přijetí místní kultury a akceptovaní zvyků a obyčejů. Kdo zdejší zvyky nepřijme a opovrhuje jimi, určitě nemůže být
považován za faktického občana Sudoměřic. Vždy to bude jenom obyčejná náplava,
cizák, který se nám sem do tohoto prosto-

ru nějakým omylem zatoulal. Dnes je tady,
zítra jinde a je mu to opravdu jedno. A nám
domácím asi také.
Ke konci ale něco radostnějšího. Jak jistě
víte, v uplynulých třech měsících jsme měli
u nás v Sudoměřicích nového spoluobčana
z africké Zambie, jáhna Geralda, jehož působení u nás ve farnosti zajišťovali manželé
Josef a Kateřina Janečkovi. Jeho mise měla
jako jeden z hlavních cílů získat zde u nás
a ve farnostech po celé Moravě finanční
podporu pro výstavbu kostelíku komunitě
křesťanům v chudé oblasti Zambie, v obci
Kachingwe. Místní misijní klubko pořádalo
tradiční misijní kavárnu a výtěžek šel na
tento účel. Geralda jsme mohli potkávat
nejenom v kostele, ale všude po vesnici
a v okolí, a jeho milé vystupování a nadšení
pro fotbal nás mnohé potěšilo a povzbudilo. V příštím roce bude Gerald vysvěcen na
kněze a přejeme mu, aby své poslání vykonával s nadšením a s radostí.
Závěrem tohoto mého úvodníku přeji
všem spoluobčanům nastávající příjemný
a barevný podzim, úspěšnou úrodu na vinicích, zahradách a na polích, a také hodně
radosti a zdraví do dalších dnů.
Stanislav Tomšej, starosta obce

Návštěva u Otce arcibiskupa J. Graubnera
Návštěva představitelů OÚ u Otce arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera, ve věci církevních pozemků, na kterých
se nachází chodník před kostelem a cesta
u hřbitova. Pan arcibiskup nás přijal velmi
přátelsky a otevřel cestu k možnému vyřízení žádosti obce. Pana starostu i místostarostu tato návštěva profesně i osobně povzbudila a obohatila.
Stanislav Tomšej
ŘÍJEN 2016
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Usnesení z XXII. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice z 27. 6. 2016
Usnesení č. XXII/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce na
r. 2016. Navýšení příjmů je o 1,2 tis. Kč
více, výdaje zvýšeny o 1503 tis. Kč a financování zvýšeno o 1501,8 tis. Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/3 bylo schváleno.
Usnesení č. XXII/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na
r. 2016. Celkem příjmy, náklady i financování je beze změn.
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/4 bylo schváleno.
Usnesení č. XXII/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s celoročním hospodařením obce Sudoměřice a schvaluje Závěrečný účet za
rok 2015 bez výhrad.
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/5 bylo schváleno.
Usnesení č. XXII/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje účetní závěrku za rok 2015 včetně
výsledku hospodaření obce Sudoměřice.
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/6 bylo schváleno.
Usnesení č. XXII/7
Zastupitelstvo schvaluje přeúčtování
hospodářského výsledku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola Sudoměřice ve výši 848,99 Kč do
jejich rezervního fondu.
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Hlasování č. 7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/7 bylo schváleno.
Usnesení č. XXII/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí žádost občanů a pověřuje starostu a místostarostu obce připravit podklady k výběru dodavatele pódia.
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXII/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2654/35 v k.ú. Sudoměřice na
úředních deskách OÚ Sudoměřice do
31. 8. 2016.
Hlasování č. 9: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XXII/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s prodejem obecního pozemku
parc.č. 947/1 z důvodu vzniku překážky
pro povodně v korytu bývalého koryta
potoka.
Hlasování č. 10: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XXII/11
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu k dalšímu jednání s vlastníkem pozemku parc.č. 1786/248 v k.ú. Sudoměřice vzniklého na základě GP pro rozdělení pozemku
č. 772-147/2016.
b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu k jednání
vedoucí k výkupům pozemků v k.ú.Sudoměřice.
Hlasování č. 11: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXII/11 bylo schváleno.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Usnesení z XXIII. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice z 29. 8. 2016
Usnesení č. XXIII/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce
na r. 2016. Celkem příjmy navýšeny
o 171,5 tis. Kč, náklady navýšeny o 81,6 tis.
Kč a financování sníženo o 89,9 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/3 bylo schváleno.

spočívá ve výstavbě dvou podlaží RD se
sedlovou střechou.
Hlasování č. 7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/7 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIII/4:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce
na r. 2016. Celkem příjmy navýšeny
o 110,1 tis. Kč, náklady navýšeny o 353,8 tis.
Kč a financování zvýšeno o 243,7 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIII/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
podání žádosti jménem obce Sudoměřice
na Státní pozemkový úřad ve věci vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Cyklostezka Veselí nad Moravou - Hodonín,
úsek Výklopník Sudoměřice - inundační
hráz Morava“ a ve věci získání souhlasu
se vstupem na pozemky SPÚ, souhlasu
s umístěním stavby, vydáním územního
rozhodnutí a vydáním stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka Veselí nad Moravou - Hodonín, úsek Výklopník Sudoměřice - inundační hráz Morava“.
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/8 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIII/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.
č. 1854/3, 1868, 3034, 3049 vše v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/5 bylo schváleno.

Usnesení č. XXIII/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí informace ohledně budoucí činnosti komise pro projednávání přestupků
v Sudoměřicích.
Hlasování č. 9: pro 9, proti 0, zdržel se 0
by schváleno.
Usnesení č. XXIII/9 bylo

Usnesení č. XXIII/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí stažení materiálu.
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXIII/6 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej starosta
m
František Mikéska – místostarosta

Usnesení č. XXIII/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice tímto
schvaluje, v souladu s návrhem nového
Územního plánu Sudoměřice, změnu
vzhledu novostavby rodinného domu na
parc. č. 3183/2 v k.ú. Sudoměřice. Změna
ŘÍJEN 2016
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Informace z knihovny
Vážení čtenáři,
chtěla bych vás informovat, že od 1. září
je Místní knihovna opět otevřena každý
pátek od 14:00 – 20:00 hod.. Tímto Vás
zvu na její návštěvu. Dále bych Vás chtěla
upozornit na nový stůl, který je v knihovně
umístěn. Právě u něj si můžete Vy a vaše
děti prohlédnout vybrané knihy v klidu
a pohodlí.

Další věcí, kterou bych Vám chtěla říct, se
týká Burzy vyřazených a darovaných knih.
Ta se bude konat v dnech před vánočními
svátky. O přesných termínech dám vědět
později, a to prostřednictvím rozhlasu,
a také uveřejněním na papíře, který bude
viset v okně knihovny.
Těším se na vaši návštěvu i návštěvu vašich
dětí.
Monika Podrazilová, knihovnice

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ: ŘÍJEN – PROSINEC (vždy ve čtvrtek)
Popelnice, plasty, papír, Tetrapak
říjen 20. 10.
listopad 3. 11. a 17. 11.*
prosinec 1. 12., 15. 12., 29. 12.
* 17.11.2016 je Státní svátek, termín bude upřesněn

Klokánek pro maminky Sudoměřice
Klokánek pro maminky s dětmi bude zahájen 20. 10. 2016
a bude probíhat každý čtvrtek od 9.00 hodin
ve volební místnosti. Těšíme se na Vás.
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Ze školních lavic…
Prázdninová doba klidu a pohody
skončila a my jsme vkročili do nového
školního roku 2016-2017.
Letošní školní rok byl zahájen 1. září
2016. Ráno se konala mše za děti, žáky
a pracovníky školy. O půl deváté pak
v tělocvičně proběhlo za přítomnosti
pana starosty a zástupců obce slavnostní zahájení nového školního roku.
Nyní několik organizačních informací.
V tomto školním roce se v mateřské škole vzdělává 54 dětí ve dvou třídách, kapacita mateřské školy je zcela naplněna.
Vyučujícími jsou paní učitelky Jarmila
Ševelová, Petra Jančová, Hana Matějíčková a Mgr. Michaela Janečková. V době
prázdnin byla zřizovatelem vybudována
nová přístupová cesta do jídelny MŠ,
byly vytvořeny nové parkovací místa.
V přízemí školy pak došlo k obnově úložného nábytku a staré obložení topení
školní jídelny bylo nahrazeno novým.
V základní škole se letos vzdělává
63 žáků. Prvňáčků se v tomto školním
roce začalo vzdělávat šest. Na základní
škole se vyučuje ve čtyřech třídách.
Ročník

Třídní učitelka

I. (1. ročník) Mgr. Šárka Daňková
II. (2.
Ročník)
III. (3.
Ročník)
IV. (4., 5
ročník)

Počet žáků
6

Mgr. Ludmila Foltýnová

18

Mgr. Jitka Křenková

15

Mgr. Hana Veselá

12+12

Novou posilou pedagogického týmu
je paní učitelka Mgr. Jitka Křenková
a paní učitelka Tereza Orságová, kterou
dokončuje magisterské studium.
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Součástí školy je školní družina s kapacitou 30 žáků. Vychovatelkou školní družiny je paní Alexandra Hadašová.
I nadále pokračujeme v naplňování
školské reformy a vyučujeme podle
vlastního ŠVP Škola pro život, který je
v souladu s RVP ZV.
V tomto měsíci již proběhla Dopravní
výchova žáků 3. 4. a 5. ročníku ve spolupráci AMK Mladost Hodonín.
Dne 13. 9. 2016 se uskutečnilo za přítomnosti pana starosty, místostarosty
a zástupců obce Slavnostní otevření
sportovního hřiště na školním dvoře
ZŠ. Toto slavnostní otevření zahájily
krásným vystoupením naše nejmenší
mažoretky.
A co nás čeká v nejbližším období?
Od října zahájí svou činnost zájmové
útvary. Čeká nás Projekt Mezilidské
vztahy, jehož součástí bude Den otevřených dveří v dopoledních hodinách,
kdy také proběhne projekt na podporu čtenářské gramotnosti LiStOVáNí –
z knihy Eliáš a babička z vajíčka. Jedná
se o přibližně hodinové divadelní vystoupení scénického čtení, ve kterém
je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra knihy na obecenstvo. V odpoledních hodinách se uskuteční Podzimní dostaveníčko s výstavou Podzimníků
a Podzimníčků, dílničkami a podzimní
ochutnávkou.
Věříme, že připravované akce se budou
dětem líbit a účinně povedou k rozvíjení
klíčových kompetencí všech žáků.
Všem přeji, aby školní rok 2016/2017 byl
plný zdraví, pohody, radosti a úspěchů.
Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

RECYKLOHRANÍ
Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní, které během školního roku
vyhlašuje úkoly týkající se recyklace,
třídění odpadů a ekologie. Školní rok
2016/2017 jsme zahájili sběrem vybitých baterií a vysloužilých drobných
elektrospotřebičů. Jsou k tomu určeny
speciální nádoby, stejně tak jako na
prázdné tonery a cartridge. Při naplně-

ní nádob je objednán svoz a škole jsou
připočítány body. Za ty lze na konci
školního roku pořídit některé z nabízených produktů – knihy, hračky, pomůcky, aj. V současné době má škola nasbíráno 1009 bodů. Čekáme na vyhlášení
prvního úkolu.
Mgr. Šárka Daňková,
vedoucí projektu

Předání zrekonstruovaného školního hřiště dětem ZŠ
Dne 13. 9. 2016 bylo předáno dětem ze
ZŠ a MŠ zrekonstruované školní hřiště
a nové dětské hřiště.
Akce podpořena dotací z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR:
„Rekonstrukce školního hřiště na dvoře
ZŠ Sudoměřice“
ŘÍJEN 2016
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Registrace akce u Ministerstva
pro místní rozvoj pod č.j. MMR4297/2015-52 ze dne 15/10/2015.
Akce
celá
stála
necelých
546 tis. Kč, z toho dotace činila
70 % , tj. 382 tis. Kč.
Zbytek 164 tis. Kč uhradila obec ze
svého rozpočtu.
Stanislav Tomšej - starosta

Z činnosti mateřské školy
24. 6. jsme se na „Kolečku“ rozloučili
s 10 předškoláky. Již tradičně nám pohodovou atmosféru pomohly vytvořit písničky od kapely Motýl a Erika, kteří nám
také zajistili ozvučení básniček všech
předškoláků, kteří se snažili, aby přítomným rodičům
předvedli, že jsou již na školu dobře připraveni. S paní
učitelkou Petrou Jančovou si
zahráli na flétničky. Písničky
si nacvičily během školního
roku v kroužku Flétna pro
předškoláky. Paní ředitelka
MŠ a ZŠ Mgr. Hana Veselá se
všemi učitelkami z MŠ dětem
předaly na památku pamětní a pasovací listy a knihy od
12

Sdružení rodičů. Budoucím prvňáčkům
přišli popřát i pan starosta Stanislav Tomšej s panem místostarostu Františkem
Mikéskou. Děti se do školy již velmi těšily. S prostředím školy a s jejím chodem

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

se chodily průběžně během školního
roku seznamovat. Na konci školního
roku již měly dobrou představu o tom,
jak ve škole i školní družině probíhá vyučování.
Ještě než jsme se s dětmi rozloučili na
prázdniny, poznávali jsme luční květiny
a bylinky v rámci projektu Louka. Okolí
MŠ nám poskytlo dostatečné podmínky
k pozorování. Dopoledne jsme se vypravili na louku, kde si děti prohlížely květiny v trávě a seznamovaly se s jejich názvy. Tam si také vytvořily z natrhaných
ŘÍJEN 2016

květin paletky, kterými jsme nejdříve
ozdobily okna v šatně. Poté si je děti
mohly odnést na prázdniny domů.
Prázdninový provoz v MŠ byl do 22. 7.
MŠ navštěvovalo v průměru 15 dětí. Potom byla MŠ uzavřena. Provoz v MŠ jsme
zahájili 1. 9., kdy začal nový školní rok.
Přes prázdniny v naší MŠ pracovali řemeslníci a školka nás zase letos v září
přivítala s několika změnami. Především
je to nová vydlážděná cesta pro auta
zásobování školní jídelny a chodník pro
děti z MŠ na zahradu. Na cestu navazuje
nové parkoviště, které zajišťuje dětem
bezpečný výstup z auta od rodičů při
cestě do školky.
Pro obohacení her a činností venku nám
na terase zahradního domku slouží nové
stolečky. Děti si zde mohou během dopoledního pobytu venku na zahradě MŠ
kreslit, dělat úkoly na pracovních listech
nebo odpočívat ve stínu ve slunných
dnech.
Po prázdninách v MŠ na děti také čekala nová didaktická hra „Barevné kontej13

nery“, kterou jsme zakoupili z výtěžku
prodeje sběru letáků v rámci projektu
„Chceme žít v čistém světě.“ Děti se při
hře s touto pomůckou učí poznávat materiály výrobků, které pomocí magnetické tužky třídí do barevných kontejnerů
na odpad. Kromě poznatku o ochraně
životního prostředí si rozvíjejí i jemnou
motoriku a zrakovou orientaci.
Pro školní rok 2016 – 2017 jsme do
naší MŠ přijali 11 dětí. V MŠ je celkem
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zapsáno 54 dětí. Děti jsou v MŠ
rozděleny do 2 tříd. Mladší z nich
jsou 1. třídě – „Berušky“, předškolní děti jsou všechny ve třídě
Včeličky. V 1. třídě děti učí p. uč.
Mgr. Michaela Janečková a p. uč.
Hana Matějíčková, ve 2. třídě
p. uč. Petra Jančová a p. uč. Jarmila Ševelová.
Předškolní vzdělávání uskutečňujeme podle ŠVP s motivačním
názvem „Poznáváme svět, poznáváme sebe se
skřítky duhového stromu.“ Tento školní
vzdělávací program jsme nyní aktualizovali podle nového Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
a je vypracován na období 2016 – 2019.
Vzdělávací program i informace ohledně připravovaných a uskutečněných akcích naší MŠ, včetně termínu zápisu do
MŠ, jsou umístěny na webových stránkách naší školy – www.skola.obecsudomerice.cz
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Během školního roku pro děti v rámci předškolního vzdělávání pro děti připravujeme
projekty, navštěvujeme knihovnu a místní
instituce. Také pro děti zajišťujeme vzdělávací programy, tvořivé dílničky z keramiky,
pořádáme divadla. Jsou to všechno krátké
pohádky, které děti zaujmou svými příběhy i oblíbenými maňásky. Již pravidelně
k nám jezdí divadélko „Pohádky od Lenky“
z Uherského Brodu. Letos k nám poprvé
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přijede divadlo „Šikulka“ a navštívíme také
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti.
S dětmi budeme poznávat znaky podzimu,
dozvědí se, proč stromy na podzim ztrácejí listí, a budeme tvořit z přírodnin, které
nám toto roční období poskytne.
Všem čtenářům Zpravodaje přeji krásné
Babí léto….
Za kolektiv zaměstnanců MŠ zapsala
Jarmila Ševelová, vedoucí uč.
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Vytvářet společenství, máme měnit se k obrazu Božímu
Ještě nezačali prázdniny, a k nám zavítal z daleké Afriky ze Zambie jáhen
Gerald Katowando. Bylo to 9. června
a tehdy jsem kvůli malování kostela sloužil mši sv. „ na statku“. Byl přivítán naším společenstvím a přijala
ho jako dalšího člena rodiny rodina
Jožky a Katky Janečkových. Zvykal se
pomalu na prostředí, techniku v domácnosti (pračka, mikrovlnka, myčka)
a také se učil plavat na Zlatnické dolině a zúčastňoval se tréninku mladších fotbalistů. U bohoslužeb podával sv. přijímání. Když byl pozván do
rodiny na besedu, neměl strach jít na
návštěvu. Když dojel jeho starší kolega John (absolvoval roční studium ve
Skotsku, jako učitel) náš Gerald ožil.
Do toho došlo Světové setkání mladých v Krakově. Jelo nás tam sedm:
Rodina Janečková (Jožka st, Katka,
Jožka ml. a Radim), Gerald, John a já.
Atmosféru, kterou jsme tam zažili, se
nedá popsat. Mne osobně bylo líto,
že nikdo kromě nás ze Sudoměřic tam
nejel – i když jsem mládež, která se letos připravuje k přijetí sv. biřmování,
k tomu vybízel. 7. září ve středu u mši
sv. jsme se rozloučili s jáhnem Geraldem. On děkoval všem za vstřícnost
a finanční podporu pro stavbu kaple
v Kachingwe a my jsme mu přáli, aby
co nejdříve přijal sv. kněžství a v tomto poslání ti zkušenosti, které tady
získal, předával v pastoraci v Zambii.
Během prázdnin se konali i farní táboráčky. Děkuji všem, kteří jste došli
a strávili čas s námi. Na konec prázdnin naši ministranti, ministrantky
a děti s misijního klubka (13 děti)
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strávili čas na lodích p. Zdenka Fojtíka, který jíž posedmé, nám zdarma
propůjčuje své hausbóty. Touto cestou ještě jednou ti Zdenku moc za
mne a děti upřímné „Pánbůh zaplať“. Děti nasbírali zkušenosti, že
mohou být za kormidlem a strefovat
loď, vytvářela se z nich dobrá parta. Jednu noc jsme spali na lodích
ve vnorovském přístavu. Kromě oběda na Campu ve Strážnici, který uhradila farnost a zmrzliny u Anděla, měli
děti možnost vyjít na strážnickou věž.
Největší ale překvapení je ještě čekalo. Když jsme došli k Zámeckým sklepům a já jsem šel přímo do vchodu,
tak děti málo co řekli – o. Jiří se asi
zbláznil a chce, abychom degustovali
víno (i když některým se očka jiskřily). Jo, měl jsem domluveno předem
u ředitele p. Šebesty, že holky, které
u něho pracují, udělají nám prohlídku
Zámeckých sklepu. Průvodkyně byla
asi v rozpacích – a jak sama řekla – nikdy ještě neprováděla tady děti. Nu,
ale třeba přiznat, byla zkušená řečnice, tak něco vytáhla ze svého průvodčího seznamu i pro naše děti.
1. září jsme zahájili mši sv. v 7,15hod.
nový školný rok a požehnal jsem dětem aktovky a školní pomůcky. Jsem
rád, že pozvání na tuto mši sv. přijali
všichni zaměstnanci jak ZŠ i MŠ. Škoda, že ještě ne všichni rodiče a děti se
k tomu umí pozitivně postavit a jakoby nechtějí přijmout požehnání od
Boha pro ně a děti na celý školní rok.
První zářijovou neděli jsme oslavili
farní a obecní dožínky. Povzbuzení
farnicí, vše co bylo zapotřebí, připraObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

vili. Proto – jak na konci, když jsme
se rozcházeli, si říkali: byla to dobrá
akce a měli jsme všichni dobrý pocit,
že umíme vytvořit krásné farní společenství. Tady bych chtěl poděkovat
všem, co jste připravili věnec, dodali
dary k obětnímu stolu a stolu na společnou agapé před kostelem. Obecnímu úřadu za připravení dvou stanů,
stolu a laviček, ženám Janě Cutákové
a Jitce Holubíkové za krásnou výzdobu - v dalekém širém okolí takovou
výzdobu nenajdete, jak u nás. Panu
Františku Bučkovi (Fenýškovi) za dobré vínko, cimbálové muzice Martina
Kláska, Pavli Sochorové za krásnou
slaměnou tetičku a všem krojovaným
a družičkám. 17. září jsme absolvovali
farní pouť do kostela Božího milosrdenství v Slavkovicích u Nového Města. Jelo nás celkem 43 poutníků.
V úterý 27. září proběhl v naší farnosti adorační den a v neděli 2. října
se uskutečnila farní pouť na Blatnickou horu.
Na závěr bych chtěl také oslovit
všechny ty, kteří jste se do obce a do
naši farnosti, přiženili, nebo nastěho-

vali a již jste občany naši obce. Nebojte se přijít na pořádané bohoslužby
ve farnosti. Každý, kdo bydli déle než
3 měsíce má, jíž dle církevního pravá
kanonické bydliště. To znamená, že
má povinnost se podílet na aktivitách
a životě farnosti, ve které žije. Někdo,
řekne, ale já přece, když jsem se tady
nastěhoval ku přikladu ze Skalice,
chodím na bohoslužby do Skalice.
Dobře, uznávám ale jak někdo za rok
ani jednou nenavštíví svůj farní kostel v obci, ve které bydli, tak je to divné, že? Pravidlo je také, že přednost
bych měl dát vždy zúčastnit se života
a bohoslužeb farnosti, ve které bydlím a pak až na druhém místě farnosti, ze které jsem se tady nastěhoval.
Nikoho, tím co tady píšu, bych nechtěl se nějak dotknout a urazit, ale
uznejte sami, co Vám brání přijít na
bohoslužby v obci, ve které žijete?
Když je nějaká akce „na kolečku“, tak
vidím, že umíte vytvářet kamarádství
a přátelství. Když se pokusíte zajit
na nedělní bohoslužby, tak tam také
můžete zažít spoustu kamarádství
a přátelství, kterou Vám farní společenství nabízí.
A teď ještě něco na
pochlazeni pro duši:
„Jedna lidová pohádka z Dálného východu
vypráví o muži, který
se chtěl vetřít do přízně
čínské princezny. Protože to byl zloděj a ničema, kterému koukalo
darebáctví z očí nechat
si zhotovit na obličej
masku dobrého a vlíd-
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ného člověka. A princezna jím byla
zcela uchvácena. Strávili spolu celý
rok, který byl pro toho ničemu plný přetvářky a strachu z prozrazení. Když se
přiblížila lhůta chystané svatby, musel
s pravdou ven. Vyznal princezně jaký je
ničema a sňal z tváře onu masku. Jak
byli oba překvapeni, když zjistili, že obličej, který před princeznou muž skrýval je navlas totožný s obrazem muže
na masce. Víme a to nejen z pohádek,
že láska dokáže proměnit. Bůh prozářil naše lidství svojí láskou. Vzal
na sebe v Kristu lidské tělo a vrcholným plodem jeho lásky k nám je právě Eucharistie. V ní Bůh proměňuje
naši špatnou tvář tím, že ji přizpůsobuje sobě. V dnešním evangeliu říká
Kristus jasně „Já jsem chléb živý, který
sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento
chléb, bude žit navěky.“ Ježíš si tedy
osobuje schopnost uživit nás uprostřed naší prázdnoty, našich starostí,
nemocí a našich nedostatků. Boží
Syn ztotožňuje chléb, který rozděluje
se svým Tělem, které vydává za nás.
A tak se dostáváme ke klíčovému pojmu Eucharistie. Samotný pojem pochází z řeckého slova děkovat. Když si
otevřeme katechismus, tak se dočteme, že Eucharistie je zdrojem a vrcholem našeho křesťanského života. Je to taky velice důležitá svátost
a jak praví stará katechismová definice svátosti – svátost je viditelné
znamení neviditelné Boží milosti.
Svátost je tedy do určité míry tajemství a promlouvá skrze znamení. Eucharistie je – přiznejme se to, tajemstvím pořádným. A protože křesťané
vědí, že zdravý rozum je Boží dar,
tak jsou to povětšinou lidé přemýšliví a tak se každá doba snažila tuto
18

svátost oltářní nějakým způsobem
vysvětlit, anebo si ji alespoň přiblížit.
První generace křesťanů hovoří o lámání chleba a společenství stolu.
Primárně je kladen důraz na společenství a to jak s Kristem, tak s druhými křesťany. První křesťané neměli
kostely, scházeli se po domech, po
bytech, modlili se, četli Písmo a jejich setkání bylo spojené s tím, že se
skutečně a opravdově najedli. Že to
nebyl jenom symbol, společenství
prožívali naplno. Tento přístup nám
dnes připadá hodně praktický, ale
z dnešního pohledu málo teologický.
A tak další generace křesťanů začaly
víc spekulovat nad tím, jak se z obyčejného chleba stane Tělo Kristovo.
A odpověď našly v cizím filosofickém pojmu přepodstatnění. Kdy
při proměňování se mění podstata,
tedy chléb na Tělo, ale vlastnosti
chleba jako forma a chuť zůstávají.
A tak jsme filosoficky problém vyřešili, alespoň podle zákonů logiky. Ve
13. století dochází k posunu ve vnímání Eucharistie, více než pokrm se
stává předmětem úcty a my tu máme
výstav Nejsvětější svátosti, adorace, průvody Božího Těla a podobně.
Lidé místo ke svatému přijímání více
začali chodit na svátostné požehnání.
Zdá se ale, že středověká filosofická
logika a stejně tak i chození na požehnání dnešní lidi až tak moc nebere. A tak současní teologové vymysleli
další pojem – takzvanou transsignifikaci. Nebojte se, není to žádné zlé
slovo. Můžeme si jej představit, jako
když kovář zpracovává kov do nového tvaru. Tvaru, který může sloužit
něčemu novému, třeba do tvaru kliky u dveří. Kov má najednou nový
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

účel. Také Ježíš při poslední večeři,
vzal do svatých a ctihodných rukou
chléb, aby ho nejen proměnil, ale
aby mu dal nový účel, než být jenom
kouskem chleba. Svatý Ignác Antiochijský třeba říkal, že Eucharistie
je lékem nesmrtelnosti. Svaté přijímání je tedy pro nás, pokud k němu
přistupujeme s vírou, zárukou nebeské blaženosti a tělesného vzkříšení. A tak pokud jste alespoň trošku
poslouchali, tak možná cítíte, že každé to přiblížení se tajemství Eucharistie, tak trošku pokulhává a úplně
nás neuspokojuje. A to proto, že Eucharistie je skutečně stále a pořád
tajemstvím. Přesto, ale každé přiblížení nám může něco sdělit. Na konci
mše svaté se v latinském jazyce říká:
„Ite missa est.“ Volně bychom řekli:

„Jděte na misie.“ S čím na naši misi,
na naše misie máme z chrámu Páně
odejít? Třeba s tím, že když jsme přijali Tělo Kristovo, když jsme přijali
Eucharistii, tak máme poslání vytvářet společenství, máme také poslání
provést sami nějakou změnu. Máme
se měnit k obrazu Božímu. My často
děláme tu chybu, že lidi okolo nás se
snažíme změnit k obrazu svému. Ale
naším posláním je měnit je k obrazu Božímu. Když kráčíme k svatému
přijímání, tak si můžeme uvědomit, že
jsme lidé cesty. Jsme na cestě, a to
na cestě, kterou šel před námi a jde
s námi sám Ježíš Kristus, který nás
obdarovává. Tak já Vám všem přeji
šťastnou a požehnanou cestu“.
(převzato z kázání biskupa Mons. Pavla Konzbula na pouti NJ v Žďáře)

Blíží se konec Evropy? Nejen Čechy děsí tento text,
který se šíří internetem obrovskou rychlostí
Tento text, který se šíří internetem
neskutečnou rychlostí a děsí tak
všechny Evropany, údajně napsal
britský historik Edward Gibbon, který
je autorem knihy Úpadek a pád římské
říše, jež vyšla v roce 1776.
Historii starého Říma podle spousty
lidí Evropa kopíruje, a tak není divu,
že z tohoto textu mají husí kůži. Takto
skončil Řím a prý takto skončí i Evropa... nebo Česká republika?!

rozvrácené vztahy a svobodně žijící
matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než
o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za
každou cenu.

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

5. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale
přesto za ně bohatí zaplatí horentní
sumy.

2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se

6. Čestná vojenská služba vlasti je
odmítána, zpochybňována vysmí-
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vána a posléze zákonem zrušena.
Armádu tvoří nájemní žoldneři.
7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci
a takzvané celebrity.
8. Daňové zatížení obyvatelstva stále
roste a stát přerozděluje neúměrně
vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
9. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
10. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
11. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá
a potraviny a výrobky se dovážejí ze
satelitních zemí.
12. Kdo se dostal do pozice, kde může
ze státního krást, většinou tak činí.
Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
13. Početí a výchova dětí je vnímáno
jako obtěžující a dětí se rodí stále
méně.

14. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle
selhávají.
15. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za
úplatky, a kdo je získal, chce z nich
kořistit, aby se mu vložený úplatek
několikanásobně vrátil.
16. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro
práci, pro dobročinnost, zápal pro
věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
17. Šíří se cynismus.
18. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
19. Do země přichází velké množství cizinců.
20. Politikové nadbíhají i luze, která si
vynucuje zábavu a státní podpory
(chléb a hry).
21. Občané stále na všechno nadávají.
o. Jiří

Tolik vzácné kostely…
Když nás na jaře požádal otec Bernard Makadani Zulu, kněz ze Zambie,
o pomoc s výstavbou kostela v zambijské vesnici, vše se zdálo být jasné!
Je třeba sehnat dárce, kteří stavbu
podpoří. Snem komunity v Kachingwe je postavit kostelík, který nabídne lidem pastorační péči a zajistí
20

pravidelné sloužení mší svatých. Lidé
v této oblasti jsou velmi chudí a bez
pomoci druhých by jejich sen nebylo
možné uskutečnit.
Dnes víme, že tato výzva pro stavbu kaple pro nás měla daleko hlubší
význam. Zambijský jáhen Gerald dostal od svého biskupa George Lungu
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

poslání vykonat pastorační službu
v českých a moravských farnostech.
Jeho úkolem bylo obeznámit lidi v ČR
o nedostatku kostelů, které schází v oblastech, kde žijí lidé plni víry.
A my jsme se během návštěv v různých farnostech potkávali s mnoha
dobrými a neobyčejnými lidmi.
V Kachingwe již s výstavbou začali.
Za všechny dárce jsou slouženy mše
svaté a v Kachingwe se denně za lidi
z ČR modlí a děkují.
Kostel bude stát především díky štědrosti mnoha dárců, proto patří velký
dík farnostem a obcím. Radějov, Strážnice, Štítné nad Vláří, Holešov, Hodonín, Skalica na Slovensku, Vrchlabí,
Dolní Lánov, Špindlerův Mlýn, Veselí
nad Moravou, Hustopeče, Sudoměřice, dále Charitě ve Strážnici, Misijnímu
klubku v Hodoníně, Kongregaci sester
sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě,
Kongregaci Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži a dalším dárcům.

Velký dík patří také všem, kteří nám
během této doby vyšli vstříc. PMD
za veškerou péči během cyrilometodějských oslav na Velehradě, všem
kněžím, biskupům, osobnostem, sudoměřickému starostovi S. Tomšejovi,
otci Jiřímu, farníkům ze Sudoměřic,
panu rektorovi v římském Nepomucenu, sestrám Boromejkám v Praze
za jejich péči, rodině R. Šebesty, paní
Okénkové, Z.Fojtíkovi, překladatelům,
řidičům, Optice Effatha, zubařce v Holešově, všem rodinám, kněžím a dobrovolníkům, kteří zprostředkovali Geraldovi setkání ve farnostech, naší učitelce angličtiny a samozřejmě i našim
rodinám Miklové a Janečkové.
Díky všem, kteří jste s námi uvěřili, že
se dílo podaří. Společně s naším zambijským přítelem jáhnem Geraldem
se nám podařilo finance sehnat.
V Sudoměřicích 16. 9. 2016
Rodina Janečkova

Církev stále potřebuje kněze
Gerald Stanley Daka je studentem semináře sv. Dominika v zambijské Lusace a letošní léto tráví v jihomoravských
Sudoměřicích v rodině Janečkových.
Setkat jste se s ním mohli např. na Velehradě nebo při bohoslužbách a besedách v různých místech České republiky. Jáhenské svěcení přijal 21. května
2016 v Lusace, na kněze by měl být vysvěcen příští rok.
Jaký zážitek ovlivnil tvé pozdější rozhodnutí zasvětit svůj život
Bohu?
Nejsilnějším okamžikem, který měl
vliv na mou budoucnost, bylo ocitnuŘÍJEN 2016

tí se v blízkosti kostela. Vyrůstal jsem
v rozvětvené rodině, která sestávala
ze strýců, tet, bratranců atd. Vychovávala mě babička. Naše rodina byla
spíš chudobnější, ale dětství jsem
měl zajímavé, protože v prostředí,
kde jsem vyrůstal, moc dětí nebylo.
Hračky jsem sice měl, ale nejraději
jsem hrával fotbal, což mi zůstalo dodnes.
Naše rodina je křesťanská, konkrétně
katolická. Toto zázemí hodně formovalo můj život. Naštěstí jsem byl později přijat do malého semináře, čímž
jsem si mohl splnit svůj sen o kněžském životě. Bůh je přítomen v mém
21

skupiny. Tentokrát to pro mě je okamžik cti. Přišel jsem jako jiná osoba,
v jiném postavení (před dvěma lety
student bohosloví, dnes jáhen). Absolvoval jsem rozhovory pro Televizi
Noe a Radio Proglas. Hodně pro mě
znamenalo, že jsem měl příležitost
vysvětlit, čím je pro mě křesťanská
víra. Také jsem se setkal s mnoha
představiteli české katolické církve,
ale zmínil bych zejména kardinála
a arcibiskupa pražského Dominika
Duku a Jana Graubnera, arcibiskupa
olomouckého. Účast na Velehradě
pro mě byla i jakousi duchovní obnovou. Ohromil mě obrovský počet
lidí, kteří přišli uctít Cyrila a Metoděje
a poděkovat Bohu za jejich životy.

životě, a je to patrné při pohledu na
to, jak dosahuji této své životní fáze.
Mým štěstím je sloužit Bohu jako
kněz.
Letos, stejně jako před dvěma lety,
jsi měl možnost zúčastnit se slavností na Velehradě. Poprvé jako
jeden ze šestice zambijských studentů a nyní jsi tu sám za sebe.
Vzpomínáš si na to, když jsi tu byl
poprvé?
Ano, vzpomínám. Bylo pro mě obrovským zážitkem vidět, kolik lidí zanechá své práce, aby se mohli zúčastnit
duchovního shromáždění a oslavit
dva velké české světce. Tato návštěva
ve mně zanechala dojem, že Češi jsou
duchovně založení lidé, kteří si udělají na Boha čas.
Současný zážitek z návštěvy Velehradu se trochu liší ve srovnání s tím,
když jsem tu byl jakožto součást
22

PMD v České republice podporují
seminář, ve kterém studuješ. Chtěl
bys našim dárcům něco vzkázat?
Církev stále potřebuje kněze. Doma
máme hodně povolání ke kněžství,
ale aby bylo možné o tato povolání
pečovat, je nezbytná jak individuální formace, tak formace vyučujících,
Je tedy pravda, že v Zambii povolání jsou, ale znevýhodňuje nás ekonomická situace, která biskupům
neumožňuje posílat do semináře
větší množství studentů. Proto stále
potřebujeme podporu Papežských
misijních děl, aby se ti, kdo jsou povoláni ke kněžství, mohli stát seminaristy, vzdělávat se a mohli být posláni
hlásat evangelium spásy. Seminář
Sv. Dominika je PMD podporován
a odvažuji se říct, že stále potřebuje
dary, aby mohl být zajištěn jeho každodenní provoz. Proto bychom byli
velice vděční, kdyby tato podpora trvala i nadále.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE
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Informace z kulturního výboru
Tak Vás moji milí všechny zdravím. Skončily nám prázdniny, i léto se už chýlí ke
konci a to je doba, kdy končí i akce pořádané kulturním výborem v areálu na
kolečku.
Letos jsme si pro Vás připravili dvě akce.
První pirátská noc se nesla v haus rytmu,
což někteří zkritizovali, pravda je, že ani
mě tento druh hudby zrovna nevoní, ale
co naplat, člověk musí lecos překousnout, aby se ostatní mohli bavit a vzhledem k tomu, že tam bylo asi 240 lidí
a parket celkem plný, tak si myslím že
to byla akce vyvedená a tudíž se tímto
směrem můžeme občas s klidem ubírat.
Dali jsme si záležet i na výzdobě, byla tam
malá pláž a nad hlavou sa nám v sítích
pohupovali papoušci a sem tam nějaký
ten pirát. Občerstvit jste se mohli ve stánku u Bořka, (úžasné grilované masko měl,

24

strýc Mach to prostě umí) a nově jsme
měli i stánek s míchanými nápoji, které si
účastníci rovněž pochvalovali.
Další akcí byla už tradiční neonová párty,
která se pořádá každý rok na ukončení
prázdnin. Letos jsme měli světelnou výzdobu, která byla i nad parketem, bylo
to super a celé nám to nainstaloval Mira
Mikéska, za což mu teda velice pěkně
děkujeme. Hudbu nám jako každý rok
obstaral DJ Johny Gregory. I na této akci
se sešlo celkem dost lidí, děcka krásně
svítila a bezvadně tančila.
V měsíci září, jsme uspořádali zájezd
do ZOO Lešná a Luhačovic. Počasí teda
bylo dost parné, ale myslím, že jsme si
to všichni užili. Zastávka v Luhačovicích
byla oplatková, protože všecí hurá na
oplatky a někteří si dali aj tej vody, což
teda nechápu.

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Teď už nás čeká poslední
čtvrtletí tohoto roku a my
pro Vás připravujeme lampionový průvod, který se
uskuteční někdy koncem října a bude jako vloni zase duchařský, tak už možete chystat nějaké pěkné kostýmky.
Na první adventní neděli to
bude rozsvěcení vánočního stromu a 3. 12. čertovské
harašení. Budeme se na Vás
těšit a doufáme, že se v hojném počtu zúčastníte, protože jinak by to nemělo žádnou cenu.
Na závěr ještě poděkování
těm, co nám nejvíc pomáhali,
protože úplně na všechny si
asi nevzpomenu, takže díky
Mirovi Mikéskovi, Michalovi Hradskému, no a Milouš
s Galků sů naši nejvěrnější
pomocníci toš teda dík. Jinak
když budete chtět, tak máme
i „ fejzbukovou „ adresu, kulturní výbor Sudoměřice, tam
je toho trochu víc. Mějte sa
teda všeci velice pěkně.
Za kulturní výbor
Lidka Konečná

ŘÍJEN 2016

25

Okénko MO Svazu důchodců ČR
Máme za sebou dlouhé a horké léto, kdy
jsme si užívali sluníčka, prázdninových
akcí našich vnuků, dovolených a odpočinku, ale jistě i únavy z horka.
Přestože bylo horko, zúčastnili jsme se
ve čtvrtek 25. srpna plánovaného zájezdu na Slovensko a návštěvu naší
přátelské organizace v Brezové pod
Bradlom. S plně obsazeným autobusem
jsme navštívili Trenčín, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Kdo chtěl, šel na
prohlídku krásného trenčínského hradu
a kdo si netroufal, zůstal ve městě, kde si
prošel a prohlédl podhradí, část města
a poseděl v kavárně.
Pak jsme se přesunuli do vesnice Podolie,
kde byla velmi zajímavá prohlídka miniatur slovenských hradů a zámků, která se
stále ještě rozšiřuje. V koutě zahrady je
menší ohrada s domácími zvířaty, dá se
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tu posedět ve stínu stromů, dobré a zajímavé místo i k návštěvě rodin s dětmi.
Pak už následoval přesun do hlavního
bodu našeho zájezdu a to návštěvu
v naší družební organizaci Klubu důchodců v Brezové pod Bradlom, kde už
jsme byli očekáváni. Někteří členové už
tu byli několikrát, jiní poprvé. Budova bývalé školky patří Klubu důchodců, kteří
se tu schází 3x týdně a pořádají tu různé
akce. V horní části budovy je posilovna
a posilovací nástroje jsou i ve dvoře budovy. Našich společných setkání se zúčastnili také zástupci města Brezová pod
Bradlom i náš starosta a místostarosta,
kteří nám pro náš zájem o posilovací
stroje přislíbili nákup a umístění na některém z dětských hřišť u nás – uvidíme!?
V dobré náladě, za společného zpěvu
jsme se rozloučili a těšíme se na setkání
příští rok u nás. Samozřejmě se vyskytly i kritické připomínky, někteří byli spokojeni, někteří
méně, ale všem se nikdy
nevyhoví.
Dále plánujeme:
- při příznivém počasí
budou dále organizovány výlety na kolech,
termíny a trasy budou
vždy předem oznámeny
rozhlasem
- na začátku listopadu se
uskuteční členská schůze s besedou s jubilanty
- v prosinci pak zpívání
při svíčkách i u stromečku
Růžena Klásková
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE
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Okénko Vlasty Hynčice
Babí léto prodloužilo cyklistickou sezonu!
Jsem rád, že obliba jízdy na kolech zažívá
další zájem ve všech věkových kategoriích. Můžou za to i nová kola s větším průměrem kol 29“, která jsou pohodlnější,
rychlejší a jsou dostupná za rozumnou
cenu! Základem je dobře seřízené a vybavené jízdní kolo. Záleží i na tom, jakou
cestou se vydáte, zda jen po silnici nebo
v terénu! Kola jsou dopravní prostředek
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a musí splňovat určitá pravidla, aby byla
bezpečná a nedocházelo k zbytečným
úrazům! Dělám servis jízdních kol a někdy sem hodně zaskočen v jakém hrozném stavu přinesou kola! Základem je
udržovat kolo stejně jak svá auta, kdy
stačí jednou za rok nechat kolo seřídit
odborným servisem! Někomu se to zdá
drahé nechat seřídit kolo, ale následky
jsou určitě dražší! Neosvětlený cyklista
v noci je nebezpečný motoristům a hlavně sobě. Důležité je vozit cyklo helmu
- nestojí mnoho peněz, ale zachraňuje
životy. Dospělý by měli jít vzorem svým
dětem a vozit ji automaticky jako si zapínat pás v autě! Neděláme to pro policii,
ale pro sebe!! Budování cyklostezek má
velký přínos nejen pro bezpečnou přepravu cyklistů, ale i turistický ruch. Hlavě
tak máme možnost vyjet na kolech s celou rodinou. Těším se na setkání všech
cyklistů nejen na cestách, ale taky na singeltrailech v lese, což jsou jednosměrné
stezky pro horská kola.
y
Vlasta Hynčica

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Hokejbal
Začíná podzim a s ním i nová sezona
Extraligy hokejbalu. Naše mužstvo absolvovalo letní přípravu především na
domácím hřišti a okolí Sudoměřic. V letním období jsme odehráli kvalitní turnaj
ve vedlejší Skalici, který jsme vyhráli.
Dalším bodem přípravy byl přátelský
zápas s team SHC Opava. Z důvodu pracovních povinností, dovolenek a zranění nás přišlo málo a podlehli jsme Opavě
1:3. V dalším rámci přípravy byl turnaj v Sudoměřicích na našem stadionu. Turnaje se zúčastnilo
8 teamů, ve kterých hráli
všichni naši hráči. Organizace turnaje se chopili
Martin Chovanec a Marek
Danielik. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za výbornou úroveň
a organizaci turnaje.
V tomto čase máme odehraná 4 těžká mistrovská
utkání, ve kterých jsme

získali cenných 6 bodů. Zatím se Sudoměřice v Extralize nachází na úžasném
3. Místě.
Naše výsledky v podzimní části Extraligy:
Plzeň : Sudoměřice 3:1
Sudoměřice : KOVO Praha 4:1
Sudoměřice : Kert Praha 4:2
Sudoměřice : Kladno 0:3
Jan Kaluža

Benkston Cup
O víkendu 20-21. 8. 2016 se v našem
sportovním areálu uskutečnil hokejbalový turnaj, který pořádalo B mužstvo
SK Sudoměřice. Turnaje se zúčastnilo
8 mužstev z celé Moravy a Slovenska.
Tato mužstva byla rozdělena do dvou
čtyřčlenných skupin, ve kterých se v sobotu hrálo o postup do vyřazovacích
bojů. V neděli si to týmy umístěné na
třetím a čtvrtém místě ve skupinách
rozdali o 5 – 7 místo, a první dva týmy
z obou skupin bojovali o příčky nejvyšŘÍJEN 2016

ší. Nejlépe na turnaji rozložili síly Zlínští
Bostoni a po zásluze se tak mohli radovat z prvenství. Naše „béčko“ skončilo
na čtvrtém místě, All stars team složený
převážně z hráčů, kteří pro naši obec
před deseti lety vybojovali stříbrný hattrick v hokejbalové extralize, se umístil
na pátém místě. V rámci doprovodného
programu se v sobotu uskutečnila také
soutěž v šipkách, kde hlavní cenou bylo
selátko na rožnění a vyhrál ho se ziskem
21 bodů Josef Slováček st. A jelikož jsme
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jak od hráčů, tak diváků byly několikrát
pochváleni za dobrou organizaci turnaje, uděláme vše pro to, aby turnaj byl
i příští rok a stal se každoroční tradicí.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem,
kteří jakkoliv pomohli s organizací turnaje, a všem sponzorům.
Martin Chovanec

BENKSTON CUP – VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:
7. místo:
8. místo:

Boston Zlín
Rangers Zlín
Natabek Vieska
SK Sudoměřice – B
All stars Sudoměřice
HBC Jundrov
HBK Kyjov
Tečovice Fighters

Nejlepší brankář turnaje:
Libor Krýsa – Boston Zlín
Nejlepší obránce turnaje:
Dominik Tóth – Rangers Zlín
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Nejlepší útočník turnaje:
Jakub Navrátil – SK Sudoměřice B
Nejlepší střelec turnaje:
Matěj Fraňo – HBK Kyjov
Nejužitečnější hráč turnaje:
Milan Drgoň – Natabak Vieska

Šipky:
1.místo: Josef Slováček (21 bodů)
2.místo: Peter Janeček (20bodů)
3.místo: Martin Chovanec (19bodů)
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Odpoledne plné úspěchů, radosti, zážitků a navázání
kamarádských mezilidských vztahů
Vážení spoluobčané,
milá mládeži!

-

Na zasedání Výkonného výboru Sportovního klubu Sudoměřice, z.s., za účasti
i přizvaných členů přípravného výboru
dne 10. září 2016, bylo provedeno vyhodnocení přípravy a průběhu mezinárodního Sportovního dne pro rodinu –
2016.

Několik statistických čísel o účasti na
akci:

Na tomto zasedání bylo jasně konstatováno, že stanovené cíle akce byly splněny, zejména:
-

-
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společně vyslány symbolické pozdravy dětem na celém světě, vypuštěním
bílých holubic míru,
přinést radost a štěstí všem těm, kteří
milují pohyb na zdravém vzduchu a

vzájemně se motivovat osobním příkladem ke sportu.

Celkem soutěžících 273 z toho 139 dospělých a 134 dětí. Ze Slovenské republiky se zúčastnilo 15 dětí a 10 dospělých.
Konkrétně z Holíče, Kátova, z Petrové Vsi
a Skalice na Slovensku.
U jednotlivých sportovních stanovišť
dohlíželo na výkony soutěžících 40 rozhodčích. Akce se dále zúčastnili zástupci VZP – pobočky Hodonín, zdravotnice,
přípravný výbor a hosté: starosta a místostarosta Obce Sudoměřice – gestoři
akce, zástupkyně Okresního sdružení
České unie sportu Hodonín Bc. Kavanová

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Jana, za společnost Mora Sport Strnková
Dagmar a starosta Maršála Jan s manželkou z Dolního Otrokovce – SR. Přítomni
byli i fotodokumentaristé a pracovníci
z Obecní hospůdky, kteří zabezpečovali
občerstvení pro přítomné na akci.
Letošní akce měla vzestupnou kvalitativní úroveň ve srovnání s akcí pořádanou
v minulém roce a opět i letošní akce byla
vhodně doplněna diskotékou, kterou
vedl DJ Johny Gregory. Můžeme tedy hovořit o celkovém počtu cca 430 zúčastněných na akci.
Vyčleněné finanční prostředky sportovního klubu byly v souladu se schváleným
rozpočtem na akci.

V závěru jednání výkonného výboru SK
bylo, mimo jiné poděkováno všem aktérům, kteří se podíleli na úspěšné akci
a přijato rozhodnutí o termínu konání
IV. mezinárodního Sportovního dne
pro rodinu, který se uskuteční v sobotu 17. června 2017, na hřišti U Kolní.
Tuto akci budeme opět organizovat Vám
pro radost.
Očekávám Vás a bude se na Vás těšit
předseda SK Sudoměřice, z.s.
Dr. Buček Štěpán

Foto: JUDr. Miroslav Kobéda
ŘÍJEN 2016
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Ministranti Baťák 2016
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