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Slovo starosty
Vážení občané, opět tu máme léto a s ním i to období, které
mají děti školou povinné převelice rády – prázdniny. Doufejme,
že si v jejich průběhu opravdu oddychnou a naberou nových sil
i elánu do jejich důležitých povinností, které je čekají ve školách.
Když připomínám naši školu a školku, letos v ní nastanou opět
velké změny. Po mnohaleté a velmi úspěšné práci odchází do
zaslouženého odpočinku ředitelka a učitelka MŠ paní Helena
Okénková (nevím jak je to možné, ale ona opravdu nevypadá na
důchodový věk). Další změnou a tentokráte příjemnou je ta skutečnost, že nám přibývá dětí ve škole i školce, méně příjemné je
jen to, že se neví, zda tento trend nárůstu počtu malých občánků
bude pokračovat i v budoucnosti. Nejenom proto OÚ připravuje
velkou rekonstrukci obou budov, především výměnu oken, které
jsou v havarijním stavu, výměnu střechy na škole a zateplení obou budov. Tyto rekonstrukce jsou odvislé
od evropských dotací, o které se v současnosti ucházíme. V minulém kvartálu byla realizována úprava
školního dvoru, která spočívala v osazení a úpravě zeleně a různých odpočinkových a okrasných zón.
Návrh a realizaci zabezpečoval pan Stanislav Janeček, za což mu vyslovuji upřímné poděkování. V květnu se konala velmi pěkná slavnost – připomenutí si 20. výročí naší nové školky. Ukončení školního roku
bude probíhat tradičně – vyřazení páťáků a zahradní slavnost.
Omlouvám se, že se o školství tak obšírně zmiňuji, ale bylo to nutné. Co se dělo v Sudoměřicích
jinak. Takže myslím, že se odehrála velmi úspěšná místní výstava vína ve Starém potoku, předtím otevírání plavební sezony 2008 na 1.máje u Výklopníku a pak začátkem června – Hody, které se nesly ve
znamení 75. výročí posvěcení našeho kostela Krista Krále – a návštěvy pana olomouckého arcibiskupa
Jana Graubnera. Počasí se vcelku vydařilo, návštěvy programů byly horší, ale snad se příště polepšíme.
Všem organizátorům, krojovaným malým i velkým a jejich rodičům moc děkuji za velký přínos pro
povznesení kulturního života v naší vesnici. Vyslovuji také velký obdiv všem těm, kteří si přes různé
peripetie nakonec přece jenom ty kroje oblekli a vystupovali, a tímto způsobem nesli dál pomyslnou
pochodeň, snad zvyk nebo tradici, s cílem aby jej odkázali dalším generacím sudoměřičanů. Myslím si,
že toto poselství je hodně důležité, máme krásné kroje a jsou určeny k nošení při významných slavnostech jako jsou hody, poutě a další různé slavnosti. Ukažme všem, že je máme, jsou přece naše bohatství,
bohatství po předcích a po jejich trochu zapomenuté kultuře.
V současné době se dokončuje kanalizace Zámostí, a doufám, že touto stavbou se konečně snad
přestane dědina jen rozkopávat, ale snad začne i období úprav vzhledu naší vesnice. Chystáme komplexní úpravu návsi a jednotlivých ulic, bude to práce samozřejmě na delší dobu, ale v tomto nastávajícím
období se udává směr těmto změnám. Dokončuje se také nová ulice Díly za zahradou, úprava nového
hřbitova, chystající se cyklostezky, rybník Telatniska, snažíme se získat finance na nové přístaviště na
Baťáku, železniční zastávku Výklopník, na sociální budovu také u kanálu, na dokončení turistického
ubytování ve Starém potoku, na realizaci vodovodu a kanalizace do vinařského areálu, na různé výsadby
lesních pozemků a další aktivity. Do vyšší fáze přípravy na stavbu se také posunuly jednání o výstavbě
fotovoltaických (slunečních) elektráren na našem katastru, výstavba provozovny na výrobu kotlů na
biomasu a další zamýšlené provozovny. Možná nás čeká období velkého rozvoje naší vesnice, ale o tom
je zatím předčasné vůbec nějak přemýšlet. První půlrok je tedy za námi a čekají nás dovolené a slunečné
dny, nejenom venku, ale snad i uvnitř, v našich myslích a v našich srdcích. Využijme toho, že slunce tu
bude s námi déle, ať se tedy jeho obraz vyznačí v naší tváři, v našem úsměvu a v naší laskavosti. Přeji
všem vše dobré.
Stanislav Tomšej – starosta obce
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Usnesení XIV. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice
konané 7. dubna 2008 v budově OÚ Sudoměřice
v 18.00 hodin
Usnesení: č. XIV/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XIV. zasedání:
RNDr. Bc. Danuši Novákovou a Ing. Josefa Křižana.
Hlasování č.1: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. XIV/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XIV. zasedání zastupitelstva.
Hlasování pro usnesení č. 2: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje odprodej parc. č. 10 o výměře 156 m2 v k. ú. Sudoměřice. Navrhuje žadateli tuto parcelu pronajmout.
Hlasování pro usnesení č.3: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 (RSDr. Buček, Šebesta)

Usnesení č. XIV/ 4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) rozhodlo na svém zasedání dne 7. 4.
2008. usnesením č. 4, o pořízení změny č. 3 ÚP Sudoměřice v lokalitě Čertoryje, změna je u ostatní
plochy, manipulační plochy a mění se na plochy výroba a technická zařízení (výrobní prostory).
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou č. 3 ÚP SU Sudoměřice pro vybudování fotovoltaické elektrárny na parc.č. 1781/3, 1781/22, 1781/3 a 1781/46 o celkové výměře cca 5600 m2 a ZO současně
stanovuje podmínku – nutná výsadba stromů podél areálu této elektrárny. Náklady na změnu č. 3
budou v plné výši přefakturovány žadateli – firmě SEPETROV. Zastupitelstvo současně pověřuje
starostu obce, který bude spolupracovat s pořizovatelem v rámci celého procesu pořízení změny
ÚP č. 3.
Hlasování pro usnesení č. 4: pro 6, zdržel se 0, proti 2 (Tomšej, Šebesta)

Usnesení č. XIV/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí výsledky místního referenda a úkoly vyplývající
z rozhodnutí. Pověřuje starostu k příslušným krokům vůči státním orgánům ve věci otevření staré
cesty do Skalice.
Hlasování pro usnesení č.6: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje pozemku parc.č.80 o výměře 6 m2 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č.7: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
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Usnesení č. XIV/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s vystoupením Ing. Antoše Josefa, Revoluční 23, Rohatec.
Ing. Antoš – přednesl záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 4836 o výměře
79 082m2 jehož je spoluvlastníkem. Současný investor má zájem o výstavbu na ploše 5ha. Je to za
vesnicí, nevidím důvod proč by nemohlo v Sudoměřicích víc elektráren. Půdu pod elektrárnou je
možno využívat třeba jako pastviny. Je možnost asi 20 pracovních míst.

Usnesení č. XIV/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice požaduje dodání zjednodušené dokumentace pro výstavbu fotovoltaické elektrárny a stanovisko „Správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty“.
Hlasování pro usnesení č.8: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc. č. 1795/4 o výměře 935m2
v k.ú. Sudoměřice Adrianě a Martinu Jamným, ul. Nová 1663, Strážnice za podmínky výstavby RD
do 3 let od prodeje pozemku.
Hlasování pro usnesení č.9: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 2654/136 o výměře
3966 m2 a p.č. 2654/137 o výměře 109 m2 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č.10: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 2654/42 o výměře
6989 m2 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č.11: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu projednat podmínky pronájmu plynového potrubí s JMP.
Hlasování pro usnesení č.12: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení žadatelky Moniky Srholcové, Sudoměřice 161
do seznamu žadatelů o obecní byt.
Hlasování pro usnesení č.13: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek ZO svazu neslyšících Veselí nad Moravou – ve
výši 1000 Kč.
Hlasování pro usnesení č.14: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
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Usnesení č. XIV/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspěvek Svazu zdravotně postižených Hodonín.
Hlasování pro usnesení č.15: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na akci hrátkyáda Dům dětí a mládeže
Strážnice – ve výši 1000 Kč.
Hlasování pro usnesení č.16: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje převod zůstatku HV za rok 2007 - PO ZŠ a MŠ Sudoměřice, ve výši 9.221,- Kč do rezervního fondu PO.
Hlasování pro usnesení č.17: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/18:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na r. 2008.
Hlasování pro usnesení č.18: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu, místostarostu a komisi dopravní projednat
do T 15. 4. 2008 jízdní řády a sdělit připomínky pro zaslání na JMK a KORDIS.
Hlasování pro usnesení č.19: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odprodej parc. č. 1738/3 o výměře 102 m2
v k. ú. Sudoměřice manželům Josefu a Anně Křižanovým, Sudoměřice č.p. 397 za cenu 50,- Kč/m2
= tj. 5.100,-Kč + požadavek úhrady nákladů spojených s převodem.
Hlasování pro usnesení č.20: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/21:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odprodej pozemků parc. č. 1599/29 o výměře 86 m2
a parc. č. 1599/31 o výměře 276 m2 v k. ú. Sudoměřice panu Františku Okáníkovi, Sudoměřice č.p.
42 za cenu 40,- Kč/m2 = tj. 14.480,-Kč + požadavek úhrady nákladů spojených s převodem.
Hlasování pro usnesení č. 21: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. XIV/22:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odprodej pozemků parc. č. 1599/30 o výměře 85 m2
v k.ú. Sudoměřice panu Milanu Horáčkovi, bytem 696 01 Rohatec, Žitná 1227/20 za cenu
40,- Kč/m2 = tj. 3.400,-Kč + požadavek úhrady nákladů spojených s převodem.
Hlasování pro usnesení č.22: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
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Usnesení č. XIV/23:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice navrhuje zařadit žádost Jany Bajnarové, Tř. Bří Čapků 1, 695 03
Hodonín do pořadníku žadatelů o umístnění v Domě pokojného stáří.
Hlasování pro usnesení č.23: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
V Sudoměřicích 7. dubna 2008
Stanislav Tomšej, starosta
Josef Šebesta, místostarosta

Usnesení XV. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice
konané 2. června 2008
v budově OÚ Sudoměřice v 20.00 hodin
Usnesení: č. XV/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XV. zasedání: Jiřího Janečka,
Ing. Josefa Křižana
Hlasování č.1: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XV. zasedání.
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje závěrečný účet obce Sudoměřice za rok 2007 bez
výhrad.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu Obce
Sudoměřice
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Strategický pláne MAS Strážnicko „STRÁŽNICKO
– je i váš kraj“ a souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Strážnicko a současně zmocňuje starostu Obce Sudoměřice p. Stanislava Tomšeje k zastupování v MAS Strážnicko a v jejich
orgánech.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí - Závěrečný účet DSO Mikroregion Strážnicko
za rok 2007.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Usnesení: č. XV/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozhodnutí ředitelsky ZŠ a MŠ a doporučuje
projednání této záležitosti v radě školy.
Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce projednat zabezpečení provozu MŠ
během prázdnin minimálně na dobu jednoho měsíce.
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 zákon č. 128/2000Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje prodej pozemků p.č. 80 o výměře 6 m2 za cenu 50,-Kč/m2
a nákladů spojených s prodejem pozemků paní Jiřině Pavkové, Sudoměřice č. p. 359.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zpětné vrácení parc. č. 1786/63 pozemkovému fondu
a současně souhlasí se žádostí o bezúplatný převod parc. č. 1786/63 do vlastnictví obce Sudoměřice. Současně pověřuje starostu p. Tomšeje k provedení opatření, vyplývající z tohoto usnesení.
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice žádá Mgr. Marii Stružkovou o upřesnění žádosti, rozlohu
požadovaného pozemku.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s poskytnutím půjčky s FORM Obce Sudoměřice:
- Bučková Marie, Sudoměřice 170 v částce = 40 000,-Kč
- Buček Marek, Sudoměřice 170 v částce = 50 000,-Kč
Hlasování č. 12: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice s názvem rozšíření
NN, PRIMARC na pozemku p.č. 2654/41 zapsané na LV č. 10001 v k.ú. Sudoměřice ve vlastnictví
Obce Sudoměřice.
Hlasování č. 13: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení: č. XV/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schválilo finanční příspěvek na člena, občana Sudoměřic“ Svazu
důchodců ČR, městská organizace Hodonín v částce 500,- Kč.
Hlasování č. 14: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Šebesta)

Usnesení: č. XV/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice na základě výsledků projednání návrhu změny č. 3 územního
plánu sídelního útvaru Sudoměřice s dotčenými orgány a ostatními známými účastníky projednání schvaluje s § 47 odst. 5 a § 55 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavebního zákona).
Hlasování č. 15: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje změnu Statutu FORM o položku v čl. 3. bod 3 v bodu
09 – podpora rozvoje cestovního ruchu – do 200 000,-Kč, lhůta splatnosti 4 roky.
Hlasování č. 16: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje půjčku Zdeňku Fojtíkovi z FORM podle změny statutu
na podporu rozvoje cestovního ruchu na zakoupení lodě v částce 150 000,-Kč.
Hlasování č. 17: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: č. XV/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se zadáním změny SÚP č. 4 ve věci výstavby fotovoltaické elektrárny v k.ú. Sudoměřice parc. č. 4836 o výměře 79 082 m2.
Starosta se vzdává hlasování pro podjatost.
Hlasování č. 18: pro 4, proti 2 (Šebesta, Kočiš), zdržel se 1 (Tomšej)
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neodsouhlasilo zadání změny č. 4 SÚP Sudoměřice.
V Sudoměřicích 2. června 2008
Stanislav Tomšej, starosta
Josef Šebesta, místostarosta
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Oslava 20. výročí otevření MŠ
V sobotu dne 17. května odpoledne se uskutečnila v mateřské škole oslava 20. výročí otevření MŠ. Chtěla bych připomenout, že mateřská škola byla slavnostně otevřena dne 27. 8. 1988.
MŠ byla postavena v akci Z. Největší zásluhu na jejím vybudování měl tehdejší předseda MNV
Fr. Duda. Z dalších jmen bych uvedla pány E. Šrédla, Fr. Surana, RsDr. Št. Bučka, M.Mikla.
Na výstavbě MŠ bylo odpracováno přes 30 tisíc brigádnických hodin. Stavbyvedoucí byl pan
Miroslav Janeček. Velké zásluhy za její výstavbu mají také další občané. Pan Josef Macháček,
Jan Kaluža, Antonín Michálek, Milan Horáček st., Jan Mikéska, A. Nekarda, O.Tokoš, M. Šebesta, Jan Buček, J. Buček, M. Simiocencu a mnoho občanů již zemřelých. Jaroslav Janeček,
V. Možnar, J. Buček, J. Juřík, Josef Šebesta a další. Nebyla uvedena všechna jména občanů, kteří
při výstavbě MŠ pomáhali. Není to ani možné, protože jich bylo velmi mnoho. Po dobu 20 let
mateřkou školu navštěvovaly téměř všechny děti ze Sudoměřic, ale také z Petrova, Hodonína,
Hroznové Lhoty, Skalice a Holíče. Oslavy se zúčastnilo 13 zaměstnanců ZŠ a MŠ Sudoměřice
a 22 pozvaných hostů. Všichni přítomní měli radost ze společného setkání. Starosta obce pan
Stanislav Tomšej ve svém projevu vzpomněl na uvedené občany, kteří měli největší zásluhu na
vybudování MŠ. Paní ředitelka Mgr. Vlaďka Strýčková připomenula úspěchy MŠ za uplynulých
20 let. Nejkrásnějším poděkováním bylo vystoupení 40 dětí MŠ ve svátečních krojích. Velmi
krásný přístup rodičů k ocenění této školy je příkladný. Většina zúčastněných rodičů, příbuzných a přátel se k akci vyslovila velmi pochvalně. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří
se na ní podíleli. Tento den se prostě vydařil.
Helena Okénková
zástupce ředitele školy

10

ČERVEN 2008

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2008

11

Ze školních lavic
Odkvetly kaštany a my si pomalu uvědomujeme, že prázdniny klepou na dveře. Pro předškoláky, kteří se na rozdíl od nás ostatních těší na jejich konec, jsme na jaře uspořádali grafomotorický kurz. Jeho cílem bylo přiblížit dětem a jejich rodičům prostředí školy a seznámit je
s množstvím uvolňovacích cviků, které jim umožní bezproblémový vstup do prvního ročníku.
V neděli 18. května se již tradičně uskutečnila v tělocvičně ZŠ malá školní akademie. Pořadem provázeli malí moderátoři. Na závěr dostaly maminky od dětí ručně vyráběné dárky. Ty
vznikly díky exkurzi do modrotiskové dílny ve Strážnici. Tam se žáci seznámili s touto lidovou
technikou. Ve škole si pak na zakoupené plátno otiskly své dlaně a za pomoci paní vychovatelky jej ve Strážnici nechaly obarvit. Vzniklý obraz pak rozstříhaly na malé ubrousky a ty už
putovaly k maminkám.
Do konce roku nás ještě čeká výlet do Lednice, pěší pochod na Baťák a Zahradní slavnost
se skupinou Motýl Erika. A pak už jen dlouhé bezstarostné léto…….
P.S. 1. září zase ve škole!
Vladimíra Strýčková – ředitelka školy
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Plavecký kurz

Výstava dětských prací
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Akademie školy
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Dětský karneval
Jako již tradičně, i letos, pořádalo
Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ v Sudoměřicích karneval pro děti. V neděli dne
13. 4. 08 odpoledne se sešli v tělocvičně
pejsci, berušky, víly, princezny, zajíčci, Karkulky, ale také třeba Hip-Hopeři. O zábavný program, který sestával z různých her
a soutěží, se postarala moderátorka - čertice Katka a děti se skvěle bavily. Hudební
ozvučení zajistil už tradičně pan Marek
Buček, kterému samozřejmě děkujeme.
Jsme rádi, že se akce vydařila a to také
díky maminkám, které si daly tu práci
s přípravou krásných kostýmů. Takové akce
nezbývá než v příštím roce zopakovat.
Alena Baculíková
členka Rodičovského sdružení
při ZŠ a MŠ v Sudoměřicích
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Nitrianská lutna 2008
Řada dětí ze Sudoměřic
navštěvuje hudební školu
v blízké Skalici i ve vzdálenějším Holíči. Jednak tyto
slovenské školy nabízejí levnější školné, jednak je kvalita slovenských pedagogů na
velmi dobré úrovni. Svědčí
o tom i zlaté pásmo v celoslovenské soutěži ve čtyřruční hře na klavír, které ve
své věkové kategorii získali
Tomáš a Marie Tomčalovi
v dubnu letošního roku.
Soutěž s názvem „Nitrianská lutna“ se uskutečnila, jak jinak, v Nitře. Děti
musely mít připraveno
5 skladeb různého žánru.
Mezi účastníky byli, kromě
Slováků, i Maďaři žijící na
Slovensku. Všem malým
sudoměřickým muzikantům přejeme hodně podobných úspěchů.
redakce

Hrátkyáda
Dne 17.5.2008 se v Hroznové Lhotě konal II. ročník Hrátkyády. Jedná se o takovou malou
olympiádu, při které soutěží dětské týmy Mikroregionu Strážnicko. Letos poprvé se jí zúčastnily
i děti ze Sudoměřic. Soutěžilo se v deseti disciplínách. Za zmínku stojí třeba „Minové pole“,
„Pětispřeží“, „Eskymácký slalom“. Naši závodníci bojovali ze všech sil. Skončili sice na osmém
místě, ale přesto panovala v našem týmu dobrá nálada. Reprezentantům zůstala na památku
trička a každý závodník dostal od našeho pana starosty krásný pohár za reprezentaci obce, za
nějž děkujeme.
Na Hrátkyádě ale v podstatě není vítězů a poražených. Zvítězili totiž všichni, kteří se do
soutěže zapojili. Vždyť jak říká jedno staré přísloví: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Lucie Slováčková – členka Rodičovské rady při ZŠ a MŠ v Sudoměřicích
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Slet čarodějnic
O Svatojakubské noci dne 30.4.08 se v areálu Výklopníku na Baťově kanálu v Sudoměřicích konal slet čarodějů a čarodějnic. Všechny
přítomné přivítaly ty nejzkušenější a nejfundovanější čarodějky Zdenička a Ilonka, které
také úspěšně moderovaly celou akci. Nechyběly
náročné úkoly pro zúčastněné, ale také volba té
nejkrásnější. K občerstvení bylo možno využít
grilovaného selátka, klobás, či něčeho ostřejšího
k pití. Ohýnky hořely až do májového rána. Ale
už opravdu jen těm nejstarším, kteří už dosáhli
alespoň pětiset let…
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Místní výstava vín Sudoměřice 2008 v sobotu 3. května 2008
v Zahrádkářském areálu ve Starém potoku
V sobotu 3. 5. 2008 od 10. hodiny se uskutečnil velmi vysoce hodnocený košt vín, na kterém se
sešlo okolo 340 vzorků vín ze Sudoměřic a dalších spřízněných vinařských obcí a měst jižní Moravy.
Degustace probíhala v neděli 27. 4. 2008 v zahrádkářském areálu.
Předsedové jednotlivých degustačních komisí byli:
č.1. Buček František, Sudoměřice
č.2. Ing. Botur Luděk, Strážnice
č.3. Křivánek Jiří, Rohatec
č.4. Horáček Milan, Sudoměřice
č.5. Ing. Hromek Pavel, inspektor oddělení vína SZPI Brno
č.6. Ing. Brázda Ludvík, Sudoměřice
č.7. Ing. Klásek Petr, Petrov
č.8. Ing. Uřičář Jiří, Tvarožná Lhota
č.9. Toman František, Sudoměřice
č.10.Okáník Josef, Sudoměřice
Ve velkém sklepě se v sobotu 3. 5. 2008 sešlo na ochutnávce vynikajících vzorků přes 300 spokojených návštěvníků, kterým k dobré pohodě hrála cimbálová muzika Martina Hrbáče mladšího.
Pohodový košt končil nad ránem. Letošní místní výstava nasadila opravdu velmi vysokou laťku
a dík za to patří organizátorům – výboru MO ČZS v Sudoměřicích a výstavnímu výboru, který
pracoval ve složení:
Předseda:
Místopředseda:
Jednatel:
Členové:

Toman František
Horáček Milan
Janeček Jiří
Buček František
Šredl Emil
Gavlík Miloslav
Macháček Karel

Vítěz bílých odrůd
3

Rulandské bílé

Brožek Petr

Sudoměřice

Botur Luděk

Strážnice

361

Přívl.

Roč.

body

23°

2007

92

VH.

2003

91

Vítěz červených odrůd
299

Svatovavřinecké

Vyhodnocení vzorků „Vítěz odrůd“
37

Rulandské šedé

48
80
102
20

Toman František

Sudoměřice

294

VB

2006

92

Ryzlink rýnský

Ing.Ilčík Jiří

Lužice

102

24,5°

2007

90

Ryzlink vlašský

Maršálek Jindřich

Lužice

102

21,5°

2007

88

Chardonnay

Vinařství Brázdová

Sudoměřice

310

VH

2005

90
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Sauvignon

Vinařství Plešingr

Rohatec

140

Tramín

Vinařství Brázdová

Sudoměřice

310

VH

2007

91

VH.

2006

89

144

Veltlínské zelené

Horáček Milan

Rohatec

1227

23°

2006

90

179

Neuburg

Gavlík Miloš

Sudoměřice

382

23°

2007

90

197

Moravský muškát

Kovařík Radovan

Hrušovany n J.

22,5°

2007

90

242

Cabernet Moravia Vinařství Sůkal

N.Poddvorov

258

Merlot

Sudoměřice

Bučková Jiřina

269

Frankovka

Botur Luděk

Strážnice

326

Zweigeltrebe

Cigánek František

Sudoměřice

171

2007

90

VH

2007

86

VH

2005

88

2007

88

Stanislav Tomšej
člen ČZS Sudoměřice

Otevírání plavební sezóny
I v letošním roce se na prvního máje zahajovala plavební sezóna na Baťově kanále u Výklopníku
v Sudoměřicích. Na této akci se sešlo velké množství lidí, kteří se přišli svézt na motorových člunech nebo jenom tak na vycházku. Tento pobyt u vody jim zpestřila cimbálová muzika Strážničan,
překrásné vystoupení mažoretek ze Strážnice, ale i ochutnávka ovocných destilátů pod patronátem
Spolku přátel destilátů ze Sudoměřic.
Zdeněk Fojtík

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2008

21

75. výročí posvěcení kostela Krista Krále v Sudoměřicích
V sobotu dne 7. 6. 2008 se ve 14.30 hod. konala slavnostní mše u příležitosti 75. výročí posvěcení kostela Krista Krále v Sudoměřicích.
Slavnostní mši celebroval arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner a koncelebrovali děkan p. Josef Vrba a kaplan p. Josef Rýznar z veselské farnosti a ThLic.
p. Lukasz Karpinski z farnosti Strážnice. Mši byl přítomen také p. Jaroslav Jošek z naší farnosti. Slavnostní atmosféru umocnila také přítomnost krojovaných, ale také zpěvy naší sudoměřické scholy
a doprovod dechové kapely Vacenovjáci.
P. S.
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A ještě něco k historii:
Základní kámen byl posvěcen 12. října 1930 světícím biskupem olomouckým Msgr. Janem
Stavělem. Do základního kamene byla vložena zakládající listina ve skleněné trubičce, na níž je
napsáno:
L.P.1930
V dvanáctém roce republiky Čsl. položen byl základní kámen katolického kostela
v Sudoměřicích. Kostel tento postavila Kostelní jednota pro stavbu kostela „KRISTA KRÁLE“
(následuje seznam členů Kostelní jednoty)
Zakládací listina je zazděna v čelní stěně kostela vpravo od hlavního vchodu. Stavba kostela
šla velmi rychle. Dne19.května 1931 byly poprvé uvedeny do chodu věžní hodiny, které zakoupila
obec. Dne 11. června 1931 ve 20 hodin byla vesnice postižena katastrofální živelnou pohromou.
Přes vesnici se přehnala vichřice s krupobitím. Vichřice strhla z kostela i malou věžičku, která
se nacházela nad hlavním oltářem, a od jejího znovupostavení bylo upuštěno. Škody způsobené
pohromou se v obci odhadovaly na 1,5 milionu korun. Stavba kostela byla dokončena v roce
1933. Dne 5. června 1933 byl kostel vysvěcen děkanem Janem Jančíkem z Veselí nad Moravou.
Toho dne byly posvěceny i zvony, ty však přečkaly pouze jedno desetiletí. Dne 18. března 1942
byly zvony sundány a odvezeny do Strážnice, kde byl sklad zvonů pro válečný průmysl Německa.
Dne 15. listopadu 1942 byl na věž dán jeden ocelový zvon. V roce 1933 v době od 24.8. - 29.8.
a od 9.11. - 14.11. byly za velké účasti věřících konány první misie, které vedl p. Dr. Žůrek. Další
misie se konaly od 2.3. - 9.3. a od 24.10. - 26.10. 1947 převorem dominikánského kláštera ve
Znojmě p. Janem Zemkem, který posvětil misijní kříž před kostelem. V roce 1949 se konaly další
misie pod vedením františkánského kněze z Uherského Hradiště.
Dne 13. března 1935 se vloupali v noci do kostela neznámí zloději, kteří ukradli pozlacený
kalich. Ten se poté našel v křoví nedaleko hájenky Valcha.
Osvětlení kostela bylo prováděno petrolejovými lampami. Elektrifikace byla provedena
v roce 1937 před vánočními svátky. Mše sv. bývala jen v neděli. Vykonávali ji kněží ze Strážnice. Ve svátky vypomáhali františkáni ze Skalice. Po příchodu kněze p. Františka Kratochvíla na
strážnickou faru byla výuka náboženství po p. Ottovi Tichém přesunuta právě na něj. Náboženství se vyučovalo v pondělí a ve čtvrtek. V tyto dny sloužil p. Kratochvíl ranní mši svatou. Ze
Strážnice dojížděl na kole.
V roce 1938 byla poprvé na Bílou sobotu slavnost Vzkříšení Páně za velké účasti občanů
i přespolních. Rovněž v tomto roce byla konána poprvé slavnost Božího těla. Průvod za doprovodu dechové hudby a čestné stráže hasičského sboru kolem baldachýnu, pod nímž nesl kněz
monstranci, se ubíral návsí vystlanou posečenou trávou ke čtyřem oltářům.
Dne 10. srpna 1938 složil v kostele první mši svatou sudoměřický rodák p. František Fiala.
Dne 30. listopadu 1946 dával novokněžské požehnání p. Zdeněk Polášek, člen řádu piaristů
u Panny Marie ve Strážnici. V roce 1949 bylo komunisty zakázáno čtení pastýřských listů v kostele. Dne 27. dubna 1950 byl zbaven funkce faráře p. Otto Tichý, toho času téměř slepý. Spolu
s p. Zdeňkem Poláškem a p. Vomáčkou byli internováni do klášterů v Čechách, kam komunistická vláda odvezla většinu kněží. P. Tichý se pak vrátil z internace v Opočně v Čechách.
Dne 21. ledna 1951 byly posvěceny nové varhany zakoupené u firmy „Továrna na varhany
n. p. Krnov“. Svěcení provedl děkan v.v.p. Vrtek za Strážnice. Varhany byly pořízeny na popud
Josefa Šebesty č.p. 9, rolníka a varhaníka. Cena těchto varhan činila 416.000 Kčs. Obnos byl získán dobrovolnými sbírkami po obci. Montáž varhan stála 21.800 Kčs. Staré varhany byly odprodány na faru do Deštné za 50.000 Kčs.
Dne 15. srpna 1951 byla zakázána pouť do Strážnice, poněvadž občané Sudoměřic nesplnili
povinnosti v podobě odevzdávek obilí a dále protože nepracovali ve zrušený svátek P. Marie
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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15. srpna 1951. Dne 6. září 1959 se konala dožínková slavnost. V 8.30 hod. byl společný odchod
krojované mládeže na mši svatou, kde byl posvěcen dožínkový věnec.
V noci ze 24. na 25. února 1959 se do kostela vloupal neznámý zloděj, kterého se nepodařilo
SNB dopadnout.
V letech 1969 - 70 byla postavena fara financovaná ze sbírek občanů. Prvním působícím
knězem na této faře byl p. Antonín Hanáček.
V letech 1970 - 73 byl vybudován nový hřbitov.
18. října roku 1970 se konalo poprvé biřmování v Sudoměřicích, ktré uděloval apoštolský
administrátor Olomoucké arcidiecéze ThDr. Josef Vrána.
V roce 1971 byly za velkého přispění pana Sochora, amerického občana a rodáka ze Strážnice, zakoupeny tři nové zvony, které byly zhotoveny zvonařskou firmou Ditrich z Brodku
u Přerova. Zvony byly posvěceny dne 30.7.1972.
Dne 4. června 1971 zakázal ONV Hodonín slavnostní průvod Božího těla, aby nebyl narušen
silniční provoz.
V letech 1976 - 79 byl upraven interiér kostela. Byla odstraněna kazatelna, došlo k odstranění některých sošek, byl upraven presbytář, odstraněn velký lustr. Kostel byl znovu vymalován
i s tím, že byla zamalována původní malba.
Za působení p. Josefa Čechmánka v letech 1985 - 1991 byly amatérsky zrenovovány všechny
sochy na úkor originální podoby. Později došlo také k renovaci exteriéru kostela.
Dne 5. června 1993 se konala slavnostní mše na svátek 60. výročí posvěcení kostela za účasti
olomouckého arcibiskupa Msgr. Jana Graubnera.
28. srpna 1994 byla ustanovena generálním vikářem Msgr. Erichem Pepříkem farnost Sudoměřice. Do té doby patřily Sudoměřice pod farnost Strážnice. Prvním farářem se stal p. Jaroslav
Jošek, který byl dříve ve Strážnici. Za jeho působení byla provedena přístavba sakristie a její
plynofikace. V roce 1999 byl znovu vymalován celý kostel (byly zamalovány poslední zbytky
původní malby), opravena fasáda kostela i přilehlé fary, instalováno osvětlení věže.
Kostel „Krista Krále“ v Sudoměřicích prošel obdobím, které bylo velmi složité, ale vždy zůstal
duchovním útočištěm mnoha občanům Sudoměřic. Taktéž symbolizuje obětavost a poctivou
práci našich předků.
Kněží - rodáci ze Sudoměřic:
p. František Fiala - * 2. 9.1913, + 1. 3. 1951, působil jako farář v Deštné. Pohřben je v Sudoměřicích.
p. Martin Buček - * 25. 11. 1911, + 28. 7. 1994, působil jako farář v Opavě - Kateřinkách.
Pohřben je v Sudoměřicích.
V Sudoměřicích působili jako výpomocní kaplani farnosti Panny Marie ve Strážnici tito
kněží:
r. 1951 - 1968 - p. František Rusňák
r. 1969 - 1975 - p. Antonín Hanáček
r. 1976 - 1979 - p. Ludvík Černoch
r. 1980 - 1983 - p. Štěpán Křemeček
r. 1983 - 1985 - p. Jaroslav Karhan, p. Pavel Jančík
r. 1985 - 1991 - p. Josef Čechmánek
r. 1991 - 1994 - p. Karel Krumpolc - farář z Rohatce
od r. 1994
- p. Jaroslav Jošek - farář sudoměřický
Zpracováno podle:
„Dějiny kostela Krista Krále v Sudoměřicích“,
Antonín Nekarda 1996, Univerzita Palackého, Olomouc
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Sudoměřské hody 2008
Letošní hody začaly,
stejně jako loni, přivezením
máje, kterou nám daroval
pan starosta Strážnice Risto
Ljasovský. Chlapci a chlapi,
v režii pana Martina Mikla
ml. a za přispění obecních
zaměstnanců, máju přivezli a postavili na „kolečku“
ve Starém potoku. Dívky,
pod vedením paní Ivany
Rybecké, ji nazdobily připravenými papírovými růžemi a Tureckým šátkem.
A růžemi vyzdobily také
v sobotu dopoledne pódium.
Na večerní páteční
rokovou zábavu 6. 6. 2008,
která se konala v areálu Starý potok, byla přizvána stejně jako loni, kapela Artemis. Produkci však tentokrát začala se zpožděním, protože počasí nám ze začátku nepřálo. Poté, co déšť ustal a voda z parketu byla vymetena,
začali přicházet skalní příznivci. Také letos nám připravil občerstvení po oba dny pan Přibil ze
Vnorov a jeho služeb bylo hojně využito. A nakonec ani počet účastníků nebyl tak zanedbatelný.
V sobotu měli krojovaní sraz ve 14 hodin před místním kostelem a po slavnostní mši, která se
konala u příležitosti 75. výročí vysvěcení kostela, se v doprovodu dechové hudby Vacenovjáci vydali
průvodem k volební místnosti. Zde stárek Josef Okáník a stárka Tereza Rybecká požádali starostu
o hodové právo. Chasa byla občerstvena, zatančila přítomným divákům a vydala se do areálu Starý
potok, kde následovalo vystoupení. Dobrovolným vstupným byla vybrána velmi příznivá finanční částka, která byla věnována Rodičovskému sdružení při ZŠ a MŠ na pořádání aktivit pro děti.
Každému přispěvateli touto cestou děkujeme.
Večer pokračoval lidovou zábavou za doprovodu Vacenovjáků, kteří hráli úžasně až do ranních
hodin a milovníci dechové hudby si tak jistě přišli na své.
Aby mohla tato velká akce proběhnout, je třeba nejen finanční podpory, ale také úsilí všech
pořadatelů. Díky patří Obecním úřadu Sudoměřice za uvolněnou finanční částku a zapůjčení dvou
velkých stanů, paní Radce Bučkové, Marii Mikulkové a Ivaně Rybecké za nacvičování a realizaci
programu krojovaných, který byl mimochodem letos velmi kladně hodnocen. Nejde se nezmínit
také o Marku Bučkovi, který je nedílnou součástí snad všech místních dětských vystoupení. Díky
patří také panu Jiřímu Janečkovi, který každoročně ztvárňuje velký hodový plakát, také panu Karlu
Cutákovi, který se postaral o osvětlení areálu a členům ČZS v Sudoměřicích, kteří nám i letos vyšli
vstříc a opět nám věnovali pro potřeby muzik víno. Dík patří také krojovaným, kteří do toho šli
i letos a jak vidno od loňska uzráli jako dobré víno. Děkujeme také panu Přibilovi, který nás nejen
občerstvoval, ale stejně jako loni věnoval Rodičovskému sdružení finanční částku. Díky také samozřejmě všem zúčastněným členům Rodičovského sdružení a kulturní komise při obecním úřadu
a všem ostatním, kteří nám pomohli.
Pavla Sochorová
předsedkyně kulturní komise
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2008

25

26

ČERVEN 2008

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

Denní rybářské závody MRS Vanďurák
Sešel se rok s rokem a tak přišel opět čas uspořádat další ročník denních rybářských závodů na
rybníku Vanďurák. Letošní termín připadl na neděli 25. května 2008. Je již tradicí, že se tato událost
těší hojné účasti z řad rybářů i nerybářské veřejnosti. Stejně tak tomu bylo i tento rok.
Kdo si chtěl zajistit dobré místo k lovu, a tím se také trochu přiblížit k první ceně, musel vstávat
již hodně brzy, protože prodej povolenek začínal již v půl páté ráno. V očekávaném čase přišel také
výstřel oznamující 74 závodníkům možnost prvního nahození prutů a tak hned v prvních minutách závodů dopadlo na hladinu spousta krmiva a s ním i nástrahy připravené k obelstění našich
šupinatých soupeřů.
Každý ze závodníků zvolil svoji vlastní strategii a způsoby lovu. Někdo se již od rána soustředil na lov bílé ryby, další zvolil způsob lovu na plavanou, ale většina se držela klasické metody
lovu kaprů, kterou je lov na položenou. Pohled na hladinu při východu slunce však nenapovídal
o výrazné aktivitě ryb, protože byla pokryta bílým chmýřím z odkvétajících topolů, které mnohým
znepříjemňovalo lov. Opačný pohled na druhou stranu, na oblohu, ale naznačoval další z řady
pěkných letních dnů.
A tak, když zatím ryby nebraly, mohli závodníci a ostatní přihlížející zkusit své dovednosti,
především přesnost oka a jistou ruku v nedílné součásti rybářských závodů, kterou je soutěž v hodu
šipkami. První pokusy zkresloval boční vítr, ale i tak se dařilo některým zasáhnout černý střed terče, slibující lákavou výhru, kterou byla po loňské zkušenosti opět polovina prasete.
Další možností, kterou také využila řada účastníků bylo občerstvení. Vůně grilovaného masa,
klobás a smaženého kapra každoročně přilákala i nerybářskou veřejnost. Nejčastější přílohou bylo
kromě chleba či okurky hlavně točené pivo.
Co by to bylo za rybářské závody, kdyby zde chybělo další z lákadel, kterým byla bohatá tombola. Pohled na hodnotné ceny napovídal, že o obálky bude opět velký zájem. A tak ten, kdo zatím
nechytil žádnou rybu prosil svatého Petra alespoň o trochu toho štěstí v této soutěži. Obálky
z rukou prodávajících děvčat mizely rychlostí blesku a tak nezbývalo nic jiného, než dojít pro další
a zkusit štěstí podruhé.
Pohled na zaplněnou hráz a slunce, které se mezitím vyhouplo vysoko na oblohu, napovídal
blížící se konec závodů a s ním spojeného závěrečného měření a sčítání úlovků. Výstřel v pravé
poledne ukončil všechny dosavadní naděje a tak nezbývalo nic jiného, než se přesunout ke stolu,
kde se rozhodovalo o vítězi.
Pořadí bylo následující:
Kapr:
1. místo – Dinka Mário (Sudoměřice)
2. místo – Řeháček David (Moravská Nová Ves)
3. místo – Maňák Josef (Sudoměřice)

57 cm
56 cm
48 cm

Bílá ryba: 1. místo - Macháček Dominik (Sudoměřice)

100 ks ryb

Šipky:

26 bodů
25 bodů
24 bodů

1. místo – Sasín František ml. (Sudoměřice)
2. místo – Staša Josef (Strážnice)
3. místo – Konečný Roman (Sudoměřice)

Vítěz si za nejdelšího uloveného kapra odnesl satelitní navigaci GPS do auta, druhé místo bylo
odměněno rybářským prutem a třetímu místu připadl naviják. Rybář, který chytil nejvíce kusů bílé
ryby si domů odnesl podběrák. Vítěz „v šipkách“ byl bohatší o polovinu prasete, druhému a třetímu
místu (o které se bojovalo do poslední chvíle) následovala živá ryba.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům, dále všem sponzorům za jejich dary do tomboly a hlavně všem těm, kteří se podíleli na organizaci a také bych jim chtěl popřát do probíhající
kaprové sezóny a nastávající dravcové sezóny hodně trofejních úlovků a pozvat je ale i ostatní na
příští ročník rybářských závodů k nám do Sudoměřic na Vanďurák.
V pátek 30. června 2008 jsme u příležitosti Mezinárodního dne dětí uspořádali pro děti
z mateřské školky v Sudoměřicích rybářský den, kdy se naši nejmenší dozvěděli něco o životě „pod
hladinou“, o rybách, rybaření a činnostech s tím souvisejících. Den byl spojen s opékáním špekáčků
a ukázkou rybolovných technik. A protože počasí bylo obdobné rybářským závodům odcházeli
děti domů plné zážitků. Tímto bych chtěl poděkovat panu Emilu Chocholáčovi a Petrovi Kvaltínovi
za pomoc při organizaci tohoto dne.
Petrův Zdar
Tomáš Kočvara
pokladník MRS Vanďurák
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Mountain bikes racing team
Nejúspěšnější MTB downhill team v ČR

SK Remerx-Grafobal 2007 reprezentovali:
Vlastimil Hynčica (elite) - člen státní reprezentace
- 3.místo na M-ČR WBC rally DH
- 6.místo v ČP
- 2.místo v Slovenském poháru Ride cupu
- 1.místo v M M-ČR DH teamů
Martin Mikulenka (elite) - člen státní reprezentace
- 1.místo v ČP
- 2.místo v M-ČR WBC rally DH
- 3.místo v Slovenském poháru Ride cupu
- 1.místo M M-ČR DH teamů
Petr Tomša (muži)
- 4.místo v M M-ČR DH teamů
- výsledky ovlivnilo dlouhodobé zranění
Jiří Svak (elite)
- výsledky ovlivnilo zranění
- 12.místo v M-ČR WBC rally DH
- 4.místo v M M-ČR DH teamů
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Aleš Říha (junior)
- 1.místo v M-ČR WBC rally DH
- 4.místo v Slovenském poháru Ride cupu
Pavel Kubíček (master)
- 7.místo v ČP
- 4.místo v Slovenském poháru Ride cupu
Anna Sojka (ženy)
- 1.místo v ČP
Erik Kimmel (kadet)
- 1.místo v M M-ČR DH teanů
- 4.místo v ČP
SK Remerx-Grafobal v sezoně 2007 absolvoval 32 závodů v ČR, Rakousku, Polsku,
Maďarsku, Slovinsku, Švýcarsku a Slovensku.

V sezoně 2007 jsme pořádali:
1/ GT GoGen tour 2007
Seriálem zimních závodů jsme úspěšně vykročili do letošní sezóny.
Závody měli mimořádný ohlas a zúčastnilo se jich celkem přes 400 jezdců.
2/ Zimní sjezd Remerx cup – Smraďavka
Začátkem ledna to byl již 10.ročník velmi populárního závodu,který musel
být pro nepříznivé počasí přeložen na jinou trať.
Startovalo přes 200 závodníků.
3/ Zábavný cyklo večer – Sudoměřice
Na zahájení prázdnin jsme uspořádali další ročník oblíbeného přejezdu
vodní lávky a skoků do vody na kolech.To přilákalo na 500 diváků,kteří byly
nadšeni i z neckyády a bohaté tomboly.Následovala diskotéka.
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4/ Cyklo závod + diskotéka
Poslední prázdninový den jsme uspořádali závod a následně diskotéku
v areálu vinných sklepů Plže Petrov.Příznivé počasí přilákalo asi 350
účastníků.
5/ WBC Smraďavka – sjezdová WBC rally
3.ročník etapového závodu v krásném lázeňském prostředí Smraďavky se
vydařil díky krásnému podzimnímu počasí a účasti 250 jezdců.
Za organizační výbor:
Zdeněk Florián
ředitel závodů

CYKLOSHOW
V pátek 4.7.2008 se bude konat
v zahrádkářském areálu ve Starém potoku a na nádrži
cykloshow.
Srdečně všechny zve
Vlastimil Hynčica
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Kovosteel Novitech
Sudoměřický tým KOVOSTEEL NOVITECH Motorsport zahájil letošní sezonu začátkem dubna dvoudenním testováním na okruhu Euroring v Maďarsku. Testování probíhalo za proměnlivého počasí, což umožňilo vyzkoušet různá nastavení formulí. Radek Krakovič otestoval svou novou
převodovku u své formule Reynard 032 F3. Dále otestoval i Národní Formuli se kterou startoval
v Mezinárodním Mistrovství České republiky Závodů na okruzích, které se jely v půli dubna na okruhu Hungaroring, kde skončil na výborném pátém místě.
S formulí Reynard 08 se po Euroringu proháněl i Michal Novický, který se potýkal s problémovými brzdami. Tyto problémy se podařilo odstranit a vyzkoušet na regionálním podniku KW
BERG-TROPHY v Závodech automobilů do vrchu konaném u Újezdu u Brna pod oficiálním názvem
„Mohyla Míru“, kde Novický skončil na druhém místě absolutně.
Prvním velkým závodem pro tým byl první podnik Mezinárodního Mistrovství KW BERGTROPHY International v Násedlovicích koncem dubna. Radek Krakovič musel v sobotním závodě
odstoupit z prvního místa z důvodu poruchy diferenciálu, Michal Novický dokončil oba dva dny na
čtvrtém místě absolutně a prvním místem ve své třídě E2/C-1400.
Radek Krakovič se mimo seriálu KW BERG-TROPHY International zúčastnil i Mezinárodního
Mistrovství v Závodech automobilů do vrchu HILL TOUR kopcem Zámecký Vrch v Náměšti nad
Oslavou. Bohužel tento závod byl ukončen po tragické nehodě Miroslava Fajkuse.
Dalším závodem pro KOVOSTEEL NOVITECH Motosport Sudoměřice byl závod Jankov Vršov
v Bánovcích nad Bebravou, kde hodně zamíchalo absolutním pořadí proměnlivé počasí, kdy Michal
Novický dokončil sobotní závod na 5. místě absolutně a v neděli vlivem deště až na 16.místě.
Druhý červnový víkend startoval Michal Novický v maďarském Parádsasváru v pohoří Mátra
v podniku Mezinárodního Mistrovství KW Berg – Trophy. V atraktivním prostředí obsadil druhé
místo v sobotu a třetí místo v neděli absolutně.
Radek Krakovič tentýž víkend absolvoval okruhový závod v Mostě Národních Formulí v Divizi
3 a umístil se na 7. místě.
V době uzávěrky zpravodaje se tým připravoval na závod Čierny Balog.
Do týmové trofeje pro KOVOSTEEL NOVITECH Motorsport sbírají body Josef Dohnálek jr.
s Citroenem Saxo Kit Car, Jiří Pražák na Suzuki Swift a Richard Šimoník s Peugeotem 205 GTI.
Michal Novický
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SK Horáček Sudoměřice
SK Horáček Sudoměřice „A“ skončilo v KP II. třídy skupina „C“ na 2. místě se 28 body za
postupujícím mužstvem Podlužanu Prušánky.
SK Horáček Sudoměřice „B“
5. kolo 13.1.08 SK Kyjov „C“ - Sudoměřice „B“
4½:½
6. kolo 3.2.08
Strážnice P.V. „B“ - Sudoměřice „B“
4:1
7. kolo 17.2.08 Sudoměřice „B“ - Dubňany „C“
3½:1½
8. kolo 2.3.08
Sokol Kněždub „B“ - Sudoměřice „B“ 5 : 0
9. kolo 16.3.08 Sudoměřice „B“ - Milotice „A“
½:4½
Mužstvo obsadilo v tabulce OP II. tř. 3. místo s 15 body.
Petr Možnar

Sociální okénko
Dotaz: Pět dnů po ukončení zaměstnání (trvalo dva roky) a evidence na ÚP jsem došel k úrazu
a přesto jsem žádné nemocenské dávky nedostal. Jak je to možné?
Odpověď: Od 1.1.2008 se novelizoval z. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců,
v tom smyslu, že ochranná lhůta pro vznik nároku na nemocenské dávky po ukončení zaměstnání
je 7 dní (do 31.12.2007 byla 42 dní), pokud ukončí zaměstnání těhotná žena, trvá její ochranná
lhůta 6 měsíců. Byl-li občan zaměstnaný kratší dobu než 7 dní, trvá jeho ochranná lhůta přesně
tolik dní, kolik byl zaměstnaný.
Z toho vyplývá, že jste nepřekročil ochrannou lhůtu a měly by Vám být přiznány nemocenské
dávky.
Podrobnějším šetřením však bylo zjištěno, že jste si úraz přivodil tak, že jste vstoupil do vozovky jedoucímu autu pod vlivem alkoholu a tak jste si přivodil úraz a v důsledku tohoto pracovní
neschopnost. Zákon o nemocenském pojištění v § 24 vyjmenovává důvody, pro které občan nemá
nárok na dávky nemocenského pojištění nebo jen ve snížené míře, mezi ně patří „jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných látek“. O tom, zda vůbec nebo v jak snížené výši
obdrží občan, který jednal ve smyslu § 24 zákona o nemocenském pojištění, rozhoduje okresní
správa sociálního zabezpečení , do jejíhož správního obvodu občan patří.
Pro úplnost je třeba ještě Vám sdělit, že pokud byste byl občanem v hmotné nouzi a přivodil si
způsobem výše popsaným pracovní neschopnost, byl byste vyloučen z okruhu osob posuzovaných
v hmotné nouzi, to znamená, že by Vám nenáležely ani dávky v hmotné nouzi, které byste eventuálně do doby úrazu pobíral.
Dotaz: Jsem půl roku evidovaný na ÚP, onemocněl jsem a nedostal jsem žádné nemocenské
dávky. Jak je to možné, když stát za mě po dobu evidence platí nemocenské pojištění?
Odpověď: Stát za Vás platí zdravotní pojištění, nikoli nemocenské. To znamená, že máte
v době nemoci nárok na veškeré lékařské ošetření a péči, ne však na dávky nemocenského pojištění
– nemocenskou.
Na tu byste měl nárok při evidenci na ÚP jen v případě, že byste onemocněl v ochranné lhůtě
a zároveň byste se nedopustil jednání uvedeného v § 24 zákona o nemocenském pojištění, totiž že
byste si sám přivodil pracovní neschopnost v úmyslu vylákat nemocenské, nebo zaviněnou účastí
ve rvačce, jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků, při spáchání úmyslného trestného činu, za nějž zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice
přesahuje jeden rok.
Bc. Helena Tomčalová
členka sociální komise
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Něco pro děti
Milé děti,
opět vás zdraví skřítek Sudoměřičánek. Začíná nám léto a to je čas vodních radovánek, nejrůznějších sportů, táboráků, her, dobrodružství, aj. aktivit. Blíží se prázdniny na které se jistě moc těšíte. Moc vám přeji, aby jste je
prožili co nejlépe a bez úrazů. Buďte na sebe opatrní a užívejte si sluníčka.
Tak a abychom si procvičili mozkové závity je třeba si i zasoutěžit. Připravil jsem pro vás nějaké úkoly.
Stránka je zase rozdělena na dvě části. Jedna je pro děti starší, které už
chodí do školy a druhá pro děti mladší.
Přeji vám, aby se vám plnění úkolů dařilo a taky KRÁSNÉ A VESELÉ
PRÁZDNINY! A teď už se do toho můžete pustit.

Úkol pro starší děti (tedy pro děti od první třídy základní školy):
Labuť velká – a) Zjisti jaké má rozpětí křídel!
b) Kdo z labutího páru sedí na vejcích!
c) Namaluj labutí rodinku!
Úkol pro mladší děti (tedy pro malé děti a děti,které navštěvují školku mimo prvňáčky):
a) Pomoz želvičce najít cestu k lodičce a pak vymaluj obrázek!
Výsledky z minulé soutěže:
Správná odpověď na otázku: Co je
to salamandrin zní JED, který se
skrývá ve skvrnách Mloka skvrnitého.
Za starší kategorii:
Úkol splnil:
Patrik Truhlář, 7 let, Lukáš Stemberger, 7 let, Sudoměřice č. 163
a Anička Šebestová, 7 let.
Odměnu si můžete vyzvednout na
Obecním úřadě.

Splněné úkoly můžete opět
nosit na Obecní úřad. Nezapomeňte je podepsat a napsat adresu
a věk!

Rodiče, pobídněte své děti
k soutěžení a činnosti. Nezapomínejte, že kdo si hraje nezlobí!
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A tady je obrázek MLOKA od Aničky Šebestové. Omlouvám se, ale ty ostatní obrázky byly
moc světlé. Nedaly se naskenovat.
Ještě jednou KRÁSNÉ A VESELÉ PRÁZDNINY vám všem přeje Sudoměřičánek.
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PŮJČOVNA LODÍ POD VÝKLOPNÍKEM SUDOMĚŘICE POŘÁDÁ

CYRILOMETODĚJSKÉ TÁBOŘENÍ
POD VÝKLOPNÍKEM
ANEB COUNTRYBÁL

NA OSTROVECH

DNE 5. 7. 2008
HRAJE A ZPÍVÁ SKUPINA

ELDORÁDO
ZAČÁTEK V 19:00 HOD.

MOŽNOST STANOVÁNÍ NA OSTROVECH POD VÝKLOPNÍKEM.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
GRILOVANÉ SELÁTKO A JINÉ POCHUTINY.
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