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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
minule jsem v březnovém úvodníku zpravodaje vyslovil
přesvědčení o tom, že snad přichází radostnější období. To
se nám bohužel nesplnilo. Přišly hrozné květnové události na
řece Moravě a počasí navíc stálo opravdu za houby. Stále pršelo a v tuto dobu jsou ještě v běhu velké povodně v Čechách.
Sudoměřice navíc zažily opět propršené hody. Moc radosti
v tomto období tedy nebylo, doufejme, že se to v dalších obdobích zlepší.
V květnu začala u nás konečně ordinovat paní doktorka Výmolová. Doufám, že po počátečním rozpačitém a trochu zmatečném úvodu s personálem ordinace společně sladíme noty,
a že pacienti paní doktorky budou spokojeni, a hlavně to bude
ku prospěchu jejich zdraví. Dále se dokončují práce na Statku, kde se vybudovalo nové sociální
zařízení. Stavební úpravy sociálek jsou ukončeny, ale vyvstala tam potřeba rekonstrukce elektřiny pro tu část objektu, který využívá obec pro své potřeby a potřeby organizací z obce. Začalo
zateplování objektu zahrádkářů ve Starém potoku. Snad se počasí umoudří a budeme schopni
dokončit tuto stavbu, na kterou jsme získali dotaci z evropských peněz. Dokončil se částečně
rybník na Bařinkách vč. zatravnění okolí. Před pár dny jsme podali žádost o dotaci na ozelenění
okolí rybníka, které jsme povinni realizovat a je to podmínka k úspěšné kolaudaci této stavby.
Pokud dotace projde, bude se s výsadbou stromků začínat někdy na podzim. V uplynulém období jsme obdrželi rozhodnutí o získání dotací na zametací stroj, dále o poskytnutí dotace na
svozové nákladní auto ke svážení biologického komunálního odpadu a dotaci z MMR na vybudování dětského hřiště v mateřské škole, protože stávající už nám dosluhuje a revizní technik
nám některé herní prvky zakázal používat. Zadávací řízení k těmto třem veřejným zakázkám
bude ve velmi krátkém době vypsáno a budou vyvěšeny na webu obce a příslušných profilech
zadavatele. Zametací stroj bude sloužit pro úklid zpevněných veřejných ploch, dotace na svoz
odpadů zahrnuje zakoupení nejenom nákladního auta se třemi kontejnery, ale i pořízení 250
kusů kompostérů pro vlastníky RD v obci, aby se začalo s využitím zelené hmoty na výrobu
kompostu přímo v domácnostech. Věřím, že zájem občanů bude odpovídající a že ve výsledku
snížíme množství komunálních odpadů, které se odvážejí na skládku TKO do Mutěnic a tím
se sníží i stále se zvyšující náklady na
likvidaci odpadů v naší obci.
Kulturní akce. V dubnu se konaly velmi úspěšné a slušně navštívené
akce - místní výstava vína a Slet čarodějnic na Výklopníku. V květnu tradiční otevírání plavební sezony a páteční program sudoměřických hodů.
1. června byl sobotní hodový program
narušen dešťěm a konala se mokrá
varianta v tělocvičně. Povolení hodů
bylo provedeno netypicky na školním
dvoře a chyběl bohužel stárek se stárSUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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ků. Nikomu se totiž do této funkce nechtělo. Všude jinde si to všichni považují za
čest být stárkem či stárků alespoň jednou
za život, jenom a u nás je to jinak. Škoda. V neděli v kostele byla při příležitosti
80. výročí kostela sloužena slavnostní bohoslužba, kterou sloužil nedávno vysvěcený kněz působící v Kanadě v městě Calgary, P. Lukáš Drápal, syn našeho bývalého
spoluobčana Drahomíra Drápala z Horního konce. Je to po velmi dlouhé době, kdy
u nás sloužil mši svatou kněz, který má po
otci sudoměřické kořeny.
V červnu se konalo Muzicírování
s DH Dolinečka 21. června a v sobotu 22. června Pouť na Žerotín jako součást oslav 1150.
výročí od příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. O těchto akcích Vás nemůžu
blíže informovat, protože tento úvodník píši dříve nežli se tyto akce uskutečnily.
Závěrem bych chtěl popřát všem svým spoluobčanům i ostatním čtenářům tohoto zpravodaje pěkné letní dny, a hlavně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Stanislav Tomšej – starosta obce

USNESENÍ Z XXI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE SUDOMĚŘICE ZE DNE 29. 4. 2013
Usnesení č. XXI/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu RSDr. Štěpána Bučka a pana Františka Mikésku. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XXI/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e program XXI. zasedání zastupitelstva
Hlasování č.2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/2 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na r. 2013. Navýšení
příjmů o 436 300,- Kč, navýšení výdajů o 356 200,- Kč, financování - 80 100,- Kč.
Hlasování č.3: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (RSDr. Štěpán Buček)
Usnesení č. XXI/ 3 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje roční účetní uzávěrku obce Sudoměřice za rok 2012
a hospodářský výsledek roku 2012.
Hlasování č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/ 4 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXI/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 40 tis. Kč z FORM manželům Anně a Emilu
Chocholáčkovým, za podmínky dodržení všech podmínek dle Statutu FORM Obce Sudoměřice.
Hlasování č.5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/ 5 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje finanční dar od Ing. Miroslava Janečka ve výši 10 tis. Kč
na aktivity ZŠ a MŠ Sudoměřice.
Hlasování č.6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/6 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení žádostí pana Miroslava Miškeříka, Sudoměřice 66, pana Lukáše Horáka, Sudoměřice 215, pana Václava Gavlíka, Sudoměřice 382, paní
Hany Houdkové, U Korečnice 1081,Uherský Brod a pana Františka Knotka, Veselská 1536,
Strážnice do pořadníků žadatelů o koupi stavebního pozemku z vlastnictví obce Sudoměřice.
Hlasování č.7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/7 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu k podpisu smlouvy o umístění kontejneru na
oděv, obuv a hračky v Sudoměřicích.
Hlasování č.8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí vyjádření stavební a kulturní komise ke stavbě
rekonstrukce obřadní síně a pověřuje obě komise k pokračování přípravy stavby rekonstrukce
obřadní síně do příštího zasedání.
Hlasování č.9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky
parc. č. 1910, 2654/12 a 2654/35 ve vlastnictví obce, kde obec Sudoměřice je povinný a JMP Net
oprávněný a ŘSD ČR je investor přeložky plynovodu u silničního obchvatu I/70.
Hlasování č.10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky
parc. č. 1713/1, 1713/16 a 1713/27, 1713/29, 19009/1 a 4973/2 ve vlastnictví obce, kde obec
Sudoměřice je povinný a R.ON Distribuce oprávněný a ŘSD ČR je investor přeložky vedení
Vn 22kW u silničního obchvatu I/70.
Hlasování č.11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/11 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXI/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. HO014130004657/001 na pozemek parc. č. 1508/1 ve vlastnictví obce, kde obec Sudoměřice je povinný a R.ON Distribuce oprávněný.
Hlasování č.12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/12 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje přijaté usnesení č. XX/22 ze dne 25. 2. 2013.
Hlasování č.13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/13 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části objektu č. p. 289 na
parc. č. 696 v k. ú. Sudoměřice na úřední desce OÚ Sudoměřice.
Hlasování č.14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/14 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspěvek na akci Festival na vodě Lučina 2013 žadatel o.s. S ÚSMĚVEM, Komenského 565, Strážnice.
Hlasování č.15: pro 6, proti 1 (Kolibová), zdržel se 3(Mikéska, Tomčala,Tomšej)
Usnesení č. XXI/15 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek Místní rybářské skupině Sudoměřice –
Vanďurák na zarybnění formou proplacené faktury.
Hlasování č.16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/16 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje místostarostu zpracovat rozpočet na opravu havarijního stavu hráze do příštího zasedání.
Hlasování č.17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/17 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje komisi ŽP k prověření potřebnosti nabídky pozemků od pana Pavla Bučka parc.č. 1959/3 o vým. 2478 m2 - lesní pozemek, parc.č. 2429 o vým.
1283 m2- orná půda a parc.č. 2430 o vým. 1122 m2 – orná půda .
Hlasování č.18: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/18 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje odprodej zámkové dlažby z majetku obce.
Hlasování č.19: pro 9, proti 1 (Kolibová), zdržel se 0
Usnesení č. XXI/19 bylo schváleno.
6
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Usnesení č. XXI/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc. č. 959 v k. ú. Sudoměřice (zastavěná
plocha a nádvoří)o výměře 165 m2 panu Pavlu Ondrovčíkovi (nar. 1979), Sudoměřice 188, 696 66
Sudoměřice za cenu 10,- Kč /m2 a příslušenství KS. Pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Hlasování č.20: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/20 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/21:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc. č. 1786/225 v k. ú. Sudoměřice
o výměře 15 m2 a pozemku parc. č. 1786/240 v k. ú. Sudoměřice o výměře 311 m2 paní MUDr.
Lucii Poláčikové, Vajanského 3394/8, Levice – Slovensko za cenu 150,- Kč/m2
Hlasování č.21: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/21 bylo schváleno
Usnesení č. XXI/22:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice neschvaluje příspěvek na školní výlet.
Hlasování č.22: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/22 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/23:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice schvaluje odměnu členovi zastupitelstva Mgr. Tomáši Tomčalovi s účinností od 26. 5. 2013 ve výši 1520 Kč.
Hlasování č.23: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/23 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/24:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice pověřuje stavební komisi a kulturní komisi k projednání
a vyhledání vhodných možností na vybudování multifunkčního školícího a kulturního zařízení,
které by navazovalo na stávající objekty.
Hlasování č.24: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/24 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/25:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu obce připravit do příštího
zasedání rozbor stavební akce na zdravotním středisku a na statku.
Hlasování č.25: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/25 bylo schváleno.
Usnesení č. XXI/26:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice pověřuje starostu projednat prověření plnění smlouvy s firmou
Megawaste ohledně zapůjčení popelnic do příštího zasedání
Hlasování č.26: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXI/26 bylo schváleno.
Stanislav Tomšej, starosta
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Komise životního prostředí
Vážení spoluobčané,
naše obec se letos poprvé zapojila do oslav mezinárodně uznávaného svátku DNE ZEMĚ.
Oslavy oproti původnímu plánu proběhly i díky zájmu a ochotě vedení Základní školy Sudoměřice ve dvou dnech.
V pátek 19. dubna provedli žáci Základní školy v obci pod dozorem kantorů úklid a vyčištění dětských hřišť včetně jejich okolí, okolí Základní a Mateřské školy a prostranství v obci. Při
této očistě žáci vysbírali 4 plné pytle odpadků a přispěli tak ke zlepšení prostředí v Sudoměřicích. Po tomto sběru proběhla beseda na téma Životní prostředí kolem nás. Při této besedě
prokázali žáci aktivitu a přehled v oblasti nakládání s odpady což je určitě chvályhodné a svědčí
o dobré osvětě jednak učitelů a také rodičů. Na závěr za svoji práci dostali malou odměnu.

V sobotu 20.dubna byla provedena očista koryta Sudoměřského potoka a jeho okolí v úseku
od silničního mostu u bývalého Slokova po obecní rybník Vanďurák.
Této akce se zúčastnilo celkem 25 lidí, z nichž bych jmenoval členy Turistického kroužku
pod vedením p.Smoly a p. Šebestové, členy rybářského sdružení Vanďurák, členy Mysliveckého sdružení Valcha, občany Sudoměřic a v neposlední řadě členy komise životního prostředí,
která celou akci uspořádala. Díky svému velkému nasazení účastníci akce sesbírali na 40 pytlů
odpadků a nečistot a několik pneumatik, což jsou určitě věci, které do přírody nepatří. Na závěr
připravili členové místní rybářské skupiny Vanďurák na stejnojmenném rybníku občerstvení.
Závěrem bych chtěl tímto vyslovit velké poděkování v první řadě Zastupitelstvu obce respektive Obecnímu úřadu za podporu a finanční zajištění akce, panu Schäckovi za jeho nemalý
materiální dar na občerstvení a všem, kteří se zapojili účastí nebo přípravou této akce.
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UPOZORNĚNÍ:
Vprůběhu května byl u zdravotního střediska umístněn firmou Revange a.s. kontejner sloužící ke sběru oblečení, obuvi a hraček. Vedle ostatních způsobů sběru separovaného, biologicky
rozložitelného odpadu a suti máme nyní i my další možnost jak snížit množství komunálního
odpadu v našich popelnicích. Tím, že odložíte do této nádoby textil, obuv nebo hračky, nejen že
neskončí tento materiál v popelnicích a následně bez užitku na skládce komunálního odpadu,
ale bude vytříděn výše uvedenou firmou a podle jeho kvality dále využit a to 3 způsoby :
- vysbíraný materiál, který se podaří zachránit bude zpětně použit k jeho původnímu účelu
buď k prodeji v obchodech s použitým zbožím, nebo pro různé neziskové charitativní organizace pro pomoc potřebným.
- další část najde své využití v průmyslu jako hadry na čištění strojů, zařízení atd.
- zbylých asi 10% je odpadem, který je beze zbytku využit energeticky – řízeným spalováním, což je určitě lepší
než uložením na skládce
Firma Revange a.s. provozuje tento kontejner vůči Obci
Sudoměřice bezplatně, avšak vyžaduje z důvodu zajištění
minimální provozní efektivity měsíční uložení v nádobě alespoň 300 – 500 kg suroviny.
Využijte prosím této možnosti k uložení nepotřebného
textilu, obuvi a hraček. Věřím,že ani donášková vzdálenost
z jakékoliv části Obce nebude důvodem ukládat tyto komodity do popelnic na komunální odpad.
Děkujeme.
za komisi ŽP František Mikéska
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Duchovní okénko
Milí občané a farníci!
Po Velikonocích jsem se dožil Abrahámova věku,
který jsem spolu s Vámi a pozvanými hosty oslavil. Chtěl
bych touto cestou všem poděkovat za upřímná přání a veškerou výpomoc. Moje rodina (40 příbuzných a přátel) si
velmi vážila toho, že mohla přijet a mohla být přítomna
této události; dále se účastnilo oslavy mého životního jubilea asi 100 pozvaných hostů z okolních farností, kde jsem
působil a nadále působím a také 12 polských kněží, kteří
působí v různých farnostech České republiky.

V měsíci květnu jsem měl možnost vykonat třídenní pouť do Polska
nejen s věřícími z naší farnosti, ale
i z okolí. Dále jsme ve farním společenství prožívali 1. svaté přijímání,
průvod Božího Těla (kvůli nepříznivému počasí jen pod podloubím
DPS), obecní hody, u kterých hlavním
celebrantem a kazatelem byl rodák
z nedalekého Vradištia (SR) P. Štefan
Herenyi a 80. výročí posvěcení našeho kostela, při němž uděloval novokněžské požehnání také
náš rodák P. Lukáš Drápal z Kanady. Připomenu, že naposledy farnost prožívala primice P. Františka Fialy 10. srpna v roce 1938. O rok později byl vysvěcen na kněze druhý sudoměřický rodák
P. Martin Buček, primiční mši sv. ale sloužil na Velehradě.
Před samým odletem P. Lukáše do České republiky jsem si s jeho taťkou Drahomírem vyměnil několik emailů. V posledním emailu p. Drahomír napsal pozdrav, který je určen všem
spoluobčanům a farníkům. Cituji:
„Otče Jiří, mnohokrát Vám děkuji a srdečně
zdravím celou farnost. Vaše kázání jsem obdržel
druhý den v e-mailu. Bylo velmi krásné, tak jsem
si ho vytiskl a spolu s manželkou jsme ho několikrát pročítali. Moc krásné fotografie krojovaných
dětí a mládeže. Jsem velmi dojatý a pyšný na
kulturu, tradice a hlavně víru, jež předávají rodiče, prarodiče, celá obec a farníci Sudoměřic mladým lidem. To jsou základy na skále, o kterých
jste mluvil, což jsme si uvědomili, když jsme přišli
do Kanady a podle toho jsme taky naše děti vychovávali. Náš nejmladší syn Marek take studuje
10
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první rok v semináři sv. Josefa v Edmontnu. Naše nejstarší dcera vystudovala, pak učila na střední škole
a nyní pracuje jako koordinátorka sociální spravedlnosti pro diecézi v Calgary. Největší zásluhu na výchově našich dětí má moje manželka Františka a její maminka, jež jí předala silnou víru křesťanskou výchovou. Pán Bůh zaplať za všechny dary, které jsme obdrželi a které teď zase předáváme dál našim šesti
vnoučatům. Ještě jednou Vám a všem občanům děkuji za krásné přivítání a za nezapomenutelný životní
zážitek pro Lukáše a celou rodinu. Vaše slova a rady si vezmu k srdci. S Pánem Bohem Drahomír”.
Skončil měsíc květen, který podle přísloví našich předků (Neosychající pastýřova hůl, studený máj - ve stodole ráj atd.) dává velkou naději v bohatou sklizeň. Avšak větší NADĚJI dává
MATKA naděje, kterou jsme prosili o pomoc, přímluvu, zprostředkování milostí.
Po máji přišel červen, ve kterém bychom chtěli již začít sklízet první plody. Bohužel počasí
nám nepřeje; navíc některá místa byla zasažena povodněmi.
Vyplývá z těchto událostí nějaké znamení i pro nás? Možná někoho z vás napadla tato
otázka. Ano, dovolím si tvrdit, že něco na tom je. Má nás to vést k větší solidaritě, obětavosti
a k dobrému uspořádání soužití jak v rodině, tak ve společnosti.
Na zamyšlení bych použil slova známého psychiatra Maxe Kašparů z článku „Co se stalo
s naší dobou“, kde píše: „Žijete v zemi, kde nic není hanba! Těmito slovy zhodnotil student z Asie
svůj roční pobyt v České republice. Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší
zemi. Měl pravdu. Z české kotliny se kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už srozumitelný
málokomu. Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu nebo žena muže a děti
kvůli milence/milencovi, potomci se nestydí zvednout ruce na své rodiče. Není žádnou hanbou žít
jako parazit nebo veřejně propagovat zlo. Proč by se měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást
a podvádět? Svoji velikou vinu na tomto stavu mají také ty sdělovací prostředky, které z banality
dělají tragédii a z tragédie banalitu“.
Doufám, že doba prázdnin bude pro nás všechny obdobím nejen odpočinku, ale i časem věnovaným nějaké dobré knize, setkání s přáteli, které navštívíme nebo oni nás. Pamatujme také,
že patříme Bohu a všechno naše počínání má mít v Něm začátek.
Otec Jiří
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KVĚTNOVÁ POUŤ VARŠAVA
Ráda bych se s vámi podělila
o dojmy z květnové pouti, kterou
pořádal náš pan farář Otec Jerzy
Szwarc.
Ze Sudoměřic jsme vyjížděli
1.května 2013 ve 21:00. Přestože
pršelo, v autobuse panovala dobrá
nálada. Večer jsme se pomodlili
a poprosili o šťastnou cestu.
Varšava nás přivítala deštěm,
nicméně hned ráno jsme navštívili místo odpočinku bl. Jerzy
Popiełuszka, nazývaneho knězem
Solidarity. Byl to známý polský
římskokatolický kněz spojený se Solidaritou a zavražděný příslušníky komunistické tajné policie
v roce 1984. I když dost pršelo, u hrobu se sešlo poměrně hodně lidí, aby uctili jeho památku. Hrob
s velkým množstvím květin byl krásně
upravený.
V 10:30 jsme zůčastnili poutní mše
svaté v kostele P. Marie, patronky dětí
a mládeže na Siekierkach. Po mši zakončené průvodem jsme se ubytovali a po výborné večeři jsme odjeli na prohlídku historického centra Varšavy.
V sobotu ráno po mši a snídani jsme
vyjeli směrem na poutní místo Licheň se

dvěma zastávkami. První v Niepokalanově (působiště
sv. Maximiliana Kolbého), kde jsme mimo jiné mohli
vidět pohyblivou panoramu dějin Polska. Tady jsme
poznali, že Poláci jsou velcí patrioti a své děti vedou
k úctě svých dějin. Děti si sem při příležitosti 1.sv. příjímání přijíždějí i s rodiči panorama shlédnout. My jsme
měli to štěstí, že jsme mohli být svědky této události
a videli jsme děti, ustrojené do bílých stejnokrojů jako
u nás. Bylo to velmi pěkné.
Další zastávka byla v Loviči, kde jsme si prohlédli
piaristickou školu a kostel. Večer jsme přijeli do Lichně. Po ubytování a večeři v poutní domě Arka, který
měl hotelové ubytování jsme se zapojili do modlitebního programu jenž byl ukončen světelným průvodem.
Ráno po mši svaté a snídani jsme ještě zůstali, abychom si mohli Licheň více prohlédnout, ale i tento čas
12
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navíc byl k naší lítosti opravdu málo, protože Licheň si zaslouží, aby zde poutník strávil alespoň jeden
den. Připadala jsem si na tomto posvátném místě jako na Svatém Hostýně. Krásná atmosféra a lidé
tam měli nějak blíže k sobě. Ovšem čekala nás Kališ.
V Kališi byla prohlídka poutního kostela sv. Josefa. Po prohlídce už se jelo domů do Čech,
s modlitbou a slovy „všude dobře (zvláště u Poláků), ale doma nejlíp“. Přijeli jsme domů v nočních
hodinách živí a zdraví.
Poutní zájezd se vydařil. Otec nám ukázal nejen krásné místa, ale vlastně taky kus svého srdce
– rodné Polsko.
Děkujeme Vám účastníci.
Pavla Janečková
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MINICYKLOVÝLET MINISTRANTŮ
V sobotu 8.6.2013 ministranti podnikli
cyklovýlet na ukončení školního roku. Hlavním pořadatelem byl O. Jiří, který plánoval
trasu a program výletu. Vyjeli jsme ze Sudoměřic vlakem do Javorníku, a vezli jsme
si s sebou kola. V Javorníku jsme si vyjeli na
nedalekou rozhlednu, a potom jsme jeli na
kolech do obce Vápenky. Tam jsme se vyfotili
pod kapličkou a jeli jsme asi 2 km po cyklostezce směrem na Velkou Javořinu. Na této
cestě jsme hledali turistickou značku, která
ukazuje turistům směr na Kamennou boudu
a u ní jsme zahájili návrat. Ve Vápenkách
byla zastávka na oběd.
Z Vápenek jsme jeli na faru do Velké nad
Veličkou, kde jsme využili možnost zahrát si
ping-pong a stolní fotbal. Mezitím nám bylo
připraveno občerstvení a dále jsme směřovali k domovu, samozřejmě na kolech. Cestou jsme
si užili spoustu legrace a bez úhony jsme se vrátili domů. Ani nám moc nepřišlo, že máme
v nohách téměř 60 km. Jménem zúčastněných děkuji o. Jiřímu za připravenou akci.
Pavel Šrámek

SOUTĚŽ „O CENU MAŽORETIEK TAKTIK SOBOTIŠTE“
Dne 27.4. se v Sobotišti na Slovensku uskutečnila soutěž „ O cenu mažoretiek Taktik Sobotište“.
Této soutěže se účastnily i naše mažoretky z kroužku mažoretek při ZŠ Sudoměřice. Konkurence byla
veliká, a proto nás velmi potěšil výsledek soutěže
- celkem přivezly naše holky domů 5 medailí.
Jednotlivé kategorie:
Sólo baton kadet - Lucie Chocholáčková - 3. místo
Sólo baton senior – Magdalena Podrazilová (Petrov) - 3. místo
Duo baton senior . Magdalena Podrazilová a Silva Zemánková (Petrov) – 3. místo
Miniformace baton děti – Karolína Šrédlová, Barbora Šrédlová, Eva Baculíková, Barbora Sýkorová, Lucie Chocholáčková, Natálie Martinková, Tereza Konečná – 1. místo
Miniformace baton junior – Monika Chocholáčková, Vendula Šebestová, Barbora Šebestová,
Magda Režňáková, Natálie Vaňková, Tereza Bursíková, Tamara Mlýnková – 2. místo
Ať se šikovným mažoretkám daří stále tak dobře jako na této soutěži.
Petra Šredlová
14
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ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI
Dotaz: Po úraze jsem zůstal invalidní, pohybuji se na invalidním pojízdném křesle. Příspěvek
na péči vyřízený mám, avšak invalidní důchod jsem nedostal, přestože jsem se proti takovému rozhodnutí odvolal, a ještě k tomu jsem slyšel, že si musím hradit zdravotní pojištění sám, protože mě
vyřadili z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, když už nemohu pracovat.
Odpověď:
I když je občan invalidní podle něktérého ze tří stupňů invalidity a nemá ke dni vzniku
invalidity potřebnou dobu pojištění, je sice invalidní, avšak nevzniká mu nárok na výplatu invalidního důchodu. Podle § 40 z.č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí potřebná doba
pojištění pro nárok na výplatu invalidního důchodu ke dni vzniku invalidity:
* do 20 let méně než jeden rok
* od 20 do 22 let jeden rok
* od 22 do 24 let dva roky
* od 24 do 26 let tři roky
* od 26 do 28 let čtyři roky a
* nad 28 let pět roků.
Protože jste nedoložil potřebnou dobu pojištění, nevzniká Vám nárok na invalidní důchod.
Pokud je dle posudku příslušné okresní správy sociálního zabezpečení občan plně invalidní
(III. stupeň invalidity) a nemá nárok na invalidní důchod, doloží posudek o invaliditě a rozhodnutí
o nepřiznání invalidního důchodu na své zdravotní pojišťovně. Na základě tohoto za něj bude hradit zdravotní pojištění stát. Jestliže stav občana odpovídá invaliditě prvního nebo druhého stupně
a nemá nárok na výplatu invalidního důchodu, stát za něj zdravotní pojištění nehradí (pokud občan
není např. evidovaný na úřadu práce, v takovém případě stát pojištění hradí z titulu evidence na ÚP).
Dotaz: Já i moje sousedka už pobíráme starobní důchod a pracujeme u jednoho zaměstnavatele. Přestože moje sousedka má o hodně vyšší plat než já, od února 2013 nám oběma
stejně srážejí ze mzdy nějakých 2000,- korun. Tomu nerozumím, neměly by být srážky podle
výše příjmu?
Odpověď:
Podle § 35 ba) odst. 1) z.č. 586/1992 Sb.ve znění pozdějších předpisů platí od 1.1.2013, že si
pracující starobní důchodce už nemůže uplatnit slevu na poplatníka ve výši Kč 24.840,- ročně,
rozpočteno na měsíce Kč 2070,- měsíčně. Z toho vyplývá, že tato sleva je pro všechny stejná,
neodvíjí se od výše příjmu. Ostatních poplatníků se tato novela netýká, ani invalidních důchodců. To znamená, že se vypočte základ daně z příjmu (daň 15 %), tuto daň by měl občan zaplatit.
Avšak existují ještě různé položky, které se dají z daně odečíst – jako za děti, manžela, invaliditu,
a jedna z těchto položek je také sleva na poplatníka. Odečte se tedy z vypočtené daně, a o to –
v případě slevy na poplatníka o 24.840,- Kč za rok – pak platí občan nižší daň. Protože docházelo u pracujících důchodců k účelovému přerušení pobírání jejich důchodu v lednu 2013 na
1 den, rozhodl Finanční úřad, že na toto nebude brán zřetel. Každý pracující důchodce předloží
doklad, kdy mu byl jeho starobní důchod přiznán. Jetliže to bylo až po 1.1.2013 (např. 2.1.2013,
3.1.2013 atd.), může si ještě v roce 2013 uplatnit slevu na poplatníka. Jestliže je zaregistrovaný
jako důchodce k 1.1.2013, nemá nárok na uplatnění slevy na poplatníka.
Bc. Helena Tomčalová
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
V mateřské škole se nyní připravujeme
na slavnostní pasování předškoláků na Zahradní slavnosti, která se bude konat 21. 6.
na zahradě ZŠ. Budoucí školáci se již do
1. třídy velmi těší a s chutí se učí novým
básničkám a písním, se kterými se chtějí
rozloučit se svými učitelkami a kamarády
z MŠ. Předškolákům se chýlí ke konci projekt S úsměvem do školy. Aby šly děti do
školy opravdu s úsměvem, navštěvují své
kamarády ve školních třídách a družině, kde
jim paní učitelky připravují zajímavé hodiny
a přibližují prostředí ZŠ.
V MŠ v Beruškách paní učitelky H. Matějíčková a J. Miklová, DiS. připravují program
pro malé předškoláčky . Děti, které byly přijaty po zápise do MŠ, mohou se svými maminkami navštěvovat Miniškoličku. Tam se při hrách, výtvarném tvoření a hudebních a pohybových činnostech seznamují s prostředím
MŠ a třídy a se svými novými kamarády.
V závěru školního roku v MŠ s dětmi
vzpomínáme na to, co jsme se svými kamarády ve školce hezkého prožili.
V dubnu jsme pro děti upořádali keramické dílničky. Tento školní rok se konaly již podruhé. Děti si vytvořily kachlíky
s květinami s paní M. Flašarovou z DDM
Strážnice. Při práci s hlínou byly již zručné a podle svého přání si vypálené výrobky ještě natřely barvičkami na glazování.
Kachlíky předaly maminkám na oslavě
Dne matek, která se konala v neděli 12. 5. Maminkám, i všem přítomným v tělocvičně ZŠ,
zatančily a zazpívaly děti z Berušek i Včeliček, co si se svými p. učitelkami v MŠ nacvičily.
Vystoupení dětí doprovázela cimbálová muzika pana S. Náhlíka z Hroznové Lhoty.
Po vystoupení děti objevily ve třídách nové maňásky ve svých divadélkách. Postavičky z pohádek Červená
Karkulka, princezny a princ s králem
a zvířátka oživily divadelní koutky, které ve hrách děti motivují k rozvoji řeči,
slovní zásoby a tvořivosti.
Do našeho školního programu
„Hrajeme si a poznáváme se skřítkem
Všetečkou“ zařazujeme také vzdělávací
programy z VIS Bílé Karpaty Veselí nad
Moravou. V květnu jsme pro děti ve
třídách vytvořily projekt Jak žijí včelky.
16
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Děti ochutnávaly med od včelaře, včelky si
malovaly a vystřihovaly , o včelách se naučily
básně a písničky. Pan lektor ze vzdělávacího
střediska dětem ve svém programu Tajemství včel život včel ještě více přiblížil. Děti si
mohly prohlédnout a osahat včelí plástve, dozvěděly se, jaké úlohy mají včely ve včelstvu
a jak se společně dokážou ubránit sršňům. Na
chvíli se děti samy staly včelkami v pohybových hrách a napodobovaly si některé jejich
pracovní činnosti.
21. května se děti z Berušek byly podívat
v knihovně. Paní knihovnice Mgr. Suranová nejmenším dětem ze školky povyprávěla
o místní knihovně a vysvětlila jim, jak mají
o knížky pečovat. Děti si jako opravdoví čtenáři prohlédly vystavené knihy s obrázky.
28. 5. nastal den školního výletu do Milotic. Již týden před výletem ve školce se děti od
svých p. učitelek dozvěděly, že se v zámku převléknou do šatů princezen a šlechticů a že
je v zámku bude očekávat paní „hraběnka.“ Proto se děti v MŠ naučily taneček z Popelky,
hrály lidové hry a seznamovaly se s některými zajímavými názvy oblečení našich předků. V zámku se dětí ujaly zkušené paní průvodkyně, které všem zapůjčily dobové oblečení
a velmi rychle děti proměnily v malé prince a princezny. Chlapcům zapůjčily i meče a naučily je postavit z mečů bránu, kterou vítaly holčičky jako princezny v nádvoří zámku. Potom
se společně vydali na prohlídku zámku. Komnatami je provedla paní „hraběnka“. Dětem
poutavě vyprávěla o tom, jak se její děti učí na zámku dvorské etiketě, proč se seznamují
s cizími jazyky, jak na zámku kuchaři vaří z vypěstované zeleniny ze zámeckých zahrad,
jak je vzácný cukr a že na zámku děti vůbec neplýtvají jídlem. Děti si prohlédly i kleště na
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uhašení hořících svíček a zrcadlo, které plní přání. Ve freskovém sálu si děvčata - princezny
s „hraběnkou“ zatančily a chlapci předvedli šermířský souboj.
V zámecké jízdárně jsme
navštívili výstavu dravých ptáků. Děti si prohlédly některé
druhy sov, poštolku, sokola aj.
Ti odvážní si vyzkoušely i přílet dravců na ruku.
K svátku dětí jsme na zahradě MŠ v pátek 7. 6. pro děti
uspořádaly Pohádkovou zahradu, kde si děti prostřednictvím pohádkových postaviček jako
Pat a Mat, Šípková Růženka, Červená Karkulka aj. vyzkoušely různé pohybové i výtvarné
aktivity. Závěrečnou tečkou bylo hledání pokladu.
Z dalších červnových aktivit:
12.6. výlet do areálu vzdělávacího skanzenu v Salaši Travičná Tvarožná Lhota se sponzorským příspěvkem ČSAD Hodonín a 19. 6. návštěva rybníka Vanďurák, kam nás místní
rybáři pozvali na opékání špekáčků a ukázku lovení ryb.
Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU
Jménem vedení školy děkuji všem, kteří v tomto školním roce podporovali a spolupracovali s naší Základní školou a Mateřskou školou v Sudoměřicích.
Poděkování za podporu a spolupráci patří Obci Sudoměřice- zřizovateli školy, Školské radě,
všem členkám Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Sudoměřice, všem vedoucím zájmových útvarů
školy, Otci P. Jerzy Szwarcovi SP, členům kulturní komise a komise životního prostředí, místním
rybářům a firmě Novitech.
Dík patří i sponzorům školy panu Miklovi- firmě ČSAD Hodonín, panu Ing. Sochorovi- firmě Pneu-plus, manželům Hujsovým, firmě pana Bučka J., řeznictví Schäckovi, panu Janečkovi
a dalším, kteří přispívají ať finančně nebo hmotně na akce školy.
Poděkování patří taktéž paní Mgr. Suranové, vedoucí místní knihovny, se kterou škola
úzce spolupracuje již řadu let a její dlouholeté smysluplné práce si všichni velmi vážíme, dále
pak panu Z. Fojtíkovi, který našim dětem každoročně umožní strávit hezké dopoledne spojené
s projížďkou na lodi na Výklopníku Baťova kanálu, panu Horňáčkovi, který provází žáky při
zkoumání květeny Bílých Karpat. Děkujeme také paní Martině Janečkové, která vždy upeče
krásný dort nejen do Cukrárny u maminky, ale i k Zápisu do 1. třídy a taky paní Radce Bučkové,
která připravila s dětmi program na karneval ŠD.
Děkuji rodičům i všem, kteří školu podporují a spolupracují s ní v jakékoliv oblasti
a jakoukoliv formou, ať už přispějí do projektu Recyklohraní nebo sběrem papíru, darují různé
materiály do výuky či ŠD nebo podporují školu svou účastí a příspěvky na akcích školy (Cukrárna …, ples, charita apod.). Škola si všech forem podpory a spolupráce velmi váží.Všem přeji
krásné, bezstarostné a sluníčkové období letních prázdnin.
Mgr. Hana Veselá, zást. stat. orgánu školy
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC…
Venku kvetou růže, dozrávají třešně, blíží se prázdniny. Je čas vás opět informovat očinnosti školy za poslední čtvrtletí.
U příležitosti Měsíce knihy jsme opět navštívili místní knihovnu. Paní Mgr. Suranová
seznámila děti s knižními novinkami a také
se zajímavými knížkami, které si děti mohly
zapůjčit domů.
Děti z dramatického kroužku pod vedením paní učitelky MŠ Jany Miklové pro nás
připravily divadelní představení pohádky
O koblížkovi. Pohádka se všem moc líbila.
Se školní družinou jsme navštívili firmu
Novitech, kde nás zaměstnanci provedli celou dílnou. Nejvíce se dětem líbila závodní auta. Na závěr prohlídky dostaly děti možnost vyhrát
svezení se v závodním automobilu. Podmínkou bylo správně vyplnit kvíz, který jim zaměstnanci
připravili. Výherkyní se stala Andrejka Švirgová.
26. březen byl posledním dnem plaveckého výcviku, kde si děti změřily své síly
v plaveckých závodech.
27.3. se uskutečnil další komunitní kruh,
tentokrát zaměřený na prevenci proti kouření.
Začátkem dubna za námi přijela p. Flašarová z DDM Strážnice s keramickou dílničku. Vyrobené medaile s jarní tématikou děti
věnovaly maminkám ke Dni matek.
Výběrového kola Přehlídky zpěváčků
Strážnicka se z naší školy zúčastnilo šest
žáků. Odbornou porotou byl vybrán Vojta
Rybecký a Šárka Janečková. Ti se pak prezentovali veřejným vystoupením v KD ve Strážnici za doprovodu cimbálové muziky.
V tomto měsíci se také uskutečnil Výchovný koncert ZUŠ ve Strážnici, kde děti
shlédly jak hudební, tak i velmi hezké taneční vystoupení.
Dne 19. dubna v rámci Dne Země se žáci
naší školy postarali o úklid dětských a sportovních hřišť v celé obci. Po návratu do školy
nám p. Mikéska z komise životního prostředí pohovořil o ochraně životního prostředí.
Poté se děti odebraly do svých tříd, kde na interaktivních tabulích vyplňovaly pracovní listy
a dále zpracovávaly výstup projektu. Odpoledne si ve ŠD žáci vyrobili z použitých baterií ekologie vlajkou, čímž splnili další úkol v projektu Recyklohraní.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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25. dubna si děti vyzkoušely
v rámci dopravní výchovy jízdu
zručnosti na kolech a zdokonalily se
v pravidlech silničního provozu.
Naše škola se také zapojila do soutěže O věneček z rozmarýnu Fanoše
Mikuleckého. Reprezentovaly nás ze
ZŠ Lucie Chocholáčková a Hana Straková a z MŠ Šárka Janečková.
Koncem měsíce dubna jsme se
vydali do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na dětské představení
s názvem ,,Jak neuvařit hlavu naměkko“ od autora Miloše Macourka.
U příležitosti Dne matek připravily p. učitelky s dětmi lidové pásmo
s názvem ,,Radujme se, veselme se...“
Celou akci doprovázela cimbálová muzika Staně Náhlíka. Součástí
pásma bylo i vystoupení tanečního
kroužku p. Mikulkové. (Organizace
ve spolupráci se SRPŠ.)
Začátkem května se ŠD zapojila
do charitativní sbírky ,,Víčka pro Elišku“. Zanedlouho se k nám připojily
i ostatní děti. Sbírku také podpořili
senioři ze Sudoměřic. Tato sbírka je
pro holčičku po dětské obrně. Díky
celorepublikové sbírce může Eliška
postoupit další rehabilitační cvičení v
lázních, které pojišťovna neproplácí.
Celá akce končí 30. června.
20. května proběhla celorepublikově soutěž V hodu vlaštovkou. Byla
vyhlášena časopisem ABC. Úkolem
bylo složit alespoň jednu z deseti vlaštovek a hodit ji co nejdále. zúčastnilo
se jí 20 žáků. Vítězem této soutěže se
stal Josef Janeček. Na druhém místě
byl Martin Podrazil a třetí místo obsadil Mirek Noga.
Tak jako minulé roky i tento rok
jsme zorganizovali úspěšný projekt
,,S úsměvem do školy“. Úkolem tohoto projetu je hranou formou přiblížit školní prostředí předškolákům a umožnit jim tak jednodušší přestup z mateřské do základní školy.
21. května se uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády. Do tohoto kola postoupil z naší školy
Stanislav Podskalský z pátého ročníku.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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23. května se uskutečnilo požární školení a cvičný poplach. P. Matyášová se svým kolegou
dětem vyprávěla o prevenci vzniku požárů. Žáci si mohli vyzkoušet hasičkou výstroj a bylo jim
odpovězeno na spoustu otázek týkajících se požárů a požární techniky.
Ve stejný den probíhalo ve školní jídelně vaření s kuchařem Romanem Ťulpou a jeho asistentkou Anetou Rossi. Pro děti to byl zážitek a všem jídlo moc chutnalo.
V závěru měsíce jsme v rámci vzájemné spolupráce zavítali do ZŠ a MŠ Radějov. U příležitosti Dne dětí pro nás tato škola připravila pěkné dopoledne. Děti si prohlédly školu, zazpívaly
společně písničky a zahrály hry v tělocvičně. Krásnou tečkou na závěr dopoledne byla ukázka
výcviku policejních psů.
Začátkem června nás ve školní družině v rámci ,,Setkání s místními pamětníky“ navštívila
p. Němečková. Povyprávěla nám, jak se žilo za dob našich babiček. Své vyprávění doplnila fotografiemi. Děti měli spoustu dotazů a vyprávění se jim velmi líbilo.
Ke Dnu dětí připravilo SRPŠ velmi hezké odpoledne s Karnevalovou zumbou.
A co nás čeká v měsíci červnu po uzávěrce tohoto zpravodaje ještě zajímavého?
12. června pojede škola na výlet do Archeoskanzenu Modrá, navštívíme Sladkovodní
a botanickou expozici Živá voda a podíváme se na Velehrad.
Koncem měsíce se uskuteční projektové dny. Žáci 1.,2., a 3. ročníku budou pracovat na projektech Voda a Obec. Žáci 4. a 5. ročníku s vydají na dva dny zkoumat květenu Bílých Karpat
v projektu „Bílé Karpaty na vlastní oči“.
21. června nás čeká tradiční ,,Zahradní slavnost“, kde se rozloučíme s nynějšími „páťáky“ a „předškoláky“. Vystoupí se zde mažoretky, uvidíme divadelní představení dramatického
kroužku, chybět nebude občerstvení a malování na obličej. Slavností budou provázet Erika
a Motýl. (Organizace ve spolupráci se SRPŠ.)
V posledním týdnu se vydáme na Výklopník, kde se děti projedou na loďkách a opečou si
špekáčky.
Naše děti se ve škole opravdu nenudí. Škola není jenom o tom, aby se děti naučily číst a psát,
ale také o tom, aby něco zajímavého prožily a měly na co vzpomínat.
Alexandra Hadašová, vychovatelka ŠD

RECYKLOHRANÍ
S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou k ochraně životního
prostředí. Za rok 2012 se nám podařilo odevzdat k recyklaci 5 ks televizí, 12 monitorů a 682 kg
drobného elektrozařízení. Celkem tedy 995 kg. Díky tomuto programu se nám podařilo nejen
poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí.
V průběhu školního roku žáci plní také různé úkoly. Ke dni Země tvořili ve školní družině ekologickou vlajku. Poslední úkol byl detektivního rázu, který plnili v hodině prvouky
a přírodovědy. Žáci měli přijít na to, co způsobilo podivnou nemoc koček. V druhé části úkolu
navštívili starší žáci školy některé místní zemědělce a pěstitele, od kterých měli zjistit, jaké způsoby práce a hnojení používají. V třetí části žáci vedli diskuzi o používání přírodních a umělých
hnojiv v zemědělství.
V měsíci květnu také proběhla slibovaná soutěž ve sběru eletrozařízení. Vítězem se tentokrát
stal Martin Podrazil. Děkuji všem žákům, kteří se do soutěže zapojili.
Mgr. Veronika Straková
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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OTEVÍRÁNÍ PLAVEBNÍ SEZÓNY 2013
První máj je již delší dobu mimo jiné spojen s otevíráním plavební sezóny na přístavišti Pod Výklopníkem v Sudoměřicích. Nejinak tomu bylo i letos. Samotnému otevírání předcházelo podvečerní pálení čarodějnic, do kterého se zapojili především nejmenší.
Originálními kostýmy zpestřili jinak poklidné odpoledne na našem
přístavišti a za doprovodu reprodukované hudby rozvířili pomalu
plynoucí vody Baťova kanálu. Odměnou jím byl domácí mazlíček
v podobě laboratorní myši, který způsobil úsměv na tváři i těm nejošklivějším čarodějnicím (za to rodičům do smíchu moc nebylo ).
Zkrátka rej čarodějnic se vším, co k tomu patří. Malé pohádkové
bytosti vystřídali dospělí a dospívající, kteří přišli strávit májový
podvečer na sudoměřské přístaviště. Celým večerem se táhla vůně
grilovaného masa, klobás, vína a ovocných destilátů, které pro přítomné připravil pan Zdeněk Fojtík s doprovodem.
Středa byla ve znamení zahájení plavební sezóny 2013. Program
začínal ve tři hodiny odpoledne, ale již od ranních hodin se na přístavišti střídali cyklisté, vodáci
i pěší turisté z blízkého i vzdáleného okolí. Program byl zahájen projevem starosty obce panem Stanislavem Tomšejem, provozovatelem přístaviště panem Zdeňkem Fojtíkem, místostarostou Města Hodonína panem Ladislavem Ambrozkem a zástupcem Povodí Moravy panem Lukášem Navrátilem.
Následoval přípitek na oslavu zahájení plavební sezóny 2013, nástup do lodě Tomáš pod vedením
zkušeného kormidelníka a odemčení Baťova Kanálu. To vše za doprovodu cimbálové muziky Martina Kláska ze Sudoměřic.
Všem přítomným byly nabízeny koláčky
spolu se sklenkou vína od místních vinařů.
Návštěvníci měli možnost také využít krátkých plaveb po přístavišti, prohlédnout si
technickou památku a z rozhledny pozorovat
okolí. Okolí nebylo letos to jediné, co si mohli všichni návštěvníci prohlédnout. V objektu
výklopníku byla také výstava fotografií pana
Bronislava Janečka, který se věnuje fotografování a jehož práci bylo možné zhodnotit v prostorách národní kulturní památky. Díky příznivému
počasí se této akce účastnilo velké množství návštěvníků a zábava trvala až do pozdních večerních
hodin. Doufejme, že návštěvnost této turistické atrakci vydrží a otevírání plavební sezóny nebude
jedinou akcí využívající potenciál této lokality. Už teď bych Vás rád pozval na další akce, jako je grilování na ostrovech a podvečerní plavby, Cyrilometodějské táboření pod Výklopníkem apod.
Baťův kanál je v současnosti místem, kde lidé, tráví dovolenou, víkendové pobyty, nebo přijíždějí
ve svém volném čase, aby se svezli na lodi a poznali tak další zajímavosti naší přírody z lodní paluby. Tu si mohou vypůjčit v některé z půjčoven lodí, které na této vodní cestě fungují. Věřím, že se
naše přístaviště do budoucna stane místem setkávání lidí nejenom z České, ale i Slovenské republiky
a doufám, že v započaté tradici jako je otevírání plavební sezóny budeme pokračovat, rozvíjet ji
a spolupracovat s okolními obcemi a sdruženími, abychom zachovali význam vodní cesty a především význam obce Sudoměřice, na jejímž území se Výklopník nachází.
Tomáš Kočvara DiS., místostarosta obce
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HODY 2013
Hody začaly už v pátek 31. května v 6 hodin ráno,
kdy Martin Mikl a Mira Mikéska spolu s Tomášem
Křižanem vyrazili pro májku. Zdatně jim asistovali
kluci z chasy. Děvčata s Květkou Šebestovou připravila spoustu růží a májku nazdobila. Děkujeme firmě
Horáček za zapůjčení autojeřábu.
V pátek večer proběhla rocková zábava s kapelou
Artemis. V jejím průběhu byla poprvé vylosována
tombola. Velmi děkujeme štědrým dárcům. Tombola
byla na páteční zábavě poprvé a to kvůli malé účasti
na minulých sobotních dechovkových zábavách.
V sobotu ráno k mému velkému překvapení přišlo na úklid areálu více jak 10 lidí (dokázali po zábavě
vstát už v 9 hodin) a navíc jsme měli zajištěný úklid
budovy panem Šrédlem. Byl to velmi optimistický začátek jinak hektického dne. Velmi, velmi děkuji všem,
kteří pomohli.
V sobotu po 13 hodině k nám domů začaly přicházet krojovaná děvčata na vyvázání šátků, ale bohužel už nestihla odejít. Prudký liják zhatil veškeré plány,
výzdobu i dobře promyšlenou organizaci. Jak je v Sudoměřicích zvykem, vše dobře dopadlo, ale nestalo se to samo. Touto cestou chci znovu poděkovat paní Štefánii Bučkové, paní Stružkové a panu
Haraštovi za bleskovou přípravu tělocvičny a svým kolegům z kulturní komise za perfektní organizaci chaosu. David Janeček se svými zaměstnanci se také docela orosil při stěhování bufetu. Děkujeme.
Program doprovázel Marek Buček a Vlkošáci. Byl mírně upraven vzhledem k novému prostoru,
ale tanečníci se ho zhostili se ctí. A kdo za touto krojovanou krásou stál? Paní jiřina Grombířová,
Marie Mikulková a Květka Šebestová. Paní Mikulková vede taneční kroužek při ZŠ a MŠ celý školní
rok a její práce se při tomto vystoupení zúročila. Paní Jiřinka Grombířová a Květka Šebestová se
do tohoto podniku pustily po dlouhé době nebo v případě Květky poprvé. Jejich úplná představa
o stárkovi a stárce se nepodařila
naplnit, ale věřím, že se to jednou podaří. Paní Grombířové
a Šebestové velmi děkujeme za
odvahu, se kterou se pustily do
tohoto do jisté míry nevděčného
úkolu.
Toto všechno by se nemohlo
uskutečnit bez finanční podpory
obecního úřadu a pomoci obecních zaměstnanců. Velmi děkuji
všem, kteří se aktivně podíleli na
přípravě a organizaci.
Irena Šebestová,
kulturní komise
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Z ČINNOSTI MO SDČR V SUDOMĚŘICÍCH
Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek. Hérakleitos
Jen malé ohlédnutí za našimi akcemi
v jarních měsících.
V březnu, kdy už pomalu začínaly jarní
práce jsme ukončili Klubové dny a konala
se výroční členská schůze, kde jsme hodnotili naši činnost za uplynulý rok. Že našim
členům na činnosti záleží, dokazuje i hojná
účast a široká diskuse. Připomínky řešíme
na našich výborových schůzích. Jako každý
rok, byla i tato zakončena vzpomínkou na
MDŽ , podáním občerstvení a ochutnávkou
pečiva a jiných dobrot našich členů. Kdo
měl náladu mohl si zazpívat a zavzpomínat
s ostatními.
Koncem března jsme byli na divadelním představení Nora v Uh. Hradišti. Přestože představení
bylo smutnějšího rázu, snad byli účastníci spokojeni.
V dubnu proběhla plánovaná materiální
sbírka pro Charitu, která byla ve srovnání s podzimní sbírkou asi o jednu třetinu slabší z důvodu dalších institucí, které provádějí sběr přímo
před domy. V obci je přistaven kontejner Charity, proto další sbírku zatím neplánujeme. Pracovníci Charity děkují všem, kdo do sbírky přispěli a tak pomohli potřebným a lidem v nouzi.
Sletu čarodějnic jsme se z neplánovaného
důvodu zúčastnili jen individuálně, přesto se
nás sešlo 9 a 2 naše členky byly i v krásných kostýmech.
Rovněž otevírání plavební sezony na Baťáku jsme se zúčastnili individuálně.
V polovině května se uskutečnil pěkný
zájezd do Milotického zámku a Čejkovic na
zajímavou exkurzi do firmy Sonnentor, která
vyrábí, balí a prodává čaje, koření a kávu v bio
kvalitě. Jejich výrobky jsme měli možnost si
zakoupit. Po prohlídce jsme měli chutný oběd
ve sklepních prostorách restaurace u Templářských rytířů, po obědě jsme se společně odebrali na prohlídku sklepů, kde nás provádějící
podrobně seznámila s historií sklepů a sudů. Na
konci prohlídky jsme měli možnost ochutnat
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4 vzorky jejich vín. No a jelo se domů. Přestože
se mnoha účastníkům ještě nechtělo, bylo krásné počasí a dobrá nálada, ale další návštěva ani
posezení nebylo naplánováno.
Místní ZŠ pořádá akci ve sběru víček
z plastových lahví na nákup invalidního vozíku
pro Elišku. Na výborové schůzi bylo dohodnuto, že se k akci připojíme. Prosíme naše členy,
aby víčka z lahví nevyhazovali, ale mohou je
předávat dětem ze ZŠ a v průběhu prázdnin
odevzdávat v řeznictví u Schacků, kde na ně
bude nádoba.
Na letní měsíce žádné konkrétní akce nechystáme, případné společné aktivity ohlásíme prostřednictvím úsekových důvěrníků, případně vyhlášením rozhlasem.
A na prázdniny něco veselého:
Američan, Francouz a Čech jsou v pekle.
Američan si potřebuje zavolat do Ameriky a zeptá se Satana. Může. Hovor tvá 5 minut a zaplatí
4000 dolarů. Pak si chce zavolat domů i Francouz. Za 5 minut hovoru zaplatí 4000 Euro. Nakonec si
zavolá Čech do Česka , také to trvá 5 minut a na otázku kolik to bude stát, mu Satan odpoví, že 1 Euro.
Čech se diví a Satan mu odpoví: Víte, ono je to z pekla do pekla a to je jen místní hovor.
Růžena Klásková
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MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍNA SUDOMĚŘICE 4. 5. 2013
Víno pijeme od pradávna. Už staří
Egypťané věděli, v čem je jeho síla. Pili
ho všichni, bohatí i chudí, malí i velcí,
věřící i nevěřící, černí í bílí. Víno sbližuje. Ovšem musí se pít v rozumném
množství. O tom již své věděl i Egypťan
Sinuhet. Posuďte sami: “Víno je dar bohů
pro radost srdce, jestliže se ho užívá
s mírou. Jeden pohár neškodí nikomu,
dva rozvazují jazyky, ale kdokoli ho vypije celý džbán, probudí se ve škarpě ulice,
oloupen a pokryt modřinami”.
Místní zahrádkáři pořádají v průběhu roku několik akcí, ale jednou z hlavních je každoroční výstava vín. Letos se konala místní
výstava vín (vždy po tři roky za sebou se koná místní výstava a jednou za čtyři roky oblastní
výstavu vín) v areálu zahrádkářů ve Starém potoku v sobotu 4.května 2013.
Této výstavě předchází hodně práce a starostí. Jedná se hlavně o oslovení
zahrádkářů s prosbou o poskytnutí vzorků vín, o pomoc při svozu vzorků, jejich
roztřídění a přípravu pro degustační komise.
Degustace vína proběhla týden před
samotnou výstavou vín, a to v pátek
26.dubna 2013. Celkem bylo 5-ti odbornými degustačními komisemi ohodnoceno 32 odrůd vín – celkem 180 vzorků vín
z celkově vystavovaných 203 vzorků.
Degustačními komisemi byly vyhodnoceni vítězové odrůd a z těchto nejlepších vín od každého stolu byly vyhodnoceni subkomisí
dva vítězové, a to bílé a červené odrůdy.
Vítězem bílých odrůd se stala Pálava, výběr z bobulí, ročník
2012 pěstitele Františka Tomana
a vítězem červených odrůd se
stala odrůda Zweigeltrebe, ročník
2012 pěstitele Josefa Janečka.
Samotnou výstavu vína provázelo pěkné počasí. Hodně milovníků vína navštěvuje náš zahrádkářský areál pro jeho jak příjemné
venkovní prostředí k posezení, tak
pro prostředí sklepa, kde jsou vína
28
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uchovávána a podávána po celý den výstavy v perfektním stavu. Každoročně se objevují mezi
návštěvníky výstavy stejní cyklisté a turisté z velmi dalekých vesnic a měst naší republiky i Slovenska, kterým se náš areál velmi líbí. Někteří z nich jsou už téměř naši známí.
Celkem přišlo ochutnat výborné vzorky vín od našich sudoměřických a spřátelených vinařů 286 milovníků vína.
Všechno víno bylo natolik vynikající, že bylo do konce výstavy vypito.
Všem vystavovatelům vína patří velký dík za jejich celoroční, leckdy těžkou práci vinaře
a za to, že se nezištně o chuť svých vín podělili s námi ostatními.
Vinohrad dobře rodí, když do něho hospodář často chodí.
MO ČZS Sudoměřice
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Z dožínkových slavností...
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Z VAŠICH DOPISŮ...

Dostaly se mně do rukou 2 čísla sudoměřského zpravodaje, které jsem přečetla, dá se říct, jedním
dechem od začátku až po konec. A náhle se mi vybavily všechny ty pěkné vzpomínky a zážitky, se kterými bych se těla s Vámi podělit a proto jsem se rozhodla, že Vám napíšu. I když je to už spousta let,
co jsme se ze Sudoměřic odstěhovali, stále se napůl cítím jako Sudoměřičanka. V Sudoměřicích jsem
strávila skoro všechny prázdniny mého dětství. Pamatuji, jak ještě moje stařenka Sidonie Lipová pracovala ve zdejší škole jako uklízečka a my se sestrou jsme jí o prázdninách (když stařenka umývala okna
a celé třídy „gruntovala“) chodívaly „pomáhat“ a přitom jsme si hrály na školu. Vzpomínám, jak jsem
si zde postupně našla plno kamarádů, se kterými jsem objevovala stále nová místa v Sudoměřicích
a nejbližším okolí. Často jsme si hrávali u potoka, na hřišti a potom, s postupem věku jsem se začala zúčastňovat i různých kulturních akcí, jako jsou hody a různé plesy. I když stařenka, ani stařeček už nežijí
a rodiče dům po nich prodali, stále si pamatuji stařenčino vyprávění po večerech o jejím dětství, stále
cítím tu vůni čerstvě upečených buchet a koláčů a moc ráda vzpomínám na chvíle strávené u stařečků
v Sudoměřicích.
Velmi dlouze jsem si prohlížela fotky ve zpravodaji z oslav 750.výročí Sudoměřic a velmi mě mrzí, že
jsme se s mamkou nemohly přijet podívat, i když jsme to původně plánovaly. Moc mě tedy potěšil článek,
kde jsem se dočetla, jak pěkně jste toto výročí oslavili. Ráda jsem si také přečetla o dění v Sudoměřicích
o všech akcích, které se u Vás uskutečnily a uskuteční. Doufám, že si budu moct ještě někdy přečíst nějaké další číslo Vašeho zpravodaje. Moc se těším.
S pozdravem Zdeňka Bravencová (rozená Pindová), Lužice

Po frontě se zakládala nová ulice k nádraží. K jednání byli přizváni Josef Skalík ml. a Jan Mikéska.
K jednání se dostavil cestmistr z Hodonína pan Melion. Na jednání se domlouvalo, kolik m od silnice se
bude stavět. Pan Mikéska chtěl rovinu s Macháčkovým, pan Skalík 10m od silnice. Nakonec se schválilo
10m. Cestmistr zarazil kůly, to byla stavební čára.
Jako první zde bydleli Skalíkovi roku 1947.
Od fronty bylo v ulici postaveno 35 domů.
Josef Skalík, č.p. 367

Hrdinkou tohoto příběhu je osmiletá dívenka z pensylvánského sirotčince. Byla strašně plachá
a nepříjemná, že se jí ostatní děti vyhýbaly a učitelé ji považovali za problémové dítě. Dva sirotci si přáli,
aby odešla pryč, a tak paní ředitelka musela hledat důvody, aby jí dostala z ústavu.
Jednou odpoledne se zdálo, že se naskytla příležitost. V ústavu platilo železné pravidlo, že každý
dopis od chovance předtím než bude poslán, musí schválit ředitelka nebo její zástupce. A naše hrdinka
byla přistižená, jak se vplížila dolů k hlavní bráně a opatrně ukryla dopis do větví stromu, které tam přečnívaly přes zeď. Ředitelka jen stěží skrývala radost. Hned běžela dolů ke zdi, kde bylo psaní skrze větve
jasně vidět. Vrhla se na ně a roztrhla obálku. Vytáhla psaní a rychle ho přečetla. Stála pak jako opařená
a zírala na papír. Potom sklopila hlavu. Na papíře bylo napsáno:Komukoliv, kdo to najde: Miluji tě.
zdroj Internet Zdeněk Šmerek blog
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HOKEJBAL
Sudoměřičtí hokejbalisté se v základní části umístili na krásném třetím místě a do Play
off šli s cílem dostat se co nejdál. Což se jim také podařilo. Ve čtvrtfinále na nás čekala první
překážka SK Kometa Polička. Do zápasu jsme šli s malou nervozitou, jelikož nás minulé play
off vyřadila. Ale naši hráči nedopustili opakování s loňské sezony a Poličku snadno porazili
3:0 na zápasy po výsledcích (3:1,2:1p,4:2). V semifinále na nás čekal soupeř, který se umístil
po základní části na 2. místě TJ Lokomotiva Česká Třebová. První zápasy jsme museli odehrát
venku, protože Česká Třebová byla nasazená lépe, ale to ničemu nevadilo. I když byl soupeř
běhavější a rychlejší, tak na naše hráče nestačil. Česká Třebová : SK Sudoměřice 0:3, po zápasech (0:3,3:4ss,3:4). Ve finále jsme se střetli s loňským extraligistou HBC Enviform Třinec.
Byli jsme Třinci dobrým protivníkem, odehráli jsme s nimi vyrovnané zápasy, ale štěstí stálo
na jejich straně, a tak si baráž o extraligu zahraje Třinec. Na Sudoměřice zbyla krásná druhá
příčka.
Všem hráčům, kteří reprezentovali naši obec v ročníku 2012-2013 patří velký dík. I taková
obec jako jsou Sudoměřice dokáže hrát vyrovnané souboje s mužstvy velkých měst.
Sestava Play off: Komenda Lubor, Krýsa Libor, Dinka Mário, Rzesotto Jindřich, Jankovič
Tomáš, Gajda Tomáš, Stratil Martin, Kaluža Jan ml., Kosík Tibor, Hujsa Milan, Hujsa Martin,
Chovanec Martin, Jurásek Zdeněk, Navrátil Marek, Kadlčák Martin, Mišík Dominik, Zelenka
Tibor
Vedoucí mužstva: Kaluža Jan st., Valenta Jan, Kurzer Michal
Hlavní pořadatel: Grossmann Milan
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům: Řeznictví a uzenářství Schäckovi, Jirkovi Janečkovi, obecnímu úřadu a také všem fanouškům.
Jan Kaluža
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CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM
JE TU NOVĚ PRO VŠECHNY JIHOMORAVANY
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem.
Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť
s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak
i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží
Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází
všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo
jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa
konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví,
co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici
a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to,
aby každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační
specialistka Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí
z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí vlak,
budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší
životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní
i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů.
Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou
veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit
lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz, telefon: 547 215 588, e-mail: info@vzdelavanivsem.cz

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@seznam.cz
členové redakční rady: Ing. Josef Janeček, Markéta Ondrovčíková,
Irena Šebestová, Helena Tomčalová Bc.
Obálka foto: Jindřich Zavřel
Administrace: redakční rada, 500 ks výtisků
Sazba a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
Příští číslo vyjde v září 2013
Výtisk zdarma
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