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Slovo starosty
Vážení občané,
tak teď už nás čeká velmi důležitá událost letošního roku - oslavy 750. výročí založení obce. Když tento článek píšu, tak se zrovna
šturmuje na přípravách na tuto velkou událost v historii naší vesnice.
Dopisují se poslední řádky do publikace o historii naší obce, připravují
se podklady a materiály pro výstavu, která bude od 5. 7. v tělocvičně,
buduje se betonový základ a podstavec pro dokončenou sochu Sudomíra, dělají se různé úpravy na nemovitostech v obci, např. na bývalé
býkárně v ul. Nádražní se opravuje fasáda a záměrem je v budoucnosti
v tomto objektu mít expozici o sudoměřickém zemědělství. Dále se
opravují oplocení u základní školy a u tělocvičny, vylepšuje se vzhled
fasády na Statku, stěhují se na přijatelnější umístění zvony na třídění
odpadů a další kosmetické úpravy naší vesnice. Snad se většina nepěkných věcí opraví, aby naše vesnice byla dobře připravena na tuto slávu.
Dokončuje se také první etapa výsadeb zeleně po obci, akce to složitá a rozporuplná. Něco se
snad zdařilo, něco bude nutné revidovat do rozumnější podoby a také se budou postupně dolaďovat
výsadby i v dalších ulicích. Protože vím, že tato problematika dost lidí rozladila, musím se jim tímto
omluvit, ale jak jsem v předchozí větě naznačil, bylo to složité. Na jedné straně jsme chtěli získat dotaci z evropských zdrojů, na druhé straně jsme museli respektovat podmínky pracovníků Agentury
ochrany přírody v Brně, která nás nutila k likvidaci nepůvodních a nevhodných dřevin ve starší části
obce, která se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Dále požadovali výsadbu původních a typických stromů
do této krajiny. Snažili jsme se z toho nějak vybruslit, nekácet všechno co by bylo nakonec potřeba
a proto to dopadlo možná trochu nedokonale, někdy i hloupě. Jsou i případy, kdy nový stromek je
vysazen pod velkým ořešákem, nebo pod jiným velkým stromem. Projektová dokumentace se dělala
před třemi roky, byla jinak koncipována, bylo v ní naznačeno, ve které to ulici budou typy stromů
a umístění se nechávalo na individuální situaci. Pak se změnilo nahlížení u kontrolních orgánů Operačního programu ŽP, a na základě jejich požadavků se muselo všechno – kácení i výsadba přesně
specifikovat na jednotlivá místa a to se dělalo velmi narychlo, v podstatě bez řádné konzultace na
místě. Proto byly takovéto zmatky. Snad to zdárně zvládneme a po kontrolách na podzim se začneme
zabývat revizí a nápravou některých hloupých výsadeb.
V uplynulém období jsme měli několik významných kulturních akcí: velikonoční zábavu, slet
čarodějnic a otevírání plavební sezony na Baťáku. Součástí bylo i slavnostní otevření nového přístaviště a nové příjezdové komunikace s parkovištěm. Před pár dny jsme slavili naše sudoměřické
hody, které se nakonec velmi vydařily, i když hrozila jako obvykle nepřízeň počasí. Podle ohlasu od
spoluobčanů se velice líbilo divadlo Kačena a také všechna taneční vystoupení. Trochu byly problémy se zvukařinou, a to nejenom u povolování hodů u obecního úřadu, ale i na kolečku. Na příštích
akcích se asi tomu budeme muset více věnovat, abychom neznehodnocovali obětavou práci všech
účinkujících.
Co se tedy chystá a co byste si v žádném případě neměli nechat ujít. Oslavy obce, oslava jejího
zakladatele Sudomíra, oslava našich předků, kteří tady na hranicích s Uherskem vybudovali dědinku,
která je důležitá nejenom pro jejich obyvatele, ale je známá v mnohých koutech naší vlasti i mimo ni.
Někdo si ji identifikuje podle vysoce kvalitního vína našich vinařů, jiní podle destilátů a výstav vína
nebo lihovin, další dle jedinečné technické památce Výklopník na Baťově kanálu a přístaviště, možná
někteří si její existenci dávají do souvislosti s úspěchy hokejbalistů, anebo s úspěchy bří Hynčicových.
Velmi rád Vám sděluji radostnou novinu o tom, že do průmyslové zóny v Sudoměřicích se nastěhoval velmi ambiciózní investor, který chce do konce tohoto roku vybudovat a otevřít velkou firmu
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na výrobu skleněných výplní do plastových oken. Tato firma přinese výbornou reklamu názvu naší
obce, ale co je mnohem důležitější, že vytvoří cca 50 pracovních míst, o které se mohou naši občané
ucházet. Přeji nám všem, ať se toto zdárně podaří a nechť je dostatek práce pro naše lidi. Ať žijí Sudoměřice, ať se zde žije všem spokojeně, bez nesvárů a v sousedské pohodě a sounáležitosti.
Školákům a studentům přeji příjemné prázdniny a ostatním hezkou dovolenou a oddych.
Stanislav Tomšej – starosta obce

Doprovodný program k jarmarku 6. července.
13:00 – 13:30
13:30 – 13:50
14:00 – 14:15
14:20 – 14:30
14:40 – 15:00
15:10 – 15:40
15:45 – 15:55
16:00 – 16:15
16:15 – 17:00
17:10 – 17:50

lidový vypravěč Fr. Uher - úvodní slovo, komentář jednotlivých stánků
Míša Janečková - Schola Sudoměřice
Vlastik a Peťa Hynčicovi – trialová ukázka
R. Bučková – moderní aerobic a tanec 1
sbor důchodkyně zazpívá Sudoměřské písničky
Memento mori Pohádka o Bajajovi
R.Bučková – moderní aerobic a tanec 2
M.Buček – k tanci
divadelní kus: Kačena (tentokrát s kvalitním ozvučením)
Memento mori Pěší turnaj rytířů v plné zbroji o růži krásné dámy

Na co se můžete na jarmarku 6. července těšit.
-

Domácí chleba a sýry.
Pagáčky a kyselica.
Ochutnávka piv (6 druhů).
Rybářský stánek.
Med a medovina od včelaře.
Umělecké kovářství.
Mincovna – mince s motivy 750 let
Sudoměřic.
Karikaturista vás vykreslí v nebývalé
kráse (zdarma).
Domácí patenty.

-

Stánek mistrů světa – Vlastika
a Petra Hynčicových.
Litografické obrázky (zmínka o lito
grafii ve zpravodaji).
Drátkování.
Domácí zázvorníky.
Práce našich dětí ze ZŠ.
Perníčky.
Cukrová vata
Výrobky šikovných rukou ze Sudo
měřic.
Jan Senft - rybízové víno.

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, Markéta Ondrovčíková,
Irena Šebestová, Helena Tomčalová Bc.
Administrace: redakční rada, 450 ks výtisků
Sazba a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
Příští číslo vyjde v září 2012
Výtisk zdarma
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USNESENÍ Z XII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 2.4.2012
Usnesení č. XII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu paní Pavlu Kolibovou a paní
Libuši Podrazilovou. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XII/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva.
Hlasování č.2: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/2 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na r. 2012.
Hlasování č.3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 3 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na r. 2012.
Hlasování č.4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 4 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žadatelky Terezie Chudíkové do pořadníku žadatelů
o obecní byt.
Hlasování č.5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 5 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/6:
Zastupitelstvo obce pověřuje sociální komisi Obecního úřadu připravit ve spolupráci
s Obecním úřadem změnu pravidel pro přidělování bytu a prověřit sociální situaci stávajících žadatelů (podle tabulky, která je přílohou k jednání zastupitelstva).
Hlasování č.6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/7:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přípravě oslav 750 výročí obce.
Hlasování č.7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření pracovní komise pro posouzení možných úspor
v oblasti energií a jmenuje tyto členy pracovní komise : předsedou místostarostu Mgr. Tomčalu a Tomaše Kočvaru a Františka Mikésku členy pracovní komise.
Hlasování č.8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. XII/ 8 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/9:
Zastupitelstvo obce předává návrh fi. NATEN (Energeo FVE) na úspory energie a vybudování FVE na budově MŠ a na tělocvičně k provedení analýzy výhodnosti nově vytvořené
pracovní komisi pro posouzení možných úspor v oblasti energií
Hlasování č.9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/10:
Zastupitelstvo obce předává návrh fi Best price energy, o.p.s., klientská kancelář Hodonín,
Brněnská 48 na úspory v dodávkách elektřiny a plynu k provedení analýzy výhodnosti nově
vytvořené pracovní komisi pro posouzení možných úspor v oblasti energií.
Hlasování č.10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/11:
Zastupitelstvo obce schvaluje výkup pozemků v lokalitě Pod Vápenkami, za cenu 100 Kč /
m2 a pověřuje starostu obce k projednání jednotlivých kupních smluv se všemi vlastníky
v příslušné lokalitě a předložení ke schválení na příštím zastupitelstvu.
Hlasování č.10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/11 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice na základě žádosti ZŠ Školní Strážnice schvaluje příspěvek
na lyžařský výcvik ve výši 500 Kč/ na jedno dítě, s tím, že se finanční prostředky budou
vyplácet po skončení výcviku po prověření účasti na výcviku.
Hlasování č.12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/12 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na lyžařský výcvik – studentce Purkyňova gymnázia ve Strážnici ve výši 500 Kč, s tím, že se finanční prostředky budou vyplácet
po skončení výcviku po předložení potvrzení o účasti na výcviku.
Hlasování č.13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/13 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/14
Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek Svazu neslyšících Veselí nad Moravou.
Hlasování č.14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 14 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/15
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 10000,- Kč na pořízení videogastroskopu na
dětské odd. nemocnice TGM Hodonín.
Hlasování č.15: pro 10, proti 0, zdržel se 1(Tomšej Stanislav)
Usnesení č. XII/ 15 bylo schváleno.
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Usnesení č. XII/16
Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek pro Festival na vodě na Lučině.
Hlasování č.16: pro 9, proti 2 (Kolibová, Tomčala), zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 16 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/17
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru obce na odprodej části parc.č. 2787 o výměře cca 2450 m2. Pověřuje starostu k prověření možnosti omezení pro obecní záměry.
Hlasování č.17: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 17 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/18
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu – stavba - Rozšíření kNN pan Čajka (areál bývalé farmy ZD), - s fi. E.ON
Distribuce, České Budějovice – pro pozemek parc. č. 1508/1.
Hlasování č.18: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 18 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/19
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru od 11. 1. 2011 – 11. 1. 2012 – viz
písemný materiál ke XII.zasedání ZO.
Hlasování č.19: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 19 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/20
Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí kontejnerů na tříděný odpad – viz písemný materiál
Komise ŽP v příloze ke XII. zasedání ZO - nejpozději do příštího zasedání ZO.
Hlasování č.20: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 20 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/21
Zastupitelstvo obce schvaluje zafinancování nákladů na zarybnění rybníku Vanďurák
v r. 2012 v částce 6 tis. Kč a pověřuje starostu k realizaci toho rozhodnutí a zahrnutí tohoto
výdaje do rozpočtu obce.
Hlasování č.21: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 21 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/22
Zastupitelstvo obce akceptuje návrh manželů Šebestových na finanční spoluúčast na výstavbě inženýrských sítí a současně pověřilo OÚa stavební komisi urychlit práce na přípravě
změny územního plánu – či změny stávajícího ÚP, dle dotačních možností.
Hlasování č.22: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 22 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/23
Zastupitelstvo obce rozhodlo o předání nabídky fi. Megawaste na svoz a likvidaci biologického odpadu v obci Komisi životního prostředí k jeho posouzení. Komisi ŽP se ukládá
předložit analyzovanou nabídku k projednání ZO do konce III. Q 2012
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Hlasování č.23: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 23 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/24
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení pracovního poměru Mgr. Sedlářové k datu
19. 6. 2012 a současně pověřuje zřizovatele PO – starostu obce, aby připravil, po projednání
v Radě školy, k datu březen 2013 konkurz na nového ředitele PO ZŠ a MŠ Sudoměřice.
Hlasování č.24: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 24 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/25
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku PO ZŠ a MŠ Sudoměřice.
Nepotřebný majetek bude nabídnut k odprodeji občanům, neprodejný zbytek ekologicky
zlikvidován.
Hlasování č.25: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XII/ 25 bylo schváleno.
Usnesení č. XII/26
Obecní úřad spolu s kontrolním výborem připraví přehled usnesení od poslední ustanovující schůze s vyjádřením zda bylo splněno či nesplněno do příštího zasedání ZO.
Hlasování č.26: pro 9, proti 0, zdržel se 2 (Tomšej, Fojtík)
Usnesení č. XII/ 26 bylo schváleno.
Starosta Stanislav Tomšej.

Místostarosta Mgr. Tomáš Tomčala.

USNESENÍ Z XIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 7.5.2012
Usnesení č. XIII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Františka Mikésku a pana
Zdeňka Fojtíka. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XIII/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. XIII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva
Hlasování č.2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/2 bylo schváleno.
Usnesení č. XIII/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice usnesením č. XIII/3. ze dne 7. 5. 2012 rozhodlo o ukončení
projednávání zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Sudoměřice.
Hlasování č.3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/ 3 bylo schváleno.
Usnesení č. XIII/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o pořízení změny č. 7 územního plánu sídelního
8
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útvaru (ÚPN SÚ) Sudoměřice a zároveň určilo pana Tomáše Kočvaru jako zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem (MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města) v rámci procesu pořízení
změny ÚPN SÚ Sudoměřice.
Hlasování č.4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/ 4 bylo schváleno.
Usnesení č. XIII/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje vykoupení pozemků parc. č. 1591/2 – 17, parc.č. 1592/2 – 16,
parc.č. 1593/2 - 16, parc. č. 1594/2 – 16, parc. č. 1595/2 – 16, parc. č. 1619/2 – 5, parc. č. 4903,
parc.č. 4904 vše o celkové výměře 16000 m2 za výkupní cenu 100 Kč / m2 a současně pověřuje starostu k přípravě kupních smluv a zajištění podpisů prodávajících na těchto smlouvách.
Smlouvy budou předloženy zastupitelstvu ke schválení v termínu červen 2012.
Hlasování č.5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/ 5 bylo schváleno.
Usnesení č. XIII/6
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení jednoduché pozemkové úpravy v lokalitě Telatniska- protipovodňové opatření Telatniska a pověřuje starostu k zahájení jednání s Pozemkovým úřadem.
Hlasování č.6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. XIII/7
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu sociální a zdravotní komise a návrh na pronájem volného bytu manželům Cutákovým č.p. 324.
Hlasování č.7: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XIII/ 7 bylo schváleno.
Starosta Stanislav Tomšej

Místostarosta Mgr. Tomáš Tomčala

Litografický obrázek Sudoměřic
Vážení občané, při oslavách 750. výročí
založení naší obce budete mít možnost
zakoupit si umělecký „památeční litografický obrázek“ s motivy Sudoměřic.
Litografie, česky kamenotisk, je tisková
technika vynalezená roku 1796 Aloisem Senefelderem (vynález nazval jako
„chemický tisk“). Tato technika tisku
se uplatňovala ve 2. polovině 19. století
jako ilustrační technika, která doplňovala knihtisk. Tiskové kamenné formy
se zhotovovaly ručně. Tisk z kamene byl a je velmi pomalý. Dnes je tato
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technika využívána jen jako umělecká pro tisk grafických listů.
Pro zvídavé:
1. Na povrch jemně vyhlazeného vápence se ručně mastnou tuší přenese kresba písma nebo
obrazu, tzv. tisknoucí místa.
2. Místa netisknoucí se navlhčí vodou, aby barvu nepřijímala. (Při výrobě tiskové formy se
tedy využívá vzájemné odpudivosti mastnoty a vody.)
3. Litograf začně tisknout na přichystaný papír. (Před každým tiskem musí kámen znovu umýt
- v případě výroby obrázků pro Sudoměřice 200 krát. )
4. Potom kámen vybrousí a vyleptá opět kontury požadované ilustrace, aby je naplnil další
barvou, např. žlutou.
5. Tiskne znovu na původní obrázky. Důležitá je přesnost a umění kombinace barev (jaká
barva vznikne, když se např. smíchá žlutá a modrá?)
6. Opět jej čeká 200 krát umývání kamene.
7. Dále znovu broušení a leptání dalších ploch, další barva + další tisk a mytí kamene…. a tak
pořád dokola.
Obrázky jsou mezi jednotlivými tisky proloženy vrstvami dalšího papíru, aby se nezašpinily
a nepřilepily. Po této zdlouhavé práci musí obrázky vyschnout na sušácích. Zbývá je ořezat,
opuncovat, podepsat a očíslovat (každý originál má své jedinečné číslo). Jedna série může mít
maximálně 200 ks kopií. Tím se stávají jakýmisi originály. Znovu je dotisknout nelze, neboť
kámen je již několikrát přebroušen. Věřím, že obrázky budete chápat jako umělecká díla a najdou si u vás doma čestné místo.
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Obrázek se musí vložit pod fólii (aby nebyl od barvy celý okraj) s přesností na milimetr.

Nanášení modré barvy.
Tomáš Tomčala - místostarosta
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MILÍ OBČANÉ A FARNÍCI,
skončila velikonoční doba, tak významná
pro všechny věřící. Během měsíce května jsme
prosili v litaniích k Panně Marie o její pomoc
a přímluvu. Sedm dětí a dva dospělí poprvé přijali Pána Ježíše. Začátkem června jsme oslavili
Boží Tělo, kde v procesí po obci vyprošovali jsme
požehnání od Ježíše pro všechny věřící a občany. V naší arcidiecézi po celý rok prožíváme Rok
Biřmování. V postní době a velikonoční jsme se
před každou nedělní mši sv. modlili za biřmovance a jejích kmotry. Není to ale všechno, co by
stačit mělo pro obnovu biřmování. Proto chtěl
bych jen málo podotknout jaký má (nebo měl by být) účinek biřmování pro ty, kteří je přijali.
Účinkem biřmování je zvláště vylití Ducha sv., jako bylo ono o Letnicích. Takové vylití vtiskuje
do duše nezničitelný charakter a přispívá ke vzrůstu křestní milosti, zakořeňuje nás hlouběji
do božského synovství, pevněji nás spojuje s Kristem a jeho církví, posiluje v nás dary Ducha
Svatého, dává nám zvláštní sílu vydávat svědectví křesťanské víře. A co to jsou Dary Ducha sv.?
Jsou to trvalé dispozice, aby člověk ochotně následoval Boží vnuknutí. Je jich sedm: moudrost,
rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží.
Darem moudrosti můžeme rozpoznat pravé životní hodnoty. Darem rozumu můžeme
pravdám Božím správně porozumět. Darem rady se můžeme ve spletitých životních situacích
správně rozhodnout. Darem síly naše odvaha vykoná to, co od nás Bůh žádá. Darem umění
stvořené věci nás mohou přivést k poznání našeho Stvořitele, našeho Boha. Darem zbožnosti
se rádi modlíme, a modlíme se upřímně a s důvěrou. Darem bázně Boží si vážíme víru a milost
posvěcující a nebojíme se ničeho kromě hříchu.
Jak sami vidíte je to na dosah, stačí jen modlit se k Duchu sv. Jistě nám dá pravé vnuknuti.
Na závěr touto cestou chci také vyjádřit poděkování všem, kteří jste se aktivně během celého školního roku zapojovali do života obce a farnosti. Všem přeji hezké prázdninové dny. Kéž
zasloužený odpočinek nám bude pevnou motivaci do nových aktivit v životě obce a farnosti.
Otec Jerzy Szwarc
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Možná jste zahlédli v rodinném albu fotografii babičky jako malé holčičky s věnečkem na
hlavě, v bílých šatečkách a s nazdobenou svící
v ruce. Jedná se o upomínkovou fotografii na
den prvního svatého přijímání. Je to událost,
která se více týká dětí z věřících rodin. Svaté přijímání se jinak také nazývá svátost oltářní nebo
eucharistie. První svaté přijímání patří mezi
svátosti iniciační, to znamená, že následně po
křtu, dokončuje uvedení dítěte do křesťanského
života.
Po celoroční přípravě v hodinách náboženství , v sobotu před 1. sv. přijímáním, děti poprvé
přistoupily ke svátosti smíření (zpovědi). První svaté přijímání se konalo při slavnostní mši 20.května. Tu zahájil průvod 7 dětí, rodičů a kmotrů. Děti byly zapojeny do slavení mše. Promluva otce
Jiřího byla laděna k dětem a slavené události. Za rozžatých křestních svící děti obnovily křestní slib,
kdy poprvé samy za sebe veřejně prohlásily, že věří v Boha a mohou přijímat hostii.
K Prvnímu svatému přijímání přistoupili: Eva Baculíková, Josef Janeček, Tomáš Janeček, Michal
Krakovský, Kateřina Krieglerová, Diana Smékalová, Hana Straková.. Přejme všem těmto dětem, ať
vždy samy dokáží lépe rozlišovat dobré a špatné skutky a lépe rozumí tajemstvím víry. Rodičům
trpělivost a aby byli dětem příkladem.
Letos přistoupili k prvnímu sv. příjímání též dva dospělí a to Andrea Šamánková a Jindřich
Zavřel.
Ing. Josef Janeček
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BOŽÍ TĚLO
Tento svátek katolické církve se koná ve čtvrtek po nejsvětější Trojici na památku ustanovení
svátosti oltářní. V neděli, po Seslání Ducha svatého (letnice), je slavnost Nejsvětější Trojice a ve
čtvrtek následujícího týdne slavnost Těla a Krve Páně. Slavnost byla zavedena podnětem blahosl. Juliany, představené kláštera v Mont-Cornilloně u Lutichu, nejprve v Lutichu (1246), pak
v diécésích okolních. Roku 1264 ji přikázal papež Urban IV. pro celou církev. Klement V. vydal
o tom bullu. Slavnost se koná slavnou mší a slavnostním průvodem s nejsvětější svátostí pod
baldachynem mimo kostel i v kostele. Průvod zastavuje u čtyř oltářů, pokud možno, obráceny
ke 4 stranám světa na význam, že všichni národové jsou povoláni k té hostině, při níž Kristus
dává záruku na život věčný. Při každém oltáři se čte část jednoho ze čtyř evangelií, jednající
o ustanovení nejsvětější svátosti, koná se modlitba k její poctě, prosba za odvrácení zlého a
zachování úrody zemské a uděluje se požehnání. Slavnost se končí chvalozpěvem »Tě Boha
chválíme« a požehnáním.
Zdroj: internet

VÝLET MINISTRANTŮ A RODIČŮ NA MLÝNKY
V sobotu 9.6.2012 v 9 hodin ráno jme vyrazili na
kole na Mlýnky. Přes noc pršelo a byla bouřka, takže
bylo mokro a pěkně to klouzalo, ale nikomu to nevadilo. Když jsme dorazili, začalo pršet. Sedli jsme si
pod střechu a dali jsme si čaj nebo kávu. Když přestalo pršet šli jsme se projít ke kapličce a k lesu. Vyfotili
jsme se ve zvířecím krmelci, ve kterém bylo seno a šli
hrát hry. Nachystali jsme táborák, každý si opekl špekáček a zase jsme hráli hry. Moc se nám sice nechtělo,
ale odpoledne už jsme museli domů.Výlet se zdařil.
Josef Janeček nejml.
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HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ V SUDOMĚŘICÍCH
Díl druhý: Ze života školy a základního vzdělávání od založení současné školy v r. 1884
do 2. světové války
Na úvod musím napsat, že pročítat nejstarší školní kroniku, založenou r. 1929 řídícím učitelem
Josefem Votoupalem, bylo sice časově náročné (četla jsem pečlivě a pozorně, s poznámkovým blokem u ruky), ale nesmírně zajímavé. Každý školní rok je v kronice popsán průměrně na šesti velkých
stranách drobným úhledným písmem pana řídícího (21 let jeho školních zápisů končí v r. 1950, kdy
se stává řadovým učitelem). Informací je v kronice opravdu hodně. Vybrala jsem tedy pro vás několik
důležitých dat, každoročně se opakujících i naopak výjimečných událostí či zajímavostí a vypracovala několik statistických závěrů.
Současná škola byla postavena v r. 1884 jako přízemní budova o dvou třídách a jednom bytu
pro řídícího učitele. V r. 1902 byla provedena nadstavba prvního poschodí, včetně dalšího bytu pro
ženatého učitele. V r. 1928 byla provedena úprava třídy v poschodí do dvora a v r. 1929 úprava dvou
tříd od ulice vsazením nových čtyřdílných oken. Elektřina byla zavedena do přízemí školy v r. 1937,
do poschodí až v r. 1943. Toliko ještě z neméně zajímavé kroniky pana Káčerka.
Ve jmenované školní kronice se ve sledovaných letech (1929-1939) každoročně opakují např.
tyto odstavce v zápisu: Začátek školního roku, Výsledky zápisu žáků, Změny v učitelstvu, Rozpočet
školní, Visitace školy, Sbírka na dětský den, Vánoční besídka, Oslava narozenin p. presidenta, Zdravotní stav žactva, Procento zameškané návštěvy aj. Některé z těchto odstavců níže rozvedu, popř.
z nich budu citovat.
Zápisy v kronice o začátku školního roku byly vesměs podobné po všechny sledované roky, pro
příklad: „Školní rok 1933/34 začal dne 1. září 1933. Po proslovu řídícího učitele konána žákovská
besídka. Účast rodičů hojná. Slavnost zakončena zapěním státní hymny.“
Co se týče zápisu žáků, pak je každoročně rozepsán přesný počet chlapců a děvčat na každou
třídu. Škola byla osmiletá, trojtřídní – v 1. třídě byl spojen 1. a 2. ročník, ve 2. třídě 3. a 4. ročník
a ve 3. třídě 5.-8. ročník. Od šk. roku 1931/32 byla zemskou školní radou povolena při třetí třídě tzv. třída zatímní, od šk. roku 1934/35 bylo „povoleno vyučovati dle osnov pro školy čtyřtřídní
(1. šk. rok samostatný)“ a konečně od šk. roku 1935/36 byla „proměněna tato třída v definitivní, škola
reorganisována na školu čtyřtřídní a systematisováno čtvrté místo učitelské“. Školu ve sledovaných
letech navštěvovalo průměrně 159 žáků (v době čtyřtřídní školy připadalo na třídu asi 41 žáků a v
době trojtřídní dokonce 51 žáků!), přičemž procento zameškané návštěvy se pohybovalo nejčastěji
mezi 2 – 3 procenty ročně.
Kromě docházky se sledoval a zapisoval také zdravotní stav žactva, který byl většinou uspokojivý,
ale např. ve šk. roce 1929/1930 „utrpěl koncem měsíce května a začátkem června v nižších třídách
černým kašlem“, 1930/1931 „žáci nižších tříd prodělávali spalničky, neštovice ovčí (plané), záněty
oční a plícní katarhy“, 1933/34 „vyskytly se chřipky, zduření mandlí a příušnice“ atd. I zde bohužel
zanechala stopy hospodářská krize 30. let. Můžeme se dočíst, že mnohé děti v důsledku nezaměstnanosti rodičů trpěly podvýživou, jedna žačka v kombinaci s plicními chorobami dokonce zemřela.
Zajímavostí té doby je, že změny v učitelstvu byly bez výjimky každoroční. Déle zůstal pouze pan
řídící Votoupal. Jinak byli učitelé vždy výnosem okresního školního výboru přeřazováni na jiné školy.
Každoroční byly také oslavy narozenin našich prezidentů, v největším rozsahu (přesahujícím
půdu školy) se však konaly oslavy narozenin našeho prvního p. prezidenta T. G. Masaryka. Zápis ze
šk. roku 1934/1935: „85. narozeniny p. presidenta Československé republiky dra T.G.Masaryka oslaveny ve škole (…) dne 6. března. Po mši sloužené v místním kostele P. Otou Tichým za hlavu státu
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sešlo se žactvo ve škole. Slavnost vyplněna přednáškou říd. učitele o významu, myšlenkových směrech a zásluhách presidenta, recitacemi žactva, vložkami zpěvu slováckých písní, jež byly vysílány do
radia hodonínskou měšťankou. (…) Slavnost skončena národní hymnou. Večer o půl 7. hodině začla
veřejná oslava. Sraz před školou. Kromě školních dítek a všeho občanstva zúčastnilo se po slavnostní
schůzi korporativně obecní zastupitelstvo, místní školní rada, předsednictvo rodičovského sdružení
a hasičstvo v krojích. Lampionový průvod s hudbou konán na kopec Šance, kde zapálena vatra
a učitelem Al. Kunderou přednesen manifest čsl. hasičstva. V sále u Šticů po zahájení starostou obce
a slavnostní přednášce říd. učitele předveden žactvem ranní program školní oslavy. Účast byla taková, že sál nestačil pojmouti účastníky. Dozvukem slavnosti bylo dětské představení Karly Lužanské
Kašpárek měl velkou turu, sehrané školou dne 10. března v sále u Šticů.“
Žákovská divadla se hrála i při jiných příležitostech, např. při vánočních besídkách, kdy z jejich
výnosů, z darů sponzorů či z fondu rodičovského sdružení, byly vždy obdarovány všechny děti, např.
ve šk. roce 1934/35 „(…) po besídce poděleny byly rohlíky a čajem, děti nejchudší prádlem, šatem
a obuví za celkový obnos 330 Kč 50 hal.“ Vystoupení dětí s recitací, zpěvem či tanečky byla samozřejmostí při každé oslavě či jiné kulturní příležitosti.
Tyto každoroční „položky“ v zápisech ve školní kronice jsou doplněny různými jinými, pro školu
významnými událostmi, z nichž několik vybírám:
24.12.1929 byla škola ohrožena požárem, shořely dva domy vedle školy.
26.9.1930 bylo ustaveno při zdejší škole rodičovské sdružení.
11.6.1931 řádilo v místě krupobití a větrná smršť, které si vyžádaly nutné opravy střešní krytiny, oken
(včetně zasklení) a zahradního plotu.
14.4.1932 vysadili žáci vyšších tříd ve Starém potoku asi 250 stromků třešní a trnek.
21.9.1933 se na své cestě zastavila v naší škole choť velvyslance v Paříži paní Pavla Osuská, která
„pochválila zařízení a vybavení školy při srovnání se školami francouzskými“.
15.3.1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. „Toho dne v ranních hodinách projížděla již
vesnicí motorisovaná okupační armáda od Rohatce i přes Skalici.“
Ale to už je jiná kapitola (příští) …
Čerpáno z kroniky pana Martina Káčerka, kterou laskavě zapůjčili manželé Kočišovi, a z kroniky
ZŠ Sudoměřice.
Mgr. Michaela Janečková
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
V jarních měsících
jsme se s p. učitelkami
v mateřské škole zaměřily na vytváření poznatků u dětí o tom, jak se
mají chránit před úrazy.
Děti se při hrách seznamovaly s významem
některých
dopravních
značek, jak jezdit bezpečně na kole, jak se chovat
v přírodě. Na toto téma
jsme také v MŠ uspořádaly pro děti besedu s příslušníky Policie ČR. Paní
policistka dětem názorně
vysvětlovala, jak mají přecházet přes silnici a chovat se v dopravním provozu, když jedou na kole, vystupují z auta a podobně.
Pan policista dětem ukázal služební výstroj. Děti si mohly vyzkoušet neprůstřelné vesty a prohlédnout si policejní auto. Měsíc květen a červen je každoročně v MŠ vyplněn výlety. Letos jsme pro děti
uspořádaly výlety tři. Tady díky sponzorskému příspěvku od ČSAD Hodonín, a. s. jmenovitě pana
M. Mikla, měly děti zcela dopravu zdarma. Děkujeme. Navštívili jsme 18. 5. v KD Strážničan pohádku „Jak víla Modrovláska splnila tři přání“ a 24. 5. ZOO Hodonín. Počasí nám přálo a pavilony nás
provázely pracovnice vzdělávacího centra, které dětem o zvířatech poskytly odborný výklad . Děti se
tak dozvěděly, proč ptáci zpívají, proč žralok stále plave, pohladily si želví krunýř a nakrmily zvířátka
jejich oblíbenými pochoutkami. Tygr dětem předvedl, jak umí plavat, plameňáci a ptáci pestré barvy
a zblízka jsme viděli , jak se zlobí opice. 30. 5. přišly děti do MŠ ve sportovním oblečení a vydaly se již
ráno k rybníku Vanďurák. Tam nás v upraveném areálu očekávali rybáři p. E. Chocholáček a p. M.
Macháček. Ten den
jim přálo rybářské
štěstí a tak mohli dětem
ukázat dva čerstvě ulovené kapry. Dopoledne
u rybníka děti strávily
hrami, které jim připravily p. učitelky. Špekáčky z táboráku všem
chutnaly. Děti potom
pozorovaly život na
vodní hladině, prošly se
kolem rybníka. Do MŠ
se vracely se zpěvem
a se sladkými odměnami
od rybářů. V MŠ nyní
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probíhá projekt Miniškolička, který si
vedou paní učitelky Mgr. M. Janečková a J. Miklová, Dis. Navštěvují je nově
přijaté děti se svými rodiči. Seznamují
se s prostředím třídy, hračkami, zpívají
a společně tvoří. Předškoláci již dokončují předplaveckou výuku a připravují
se na zahradní slavnost. Zde bude
22. 6. slavnostně pasováno na žáky
– prvňáky 12 předškoláků , kteří všem
také zahrají na flétnu a vystoupí s krátkým pásmem básní pro rodiče a své
mladší kamarády. Před prázdninami se
ještě bude konat 3. výlet. S dětmi
jej strávíme v přírodním prostředí Mlýnků a budeme poznávat luční květiny, hmyz a lesní
stromy a keře. Děti také napjatě
očekávají, jaké bude 1. 6. setkání
s hasiči a Pohádková zahrada,
která se bude konat 6. 6. dopoledne pro děti z MŠ.
Za kolektiv MŠ
J.Ševelová, vedoucí učitelka
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC...
Poslední čtvrtletí tohoto školního roku bylo velmi pestré. Žáci se
učili nejen ve škole, ale jarní dny byly
přímo stvořené pro konání různých
projektů a akcí.
20.3.2012 se uskutečnila jarní
Dílna pro žáky i rodiče. Děti v dílně
vytvářely dárečky pro maminkybrože a v dalších dílnách keramické pamětní medailonky k výroční
750 let obce. V dílně pro rodiče si
maminky měly možnost vytvořit
velikonoční věnec z papírového
pedigu.
30. března jsme navštívili místní knihovnu. Paní Mgr. Suranová pro nás připravila, jako vždy, velmi hezký program. Žáci
se seznámili s knižními novinkami, poslechli si hezký příběh, odpovídali na soutěžní otázky
a pro nejbystřejší nechyběla ani sladká odměna. Je dobré si uvědomit, jak důležité je vést děti ke
čtení, vytvořit jim pozitivní vztah ke čtení a objevit pro ně svět čtení. Téměř celý proces učení
se opírá o psaný text. Nestačí text pouze přečíst, ale je třeba mu i porozumět. Žáci se s psaným
textem setkávají každý den, téměř v každém předmětu. Právě proto čtenářská gramotnost v této
počítačové době u žáků všeobecně pokulhává , a proto je důležité u dětí vytvářet pozitivní vztah
k četbě.
3. dubna byla zahájena Předplavecká výuka dětí MŠ a Plavecká výuka dětí ZŠ v bazéně v Hodoníně. Cílem předplavecké výuky je seznámit děti s vodním prostředím a získat u nich trvalejší
vztah k vodě. Odbourat strach z toho, že se ocitají v jiném prostředí. V prvním ročníku začíná tzv. základní etapa výuky. Cílem této výuky je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím
a dosažení naprosté volnosti
a radosti z pohybu ve vodě.
Ve druhém a třetím ročníku
probíhá tzv. zdokonalovací plavecký výcvik , kdy děti
plynule navazují na plavecké
dovednosti z předcházející
výuky. Závěr plavecké výuky
- 19.6.2012.
4. dubna proběhla pro
žáky 3.-5. ročníku Dopravní
výchova. Žáci si na dopravním hřišti vyzkoušeli jízdu
zručnosti v jízdě na kole
a absolvovali test k získání „řidičského průkazu“.
Dopravní výchova proběhla
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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pod vedením zástupců klubu Mladost z Hodonína.
V měsíci dubnu se uskutečnil
projekt „Týden zdravé svačinky“.
Žáci si v jednotlivých třídách po
skupinkách připravovali zdravé
dobrůtky, různé pomazánky, ovocné, zeleninové nebo těstovinové
saláty. Nechyběly ani zdravé dezerty.
Někteří si pokrmy ochutili i řeřichou
z vlastní výsadby.
16. dubna se uskutečnila Beseda s hasiči. Po zajímavém povídání
o požární ochraně proběhla diskuze
a děti se mohly ptát na to, co je zajímá. Nejvděčnější však pro žáky bylo,
když si mohly zkoušet hasičskou výstroj.
18. dubna jsme si měli možnost poslechnou krásný výchovný koncert ZUŠ Strážnice v KD
ve Strážnici.
2. května provoněl naši školní jídelnu italský pokrm v tzv. Italském dnu. Ve
Školní jídelně vařil dětem zástupce firmy
LA Food italské „lazaně“ s masem.
3. května proběhl Zápis do mateřské
školy. Žádost o přijetí do MŠ podalo 16
zákonných zástupců. Přijato bylo 13 dětí
do zaplnění kapacity, 3 děti přijaty nebyly.
V letošním školním roce se z našich
osmi žáků pátého ročníku hlásila polovina na osmileté Purkyňovo gymnázium
ve Strážnici. Všichni čtyři žáci úspěšně
zvládli přijímací řízení a byli na gymná-
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zium přijati.
4. května se uskutečnila první dílna projektu „S úsměvem do školy“. Tento projekt je určen pro
naše předškoláky. Realizujeme letos již třetí ročník a máme s ním velmi dobré zkušenosti. Tento
projekt umožňuje dětem snadnější přestup z mateřské školy do školy základní. Předškoláci během
jarních měsíců postupně navštíví všechny třídy ve škole a seznámí se lépe s prostředím, vyučujícími
a dětmi.
9. května se žáci 1.- 3. ročníku se vydali v rámci projektu Den Země a Voda do zámeckého
parku ve Strážnici. Děti se seznámily krátce s historií parku, nejzajímavějšími stromy, rostlinami, platanovou alejí, živočichy žijící ve vodě a u vody a dalšími zajímavostmi.
10. 5. se uskutečnil projekt Občan a Obec Sudoměřice. Žáci 1.až 3. ročníku navštívili Obecní úřad, kde je přivítal pan starosta a popovídal jim o naší obci. Po prohlídce tamních prostor,
kde žáky nejvíc zaujal starý trezor, se vydali na hřbitov. Protože mezi chloubu Sudoměřic patří
mimo jiné i vinné sklepy, staly se předmětem kresby. Každý si vybral ten, který ho nejvíce zaujal
a pokusil se ho co nejlépe nakreslit.
Zatímco žáci 1.-3. ročníku realizovali projekty ve své obci a jejím okolí, žáci 4. a 5. ročníku
se vydali se svými vyučujícími v rámci vlastivědného projektu PRAHA poznávat naše hlavní
město. Žákyně pátého ročníku Anna Šebestová o tomto projektu napsala:
Projekt Praha
Dne 9.5.2012 jsme se vydali na dva dny poznávat naše hlavní město. Vyjeli jsme ráno před
sedmou hodinou z Veselí nad Moravou přímo rychlíkem do Prahy. Cesta byla příjemná a klidná. Po příjezdu do Prahy na hl.n.. hned první den, jsme se vydali tramvají na lanovku na Petřín. Cestou jsme viděli Národní divadlo. Na Petříně jsme se byli podívat v zrcadlovém bludišti
a pak jsme vyšlapávali Petřín, odkud
byl krásný výhled na celou Prahu.
Zámeckým parkem jsme pak prošli
až k Pražskému hradu. Byli jsme se
podívat v Katedrále svatého Víta, šli
jsme kolem kašny, procházeli jsme se
po Karlově mostě, prošli jsme Prašnou
bránou, viděli jsme Kampu a Čertovku. Šli jsme po nábřeží, viděli jsme
Rudolfinum, kde se konají koncerty
a svezli jsme se na parníku Czech Boat.
V 18.00 jsme se byli podívat na Staroměstském náměstí, kde právě odbíjel
Orloj. Odtud jsme přešli na Václavské
náměstí podívat se na sochu Svatého
Václava a pak jsme přejeli na DDM
Ulita, kde jsme se navečeřeli a šli spát.
Druhý den jsme se vydali na Vyšehrad, kde jsme viděli hodinové divadelní představení „Libuše“a pak jsme
plnili úkoly Libuše, aby jsme našli její
poklad. Když jsme úkoly úspěšně splnili, navštívili jsme kasematy a podzemní
Gorlický sál, kde jsou umístěny sochy z
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Karlova mostu. Poté jsme se
přesunuli na hřbitov Slavín.
Tady jsme viděli pomníky
známých osobností např.
Jana Nerudy . Pak jsme se
pomaličku vydali na oběd
do restaurace U Ztracených
klíčů, kde jsme si dali vynikající svíčkovou. Odtud jsme
se vydali metrem a tramvají
na DDM Ulita, kde jsme si
chvilku i odpočinuli a vzali
všechny věci. Pak jsme přejeli na hl.n., kam přijel rychlík
Šohaj a vydali jsme se domů.
Projekt Praha podpořilo
Sdružení rodičů, které přispělo částkou 7 000,- Kč na dopravu, dále manželé Hujsovi, kteří poskytli sponzorský dar 10 000
Kč,-. Škola zaplatila doplatek za ubytování. Díky těmto příspěvkům pak žáky tento dvoudenní
projekt vyšel na částku 100,- Kč. Všem patří velký dík.
13.5. se uskutečnila Školní akademie 2012. V programu vystoupily děti MŠ i ZŠ, dále taneční
kroužek pod vedením Radky Bučkové, taneční kroužek pod vedením paní Mikulkové a pěvecký
kroužek pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Janečkové. Naše děti chtěly svým vystoupením
potěšit nejen své maminky, které měly svátek, ale i tatínky a všechny blízké.
Žáci naší školy se přihlásili do literární a výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Městská knihovna Hodonín u příležitosti 100. výročí narození Jiřího Trnky v rámci projektu „Veselým krokem Trnkovým rokem. Do literární soutěže nazvané „Pohádková zahrada“ se zapojilo pět žáků
s autorskou pohádkou napsanou na základě inspirace jimi zvolené Trnkovy ilustrace. Do výtvarné soutěže nazvané „Maluj broučky, tvoř broučky“ žáci zaslali malby či kresby broučků. Nejlepší
díla budou vystavena přímo v knihovně. Vyhodnocení soutěže a zveřejnění výsledků na stránkách knihovny proběhne v měsíci září 2012.
1. června slavily naše
děti svátek Mezinárodní
den dětí. Žáci ZŠ si mohli
při besedě se zdravotní sestřičkou za Záchranné služby v Hodoníně vyzkoušet
umělé dýchání a masáž srdce. Poté děti MŠ i ZŠ shlédli
ukázku hašení auta a další
zajímavosti, které pro ně
připravili hasiči z Petrova.
Ve výuce hudební
výchovy si děti pro své
spolužáky připravily přednes na hudební nástroje.
Ty, které na nic nehrají, si
připravily něco, s čím spo22
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lužáky zaujaly. Terezka Bursíková nám zatančila jako mažoretka, někteří žáci zazpívali nebo si
připravili zajímavou křížovku, hru a podobně.
7. června se uskutečnil výlet do přírodovědného muzea Anthropos v Brně a do zábavného
centra Bongo. V Anthroposu nás průvodkyně seznámila poutavou formou o vývoji člověka.
Zažili jsme setkání se skupinou domorodců vedenou stařešinou. Děti viděly maketu mamuta
v životní velikosti, různé kosterní nálezy, kopie pravěkých skalních maleb. V Bongu – zábavném
centru se děti měly možnost na různých atrakcích jaksepatří vyřádit .
A co nás ještě po uzávěrce zpravodaje kromě vysvědčení do konce školního roku čeká?
14. června za námi přijedou žáci z Radějova a společně se podíváme na ukázku dravých
ptáků. 22. června v 16.00 hodin se uskuteční Zahradní slavnost, kde se rozloučíme s našimi
předškoláky a našimi páťáky. 28. června k nám přijede škola z Petrova a společně shlédneme
divadelní pořad Gotika-život rytířů za vlády Lucemburků. A v posledním týdnu nám snad
počasí umožní prožít dopoledne na Výklopníku spojené s projížďkou na loďkách.
Více zde: http://skola.obecsudomerice.cz/

Dovolte mi poděkovat všem, kteří školu jakkoliv v tomto školním roce podporovali. Dík
mimo jiné patří zřizovateli Obci Sudoměřice, sponzorům- ČSAD a.s., Hodonín, které přispělo
škole částkou 20 000,- Kč na dopravu a tím podpořilo akce - Výuka plavání v Hodoníně, koncert
a divadlo ve Strážnici, výlety – do ZOO Hodonína, do Brna a na Mlýnky. Dále firmě Pneu Plus
a.s. za finanční dar, manželům Hujsovým za finanční podporu projektu Praha., firmě p. Josefa
Bučka,řeznictví- R. Schäcka a panu Z. Fojtíkovi.
Za spolupráci a podporu děkujeme také paní Mgr. Suranové, , která svým přístupem vytváří
u dětí kladný vztah ke čtení, Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Sudoměřice, kteří ve svém volnu připravují a organizují mimoškolní činnost pro děti, Školské radě, Otci J. Swarzovi za vedení výuky
náboženství a všem, kteří se obětavě věnují dětem v zájmových útvarech- jmenovitě paní Radce
Bučkové - a paní Marii Mikulové za vedení tanečních kroužků, paní Ireně Šebestové a ing. Smolovi za vedení Turistického kroužku.

Poděkování patří také všem pracovníkům ZŠ a MŠ Sudoměřice, za jejich náročnou a poctivě
odvedenou práci. Přeji Vám krásné, slunečné a pohodové prázdninové dny.
Za vedení školy
Mgr. Hana Veselá
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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POSTŘEHY ZE SLETU ČARODĚJNIC NA BAŤÁKU

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
Již podruhé se na Velikonoční neděli konala zábava. Tentokrát za doprovodu kapely
Black&White ze Skalice, která velmi potěšila všechny tancechtivé hosty svým repertoárem.
Velkým překvapením pro nás pořadatele byl plný parket při polkách a valčících, o které
jsme kapelníka přímo požádali.
Hlavním hřebem byla dražba velikonočních propriet. K dražbě bylo připravena zlatá kraslice, zlatá a zelená šlahačka. O šlahačky se podělili Víťa Cuták a Michal Lučanský.
A velký boj o zlatou kraslici svedl Zdeněk Marek. Celkově byla získána částka 4 400 korun,
kterou bychom rádi použili na koupi pružinové houpačky. Všem dražitelům za velmi napínavý boj děkujeme.
Irena Šebestová
24
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OTEVŘENÍ PŘÍSTAVIŠTĚ NA BAŤOVĚ KANÁLU
a otevření plavební sezony 2012 v Sudoměřicích
pod Výklopníkem.
Tradičně 1. května se slavnostně otevírala plavební sezóna v přístavišti pod Výklopníkem a také se
konalo slavnostní otevření nově
vybudovaného přístaviště. Došlo
i na důležité požehnání dvou
nových kajutových lodí pana
Zdeňka Fojtíka.
Zahájení slavnostní akce
mělo být ve 13. hodin, ale z důvodu zdržení lodě s hosty se zahájilo později. Nejprve bylo přivítání
starostou, pak následovaly projevy
hostů, prokládané kulturním programem, který obstaraly mažoretky z Petrova a Sudoměřic a cimbálová
muzika FS Demižón, vedená primášem Martinem Kláskem ze Sudoměřic. Následovalo slavnostní otevření
přístaviště – nejprve námořnickým
nápojem – rumem a pak šampusem,
pak proběhlo otevření plavební sezony, kterou obstarali – ředitel Povodí
Moravy, ředitel Ředitelství vodních
cest a starosta obce. Další slavnostní
chvílí bylo požehnání dvou kajutových lodí panem farářem P. Lukášem
ze Strážnice. Ten také slavnostně
posvětil nové přístaviště. Starosta byl investorem stavby vyzván
k označení názvu přístaviště a ten
navrhl Sudomír, jméno zakladatele naší obce. Z důvodu příznivého
počasí se této akce účastnilo velké
množství návštěvníků a bavily se
až do pozdních večerních hodin.
Stavbu přístaviště Sudomír
pod Výklopníkem realizovala firma Inženýrské dopravní stavby
Olomouc a celková cena realizaSUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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ce činila přes 7 mil. Kč. Investorem
stavby bylo Ředitelství vodních cest
Praha. Půjčovna lodí pod Výklopníkem všechny srdečně zve na Baťův
kanál, kde najdete zajímavou a originální technickou památku Výklopník
s vyhlídkovou věží, máte možnost si
vypůjčit motorové lodě, včetně kajutových a užít si do sytosti vodní turistiky,
občerstvit se a pochutnat na různých
grilovaných specialitách v občerstvovacím zařízení u Výklopníku.
ST

Z VESNICE SE MŮŽEME PROJET PODÉL
POTOKA LESEM AŽ K BAŤÁKU
Naše obec má málo lesních
porostů, proto jsme s povděkem
přijali výzvu MAS Strážnicko
na možnou rekonstrukci našeho
lesa a přístupové cesty. Obecní
les v lokalitě s místním názvem
„Škarpa“ byl vyčištěn od náletových dřevin (akát, bez) a rozsáhlá holina byla osazena kvalitní
sadbou dubů, jasanů a dalších
dřevin. Tento projekt s manažerskou podporou MASky proběhl
v rámci projektů přeshraniční
spolupráce se slovenskou Skalicí. Souběžně obec zrealizovala
za dobré spolupráce s MASkou
projekt „Oprava lesní cesty u Výklopníku“ v k.ú. Sudoměřice“, za finanční podpory ze Státního
zemědělského intervenčního fondu ČR (dále SZIF) z Programu rozvoje venkova ČR. Hlavním
cílem tohoto projektu je vytvoření kvalitní příjezdové komunikace k převážně obecním lesním
pozemkům, které potřebují další údržbu. Stavba byla ukončena a uvedena do provozu v červnu
2011. Dalším záměrem obce je využití této příjezdové komunikace k lesu také jako součást cyklotrasy k přístavišti Výklopník. Na tomto záměru se již pracuje a byla podána žádost o dotaci z příslušného operačního programu EU. V cestě nám stojí jeden složitý problém – přemostění Baťova
kanálu. Než se tento most vybuduje, uvažujeme o zřízení převozníka v letní turistické sezoně, tak
jak to dříve na řece Moravě bývalo obvyklé. V případě přivedení cyklistické komunikace těsně až
k Baťáku, tak asi tuto historickou aktivitu dočasně obnovíme. Všechny cyklistické cesty vedou u
nás k Výklopníku, tak se přijďte podívat.
ST
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OSLAVA DNE DĚTÍ
V sobotu 26.5.2012 proběhla oslava Dne dětí na kolečku ve Starém potoku. Počasí nám přálo,
proto se dětí i rodičů sešel hojný počet. Oslavu zahájila členka rady rodičů Maruška Mikulková.
Poté, co uvítala děti i rodiče, se všichni odebrali na plácek před požární nádrž, kde bylo pro děti
přichystané překvapení v podobě vojenského auta Tatra 813 Grad - rychlopalný raketomet. Děti
shlédly ukázku přepadení vojenského vozidla dvěma ozbrojenými útočníky. Střílelo se
naštěstí jenom slepými náboji. Prázdné nábojnice z nich si mohly děti posbírat po ukončení
ukázky. Pak se děti, i vojenské vozidlo, přesunuli na kolečko a děti si mohly vyzkoušet, jak
se v takovém vozidle sedí, řídí, a měly možnost
si prohlédnout i zásobníky na rakety, umístěné
na korbě auta. Pan Trecha, který toto vozidlo
vlastní, ochotně klukům i holkám ukázal, jak
všechna technika v autě funguje.
O občerstvení se postaraly maminky a
členky rady rodičů, o diskotéku zase tatínek
Robert Šrédl. Ozvučení zapůjčil Mirek Mikéska, za což mu jistě patří velké díky.
Na závěr nechyběl ani táborák a výborné špekáčky z dílny manželů Schäckových, kteří špekáčky dětem darovali. Občanské sdružení Dolinečka darovalo dětem krabici výborných Tatranek.
Myslím, že letošní a také trochu netradiční den dětí se všem líbil.
Petra Šredlová
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PŘÍPRAVA NA HODY
Tento rok se nás sešlo jen pár párů , ale i tak
se nám podařilo všechno nacvičit. Naše zkoušky
probíhaly s humorem , nadšením ale taky velkou
chutí tancovat. Ze začátku jsme se po roku dostávali opět do tanečního tempa, ale byli mezi námi
i takoví co se museli učit tancovat od samých
základů . I když jsme se snad ani na jedné zkoušce, co si pamatuju, nesešli všichni,tak to na kráse
neuškodilo, protože většina z nás byla sehraná
z předchozích let. Zkoušky probíhaly převážně ve
volební místnosti, ale pokud nám počasí přálo, tak
jsme zašli do Starého potoka „na kolečko“. Jednou
z nejlepších zkoušek byla zkouška, kde se kluci učili cifrovat a jednému šohajovi aj gatě praskly.
Smály jsme se tomu celou zkoušku. Někteří zase byli vystresovaní díky maturitě a někteří to taky
kvůli ní vzdali . Čím víc hody klepaly na dveře, tím víc se zvětšovala panika, protože chyběl pořád
jeden tanečník. Nakonec aj teho tanečníka jsme sehnali a ceníme si toho ještě víc, že byl ochotný
až z Kyjova přijet. Písničky už jsme znali nazpaměť a tancování šlo už všem, tak na řadu došly růže.
Jako každým rokem, tak ani tento nebyl výjimkou, jsme potřebovaly udělat růže na vyzdobení
kolečka a máje, ale letos jsme po dlouhé době taky potřebovaly vyzdobit i Obecní Úřad, kam jsme
letos měli jít pro Hodové právo . Nakonec jsme to postíhali a nějaká růžička nám i zbyla . Zhodnotit vystoupení naší skromné chasy jste mohli sami v sobotu 2.června. Doufáme, že se vám líbilo
a chtěli bychom požádat sudoměřskou omladinu, aby se nebála a připojila se příští rok na hody
k nám, ať je nás zase o něco víc.
Míša a Maky
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HODY V ROCE OSLAV
Rok se sešel s rokem a členové kulturní komise začali více
sledovat předpověď počasí. Tak, jako každý rok, hrajeme na hody
loterii.
V pátek,1.června, jsme začali velmi brzy ráno. Už 5.30 vyrazil
Mira Mikéska, Martin Mikl a Tomáš Křižan pro májku, kterou
v průběhu dopoledne spolu s chasou očistili. Děvčata ji s Ivanou
Rybeckou nazdobila. Za pomoci jeřábu od pana Horáčka byla
májka postavena. Ano, toto není tradiční stavění májky. Příští
rok využijeme nabídnuté pomoci našich spoluobčanů. Májka
stála od 12.30 a přibližně ve 14 hodin začalo pršet. Předpověď
počasí vyšla. S napětím jsme sledovali radary, ale to je tak všechno, co jsme mohli dělat. Tělocvična byla domluvena, jenže všichni se těšili na zábavu pod širým nebem. David Janeček nám tak mohl nabídnout kompletní sortiment
bufetu. Stěhování na školní dvůr bylo pro něho nepředstavitelné. Na zábavu se skupinou Fair Play
se těšilo více jak 150 platících tanečníků. A ti se bavili do brzkých ranních hodin. Do brzkého rána
se bavila i většina chasy. Proto byla v sobotu v 9 hodin pro většinu hluboká noc a na úklid přišla jen
stárka s rodiči a dvě děvčata. Tak pro nás začal velmi dlouhý den hekticky.
Na minulých hodech se děvčata domluvila, že půjdou letos tradičně v šátku. Toto také splnila a
proto v průvodu více vynikli prostovlasí mládenci. Asi bychom měli ke krojům pořídit i klobúčky.
Po mši v kostele žádal o hodové právo stárek Lukáš Horák se stárkou Kristýnou Rybeckou. A tito
po udělení práva odvedli za doprovodu dechové hudby Blatnička chasu přes vyzdobené Chaloupky
do Starého potoka. Tam svůj program předvedla s nejmenšími dětmi Marie Mikulková. S dětmi od
3. třídy nacvičovala Radka Bučková a chasu dala dohromady Ivana Rybecká. Novinkou byl divadelní
pokus Kačena. Velký dík patří všem výše uvedeným a Marku Bučkovi za velmi ochotný doprovod při
zkouškách i na vystoupeních. Děkuji.
Od 20 hodin začala večerní dechová zábava, která snad udělala radost více jak 70 ti platícím, kteří
také pokusili své štěstí v tombole. Děkuji všem sponzorům, dárcům cen do tomboly.
V průběhu těchto extrémně hektických dnů si už každý z organizátorů umí najít něco, díky
čemu ta práce stojí za to. Letos byl velmi hřejivým rozhovor dvou tatínků:
X: „Tak už jdete na tu šaškárnu?“
Y: „Šaškárna?! Pro
nás je to tradice!“
Hody jsou jednou
z mála příležitostí, kdy
je zapojena celá rodina
od dětí až po babičky a
tak je celá obec aktivnější. Velmi si ceníme
takto aktivního přístupu rodičů. Věříme, že
se nám to všem mnohonásobně vrátí. Děkuji
Irena Šebestová
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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I cesta je cíl...
všichni to dobře známe: už abych byl dospělý, už abych
vyšel školu, už aby byly děti velké, už abych byl v důchodě...
A pak přijde moment, kdy se s ohlédnutím zpátky člověk
lekne toho, jak rychle se snažil přiblížit k cíli a neprožil
důkladně tu cestu k němu. Po velmi mladých lidech to
snad ani chtít nelze, protože z jejich úhlu pohledu budou
žít celou věčnost, ale z pohledu starších už je nejvyšší čas
se zbytkem v banku šetřit a dokonale ho zužitkovat Že
zkrátka nejde jen o cíl samotný, ale právě o samu cestu. Ale
nechci se teď zaplétat do filozofických úvah o životě. Jen
chci vzpomenout na krátký úsek života od letošního března k hodům. Je to ukázkový příklad tohoto rčení. Finále
našeho divadelního snažení bylo úžasné, ale to, co tomu
celou dobu předcházelo, také. A o to právě jde...
Když jsme byli svoláni k diskuzi na téma oslavy v
naší obci k 750. výročí jejího založení, napadaly nás různé možnosti, jak je udělat pro místní obyvatele, i hosty
zajímavé. A řeč přišla i na divadlo, které kdysi secvičil
David Janeček (ti, co ho tenkrát viděli, mají dodnes hluboký zážitek). Bylo tematicky zaměřené k naší obci, ale
byla v něm zangažovaná spousta lidí, takže se mu do
toho v krátkém časovém úseku nechtělo pouštět. David dal ale k dispozici scénku na způsob Slovácko sa nesúdí s názvem Kačena, která byla původně pro čtyři chlapy. Přinesla ji od něho Irena
Šebestová, že bychom to mohli zkusit jen tak na hody. Tím se automaticky pasovala do funkce
režisérky (a jak se později ukázalo, také scénografky, kulisáka a nápovědy). A jak jsme tak u toho
obeního úřadu stáli a rozumovali, první jednoznačně obsazenou osobou se stal Roman Schäck
do role starosty. Myslím, že od první chvíle nikoho nic jiného nenapadlo a že sám se toho zhostil
z gruntu, s energií sobě vlastní. Ostatní role si na své obsazení počkaly. První schůzka „divadelní společnosti“ byla rozpačitá. Scénáře v ruce a vyberte si, co kdo chcete. Jako první protnula
váhavé ticho Lidka Konečná, aniž by tušila jen zlomek toho, co na ni čeká: „Já si vezmu třeba toď, zkraja, Juru (a co se
jí povedlo z této postavy
dostat, v nás všech zůstane opravdu nadlouho). Ze
začátku to sice na nás zkoušela a chtěla se o plotek třeba
jen opírat a také jí připadlo
„špatně od žaludka“ přijatelnější, než „tamto...“ Ale
nakonec podlehla a postavila
se k roli pozadím ☺ ... „No a
já si vezmu sůseda Matůša.“
hlesla jsem a původně okrajové role Francka se dobro30
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volně ujal Mirek Mikéska. A prakticky bylo hotovo.. Chtěli jsme do toho jít, ale jakoby tomu
něco chybělo. Nešlo nám to „do huby“ a také Mirkův herecký potenciál se nám zdál naprosto
nevyužitý v původně upozaděné roli Francka. Usnesli jsme se tedy, že právě Mirek by mohl ty
dialogy rozšířit, ale také zkusit přepsat do sudoměřštiny. Z výsledku jsme byli nadšení. Ale to
už se nám opět zdálo, že když to vypadá tak slibně, že by to chtělo ještě další osoby. Vymysleli
jsme Jurovi - Lidce Konečné energickou a mladou ženku Anéšku, na kterou ochotně kývla Katka
Křůmalová (a neodpustím si dovětek, že i když přišla do skupiny poslední,byla nakonec první,
kdo uměl text nazpaměť). No a pak zas bylo: „Když má Jura ženu, já chcu také!“ Tak se Irena
kromě předchozího výčtu funkcí stala také mojí starostlivou ženou Babušou, Mirek pak dopsal
další dialogy a bylo to. K mému překvapení nebylo nijak těžké překonat ostych před sebou a
ostatními. Musím říct, že mě samotnou spíš překvapilo, jak těžké je dostat do hlavy malý kousek
předepsaného textu, i když logicky navazuje v dialozích a až teď si uvědomuju, jak musí mít
skuteční herci ty mozkové závity dobře promazané a protrénované, když jsou schopni dlouhých,
souvislých monologů bez možnosti si to upravit, jak se jim to hodí. Je to opravdu velice zajímavá
zkušenost.
A tak jsme se pustili do zkoušení. Nejdřív v pondělky ve volební místnosti a pak dvakrát do
týdne „na kolečku“, když už teklo do bot. Nejdřív čtení za stolem, potom pochodování s papíry
v ruce a dokonce jsme natočili cédéčko, abychom se mohli učit text třeba při jízdě autem. Prvním naším divákem se stal malý Matýsek, který vypadal při zkoušce náramně spokojeně (no,
jeho tatínek ho průběžně tak trochu uplácel mrkví s jablky ☺ a to nás utvrdilo v tom, že jdeme
správným směrem.
Jakmile jsme měli „nachozeno“, nastal čas posunout to celé někam dál. V průběhu zkoušek
jsme se dohodli, že jednotlivé úseky oddělíme nějakou hudbou a třeba nějakým ponocným. Takže
se vždycky odněkud ozvala Irena se svým zrychleným ósmá hodina ódbila, désátá hódina ódbila
a hudba lá lá lá. Jenže den dé se přiblížil a bylo třeba tomu dát konkrétnější podobu. Tak koho?
Snad jednohlasně padlo, že oslovíme Růžku Kláskovou, protože je o ní všeobecně známo, že je
nejen duchem mladá, ale také
schopná jít s námi do toho, což
se nám opět neomylně potvrdilo.
Dala ponocnému Janovi konkrétní podobu a nezaměniteného
ducha.To nás posunulo opět o kus
dopředu. Posledním, leč neméně
důležitým krokem, bylo podbarvení hudbou. A jak jsme tak přemýšleli, naráz padly jména zpěváků- pana Gavlíka a Hurbana a
to se nám opět velice zamlouvalo.
O to větší radost byla, když na to
kývli. No a výsledek - slyšeli jste
sami. Prostě paráda!
Generálka proběhla velice fundovaně. S kulisami, kostýmy i pravou slivovicí a vzali jsme to
opravdu důkladně a rozcházeli se (někteří pěšky, někteří na kárce) za tmy.
Premiéra byla skutečnou zátěžovou zkouškou a malou maturitou dohromady. Odměnou nám byl potlesk, i nadšené ohlasy Vás diváků. „Bylo to moc pěkné, jen Vás nebylo
dobře slyšet.“ neslo se davem. Škoda toho ozvučení, ale když tak nad tím přemýšlím, na to,
že to byla vlastně nakonec pantomima, to nebylo vůbec špatné... ☺
Pavla Sochorová
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Dotaz:
Chci se věnovat dětem v domácnosti bez toho, abych byla evidovaná na úřadu práce.
Za jakých podmínek bych mohla, aby za mě bylo zároveň placeno zdravotní pojištění,
případně abych mohla pobírat dávky v hmotné nouzi?
Odpověď:
V hmotné nouzi je podle z.č. 111/2006 Sb. ve zněšní pozdějších předpisů pouze matka pečující o alespoň jedno dítě předškolního věku, které nemůže být z vážných důvodů
umístěno v předškolním zařízení (jesle, školka). Pokud jsou v takové rodině splněny další
zákonné podmínky pro přiznání dávky v hmotné nouzi, bude přiznána.
Žena nemusí být evidovaná na úřadu práce a je za ni hrazeno zdravotní pojištění její
zdravotní pojišťovnou, pokud se stará buďto o jedno dítě do 7 let věku (nezáleží na tom, zda
může nebo nemůže být umístěno v předškolním zařízení) , nebo o nejméně dvě děti do 15
let. Za těchto podnínek však nemůže být žena s dětmi v hmotné nouzi.
To znamená, že i kdyby příjem její rodiny nedosahoval výše životního minima, nemůže
jí být přiznána dávka v hmotné nouzi, pokud by se neevidovala na ÚP.
Dotaz:
Jsem evidovaný na ÚP, onemocněl jsem, vztahuje se i na mě kontrola dodržování
léčebného režimu práceneschopných?
Odpověď:
Kontrolu prování OSSZ svými zaměstnanci, kontroluje se občan v pracovní neschopnosti, který pobírá dávky nemocenského pojištění – nemocenskou.
Uchazeč o zaměstnání, evidovaný na ÚP, který neonemocněl v ochranné lhůtě a nepobírá dávky nemocenského pojištění, nemá vystavenou „neschopenku“ v pravém slova smyslu,
ale jen výměnný poukaz (potvrzení) od lékaře. Pokud občan tedy nepobírá nemocenskou,
nekontroluje u něj OSSZ, jak dodržuje léčebný režim.
Lékař na výměnném poukazu potvrzuje, že je občan nemocný a nemůže se po určitou
dobu (uvedenou v poukaze) dostavit na ÚP. Pokud je občan nadále nemocný, po uplynutí
této doby pošle další poukaz, kde je lékařem uvedeno, na jak dlouhou další dobu se nemůže
ze zdravotních důvodů vzdalovat z bytu. Po uplynutí této doby je pak občan ze zákona povinen do 8 dnů se ohlásit na ÚP, avšak ÚP vyzývá, aby se takový občan dostavil nejpozději
do tří dnů.
Dotaz:
Jsem na mateřské dovolené s druhým dítětem, s manželem se rozvádíme, má manžel
vyživovací povinnost jenom vůči dětem, nebo i vůči mně?
Odpověď:
Podle zákona o rodině má být hmotná i kulturní úroveň manželů stejná, mají vůči sobě
navzájem vyživovací povinnost po dobu trvání manželství. Protože jste na mateřské dovolené, dá se předpokládat, že Vaše příjmy jsou nižší než příjmy Vašeho manžela (pokud pracuje), proto by měl přispívat i na Vaši výživu, nejen na výživu dětí. Pokud nepřispívá, máte
možnost podat soudu návrh na stanovení výživného. Pro manželku platí výživné až ode dne
podání žádosti o ně, ne zpětně.
Vyživovací povinnost zaniká automaticky (nemusí se o její zánik žádat) nabytím právní
32
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moci rozsudku o rozvodu manželství. Skutečnost, že jste na mateřské dovolené, může být
důvodem k tomu, aby soud žalobu o rozvod manželství zamítl (záleží na zvážení soudu,
může, a nemusí zamítnout).
Rozvedený manžel, který není schopen sám se živit, může žádat od bývalého manžela,
aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových
poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud na návrh některého z nich o výživném. Soud
může rozvedenému manželovi, jestliže se na rozvratu manželství větší mírou nepodílel a
kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi
výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely. Takovéto výživné
lze přiznat nejdéle na dobu tří let od rozvodu. Právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný
manžel (ten, co na tom byl po rozvodu špatně a bylo mu přiznáno výživné) uzavře nové
manželství nebo povinný manžel (ten, co má výživné platit) zemře. Právo na výživné zanikne také, jestliže se manželé domluví na jednorázové částce, kterou poskytne ten z nich, kdo
je na tom finančně lépe, tomu druhému.
Upozornění:
V poslední době se stává zejména starším ob čanům (ale týká se to i mladých), že podepíší smlouvu na cokoli, aniž by si ověřili, jaké to bude mít pro ně důsledky.
Uvedu příklad – stalo se, že občan nedalekého města podepsal smlouvu o dodávkách
plynu a elektřiny s novým dodavatelem, protože ten slíbil nižší cenu (ceny energií lze porovnat na internetu). Pracovník nového dodavatele si vzal od klienta plnou moc k ukončení smlouvy o odběru energií s předchozím dodavatelem. Jaké však bylo zděšení klienta,
když zjistil, že nyní platí za elektřinu dodavatelům dvěma. Šel se tedy, sice pozdě, ale přece,
poradit a bylo zjištěno, že nový distributor vlastně zákazníka tomu předchozímu „ukradl“,
protože smlouva na odběr elektřiny u toho předhozího byla sjednána na dobu určitou, což
nový distributor neakceptoval. Aby nemusel zákazník předchozímu distributorovi platit Kč
5000,- za předčasné odstoupení od smlouvy, vrátil se zpět k prvnímu distributovori (po
dohodě s ním, jak to udělat) a nový distributor by měl zákazníkovi neprávem přijaté platby
vrátit. Možná bude ještě zajímavé, jak to bude dále probíhat.
Podobných případů i z jiných oblastí bych mohla uvést více.
Proto je velice důležité před uzavřením jakékoli smlouvy věnovat čas ověření si všech
skutečností s tímto souvisejících. V žádném případě nic hned nepodepisovat, ale poradit
se s rodinnými příslušníky i odborníky v té které oblasti. Člověk si tím ušetří bezesné noci,
námahu a čas s uvedením věcí do pořádku a nezřídka i peníze, o které může při takových
transakcích dojít.
Bc. Helena Tomčalová

Kulturní komise pořádá
při příležitosti 750. výročí založení naší obce
Ukončení prázdnin s DJ Luďkem Ptáčkem
dne 31. srpna 2012 v Zahrádkářském areálu.
Srdečně Vás zveme.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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DOLINEČKA ŽIJE
Předem vás všechny co nejsrdečněji zdravím a chtěl bych vám přiblížit naše aktivity..
Když začnu postupně, a to od nového roku, tak jsme tradičně zahráli na každoročním školním
plese, který je od samého začátku plně obsazený a parket stále plný. Pak jsme si zazpívali a zahráli na
sudoměřickém fašaňku, který jsme také částečně sponzorovali. V květnu jsme již tradičně uskutečnili
MUZICÍROVÁNÍ VE STARÉM POTOKU. Akce se vcelku vyvedla, ale opět nás trošku zaskočilo
počasí. Co mě moc potěšilo, ale ne jenom mě, je to, že s námi hrála skupina Mirečkovi Sekerášé, které
jsem pozval jako druhou kapelu, aby si všichni přišli na své. A tak bylo o více žánrů postaráno. Dále
pak vystoupil taneční kroužek Pusinky, na které je radost se dívat. Pro naše nejmenší bylo připraveno
pár soutěží se sladkou odměnou. Bylo chladno a také pršelo, ale i tak účast byla dobrá. Přijela za
námi spousta kamarádů a příznivců - například z jižních Čech, od Zlína, Vlkoše u Kyjova a spousta
dalších.
Dále musím vzpomenout 750 let založení obce, na které se také připravujeme. Bude se konat 6.7.července v krásném prostředí našeho vinařského areálu. Už od března nacvičujeme s našimi seniory písně sudoměřského rodáka Jana Míši, které budou zaznívat po oba dva dny na těchto oslavách.
Dále jsme se scházeli na zkouškách s našimi nejmenšími dětmi, staršími dětmi a dospívající chasou
a trénovali na místní hody, které se uskutečnily na začátku června.Na podzim nás čeká druhý ročník
ženáčských hodů.
Občanské sdružení Dolinečka má muzeum starožitností, které se nachází v místní firmě Antique
u níž je možnost odpočinout si v prostorném altánu, který je postavený hned vedle výstavní expozice
s kapacitou až 20 míst k sezení. S možností občerstvení a s otevírací dobou ve všední dny od 10.0016.00hod. V sobotu a v neděli od 10.00-14.00 hodin.
Další odpočinková místa na hudební stezce Dolinečka jsou na Telatniskách, dále ve Starém
potoku u vinných sklepů, kde se nachází také vybudovaný altán a odpočinek je ve velmi příjemném
prostředí.Dále turisté můžou pokračovat kolem sklepů až po krásný zahrádkářský areál,ve kterém se
konají veškeré kulturní akce. Od hodů po různé zábavy, po naše takzvané Kolečko ( asfaltový kruh
na kterém tanečníci předvádí své taneční umění).
V závěru bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat našim sponzorům,kteří se s námi podílejí na akci Muzicírování ve starém potoku. Je to řeznictví Schäckovi, vinařství Bučkovi, vinařství
Brázdovi,vinařství František Toman, vinařství Petr Klásek z Petrova a vinařství Miroslav Svoboda,
také z Petrova. Tímto jim moc děkuji...
Za O.S. Marek Buček

DLUHY nejsou ostuda !
I v EXEKUCI a DRAŽBĚ máme řešení.
(žádné peníze předem)
TEL.: 777 60 40 74
FINANCE s právním servisem,
bezplatné poradenství
TEL.: 777 60 40 74
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Z ČINNOSTI MO SD ČR V SUDOMĚŘICÍCH
V minulém vydání zpravodaje vzpomínala Mgr. Marie Stružková na naše mladá léta, jak
jsme se zapojovaly my ženy do dění v obci.To byla jiná doba, jiné podmínky , ale také si na ně
rády vzpomeneme. U mužů jsou zájmy podobné jako dřív, jen do sportu se teď zapojují většinou jen pasivně. Holt léta letí... Jen v krátkosti připomenu, co jsme v tomto pololetí dokázali
stihnout.
V měsíci lednu jsme měli zajímavou přednášku našeho člena p. Čajky o alternativní medicíně léčebnými metodami, např. reiki. Některé z nich provádí i on sám.
V únoru už bylo akcí více – sešli jsme se na dvou klubových dnech – hráli jsme stolní hry,
povídalo se a také jsme se domluvili na účasti ve fašaňkovém průvodě. Protože bylo hodně zima,
foukal studený vítr, sešlo se nás jen 6 tetek „Sudomírek“ a kominík. Před průvodem probíhala i
obecní zabíjačka, na které jsme prodávali patenty.
Některé naše členky se zúčastnily s MO SD ČR Hodonín zájezdu na koupání do maďarského
Gÿoru. Také jsme byli v divadle ve Zlíně na představení Kočičí hra.
V měsíci březnu byla výroční členská schůze s posezením a vzpomínkou na MDŽ.
Podávalo se menší občerstvení a kdo co přinesl a schůzí se nesla družná zábava a povídání.
Bylo jen jedno klubové odpoledne, protože už začínaly jarní práce v zahrádkách i doma. Také
jsme byli ve Zlíně v divadle na představení Brouk v hlavě.
V dubnu jsme se zúčastnili Pálení čarodějnic na Výklopníku.
Na 1.května jsme se individuálně zúčastnili otevírání plavební sezony na Baťově kanále a
31.5.jsme si zajeli do Skalice na koncert Alexandrovců.
V červnu se zapojujeme do hodových oslav a na 20. června plánujeme zájezd na trase Buchlov – Buchlovice – Velehrad - Modrá.
Přestože zajišťování všech akcí stojí výbor hodně úsilí a přestože pro členy poskytujeme
finanční příspěvky, nejsou tyto akce plně využívány. Rovněž autobus na zájezd není plně obsazen i když jme nabízeli volná místa ostatním spoluobčanům.
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No, a protože se blíží doba, kdy nás dovedou hodně potrápit takové potvůrky, jako jsou
komáři nebo klíšťata, přidám na závěr babský recept na jejich odpuzení (zdroj internet):
Komáři: Koupit si 200 ml skleničku Alpy, do toho nastrkat 30 kousků hřebíčků – koření,
nechat to vyluhovat 24 hodin. Pak se tím namazat, hřebíček nevyndávat, Alpa maličko zhnědne.
Působí naprosto nečekaně, po namazání komáři odlétají hledat jinou oběť......
Klíšťata: Na přípravu potřebujete 1 sáček rozmarýnu, 1 litr vody a 1 lžíci bílého vinného
octa. Do hrnce nalijte vodu a přived‘te ji do varu. Potom odstavte a vysypte do vody rozmarýn a
nechte pořádně vylouhovat. Rozmarýn může být ve vodě, až do vychladnutí odvaru, pak scedíme a přidáme lžíci vinného octa. Přírodní repelent se přelije do lahvičky od spreje a uloží se do
chladničky. Před každým výletem do přírody si nasprejujeme tělo, hlavně nohy od kolen dolů
a také obuv.
Za MO SD Růžena Klásková

CYKLOOKÉNKO VLASTIMILA HYNČICY
Závodní sezona ve sjezdu na horském kole je
už pro mě rozjetá na plný plyn. Začátek sezony
jsem nebyl ideálně rozjezděný, ale po dvou závodech jsem se dostal do pohody. Přešel jsem do nové
kategorie master, kde startují jezdci nad třicet let.
Chci se připravit na Mistroství Evropy, které se
pojede ve Slovinsku. Je to pro mě nový cíl po úrazu.
V Moravsko-slovenském seriálu jsem zatím na prvním místě po dvou závodech. V úvodním českém
poháru v Monínci blízko Sudoměřic u Tábora jsem
obsadil první místo. Taky cestujeme po slovenském
poháru a mám stejně bodů, jako Petr Drábik a přetahujeme se o prvenství. Zatím jsem spokojený, ale
musím se poctivě připravovat na každý závod. Snad
se bude dařit i na dalších závodech, které mě čeka-

jí. Čekají nás oslavy
Sudoměřic, kde se
potkáme ve stánku
s bratrem Petrem, v
němž vystavíme trofeje, i závodní kola,
na kterých závodíme.
Připravíme autogramiádu, i ukázku v
cyklotrialu. Všechny
Vás tam srdečně zvu.
Vlastimil Hynčica
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HOKEJBAL
Už je červen a to znamená, že hokejbalová
sezona končí. Sudoměřice
sezonu začali hodně dobře.
V základní části jsme skončili třetí, ale v play off se
nám přestalo dařit a vypadli jsme v prvním kole. Celkově nám za tuto sezonu
patří 5. příčka.
Po obrovském zklamání v lize,chceme alespoň
něco dokázat v Českém
Poháru, což se nám zatím
daří. Sudky se probojovali
až finále, kde nastoupí proti
vítězi základní části extraligy HC Kert Park Praha a
proti letošnímu vítězi Extraligy HBT Vlašim. Bronzové medaile máme jisté, ale chceme dokázat, že
se vyrovnáme extraligovým mančaftům a jedeme tam se vztyčenou hlavou.
Výsledky jarní části:

SK Kometa Polička : SK Sudoměřice 1:3
TJ Lokomotiva Česká Třebová : SK Sudoměřice 1:2
TJ ACS Malenovice SV : SK Sudoměřice 2:4
HBC Vsetín : SK Sudoměřice 1:4
SK Sudoměřice : HC Jestřábi Přelouč 4:1
SK Sudoměřice : ERA Svítkov Stars Pardubice 5:2
HBC Rigum Hodonín : SK Sudoměřice 4:3

Výsledky Play off:

SK Sudoměřice : SK Kometa Polička 1:3 ( 2:0, 1:2, 2:5, 2:3ss)

Sestava Sudoměřic:
Brankáři:
Komenda,
Krýsa, Kučera
Obránci: Dinka, Ivánek,
Stratil, Gajda, Sobol,
Zelenka
Útočníci: Kosík, Kaluža
ml., Jurásek, Hujsa Mi.,
Hujsa Ma., Chovanec,
Mišík,Mezuláník,Kucharič, Bošák,Moravec
Jan Kaluža ml.
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PRO BYSTRÉ HLAVIČKY
Střípky z pamětí sudoměřického nádraží.
V jižní části země Moravsko – Slezské, v okrese Hodonín, v nadmořské výšce 173,6 m.n.m. leží
železniční stanice Sudoměřice – Petrov ( tak zněl původní název). Se stavbou železnice v úseku Veselí nad Moravou – Sudoměřice bylo započato v roce 1884. První vlak přijel do stanice Sudoměřice
– Petrov na podzim roku 1886. Při vybudování tvořila stanice konečnou stanici do Uherska. Doprava
byla tehdy vedena ráno, v poledne a večer, čili tři páry vlaků. V té době nebyla železnice vybudována
do sousední Skalice (tehdy „Szakolcza“) a cestující i zboží docházeli do stanice Sudoměřice – Petrov.
V roce 1888 bylo započato se stavbou železniční spojky do Rohatce. Provoz byl zahájen v roce
1891 a opět byly vedeny tři páry vlaků denně. Jako staniční budova tehdy sloužil dnešní strážní domek ( skladiště zboží stojí do dnešního dne na původním místě). Po propojení tratě Sudoměřice
- Skalica na Slovensku v roce 1895 byla vybudována i nová výpravní budova, která slouží dodnes. Od
srpna 1889 spravoval železniční stanici správce p. Einzinger až do září 1892. Od září 1892 do března
1898 byl správcem stanice p. Rojar. Od března 1898 do září 1907 byl správcem stanice p. Stolz. Od
září 1907 do září 1911 byl správcem stanice p. Škarohlíd. Od září 1911 až do ledna 1939 spravoval
stanici p. Blažek. Tento vrchní oficiál, dlouholetý správce stanice, odešel dne 1. února r. 1939 do
výslužby. Jeho místo převzal oficiál p. Viktor Hanzl, který vykonával později funkci náčelníka stanice
až do 31. prosince 1958, kdy odešel na zasloužený odpočinek do starobního důchodu. Dnem 1. ledna
1959 do funkce náčelníka stanice byl jmenován p. Jan Kobéda a tuto funkci vykonával do odchodu
na zasloužený odpočinek r.1980.
(Převzato z „Pamětní knihy „ ŽST Sudoměřice.)
Maky Ondrovčíková
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