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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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Léto, budiž pozdraveno!
Letos jsme do něj vstoupili 21.6. ve 20 hodin a 6 minut středoevropského letního času (SELČ).
Tento den, který měl délku 16 hodin a 24 minut je označován jako začátek astronomického léta.
Letní slunovrat. Léto potrvá až do 23. září, kdy ho vystřídá v 11 hodin 51 minut SELČ podzimní
rovnodennost. V červenci nám bude slunce zapadat kolem 21. hodiny a koncem srpna už to bude
kolem 20. hodiny. Pro svůj dlouhý den je léto synonymem světla a tepla a rádi ho využíváme pro
odpolední a večerní posezení s přáteli. V létě si plníme své sny o dovolené; ať už při drinku na pláži
v Karibiku nebo v hospůdce na Lučině. Ti, co neunesou představu namazaného těla opalovacím
krémem, smažícího se na slunci nebo nemají chuť do Chorvatska popáté, vychutnají si léto prostě
jinak. Na chajdě u lesa nebo vinohradu, v odpoledním stínu sklepa u dobrého vína nebo prostě
doma. Jediným spojujícím článkem všech různých možností je to, aby nám bylo dobře. Jistě je léto
také synonymem zrání, žní a práce, která s tím souvisí. Jakkoliv tento čas využíváte delších dnů,
přejeme vám, abyste si je prožili co nejlépe a nejpříjemněji se svými dětmi, které mají prázdniny
nebo s přáteli, kteří vám věnují chvilku svého letního času.
Hezké prázdniny!
Vaše redakce.

Léto

Prázdniny

Léto právě začíná,
jásá celá rodina.
Zmrzlinu mám třikrát denně,
nejlepší je do postele.

Už jsou tady prázdniny
a kopec plný zmrzliny.
Budem všichni spolu
cucat sladkou colu.
Budem jezdit na plavání,
užijem si dovádění.

Miloslav Fojtík

Jakub Šebesta

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2007

3

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v úvodníku letního čísla Sudoměřského zpravodaje Vám především připomenu některé akce a významné události uplynulého období. Připomínám veliké úspěchy našich
hokejbalistů a to nejenom našeho A mužstva, ale i našeho týmu starších žáků. Na velké úspěchy
extraligových hráčů jsme si v Sudoměřicích jaksi už zvykli, protože po sobě jdoucí uplynulé tři roky
získali vždy stříbrné medaile v nejvyšší soutěži, ale úspěch žákovského týmu, kde hrají především
naše sudoměřické děti, kluci i dvě holky, se opravdu neočekával. Vybojovali velmi cenné 3. místo
v mistrovství ČR starších žáků. Moc jim za jejich bojovnost po celou sezonu i v závěrečném turnaji
v Praze na Palmovce děkuji. Oběma mužstvům tímto děkuji za vynikající reprezentaci a velké a důležité zviditelnění naší obce. V sobotu 30. června se koná slavnostní ukončení hokejbalové sezony
2006 – 2007. První část se uskuteční na hřišti „U Kolní“ a další už proběhne v oddechovém areálu
ve Starém potoku. Má to být velmi důstojné ukončení prozatím nejúspěšnější sezony hokejbalu
v Sudoměřicích.
Další velkou událostí bylo otevírání sezony na Baťově kanálu, tradičně již na 1. máje. Letos
se odemykala voda poprvé ve Skalici na nově vybudovaném přístavišti, na naší bývalé „Dvanáctce“. Po slavnostním zahájení na slovenské straně se přesunul kordon hostů k nám na přístaviště
U Výklopníku, kde proběhlo přivítání a projevy. Myslím si, že organizátoři na naší straně velmi
dobře odvedli svou práci a za to jim vyslovuji upřímné uznání. První víkend v měsíci červnu se
u nás konaly obnovené sudoměřické hody. V pátek se organizátorům zdařila velmi dobře navštívená zábava pro mladší s kapelou ARTEMIS. Sobotní úvodní část hodů, průvod po vesnici a vystoupení dětí a chasy na „Kolečku“, byla také velmi vydařená a potěšující bylo, že se do příprav zapojilo
velké množství lidí. Také krojovaných v průvodu bylo veliké množství. Bohužel večerní taneční
zábavu s DH Svárovanka už narušila nepřízeň počasí. Vyslovuji poděkování všem organizátorům
a ostatním účastníkům této naší nejdůležitější kulturní akce za velmi dobrou práci, a jsem rád, že
můžeme konstatovat tu skutečnost, že zatím ještě nejsou v Sudoměřicích mrtvé původní lidové
zvyky a obyčeje.
Vážení občané, přeji Vám v souvislosti s nastávajícím obdobím dovolených hodně příjemných
chvil, ať už v cizině, v naší vlasti nebo i doma, a ať Vám vše vychází dle Vašich přání a možností.
Stanislav Tomšej – starosta obce

Osvobození Sudoměřic
Vážení občané,
v minulých dnech jsme si připomněli 62. výročí osvobození naší vesnice od německých okupantů.
Tato okupace začala dne 15. března roku 1939, kdy byla celá naše vlast i naše obec obsazena
armádou nacistického Německa. Naše vesnice se navíc po odtržení fašistického Slovenska stala
hraniční obcí. Do vesnice se postupně přistěhovalo množství německých vojáků a gestapáků, vč.
jejich rodin. Němci postupně začali budovat pro sebe zázemí. Začalo se s výstavbou nové samostatné části vesnice, dnešní lokalita Stavba, která jim měla zabezpečit pobyt u nás navěky, jak si to
bláhově nacisti plánovali.
Naše katastrální území, jak je nám všem známo, se táhne hadovitě podél hranic se Slovenskem
a jedinou překážkou pro nerušený přechod a převádění osob, je většinu roku napolo vyschnutý Sudoměřický potok. Proto se v naší krajině hojně vyskytovalo převádění různých nacisty pronásledovaných osob. Jednalo se především o lidi, kteří potom v zahraničí bojovali za osvobození naší vlasti, dále
utečenci z koncentračních táborů i totálního nasazení v říši. Při organizaci těchto akcí se aktivně podílelo i hodně našich bývalých spoluobčanů. O těchto skutečnostech je dnes velmi malé povědomí, ale
v jednom nepříliš rozsáhlém literárním díle nazvaném „Deník padlého letce…“ se píše, jak tehdejší
náš starosta pan Krůtil, ve spolupráci s tajnou ilegální buňkou Sudoměřičanů, zabezpečoval převádění
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osob do slovenské Skalice. Členové této ilegální skupiny jsou už dnes neznámí hrdinové, kteří působili
nejen zde v tomto kraji, ale navíc těmto běžencům pomáhali navazovat kontakty v maďarském příhraničí, kde je zase vybavoval doklady a zabezpečoval další převádění náš rodák pan Buček.
Toto hrdinství našich rodáků by nemělo být nikdy zapomenuto.
Bohužel se v této kruté době vyskytlo u našich občanů i opačné chování: zbabělost, donašečství,
ale i hloupost a naivita. Nejhorším důsledkem takového jednání byla událost, kdy na základě udání
našeho občana dne 14. 11. 1944 byli německými vojáky zabiti zbytečně dva mladí chlapci, utečenci
z totálního nasazení, kteří se ukrývali ve stohu slámy u dnešního hřiště u Kolní.
I na tyto nepříjemné a zlé události nesmíme nikdy zapomenout.
Několik našich občanů bylo uvězněno v koncentračních táborech, většinou za ilegální činnost,
někteří za příslušnost k židovské nebo cikánské komunitě. Devět našich bývalých občanů se z těchto táborů smrti nevrátilo. Nám známá jména jsou Vladimír Konečný a Josef Klimeš, kteří byli zabiti v r. 1943. Sedm členů židovských rodin se nikdy nevrátilo z Osvětimi, kde také pravděpodobně
zahynuli. Také jejich památka ať nikdy není zapomenuta.
Po letech krutého útlaku a represí, byl jedinou útěchou zakazovaný poslech českého vysílání Rádia Londýn, odkud se naši lidé dozvídali, že Němci všude prohrávají a fronta že se konečně blíží.
V lednu 1945 se do naší obce nastěhovalo asi 400 německých vojáků. Byli ubytováni ve škole
a i v jednotlivých rodinných domech. Měli být posilou pro německou pohraniční stráž. V polovině měsíce března 1945 museli občané Sudoměřic kopat zákopy pro Němce. Současně si občané budují bunkry,
kde by přežili přechod fronty. Fronta se rychle přibližuje. Začátkem dubna 1945 je již slyšet dunění děl,
zvyšují se přesuny vojsk a dochází i k leteckým útokům na tato vojska. Sovětská letadla útočí i v noci, kdy
pomocí světlic si nasvětlují silnici a pronásledují ustupující německou armádu. Němci zaminovali pole
před Sudoměřickým potokem a podminovali všechny mosty, které dne 10. dubna vyhodili do povětří.
V noci z 10. na 11. dubna 1945 zaujímá německé dělostřelectvo postavení podél potoka a za humny
ve směru od hor. Dochází k dělostřeleckým soubojům německé a sovětské armády.
Je středa 11. dubna 1945 - 8. hodin ráno. Sovětská armáda zahajuje dělostřeleckou palbu na
německé pozice podél potoka a první granáty dopadají do vesnice. První granát dopadl před dům
Františka Tomšeje č.p. 250 (dnes nové č. 229) v Chaloupkách.
Další dopadl na dvůr Pavla Macháčka, č.p. 6 (nové č.5) a zabil Pavla Janečka - první oběť
frontových událostí v obci. Palba sílí a vznikají požáry. Boj probíhá do pozdních nočních hodin.
Německá armáda stále odolává sovětskému náporu na vybudované obranné linii Sudoměřického potoka. Proto sovětské velení přistupuje ke změně taktiky. V časných ranních hodinách dne
12. dubna napadají Sověti letecky obrannou linii u potoka a provádí pozemní obchvatový útok na
Sudoměřice ze strany od hor. Po osmé hodině ráno obsazují Sověti vinohrady Vápenky a odtud
v 9. hodin zahajují přímý útok na vesnici. V 9.45 hodin je celá vesnice osvobozena a nad vesnicí
vlaje svobodně československá státní vlajka. A tak 12. duben 1945 ukončil jednu etapu historie obce
na moravsko-slovenském pomezí, první obce osvobozené v okrese Hodonín.
Při osvobození obce Sudoměřic padlo v bojích na našem katastru 36 sovětských a 8 rumunských
vojáků. Všichni byli pochováni na starém hřbitově. Později byli exhumováni a odvezeni jinam.
Kolik padlo Němců není možno zjistit, protože německá armáda pokud mohla, odvážela své
padlé do zázemí.
Po přechodu fronty bylo nalezeno 11 padlých Němců, z toho 2 byli pochováni do zákopu poblíž
Baťova kanálu a 9 do společného hrobu na pole u starého hřbitova. Pozůstatky těchto 9 Němců byly
v roce 1996 exhumovány a odvezeny na německý vojenský hřbitov do Brna.
Při přechodu fronty nebo v důsledku frontových událostí položili své životy tito občané Sudoměřic:
František Buček
č. 134 (dnešní nové č.p.141)
František Cigánek
č. 113 (nové č.p. 124)
Pavel Janeček
č. 6 (nové č.p. 5)
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František Jagoš
č. 240 ( nové č.p. 210)
František Kuja
č. 239 ( nové č.p. 209)
Jan Klásek
č. 101 ( nové č.p. 106, původní dům kde dnes stojí nová mat.škola)
Michal Kučera
č. 212 ( zbourán)dnes Slokov
Antonín Mikl
č. 152 ( nové č.p. 189)
Tomáš Michálek
č. 194 ( nové č.p. 158)
Jan Podrazil
č. 102 ( nové č.p. 109 původní dům kde dnes stojí nová mat.škola)
Josef Podrazil
č. 186 ( nové č.p. 227)
Martin Pukanec
č. 14
Vesnici také po frontě postihla tyfová epidemie, která si vyžádala dva lidské životy.
Vážení spoluobčané, uběhlo sice už více jak půl století od této hrozné události, ale stále je nutné
si ji připomínat, abychom si my všichni a zvláště nastupující generace, uvědomovali nesmyslnost
a zrůdnost válek a veškerého násilí vůbec.
Při příležitosti tohoto 62. výročí Vás všechny prosím o vzpomínku na všechny padlé a především na Vaše blízké a naše bývalé spoluobčany.
Stanislav Tomšej - starosta

Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice,
které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Sudoměřice
v pondělí 2. dubna 2007 v 18.00 hodin .
Usnesení č. V/1.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu VI.-tého zasedání
zastupitelstva obce Sudoměřice : Pavlu Kolibovou a Pavlu Sochorovou
Hlasování č.1: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e program VI. zasedání zastupitelstva
Hlasování č.2: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Sudoměřice za r. 2006 – bez výhrad.
Hlasování pro usnesení č.3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na r. 2007 s těmito změnami:
a) snížit příspěvek na hokejbal ze 300 000,-Kč na odsouhlasených 200 000,-Kč.
Hlasování : pro: 6 ( Ing. Křižan, Ing. Sochor, Sochorová, Buček Petr, Šebesta, RNDr. Bc. Nováková)
proti: 3 ( RSDr. Buček, Janeček, Kočiš) zdržel se: (Kolibová, Tomšej)
Usnesení č. VI/5:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o oddělení parcel a následné vyhlášení záměru k odprodeji: 2 částí
pozemku parc. č. 1786/47 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č.5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/6:
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene „rekonstrukce vodovodu „na
Stavbě“, vůči VaK Hodonín.
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Hlasování pro usnesení č.6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/7:
Zastupitelstvo obce schválilo 30 tis. Kč na zajištění nákupu knihovních fondů.
Hlasování pro usnesení č 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/8:
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlásit záměr na odprodej 10 m2 z majetku obce.
Hlasování pro usnesení č.8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/9:
Zastupitelstvo obce schválilo odprodej pozemku za cenu 40,- Kč /m2 manž. Kmínkovým, Sudoměřice 194.
Hlasování pro usnesení č.9: pro 11 , proti 0 , zdržel se 0
Usnesení č. VI/10:
Zastupitelstvo obce schválilo převod hospodářského výsledku z r. 2006 ( 4 766,15 Kč) do rezervního fondu.
Hlasování pro usnesení č.10: pro 11, proti 0, zdržel se
Usnesení č. VI/11:
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek Svazu důchodců, Měst. org. Hodonín (8 členů) ve výši 500/
občan Sudoměřic.
Hlasování pro usnesení č.11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/12:
Zastupitelstvo obce schválilo žádost manž. Podrazilových č.p. 300 o půjčku ve výši 50 .tis.Kč z
FRB.
Hlasování pro usnesení č.12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/13:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet DSO Strážnicko na r. 2007 a závěrečný účet DSO za
r. 2006.
Hlasování pro usnesení č.13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/14:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet DSO Obce pro Baťův kanál
Hlasování pro usnesení č.14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/15:
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlásit záměr na pronájem stodoly za MŠ.
Hlasování pro usnesení č.15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/16:
Zastupitelstvo obce neschválilo odprodej akcií České spořitelny.
Hlasování pro usnesení č.16: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/17:
Zastupitelstvo obce uvolňuje z funkce člena finančního výboru Ing. Pavla Sochora a jmenuje
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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členem finančního výboru pan Josef Matějíčka s účinností od 2. dubna 2007.
Hlasování pro usnesení č.17: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice,
které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Sudoměřice
v pondělí 4. 6. 2007 ve 20.00 hodin .
Usnesení č. VII/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu VII-ho zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice: Ing. Josefa Křižan a Ing. Pavla Sochora
Usnesení č. VII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doplněný program VII. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice.
Usnesení č. VII/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 s navýšením výdajů o 65 000,-Kč na zajištění
akce sportovní komise k rozpočtu na r. 2007.
Hlasování pro usnesení č.3: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3 (RNDr. Bc. Nováková, paní Sochorová, Ing.
Sochor)
Usnesení č. VII/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek nadačnímu fondu pro rozvoj turistiky na BT na r. 2007 ve
výši 2,50 Kč na občana.
Hlasování pro usnesení č.4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek Sv.zdr. postiž. Strážnice ve výši 1000,-Kč.
Hlasování pro usnesení č.5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/6:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o geometrickém oddělení parcely a následné vyhlášení záměru k odprodeji: části pozemku parc. č. 118 o výměře 9,60m2.
Hlasování pro usnesení č.6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/7:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o geometrickém oddělení parcel a následné vyhlášení záměru k odprodeji: část pozemku parc. č. 1738/2 o výměře 70 m2.
Hlasování pro usnesení č.7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/8:
Zastupitelstvo obce schválilo: ustavení komise, která posoudí a schválí návrh smlouvy na odprodej
parc.č. 2654/35 o vým. 9630 2 z majetku obce.
Hlasování pro usnesení č.8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/9:
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlásit záměr na odprodej parc.č. 121 o vým. 51 m2 z majetku obce.
Hlasování pro usnesení č.9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. VII/10:
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlásit záměr na odprodej bývalé odstavné plochy pro kamiony a administrativní budovy na parc.č. 5111/9 o vým. 2533 m2 a budovy č. evidenční 419 na parc.č. 2651/3.
Hlasování pro usnesení č.10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/11:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o geometrickém oddělení parcel a následné vyhlášení záměru k odprodeji: parc.č 947/1
Hlasování pro usnesení č.11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/12:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyhlášení záměru k odprodeji: parc.č. 4941/1 o vým. 35498 m2.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu projednání s p. Macháčkem a Šebestou termín sepsání kupní
smlouvy na odkup p.č.4973/1 a p.č. 4373/3 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č.12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/13
Zastupitelstvo obce jmenuje zástupcem na valné hromadě VaK, a.s. Hodonín dne 13.6.2007 – starostu obce pana Stanislava Tomšeje.
Hlasování pro usnesení č.13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/14
ZO schválilo poskytnutí půjček z FRB :
paní Cutákové Janě, Sudoměřice č.p. 324 (výměna oken) 50 000,-Kč
paní Ondrušové Ludmile, Sudoměřice č.p. 71 (výměna oken) 50 000,-Kč
panu Fojtíkovi Zdeňkovi, Sudoměřice č.p. 195 (rekonstrukce elektroinstalace, zateplení střešních
prostor) 50 000,- Kč.
Hlasování pro usnesení č.14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/15:
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním reklamy - směrové tabule na sloup pouličního osvětlení
– firma ANTIQUE po upřesnění velikosti formy stavební komisí.
Hlasování pro usnesení č.15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/16:
Zastupitelstvo souhlasí se zařazením do pořadníků žadatelů o byt v DPS paní Marii Vrablicovou,
Sudoměřice 221.
Hlasování pro usnesení č.16: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/17:
Zastupitelstvo pověřuje starostu k provedení výběrového řízení na dodavatele stavby Technická infrastruktura Díly za zahradou. V případě nerealizované nabídky svolat mimořádné zastupitelstvo.
Podmíněný termín 31.7.2007.
Hlasování pro usnesení č.17: pro11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/18:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou částkou kulturní komisí pro zajištění akcí a darem pro
občánka v roce 2007.
Hlasování pro usnesení č. 18: pro 11, proti 0, zdržel se 0
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Zpráva komise životního prostředí
V komisi ŽP jsme se začali zabývat okolím naší
obce a zjistili jsme, že jsou stále mezi námi lidé,
kteří neustále vyvážejí odpad ať už stavební, zahradní, ale i domovní do bezprostředního okolí
naší obce. Vytvářejí tak hromady zahradního
odpadu, zasypávají příkopy a dokonce odpad
sypou i do potoka.
Jako příklad uvedu skládku za potokem u fotbalového hřiště(u tzv.. Cardovy lávky). V minulém roce v létě odtud byly vyvezeny tři nákladní
Tatry odpadu a celé okolí bylo zrekultivováno.
Částka, kterou obec musela uhradit se vyšplhala na 34.000 Kč.
Letos na jaře, ale musela obec znovu toto místo vyčistit. Náklady činily dalších 12.000 Kč.
Jak můžete na těchto číslech sami vidět, jde o zbytečnou zátěž obecního rozpočtu. A to se bavíme
jen o jedné skládce. Měli bychom se zamyslet sami nad sebou, jestli chceme žít na smetišti a nebo
v dědině na okraji CHKO Bílých Karpat a v krásné přírodě, která nás obklopuje.
Ale jsem rád, že jsou mezi námi i lidé, kterým okolí naší obce není lhostejné.
Tímto bych chtěl poděkovat mysliveckému sdružení Valcha, které si z vlastní iniciativy dalo za úkol
vyčistit část pískovny za bývalou skládkou od pneumatik, které tam byly navozeny. Některé byly
ze tří čtvrtin zakopány v zemi tak, že dalo dost práce je odtud dostat. Přesto se zdárně podařilo
většinu vytahat. O odvoz a likvidaci těchto pneumatik se postaral pan Pavel Sochor, kterému bych
chtěl tímto poděkovat.
V minulém zpravodaji jsme Vás kárali za třídění papíru. Všimly si toho i naše děti a ekologický
kroužek při naší ZŠ, který by chtěl našim občanům nabídnout pomoc při likvidaci starého papíru.
V naší ZŠ se koná 2x ročně sběr starého papíru (jaro, podzim). Děti z ekologického kroužku se
domluvily, že by postupně navštěvovaly naše občany a po domluvě s nimi by si starý papír odvážely
průběžně během roku. Nejenom, že vám tímto chtějí ušetřit práci a čas s likvidací tohoto odpadu,
ale navíc za tento papír získají finanční prostředky pro ZŠ, které budou využity ve prospěch dětí
(výlety, soutěže, MDD apod.).
Děkujeme všem občanům, které naše děti takto podpoří.
Pokud máte nějaké dotazy, připomínky, či návrhy, budeme rádi, když nám je předáte nebo zašlete.
Lze použít schránku na obecním úřadě nebo mailovou adresu předsedy komise ŽP Mariana Kočiše: m.kocis@centrum.cz nebo kterémukoliv z členů komise.
za komisi životního prostředí
Marian Kočiš
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Mateřská škola Sudoměřice
Nejkrásnější oslava MDD.
Děti mateřské školy oslavily svůj svátek dne
1. června 2007 tím nejkrásnějším způsobem
a tím byl „Rybářský den“ na rybníku Vanďurák.
Již po několik let pořádáme spolu s MRS oslavu
tohoto svátku v lůně nádherné přírody. Největší zásluhu má na tom pan Emil Chocholáček,
který připraví pro děti táborák a pozve své
kolegy rybáře, aby dětem předváděli chytání
ryb – kaprů na pruty. Dopoledne se skládá ze
dvou částí. První část je poučná. Děti obejdou
celý rybník, učí se slušně a ohleduplně chovat v přírodě, seznamují se s druhy a názvy ryb, zvířat
a ptáků, kteří žijí v této lokalitě, pozorují rybáře
při chytání ryb na pruty. Tentokrát chytal pan
P.Kvaltín, J.Pavka a M.Vrablicová. Druhá část
je zábavná. Děti s panem Chocholáčkem a kolektivem zaměstnanců MŠ Sudoměřice opékají
špekáčky, popíjejí limonády a mlsají. Jsou velmi spokojené a šťastné, protože i toho dětského srdíčka se dotkne krása přírody, která je pro
citový život a vývoj dítěte nenahraditelná. Závěrem bych chtěla poděkovat všem jmenovaným
rybářům za krásný a příkladný přístup k našim
dětem i za občerstvení, které pro ně připravují.
Helena Okénková – zástupkyně ředitelky školy

.... ze školních lavic
Škola jde pomalu do finále, jak je nejednou slyšet z úst našich dětí. Všichni
se už moc těšíme na prázdniny. Ve škole se pořád něco děje, až se rodiče někdy
diví, zda se stíháme při tom kolotoči ještě učit. Až se po dovolené posadím
a budu psát výroční zprávu za letošní školní rok, budu mít opravdu hodně materiálu. A to je moc dobře.
Jaro patřilo ve škole tvoření. Chtěli jsme, aby děti nezapomínaly na manuální činnosti a učily
se mít kladný vztah k práci. Před Velikonocemi jsme jim připravili Kreativní cukrářskou dílnu.
Vyráběly nejrůznější zvířátka z marcipánu. Před svátkem matek jsme uspořádali v pořadí již druhou dílnu –Práce s hedvábím. Děti vyrobily
pro maminky krásné šátky, plédy a pouzdra
na brýle. Odpoledne mohly přijít i maminky
a tuto netradiční techniku si vyzkoušet.Na
konci června se chystáme na výlet. Pojedeme
obhlédnout pravěká zvířata do Dinoparku ve
Vyškově. A než upláchneme na prázdniny,
chtěli bychom pozvat všechny rodiče a přátele
školy na naši Zahradní slavnost. Ta se uskuteční ve čtvrtek 28. 6. 2007 od 16. 00 na dvoře
ZŠ Sudoměřice. Rozloučíme se zde s žáky 5.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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ročníku, s žáky kteří nám odcházejí a nově
i s dětmi z MŠ, které se budou loučit se školkou. Letos Vás nalákáme na taneční zábavu pod
širým nebem se skupinou MOTÝL ERIKA.
Na závěr bych si dovolila za všechny kolegy poděkovat všem obětavým rodičům, kteří
nám v letošním roce jakkoli pomohli. Velký
dík patří také dobrovolníkům, kteří při škole
vedou zájmové útvary. Jedná se o paní Bučkovou, Mikulkovou a Šebestovou.
Všem dětem i kolegům přeji hezké prázdniny!
Vlaďka Strýčková – ředitelka školy

Velikonoční výstava
Dne 5.4. a 6.4.2007 se uskutečnila ve vestibulu místní tělocvičny velikonoční výstava. Na vystavené výrobky dětí z MŠ a ZŠ se přišli podívat nejen jejich rodiče, ale také ostatní občané ze Sudoměřic. Děkujeme
všem, kteří výstavu podpořili svými výrobky a také těm, kteří formou
dobrovolného vstupného podpořili další aktivity našich školáků.
za sdružení rodičů při ZŠ a MŠ – Andrea Šamánková

Karneval
Dne 15.4.2007 v neděli odpoledne se uskutečnil dětský karneval. Poděkování patří mažoretkám z DDM Strážnice, které se postaraly o hezký úvod.
Celým karnevalem nás provázela paní Katka Vadovičová, která měla pro děti
připravené soutěže a písničky. Mezi děti přišel také mladý talentovaný žonglér
Tomáš Svoboda. Děti, které se alespoň na chvíli staly princeznami, kovboji, zvířátky, či kytkami, si
svůj karnevalový den zcela jistě užily.
za sdružení rodičů při ZŠ a MŠ – Andrea Šamánková

Vaše fotografie
do výstavy fotografií, kterou chce uspořádat v naší obci kulturní komise, máte
stále ještě možnost přinést nejpozději v průběhu měsíce září na adresu Sochorovi
č. 9. Připomínám, že téma je libovolné. Mohou to být fotky z dovolené, rodiny
nebo přátel, sportu, přírody, zvířátek nebo architektury. Prostě takové, které se
Vám líbí. Formát by měl být nejméně 10 x 15 cm ( stojí okolo 15 Kč). Na zadní
stranu fotografie napište svoje jméno, číslo domu, případně název obrázku ( aby vám mohly být
po ukončení výstavy vráceny ) a dodat můžete jejich libovolný počet. Těšíme se na vaše zajímavé
snímky.
za kulturní komisi Pavla Sochorová
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Mezinárodní den dětí
Dne 26.5.2007 proběhla v areálu
Starého potoka oslava MDD. Tentokrát
měla podobu pohádkového lesa. Na
startu u dvou víl – Dne a Noci, dostalo
každé dítko sáček na sladkosti, kelímek
na pití a lísteček s čísly stanovišť a pohádka mohla začít.
Nejdříve si na prvním stanovišti
hezky nazdobit korunku a honem k ježibabě přimalovat perníček na chaloupku.
U princezny Koloběžky projet dráhu
mezi kužely, u krásného vodníka nalovit ryby, projít se ve velkých botách pohádkového kocoura. U Bořka stavitele
převézt kostky v kolečkách, posbírat korálky v trávě, které poztrácela princezna, dolepit u babičky
velkou řepu, pomoci Popelce přebrat hrách a čočku a nakonec u krásné čertice v pekle trefit míčkem terč.Všechny tyto pohádkové úkoly děti hravě zvládly a odměnou jim byl kromě veselých
zážitků také špekáček a medajlon v podobě krásně voňavé perníkové chaloupky. Pak už se linula
Starým potokem vůně táboráku a špekáčků a dětský smích a skotačení bylo ještě dlouho slyšet.
Nebylo pochyb, že se dětem jejich den líbil.
za sdružení rodičů při ZŠ a MŠ - Andrea Šamánková
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První svaté přijímání v Sudoměřicích
27.květen 2007 se stal vyjímečným
dnem pro sedm dětí naší farnosti. Tři
děvčata: Marie Tomčalová, Veronika
Podkalská, Patricie Urbanová a čtyři
chlapci: Patrik Maňák, Lukáš Noga,
Martin a Petr Kundratovi mohli poprvé přijat Pána Ježíše do svého srdce.
Průběhu celé události přálo i počasí.
Mgr. Tomáš Tomčala

Odemykání plavební sezony na Baťáku dne 1. 5. 2007
Letošní zahájení plavební sezony na Baťově kanále se odehrávalo na slovenské straně – na nově
vybudovaném přístavišti na „Dvanáctce“. Návštěvníci mohli obdivovat pěkné přístaviště Skalica a také
se projet po vodě různými loděmi. Plavby byly kyvadlové z přístaviště Skalica na přístav „U Výklopníku“. Počasí bylo příhodné, na rozdíl od minulého roku. Obrovské množství návštěvníků, především
ze Skalice, se mnohdy poprvé dostalo na náš přístav a prohlédlo si z vyhlídkové věže okolí. Příznivé
ohlasy ze všech stran umožňují, aby i nadále takovéto akce u Výklopníku probíhaly. Plavbě zdar!
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Košt vína
Starý potok, vinařský areál - sobota
5. května 2007 a neděle 6. května 2007
V tyto májové dny se konala družební výstavy vína Sudoměřice 2007, která byla uspořádaná
u příležitosti 50. výročí vzniku Českého zahrádkářského svazu a 40. výročí zahájení nepřetržité
družební spolupráce místních organizací ČZS
z města Strážnice, obcí Petrov, Sudoměřice a vinohradnického spolku v sousedním slovenském
městě Skalica.
Spolupráce těchto zájmových organizací
měla vždy velmi dobrou úroveň. Můžeme konstatovat, že také letošní družební výstava přispěla ke zlepšení spolupráce zahrádkářských organizací a přinesla zvýšenou kvalitu vyráběných vín v mikroregionu Strážnicko a ve Skalici.
Příjemně strávené chvíle mnohých návštěvníků v areálu sudoměřských sklepů při ochutnávání
dobrých vín tomu nasvědčovaly.
ST
Výstavní výbor
předseda
místopředseda
jednatel
členové

Odb. komise
Toman František
Buček František
Janeček Jiří
Kobeda František
Cigánek František
Šebesta Josef
Gavlík Miloš
Brožek Josef
Brožek Petr
Okáník Josef
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Finanční
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Propagační
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Koliba Petr
Horáček Milan
Brázda Ludvík
Janeček Josef
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Hody v Sudoměřicích
O prvním červnovém víkendu probíhalo v Sudoměřicích hodové veselí. V pátek brzy ráno se
vydali mladí chasníci do lesa a za mohutného zpěvu přivezli májku k nazdobení. O to se postarala
děvčata a májka byla postavena v areálu Starý potok u tanečního parketu. Na předhodovou večerní
zábavu se přišlo pobavit na 300 mladých i věkem pokročilejších. Jistě také díky počasí a rokové
kapele Artemis byla skvělá zábava a plný parket. O občerstvení se postaral pan Přibyl s grilovanými klobásami, steaky, langoši a chlazenými nápoji. Ten také věnoval spolupořádajícímu sdružení
rodičů při ZŠ a MŠ finanční dar, za který děkujeme. V obecním sklepě nabízeli členové MO ČZS
různé druhy vín. Jim také patří poděkování pořadatelů za věnované víno pro účinkující kapely
a účinnou pomoc při organizaci. Jsme moc rádi, že i při tak velkém seskupení lidí, nedošlo k žádným nepříjemnostem nebo potyčkám a akce proběhla v pohodě.
V sobotu 2. června, za přispění krásného slunečného počasí, se shromáždili krojovaní
v 15 hodin u hospůdky U Kajmů a v doprovodu dechové kapely Svárovanka a místních obyvatel
přišli průvodem k obecnímu úřadu. Za všechny krojované předstoupil před pana starostu Josef
Matějíček ml. se svou sestrou Hankou a žádali o právo na hodové veselí v naší obci. Právo bylo
vydáno a pak už nic nebránilo tomu, aby se mohlo hodovat. Nabízely se sváteční koláčky a dobré
víno a nechybělo ani sólo pro manžele Tomšejovy. Poté průvod pokračoval do areálu Starý potok,
kde jsme mohli shlédnout připravený program dětí i mladých, který podpořily také starší zkušené
krojované páry. Na závěr si krojovaní zatančili také se svými blízkými.
Ve 20 hodin začala taneční zábava a zdálo se, že počasí nám přece jen vydrží. Postupně však
začalo jemně mrholit, ale ani to neodradilo některé mladé odložit kroje nebo přestat tancovat. Později však seděly skupinky pod deštníky, což opět některým na náladě neubralo. Kolem půlnoci byla
rozdána tombola 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 kroje připravili, kteří je na sebe oblékli, kteří vytvořili lidový program, ve kterém jejich krása ještě vynikne.
Poděkování patří obecnímu úřadu, který uvolnil peníze na hody v Sudoměřicích. Poděkování patří
prostě všem těm, kteří jakoukoliv měrou přispěli k této akci. Protože nejen bez peněz, ale bez nadšení a nezištné ochoty by nebylo nic.
za kulturní komisi - Pavla Sochorová

Místní rybářská skupina Vanďurák Sudoměřice
Dne 20.5.2007 se uskutečnil další ročník tradičních rybářských závodů, pořádaných místní
rybářskou skupinou na obecním rybníku Vanďurák. Příslib pěkného počasí, hodnotných cen
pro vítěze závodů a soutěže v hodu šipkami přilákal 85 chytajících rybářů nejen ze Sudoměřic
ale i blízkého či vzdáleného okolí. Již od časných
ranních hodin čekali netrpěliví rybáři na koupi
povolenky a výstřel oznamující začátek závodů.
Během této chvíle každý rozebíral taktiku lovu
a přemýšlel jaké použít nástrahy a návnady. Ale
již brzy po zahájení někteří lovící zdolávali první
kapry a bílé ryby v podobě cejnů a plotic. O bohaté zarybněnosti revíru vypovídal i úlovek úhoře
a štiky (bohužel žádná z těchto ryb nebyla hodnocena).
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Slunce již začínalo docela připalovat, což bylo poznat u stánku s občerstvením, kde se pomalu
ale jistě začínala tvořit fronta, stejně tak i u prodeje smažených kaprů. Okolo 8 hodiny ráno začínala
soutěž v šipkách, kde byla pro letošek jako první cena zvolena půlka prasete. Tento tah od pořadatelů byl překvapivě úspěšný, protože při závěrečném sčítání vyšlo, že bylo celkem 510 x hozeno
šipkami. Žádný z ostřílených místních rybářů však na hlavní cenu nedosáhl.
Kostelní zvony oznamovaly blížící se desátou hodinu a tak se začíná prodávat i jedno z hlavních
lákadel pro nerybařící diváky, kterou je tradiční bohatá tombola, slibující velké množství různých
cen. Děvčata obchází s obálkami a nestačí pokrýt velkou poptávku po tomto nedostatkovém zboží
a tak se rychle vracejí pro další.Teplota se zvyšovala, návštěvníků přibývalo a pohled do tajemných
tváří chytajících rybářů naznačoval konec závodu. Každý přemýšlel, co ještě nezkusil a na co asi
chytá soused vedle nebo naproti. Výstřel v pravé poledne oznámil konec závodů a všichni se připravovali na nejdůležitější část, kterou je závěrečné měření a sčítání ulovených kusů.
Pořadí bylo následující:
Kapr:

1. místo - p. Podrazil (Petrov)
2. místo - p. Macháček (Strážnice)
3. místo - p. Gregorovič (Sudoměřice)

Bílá ryba:

1. místo - Vrablic Richard (Strážnice)
2. místo - Macháček Dominik (Sudoměřice)

Šipky:

1. místo - p. Staša (Strážnice)
2. místo - Konečný Roman (Sudoměřice)
3. místo - Cigánek Josef (Strážnice)

68 cm
67 cm
63 cm

26 bodů
25 bodů
24 bodů

Slosovatelná povolenka: Čambala Lukáš (Hodonín)
Vítěz si za nejdelšího kapra odnesl
novou televizi, druhé místo bylo odměněno navijákem a na třetím místě byl
lovícímu předán rybářský prut. V kategorii bílá ryba si vítěz odnesl podběrák
a druhému místu náležela živá ryba.
Soutěž v hodu šipkami měla překvapivého vítěze, protože žádný z favoritů
nedosáhl ,, na body“ a půlka prasete
putovala do Strážnice.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem sponzorům za jejich dary do tomboly, dále všem těm, kteří se podíleli
na organizaci a také bych chtěl popřát
všem rybářům do probíhající sezóny
hodně trofejních úlovků a pozvat je
a také nerybáře, na příští ročník rybářských závodů k nám do Sudoměřic, na
Vanďurák.
Petrův zdar !
Tomáš Kočvara – pokladník MRS Vanďurák
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Myslivecké sdružení VALCHA Sudoměřice
V měsíci únoru proběhla výroční členská schůze, na které byly hlavním bodem programu
volby výboru MS a revizní komise.
Do výboru byli zvoleni tito členové:
předseda MS - Josef Fojtík ml.
místopředseda - Jan Janeček
finanční hospodář - Josef Matějíček
myslivecký hospodář – Frant. Sasín ml.
střelecký referent - Jozef Macháček
člen výboru - Petr Petráš
jednatel - Radim Šebesta
Do revizní komise byli zvoleni tito členové : Chocholáček Emil,
Macháček František,
Okáník Josef.
V měsíci červnu se věnujeme nejen lovu srnců, ale také ochraně myslivosti. Většina spárkaté zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti vodí kuřátka. Na této mladé zvěři
dovedou udělat citelné škody nejen toulaví psi a kočky a dravá zvěř, ale také člověk svými hospodářskými aktivitami. V červnu musíme také připravit zásobu kvalitního objemového krmiva pro
přikrmování zvěře v době nouze. Pro zvěř je nejvhodnější seno z luk s bohatou druhovou skladbou,
jak jednoděložných, tak dvouděložných rostlin, hnojených především organickými hnojivy, pochopitelně - dobře usušené a „nevymáčené“ seno. Ze stonků topinambur, kopřiv, maliní, pařezových
výmladků listnatých dřevin můžeme usušit letninu.
Mnoho pěkných zážitků v přírodě přejí členové MS VALCHA Sudoměřice.
MYSLIVOSTI ZDAR !

Tradice Bílých Karpat: podpora regionálních výrobků a služeb
Krajina Bílých Karpat je jedním z příkladů dochované harmonie přírodního a
kulturního dědictví. Uvědomujeme si tyto hodnoty a chceme je prostřednictvím
ochranné známky Tradice Bílých Karpat® pomáhat udržovat a rozvíjet. Nositeli
Regionální ochranné známky Tradice Bílých Karpat® mohou být jak výrobky, tak
služby. Známka, která garantuje jejich kvalitu, významně pomáhá v propagaci,
posiluje konkurenceschopnost i úspěšné uplatnění na trhu. V neposlední řadě
vytváří ochranná známka Tradice Bílých Karpat® pocit sounáležitosti lidí žijících
v Bílých Karpatech a deklaruje jejich příznivý vztah k tomuto kraji.
Dosavadní praxe u nás i v zahraničí potvrzuje, že systém regionálních ochranných známek přináší užitek a proto se s nimi budeme setkávat stále častěji. Již
nyní existují výrobky s ochrannými známkami na Šumavě, v Krkonoších, Beskydech či v Moravském
krasu, na slovenské straně Bílých Karpat vznikla sesterská značka Tradície Bielych Karpát.
Ochranná známka Tradice Bílých Karpat® je výzvou pro místní výrobce a poskytovatele
služeb, kterým přináší nový způsob propagace a zviditelnění jejich produktů služeb. Více informací i pomoc je možné získat u nositele projektu, kterým je Občanské sdružení Tradice Bílých
Karpat, Hostětín 4, 687 71 Bojkovice, tel.: 572 641 040, tbk@ecn.cz , www.tradicebk.cz.
Projekt regionální ochranné známky Tradice Bílých Karpat® získal finanční podporu ze zahraničních
zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu
mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. Současně je podpořen ze zdrojů Rozvojového programu Spojených národů – Fondu životního prostředí (UNDP-GEF) prostřednictvím Nadace Partnerství
a FOA – nadačního fondu pro ekologické zemědělství.
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Co musí znát vlastník kulturní památky
Principiálním problémem státní památkové péče, jehož důsledky někde přetrvávají do současnosti, je skutečnost, že vlastníci kulturních památek nejsou dostatečně obeznámeni s právní
úpravou o státní památkové péči. Základním právním předpisem ochrany kulturních památek v
České republice je zákon č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen ,,zákon
o státní památkové péči“).
Kulturní památky podle tohoto zákona tvoří nemovité a movité věci, popř. jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od
nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších
oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické nebo
které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem (viz. § 2 odst. 1 zákona
o státní památkové péči).
Nemovitými kulturními památkami jsou hrady a jejich zříceniny, zámky, tvrze, kostely, kláštery, drobné sakrální stavby, stavby lidové architektury a zemědělské usedlosti, městské domy
a paláce, radnice, městská opevnění, technické památky, historické zahrady a parky nebo pozemky
s významnými archeologickými nálezy.
Mezi movité kulturní památky patří zejména díla starého malířství, sochařství a uměleckých
řemesel, tvořící sobory vybavení zejména na hradech a zámcích a v církevních stavbách, předměty
venkovské hmotné kultury a historické knihovny, nebo např. strojní zařízení v technických památkách atd.
Kulturní památky, jež jsou hodnoceny jako nejvýznamnější součást národního kulturního bohatství jsou prohlašovány vládou za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany
(viz.§ 4 odst. 1. zákony o státní památkové péči). Jde např. o Pražský hrad, české korunovační
klenoty, hrad Karlštejn, slovanské hradiště v Mikulčicích, zámek Milovice, zámek Lednice, poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře apod.
Významným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova. Podle dikce zákona
o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo
jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen ,,obnova“).
1. Postup při obnově kulturních památek
• Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování
nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejích prostředí, je povinen se předem vyžádat závazné
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o národní památku, závazné stanovisko krajského úřadu (viz § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči). V případě správního
obvodu Hodonín jde o slovanské hradiště v Mikulčicích.
• Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v plošně
chráněném území – památková rezervace, památková zóna nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky – je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo
odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti
si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností
(viz. § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči). Ve správním obvodu Hodonína jde o nemovitosti
v ochranném pásmu památek na Masarykově náměstí v Hodoníně, v ochranném pásmu památky
kostela sv. Kateřiny v Mutěnicích a ve vesnické památkové rezervaci a ochranném pásmu vinných
sklepů Petrov – Plže.
• Úřad vydá závazné stanovisko po písemném vyjádření Národního památkového ústavu.
V závazném stanovisku se vyjádří, zda vlastníkem navrhované práce jsou přípustné, a stanoví podmínky, za nichž lze obnovu provést.
• Přípravnou projektovou dokumentaci nutno předem projednat s odbornou organizací
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státní památkové péče (viz. § 14 odst. 7 zákona o státní památkové péči). Pro správní obvod Hodonín je to Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, Brno.
• Jedná-li se o obnovu kulturní památky nebo její části, jež jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi, smí je provádět pouze restaurátor s licencí Ministerstva kultury
ČR.
Informace k dané problematice poskytne PhDr. Josef Rampáček na Městském úřadě Hodonín,
odboru školství a kultury, mládeže, sportu a cestovního ruchu, Horní Val 2, Hodonín, tel. 518 398
134. Na odboru lze získat i formulář ,,Žádost o vydání závazného stanoviska“ k obnově kulturní
památky, nebo je lze získat prostřednictvím internetu ze stránek MěÚ Hodonín, adresa www.hodonin.com
Vyjádření odborné organizace státní památkové péče (Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně) v žádném případě nenahrazujte vydání závazného stanoviska nebo
rozhodnutí příslušného městského úřadu nebo krajského úřadu.
2. Jak a kde může vlastník památky získat finanční pomoc?
Obce, kraje a stát poskytují vlastníkům kulturních památek finanční prostředky na zachování
a obnovu památky.
1. Obce nebo kraje mohou ze svých rozpočtů poskytnout vlastníkům kulturní památky finanční příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky.
2. Obdobně může poskytnout finanční příspěvek Ministerstvo kultury, jež má k dispozici
několik specializovaných programů:
• Havarijní program – zejména na havarijní stav střech a nosných konstrukcí staveb
• Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
– je určen k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcenějších částech historických měst,
prohlášených za městské památkové rezervace nebo památkové zóny. Nutnost, aby město mělo
zpracovaný vlastní program regenerace a zároveň se společně finančně podílí na obnově kulturních
památek s vlastníkem.
• Program záchrany architektonického dědictví – podporovaná obnova kulturních památek
tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery
a podobně.
• Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny – podpora obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích.
• Program restaurování movitých kulturních památek – finanční příspěvek na obnovu (restaurování) movitých kulturních památek, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní,
výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely.
Bližší informace poskytne rovněž Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, internetová adresa www.kr-jihomoravsky.cz, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno, internetová
adresa www.npu.cz, popř. Ministerstvo kultury ČR, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6, internetová adresa www.mkcr.cz
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Sociální okénko
Co může přinést prokazatelná snaha zvýšit si příjem vlastním přičiněním
Osoba v hmotné nouzi, která projevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, je ta, která:
- řádně uplatňuje svoje nároky a pohledávky – jedná se např. o stanovení výživného pro dítě
(buď rozsudkem soudu nebo dohodou mezi rodiči), stanovení výživného pro neprovdanou nebo rozvedenou matku otci jejího dítěte, pokud mu to jeho majetkové poměry dovolují, vymáhání dlužného výživného pro dítě např. podáním návrhu na exekuci na plat rodiče povinného toto výživné platit apod.
- prodejem nebo přímým využitím majetku – rozumí se majetku, jehož využití nebo prodej lze
po občanu v hmotné nouzi spravedlivě žádat, např. prodej nebo pronájem chaty, prodej drahého auta,
prodej jednoho z domů nebo bytů, pokud má občan dva domy nebo byty, pronájem polností o větší výměře, výměnu bytu nadměrné obytné plochy za byt menší. Pokud občan bydlí např. ve čtyřpokojovém
bytu sám, měl by jej vyměnit za menší. Zde zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, stanoví
časovou hranici využití majetku, a to u majetku nemovitého po třech měsících pobírání dávky v hmotné
nouzi (dále jen HN), a u majetku movitého po šesti měsících pobírání dávky v HN. Netýká se samozřejmě prodeje nebo pronájmu domu nebo bytu, který občan potřebuje k přiměřenému bydlení.
- vlastní prací – dle § 12 z.č. 111/2006 Sb. se jako možnost zvýšení příjmu vlastní prací posuzuje:
- a) započetí výdělečné činnosti u osoby nepracující
- b) zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti
- c) možnosti vykonávat lépe placenou výdělečnou činnost
Za projevenou snahu zvýšit si příjem vlastní prací se považuje prokázaná vlastní snaha o zvýšení příjmu z výdělečné činnosti, zejména využitím služeb agentur práce, inzerce, nabídek výdělečné
činnosti prostřednictvím internetu a korespondence se zaměstnavateli.
Je na občanu v HN, aby tuto snahu prokázal, např. doložením fotokopie nebo výstřižku inzerátu
obsahujícího nabídku zaměstnání s tel. číslem zaměstnavatele a písemným uvedením, kdy tohoto zaměstnavatele kontaktoval, nebo doloží fotokopii svého písemného dotazu na práci a odpověď zaměstnavatele na ni, nebo jízdenky hromadné dopravy, kterou využil cestou k zaměstnavateli a jím písemně
uvedenou adresu zaměstnavatele, telefonický kontakt na něj a čas, kdy jej občan navštívil apod.
Takto projevenou snahu žadatelem a s ním společně posuzovanými osobami aplikace (počítačový program OKnouze, prostřednictvím kterého se celostátně zpracovávají žádosti o dávky v HN)
vyhodnotí navýšením částky dávky v HN, kterou občan pobírá, až o Kč 300,- v měsíci.
Kromě toho za prokázané aktivity přidává aplikace tzv. „procenta“. Uveďme si jen velmi stručně
na příkladu, co se pod tímto pojmem rozumí:
Životní minimum má občan různé podle toho, zda je první dospělou společně posuzovanou osobou,
druhou a další dospělou společně posuzovanou osobou, dítětem (dle věku, tři skupiny) nebo samostatně
posuzovaným jednotlivcem. Naproti tomu existenční minimum je stejné – činí Kč 2.020,- měsíčně.
Pokud uvedeme jako příklad životní minimum samostatně posuzovaného jednotlivce, to činí
Kč 3126,- měsíčně. Rozdíl mezi ŽM a EM v tomto případě je 3126 – 2020 = 1106,-. Pokud občan
prokazuje příslušné aktivity, vyhodnocuje je aplikace tak, že „pobírá 100%,“ to znamená, že pobírá
celé své životní minimum, tedy EM (2020,-) + 1106,- (100% rozdílu mezi ŽM a EM) = 3126,-.
A naopak za neplnění některých zákonných povinností občanem v HN aplikace „procenta“ ubírá.
Uveďme si opět příklad: občan pobírá už 3 měsíce dávku v HN, vlastní dva rodinné domy, jeden
z nich prodává. Už měl být prodaný, nastalo však zdržení o jeden měsíc z důvodu nemoci pracovníka
realitní kanceláře. Pracovnice sociálního odboru proto zadá do aplikace „tolerovat“, tedy tolerovat to, že
občan, ač v hmotné nouzi, má dva domy. Pokud by nebyl tento údaj zadaný, aplikace by občana z hmotné nouze po třech měsících vyřadila. Takto ho sice nevyřadí (na zodpovědnost pracovnice sociálního
odboru), avšak ubere mu „procenta“, a to 30% z částky 1106,-, to znamená: 30% z 1106,- Kč = 332,- Kč.
1106 – 332 = 774,-. 2020,- + 774 = 2794,-. A právě na tolik korun aplikace občanovi sníží jeho dávku,
takže nadále nebude pobírat Kč 3126,- ale Kč 2794,-.
Za sociální komisi - Bc. Helena Tomčalová
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Změny zákona č 361/2000 Sb.
provedené zákonem č. 411/2005 Sb.
k §5 přednost chodců na přechodech už platí od roku 2000, nově pak platí,že musíte snížit
rychlost jízdy nebo i zastavit vozidlo, když tak učiní i ostatní vozidla jedoucí stejným směrem před
přechodem pro chodce
k §6 u přepravy dětí se ruší hranice 12 let (např. sedadlo vedle řidiče),nově máme hranici dětí s
výškou nad 150 cm , které mohou sedět na kterémkoli sedadle a být připoutány jen bezpečnostním
pásem.
Tento paragraf také řeší používání dětských autosedaček - děti s váhou menší než 36 kg a výškou menší než 150 cm musí být umístěny, při přepravě na všech typech pozemních komunikací,
v dětské autosedačce, která odpovídá hmotnosti a tělesným rozměrům dítěte. Sedačka a dítě musí
být vždy upevněny stanoveným způsobem a sedačka, kde je dítě umístěno čelem proti směru jízdy,
nesmí být upevněna na sedadle, kde je umístěn airbag. To neplatí tehdy, pokud je tento airbag při
přepravě uveden mimo činnost.
Najdeme zde také úlevy z používání autosedaček - na zadních sedadlech při umístění dvou
autosedaček již není dostatek místa pro umístění sedačky třetí, v tomto případě můžete dítě starší
3 let a menší než 150 cm připoutat jen bezpečnostním pásem.
Další výjimka je, pokud počet dětí starších 3 let přesáhne počet povolených míst vybavených
bezpečnostními pásy na zadních sedadlech, může řidič přepravovat větší počet dětí , než je počet
sedadel vybavených bezpečnostními pásy bez použití zádržného systému. Je nutno dbát, aby se nepřekročila přípustná hmotnost vozidla.Tato výjimka platí do 1.5. 2008 a nevztahuje se na rychlostní
komunikace (dálnice,silnice pro motorová vozidla).
Další výjimku z používání dětských autosedaček můžete využít při přepravě ve vozidlech zajišťujících rozvoz a svoz dětí do mateřských a základních škol nebo dopravu dětí na sportovní,
kulturní a společenské akce.Rychlost tohoto vozidla je omezena na maximálně 70 km/h.
Dále nemusíte používat dětskou autosedačku při přepravě dítěte ve vozidle taxislužby a to na
zadních sedadlech a pouze v obci.
Lhůty pro výměnu řidičských průkazů:
datum vydání
lhůta pro výměnu
1.7. 1964 – 31.12. 1993
31.12. 2007
1.1. 1994 – 31.12. 1996
31.12. 2007
1.1. 1997 – 31.12. 2000
31.12. 2010
1.1. 2001 – 1.5. 2004
31.12. 2013

Richard Šimoník – Autoškola Novitech

Vlastimil Hynčica nastartoval novou sjezdovou sezónu
Po vydařené loňské sezóně kde se Vlastimil Hynčica, sudoměřický sjezdař na horském kole, umístil
na druhém místě v anketě Sportovec roku okresu Hodonín a vítěz Českého poháru, zahájil přípravu
na letošní sezónu desetidenním soustředěním v Chorvatsku. Jeho první letošní start se uskutečnil na
Žlutavě, kde obsadil druhou příčku a pokračoval v Luhačovicích. Po vítězství se stává vedoucím jezdcem
Mistrovství České republiky v bike rally. Jeho prioritou je obhájit vítězství v Českém poháru, kde je po
úvodním závodu v Teplicích vedoucím jezdcem. Je zařazen do reprezentace Českého svazu cyklistiky
a chce se zúčastnit několika světových pohárů, včetně mistrovství Evropy a mistrovství světa. Jeho první
světový pohár se konal ve Švýcarsku, kde se po pádu na náročné trati umístil až na 54. místě.
Všechny své fanoušky a příznivce cyklistiky zve Vlastimil Hynčica na třetí ročník cyklo večera,
který se uskuteční 20. července v areálu Starého potoka.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2007

23

Konec fotbalové sezóny
Vystoupení našeho mužstva v uplynulém ročníku jarní části sezeny 2006/2007 můžeme považovat i přes malé sportovní výkyvy za úspěšné.
Hlavním cílem vedení SK oddílu kopané pro tento ročník bylo zkonsolidovat kádr mužstva
tak, aby v právě proběhlém ročníku soutěže hrál důstojnou roli. Což se našemu týmu beze zbytku
povedlo. I přes malé zakolísání s relativně slabšími soupeři se našemu celku podařilo v bilanci jarní
části soutěže obsadit 2. místo pouze o dva body za favorizovaným mužstvem Radějova.
Tabulka soutěže 3. III.tř.muži sk. B - jaro 2007
1. Sokol Radějov
13
10
1
2. SK Sudoměřice
13
9
2
3. Jiskra Strážnice
13
8
4
4. SK Suchov
13
7
2
5. Sokol Petrov
13
6
3
6. Slovan Bzenec B 13
5
5
7. Nesyt Hodonín
13
6
1
8. Hr. Lhota B
13
5
3
9. SK Kozojídky
13
5
1
10. Sokol Domanín
13
4
4
11. Sokol Žeravice
13
4
3
12. Velká n. Veličkou B 13
4
1
13. FC Mor. Písek
13
3
2
14. FK Nová Lhota
13
1
0

2
2
1
4
4
3
6
6
7
5
6
8
8
12

50:16
36:19
37:14
31:32
18:13
23:19
24:24
26:26
29:24
25:35
19:23
26:40
24:22
12:63

31
29
28
23
21
20
19
18
16
16
15
13
11
3

V celkovém hodnocení soutěže podzim – jaro 2006/2007 se náš celek po slušném jaru umístil
na konečném čtvrtém místě. Dopomohly k tomu výborné výkony našeho mužstva zejména s celky
z horní poloviny tabulky, kde jsme zdolali i do té doby neporažený Radějov po dramatické koncovce 4:3.
Konečná tabulka soutěže 3. III.tř.muži sk. B sezóna 2006/2007
1. Sokol Radějov
26
22
2
2
125:30
2. Jiskra Strážnice
26
17
6
3
76:31
3. Hr. Lhota B
26
14
4
8
51:41
4. SK Sudoměřice
26
13
6
7
52:46
5. SK Kozojídky
26
13
5
8
72:36
6. Slovan Bzenec B 26
11
7
8
45:38
7. SK Suchov
26
10
3
13
58:65
8. Sokol Petrov
26
9
5
12
35:45
9. Nesyt Hodonín
26
9
4
13
40:54
10. Sokol Zdravice
26
9
3
14
37:49
11. Sokol Romanin
26
8
5
13
43:68
12. FC Mor. Písek
26
7
5
14
46:64
13. Velká n. Veličkou B 26
8
2
16
44:70
14. FK Nová Lhota
26
3
1
22
25:112

68
57
46
45
44
40
33
32
31
30
29
26
26
10

V následujícím období má naše mužstvo přestávku a v červenci bude započato s letní přípravou, která se bude skládat s tréninků a přátelských utkání. Zlepšené výkony našeho mužstva se
projevily i zájmem klubů z vyšších soutěží o naše hráče. Naší snahou bude udržet kádr pohromadě
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a posílit mužstvo na patřičných postech a pokus o návrat do okresního přeboru.
První mistrovské utkání podzimní části soutěže odehraje náš celek v polovině srpna. Termín
a soupeř bude znám teprve po rozlosování soutěže Okresním fotbalovým svazem. Doufáme, že
výkony našeho mužstva přesvědčily fanoušky, že se zde hraje dobrý fotbal a doufáme, že v podzimní části bude návštěva našich utkání ještě vyšší. Tímto srdečně zveme všechny příznivce fotbalu
k návštěvě našich utkání v nadcházející části soutěže.
nn.

Ukončení hokejbalové sezóny
Hokejbalová sezóna 2006-2007 je
v ČR u konce a jednotlivé výkonnostní
a věkové kategorie znají své nejúspěšnější i své propadlíky. Na Mistrovství
světa v Německu však ve dnech závěrky tohoto čísla zpravodaje probíhají
souboje reprezentantů řady zemí. To
v úvodu neuvádím náhodou.
Sudoměřický hokejbal dosáhl ve
své desetileté existenci zatím nejlepších výsledků. Tradičně jsme si zvykli,
že muži „A“ mužstva hrající Extraligu ČR bojují o první příčky. Nejinak
tomu bylo i v uplynulé sezóně. Již po
třetí vybojovali republikové stříbrné
medaile a to i přes řadu oslabení z důvodů zranění, či dle našeho názoru negativních opatření ze
strany svazu. Opravdu úctyhodný výkon .
Muži „B“ mužstva si v okresní lize vybojovali rovněž stříbro. Naši starší dorostenci po té, co
v základní části Národní hokejbalové ligy Morava jih vybojovali krásné druhé místo, narazili ve
čtvrtfinále play off na velmi silné Malenovice a skončili v této úrovni.
Nesmírnou radost všem fanouškům a věřím, že snad nejen jim,ale udělali už i naši starší žáci
a žákyně, kteří se shlédli v bojovnosti „Áčka“ a dali si poradit trenéry z tohoto kolektivu. Po skvěle
sehrané základní části Mistrovství ČR Morava sever, kde vedli skupinu od počátku, dostali šanci
v semifinálovém turnaji v Kladně, odkud postoupili na finálový turnaj do Prahy. Nálada i počáteční
výkony byly bojovné na celorepublikové zlato. I ve sportu je však potřeba štěstíčko a tak jsme po
nečekané prohře se Vsetínem oplakali ztrátu šance bojovat o vysněné zlato. Hráči a hráčky se včas
vzpamatovali a celorepublikový bronz si Pardubicemi nedali už vzít.
Celoroční dřina a nádherné výkony našich členů gradovali i v osobní šance některých jednotlivců na zařazení do reprezentací. Z žáků si první zkušenosti z výběrových soustředění odnesli
Martin Chovanec a Lukáš Horák. Žákyně Kristýnka Kvaltínová byla nominována jako 1.náhradnice na telefonu do mužstva žen ČR na Mistrovství světa. Ze st.dorostu byl na výběrové soustředění
pozván Lukáš Podrazil, ale pro nemoc nemohl soustředění absolvovat.
Jako přímí účastníci na Mistrovství světa v Ratingenu bojují z našeho „A“ mužstva za slovenskou reprezentaci Lubor Komenda, Tibor Kosík a bývalý člen Tibor Kapánek. Barvy ČR hájí
v reprezentaci Zdeněk Jurásek a Tomáš Konderla.
Ve středu 6.6.2007 jsme s ohledem na termíny ze svazu svolali celkem narychlo schůzku všech
zainteresovaných do hokejbalu (původně plánovanou na 23.6.) . Sešlo se nás 42, z toho 37 dospělých, a z jednání vzešlo nové vedení na základě dobrovolného přihlášení , což vyplynulo ze současného stavu aktivních činovníků. Do dalšího období nás povedou - pan.Ladislav Marada, paní Hana
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Kvaltínová, pan Luděk Kolařík a pan Milan Grossmann. Po výměně názorů je téměř jednomyslná
vůle pokračovat v co nejvyšších soutěžích. Čeká nás tak v těchto dnech ještě řada velmi důležitých
rozhodnutí.
S ohledem na dosažené výsledky jsme se rozhodli po dohovoru a ve spolupráci s Obecním
úřadem ukončit sezónu slavnostnějším způsobem veřejnou akcí v Kulturně zahrádkářském areálu
Starý potok dne 30.června 2007. Všechny upřímně zveme !
Za oddíl JUDr.Miroslav Kobéda

KULTURNÍ LÉTO
1. 7.

Koncert ve stylu country, nám. Svobody ve Strážnici, pořádá KD Strážničan, město
Strážnice

5. 7.

Cyrilometodějská pouť - pořádá OÚ Radějov, účinkují radějovské děti, hraje DH Švitorka a CM Strážničan

5. 7.

Cyrilometodějské táboření na ostrově u Výklopníku Sudoměřice, od 18 hod; pořádá
Půjčovna lodí, tel: 732 141 614; pujcovnalodi.Sudomerice@seznam.cz

7. 7.

„Memoriál Zd. Stránského“, hasičská soutěž dospělých, Petrov areál požární nádrže,
pořádá SDH Petrov, info: 724 075 287

6. 7.

„Velký nohejbal na trávě“, 10. ročník s celorep. účastí (35 družstev), areál TJ Tasov; tel.
info: 724 763 768

8. 7.

Koncert dechové hudby, nám. Svobody ve Strážnici, pořádá KD Strážničan, město
Strážnice

8. 7.

Oslavy 75. let kopané v Radějově, sportovní a kulturní akce, pořádá TJ Sokol Radějov

13. - 14. 7. Starobrno festival Slunce, folkové dny ve Strážnici v amfiteátru Zámek, doprovodný
kulturní program, pořádá Agentura FT
15. 7.

Rockový koncert, nám. Svobody ve Strážnici, pořádá KD Strážničan, město Strážnice

16. 7. - 17. 8. Letní filmová přehlídka v letním kině Strážnice, pořádá KD Strážničan, vždy v Po, St,
Pá, program na www. straznice-město.cz
21. 7.

Rybářská noc v Plžích, zábava s vínem a kulturním programem, rybářské speciality,
pořádá ČMRS Petrov, info: Kvaltín tel: 603 524 827

21. 7.

Košt vybraných destilátů, přístav u Výklopníku od 14. hod, pořádá Půjčovna lodí,
tel: 732 141 614; pujcovnalodi.Sudomerice@seznam.cz

22. 7.

Folklorní odpoledne ve skanzenu, Strážnice, folklorní akce a řemesla; info NULK,
tel: 518 306 611, e-mail: info@nulk.cz, www.nulk.cz

27. 7.

Rockový včelínek, II. ročník – přehlídka rockových kapel v Radějově v areálu Včelínek,
pořádá rocková kapela TŘI STĚNY, kontakt: www.tristeny.wz.cz

28. – 29. 7. Hody a pouť ke sv. Anně - krojovaný svátek, kulturní program; info farní úřad Kněždub,
Mužský sbor, OU Tv. Lhota
28. 7.

Červencové táboření u Výklopníku Sudoměřice, od 18 hod, pořádá Půjčovna lodí,
tel: 732 141 614, pujcovnalodi.Sudomerice@seznam.cz

28. 7.

EtnoSalaš 07, Tvarožná Lhota na Salaši od 14 hod s etnickými workshopy, hrami v přírodě a festiválkem etnické hudby, stylové občerstvení; info tel: 724162265, bkarpaty@c-box.cz

28. 7.

Slavnostní vysvěcení vinných sklepů Kříb, mše svatá, kulturní odpoledne, večerní zábava v areálu sklepů, pořádájí ČZS, sklepaři z Kříbu a OU Kozojídky
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29. 7.

Koncert ve stylu country, nám. Svobody ve Strážnici, pořádá KD Strážničan, město
Strážnice

3. - 5. 8. Beseda u bigbítu, Tasov; 15.ročník festivalu bigbítových kapel; tel. 605 287604,
604 480710, www.zebrinak.org
3. 8.

Sudoměřská cykloshow v areálu zahrádkářů ve Starém potoku od 17 hod; pořádá
V. Hynčica, tel: 604 404 801

4. 8.

Den vinařů v Plžích, Petrov - Plže, pořádá ČSZ Petrov; ochutnávka vín, kulturní program, jarmark výrobků, info: OÚ Petrov, p. Káčerek tel: 602 780 508

5. 8.

Koncert dechové hudby, nám. Svobody ve Strážnici, pořádá KD Strážničan, město
Strážnice

11. 8.

Srpnové táboření u Výklopníku Sudoměřice, od 18 hod; pořádá Půjčovna lodí, tel:
732 141 614; pujcovnalodi.Sudomerice@seznam.cz

11. – 12. 8. Strážnická pouť, Strážnice, církevní svátek ve městě, kulturní program, pořádá Farnost
Strážnice
12. 8.

Folklorní odpoledne ve skanzenu, Strážnice, folklorní akce a řemesla; info NULK,
tel: 518 306 611, e-mail: info@nulk.cz, www.nulk.cz

18. 8.

Vodácký den pod Výklopníkem Sudoměřice, od 14 hod; pořádá Půjčovna lodí, tel:
732 141 614; pujcovnalodi.Sudomerice@seznam.cz

18. 8.

„Zarážání hory“, Strážnice, kulturní a vinařský program v areálu „Hotařské búdy“ na
Žerotíně u Strážnice; pořádají MěÚ a ČZS Strážnice

18. 8.

Hasičská noc v Plžích, Petrov, pořádá SDH Petrov, areál Plže, info tel: 724 075 287

19. 8.

Folkový koncert, nám. Svobody ve Strážnici, pořádá KD Strážničan, město Strážnice

25. – 26. 8. Výstava drobného zvířectva v Hroznové Lhotě
25. 8.

2. srpnové táboření u Výklopníku Sudoměřice, od 18 hod; pořádá Půjčovna lodí, tel:
732 141 614; pujcovnalodi.Sudomerice@seznam.cz

26. 8.

Koncert ve stylu rock&pop, nám. Svobody, Strážnice, pořádá KD Strážničan, město
Strážnice

27. 8.

Pohádkový les v zámeckém parku, Strážnice; soutěže, kulturní program pro děti; pořádá
Farní společenství a NULK Strážnice

31. 8.

Diskotéka na ukončení prázdnin, Petrov Plže, hraje DJ Luděk Ptáček, info: 518 335 620

STRÁŽNICKÉ BABÍ LÉTO
2.9.-18.11. Fotografie Pavla Dudy v Městském muzeu Strážnice, tel: 518 334 155
2. 9.

Folklorolympiáda „Strážnice 2007“ – 10. ročník soutěžení folklorních souborů, Skanzen
Strážnice, info: NÚLK, tel: 518 306 611, e-mail: info@nulk.cz, www.nulk.cz

8. 9.

Okresní kolo soutěže hasičů, Petrov, areál požární nádrže, info tel:724 075 287

8. 9.

Strážnické vinobraní, Strážnice – vinařská slavnost Strážnicka, kulturní program, řemeslné trhy na náměstí; hlavní pořadatel KD Strážničan, tel. info 518 334 762

9. 9.

„KDO JSME A KAM JDEME…..“ Přehlídka volnočasových aktivit mikroregionu Strážnicko, nám. Svobody Strážnice, pořádá DDM spolu s mikroregionem Strážnicko, městem Strážnice a městem Skalica
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9. 9.

Setkání mužských sborů v Hroznové Lhotě, pořádá Hroznolhotské kulturní sdružení,
OU Hr. Lhota, tel. 518 327 120

9. 9.

Pouť k Panně Marii Bolestné na Podhatí u Baťova kanálu, Sudoměřice, od 13.00 bohoslužba, veselice; pořádá Farní úřad Rohatec a OÚ Sudoměřice

15. 9.

Festival „Na vodě“, 5. ročník, nádrž Lučina nad Tvarožnou Lhotou; festival křesťanských
a folkových kapel; ohňostroj a balet nad vodní hladinou

16. 9.

Strážnické rockové slavnosti - rockové skupiny na náměstí ve Strážnici, pořádá KD Strážničan

druhá půle září - Výstava ovoce a zeleniny, Radějov; pořádá Český svaz zahrádkářů Radějov a ZŠ
Radějov
20. – 21. 9. „Podzim na dědině“ – ukázky zemědělských prací na moravské vsi, Skanzen NULK
Strážnice; tel: 518 306 611, e-mail: info@nulk.cz, www.nulk.cz
22. – 23. 9. Oskorušobraní na Salaši Travičná, Tvarožná Lhota, vždy od 10 hod; tradiční výroby,
netradiční soutěže, jarmark řemesel, vyjíždky na koních, country muzika; tel. info:
724 162 265, bkarpaty@c-box.cz
22. – 23. 9. Výstava drobného zvířectva v Kněždubu, pořádá ČSCH Kněždub
23. 9.

„A JE TO“ – příběhy Pata a Mata - zámecký park ve Strážnici, pořádá DDM, NÚLK

28. 9.

Svatováclavský svátek ovoce a destilátů u Výklopníku Sudoměřice od 14 hod, pořádá
Půjčovna lodí, tel: 732 141 614; pujcovnalodi.Sudomerice@seznam.cz

29. 9.

Hodová zábava, Petrov Plže, tel: 518 335 620, info OU Petrov

28. - 30. 9. Václavské krojované hody, OÚ Tasov
30. 9. – 1. 10. Výstava ovoce a zeleniny, degustace ovocných a zeleninových jídel a likérů, výstava
dětských výtvarných prací; pořádá CZS a OU Kozojídky
říjen

OSKAR – komedie divadla Metro Praha v KD Strážničan ve Strážnici

6. 10.

Ukončení sezony na Baťáku, přístav u Výklopníku Sudoměřice od 14 hod, pořádá Půjčovna lodí, tel: 732 141 614; pujcovnalodi.Sudomerice@seznam.cz

7. 10.

Slavnosti padajícího listí v zámeckém parku ve Strážnici, pořádá DDM, NÚLK

7. 10.

Drakyáda v Hroznové Lhotě, pořádá Salesiánský klub mládeže

12. – 14. 10. Hody v Hroznové Lhotě, pořádá OU Hroznová Lhota
13. 10.

Tradiční trhy v Hroznové Lhotě, pořádá DSO Strážnicko a OU Hroznová Lhota

13. 10.

Velká drakyáda, Strážnice na letišti Za Drahami, pořádá DDM

14. 10.

Dětské krojované hody s právem v Kněždubě, kulturní pásmo kněždubských dětí, hodové zvyky, pořádá OU

18. - 21.10. Tradiční krojované hody s právem v Kněždubě - hodové zvyky, vystoupení krojovaných, chození po dědině; pořádá OU

KONTAKTY NA FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ A MUZIKY STRÁŽNICKA
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CM Danaj, vedoucí Magdalena Múčková, tel: 518 334 282; 777 255 887
CM Michala Miltáka, vedoucí Michal Milták, tel: 602 502 191
CM Strážničan, vedoucí Vítězslav Pálenský, tel: 603 964 560
Dětská CM Hrozének, Hroznová Lhota, vedoucí Pavel Múčka, tel: 777 255 887
ČERVEN 2007
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-

soubor Danaj, Strážnice, vedoucí p. Kristoň, tel. 775 656 337
soubor Žerotín, Strážnice, vedoucí p. Hořák, tel. 777 866 741
soubor a CM Demižon, Strážnice, vedoucí p. Rybecký, tel: 603 253 928
Mužský pěvecký sbor Kněždub, vedoucí Josef Matyáš ml., Kněždub 147, 696 64
Ženský pěvecký sbor Kněždub, vedoucí Marie Křižanová, Kněždub 345, 696 64
Mužský pěvecký sbor Tvarožná Lhota, vedoucí Josef Durna, tel: 606 616 115
Ženský pěvecký sbor Hroznová Lhota, vedoucí Ludmila Macková, tel: 518 327 070
Mužský pěvecký sbor Hroznová Lhota, vedoucí Zdeněk Böhm, tel: 723 963 865
Mužský pěvecký sbor Malina Kozojídky, vedoucí Antonín Benedík, tel: 518 327 473; 737 754 678
Slovácká DH SVÁROVANKA, Strážnice, kapelník Tomáš Hanák, tel: 602 364 162; 518 332 667

-

Strážnice: tel: 518 332 026; e-mail: podatelna@straznice-mesto.cz, www.straznice-mesto.cz
KD Strážničan: tel: 518 334 762; adamcova@kd-straznice.cz; www.straznice-mesto.cz
Hroznová Lhota: tel: 518 327 120, e-mail: hroznova.lhota@cmail.cz, www.hroznovalhota.cz
Kněždub: tel: 518 327 029, e-mail: ou.knezdub@quick.cz, www.knezdub.cz
Kozojídky: tel: 518 327 350, e-mail: ou.kozojidky@quick.cz, www.kozojídky.cz
Radějov: tel: 518 337 828, e-mail: kancelar@radejov.cz, www.radejov.cz
Sudoměřice: tel: 518 335 222, e-mail: obecsudomerice@iol.cz, www.obecsudomerice.cz
Petrov: tel: 518 335 620 ; e-mail: starosta@obec-petrov.cz, www.obec-petrov.cz
Tasov: tel: 518 327 336, e-mail: obec.tasov@seznam.cz, www.tasov-ho.cz
Tvarožná Lhota: tel: 518 337 726, e-mail: tvarozna.lhota@nextra.cz, www.tvarozna-lhota.cz
Žeraviny: tel: 518 327 123, e-mail: ou.zeraviny@quick.cz, www.zeraviny.com

SPOJENÍ NA OBECNÍ ÚŘADY STRÁŽNICKA

Něco pro děti
zdraví vás skřítek Sudoměřičánek. Opět jsem si pro vás
připravil nějaké úkoly. Stránka je zase rozdělena na dvě části.
Jedna je pro děti starší, které už chodí do školy a druhá pro
děti mladší. Přeji vám, aby se vám plnění úkolů dařilo. A teď
už se do toho můžete pustit.
Úkol pro starší děti: Kolik kostí se skrývá na obrázku? Jakou
zprávu skrývají?
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Úkol pro mladší děti: Pomozte myšce najít sýr, který si
chce vzít s sebou do batohu na
výlet. Obrázek poté vymalujte.

splněné úkoly můžete opět nosit na obecní úřad.
Výsledky z minulé soutěže: Odměnu za své práce si na obecním úřadě mohou vyzvednout tyto děti:
Monika Chocholáčková, 6 let

Terezka Janečková, 4 roky

Veškeré výrobky můžete nosit průběžně a kdykoliv na Obecní úřad.
Výrobky musí být označeny jménem, adresou a věkem toho kdo je vyráběl.
Čtvrtletník Sudoměřský zpravodaj vydává Obec Sudoměřice, PSČ 696 66,
tel.č. 518 335 222, e-mail:obecsudomerice@iol.cz http://www.obecsudomerice.cz/
Registrační číslo: 370600599
Redakční rada: Pavla Sochorová, šéfredaktorka, e-mail: pavla.redakce@ centrum.cz
členové redakční rady: RNDr. Danuše Nováková, Bc. Helena Tomčalová, Jana Miklová, Marian Kočiš.
Administrace: redakční rada, 450 ks výtisků
Sazba a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
Příští číslo vyjde v září 2007
Výtisk zdarma
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