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ČTVRTLETNÍK

BŘEZEN 2011

Obecní zastupitelstvo

zleva dole: RSDr. Štěpán Buček, Irena Šebestová, Libuše Podrazilová, Tomáš Kočvara Dis.
uprostřed: Stanislav Tomšej – starosta obce, Jan Kaluža, Jiří Janeček, František Mikéska
nahoře: Mgr. Tomáš Tomčala – místostarosta, Pavla Kolibová, Zdeněk Fojtík
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Vážení spoluobčané,
mezi nejkrásnější jarní měsíce patří bezpochyby máj. Máj – lásky čas. Asi ne náhodou, je
podle tradiční čínské medicíny třeba právě v květnu posilovat srdce. Srdce však můžeme v tomto smyslu chápat jako dutý svalový orgán k přečerpávání krve, ale také, jako orgán, který je právě
v tomto ročním období tak snadným cílem šípů bůžka Amora.
Láska. Je nám všem tak notoricky známá, tolik o ní bylo napsáno. Její definice je však v zásadě poměrně složitá. Podle Sternbergovy trojúhelníkovité teorie se láska skládá ze tří komponent: intimity, vášně a rozhodnutí, neboli závazku. Tyto tři aspekty se postupem času dynamicky
proměňují a mění velikost svého obsahu a láska se tak proměňuje od mít rád, přes pošetilou,
bláznivou nebo přátelskou lásku k lásce úplné. Vysvětlení jistě velmi pragmatické.
Každopádně láska má velmi mnoho podob. Jiná bude mezi sourozenci, jiná bude mateřská,
milenecká, první, jiná k němé tváři. Může být k pohybu, cestování, i ke kolu a jiným věcem. Ale
bohužel také třeba k alkoholu nebo hazardu. A po přečtení článku Slepě se zamiloval do svých
akcií je zřejmé, že se i investoři mohou zamilovat do svých investic a snaží se jich pak držet za
každou cenu. Proti gustu, žádný dišputát.
…V každém případě nic nestimuluje osobnostní rozvoj člověka silněji, jako konstruktivní vztah lásky k druhému člověku. Stejně tak nic neochromuje osobnostní rozvoj tak, jako
destruktivní vztah. (Jürg Willi)
O významu lásky pro bytí člověka mluví jedna z nejcitovanějších pasáží Bible:
…Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano kdybych měl takovou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic
nejsem. A kdybych rozdal všechno co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku
bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá
a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska
vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
…
A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.
13. kapitola 1. Listu apoštola Pavla Korintským
Toto zamyšlení uzavřu citací J. V. Sládka. Je v něm moudrost, zkušenost i naděje pro všechny.
Nevěř, že láska trvá, jen dokud jsou lidé mladí. Myslím, že čím déle lidé spolu žijí, tím více
se milují.
Krásné jaro! Pavla Sochorová
ZA TROCHU LÁSKY
Jaroslav Vrchlický
Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu - ale v duši věčný máj,
šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,
šel pouští - a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj,
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.
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Slovo starosty
Vážení Sudoměřičané,
letošní tuhá zima je pomalu, ale jistě na ústupu a nastává nám
konečně jaro. Nevíme sice, jaký průběh toto roční období bude
mít, ale jednoznačně nám kalendář předznamenává konec lenošení
a začátek nelehké práce. I nás, naši obec, čeká hodně práce. Pokusil bych se v úvodu nastínit alespoň stručný přehled toho, co máme
v rozpočtu na letošní rok připraveno. Předesílám, že tento výhled
je skutečně orientační. Vše se podařit nemusí.
Akcí investičně nejrozsáhlejší bude rozhodně výstavba Sběrného dvora u ČOV, dále realizace úspor energie na obou budovách
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, které budou spočívat v zateplení
celých objektů. Práce na zateplení již byly zahájeny. Finanční prostředky budeme čerpat na obě akce ze státního fondu životního prostředí a fondů soudržnosti
EU. Dále nás čekají menší akce – vybudování solárních systémů ohřevu vody pro mateřskou
školu i kuchyň a pro kabiny sportovního areálu U Kolní, výsadba zeleně po obci, výsadba cca
1 ha lesa ve Škarpě u Výklopníku a zpevnění přístupové cesty k tomuto lesíku. Připravuje se
výstavba kanalizace a vodovodu do sklepního areálu ve Starém potoku a konečně se dala do
pohybu i dlouho projednávaná a komplikovaná stavba protipovodňové nádrže Telatniska,
někdy nazývaná Donbas. Připravujeme další etapu opravy zahrádkářské budovy, opravy chodníků a rozvodů veřejného osvětlení,
a také chceme realizovat změny
v dopravě, které mají přispět k větší
bezpečnosti na místních i státních
komunikacích. Snad se to všechno
podaří zrealizovat.
V uplynulém fašaňkovém
– masopustním období bylo vcelku
v Sudoměřicích veselo. Konaly se
hodně zajímavé akce: tradiční školní ples, košt destilátů a novou inovativní akcí se stal fašaňk – s průvodem masek po obci a obecní
zabíjačkou. Večer byla akce uzavřena maškarní diskotékou. Podle
mnoha účastníků a diváků tato akce měla veliký úspěch a bude se jistě v dalších letech opakovat. Jen termín si musíme zamluvit na skutečně poslední víkend před Popeleční středou – tak
jak je to zvykem všude jinde. Co se chystá v této oblasti u nás v dalším období? 30. dubna na
Výklopníku rej čarodějnic, na 1. máje otevírání plavební sezony na Baťáku (tentokráte ve větším
rozsahu),
7. května Místní výstava vín v zahrádkářské budově a 3.- 4. června – Hody. Tyto
akce mají za cíl pobavit a rozveselit naše lidi, ale aby se to podařilo, k tomu je nutné mít ochotné lidi, kteří obětují přípravám hodně svého času a úsilí. Všem organizátorům, pomocníkům
a sponzorům vyslovují veliké poděkování a do další práce jim přeji hodně sil, trpělivosti a odvahy vymýšlet a realizovat nové nápady v kulturním a sportovním vyžití pro naše spoluobčany.
Všem Vám přeji krásné jaro LP 2011
Stanislav Tomšej
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ROZPOČET OBCE SUDOMĚŘICE NA R. 2011
pol.

Rozpočet 2011

PŘÍJMY

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

100,0

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

153,0

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1511

Daň z nemovitostí

1600,0

2000,0
300,0
4000,0
950,0

Daňové příjmy celkem (podíl daně z příjmů a DPH ze SR - novela
zák.243/2000Sb.)

9103,0

1334

odvody za odnětí půdy ze ZPF

11,0

1337

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

1341

Poplatek ze psů

18,0

1343

Poplatky z VP

5,0

1347

Poplatek za výherní hrací přístroj

450,0

120,0

1351

Odvod výtěžku z provozovaní loterií

70,0

1361

Správní poplatky

50,0

Daňové příjmy celkem

9 827,0

2420

Splátky půjček ostatní od MAS Strážnicko

100,0

2449

Splátky půjček od DSO Strážnicko

157,4

2460

Splátky půjček FRB

228,0

4111

Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu ze všeob.pokl.správy

4112

Neinvestiční dotace ze StRO v rámci souhrn.dotačního vztahu

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze Státních fondů

4116

Ostatní neinv.dotace ze StRo

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

0,0
0,0
33,0
0,0

4122

Neinvestiční přijaté dotace od Jm kraje

4134

Převody z rozpočtových účtů

4213

Investiční přijaté transfery ze Státních fondů

4222

Investiční přijaté dotace od JMK

4229

Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně (Mikroregion)

4

387,0

2755,2

Dotace celkem

3175,2

CELKEM DANĚ + SPLÁTKY FRB + DOTACE

13487,6
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2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BYTY

305,0

2111

Příjmy z poskytování služeb-

352,8

2112

Příjmy z prodeje zboží

2119

Věcné břemeno

0,0

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

2132

Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí NEBYTOVÉ PROSTORY

2139

Příjmy z pronájmu - plynovod

0,0

2142

Příjmy z divident

0,0

2210

Přijaté sankční platby

0,0

2324

Příjmy z poskytování služeb- ODPADY - EKOKOM

168,0

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky

175,0

2329

Ostatní nedaňové příjmy

2343

Příjmy z úhrad dobývací území

2141

Příjmy z úroků

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky (přefakturace kolky, geometrický plán)

2321

Příspěvky. dary - NADACE PARTNERSTVÍ - vin.stezky

3111
3112

55,0

2,0
164,0
0,0

Nedaňové příjmy celkem

1441,8

Příjmy z prodeje pozemků

3600,0

Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí
Kapitálové příjmy celkem

3 600,0

Příjmy celkem
§
2212

220,0

18 529,4
Rozpočet 2011

VÝDAJE
Silnice

2219

Ostat. záležitosti pozemních komunikací - chodníky

90,0

2221

Provoz veřejné silniční dopravy (IDS JMK)

62,0

2310

Pitná voda

1000,0

2321

Odvádění odpadních vod

2000,0

2341

Vodní díla v zemědělské krajině-PR.OPATŘ. TELATNISKA

1000,0

3113

Základní a mateřská škola - neinvestiční příspěvek od obce

1666,5

3113

Investice na objektech Přísp.org. ZŠ

4129,2

3113

Neinvestiční dotace obcím za žáky

186,0

3113

Neinvestiční příspěvky školám za žáky (lyžař. výcvik)

3314

Doplnění knižního fondu -do knihovny - náklady na provoz

60,0

3319

Kultura

40,0
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3330

Příspěvek církvím - investice

300,0

3341

Místní rozhlas

50,0

3349

Sdělovací prostředky (tisk zpravodaje)

50,0

3399

SPOZ

35,0

3412

Dětská hřiště + Tenisový kurt

200,0

3419

Tělovýchova a zájmová činnost

410,0

3429

Ostatní zájmová činnost

163,0

3611

FoRM (Fond na rekonstrukce majetku - vlastníci domů v obci)

200,0

3612

Bytové hospodářství

210,0

3613

nebytové hospodářství

150,0

3631

Veřejné osvětlení

900,0

3632

Pohřebnictví

100,0

3633

Plynovod

3635

územní plánování

3636

Územní rozvoj

3639

Komunální služby a územní rozvoj

3600,0

372X

Ochrana životního prostředí-Svoz odpadů

1000,0

4357

Činnosti v sociálním zabezpečení - DPS

0,0
150,0

61XX

Činnost místní správy

611X

Volby

6171

Investice v činnosti místní správy

310,0
2900,0
0,0

§
Investiční půjčka MAS Strážnicko na předfinancování projektů - realizova3 6 3 9 ných pro Obec Sudoměřice
- pol.
6422
6310

Služby peněžních ústavů

6330

Přesun FRB s časovým posunem

6399

Platby daní a poplatků

6402

Výdaje z finanč.vypořádání

0,0

30,0
300,0
10,0

Výdaje celkem

21 307,7

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Rozpočet 2011

Příjmy celkem

18529,4

Výdaje celkem

21307,7

Saldo příjmů a výdajů

-2778,3

Financování

2778,3
Schváleno ZO dne 27.12.2010
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USNESENÍ Z II. ZASEDÁNÍ ZO SUDOMĚŘICE KONANÉHO
DNE 27. 12. 2010
Usnesení č. II/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje za ověřovatele zápisu Tomáše Kočvaru a Jana Kalužu.
Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. II/2
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program zasedání zastupitelstva obce:
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/2 bylo schváleno.
Usnesení č. II/3
Jednací řád se doplní o větu:“-výsledky hlasování, jmenovitě kdo se zdržel a kdo byl proti“
v bodě 13.3.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 3 bylo schváleno.
Usnesení č. II/4
Revokuje se usnesení č. I/9 o pětičlenných výborech.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/4 bylo schváleno
Usnesení č. II/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje složení výborů a komisí :
Finanční výbor : Buček Štěpán RSDr.– předseda
Fojtík Zdeněk
Kočvara Tomáš Dis.
Kontrolní výbor : Kolibová Pavla – předsedkyně
Podrazilová Libuše
Šebestová Irena
Kulturní komise: Šebestová Irena– předsedkyně
Bučková Radka
Rybecká Ivana
Mikl Martin
Mikéska Miroslav
Komise sociální a zdravotní:
Podrazilová Libuše – předsedkyně
Matějíčková Jaroslava
Tomčalová Helena Bc.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Komise životního prostředí:
Mikéska František – předseda
Kočiš Marián
Smola Blahoslav
Fojtík Josef
Komise sportovní: Kaluža Jan – předseda
Noga David
Kolařík Luděk
Hurban Petr
Hynčica Vlastimil
Stavební komise: Kočvara Tomáš Dis. – předseda
Janeček Jiří
Mikéska František
Přestupková komise:
Nováková Danuše RNDr. – předsedkyně
Buček Štěpán RSDr.
Gavlíková Marie
Redakční rada obecního zpravodaje:
Sochorová Pavla – šéfredaktorka
Šebestová Irena
Tomčalová Helena Bc.
Janeček Josef Ing.
Kočiš Marian
Ondrovčíková Markéta
Členové komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, budou odměňování na návrh předsedy
komise na dohodu o vykonané práci. Členové zastupitelstva pracující v komisích a výborech
budou odměňování podle nařízení vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů od 1.1.2011
v maximální výši.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/5 bylo schváleno.
Usnesení č. II/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice odvolává ze Školské rady Ing. Pavla Sochora . Současně jmenuje nového člena Školské rady PO ZŠ a MŠ Sudoměřice - Mgr. Tomáše Tomčalu .
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. II/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu na r. 2010
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 7 bylo schváleno
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Usnesení č. II/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu na r. 2010
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 8 bylo schváleno
Usnesení č. II/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje každoroční příspěvek na provoz policejní stanice
ve Strážnici ve výši 30 725,- Kč v rozpočtovém období let 2011, 2012 a 2013 .
Výsledek hlasování: Pro 1(Stanislav Tomšej) Proti 9( Irena Šebestová, Tomáš Tomčala, Tomáš
Kočvara, Janeček Jiří, Fojtík Zdeněk, Jan Kaluža, Podrazilová Libuše,Mikéska František, Štěpán
Buček) Zdrželi se 1(Pavla Kolibová)
Usnesení č. II/ 9 bylo schváleno
Usnesení č. II/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočet na r. 2011.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/10 bylo schváleno.
Usnesení č. II/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtový výhled na období let 2012 - 2013
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 9 bylo schváleno.
Usnesení č. II/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje jmenování starosty obce Sudoměřice jako zástupce DSO
Mikroregion Strážnicko, zástupce na valné hromady a.s. Vodovody a kanalizace Hodonín a v orgánech
Místní akční skupina Strážnicko (MaS). V DSO Obce pro Baťův kanál jako zástupce Z. Fojtíka.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 2 (P. Kolibová, Z. Fojtík)
Usnesení č. II/ 12 bylo schváleno.
Usnesení č. II/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr prodeje nově oddělené parcely parc.
. 2654/147 (dle GP č.605-75/2010) o vým. 326 m2 a parc.
. 2654/12 o vým. 86 m2 a pověřuje starostu, aby zabezpečil vyvěšení tohoto záměru prodeje
pozemku na úřední desku OÚ.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 13 bylo schváleno.
Usnesení č. II/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zřízení inventarizační komise ve složení - předseda
Štěpán Buček, členové Tomáš Kočvara, Zdeněk Fojtík. Termín inventarizace – 11.1.2011
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 14 bylo schváleno.
Usnesení č. II/15
Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu s M. Dajčem
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/15 bylo přijato
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Usnesení č. II/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odstoupení od žaloby proti Ireně Trmačové (dříve
Štibranyové) o zaplacení částky 102.392,- Kč, z důvodu, že na majetek žalované je vyhlášen konkurz, dle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.12.2008 pod spis. zn. 91 INS
4699/2008. Na majetek osob v konkurzu není možno vést řízení o zaplacení. Současně ruší
pohledávku Obce Sudoměřice vůči paní Trmačové ve výši 102.392,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 16 bylo schváleno.
Usnesení č. II/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje půjčku z FORMu na výměnu oken – paní Heleně
Lavrovičové za obvyklých podmínek.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 17 bylo schváleno
Usnesení č. II/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení žádosti p. Kristlové do pořadníku.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 18 bylo schváleno
Usnesení č. II/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr prodeje nově oddělené parcely parc.
. 150/3 dle GP č. plánu 609-218/2010 – zpracovatel Geometra Kyjov) o vým. 5 m2 a pověřuje
starostu, aby zabezpečil vyvěšení tohoto záměru prodeje pozemku na úřední desku OÚ.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 19 bylo schváleno.
Usnesení č. II/20
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce – aby doplnil příslušný návrh změny
ÚP o změnu ve dvou lokalitách: a) lokalita Hliníček na plochu bydlení b) Po doložení souhlasu sousedů v lokalitě Zámostí umožnit regulovanou změnu bydlení na smíšenou zónu
bydlení se samozásobitelským zemědělským hospodařením (z Br na BZ)
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 16 bylo schváleno.
Usnesení č. II/21
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje návrh opatření na zvýšení bezpečnosti silničního
provozu na místní komunikaci v ul. Nová a pověřuje starostu realizovat co nejdříve navržené
opatření -příslušné dopravní značení a zabezpečit jeho zahrnutí do schváleného dopravního
pasportu Obce Sudoměřice.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 21 bylo schváleno.
Usnesení č. II/22
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek Charitě Strážnice na provoz ve výši 10 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro10 Proti 1(Štěpán Buček) Zdrželi se 0
Usnesení č. II/ 22 bylo schváleno.
Stanislav Tomšej, starosta
Mgr. Tomáš Tomčala, místostarosta
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USNESENÍ Z III. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 7. 2. 2011
Usnesení č. III/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určilo ověřovatele zápisu Tomáše Kočvaru a Jana Kalužu.
Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. III/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schválilo program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti
0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/2 bylo schváleno.
Usnesení č. III/3
Zastupitelstvo obce schválilo zadání dopravních opatření k zapracování do změny dopravního pasportu obce Sudoměřice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 3 bylo schváleno.
Usnesení č. III/4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu na r. 2010.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 4 bylo schváleno.
Usnesení č. III/5
Zastupitelstvo obce schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku Příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Sudoměřice ve výši 61 530,23 Kč takto: Na Rezervní fond bude převedeno
41 530,23 Kč a na Fond odměn 20 000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 5 bylo schváleno.
Usnesení č. III/6
ZO Sudoměřice souhlasí s revokací usnesení č. II/9 ze dne 27.12.2010.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 1(Fojtík)
Zdrželi se 1(Buček)
Usnesení č. III/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. III/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje každoroční příspěvek na provoz policejní stanice ve
Strážnici ve výši 30 725,- Kč v rozpočtovém období let 2011, 2012 a 2013 a pověřuje starostu
k zařazení těchto výdajů do rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 1(Fojtík)
Zdrželi se1(Buček)
Usnesení č. III/7 bylo schváleno.
Usnesení č.III/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o zabezpečení zákonných povinností příslušející jednotce požární ochrany v obci Sudoměřice „Jednotkou sboru dobrovolných hasiSUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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čů města Strážnice (e.č. 625 136)“. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Sudoměřice a Městem
Strážnice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu této smlouvy a k úpravě rozpočtu
v částce 40 tis. Kč na zabezpečení požární ochrany obce.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. III/8 bylo schváleno.
Usnesení č. III/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej nově oddělené parcely parc.
. 2654/147 (dle GP č.605-75/2010) o vým. 326 m2 a parc.č. 2639 orná půda o vým.
1196 m2, obě v k.ú Sudoměřice firmě Bonega Sudoměřice, IČ 469 01 281 za celkovou kupní
cenu 228 300,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 9 bylo schváleno.
Usnesení č. III/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu kupní a smlouvu o zřízení předkupního
práva jako práva věcného s firmou HABA Czech, s. r. o., IČ: 28351142 – prodej pozemku
parc.
. 2654/12 o vým. 86 m2 za celkovou kupní cenu 12 900,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 10 bylo schváleno.
Usnesení č. III/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej nově oddělené parcely parc.č.150/3 o výměře
5 m2 za celkovou kupní cenu 250 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 11 bylo schváleno.
Usnesení č. III/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje komisi ŽP a OÚ k realizaci přípravy vypsání výběrového řízení na dodavatele - zabezpečení svozu a likvidace odpadů v obci Sudoměřice.
T: duben 2011
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/12 bylo schváleno.
Usnesení č. III/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poskytnutí finanční výpomoci a dotace Rodičovskému sdružení při Základní škole Sudoměřice, okr. Hodonín, IČ26983044 na realizaci dotačního
projektu Rozvoj kulturních aktivit v Sudoměřicích - (Kroje + stánky) ve výši částka 449 167,- Kč
- jako návratnou finanční výpomoc a zbytek částku 143 733,- Kč - jako dotaci.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 13 bylo schváleno.
Usnesení č. III/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Sudoměřice,
která proběhla ve dnech 11.-13.1.2011.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. III/14 bylo schváleno.
12
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Usnesení č. III/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje náplň práce stavební komise a komise ŽP a bere na
vědomí jednací řád Finančního výboru. Doporučuje ostatním komisím do příštího zasedání
předat materiály ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 15 bylo schváleno.
Usnesení č. III/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na lyžařský výcvik ve výši 500 Kč/ na
jedno dítě, s tím, že se finanční prostředky budou vyplácet po skončení výcviku po předložení
potvrzení o účasti na výcviku.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 16 bylo schváleno.
Usnesení č. III/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje výpověď z nájemní smlouvy
Hospůdky
U Kajmů panu Stanislavu Okáníkovi , bytem ul. Revoluční 327, Rohatec a současně schvaluje záměr pronájmu Hospůdky u Kajmů.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 17 bylo schváleno.
Usnesení č. III/18
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu T. Tomčalu k projednání obsazení funkce kronikáře a dořešení celé situace. Připraví se schválení kroniky.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 18 bylo schváleno.
Usnesení č. III/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje prodej pozemku parc.
. 9 o vým. 68 m2
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/ 19 bylo schváleno.
Usnesení č. III/20
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o ukončení projednávání „Návrhu na vydání změny
č. 4 územního plánu sídelního útvaru Sudoměřice“ a ruší také veškeré práce na pořízení změny č. 6 územního plánu, z důvodu dohody s investory.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0,
Usnesení č. III/ 20 bylo schváleno.
Usnesení č. III/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou oslav na 750. Výročí založení Sudoměřic.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0,
Usnesení č. III/ 21 bylo schváleno.

Stanislav Tomšej, starosta
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

Mgr. Tomáš Tomčala, místostarosta
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás informoval o složení komise životního prostředí,
zvolenou pro nové volební období 2010-2014.
Členové : Fojtík Josef, Kočiš Marian, Ing. Smola Blahoslav, Mikéska František.
Před námi je několik úkolů spojených se zlepšením kvality životního prostředí v naší Obci.
Ovšem jakákoliv snaha by byla marná, bez pomoci Vás, občanů.
Měli bychom si uvědomit, že každý z nás je odpovědný za to, jaký odkaz nechá dalším generacím. Není k tomu potřeba mnoho. Stačí být ohleduplný ke svému okolí a uvědomit si, že
pokud nezačneme nakládat s odpady tak, jak se má, budeme se za několik let procházet místo
krásné přírody mezi plasty a kdoví čím ještě.
A možností je dost. Mimo pravidelných svozů odpadu, které se provádí každých 14 dnů, je
možné využít i velkoobjemových kontejnerů, které budou i letos přistaveny na obvyklých místech a to vždy od pátku do pondělí
v těchto termínech:
15.4.2011 - 18.4.2011
20.5.2011 - 23.5.2011
22.7.2011 - 25.7.2011
Ukládejte prosím odpad do těchto kontejnerů co nejúčelněji tak, aby se do nich vešlo co
nejvíce odpadu a zároveň udržujte i jejich okolí v čistotě.
Termín svozu nebezpečného odpadu : 18.4.2011 ( u bývalé hasičské zdrojnice).
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, návrhů, či nápadů, nás prosím kontaktujte a to
buď lze využít schránky na obecním úřadě nebo můžete kontaktovat přímo některého z členů
komise ŽP.
Přímý kontakt na mě je: frantisekmikeska@centrum.cz.
František Mikéska, předseda komise ŽP

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO
SVAZU V SUDOMĚŘICÍCH PRO ROK 2011
p.č.

Název akce v r. 2011

Termín

1 Účast na výročních členských schůzích družebních organizací
2 Výroční schůze místní organizace Sudoměřice

leden - únor
27. února 2011

3 Účast na degustaci vín ve Skalici

do 17. dubna 2011

4 Dodání vzorků vín na družební výstavu ve Skalici

do 9. dubna 2011

5 Degustace vzorků vín na místní výstavu

29. dubna 2011

6 Místní výstava vín

7. května 2011
od 10.00 -24. hod.

7 Zajištění hlídání vinic

září 2011

8 Svěcení mladých vín a Svatomartinské chutnání vín společně
s podáním svatomartinské husy
9 Koordinační výbor družebních organizací

11. listopadu 2011
9. prosince 2011

9. Zajištění účasti členů na jednotlivých akcích družebních organizací

průběžně

Emil Šredl - předseda ZO ČZS Sudoměřice
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Zánik sociálního příplatku
Zaniká jedna z dávek státní sociální podpory – sociální příplatek, a to od 1.1.2011 podle
zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
To znamená, že občané, kteří tuto dávku pobírali, ji obdrží naposled v lednu 2011 za prosinec 2010, v únoru 2011 už sociální příplatek neobdrží. Poživatelé uvedené dávky se dozví
(někteří už dozvěděli) o jejím zániku „Sdělením o zániku nároku na dávku“ jim zaslaném z Úřadu práce Hodonín, oddělení dávek státní sociální podpory, pracoviště Hodonín nebo Veselí nad
Moravou (podle toho, odkud občan dávku pobíral).
Aby se tato změna citelně nedotkla rodin s dětmi, které jsou v hmotné nouzi, bude sociální odbor MěÚ Strážnice citlivě a operativně řešit v prvním rozhodném období (únor, březen,
duben 2011) příjem těchto rodin prostřednictvím dávek v hmotné nouzi.

Sociální reforma v roce 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces
sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.ledna 2012.
Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče
o děti. „Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění,
rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek,“
říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Zaveden bude
jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno výplatní místo,
počet dávek bude značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje se
budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci
systému.
Zdroj: tisková informace TZ MPSV.
Více na adrese http://www.mpsv.cz/files/clanky/10142/12012011.pdf

Výše příspěvku na provoz motorového vozidla.
Od 1.1.2010 byla novelizována vyhláška 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v §
36 vyhláškou č. 451/2009 Sb. v tom smyslu, že se snížil příspěvek na provoz motorového vozidla pro tělesně postižené (viz Strážničan č. 2/2010, Sociální okénko). Výše příspěvku se měla
od 1.1.2011 navrátit na původní výši před rokem 2010. Zde však došlo ke změně a vyhláškou
č. 388/2010 se novelizuje vyhl. 182/1991 Sb. opět v § 36 a to tak, že věta „pro rok 2010“ se nahrazuje větou „pro rok 2010 – 2012“.
To znamená, že výše příspěvků na provoz motorového vozidla pro toto období je i nadále
následující:
Pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce
zdravotně postižené občany III. stupně, Kč 3360,- u jednostopého vozidla a Kč 7920,- u ostatních vozidel a pro občany, jejich zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, Kč 1150,- u jednostopého vozidla a Kč 3000,
u ostatních vozidel. Příspěvek na provoz motorového na provoz vozidla vyplaceného na rok
2010 zvýší podle § 36 odst. 5, ( to je o Kč 400,- při III. stupni a o Kč 200,- při II. stupni) jestliže
v roce 2011 ujede ze závažných důvodů více než 7000 km.
Bc. Helena Tomčalová – členka sociální a zdravotní komise
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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ZPRÁVY Z KULTURNÍ KOMISE
Nastalo nové volební období, období očekávání změn. Soudím tak podle nových volebních
kandidátek a z nich vzešlých zastupitelů, ale i podle minulého Sudoměřského zpravodaje, kde se
přímo ozvala mladá generace. Každý ze zastupitelů šel jistě do voleb s vyhlídkou jistého objemu
práce, který by za ním měl být vidět. Velmi jasně bude viditelná práce členů kulturní komise
a samozřejmě bude i velmi snadno kritizovatelná.
Proto oceňuji přístup členek Rady rodičů, členů Svazu důchodců, Svazu zahrádkářů a Spolku přátel destilátů, kteří pochopili, že 5 členů komise nemůže zajistit kulturní program pro
všechny generace a chybějící program doplnili. Tyto organizace jsou důležitými partnery kulturní komise a jsou známkou toho, že v Sudoměřicích žijí aktivní a samostatní občané, kteří jsou
ochotni vynaložit svůj volný čas ve prospěch jiných.
To vše se mi píše snadno s vědomím toho, že předchozí kulturní komise pod vedení Pavly
Sochorové vykonala to zásadní. Vytvořila kalendář kulturních akcí, se kterými se v průběhu
roku počítá a na které se těšíme.
Současná kulturní komise ve složení Irena Šebestová, Radka Bučková, Ivana Rybecká, Martin Mikl ml., Miroslav Mikéska bude v započaté práci předchozí komise pokračovat a budeme
se snažit tento kalendář plnohodnotně doplnit. Prvním počinem byla zabijačka a fašank, na
kterém se podílely členky Rady rodičů při prodeji zabijačkových pochoutek a dětské diskotéce
a členové Svazu důchodců připravili vynikající patenty. Velmi, velmi děkuji. V neposlední řadě
děkuji sponzorům. Poděkování patří také všem, kteří se zúčastnili a to především všem maskám
v průvodu, protože ani sebelepší nápad neznamená úspěch, pokud se nesetká se širším zájmem
lidí.
V první polovině roku pro Vás kulturní komise připravuje tyto akce:
27. března – Vítání občánků
24.dubna – Velikonoční zábava
3.-4. června – Sudoměřické hody
Těšíme se na Vás, nenechejte si je ujít!
za kulturní komisi Irena Šebestová

Velikonoční zábava
v neděli 24.4.2011 ve 20.00 hodin v místní tělocvičně.
K tanci a poslechu budou hrát Mirečkovi sekerášé.
Vstup 50.- kč.
Srdečně zve Kulturní komise.
16
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Dolineþka
Vás zve na

"MUZICÍROVÁNÍ VE STARÉM POTOKU"
v sobotu 21.5.2011 v 16.00 hodin.
Obþerstvení a krajové speciality.

Dĕtský maškarní karneval
v nedĕli 29. 5. 2010 v 15.00 hodin.
Vstup zdarma.
U pĥíležitosti MDD bude pro všechny dĕti pĥichystáno sladké pĥekvapení
a taktéž tombola.
ObĆerstvení zajištĕno.
SrdeĆnĕ zve rada rodiĆĭ.

6.*UDIREDOYHVSROXSU£FLV26XGRPÝěLFHSRě£GDM¯

Zábavný CykloveĀer ve Starém potoku
YS£WHNYRGSROHGQ¯PSURJUDPXRGKRGLQ
3URGÝWLF\NORVODORPG£OHSěHMHW¯¼]N«O£YN\QDNROHWDN\NDPLNDG]HVNRN\]UDPS\GRYRG\
RQHMOHSģ¯WULN9HYLQDěVN«PDUH£OXMHSěLSUDYHQDGLVNRW«NDREÏHUVWYHQ¯ERKDW£WRPERODR
M¯]GQ¯NRORGLVNRW«NDDWDN\WULDORY£XN£]ND
9ģHFKQ\Y£VVUGHÏQÝ]YRXSRěDGDWHO«

Informace o akci na tel: 604404801 Vlastimil HynĀica

SudomďĢské krojované hody
Pátek - hodová zábava pro mladé a nejen pro nď, hrají ÿmeláci.
ZaĀátek ve 20 hodin.
Sobota - krojový prĪvod se mší svatou, vystoupení dďtí a mládeže
ve Starém potoku a veĀerní zábava.
K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba BlatniĀka.
SrdeĀnď zve Kulturní komise.
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Duchovní okénko otce Jiřího
Milí občané a farníci!
v tomto čísle zpravodaje bych Vám chtěl jen krátce přiblížit několik myšlenek z pastýřského
listu k první neděli postní Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa.
V roce 2013 si připomeneme 1150 výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu.
První písmeno v jejich abecedě vypadalo jako kříž. První kniha v našem jazyku byla Bible.
První světské zákony v Říši velkomoravské byly připraveny v duchu evangelia. Naše kultura stojí
od samého počátku na křesťanství…
V jednotlivých letech přípravy se zaměříme na první tři svátosti: křest, biřmování a svátost
oltářní…
Když jsem byl pokřtěn v Krista, byl jsem mu zasvěcen. Už tedy nepatřím sobě, ale Kristu...
Za všechny pokřtěné nese církevní společenství spoluodpovědnost a musí je provázet modlitbou. Zrodit někoho pro Krista a dát mu Boží život je veliká a krásná věc, ale o nový život je
třeba zodpovědně pečovat...
Když první učedníci objevili Mesiáše, přiváděli k němu své příbuzné a přátele. To je konkrétní úkol i pro nás, jestli jsme opravdoví. Podívejme se po svých příbuzných a známých. Modleme
se zvláště za ty, kteří se nestali Ježíšovými přáteli třeba i naší vinou, naším slabým svědectvím,
naší malou láskou. V tomto roce křtu takoví lidé - kteří nebyli pokřtěni z jakýchkoliv důvodů,
třeba i proto, že tehdy rodiče nesplňovali podmínky křtu – mají mimořádnou příležitost přijmout svátost křtu. Ti, kteří se přihlásí o křest do Velikonoc, začnou po svátcích společnou přípravu. U předškolních děti je podmínkou účast rodičů na přípravných katechezích. U školních
dětí vedle přípravy na křest účast na náboženské výuce s tím, že první svaté přijímání budou mít
až po druhém roce výuky, v němž se také pravidelně budou zúčastňovat nedělních bohoslužeb.
Dospělí mají také po jednoročním katechumenátu možnost přijmout křest…
Pro slavnostní obnovu křestního slibu o velikonoční vigilii, kdy se budeme zříkat ďábla
a vyznávat svou víru v Krista, si každý najděme, čeho konkrétního se chceme zřeknout, s čím
skončit, co změnit, abychom mohli prakticky žít jako svobodné Boží děti…
Do dnů duchovní a kulturní obnovy každého z nás i celého společenství diecéze všem ze
srdce žehná arcibiskup Jan.
- O. Jerzy Sch. P. Rok 2011 je v rámci jubilea 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území věnován křtu. Doporučené období nebude celoroční, ale intenzivnější období bude v době postní
a vyvrcholí obnovou křestního slibu o Velikonocích. Při této příležitosti můžeme v našem kostele shlédnout výstavu křestních roušek, fotek a různých pamětních předmětů ze křtu. Všechny srdečně zveme.

Výlet – Karlštejn, Sv. Jan pod Skalou
10. - 12.6.2011 se stejně jako vloni, uskuteční farní výlet. Tentokrát se chystáme na Karlštejn
a jeho okolí s ubytováním v krásném prostředí Sv. Ján pod Skalou, kde bude zázemí k bohoslužbě, vaření, turistice i táborovému ohni. Bližší informace na letáku, či v sakristii.
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VÁNOČNÍ PÁSMO U JESLIČEK
Na první svátek vánoční se kostel Krista Krále zaplnil diváky, kteří byli zvědaví na program,
jenž si pro ně, ale hlavně pro Jezulátko v jesličkách, připravily sudoměřické děti. Ty potěšily své
rodiče a příbuzné tematikou narození Ježíška. Jejich prostřednictvím jsme se setkali s Pannou
Marií a Josefem, hledajícími, kde by v Betlémě složili hlavu, s pastýři pasoucími své ,,živé ovečky“, děvečkami, jenž právě narozenému Ježíškovi přinášely dary, i se třemi mudrci, kteří se přišli
poklonit Jezulátku.
Celý
program
byl doplněn zpěvem
malých i větších dětí
a muzikantů. Účinkujících bylo téměř padesát.
Po závěrečném „Narodil se Kristus Pán“
byli všichni účinkující
odměněni zaslouženým
potleskem. Dík patří
Janě Miklové a Marušce
Kočišové, které s dětmi
pásmo nacvičily a taky
všem, kteří svůj volný
čas a um obětovali.

Ministrantský fotbal
Dne 28. prosince 2010 se ve sportovní hale ve Vnorovech konal Vánoční děkanátní ministrantský fotbalový turnaj. Přihlásilo se tolik družstev, kolik jen bylo možné, takže program byl pořádně nabitý. Po úvodní modlitbě a poučení o pravidlech a bezpečnosti se rozehrálo základní kolo.
Soutěž probíhala čistě a hrálo se s velkým nasazením. I když se některému týmu příliš nedařilo,
nevzdával to a hrál naplno až do konce zápasu. Odpoledne kluci nastoupili do nejtužších závěrečných bojů, kam postoupili ti nejlepší. Náš
mladší, ale ani starší
tým do boje o medaile
nepostoupil. Důležité
ale je, že se zúčastnili,
zahráli si a setkali se
s kamarády i z okolních
vesnic.
Na závěr byli všichni
hráči odměněni a rozjeli se do svých farností
prožít zbytek vánočních
prázdnin.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Ministrantský florbal
Dne 12. 2. 2011 se
uskutečnilo finále děkanátní ligy ministrantů ve florbalu. Akce proběhla v tělocvičně Církevní základní
školy ve Veselí nad Moravou. Turnaje se zúčastnili ministranti děkanátu
Veselí nad Moravou. Hráči
byli rozděleni do tří věkových kategorií, nejmladší
1.-5. třída, starší 6.-9. třída
a dorost 14-17 let. Naši kluci postavili dvě mužstva.
Nejmladší ministranti ve
složení: Martin Podrazil, Mirek Noga, Jožka a Radim Janečkovi a starší ministranti ve složení: Maruška Tomčalová,
Verunka Podskalská, Lukáš Noga a Ivoš Baculík.
Rozběhla se náročná série utkání, která probíhala až do odpoledních hodin. Bojovalo se
s velkým nasazením, nadmíru houževnatě, ale férově.
Kluci a holky přivezli bronzovou medaili za kategorii starších. O toto krásné umístnění se
ovšem zasloužili všichni, jelikož mužstvo starších ve hře posilovali i mladší kamarádi.
Velké ovace sklidil hráč Ivo Baculík, jenž získal titul Nejužitečnějšího hráče soutěže.
Kluci, gratulujeme k úspěchům a přejeme, ať se daří i nadále.
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Tříkrálová sbírka
V sobotu, 8. ledna 2011 odpoledne, již tradičně zvonili u našich dveří Tři králové. Ani nepřízeň počasí je neodradila od toho, aby se zapojili do celostátní charitní sbírky. Přinesli nám radost
a obdarovali cukříkem a krystalem kadidla. Posvěcenou křídou byl nápis nad dveřmi pozměněn
o rok výše na K+M+B 2011. Tento nápis na našich obydlích znamená Christus mansionem
benedicat“ - „Kristus žehnej tomuto domu“ (Nejde tedy o počáteční písmena jmen třech králů
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje.)
Drobnou nebo i větší částkou, mohl každý přispět do jejich kasičky pro všechny potřebné
v naší arcidiecézi. Tuto tradici, inicioval v roce 2000 náš otec arcibiskup Jan Graubner. Touto
tradicí a svým přispěním myslíme na ty, kteří potřebují pomoc, lidé sociálně slabí, postiženi
živelnou katastrofou, prostředky slouží k zakoupení zdravotnických pomůcek, matrací, léků aj.
Letos se u nás vykoledovalo 50 058 Kč + 5 €. Celkem se ve Strážnici, Petrově, Radějově, Rohatci
a Sudoměřicích vykoledovalo 346 040 Kč, což je o 15 346 Kč více, než v roce 2010.
Rozdělení sbírky:
58% farní charita
15% diecézní charita
10% humanitární pomoc
10 % režie a sekretariát
5 % krizový fond (pomoc charitám v existenční krizi)
2% nouzový fond (pomoc potřebným)

Velké díky patří všem, kteří
se svým koledováním i svým příspěvkem zapojili do této charitní
sbírky.

Kateřina Janečková
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek, 17. prosince 2010,
uspořádala kulturní komise ve
spolupráci se ZŠ a MŠ v Sudoměřicích, za výrazné podpory
řeznictví Schäckovi, vinařství
Bučkovi, Brázdovi, Tomanovi
a prům. zboží M. Novotná,
tentokráte druhý ročník Zpívání u vánočního stromu.
Každý z nás, kdo přišel
s touhou na chvíli se v tom
předvánočním shonu zastavit a nechat na sebe alespoň
dýchnout trochu vánoční
nálady, mohl se nechat unášet
písničkami i koledami, zakoupit si nějaké výrobky dětí pod
vedením paní vychovatelky Hadašové ve stánku školy, zahřát se při té příležitosti echt poctivým
svařákem nebo potěšit kulinářským zázrakem v podobě guláše. Při tom všem bylo možné třeba
jen tak poklábosit s těmi, které vždycky rádi potkáváme a nemíváme na ně čas.
Letos se obec postarala
nejen o stoly a lavice, ale také
o vyvýšené pódium, což bylo
příjemné. Ozvučení již tradičně zabezpečil Mirek Mikéska.
Program, který s dětmi
připravily paní učitelky ze
základní i mateřské školy, paní
Bučková a Mikulková ve svých
kroužcích a také členové místní scholy pod vedením Michaely Janečkové byl bohatý a každý si mohl
najít, co je mu bližší.
Za zmínku rozhodně stojí, jak se po ukončení programu zcela spontánně rozezněl sólový hlas pana M. Gavlíka
a lidé se otáčeli zpět k pódiu se slovy: „Kdo to
zpívá?“ Hezký byl také moment, kdy se přidali
se svým zpěvem okolostojící ke zcela tradičním
koledám. Určitě je to nová zkušenost a mohla by
být motivací pro krásné mužské i ženské hlasy
u nás v dědině i pro organizátory…
A protože víme, že z ničehož nic nemůže
být, děkujeme všem, kteří pomohli, aby to
bylo…
Pavla Sochorová
22
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VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA V PENZIONU
Jako již tradičně, i letos o Vánocích,
navštívily
děti naše
spoluobčany v domě
pokojného stáří, aby
jim vánoční chvilky zpříjemnily svým
vystoupením. Letos si
pro ně připravily méně
známé koledy, vánoční
rčení a básničky. Vyrobily pro ně perníkové svícny a přáníčka.
Odměnou pro děti za
jejich vystoupení byl
velký potlesk a pro obyvatele radost z toho, že
na ně děti ani tentokrát
nezapomněly. Na cestu
domů jim ještě přibalili sladkosti. Byla to jen chvilička, ale i ta stála za to, když vykouzlila našim
spoluobčanům úsměv na tváři. Zvláště v tak krásné době jakou jsou Vánoce.
Radka Bučková
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC…
Činnost školy v prvních měsících roku
2011 byla opět pestrá. Hned první týden po
Vánocích začal plavecký výcvik, kterého se
účastní starší děti z MŠ a žáci 1.-3. ročníku ZŠ.
Přestože se výcviku děti zúčastní pouze 10x,
dělají pod vedením učitelů plavecké školy velké pokroky. Ti bojácní se zbaví strachu z vody
a ti zdatní zdokonalí své plavecké techniky.
Po jarních prázdninách - při poslední hodině
– děti čekají závody, kde si ověří, jaký pokrok
udělaly.
V měsíci lednu přišel vykouzlit rozesmáté
tváře dětí klaun Bimbo se svou asistentkou.
Předvedl se nejen jako žongléř, artista, kouzelník, ale způsobil i ztuhnutí úsměvu při vrhání
nožů kolem své asistentky.
2.2. navštívili předškoláci poprvé své
starší kamarády v první třídě. Shlédli hodinu
českého jazyka, která byla vyučována pomocí
nové interaktivní tabule a sami byli zapojeni
do výuky.
Nejenom prvňáci se pochlubili svými
znalostmi a dovednostmi, ale i předškoláci se
předvedli básničkami, písničkami a připravili
si pro prvňáčky vlastnoručně vyrobené dárečky.
O týden později přišli předškoláci do školy
podruhé a to k zápisu do 1. třídy. U 18-ti dětí
byla posuzována školní zralost pomocí Jiráskova testu, který pomůže odhalit nedostatky
v grafomotorice, matematické představivosti
a orientaci v prostoru. Součástí bylo i několik
drobných úkolů, které by měl každý předškolák lehce zvládnout. Za odměnu dostaly děti
dárečky, slavnostně si připily šampaňským
a pochutnaly si na originálním dortu, který
pro ně upekla paní Janečková.
2.3. shlédly děti ukázku o vývoji hudebních nástrojů. Na vlastní oči jich mohli vidět
okolo 50-ti. Kromě těch tradičních to byly
také vlastnoručně vyrobené – například píšťala z hadice od pračky, housle z plechovky
a panova flétna ze zkumavek. Každé z dětí si
mohlo zahrát na harfu.
24
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V sobotu 5.3. se uskutečnil tradiční
Školní ples, který za spolupráce školy pořádá
sdružení Rada rodičů při ZŠ a MŠ Sudoměřice V programu vystoupil taneční kroužek
pod vedením Radky Bučkové, dále mažoretky
z Petrova pod vedením paní Podrazilové a už
druhý rok se předvedli žáci pátého ročníku se
svou polonézou, kterou s nimi nacvičila Mgr.
Hana Veselá. K tanci a poslechu hrála sudoměřická kapela Dolinečka. Děkujeme všem
sponzorům za bohatou tombolu, která dosáhla krásného kulatého čísla – 100 cen. Poděkování patří také sdružení Radě rodičů a všem,
kteří se jakkoli na přípravě i průběhu plesu podíleli.
Mgr. Veronika Straková, učitelka ZŠ

Projekt „EU peníze školám“
- „Zkvalitnění výuky na ZŠ Sudoměřice.“
Jak jsme Vás již informovali, Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice využila možnosti
zapojit se do evropského projektu „EU Peníze školám“ a získala tak finanční prostředky pro
modernizaci výuky.
Cílem projektu je podpora vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění inovativních
forem a metod do
výuky,
podpora
rozvoje individuálních schopností
žáků, zvýšení kvality výuky cizích
jazyků,
českého
jazyku a jazykové
komunikace a také
přírodovědné, vlastivědné, čtenářské
a informační gramotnosti pomocí
cílené
podpory
pedagogů.
Další důležitou
součástí projektu
je zkvalitnění výuky prostřednictvím digitálních technologií. V měsíci lednu byly dvě kmenové třídy vybaveny
interaktivními tabulemi. Použití interaktivní tabule ve výuce rozvíjí u žáků i učitele kreativitu,
výuka je pro žáky přístupnější a názornější, žáky takto připravené hodiny baví, což se projevuje
ve zvýšené aktivitě žáka. Využití interaktivní tabule je možné v jakémkoliv předmětu. A co je to
interaktivní tabule? Zjednodušeně by se dalo říci, že jeto „velká obrazovka“ (na tabuli), ke které
je připojen počítač, datový projektor a ozvučení. Projektor promítá obraz z počítače na povrch
tabule. Na tabuli lze „psát“ speciálními pery a fixy. S promítaným obrazem je možné dále pracoSUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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vat. Do promítaných obrazů lze např. dopisovat a dokreslovat, dále můžeme po tabuli pohybovat
jednotlivými obrázky, písmeny či číslicemi atd. Lze také připojit audio i video. Vyučující si může
pomocí speciálního programu připravovat a vytvářet vlastní vyučovací hodiny.
Interaktivní výuka však nemá za cíl zcela nahradit výuku „klasickou“. Hlavním cílem interaktivní výuky je nabídnout žákům atraktivní formu výuky a tím i zvýšit jejich motivaci k učení.
V rámci projektu probíhá také podpora individualizací výuky předmětů, a to anglického
jazyka, informatiky a čtenářských dovedností.
Do projektu se zapojily všechny pedagogické pracovnice základní školy, které budou dlouhodobě pracovat na jeho úspěšné realizaci. Úkolem mimo jiné je také vytvořit 204 učebních
materiálů, které podpoří vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“, Jazyk a jazyková komunikace“
, Čtenářskou a informační gramotnost, výuku anglického jazyka a vybavovat školu novými
didaktickými prostředky. Nedílnou součástí projektu je také účast pedagogických pracovníků
na dalším vzdělávání, které rozvíjí jejich profesní kompetence.
Mgr. HanaVeselá, zástupce statutárního orgánu školy

Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY…
Mateřská škola v těchto dnech žije přípravami na loučení s masopustním obdobím. Děti si
vyrábějí masky a jednoduché improvizované rytmické nástroje v pestrobarevném provedení, aby
se v duchu lidových tradic mohly vydat na masopustní průvod vesnicí. Masopustní zvyky dětem
přibližujeme od svátků Tří králů. Tehdy si i ty nejmenší děti vyrobily královské koruny, ustrojily
se do plášťů a zazpívaly v ulicích a v obchodech v okolí MŠ tříkrálovou píseň My Tři králové
jdeme k vám. Typické zimní počasí jsme děti učily poznávat prožitkem. Na školní zahradě si děti
otestovaly své stavitelské dovednosti při hrách se sněhem. Postupovaly metodou pokusů a omylů, až se jim nakonec podařily zdařilé výtvory sněhuláků i se sněhovým iglú a medvídek s medvědicí. Potravinářskými barvami na
sněhu kreslily obrazce. V únoru se v MŠ
konal Karneval. Děti
obou tříd se na něj
pečlivě připravovaly, zdobily prostory
tříd a školky, učily se
novým karnevalovým písním a doma
svým maminkám
pomáhaly s tvorbou
kostýmů. Kamarádi
se tak proměnili ve
víly a princezny, krále a spidermany, rytíře a mrkvičku, klauny, ježibaby a jiné pohádkové bytosti. Převleky byly tak dokonalé, že některé děti jsme stěží poznávaly. Všichni si společně zatančili
a ve hrách čas velmi rychle běžel. Děti si zahrály Kouzelný vysavač Baby Jagy, Kloboukovou,
honičku o Škrpále Ježibaby, závodily v loupání mandarinek a zatančily si ve dvojicích s tenisovými míčky. Domů si odnesly sladké odměny.
V našem školním vzdělávacím programu dáváme prostor pro seznamování dětí se světem
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přírody. Obohacením naší výchovně vzdělávací práce jsou programy VIS Bílé Karpaty. Děti
si již mohly prožít výukový program Stopy a seznámily se s tím, jaká znamení, kromě stop,
zanechávají po svém pobytu v přírodě zvířata. Mohly si prohlédnout například nalezený chrup
mláďátka od prasete divokého, srnčí
parůžek a prozkoumat okousaný klásek kukuřice od veverky „levačky.“ V
dalším programu, který se uskuteční na
jaře, se děti naučí poznávat léčivé rostliny pomocí příběhu Putování Křemílka
a Vochomůrky. Děti jim budou pomáhat hledat léčivou rostlinu pro nemocnou veverku..
Na závěr ještě poděkování...
Na konci loňského roku jsme díky
vstřícnému přístupu našeho zřizovatele - Obec Sudoměřice a sponzorskému
daru pana Ing. Sochora firmy Pneu
Plus, mohli v MŠ obohatit hrací koutky dětí o nový obchůdek a kadeřnický salon. Dětem se velmi rychle podařilo vžít se do rolí prodávajících, či kupujících. Ihned se také postaraly o to, aby ve
svém obchodě měly stále co nabízet. Vyrábějí do něj pečivo ze slaného těsta a ze svých domovů

neustále přinášejí krabičky, obaly a různý odpadový materiál vhodný do polic jejich obchodu.
Děti si dále mají možnost rozvíjet fantazii a tvořivost v nových hrách pro rozvoj smyslového
vnímání a jemné motoriky, se zaujetím rozkládají a skládají ve stavebnicích lidské tělo, hrají
stolní hru ABC, při které získávají dovednosti předcházející čtení a psaní.
Denní program v MŠ organizujeme tak, aby čas, který zde děti prožijí, byl pro ně radostný,
obohacující a motivoval je k dalšímu poznávání a učení. V obou třídách mají děti pro své vzdělávání velmi podnětné prostředí.
J. Ševelová, vedoucí učitelka MŠ
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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OBECNÍ ZABIJAČKA
SPOJENÁ S MAŠKARNÍM PRŮVODEM A DISKOTÉKOU
V sobotu 12. února 2011 uspořádala Kulturní komise ve spolupráci s Radou rodičů při ZŠ
a MŠ a OÚ Sudoměřice zkušebně nový pilotní fašankový program.
Masopustní fašankový průvod u nás nemá
žádnou tradici, přesto se pořadatelé rozhodli
vstoupit na „tenký led“ a zjistit, jestli by mohla mít i u nás kladný ohlas. Řeznictví Schäckovi se výraznou měrou postaralo o zabijačkové
speciality za vskutku lidové ceny. Od časného
rána stoupala pára z kotle plné vařící se ovarové polévky a již okolo desáté hodiny se prostor školního dvora zaplnil našimi obyvateli.
Z pultu se linula vůně vařeného masa, jitrnic
a jelit, ale také vynikajících čerstvých patentů,
které vlastnoručně vyrobily šikovné členky
místního sdružení důchodců, a také svařeného vína, věnovaného místními vinaři manžely
Bučkovými a Tomanovými.
S bonusem čerstvě nasmažených koblih,
které k fašanku také neodmyslitelně patří, přispěchaly také tetičky z domu Kvaltínových.
Ve 14 hod. zahájil místní starosta, oděný
v policejním munduru, s obrovským kusem
uzené kýty a několika klobásami na šavli, maškarní průvod. K velkému překvapení a velké
radosti pořadatelů byl průvod nejen početný,
ale také věkově velmi rozmanitý. A také velmi rozmanitý co do výběru masek. Byly tu
tetičky a strýcé, sedláci a ajnzbojňáci, myslivci, trestanci i místní mafie s Ali Kapónem.
Nebylo možné přehlédnout akční sestřičku
s krásnýma nohama, či ducha, co se mu kouřilo z otvorů. Co však vévodilo celému průvodu, byla skupina doktorů, kteří ubezpečovali
transparenty, že se rádi vrátí. Počastovali nás
slivovicovými kapkami i opakovaně klystýrem
přímo za pochodu. (A to už chce nějaký cvik!)
Když průvod obejel (koně s bryčkou pro muzikanty laskavě zapůjčil Radim Šebesta) a obešel
dědinu, skončil v místní tělocvičně, kde se rozproudila dětská diskotéka, na kterou navázala
diskotéka pro dospělé s dýdžejem Zdeňkem
Ondrušem. Ta si samozřejmě obsahově a kvalitativně nikterak nezadala s průběhem celého dne.
Bylo to báječné samozřejmě díky pořadatelům, sponzorům i účastníkům, ale také samozřejmě
díky úžasnému počasí. Tak ať se i příště podaří, co se nastartovalo tak dobře!
Pavla Sochorová
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OKÉNKO SVAZU DŮCHODCŮ MO SUDOMĚŘICE
Místní organizace byla
založena v únoru minulého
roku a do činnosti jsme se pustili s radostí a chutí něco dělat
a myslím, že jsme se zviditelnili
a také pobavili. Plán na letošní
rok je pestrý a bohatý na akce
a je jen třeba, aby se jich členové i nadále zúčastňovali aspoň
jako doposud. Dle možností
a zájmu členů budou akce doplňovány.
V lednu jsme zahájili klubové dny. O první klubové dny,

na kterých nám Pavla Vrablicová předvedla
pletení výrobků z papíru a pan Josef Tomčala
z pedigu, byl zájem a účastnilo se jich průměrně
20 členů. Upletli jsme si obaly na květináče a jiné
výrobky. V dalších KD nás členka Věra Novická
naučila plést ponožky na dvou jehlicích. Samozřejmě už nejsme na tyto práce všichni stejně
zruční, někdo nemůže pro bolest rukou a pod.,
ale členové nemusí jen něco dělat, ale mohou si
přijít i popovídat apod.
Další a neplánovanou akcí
byla obecní zabíjačka a fašaňkový
průvod. Protože jsme měli v plánu udělat nějakou výdělečnou
akci, bylo rozhodnuto, že napečeme patenty. Pak jsme ale zjistili,
že výtěžek ze zabíjačky je určen
dětem, proto jsme patenty věnovali pořadatelskému Rodičovskému sdružení. Na klubovém dnu to
bylo oznámeno přítomným členům
a padl i návrh účasti v průvodě za
maškary. Při pečení patentů byla
účast dohodnuta, a jak to dopadlo
všichni jistě víte. Jen škoda, že jsme
to nestačili oznámit všem členům, možná by byla účast ještě hojnější.
Pro všechny bychom ještě chtěli zajistit zdravotnickou přednášku o lécích, které téměř
všichni užíváme a potřebujeme.
Výroční členskou schůzi připravujeme na 17. března, kdy zhodnotíme 1. rok trvání, po
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schůzi bude jako
minulý rok posezení
se vzpomínkou na
bývalé MDŽ.
Na neděli 17.
dubna máme potvrzenou objednávku na
muzikálové představení Mary Poppins
do Městského divadla v Brně.
Na čtvrtek 28.
dubna
plánujeme
celodenní
zájezd
na výstavu Flora do
Olomouce. Pokud
bychom nenaplnili
autobus členy, pak
bychom vzali i ostatní zájemce.
V loňském roce se osvědčila i společná akce důchodců Pálení čarodějnic na Výklopníku, společný odjezd na kolech, případně
individuálně jinak – rádi bychom
ji zopakovali včetně následného
otevření Baťova kanálu a projížďky lodí. Úspěch této akce je závislý hlavně na počasí.
Uskutečňování akcí se daří
hlavně z důvodu dotace poskytnuté OÚ Sudoměřice, ze které
platíme vstupné na akce, členové si platí jen autobus. Z dotace
byla hrazena i část nákladů na
občerstvení při akcích – posezení
s jubilanty a posezení při burčáku s přátelskou organizací z Brezové pod Bradlom.. V loňském
roce jsme si pořídili menší vybavení na občerstvení – talířky, hrnky a také fotoaparát, kterým
akce dokumentujeme.
Děkujeme proto OÚ za poskytnutou dotaci, předsedovi MO Svazu zahrádkářů panu Šrédlovi za poskytnutí zahrádkářské budovy k uskutečnění podzimní akce a také při pečení patentů.
Díky patří také všem členům, kteří se aktivně podíleli a podílejí na pořádaných akcích, také
za ochotu a pomoc i přinesené občerstvení. Členu panu Pavliňákovi za zpestření zábavy hrou na
harmoniku při besedách s jubilanty a zpívání při svíčkách.
Růžena Klásková
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DEGUSTACE A KOŠT OVOCNÝCH DESTILÁTŮ A MACERÁTŮ
V letošním roce se konala degustace ovocných destilátů a macerátů. Na tuto degustaci přijelo celkem 98 degustátorů s Čech, Moravy, ale i Slovenska a Rakouska. Hodnotilo se podle
padesátibodové stupnice a nejlepším vzorkem se stal Špendlík z Hroznové Lhoty od p. Pavlice.
Tímto chce Spolek přátel destilátů poděkovat všem degustátorům, ale i obci, ZŠ, sponzorům
a všem, kteří nám pomáhali zorganizovat tuto náročnou akci. Děkujeme.

Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořádal dne19. února 2011 v místní tělocvičně ZŠ
9. ročník koštu ovocných destilátů a ochutnávku tradičních moravských jídel a macerátů. Od
14 00 hod. hrála k tanci a poslechu cimbálová muzika Radošov z Veselí n. Mor. a mohli jste
ochutnat celkem 978 vzorků ovocných destilátů a macerátů. Vítězem koštu se stal p. Pavlica
z Hroznové Lhoty se vzorkem Špendlíky 2010. Součástí tohoto koštu je i vyhlášení Pěstitelské
pálenice roku. Tímto titulem se letos pyšní Pěstitelská pálenice Petrov.
V letošním roce jste mohli ochutnat širokou škálu domácích jídel, které upekla šikovná
děvčata ze Sudoměřic i Strážnice a výborné uzeniny z řeznictví manželů Schäckových. Tímto
jim všem velmi děkujeme!!
Taktéž děkujeme všem sponzorům a obecnímu úřadu za podporu uskutečnit tuto akci.
DĚKUJEME.
Zdeněk Fojtík - Spolek přátel destilátů
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ŠKOLNÍ PLES
Letos se uskutečnil již
10. školní ples ve spolupráci
s OÚ a Radou rodičů. Ples zahájila mladší děvčátka z tanečního
kroužku s pompony, dále jsme
mohli vidět mažoretky z Petrova
a také starší děvčata z tanečního
kroužku, která předvedla tentokrát „PIRÁTSKÉ VYSTOUPENÍ“.
A nakonec nám ples zpestřili žáci pátého ročníku svým
moderním tancem. K tanci
a poslechu vyhrávala dechová
muzika Dolinečka pod vedením
Marka Bučka, která hrála pro
všechny věkové kategorie a proto si na své přišli
všichni tanečníci. Krásnou výzdobu tělocvičny,
která, jak jste si všichni určitě všimli, ladila
s oblečením žáků pátého ročníku, nám zajistila p. vychovatelka Hadašová. Na letošním
plese bylo do tomboly věnováno nejvíce cen za
celých deset let, což nás nesmírně těší a ještě
jednou všem, kteří nám přispíváte. Velmi děkujeme. Podle plného počtu obsazených míst
a také stále mladší kategorie příznivců plesu,
doufáme, že jste byli všichni spokojeni a budeme se těšit, že nám zachováte přízeň. Celkový
výtěžek ze vstupného, tomboly a bufetu je opět
použit na mimoškolní činnost dětí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli
k zajištění školního
plesu a také těm,
kteří ho navštívili
a tím nás podpořili. Těšíme se na
další školní akce.
Radka Bučková
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Šlahačka
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SUDOMĚŘICÍM SE O VÍKENDU DAŘILO
Hosté z Poruby
přijeli do Sudoměřic
s úmyslem nedostat
velký příděl branek
a proto podřídili taktiku hry na bránění
v pěti lidech. Domácím se v páté minutě
první třetiny podařilo
střelit první branku
hráčem Kalužou a pak
se nemohli dostat do
správného tempa. Po
druhé třetině časomíra ukazovala stav 1:3
pro hosty. Po domluvě trenérů s hráči
stáhli domácí hru na
dva útoky, což vedlo
k velkému tlaku na soupeřovu branku.
Toto se odrazilo i na celkovém skóre
tohoto sobotního zápasu.
Sudoměřice
dokázaly třetí
třetinu zvítězit
6:1. V nedělním dopoledni
se v Sudoměřicích představila
kvalitní Opava. Hráči obou
týmů předváděli bojovný
hokejbal. Po
první třetině
vedli domácí hráči již 3:0 a zdálo se, že je utkání rozhodnuto. Druhá třetina končila za stavu
4:0. Na začátku 3. třetiny se podařilo hostům střelit 2 rychlé branky během dvou minut. Tímto
skóre skončilo celé utkání. Nejlepším víkendovým střelcem se stal novopečený tatínek Konrády
Marian, který zatížil konta hostujících brankářů 5 brankami.
Jan Kaluža, předseda sportovní komise
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KOVOSTEEL NOVITECH
Sezonu 2011 zahájí tým Kovosteel Novitech Sudoměřice závodem VARS Brněnský Drak na
Masarykově okruhu v rámci Mistrovství Střední Evropy LIQUI MOLY Berg Cup 2011.
Sudoměřický tým se zúčastní dvou na sobě nezávislých mistrovství: na středoevropských
kopcích LMBC budou sbírat body do Týmové trofeje Michal Novický s formulí Reynard 032 F3,
Petr Pleša Reynard 09, Jakub Trnka Suzuki Swift Kit Car, František Ančík Chevrolet Corvette
a Josef Dohnálek jr. Citroen C2.
V okruhovém Mezinárodním mistrovství ČR nás bude reprezentovat v Divizi 3 (volná formule) Radek Krakovič s formulí FiKS RK 09.
Kalendáře závodů:
LIQUI MOLY Berg Cup 2011

Mezinárodní mistrovství ČR 2011 Divize 3

10. / 04 Brno - Brněnský Drak
29. 04. - 01. / 05 Brno – Jarní cena
23. - 24. / 04 Pezinok - Pezinská Baba (SK)
20. 05. - 22. / 05 Red Bull Ring (A)
07. - 08. / 05 Náměšť n/Osl. - Zámecký vrch
27. 05. - 29. / 05 Poznaň (PL)
21. - 22. / 05 Násedlovice - Slovácký kopec
05. 08. - 07. / 08 Most
04. - 05. / 06 Vrbno p/Praď. - Vrbenský vrch
19. 08. - 21. / 08 Slovakia Ring (SK)
18. - 19. / 06 Ožďany - Oždianské serpentíny (SK)
23. 09. - 25. / 09 Brno – Podzimní cena
16. - 17. / 07 Zvolen (SK)
06. - 07. / 08 Šternberk
20. - 21. / 08 Nová Bystrica - Kysucko-Oravský pohár (SK)
17. - 18. / 09 Diváky - Diváská 13
Více info na www.novitech-motorsport.com
Michal Novický

Čtvrtletník Sudoměřský zpravodaj vydává Obec Sudoměřice, PSČ 696 66,
tel.č. 518 335 222, e-mail:obecsudomerice@iol.cz http://www.obecsudomerice.cz/
Registrační číslo: 370600599
Redakční rada: Pavla Sochorová, šéfredaktorka, e-mail: pavla.redakce@centrum.cz
členové redakční rady: Ing. Josef Janeček, Marian Kočiš, Markéta Ondrovčíková,
Irena Šebestová, Helena Tomčalová Bc.
Administrace: redakční rada, 450 ks výtisků
Sazba a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
Příští číslo vyjde v červnu 2011
Výtisk zdarma
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Víte, co hledají vaše děti na webu?
Podle posledních průzkumů se české děti řadí k evropské špičce v počítačové gramotnosti.
Že naše děti nemají před novými technologiemi žádný ostych, by jistě potvrdila většina rodičů,
i učitelů. Odborníci mluví o dětech, jako o “digitálních domorodcích”, zatímco jejich rodiče
označuje za “digitální přistěhovalce”. Je to hezký příměr, který dobře vystihuje fakt, že internet
je pro děti od narození přirozenou součástí jejich života.
Na rizika reálného světa umíme děti dobře připravit, protože je dobře známe: “Nikde se
netoulej, nebav se s cizími lidmi, v žádném případě si od nikoho cizího nic neber, nikdy nenasedej do cizího auta!” Něco podobného slyšel od rodičů snad každý. Na specifická internetová
rizika bych rád upozornil tímto článkem. Rozhodně není účelem démonizovat digitální technologie a zakazovat dětem jejich používání. Cílem je upozornit rodiče na nové souvislosti.
V reálném světě ani prvňáčkovi nikdo nenamluví, že je osmiletá holčička, když je mu padesát a na hlavě má pleš. Na internetu jde tohle bohužel snadno. Vaše dítě by mělo chápat, že zákaz
nekomunikovat s cizími lidmi platí i pro všechny online služby typu Skype nebo ICQ, dokonce
zde ještě mnohem přísněji.
Možná jste už zažili, že se vám malý školáček vrátil domů ubrečený, protože se mu spolužáci kvůli něčemu posmívali. Měli byste vědět, že internet v kombinaci s mobilními telefony
dává dětem do ruky silný nástroj, jak takové posmívání několikanásobně zdokonalit. Psychické
terorizování prostřednictvím nových médií se označuje pojmem kyberšikana. Může se jednat
o vyhrůžky, hanlivé poznámky nebo zesměšňující fotografie šířené po internetu.
Děti se na internetu mohou setkat také s nevhodným obsahem (pornografie, násilí, extremismus), mohou neuváženě poskytnout své osobní informace nebo získat závislost na hraní
počítačových her. Všem těmto jevům lze rozumně předcházet nebo je řešit, pokud už k nim
došlo. Rodičům nebo i dětem, které problematika zajímá, doporučuji webové stránky Národního centra bezpečnějšího internetu www.saferinternet.cz. Internet je určitě výborný zdroj informací a zábavy. Když na něm ale dojde k “nehodě”, je dobré vědět, kde hledat pomoc.
Radek Šebesta

Když se věci nedaří
Jednoho dne seděl na schodech před budovou nevidomý muž s kloboukem u nohou a držel
tabuli s nápisem: „Jsem slepý. Prosím, pomozte mi.“ Šel kolem novinář a viděl, že slepec má
v klobouku jen pár drobných. Sehnul se a přihodil nějaké mince a potom, bez toho, aby se zeptal,
vzal tabuli a na druhou stranu napsal jinou větu. Odpoledne se vracel kolem slepce a viděl, že jeho
klobouk je plný mincí a bankovek. Slepec poznal mužův krok a zeptal se, zda to byl on, kdo mu
přepsal tabuli, a co tam napsal.
Novinář odpověděl: „Nic, co by nebyla pravda. Jen jsem dal tvým řádkům jinou podobu.“
Usmál se a odešel. Na tabuli stálo: „Je jaro, ale já ho nevidím.“
Změň svou strategii, když se věci nedaří, a uvidíš, že se to obrátí k lepšímu.
Zdroj internet
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PRO
CHYTRÉ HLAVIČKY
PRO
CHYTRÉ
HLAVIýKY
Najdi
ptáþkovi
hnízda.
Najdi
ptákovi cestu
cestu dodohnízda

Uhodni hádanky
Uhodni hádanky.
1. Balonek þervený, kabátek zelený.
1. Balonek červený, kabátek zelený.
2. Korunu mám,nejsem král, šeptal mi tiše,když vítr vál.
2. Korunu mám,nejsem král, šeptal mi tiše,když vítr vál.
3. ýtyĜi rohy,žádné nohy, jenom bĜicho veliké.
3. Čtyři rohy,žádné nohy, jenom břicho veliké.
4. Z jednoho bĜíška tisíc dČtí do koláþĤ padá.
4. Z jednoho bříška tisíc dětí do koláčů padá.
(Meloun,
strom, peřina,
mák.) mák.)
(Meloun,
strom, peĜina,

Vylušti
křížovku
(tajenka vodorovně
uprostřed)
Vylušti kĜížovku
(tajenka
vodorovnČ
uprostĜed).

(V tajence se dozvíš, na co se teď můžeš těšit.)
( V tajence se dozvíš, na co se teć mĤžeš tČšit.)

1. den v týdnu
2. opak zaþátku
3. pouĢová atrakce
4. pĜedmČt ve škole
5. patĜící Markovi
6. anglicky 4
7. podvodní plavidlo
8. vespod
9. þinnost
10. jižní ovoce
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