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Vážení spoluobčané,
a máme tu podzim. Ten letošní začal 22. září v 17 hodin 44 minut středoevropského
letního času podzimní rovnodenností a potrvá do 21. prosince, kdy ve 13 hodin a 3 minuty
nastane zimní slunovrat. Mnohé z nás snad trošku zaskočil svou razancí, se kterou vystřídal letní horké dny. Ochlazení, déšť, chmurná nálada a ranní vstávání do tmy k němu ale
neodmyslitelně patří. Stejně jako dozrávání hroznů, burčák a koštování vína, vůně jablečného štrůdlu a také naděje na babí léto, které s sebou přináší všechny ty žluté a oslnivě
červené barvy na některých listech. A podzim přináší i vládu chryzantém. Ne nadarmo jsou
u nás chryzantémy, neboli listopadky, označovány za královny podzimu. Jejich název pochází
z řečtiny a znamená „zlatý květ“. Pro Japonce jsou symbolem lidské dokonalosti a pradávným znakem císařů.
A jak se dny postupně krátí a krajina hnědne zoranými poli, na kterých se už neprohání
nic než vítr (nebo maximálně barevní draci), vrátí se nám období času na sebe. Můžeme
očistit tělo prospěšnými kúrami, ale také potěšit svoje duchovno. Pro mnohé z nás je právě
podzim ten pravý na dobrou knížku, divadlo nebo koncert nebo na obyčejné lenošení v teplých ponožkách u televize.
Neodmyslitelnou součástí tohoto období je i vzpomínání na blízké zemřelé o svátcích
Všech svatých a Dušiček. Očistíme a ozdobíme hroby, místa jejich posledního odpočinku
a až budeme stát u vytesaných jmen svých příbuzných či přátel v žulovém kameni, zapalme
svíčku, vzpomeňme na příjemné chvíle s nimi prožité a nechme svůj stesk volně plynout. Až
se vrátíme domů mezi své milující, připomene nám to, jaké máme štěstí, že jsou tu s námi
mezi živými.
Přeji Vám krásný podzim a srdce plné milých vzpomínek.
Redakce

Sonet o lásce a modrém portugalu
Jan Skácel
A přece láska jako modrá skalice
ta krásná dřina k uzoufání
nás zachránila Dozrál vinohrad
pod tíhou hroznů čas se sklání

Zas konec léta Zas je blízko k vínu
a čistý vítr zpívá o podzimu
tak jako tenkrát dávno kdysi

2

ZÁŘÍ 2008

Ať život sklání se či nesklání
dny lásky jsou jak sklepy ve stráni
lisovny s dubovými lisy

a je to prosté jako zázrak
a jako věčnost ve chvíli
kdy zase znovu nebudeme
jako jsme předtím nebyli
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Slovo starosty
Vážení občané, píšu tyto řádky už v období končícího léta
a nástupu podzimu a určitě mi dáte za pravdu, že není tato změna
nijak zvlášť příjemná. Výrazně se ochladilo a je dost pošmourno,
děti už jsou zase ve škole a většina se upřímně těší na další prázdniny. Může se Vám tedy zdát, že když jsem začal trochu smutně, že
bude můj úvodník zpravodaje celý pesimistický. Ale k tomu není
žádný důvod, máme proč být spokojení. Vždyť začátkem září byly
dokončeny práce na asfaltové komunikaci v ulici Díly za zahradou, probíhají práce na veřejném osvětlení v této lokalitě, dokončilo se parkoviště u zdravotního střediska, chodníky na hřbitově a osvětlení hřbitova, dokončuje se kanalizace v ulici Zámostí
a v nejbližším období se zde budou budovat chodníky. Ve spolupráci s občany bydlící v ulici Zámostí se připravuje projekt revitalizace celého dotčeného prostoru. Význam slova revitalizace znamená doslova „znovuoživení, návrat
života“ a to chceme exemplárně učinit především v tomto prostoru, který se dlouhá léta potýkal s velkým
provozem kamionů, nadměrným hlukem, exhalacemi a prachem. Účelem tohoto projektování a realizace je vybudovat prostor, kde se lidi budou cítit dobře, kde si mohou děti i hrát a obyvatelé nebudou
obtěžování škodlivými vlivy. Kamiony zde už jezdit nesmí. A zda bude osobní doprava nějak zatěžující,
se uvidí, až po otevření průtahu Petrovem. Co bude největším oříškem této akce je odstranění velkého nepořádku a různých nesrovnalostí, jež vznikají provozem stavební firmy i dalších firem sídlících
v průmyslové zóně u bývalého Slokova. Je jisté, že cesta k nápravě vede přes různá opatření ze strany provozovatelů, jejich investic a tedy velkých nákladů. Nemůžeme proto očekávat, že je možné tyto změny
realizovat ihned.
Opatření, která přísluší obci, budou realizována v co nejbližším období. Předpokládáme nejpozději do konce prvního pololetí 2008. O jaká opatření se jedná, není zatím zastupitelstvem rozhodnuto,
protože je nutné tuto lokalitu rozpracovat komplexně. Co dalšího nás čeká? Připravujeme projektovou
dokumentaci na opravu střešních prostor a krytiny na chráněné památce – Statku, projekt na výstavbu
železniční zastávky u Výklopníku, projekt sběrného dvora na třídění odpadů a kompostování biologických odpadů. Připravují se a zpracovávají žádosti na dotace na protipovodňovou nádrž Telatniska, na
cyklostezky, sociální zařízení na Baťáku, dokončení rekonstrukce zahrádkářské budovy a na realizaci
vodovodu a kanalizace do vinařského areálu, záměry výsadeb lesních pozemků, žádosti na strojní dovybavení pro technické zázemí obce a další akce.
Připravuje se výstavba nového přístavního mola u Výklopníku, jehož realizace bude asi v r. 2009
a zároveň by se měla začít i stavba plavební komory u přístaviště Skalica na Podhatí. Jsou to ale akce
státních organizací a těžko se dá odhadnout, zda budou plánované termíny dodrženy.
V prosinci začne i u nás fungovat Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, tj. systém,
který má co nejlépe využívat kapacity a možnosti dopravy, autobusové i železniční. Zlí jazykové tvrdí,
že to přinese jen zmatek a rušení nerentabilních spojů, ale zkušenosti z oblastí kde IDS již delší dobu
funguje, potvrzují, že se něco k lepšímu změnilo. Doufám jenom, že každoroční povinný příspěvek ve
výši 60 tis. Kč, který musí naše obec vložit do tohoto systému, nebude zbytečně vynaloženým nákladem.
Systém by měl být obdobný, jak např. v Praze. Měsíční jízdenky se budou prodávat na poště a jednotlivé
jízdenky se budou časem prodávat v automatech, trafikách a obchodech. Věřím tedy, že v příštím vydání
zpravodaje budu moci konstatovat, že došlo ke zlepšení ve veřejné dopravě a cestování našich občanů
bude bez problémů.
Závěrem přeji také našim vinařům a zahrádkářům co nejlepší výsledky jejich celoročního snažení
na vinicích i v sadech a nám občasným konzumentům těchto výpěstků a výrobků přeji dobrou chuť.
Stanislav Tomšej – starosta obce
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Odešel páter Jaroslav Jošek,
emeritní farář v Sudoměřicích
Otec Jaroslav nikdy neměl rád zbytečné a oslavné projevy kdekoliv
a především ne na pohřbech. Ve své poslední vůli si proto vymínil, aby na
jeho pohřbu takovéto projevy nebyly vůbec pronášeny. Jeho přání bylo tedy
při pohřbu splněno a také zde, na stránkách zpravodaje, přinášíme farníkům
pouze rekapitulaci jeho kněžského působení.
Otec Jaroslav Jošek se narodil 6. 1. 1923 v Buchlovicích.
Na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1949 v Olomouci.
Působil jako kaplan a později provisor ve Slušovicích (1949/1951).
Potom vykonával vojenskou službu u PTP (1951/1952).
Jako kaplan působil dále v Uherském Hradišti – Sadech (1952/1953),
v Lidečku (1953/1954) a znovu v Uh. Hradišti – Sadech (1954).
Samostatně, jako administrátor, působil v Uherském Brodě – Újezdci (1954/1977) a v Domaníně (1977/1981), jako farář ve Strážnici (1981/1994) a nakonec v Sudoměřicích (1994/2007).
Od počátku duchovního působení v Sudoměřicích:
- byla sloužena každý den bohoslužba
- v neděli byly dvě mše sv.
- příležitost každý den přede mší sv. ke svátosti smíření
- přinášení svátostí nemocným
- vyučování náboženství
- velmi přesné a obětavé plnění všech povinností vyplývající z jeho poslání a slibu kněze
i duchovního správce.
Od 1. 10. 2007 byl uvolněn ze služby faráře v Sudoměřicích, ale dále bydlel na faře a obětavě
vypomáhal v duchovní správě.
Zemřel v pátek 29. 8. 2008 ve věku 85 let v nemocnici v Hodoníně, zaopatřen svátostmi. Pohřeb
se konal ve farním kostele Krista Krále v Sudoměřicích dne 4. září 2008 a jeho tělo bylo uloženo do
kněžského hrobu na místním hřbitově.
Odpočiňte v pokoji, otče.
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Usnesení z XVI. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice
konaného dne 28. července 2008 v budově OÚ Sudoměřice
od 20.00 hodin.
Usnesení: č. XVI/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XVI. Zasedání:
p. Petra Bučka, RSDr. Štěpána Bučka
Hlasování č. 1: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XVI/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XVI. zasedání.
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XVI/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona,
v yd ává opatření obecné povahy č. 1/2008, týkající se schválení změny č. 2 ÚP SU Sudoměřice.
ZO schvaluje změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Sudoměřice (schváleného usnesením
Zastupitelstva obce Sudoměřice dne 25. 3. 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou
vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Sudoměřice), a změněného změnou č. 1
tohoto územního plánu (schválenou usnesením Zastupitelstva obce Sudoměřice dne 27.12.2006,
jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č.1/2006 o závazných částech územního
plánu pro změnu č.1územního plánu sídelního útvaru Sudoměřice).
(Opatření obecné povahy č. 1/2008 - příloha č.1),
Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (RSDr Buček)

V Sudoměřicích 28. července 2008.

Stanislav Tomšej, starosta
Josef Šebesta, místostarosta

Usnesení - XVII. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice
konané 1. září 2008 v budově OÚ Sudoměřice
ve 20.00 hodin
Usnesení: č. XVII/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XVII. zasedání:
Marián Kočiš, Pavla Sochorová
Hlasování č. 1: pro 10, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení: č. XVII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XVII. zasedání:
Hlasování č. 2: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVII/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na r. 2008 dle návrhu (viz příloha).
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVII/4:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k prověření, zda fi. Horáček má povolení k provozování zařízení a úpravě odpadů, včetně provozního řádu.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVII/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 2 000,- Kč. občanskému sdružení S ÚSMĚVEM STRÁŽNICE 565 na VI. Mezinárodní festival na vodě „Lučina 2008“
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 1(Tomšej)
Usnesení: č. XVII/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
parc. č. 2639 o vým. 1196 m2 – prům. zóna
2654/24 o vým. 2295 m2 – prům. zóna
2654/27 o vým. 5382 m2 – prům. zóna vše v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVII/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p. č. 947/6 o výměře 71 m2 a p.č. 926 o výměře 33 m2
v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVII/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p. č. 947/7 o výměře 102 m2 a p. č. 974/8 o výměře
162 m2 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVII/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p. č. 4989, o výměře 1233 m2, p. č. 4998 o výměře
917 m2 a p. č. 5001 o výměře 265 m2 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVII/10:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním změny SÚP č. 4 ve věci výstavby fotovoltaické elektrárny
v k. ú. Sudoměřice parc. č. 4836 o výměře 79 082 m2. Pověřuje starostu obce přípravou smlouvy.
Doporučuje připravit návrhy smluv i s budoucím investorem.
Hlasování č. 10: pro 6, proti 1 (Šebesta), zdržel se 3 (Tomšej, Kočiš, Sochorová)
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Usnesení: č. XVII/11:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p. č. 1582/9, o výměře 50 m2 a p. č. 1600 o výměře 111
m2 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Stanislav Tomšej - starosta
Josef Šebesta - místostarosta

V Sudoměřicích 1. září 2008.

Sociální komise
Zřizovat komise je vyhrazeno podle z. č. 128/2000 Sb. radě obce. Tam, kde není rada
obce, zřizuje komise podle potřeby starosta obce, jmenuje a odvolává z funkcí její předsedy
a členy.
Sociální komise v Sudoměřicích se schází podle potřeby, většinou ale pravidelně každý
měsíc. Spolupracuje s kulturní komisí při různých akcích, jako při besedě s důchodci. Sleduje novinky v sociální oblasti, navštěvuje občany při jejich významných jubileích.
Je také otevřená pro naše občany, což se pravděpodobně u nás v obci zatím moc
neví.
Občané mohou napsat své dotazy k sociálním záležitostem, vhodit je do schránky OÚ
Sudoměřice, nejlépe i s telefonním kontaktem na sebe, a komise jim odpoví, případně je
pozve do své schůze, kde s nimi jejich záležitost projedná a poskytne sociální poradenství.
Helena Tomčalová - členka sociální komise

Kulturní komise
při obecním zastupitelstvu v Sudoměřicích si dovoluje pozvat všechny naše
občany, kteří se již stali penzisty, na
setkání které pořádáme v neděli, dne
26. 10. 2008 ve 14,30 hod. v místní
tělocvičně. Připraven je pro
Vás
program,
hudební skupina pana Marka Bučka
a v neposlední řadě také malé občerstvení.
Vše ostatní už bude záležet jen na Vás.
Pavla Sochorová,
předsedkyně kulturní komise
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Sociální okénko
Vláda schválila od ledna příštího roku novelu zákona o zaměstnanosti. Pro občany
bude pravděpodobně nejzajímavější změna v poskytování podpory v nezaměstnanosti.
Mění se délka podpůrčí doby - zkracuje se ve všech věkových skupinách o jeden měsíc,
to znamená, že do 50 let bude podpůrčí doba činit 5 měsíců, mezi 50 a 55 lety 8 měsíců
a nad 55 let 11 měsíců. Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče ke dni podání
žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Mění se také procentní sazba podpory v nezaměstnanosti – první dva měsíce by měla
činit 65% další dva měsíce 50% a po zbytek podpůrčí doby 45% průměrného měsíčního
čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se nebude měnit – i nadále bude činit
0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu
v nezaměstnanosti.
Uchazeči o zaměstnání, který v posledních šesti měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážných důvodů opakovaně, tj. nejméně dvakrát sám ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce, nebude přiznána podpora
v nezaměstnanosti. Takto má být zabráněno nástupům do zaměstnání a jejich opakovaným
ukončením bez vážných důvodů jenom proto, aby uchazeč o zaměstnání mohl vykazovat součinnost s úřadem práce.
Dotaz: Nejsem si jist, zda mě můj zaměstnavatel (malý závod) přihlásil k důchodovému
a zdravotnímu pojištění. Jak se o tom mám přesvědčit?
Odpověď: Dostavte se osobně na Okresní správu sociálního zabezpečení, kde Vám na
příslušném odboru tuto informaci sdělí.

Žádost o dávku v hmotné nouzi
Při zpracování žádosti o dávku v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí – může nastat
situace, kdy žadateli může být zadán „podstatný pokles příjmu“ a to za situace, kdy v měsíci
podání žádosti nemá žádný příjem nebo jeho příjem klesl o více než 50%.
Příklad: Občan pobíral mzdu vždy za stávající měsíc (např. při malém počtu zaměstnanců,
kdy mzdová účetní zpracuje poslední den v měsíci podklady a zároveň vyplatí mzdy), ne za
předešlý – tedy v září za září, v říjnu za říjen atd., nikoli v září za odpracovaný srpen, v říjnu
za odpracované září atd., jak je to nejběžnější. Nebo podnikatel, který přeruší podnikání od
1.9.2008, kdy se zaeviduje na ÚP, také on obdrží podporu v nezaměstnanosti až v 10/2008 a je
možné u něj zadat „podstatné snížení příjmu“. Občan pracoval do 31. 8. 2008, od 1. 9. 2008 je
evidovaný na ÚP, kde mu vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti od 1.9.2008, kterou
však dostane vyplacenu až v 10/2008. V 9/2008 je tedy bez příjmu.
V takovém případě se pak zohledňuje při vyhodnocování sociální situace občana „náhlý
pokles příjmu“ a vždy se přizná dávka v hmotné nouzi, i když v předcházejících měsících
– červnu 2008 a zpětně, měl občan slušný příjem. Vychází se totiž jen z příjmu měsíce
podání žádosti, kdy v uvedeném příkladu občan žádný příjem nemá, nikoli z jinak platného
rozhodného období tří předcházejících měsíců před podáním žádosti. Je proto výhodné,
aby si občan požádal o dávku v hmotné nouzi, pokud se octne v situaci s náhlým poklesem
příjmu.
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Nabídka ke zvážení pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P
Společnost Laureta Auto a.s. je autorizovaným prodejcem vozů značky Škoda a připravila
nabídku financování nákupu nového vozu pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P.
Nabízí různá zvýhodnění při nákupu vozu – např. 15ctiprocentní zvýhodnění pro držitele
průkazu ZTP-P a 10tiprocentní zvýhodnění pro držitele průkazu ZTP, nízké měsíční splátky, zvýhodněný nákup platí i pro osoby, které pečují o držitele uvedených průkazů, veškeré náležitosti
potřebné pro sjednání úvěru zajistí bez předchozí osobní návštěvy a vůz dovezou po celé ČR. Více
informací na bezplatné lince 800 330 999.
Bc. Helena Tomčalová – členka sociální komise

Mezinárodní den dětí
Tento svátek dětí sice připadá na 1. června, ale protože právě ten den nám počasí zrovna
nepřálo, oslavu jsme přeložili na 15. června. Prvotním zklamáním tak děti o nic nepřišly. Byla pro
ně připravena spousta her a soutěží a samozřejmě sladkých odměn. Ve Starém potoku „Na kolečku“ si děti mohly vyzkoušet například chůzi na chůdách, překonávaly cestu přes minové pole,
skákaly „Panáka“ nebo prostě jenom zpívaly a tančily. Tradiční písnička našich dětských oslav
– Jede, jede mašinka – nenechala v klidu ani rodiče, kteří se k dětem připojili. O diskotékovou
hudbu se nám postaral pan Marek Buček. Na závěr dětského odpoledne jsme si s dětmi opekli
špekáčky, které nám k této příležitosti věnovali manželé Schäckovi. Dřevo na táborák nám dodal
pan Josef Buček. Všem jmenovaným děkujeme za pomoc při realizaci této akce.
Alena Baculíková – členka rodičovského sdružení
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Mateřská škola při ZŠ v Sudoměřicích
Mateřská škola v novém obsazení:
Mgr. Vladimíra Sedlářová, ředitelka ZŠ a MŠ Sudoměřice
Dana Nováková, vedoucí učitelka MŠ, bytem Sudoměřice
Jarmila Ševelová, učitelka MŠ, bytem Bzenec
Petra Jančová, učitelka MŠ, bytem Petrov
Anna Chocholáčková, školnice MŠ
Zdeněk Harašta, školník, údržbář ZŠ a MŠ
Marie Cutáková, vedoucí školní jídelny, hospodářka, účetní ZŠ a MŠ
Jolana Okáníková, kuchařka
Hana Bursíková, kuchařka

V tomto školním roce zahájilo docházku do MŠ 43 dětí. Z toho 17 dětí předškolního
věku.
Kolektiv MŠ se bude snažit vytvořit pro děti útulné a láskyplné prostředí. Předškolní vzdělávání v MŠ je uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět“, který
předá a zprostředkuje dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků formou prožitkového učení. Rozvíjí samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.
Vzhledem k tomu, že máme v tomto školním roce naplánováno hodně aktivit, přejeme dětem
pobyt v mateřské škole plný pohody, lásky, poznání a velkých zážitků.
Dana Nováková, vedoucí učitelka

Ze školních lavic
V letošním školním roce 2008/2009 bylo zapsáno do naší mateřské školy 43 dětí. Byly
rozděleny do dvou třid. Vyučujícími jsou paní učitelky Jarmila Ševelová, Dana Nováková
a Petra Jančová. Základní školu navštěvuje 51 žáků - z toho 13 prvňáčků. Jmenovitě jsou to:
Denisa Bederková, Tereza Bursíková, Tereza Hujsová, Tomáš Macháček, Miroslav Noga, Kristýna Okáníková, Stanislav Podskalský, Martin Podrazil, Vojtěch Rybecký, Radek Salčák, Dušan
Šamánek, Barbora Šrédlová a František Veverka. Počet žáků základní školy se oproti loňskému
roku zvýšil o osm. Na základní škole se vyučuje ve třech třídách, z toho jsou dvě se spojenými
ročníky. Spojení je určeno počtem žáků v jednotlivých ročnících.
Ročník

12

Třídní učitelka

Počet žáků

1.

Mgr. Ludmila Foltýnová

13

2.

Věra Veselá

8

3.

Věra Veselá

9

4.

Mgr. Vlaďka Sedlářová

13

5.

Mgr. Vlaďka Sedlářová

8
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Po ukončení vyučování dětem nabízíme aktivní práci v zájmových kroužcích: Školní časopis, dramatický kroužek, kroužek anglického jazyka, ekologický kroužek. V rámci školní družiny, kterou vede p. vychovatelka Hana Veselá, bude probíhat kroužek PC. Mezi nejbližší připravované akce patří návštěva výstavy hub v Ratíškovicích a projektový den s úspěšnou „Cukrárnou
u maminky“. Všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy přeji úspěšný rok plný pohody, dobré
spolupráce a příjemných zážitků.

Mgr. Vladimíra Sedlářová – ředitelka školy
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Zahradní slavnost

Ve čtvrtek 26. června jsme se rozloučili již tradiční zahradní slavností se starým školním
rokem. Počasí nás zase trochu poškádlilo. Velmi pečlivě připravený školní dvůr se těšil na slavnostní otevření. Spolu s prvními kapkami jsme se kolem čtvrté odpoledne stěhovali do tělocvičny. Tam se uskutečnilo rozloučení s páťáky a také loučení dětí s mateřskou školou. K tanci
nám hrála skupina Motýl Erika. Všichni jsme se výborně bavili, neboť nás čekaly bezstarostné
prázdniny.

Mgr. Vladimíra Sedlářová – ředitelka školy
14
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Noční rybářské závody
Červen je pro někoho spojen s koncem školního roku, začátkem prázdnin, nastávající dovolenou apod. Pro rybáře je to ovšem čas velkého očekávání, protože se blíží zahájení sezóny lovu
dravců. Ani v našem rybářském spolku tento den nezůstává bez povšimnutí. A protože nejlepší
dobou pro lov dravců je podvečer a přicházející noc, uspořádala naše rybářská skupina tradiční
noční rybářské závody.
Letošní termín připadl na víkendovou noc z 21. 6. na 22. 6. 2008. Začínalo se v 18 hodin večer
a konec byl v 6 ráno následujícího dne. 21 chytajících rybářů a hlavně pěkné počasí se postaralo
o tu správnou atmosféru nočního lovu. Nešlo však o závody v pravém slova smyslu neboť zde
chyběla tombola a občerstvení také nebylo nijak bohaté. Šlo spíše o přátelské posezení, navázání
nových a upevnění těch stávajících přátelských vztahů a do toho také chytit nějakou tu rybu.

Co se týká vlastního lovu, hlavním předmětem byli již zmínění dravci. Tato kategorie zahrnuje především štiku, candáta, sumce a úhoře. Nezapomněl jsem ovšem ani na kapra, který byl
také zařazen do seznamu oceněných ryb. Technika lovu dravých ryb je však poněkud odlišná.
Vyžaduje jiné požadavky jak na vybavení, tak i na nástrahy. Není nic horšího než vidět trofejní
štiku nebo sumce jak v zápalu boje „překousne“ ocelové lanko nebo šňůru a mizí v gejzíru vody
zpět do rodného živlu nebo přijít o rybu vinou slabého vlasce, nekvalitního obratlíku či špatně
zavázeného uzlu. Skladba nástrah je také v jiném složení a dala by se rozdělit do dvou kategorií –
na přirozené a umělé. Mezi přirozenými převažují živé a mrtvé rybičky a rousnice a do umělých
spadají třpytky, twistery a woblery. Mezi chytajícími jednoznačně převládly nástrahy přirozené.
Nyní již k vlastním závodům. O zarybnění revíru vypovídal celkový úlovek 8 štik, několika
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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kaprů a také 2 sumců, kteří byli pro nedostatečnou míru puštěni zpět do vody. Všechny tyto ryby
byly uloveny s přicházející tmou a poté až s nastávajícím ránem. Během noci nebyla aktivita ryb
nijak vysoká, jen sem tam se ozvalo šplouchnutí či zálov a tak mohli zúčastnění rybáři i nerybáři
vychutnávat atmosféru noci a těšit se na ráno, kdy se rozhodovalo o vítězi.
S blížícím se ránem se blížil i konec závodů a tak nastal čas pro symbolické závěrečné měření
úlovků (symbolické proto, že byla hodnocena pouze první místa).
Pořadí bylo následující:
1.
1.

místo - štika – Lukáš Horáček (Sudoměřice)
místo - kapr - Pavlína Veverková (Sudoměřice)

76 cm
63 cm

Vítězové jednotlivých kategorií si shodně za své úlovky odnesli rybářské navijáky.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat za účast a pomoc při organizaci této akce a popřát jim
do započaté dravcové a probíhající kaprové sezóny hodně štěstí a úlovků a dále jim také popřát
příjemně strávené letní prázdniny.
Tomáš Kočvara – pokladník MRS Sudoměřice

Dětské rybářské závody
Po zkušenosti z minulého roku nezapomněla naše místní rybářská skupina ani letos uspořádat
něco pro nejmladší příznivce Petrova cechu a tak bych Vám chtěl v následujících řádcích popsat,
jak probíhaly Dětské rybářské závody 2008.
Termín uspořádání byl zvolen na neděli 13. července 2008. I když může být všechno naplánováno do posledních detailů, jediné co zatím ovládnout nedokážeme, je počasí. A tak vydatná
letní bouřka v předvečer závodů na atraktivitě moc nepřidala a zhatila nám tak naše plány. Ale
i přesto se ráno ukázalo slunce a vytáhlo tak z postelí 13 dětí (většinou i s rodiči), kteří se rozhodli
zúčastnit této akce jako plnoprávní rybáři. Jedinou podmínkou byl věk do 15 - ti let.
Pohled na nastávající rybáře nesoucí si hrdě své pruty (mnohdy delší než oni sami) nás ale
přece jen naplnil radostí a optimismem, že v tom, co jsme začali, bude mít kdo pokračovat. A tak
po zakoupení povolenky a zvolení místa lovu už děti čekaly jen na výstřel, oznamující začátek
závodů. Chytalo se pouze na jeden prut a protože účast rybářů nebyla nijak veliká, nebyl problém přehlédnout drobné nedostatky při nahazování a i prostor pro chytání byl několikanásobně větší oproti denním rybářským závodům.
Pro děti, které přišly i nepřišly chytat, ale třeba pouze povzbudit své kamarády, byla připravena i doprovodná soutěž v hodu šipkami. Terč byl stejný, jako u dospělých, pouze vzdálenost byla
menší. I když někteří házeli jako profesionálové a překonat 20-ti bodovou hranici nebyl problém.
Podařilo se to hned několikrát. Samozřejmostí bylo i občerstvení a mimo hlavní ceny i atraktivní
ceny na slosovatelnou povolenku.
Pravidla závodů se lišila jen velmi málo od závodů pro dospělé. Zúčastnění mohli lovit prakticky veškeré dostupné druhy s výjimkou ryb dravých. V hledáčku byl především kapr a bílá
ryba. Naděje na ulovení i jiných druhů ovšem stále neumírala. I když chytit třeba amura, na
kterého byla také vypsána cena, se nepodařilo nikomu ani na dětských, ani na denních závodech.
A tak jsme se setkávali hlavně s úlovky kapra, cejna, karase, plotice dalších bílých ryb.
I doba lovu byla stejná jako na denních závodech a to od 6. do 12. hodiny. A jak plynuly mraky obloze, utíkal i čas. Úlovků přibývalo, vezírky se plnily rybami, stejně tak i kolonky
16
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v povolenkách. S výstřelem v pravé poledne přišel čas na konečné sčítání a měření úlovků.
Závody dopadly následovně:
Kapr:

1. místo – Ospalík Tomáš (Petrov)
2. místo – Hartmann Dominik (Sudoměřice)
3. místo – Macháček Dominik (Sudoměřice)

62 cm
50 cm
40,5 cm

Bílá ryba:

1. místo - Macháček Dominik (Sudoměřice)

64 ks ryb

Šipky:

1. místo – Danielik Marek (Sudoměřice)
28 bodů
2. místo – Danielik Marek (Sudoměřice)
24 bodů
3. místo – Mikéska Patrik (Sudoměřice) 18 bodů

Vítěz si za nejdelšího kapra odvezl naviják, druhému místu připadl rybářský prut a třetí místo bylo odměněno rybářským podběrákem. Za největší počet ulovené bílé ryby si výše zmíněný
rybář odnesl rybářský prut. Šipky byly oceněny následovně: prvnímu místu náleželo puzzle,
druhému kopací míč a třetímu sada na líný tenis.
Tradičním odměňováním bylo rozdávání cen na slosovatelnou povolenku, kterých bylo 40
a zúčastněných dětí 13. Tak si většina dětí, i když nic nechytily, odnesly v průměru 3 ceny. Radost
některých neznala mezí. Ke každé vylosované ceně patřila i hrst lízátek od našeho sponzora.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za pomoc při organizaci, sponzorům za jejich
dary a všem malým i větším rybářům za účast. Chtěl bych jim popřát, ať je nadšení pro rybaření, které plně projevili na závodech, do budoucna neopouští a dál vydrží u tohoto krásného
koníčku.
Petrův Zdar
Tomáš Kočvara - pokladník MRS Sudoměřice
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Cyklovečer
Dne 4. 7. 2008 se v Sudoměřicích konal 5. ročník již tradičního cyklovečeru. Závodníci se
utkali v disciplínách jako slalom na kole nebo kolečkových bruslích, nejpomalejší přejezd vodní
lávky či skoky do vody. Pořadatelé se obávali počasí, které od rána nevypadalo nijak nadějně.
Celé dopoledne pršelo, ale naštěstí se přes poledne vyjasnilo, slunce začalo svítit a to jim dalo
zelenou.

Odpolední program začal cykloslalomem a slalomem na kolečkových bruslích, kterého se účastnily spíše děti, které si vyzkoušely své schopnosti při průjezdu různých druhů překážek.
Následoval nejpomalejší přejezd vodní lávky. Tato disciplína bývá náročná a neobejde se bez pádů,
což může nejeden závodník potvrdit. Přihlásilo se však málo soutěžících, jejichž největší obavou byla
studená voda. Perličkou na závěr bylo kutálení soudku, z poloviny naplněného vodou, po lávce. Tato
„disciplína“ byla pouze pro pobavení, ale možná se zařadí na soutěžní program pro příští rok.
Soutěže uzavíraly skoky do vody. Přihlásilo se hodně závodníků, kteří předvedli nevídané triky, které by se v některých případech neodvážili vyzkoušet v některém ze skateparků. Porota složená
z „umělců v oboru“ měla přísné oko a rozpoznala i ty nejmenší chyby. V předvedení nejlepšího triku
nejvíce zaujal Tomáš Srnec z Hodonína a v disciplíně nejlepšího skoku vyhrál Michal Baránek. Tímto
byla uzavřena soutěžní část a následovala zábava, kterou provázela diskotéka Luďka Ptáčka s ukázkami
breakdance a trialem Vlasty Hynčici. Ve 22.00 se začala rozdávat tombola, která byla plná zajímavých
cen, kdy hlavní cenu zaujímalo kolo od Cyklocentra Vallová-Hynčica v Hodoníně. Zábava pokračovala
do pozdních večerních hodin, kdy se jen málokomu chtělo jít domů.
Tato akce by se neobešla bez podpory Obecního úřadu Sudoměřice a sponzorů, jako Pneu plus,
Cyklocentrum Hodonín, D.A.V., autobazar Martinek Petrov, Hardcoreshop, Corny a Grafobal.
Všem, kteří k této akci přispěli, děkuji a těším se na další ročník.
Vlastimil Hynčica
18

ZÁŘÍ 2008

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

ZÁŘÍ 2008

19

Kovosteel Novitech
Sudoměřický tým KOVOSTEEL NOVITECH Motorsport pokračuje v dobře rozjeté sezóně
Závodů automobilů dovrchu Mezinárodního Mistrovství KW BERG-TROPHY International.
Michal Novický s formulí Reynard 08 si drží průběžnou třetí pozici v absolutním pořadí se stejným bodovým ziskem jako jezdec Karel Moural s formulí Ralt 032 F3.
Od minulé tiskové zprávy pro Sudoměřický Zpravodaj odjel tým 5 závodů do vrchu (Čierny Balog, Vsetín – Valašský Klobúk, Diváky – Divácká XIII-ka, Bánovce nad Bebravou – Jankov Vršok, Konice – Březský Vrch) a 2 závody spadající do Mezinárodního Mistrovství Závodů
automobilů na okruhu, kde tým Kovosteel Novitech Motorsport reprezentuje Radek Krakovič
s Národní formulí.
Na poslední závod sezóny začátkem října v regionálních Násedlovicích, připravuje Kovosteel
Novitech Motorsport zajímavou akci se svými obchodími partnery jejíž výtěžek bude věnován
dětskému oddělení kyjovské nemocnice. Akci mediálně podpoří týdeník Naše Slovácko a regionální rádia.
Michal Novický

20

ZÁŘÍ 2008

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

Další hokejbalová sezóna se blíží
Po herním ročníku 07/08, který lze opět považovat za hodně úspěšný, proběhlo před nadcházející sezónou mnoho změn. Tou nejdůležitější je konec Extraligy v Sudoměřicích. Tým,
jenž byl trojnásobný vicemistr České republiky a který v loňské Play Off neprošel ve čtvrtfinále přes TJ HBC KEB Kladno (KEB postoupil do finále obsadil konečné 2. místo), končí.
Mezi hlavní důvody patří nejenom finanční náročnost, ale i nepřiměřené požadavky Českomoravského hokejbalového svazu: hokejbalové hřiště osazené plastovými mantinely (investice
cca 0,6 mil.), 3 mládežnické týmy a spousta dalších „drobností“. Kde mají obec a funkcionáři
klubu sehnat alespoň 50 dětí a přibližně 0,6mil. korun v obci, jež má přibližně 450 čísel popisných? A to nemluvím o plnoletém doprovodu a dopravě mládeže na zápasy. Lidé, kteří tohle
dělali ve svém volném čase, zdarma a pro naprosto cizí děti to již dělat nechtějí vůbec, nebo ne
každý týden. Většina rodičů si neudělá o víkendu ani tu hodinu času, aby se na svou ratolest
přišla podívat, natož aby trávila celý den v autě a vezla tým na zápas. Takže jiné východisko než
prodej práv nepřipadalo v úvahu.
Práva startu v Extralize hokejbalu byla prodána Hodonínu, takže extraliga zůstane i nadále
na Jižní Moravě. Okolnosti prodeje byly neuvěřitelně zamotané. Jen pro osvětlení pár vět pro ty,
kteří roznášejí nepravdy. Celá blamáž, která vznikla okolo prodeje, byla způsobena tím, že funkcionář ČMSHb a teď už je jedno, ze které instance ona zodpovědná osoba byla, nezaslal potřebné
přihlášky. Byla dodána pouze přihláška pro extraligu, ta byla řádně vyplněna a po zaplacení
startovného zaslána řídícímu orgánu. Zároveň s touhle přihláškou měly být odeslány i přihlášky
mládeže, které bohužel nebyly svazem dodány. Tím jsme byli donuceni nesplnit základní podmínku mládežnické základny. Jakékoli pochybení při přihlašování bylo klubu vždy oznámeno
a klub byl povinen v co nejkratší době sjednat nápravu. Toto se nestalo a to hlavně díky tomu, že
u kontroly těchto náležitostí se ocitli představitelé Jihlavy, která byla hlavním zájemcem o koupi
extraligy. Ovšem díky tomuto problému by postoupili do nejvyšší soutěže bezúplatně na základě
anulace přihlášky Sudoměřic. A proč toho nevyužít a nepožádat, aby se neoblíbený tým z jižní
Moravy nekontaktoval. Tuto informaci, bohužel pro Jihlavu, získal dřívější představitel hodonínského Staropramenu (nyní HBC RIGUM Hodonín) a okamžitě nás kontaktoval. Během několika
hodin proběhlo jednání, u kterého byli za SK Sudoměřice: Miroslav Kobéda, Lubor Komenda,
Ladislav Marada, za TJ Staropramen: Tomáš Novotný a Radim Hloušek. Byly dohodnuty potřebné náležitosti, sepsány smlouvy. To vše se uskutečnilo velmi rychle, aby se dodržely termíny
ČMSHb. Bylo to nejlepší řešení v dané situaci. Použil bych přísloví „LEPŠÍ VRABEC V HRSTI
NEŽ HOLUB NA STŘEŠE“. Snad ti z Vás, kteří tohle rozhodnutí kritizovali, už dostali rozum
a tohle pochopili. Že se jim již otevřely oči a přestali řešit to, proč Hodonín. Ať už na to mají,
nebo ne, oni se rozhodli a zachovali se férově na rozdíl od svazu a Jihlavy, která čekala, až jim
extraliga spadne do klína jen tak.
Pro nadcházející sezonu je SK Sudoměřice zastoupeno ve dvou soutěžích. Senioři budou nastupovat v OHbL a mládež se účastní Národní hokejbalové ligy – Morava JIH v kategorii starší dorost.
Chtěl bych ještě jednou poprosit všechny rodiče, jejichž děti reprezentují tuto obec a nejenom je,
aby nám aktivněji pomáhali a přicházeli v hojnějším počtu povzbudit tento dorostenecký tým. Ty
děti si to zaslouží!
Na tuto sezonu bysme chtěli tyto dva týmy vybavit novými dresy. Chtěl bych tudíž touto
cestou požádat podnikatelskou obec o finanční výpomoc. Takovou malou protislužbou bude
umístění vašeho loga, jména na 4 sady dresu a sepsání smlouvy o propagaci. Pokud byste měli
zájem, kontaktujte kohokoliv s hokejbalového oddílu. Předem mockrát děkujeme.
Ladislav Marada,
Josef Mikéska
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Nedovolená stání na chodníku
Již delší dobu se množí stížnosti mnohých našich občanů na nedovolené stání osobních
vozidel na chodnících a v prostorech vjezdů, zasahující do chodníkového pásu.
K této záležitosti nejdříve ocituji zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) - § 53 odst. 1) a 2):
(1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese
předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje
vozovky.
(2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku
nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak
Znamená to tedy, že jakékoliv parkování na chodníku je porušení zákona č.361/2000
Sb. v platném znění a motorista se tímto jednáním vystavuje možnému postihu.
Největší problémy s nedovoleným parkováním na chodnících jsou na Horním konci,
v místech, kde jsou minimální předzahrádky, ale tento problém se vyskytuje i v jiných ulicích.
Střetávají se zde protichůdné zájmy. Na jedné straně nutnost bezpečného přístupu chodců
a parkování ve vjezdech na straně druhé. Bezpečnost chodců má, jak jistě uznáte, mnohem vyšší prioritu. Problémem v tomto případě je i to, že není možnost vozidla odstavovat na státní
komunikaci, protože není možné dost dobře dodržet ustanovení § 25, odst. 3, zák. č. 361/2000
Sb., který cituji: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy. To znamená, že na silnici o šířce 7 metrů těžko můžete dodržet 6 metrový
volný prostor, když tam odstavíte auto.
Zastupitelstvo obce se bude na dalších jednáních touto záležitostí dále zabývat a doufáme,
že nám budete při řešení této situace nápomocni.
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Martina Kolaříková, 9 let

Anička Šebestová, 7 let

Patrik Truhlář, 7 let
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A

lchymista sáhl po knížce, kterou si přinesl někdo z karavany. Chyběla jí obálka, ale i tak
uhádl jméno autora: Oscar Wilde. Jak si v ní listoval, našel vyprávění o Narcisovi.
Znal ten starý příběh. Sličný chlapec se den co den zhlížel v tůni a nemohl se na svou
krásu vynadívat. Byl sám sebou tak uchvácen, že jednou do té tůně spadl a utopil se. Rozkvetl
tam pak květ, jemuž se říká narcis.
Takhle však Oscar Wilde svůj příběh nezakončil.
Prý, když Narcis zemřel, přišly z lesa Oreády a spatřily, že tůň plná sladkých vod se změnila
v kalich plný slaných slz.
„Proč pláčeš?“ ptaly se Oreády.
„Kvůli Narcisovi,“ odpověděla tůň.
„Nu, nedivíme se, že truchlíš pro Narcise,“ pokračovaly Oreády. „Přestože my všechny jsme ho
v lese sledovaly, kudy chodil, ty jediná ses mohla na jeho krásu vynadívat zblízka.“
„Copak Narcis byl krásný?“ podivila se tůň.
„Kdo by to mohl vědět lépe než ty?“ užasly Oreády. „Vždyť přece na tvých březích se každý den
skláněl k zrcadlu tvých vod.“
Tůň chvíli mlčela a pak řekla:
„Narcise oplakávám, ale že byl krásný, toho jsem si nikdy nevšimla.
Pláču proto, že když uléhal na mých březích a skláněl ke mně zrak, viděla jsem, jak se v hloubi
jeho očí zrcadlí má vlastní krása.“
„Krásný příběh,“ pravil Alchymista.
Prolog ke knize Paula Coelha Alchymista
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