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Čtvrtletník, březen 2015

SUDOMĚŘICE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po prožité zimě, plné různých chřipek, angín a dalších nepříjemností, přichází i do
naší obce jaro a všichni doufáme, že nás
čeká mnohem radostnější období. Jarní
období je pro většinu našich spoluobčanů mnohem přijatelnějším obdobím
a proto si přejme, aby tento astronomický
předěl byl pro nás všechny změnou k něčemu radostnějšímu, v životě osobním
i v životě naší vesnice. První kvartál tohoto roku je už pomalu za námi a proto
můžeme nějakým způsobem bilancovat,
co se událo a stanovit si, kudy budeme
směřovat. Na samém konci minulého
roku zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na letošní rok 2015 a tento rozpočet
najdete na dalších stránkách v tomto
obecním zpravodaji. Jsou tam v přílohách
vyjmenované stavební akce, dotace a příspěvky různým společenským a sportovním organizacím. V tomto kvartále se
prováděly a v dalším období se budou
realizovat práce na zateplování obecního
úřadu č. p. 322 a 321, zateplování zdravotního střediska č.p. 289 a také zateplování
kabin a WC ve sportovním areálu U Kolní.
První dvě akce provádí firma VISPO CZ
s. r. o. Větéřov. Třetí akci na hřišti provádí
firma RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. Hodonín. Také se pracovalo
na veledůležité akci „Technická infrastruktura a dopravní infrastruktura pro 15 RD
v lokalitě Pod Vápenkami“, kterou provádí
firma Inženýrské stavby Hodonín.
Pokračování na str. 4

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
Vánoce, které jsou už jenom vzdálenou vzpomínkou,
zima, která vlastně ani nebyla a už dává prostor jaru, to
vše nám má připomenout, že se kvapem blíží Velikonoce. Velikonoce jsou spojeny s jarem a každý z nás čeká na
jarní sluneční paprsky.

Dovolte nám, abychom Vám jménem redakce popřáli
krásné prožití velikonočních svátků, bohatou pomlázku, hodně zdraví, osobní pohody, vzájemné úcty, aby
se tento rok vydařil a byl pro Vás úspěšný. Na stránkách
tohoto čísla najdete jako obvykle informace ze zasedání zastupitelstva, užitečné informace o třídění odpadu,
zprávu o archeologickém výzkumu v průmyslové zóně,
informace o dění v základní a mateřské škole, farnosti
a o ostatních zájmových organizacích, jak jste zvyklí.
Jak jistě všichni víte, 12. dubna si budeme připomínat
70. výročí osvobození naší obce Rudou armádou. Obecní úřad připravuje na toto výročí oslavy a my přikládáme
článek ze vzpomínek našeho občana kronikáře a pamětníka pana Martina Káčerka. Přejme si, aby nadále trval
mír a pokoj nejen pro naši obec, ale pro celou vlast v tak
neklidné době.
Jarní pranostiky
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se
seno.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Vaše redakce

Už sa fašaňk krátí, už sa nenavrátí….
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pokračování
z titulní strany
Koncem března se
zahajuje s výstavbou kompostárny
za sběrným dvorem.
Zhotovitel stavby je
místní firma Horáček.
Obecní pracovníci
prováděli různé úklidové práce po celé
vesnici, vč. čištění kanalizačních vpustí.
Provádělo se čištění náletových dřevin
ohrožující železnici v lokalitě U staré cesty
na loukách. Prováděla se vyřezávka přeschlých stromů ve větrolamu od starého
hřbitova po bývalou skládku odpadu
v Čertoryjích. Realizovalo se také odkanalizování několika problémových úseků
místních komunikací po vesnici osazením
odvodňovacích žlabů s litinovou mříží se
zaústěním do nejbližší kanalizační vpusti.
Připravují se další stavební akce, které
máme v plánu na letošní rok. Podala se
žádost o stavební povolení na výstavbu
nové smuteční síně na hřbitově, podala
se žádost o dotaci na zateplení obecní budovy „Hospůdky U Kajmů“, připravuje se
projekčně II. etapa realizace TI Díly za za-

hradou, dotační akce chodníky v centrální
části vesnice a další akce.
V letošním roce nás čekají mnohé kulturní a společenské akce. V prvním čtvrtletí tohoto roku se uskutečnily dva velmi
vydařené plesy, vcelku podařený fašaňk
a úspěšný košt destilátů. V druhém čtvrtletí
tohoto roku se budou konat tradiční akce,
jako jsou Den Země, čarodějnice, otevírání
plavební sezony, Místní výstava vína, Hody
a Muzicírování s DH Dolinečka. Připravena
je na červen i nová akce ve sportovním
areálu „Den pro rodinu“. Možná přibudou
i nějaké nové akce, ale o těch ještě není
definitivně rozhodnuto. Letos 12. dubna si
také připomeneme 70. výročí osvobození
naší vesnice od nacistické okupace. K této
významné historické události bude připravena důstojná vzpomínková akce. Bližší informace a pozvánky na všechny akce Vám
poskytneme později formou aktuálního
hlášení v místním rozhlase a pozvánkami
na plakátech po obci.
Závěrem bych chtěl popřát všem svým
spoluobčanům i ostatním čtenářům tohoto zpravodaje pěkné jarní dny, hodně zdraví a životní spokojenosti.
Stanislav Tomšej, starosta obce

Výbor pro sociální a občanské záležitosti
Tento výbor vznikl na začátku roku 2015 a zaměřuje se na sociální a občanskou oblast
občanů naší obce.
V budoucnu bude zajišťovat:
- vítání malých občánků
- blahopřání občanům naší obce, kteří se dožijí významného životního jubilea 80,
85, 90 a více let
- manželským párům je možné zajistit bezplatně jubilejní svatební obřad
- občanům v těžké životní situaci lze zprostředkovat poskytnutí mimořádné sociální podpory z rozpočtu obce
Výbor pracuje ve složení Ivana Rybecká – předsedkyně a členové Hana Matějíčková
a Martin Mikl ml.
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Usnesení z III. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice z 5. 12. 2014

pro stavbu „VN48p.b.160;kab.VN;HABA Czech, s.r.o.“.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. III/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. III/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše
Hrachovského a paní Ivanu Rybeckou, Zapisovatelem pana Františka
Mikésku.
Hlasování č. 1: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. III/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. III/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu č. 14191733 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Obcí Sudoměřice a Státním fondem životního prostředí České republiky, týkající se podpory
projektu „Zateplení objektu č.p. 322 (OÚ
Sudoměřice) a objektu č.p.321“
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. III/ 5 bylo schváleno.

Usnesení č. III/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doplněný program III. zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 2: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. III/2 bylo schváleno.
Usnesení č. III/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Kompostárna obce Sudoměřice“ s firmou
Milan Horáček, Rohatec a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0,
nehlasovali 2 (Mikéska F., Janeček J.)
Usnesení č. III/3 bylo schváleno.

Usnesení č. III/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu č. 14196283 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí mezi Obcí Sudoměřice
a Státním fondem životního prostředí
České republiky, týkající se podpory projektu „Kabiny sportovního areálu Sudoměřice“
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. III/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. III/4
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice
souhlasí se stavbou „VN48p.b.160;kab.VN; HABA Czech, s.r.o.“
b) Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsouhlasilo smlouvu č. 1030018020/
002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na pozemky parc. 1910,
2586/104, 2586/106, 2654/24 a 2593
v k. ú. Sudoměřice, na které bude uloženo kabelové vedení VN a uzemnění

Usnesení č. III/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu č. 14195523 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Obcí Sudoměřice a Státním fondem životního
prostředí České republiky, týkající se
podpory projektu „Zateplení zdravotního střediska č.p. 289“
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. III/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č. III/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1599/3 o výměře cca 180
m2 v k. ú. Sudoměřice a pověřuje starostu a místostarostu obce ke zpracování geometrického plánu, kupní
smlouvy a předložení do příštího zasedání ZO.

Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 0,
nehlasoval (Fojtík Zdeněk)
Usnesení č. III/ 8 bylo schváleno.

Usnesení z IV. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice z 29. 12. 2014

tové opatření č. 12 k rozpočtu obce na
r. 2014. Navýšení příjmů o 2 491,9 tis. Kč,
snížení výdajů o 10 914 tis. Kč a snížení
financování o13 405,9 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje
ověřovatele zápisu pana Josefa Bučka
a pana Jana Kalužu. Zapisovatelkou
paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. IV/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program IV. zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 2: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/2 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce na
r. 2014. Navýšení příjmů o 2 201,2 tis. Kč,
navýšení výdajů o 3 508,8 tis. Kč a navýšení financování o 1 307,6 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/3 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoč6

Usnesení č. III/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere
na vědomí schválený jednací řád finančního výboru obce Sudoměřice
pro volební období 2014 – 2018.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
Usnesení č. III/ 9 bylo schváleno.

Usnesení č. IV/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere
na vědomí Rozpočet DSO Mikroregionu
Strážnicko na r. 2015.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 5 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí Rozpočet DSO Obce pro Baťův
kanál na r. 2015.
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodloužení splatnosti půjčky Římskokatolické farnosti Sudoměřice ve
výši 400 tis. Kč na termín nejpozději do
30. 6.2015 a současně pověřuje starostu
obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu „Račte vstoupit –
kostel Sudoměřice“.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Rozpočet obce Sudoměřice na rok
2015, schvaluje také přílohu č. 1) Plán
investic a rekonstrukcí v roce 2015, příl.
č. 2) Plán příspěvků na kulturu, sociální
práci, na sport a pro ostatní společenské
organizace pro r. 2015 a přílohu Rozpočet ZŠ a MŠ, PO Sudoměřice pro r. 2015.
Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 8 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/9
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby příspěvek pro ŘKF ve výši 100 tis. Kč byl
vyplacen až po vrácení NFV ve výši
400,- tis. Kč.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 9 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Sudoměřice na r. 2016 –
2017
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/ 10 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc. č. 1599/32
v k. ú. Sudoměřice P. B., bytem Ploštiny, Lužice za cenu 8.550 Kč a pověřuje
starostu obce po podpisu kupní smlouvy podat žádost o provedení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/11 bylo schváleno.
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Usnesení č. IV/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc. č. 140 v k. ú.
Sudoměřice A. J., bytem Clementisa,
Skalica, Slovenská republika za cenu
16.170,-Kč a pověřuje starostu obce po
podpisu kupní smlouvy podat žádost
o provedení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/12 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc. č. 935 o vým.
49 m2 a 947/11 o vým. 19 m2 v k. ú. Sudoměřice panu J. O., bytem Sudoměřice
za celkovou cenu 1440 Kč a pověřuje
starostu obce po podpisu kupní smlouvy
podat žádost o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/13 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1599/3
v k. ú. Sudoměřice, z kterého byly geometrickým plánem č.727-133/2014 vytvořeny a nově odděleny dva pozemky
parc. č. 1599/36 o výměře 86 m2 a parc.
č. 1599/37 o výměře 86 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby tyto nově vytvořené pozemky se prodaly za celkovou
cenu 8 600,- Kč panu Z. F., bytem Sudoměřice a současně pověřuje starostu
obce k podpisu kupní smlouvy a podání
žádosti o provedení vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0,
pan Fojtík nehlasoval
Usnesení č. IV/14 bylo schváleno.
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Usnesení č. IV/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje prodej pozemku parc.
č.1497/111 v k. ú. Sudoměřice panu
I. K., bytem Sudoměřice.
Hlasování č. 15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/15 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/16
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice
schvaluje koupi ideální ¼ pozemku parc. č. 1464/344 v k.ú. Petrov
za cenu 230 Kč a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice
schvaluje koupi ideální ½ pozemku parc. č. 1464/345 v k. ú. Petrov
za cenu 660 Kč a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování č. 16: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/16 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schválilo vytvoření pracovní komise, která
má za úkol připravit podklady k reali-

Usnesení z V. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice z 12. 1. 2015
Usnesení č. V/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Kočvaru a pana Petra Hurbana.
Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. V/ 1 bylo schváleno
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zaci prodeje pozemků pro výstavbu 15
RD v lokalitě Pod Vápenkami, jíž bude
předsedat starosta obce Stanislav Tomšej, a členové jsou - František Mikéska,
Dr. Štěpán Buček, Tomáš Kočvara DIS,
Tomáš Hrachovský, Jan Kaluža, Ivana
Rybecká, Petr Hurban a Jiří Janeček.
Hlasování č. 17: pro 9, proti 0, zdrželi se
2 (Buček Josef, Zdeněk Fojtík)
Usnesení č. IV/17 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere
na vědomí předložené termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2015.
Hlasování č. 18: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/18 bylo schváleno.
Usnesení č. IV/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice předává projednání žádosti pana S. na
rekonstrukci pronajatého objektu stavebnímu výboru.
Hlasování č. 19: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IV/19 bylo schváleno.

Usnesení č. V/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program mimořádného V. zasedání zastupitelstva
Hlasování č. 2: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/2 bylo schváleno.
Usnesení č. V/3:
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. IV/4 ze dne 29. 12. 2014.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/3 bylo schváleno.

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Usnesení č. V/4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce na
r. 2014. Navýšení příjmů o 3 331,5 tis. Kč,
snížení výdajů o 10 914 tis. Kč a snížení
financování o 14 245,5 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 4 bylo schváleno.
Usnesení č. V/5
Zastupitelstvo
obce
Sudoměřice jak vlastník pozemků p. č. 1506
a p. č. 1584/1 v k. ú. Sudoměřice zapsaných na LV 1 uznává vlastnické právo ke
stavbě vodního díla pro Českou republiku s právem hospodařit s majetkem

Usnesení z VI. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice z 26. 1. 2015
Usnesení č. VI/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje
ověřovatele zápisu RSDr. Štěpána Bučka
a pana Zdeňka Fojtíka. Zapisovatelkou
paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. VI/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. VI/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program VI. zasedání zastupitelstva
Hlasování č. 2: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/2 bylo schváleno.
Usnesení č. VI/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu č. 14184364 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Obcí Subřezen 2015

státu pro Lesy České republiky, s. p. se
sídlem v Hradci Králové, Přemyslova
1106, PSČ 761 90, IČ:42196451 a prohlašuje, že NENÍ VLASTNÍKEM STAVBY
VODNÍHO DÍLA hráze vodní nádrže na
Sudoměřickém potoce (tzv. VN Vanďurák) nacházející se dle geometrického plánu č. 686-34/2013 na pozemku
p. č. 1584/7 v k. ú. Sudoměřice a dále
souhlasí se zápisem výše uvedené stavby do katastru nemovitostí, a současně
pověřuje starostu obce k podpisu „Potvrzení o uznání vlastnického práva ke
stavbě VN Vanďurák“.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. V/ 5 bylo schváleno.
doměřice a Státním fondem životního
prostředí České republiky, týkající se
podpory akce „Kompostárna obce Sudoměřice“.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/3 bylo schváleno.
Usnesení č. VI/4
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní
směrnici Obce Sudoměřice č. 1/2015 ke
stanovení pravidel pro „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ v souladu
se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění s účinností od
27. 1. 2015.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 4 bylo schváleno.
Usnesení č. VI/5
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický
plán rozvoje obce Sudoměřice na období
2015 – 2020, vč. přílohy č. 1.
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdrželi se
2 (Zdeněk Fojtík, Tomáš Kočvara DIS.)
Usnesení č. VI/ 5 bylo schváleno.
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Usnesení č.VI/6
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu připravit dopracování Strategického plánu
rozvoje obce Sudoměřice.
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/7
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
školního hřiště ZŠ Sudoměřice na pozemku
parc. č. 47/1“ v rámci dotačního titulu MMR
ČR č. 2, „Podpora zapojení dětí a mládeže
do komunitního života v obci“.
Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
návrh geometrického plánu pro rozdělení
budoucích pozemků v lokalitě „Pod Vápenkami“.
Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 8 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí rekonstrukci objektu Hospůdky
u Kajmů a pověřuje starostu a místostarostu k přípravě proveditelnosti její realizace.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 9 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/10
Zastupitelstvo obce schvaluje ustavení
a obsazení kulturního výboru ve složení:
Martin Stanislav – předseda, Hana Šebestová, DiS a Ludmila Konečná a doplnění
výboru pro občanské a sociální záležitosti
záležitosti o Hanu Matějíčkovou a Martina
Mikla ml.
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 10 bylo schváleno.
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Usnesení č.VI/11
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost
pana J. o změnu ÚP Sudoměřice u pozemků parc. č. 1588/14, 1588/15, 1588/16
a 1588/17.
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Kočvara Tomáš DIS.)
Usnesení č. VI/ 11 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/12
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej cihel z důvodu využitelnosti tohoto materiálu
pro různé obecní stavby.
Hlasování č. 12: pro 9, proti 0, zdržel se 2 (Tomáš Kočvara DIS., Josef Buček)
Usnesení č. VI/ 12 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice doporučuje
žádost o půjčku z FORM manželům H. a J. Š.,
bytem Sudoměřice postoupit FV k posouzení.
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 13 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice doporučuje
žádost o půjčku z FORM manželům F. a M. C.,
bytem Sudoměřice postoupit FV k posouzení.
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 14 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje převod pozemků p.č.1834 (973 m2),
p. č. 1836 (10 334 m2) a p.č. 1861/1 (910 m2)
zapsaných na LV č. 10002 z majetku ČR do
majetku obce Sudoměřice.
Hlasování č. 15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 15 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí
se záměrem výstavby cyklostezky mezi VýObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

klopníkem a železničním náspem v celkové
délce 63 m a souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na JMK.
Hlasování č. 16: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 16 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje
starostu a místostarostu řešením problematiky týkající se volně pobíhajících psů.

Usnesení z VII. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice z 16. 2. 2015
Usnesení č. VII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje
ověřovatele zápisu pana Tomáše Hrachovského a paní Ivanu Rybeckou. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. VII/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. VII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program VII. zasedání zastupitelstva
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/2 bylo schváleno.
Usnesení č. VII/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na r. 2015. Navýšení příjmů
o 192,2 tis. Kč, navýšení výdajů o –
192,2 tis. Kč, změna financování 0 tis. Kč
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/3 bylo schváleno.
Usnesení č. VII/4:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení
březen 2015

Hlasování č. 17: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 17 bylo schváleno.
Usnesení č.VI/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje
starostu a místostarostu k přípravě oslav
osvobození obce Rudou armádou a skončení 2. sv. války. Termín: do 30. března
2015.
Hlasování č. 18: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VI/ 18 bylo schváleno.
č. VI/10 ze dne 26. 1. 2015.
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/4 bylo schváleno.
Usnesení č. VII/ 5
Zastupitelstvo obce schvaluje ustavení
a obsazení kulturního výboru ve složení:
Jiří Janeček – předseda, Martin Stanislav,
Ludmila Konečná, Hana Šebestová, DiS
a Lucie Stanislavová a doplnění výboru pro
sociální a občanské záležitosti o Hanu Matějíčkovou a Martina Mikla ml.
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/5 bylo schváleno.
Usnesení č. VII/ 6
Členové výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, budou odměňováni měsíčně. Výši
odměny stanoví a odsouhlasí předseda
příslušného výboru. Vypláceny budou na
základě sepsané dohody o provedené práci, a maximální výše činí 400,- Kč za 1 kalendářní měsíc s účinností od 16. 2. 2015.
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. VII/7
Zastupitelstvo schvaluje plánovací smlouvu mezi obcí Sudoměřice a E. L., bytem Sudoměřice a pověřuje starostu obce Sudoměřice k jejímu podpisu.
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Hlasování č. 7: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Zd.
Fojtík)
Usnesení č. VII/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č. VII/8
Zastupitelstvo schvaluje plánovací smlouvu mezi obcí Sudoměřice a M. H., bytem
Sudoměřice a pověřuje starostu obce Sudoměřice k jejímu podpisu.
Hlasování č. 8: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Zd.
Fojtík)
Usnesení č. VII/ 8 bylo schváleno.
Usnesení č. VII/9
Zastupitelstvo schvaluje plánovací smlouvu mezi obcí Sudoměřice a Z. F., bytem Sudoměřice a pověřuje starostu obce Sudoměřice k jejímu podpisu.
Hlasování č. 9: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (Zdeněk Fojtík nehlasoval)
Usnesení č. VII/ 9 bylo schváleno.

Usnesení č. VII/10:
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce
na lyžařský výcvik pro ZŠ Strážnice, Školní. Doporučuje rodičům zúčastněných dětí
požádat zastupitelstvo o příspěvek ve výši
500,- Kč za rok a dítě.
Hlasování č. 10: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 10 bylo schváleno.
Usnesení č. VII/11
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o dílo s fi. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.,
Kalvodova 26, 602 00 Brno na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: “Územní
plán ekologické stability a ochrany před povodněmi k.ú. obce Sudoměřice“ a pověřuje
starostu k uzavření této smlouvy o dílo.
Hlasování č. 11: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VII/ 11 bylo schváleno.
Stanislav Tomšej – starosta
František Mikéska – místostarosta

Vážení spoluobčané,
podobně jako v minulých letech, tak i letos se v Sudoměřicích připojíme k oslavě celosvětového svátku DNE ZEMĚ, který má ve světě dlouhodobou tradici. Je to významný den, který má
upozornit na dopady znečištění životního prostředí a rozvíjet diskusi o možných cestách k jeho
zlepšování.
V minulosti se podařilo částečně vyčistit okolí koryta Sudoměřického potoka od odpadků a to
v bezprostřední blízkosti intravilánu obce až po rybník Vanďurák, v přírodě přibyly na dvě stovky stromů a žáci základní školy provedli úklid v okolí dětských hřišť a v ulicích naší obce.
Podobně jako loni se letos organizátoři Obec Sudoměřice a Myslivecké sdružení Valcha rozhodli pokračovat ve výsadbě stromů a keřů v části katastru známé jako “Jezero“, což je bývalé
slepé rameno řeky Moravy poblíž Valchy a pomoct tak vytvořit klidné odpočinkové místo pro
volně žijící zvěř.
Tímto mi dovolte, abych Vás jménem organizátorů srdečně pozval na tuto akci, která u nás
v Sudoměřicích proběhne v
sobotu 25. 4. 2015 od 8:00 hodin.
Přijďte strávit sobotní dopoledne v přírodě
a udělat něco pro lepší okolí naší obce!
Sraz účastníků je u bývalé střelnice Valcha, vezměte si sebou vhodnou obuv, pracovní
rukavice a rýče. Pro všechny účastníky této akce je připraveno občerstvení.
Děkujeme předem za Vaši účast
Za organizátory František Mikéska
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Vítání občánků
V neděli 1. března 2015 přivítal pan starosta Stanislav Tomšej spolu s Výborem pro sociální
a občanské záležitosti mezi občany Sudoměřic tyto děti:
Zavřel Adam
Pukanec Dominik
Patáková Tereza
Kadera Kryštof
Večeřová Sara Nela
Rodičům přejeme hodně zdraví, lásky a trpělivosti a dětem šťastné dětství.
Výbor pro sociální a občanské záležitosti
Martin Mikl ml.

březen 2015
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Rozpočet Obce Sudoměřice na r. 2015
CELKEM DANĚ + SPLÁTKY FRB + DOTACE
Nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy celkem
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování ze zůstatků hospodaření z let minulých

Rozpočet obce na r. 2015 v tis. Kč
13 054,0
1 544,0
3 750,0
18 348,0
27 231,9
-8 883,9
8 883,9

Příloha 1. Plán investic a rekonstrukcí - rozpočet na r. 2015 v tis. Kč
poř.
č.

1.
2.

název akce

Technická infrastruktura Díly
za zahradou II, první etapa
Technická infrastruktura
VÁPENKY

Připravované a
předpokládané
Realizováno
rozpočt.
v r. 2014
náklady akcí v r.
2015

Předpokl.
náklady
obce v
letech
2016 2017

0

670

4 000

400

5 400

0

3.

Cyklostezka, podél Baťáku k
přístavu

2 731

8 000

4.

Smuteční síň - demolice
stávající a nová budova

2 500

0

5.

Rekonstrukce Statku č.p 126

0

20 000

6.

Technická infrastruktura U
starého hřbitova

280

0

7.

Zateplení budovy OÚ

645

455

0

542

306

0

617

383

0

8.
9.

Zateplení budovy č.p. 289 zdravotní středisko
Zateplení kabin sportovního
areálu

10.

Technické zhodnocení
památníku 1. světové války u
obchvatu

750

0

11.

Kompostárna za Sběrným
dvorem

3600

0

17 075

32 000

Celkem investice
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2 204

Poznámky

připravují se projekty a st.
povolení.
Realizuje se stavba ukončení 05/2015
příspěvek na
spolufinancování této akce
přes DSO Obce pro Baťův
kanál
vlastní prostředky obce,
dotace není možná
budeme žádat o dotaci z
Min. kultury nebo IROP
popř. Norské fondy
vlastní prostředky obce,
dotace není možná
SFŽP - realizuje se
-ukončení 06/2015
SFŽP - realizuje se
-ukončení 06/2015
SFŽP - realizuje se
-ukončení 06/2015
Bude se podávat žádost
na OP přeshraniční
spolupráce se Slovenskou
republikou
schválená žádost o
dotaci ze SFŽP prosinec
2014 - realizace 03/2015
-06/2015

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Příloha 2. k návrhu rozpočtu na r. 2015
Plán příspěvků na kulturu, sociální práci, na sport a pro ostatní společenské organizace

§

3319
6171
6171
3330
3399

VÝDAJE

Kultura 2015
Den Země 2015
Charita Strážnice
Farnost Sudoměřice
Sociální příspěvky občanům - nepeněžité (SPOZ)

3419 Org. 1 KOPANÁ (SK Sudoměřice)
3419 Org.2 HOKEJBAL (SK Sudoměřice)

v tis. Kč
schválené
příspěvky
žádosti o
organizacím
příspěvky
do rozpočtu
2015
160,0
160,0
10,0
10,0
10,0
10,0
100,0
100,0
55,0
55,0

3419 org. 4 Tělovýchova a zájmová činnost - Hynčica
3419 Org.5 Novický - Novitech
§3419 CELKEM SPORT

40,0
10,0
549,0

235,0
265,0
nevyčerpaný
zůstatek z r.
2014
40,0
10,0
550,0

3429
3429
3429
3429
3429
3429
3429
3429
§
3429

Org. 1 SRPŠ
Org. 2 Zahrádkáři (MO ČZS)
Org. 3 Příspěvek na zarybnění rybníku Vanďurák, rybáři Sudoměřice
Org.4 Příspěvek včelařům na vakcinaci
Org. 5 Příspěvek MO Myslivci Valcha na krmení zvěře v zimě
Org. 6 Svaz důchodců ČR, MO Sudoměřice
Org. 7 Spolek přátel destilátů Sudoměřice, nezisková organizace
Org. 8 Kulturní spolek Zvedlá Závora 2014 Sudoměřice 432

65,0
30,0
0,0
25,0
20,0
40,0
15,0
30,0

65,0
30,0
0,0
10,0
20,0
40,0
15,0
30,0

CELKEM PŘÍSPĚVEK SPOLKŮM A ORGANIZACÍM

225,0

210,0

Plán příspěvků na sport a pro ostatní společenské organizace § 3419+ 3429

774,0

760,0

CELKEM Kultura + plán příspěvků pro charitu a sociální práci, církev +
příspěvky sport a pro ostatní společenské organizace

1 109,0

1 095,0

příspěvek na spolufinancování "Reko hokejb.hřiště"

březen 2015

235,0
325,0
-61,0
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Co s odpady z našich domácností
Do popelnic se nesmí ukládat:
velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapaliny, látky žíravé, látky výbušné, zápalné
a lehce vznětlivé, kafilerní odpad (uhynulá
zvířata), zemina, kamenivo a stavební suť,
nebezpečné odpad (např. zářivky, výbojky,
akumulátory, baterie, obaly od kyselin, barev, ředidel, olejů apod.), a materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost lidí manipulujících s těmito nádobami.
V případě, že pracovníci zajištující svoz popelnic zjistí, že v nádobě je umístěn tento
nepovolený odpad. NEBUDE POPELNICE
VYVEZENA!!
Zde je tabulka jak nakládat s odpady, které
se mohou dále vytřídit:
Směsný komunální odpad - svoz popelnic
každých 14 dnů – čtvrtek
Papír
a) papírový obal - kartony – tyto obaly
není nutno trhat na menší kusy, obecní zaměstnanci odeberou každých 14
dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako dosud) nebo dodá občan
na sběrný dvůr
b) smíšený papír – noviny, letáky, lepenka – svázaný do balíků obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy
při svozu komunálního odpadu nebo
dodá občan na sběrný dvůr
c) ostatní papír - vše co nepatří do a) a b)
mimo nebezpečné odpady – barva
pytle MODRÁ - obecní zaměstnanci
odeberou každých 14 dnů, vždy při
svozu komunálního odpadu (jako dosud) nebo dodá občan na sběrný dvůr
Pozn.: Do MODRÝCH pytlů na tříděný papír
nepatří např. prázdné pytle od cementů,
zednických lepidel, malt atd.
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Plasty
a) PET láhve - barva pytle ŽLUTÁ – sešlapané - obecní zaměstnanci odeberou
každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako dosud) nebo
dodá občan na sběrný dvůr
b) ostatní plastové obaly – barva pytle
ŽLUTÁ - kanystry, obaly od čisticích prostředků, pracích prášků, jogurtů apod. vše vymyté a sešlapané. Transparentní
folie čiré, strečky apod. Obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů, vždy
při svozu komunálního odpadu (jako
dosud) nebo dodá občan na sběrný
dvůr. Pozor: nemíchat s PET láhvemi.
c) ostatní plasty- např. plastový nábytek,
bedničky od ovoce apod. dodá občan
na sběrný dvůr
Pozn: Veškeré obaly a fólie musí být zbaveny zbytků jídel a nápojů, láhve a obaly musí
být sešlapány!
Do kontejnerů v obci typu REFLEX tzv.
zvonů ukládat veškeré obaly sešlapané,
tak aby se do nich vlezlo co nejvíce dané
komodity.
Obaly TETRAPAK- barva pytle ČERVENÁ –
prázdné a sešlapané – jako doposud, obecní zaměstnanci odeberou každých 14 dnů,
vždy při svozu komunálního odpadu nebo
dodá občan na sběrný dvůr
Sklo
a) sběrná místa v obci (třídit na bílé a barevné)
b) sběrný dvůr odpadů - sklo o větších
rozměrech, ale i další skleněný odpad
včetně lahví – dodá odpad na sběrný
dvůr
Objemný odpad – odpad větších rozměrů (staré kusy nábytku, pytle od cementu
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

a dalších stavebních hmot, pytle s plastovou výplní, znečištěné různé typy nádob,
kuchyňské potřeby, keramika, staré textilie
apod. - dodá občan na sběrný dvůr
Směsné stavební odpady – okna, dveře
apod. na sběrný dvůr dodá občan (na SD
bude z oken odstraněno sklo z výplní, uloženo do samostatného kontejneru, rámy
oken zvlášť)
Stavební suť- (cihla, beton) – dodá občan
na sběrný dvůr
BIO odpad
a) samostatně tráva, zbytky rostlin, listí
apod.
b) samostatně rostlinné zbytky z údržby
stromů a keřů (větve apod. krácené)dodá občan na sběrný dvůr.
Pneumatiky
- jen z osobních a malých dodávkových
vozidel v omezené míře dodá občan na
sběrný dvůr
POZOR: v maximální míře využívat pneuservisů při výměnách či opravách - mají
POVINNOST ponechat si opotřebované
pneu v rámci ZPĚTNÉHO ODBĚRU.
Televize, ledničky, mrazáky
- pokud možno kompletní bez demontovaných součástí - dodá občan na
sběrný dvůr
POZOR: v maximální míře využívat prodejců těchto zařízení – mají POVINNOST ponechat si starý spotřebič v případě prodej
nového v rámci ZPĚTNÉHO ODBĚRU.
Elektroodpad ostatní
- (všechny další použité výrobky elektro)
- dodá občan na sběrný dvůr
Nebezpečný odpad
- tj. barvy, ředidla, postřiky, oleje, absorpční materiály, znečištěné oděvy od
březen 2015

nebezpečných látek, zářivky, výbojky
apod. – občan odloží na sběrný dvůr.
Od poloviny roku 2013 je NOVĚ možnost
uložení oblečení, obuvi a hraček do kontejneru firmy TextiEco a.s. umístněného
u zdravotního střediska.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD A ŠETŘÍTE
TAK NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kompostéry zdarma
Obec Sudoměřice nabízí i nadále bezplatně k zapůjčení zahradní kompostéry
o objemu 900 litrů, v rámci projektu „Oddělený sběr biologicky rozložitelného
odpadu v obci Sudoměřice“, který je spolufinancovaný z Fondů EU – OPŽP a jsou
tak stále. Kdo má zájem, může si vyzvednout tento kompostér na sběrném dvoře
v Sudoměřicích v běžnou provozní dobu
tj. každou středu v době od 12 – 17 hodin a každou sobotu od 8 do 12 hodin,
podmínkou je umístit kompostér na katastrálním území obce Sudoměřice a to
po dobu 5 let, jej využívat ke kompostování. Bezplatné zapůjčení proběhne na
základě smlouvy o výpůjčce sepsané na
obecním úřadě v Sudoměřicích a jejím
předložení obsluze sběrného dvora.

Do kompostérů patří:
- zbytky ovoce a zeleniny,
- listy, natě, slupky,
- rozdrcené skořápky z vajíček,
- kávová sedlina,
- čajové sáčky,
- okrasné rostliny,
- kousky dřeva, větví, kůry
František Mikéska místostarosta obce
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Záchranný archeologický výzkum - Výstavba výrobního
areálu firmy HABA CZECH v Sudoměřicích
Záchranný archeologický výzkum před výstavbou výrobního areálu fi. HABA probíhal
v období leden – únor 2015 a prováděl ho
Ústav archeologické památkové péče v.v.i.,
Brno, pod vedením Mgr. Marka Lečbycha.
Probíhal v lokalitě Tábořiska, v průmyslové
zóně u nádraží ČD, na pozemcích fi. HABA.
Na této akci se pracovně podílelo i několik
našich spoluobčanů.
Výzkum probíhal pouze na pozemcích, které jsou zastavovány pevnými stavbami, tedy
v místech, kde budou archeologické situace
definitivně narušeny. Prozkoumáno bylo
celkem 30 objektů. Z toho několik zásobních jam, zemnic a dalších zahloubených
objektů. Byl odkryt 1 pravěký hrob ze starší
doby bronzové cca 2000 – 1550 př. n. l.
V dalších objektech ze střední doby bronzové se našlo větší množství vcelku zachovalé keramiky.
Z období stěhování národů 4. – 7. století
n.l. bylo zachyceno několik pohřbů s 8 kosterními pozůstatky, pravděpodobně to byli
členové germánského kmene Langobardů. Tyto germánské hroby byly vykradeny,
resp. vybrány cenné věci při odchodu kmene jinam. Toto je velmi obvyklé u germánských pohřbů, a proto v nich bylo velmi
málo nálezů.
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Nejvýznamnější nálezy z celého tohoto
záchranného výzkumu jsou: zlomek kostěného hřebene a další drobné fragmenty

šperků, bronzová náušnice, bronzové spony, přezky opasků a bot.
Záchranným výzkumem se podařilo potvrdit, zdokumentovat a získat soubor nálezů
důležitých pro další odborné zpracovávání.
Nálezy budou po komplexním zdokumentování a zakonzervování uloženy v depozitářích Masarykova muzea v Hodoníně
a výzkum zveřejněn v odborných archeologických publikacích.
Tiskovou zprávu vypracoval
Stanislav Tomšej
po konzultaci s pracovníkem ÚAPP Brno,
Mgr. M. Lečbychem.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Osvobození obce Rudou armádou 12. dubna 1945
Z pamětí Martina Káčerka
Od Velikonoc tj. 1. dubna, dostala se východní fronta do prudkého pohybu. Německé vojsko nutilo občany, aby pro ně
kopalo zákopy, dělo se tak i v noci, ale to již
k nám zaznívala dělostřelba z fronty.
Dobývání naší vesnice trvalo 26 hodin,
a proto dělostřelba způsobila značné škody na domech a vyžádala si i oběti na životech.
Osvobozovací boj začal dne 11. dubna
v 8 hodin ráno dělostřelbou od Skalice.
První granát dopadl před dům Františka
Tomšeje v Chaloupkách č. 250, kde urazil
hrušku a zničil celé okno. Další dopadl na
dvůr domu č. 6, kde zabil Pavla Janečka.
Začal hořet dům pana Mikésky č. 133, stodola Gavlíků č. 45, Janečků č. 46, Sýkorova
č. 49. Střechy domů jsou rozbité, vybitá
okna, všude byla slyšet střelba a povely německých důstojníků. Boj pokračoval celý
den až do večrních hodin. Němci zakopaní v sudoměřickém potoku odráželi útoky
Rudé armády.
Martin Káčerek vzpomíná na 11. duben:
„11. dubna brzy ráno mne otec obudil a řekl,
že se Němci rozmístili za humny od hor. Obešel jsem humna až po potok a ulicí jsem se
vracel domů. Když jsem se blížil ke škole, dopadly na obec první granáty a jeden dopadl
před dům vedle škole, ve které v rohu první
třídy sledoval život v dědině řídící Votoupal.
Když mne zahlédl, zavolal mne dovnitř. Přešli
jsme na hůru, kde jsme ze střešního okénka
pozorovali průběh fronty. Když večer střelba
utichla, tak jsme přešli do sklepa, kde jsme
přenocovali.“
Dobývání vesnice trvalo dlouho, protože Sudoměřský potok činil rudé armádě
březen 2015

velkou překážku, v němž se Němci dobře
ukryli.
Rusové se rozhodli změnit taktiku – neútočit čelně proti Němcům proti potoku, ale
v noci se přemístili více k horám a německé pozice obešli. Ráno zaútočili z Východu.
Ráno se objevili na Vápenkách. Svědectví
Martina Káčerka pokračuje:
„Brzy ráno jsme sledovali přesuny armády,
a jak probíhá boj o Vápenky, kde německý
voják přebíhá s kulometem kolem kříže a zdržuje tak postup sovětské armády. Když se ho
podařilo zlikvidovat, dostali se sovětští vojáci
do Podrazilova sadu.
Když zahájili útok na dědinu, vrátili jsme se do
první třídy a čekali, z kterého domu se sovětští
vojáci objeví. První vyšel od Podrazilů č. 111.
Pan řídící mu nabídl slivovici, tento však ji odmítl. Já jsem se s tímto vojákem vydal k hasičské zbrojnici, kde jsem na vysunovací žebřík
umístil československou vlajku. Pak jsem šel
domů do hliníčka č. 82, tam nebyl nikdo, vrata a střecha byla rozbitá. Přišel sovětský důstojník, a když uviděl pod návratím kolo, řekl,
abych ho schoval nebo že se ho zbavím.
Rodiče z krytu v hnilíčku odběhli do sklepa
k Ondrúšom na horní konec. Jelikož silnice
před starým hřbitovem byla z čertoryjového
kopečka odstřelován, tak jsem se s rodiči sešel až příští den.“
Každý se těšil, že máme již svobodu, že
nenávidění Němci jsou hnáni stále a stále
pryč. I když se Němcům podařilo vyházet
všechny mosty, byly tyto zase obětavou
prací všech občanů za vedení ruských ženistů provizorně upraveny, takže Rudá armáda mohla vítězně pokračovat.
Okupanti však neměli dost na tom, že
vyházeli mosty, ale zaminovali celé pole
za potokem na „Trávníkách“ a těmto mi19

nám padlo za oběť několik našich občanů. Že žádná svoboda nepřichází sama
bez obětí, osvědčilo se u nás až příliš, neboť nás stála 11 obětí. Umučený Vladimír
Konečný, popravený Jar. Klimeš, při dobývání zabitý 28 let starý a 2 měsíce ženatý Pavel Janeček č. 6, František Jagoš
č. 237 a František Kuja č. 238; zastřelený

Jan Klásek č. 101, na zranění zemřelý
Martin Pukanec č. 14, a Michal Kučera
č. 212, Antonín Mikl č. 152, 5letí a minou
roztrháni Jan Podrazil č. 102 a Josef Podrazil č. 186.
Oběti tyto nás zavazují – čest jejich památce.
Z kroniky p. Martina Káčerka

Masopust, fašank, fašaňky, ostatky ...
„Fašaňku, fašaňku, už je ťa namále, jako té
rosenky, na zelenéj trávě ...“, zpívá se ve známé moravské písničce. Ale co to je vlastně?
Kdy se to slaví? Proč pokaždé jindy?
Masopust (Fašank, morav. Voračky, Voráčí, Končiny, či karneval) je třídenní svátek,
jakož i slavnostní období mezi Vánocemi
a Postní dobou. Zatímco jeho počátek,
který nastává po svátku Tří králů (6. ledna),
má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí
od poloviny února do počátku března. Posledním dnem tohoto období je Popeleční středa, začátek půstu. Masopustní dny
tedy trvají až do doby, kdy končí nadvláda
zimy a jaro je za dveřmi.
Zvyky v průběhu kalendářního roku se
nesou v rozdílném duchu. V některých regionech (Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko,
Strání aj.) Je součástí oslav obřadní průvod
masek, který obchází s muzikou vesnicí.
Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny
lidí ve specifickém ustrojení a se specifickým chováním, mající dlouhou tradici.
Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce,
slanina, koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou
později společně konzumovány v hospodě
během večerní zábavy.
Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském
kultu zimního slunovratu. Původně šlo
o pohanské svátky - antické slavnosti,
20

tzv. aturnálie, což je jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského
náboženství slavený na zimní slunovrat
k poctě Saturnově. Název karneval je synonymem masopustu (z italského carnevale,
vlastně „maso pryč“).
A jak se počítá datum Velikonoc, Škaredé
středy a Masopustu?
V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc
v úplňku poprvé po prvním jarním dnu
(21. březen). Velikonoce potom ten rok
začínají v pátek po takto vypočteném prvním jarním úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte: od pondělka toho týdne, ve
kterém jsou Velikonoce, odečteme 40 dní
a máme datum Popeleční středy. Masopust potom trvá ode dne po svátku Tří králů - tj. 6. ledna - až do úterý, které předchází
Popeleční středě.
Název Popeleční středa je od tzv. „udílení
popelce“. Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli
předešlého roku.
Masopust, a zvláště několik posledních dní
tohoto období (fašank, fašanky, končiny,
bláznivé dny, konec masopustu), byl pro
lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta
najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech
tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm,
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá
výslužka, kdysi na Moravě zvaná „šperky“
a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou
obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy,
jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční
středou, kdy ponocný zatroubil na roh
a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se
konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo
mlékem, dopoledne ještě byla povolena
kořalka. Oběd však už byl přísně postní,
což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr,
chléb, vařená krupice, pečené brambory.
V některých obchůzkách se dostává do
ústřední role tanec, především obřadní
tance mladíků, zvaných ve Strání „pod šable“. Podobně tančí u každého domu na
Uherskobrodsku „bobkovníci“, na Hlinecku
„Turci“. Při večerní zábavě se konají další obřadní tance, například „na len“, „na konopě“,
„žabská“ apod.
V mnoha dalších lokalitách se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků a je tak
již jen prezentací masek a formou venkovské (eventuálně i městské) lidové zábavy,
která se váže k určitému datu.
Letos, tak jako v předešlých ročnících proběhl i u nás fašaňk. Letošní ročník se uskutečnil pod vedením nového kulturního
výboru, který na organizaci měl velmi krátkou dobu. Do budoucna se snad i domluvíme na termínu, protože fašaňk je daný,
jak je uvedeno v článku, aby
se neopakovala situace z letoška, kdy byly ve stejný den
uspořádány dvě akce. Tímto
bychom chtěli moc poděkovat především místní organizaci důchodců, kteří svojí
účastí podpořili maškarní
průvod, bez nich by se to
asi neuskutečnilo, ale i pečebřezen 2015

ním a prodejem patentů na zabijačce, ale
i dalším maskám, které přišly do průvodu,
rodinnému řeznictví Schäckovi za přípravu
a prodej zabijačkových specialit, obecnímu úřadu za přípravu místní zahrádkářské
budovy, Radimovi Šebestovi za zapůjčení
vozu a klisny Sáry a hlavně Vám všem, kteří
jako každý rok při průvodu masek chystají
občerstvení. Všem moc děkujeme.
Kulturní výbor, který byl jmenovaný zastupitelstvem 26. ledna 2015 na svém zasedání ve složení Jiří Janeček – předseda,
Martin Stanislav, Lidka Konečná, Lucka
Stanislavová a Hana Šebestová, se pro Vás
bude snažit organizovat kulturní akce v Sudoměřicích.
Další připravovaná akce jsou místní hody,
které se uskuteční 5. – 6. června. Tímto bychom Vás všechny chtěli pozvat na tradiční
krojované hody a povzbudit všechny děti,
mládež, ženáče i starší, kdo máte doma
kroje, abyste je vytáhli a oblékli se do nich.
Aby to nebyla povinnost, ale samozřejmost, tak jak je to v jiných obcích. Předat
hlavně mladší generaci proč máme doma
kroje a že je radost si ten kroj obléct. Určitě
každý z nás byl na hodech v okolí a vidí, jak
tam probíhají hody. Tak se nenechme zahanbit a podpořme svojí účastí akce, které
jsou pro nás připravovány.
Těšíme se na Vás
Za kulturní výbor Hana Šebestová
zdroj: internet
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Ze života školy…
Předvánoční čas
Ve čtvrtek 4. 12. se děti ze ZŠ zúčastnily vánočního programu „Radujme se, veselme
se“ ve skanzenu Strážnice. Hned u prvních
stavení je přivítal sv. Mikuláš i se svou andělskou a čertovskou družinou. Děti se
dozvěděly, jaké se u nás dodržovaly vánoční zvyky, jaké cukroví hospodyňky pekly
a co mohlo viset na vánočním stromečku.
O vlastní zručnosti se přesvědčily při zdobení perníčků a vyřezávání ozdob ze dřeva.
S novými zážitky a také suvenýry v batohu
jsme se pak vydali na cestu domů.
Hned další den – pátek 5. 12. přišel do
ZŠ Mikuláš s čerty a andělem. Žádná

nadílka ale není jen tak, a proto v každé
třídě musely děti Mikuláši něco předvést.
A jelikož všechny poslouchaly a ty ostatní slíbily, že se polepší, mohl anděl vesele
rozdávat balíčky ze svého košíku. To vše
ve spolupráci se SRPŠ.

Tradiční ples školy
V sobotu 17. ledna se konal tradiční ples
školy, který pořádá společně se SRPŠ.
Večerem provázela kapela S club se Skalice. Dívky oblékly krásné šaty, chlapci
se hodili do gala a šlo se tancovat. Žáci
5. a 4. ročníku předvedli krásné taneční
vystoupení, které s dětmi nacvičila paní
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ředitelka. Tanec se žákům opravdu povedl a sklidil velký potlesk. O další zpříjemnění se postaraly šikovné petrovské
a sudoměřické mažoretky pod vedením
paní Lenky Podrazilové. Pak už patřil taneční parket všem přihlížejícím, kteří si
ples náležitě užili.

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Zápis do 1. ročníku
V úterý 27. ledna se otevřely dveře školy
všem budoucím prvňáčkům, kteří s bušícím srdcem vcházeli do budovy. Přivítalo je „ledové království“ a hodné paní
učitelky, které je tímto královstvím provedly. Děti malovaly postavy, přednášely básničky, poznávaly barvy a plnily dal-

ší úkoly. Na konci cesty „královstvím“ je
čekal skvělý dort, který byl zaslouženou
odměnou za snahu a také dárky od žáků
ZŠ. Mnozí se s nimi setkají v září, kdy se
stanou jejich spolužáky. Přijato bylo 21
dětí, někteří zákonní zástupci však ještě
zvažují odklad školní docházky.

Vývoj hudebních nástrojů
16. 2. se žáci ZŠ seznámili s vývojem
hudebních nástrojů v rámci výukového programu. Dozvěděli se, že si je lidé
vyráběli už od pravěku. Hráli tedy např.

na kostěné nástroje, nástroje z kůže
a další. Děti si také samotné mohly zkusit, zda na některé tyto nástroje vyloudí
tón.

Mobilní planetárium
V pátek 13. 3. předškoláci a žáci ZŠ navštívili v tělocvičně Mobilní planetárium. Během krátké chvíle se děti měly možnost
přenést se v prostoru i v čase, pátrat po
planetách, nebo třeba zkoumat povrchy
planet ve Sluneční soustavě. Prostřednictvím zajímavých výukových programů
přizpůsobených jednotlivým věkovým
kategoriím se děti dozvěděli spoustu informací o vesmíru. Starší děti si pak svou

pozornost a nově získané informace prověřily ve znalostní soutěži vedené lektorem.

Plavání
V měsících lednu až březnu se předškoláci MŠ a žáci 1., 2., a 3. ročníku ZŠ účastní
výuky plavání v krytém bazénu v Hodoníně. Cílem předplavecké výuky dětí MŠ
je seznámení s vodním prostředím. Jde
především o to, aby děti získaly trvalejší
vztah k vodě. Odbouraly strach z toho, že
se ocitají v jiném prostředí. Cílem výuky
dětí ZŠ je dokonalé seznámení s vodním
prostředím a dosažení naprosté volnosti
a radosti z pohybu ve vodě.
březen 2015
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Soutěže
Kulturní dům ve Strážnici připravil opět
po roce přehlídku dětských zpěváčků Strážnicka pod názvem „Zpěváčci
Strážnicka“. Užšího výběru dětí se dne
6. 3. 2015 zúčastnila děvčata – Zuzka Janečková z MŠ a Šárka Janečková z druhého ročníku základní školy. Přehlídka za
doprovodu cimbálové kapely CM Krepina se uskuteční 12. 4. 2015 v 15. 00 hodin.

Dům kultury a Město Hodonín pořádá již XXXIII. ročník soutěže o Věneček
z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého V neveřejném výběru zpěváků dne 1. února
postoupily do finálového kola, které se
bude konat v neděli 19. dubna 2015
v Hodoníně v sále EVROPA, dvě žákyně
4. ročníku Andrea Švirgová a Karolína
Šrédlová.

Recyklohraní – „Chutný úkol“- Black out
Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do
dalšího úkolu Recyklohraní, jehož hlavním cílem bylo připravit
občerstvení bez použití elektrospotřebičů (lednice, mixér, trouba). Děti připravily ve skupinkách
kokosové kuličky a jednohubky
s mrkvovou pomazánkou. Všichni se aktivně zapojili, někteří přinesli vysloužilé elektrospotřebiče
do elektropopelnice, umístěné v naší škole. Následně byli žáci motivováni k vyplnění dotazníku a k dalšímu sběru. Za splněný úkol nám byly připsány další body, za

které si na konci školního roku vybereme
odměny. Praktická výuka přípravy jednoduchých pokrmů se dětem velmi líbila.
Všem chutnalo .

Naše škola se zapojila do projektu
Program podpory digitalizace škol.
Realizátorem tohoto programu pro školní rok 2014/2015 je nezisková organizace
EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery.
Hlavním cílem programu je digitalizace škol,
zvýšení využívání informačních technologií
ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze
strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Mezi výhody tohoto programu
24

paří zejména bezplatný přístup na vzdělávací portál pro tento školní rok a bezplatné
akreditované školení pedagogických pracovníků s digitálním vzdělávacím obsahem
a dotykovými technologiemi.
Dění naší školy můžete sledovat na
našich nových webových stránkách
www.škola.obecsudomerice.cz
Kolektiv ZŠ
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

březen 2015
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Z činnosti mateřské školy:
Na začátku prosince jsme s dětmi z MŠ
jeli do skanzenu ve Strážnici na výukový
program pro děti předškolního věku s názvem „ Radujme se, veselme se“. Děti přišly
do školky ráno s batůžky a společně jsme
se všichni vydali autobusem do Strážnice.
Ve skanzenu se nás ujal průvodce, který
nám poradil, kudy jít, aby si děti dopoledne ve skanzenu užily. Hned na začátku
prohlídky jsme se setkali s Mikulášem
a s jeho pomocníky. Děti se čertů vůbec
nezalekly, ochutnaly sušené křížaly z koší-

ků štědrých andělů a Mikuláši i jeho družině zazpívaly písničku. Cestou skanzenem
nás provázely Lucky, viděli jsme i Tři krále
a pastýře s koledníky. V každé chaloupce,
kterou jsme navštívili, na děti čekalo překvapení. Draní peří, zdobení perníčků, pletení figurek z těsta, řezba ozdob, ukázka
výroby čokolády na stromeček, pečení oplatků, lití olova atd. S panem
učitelem si děti s houslemi zazpívaly
známé i nové koledy. S dětmi jsme
se na chvíli ocitli v době adventu
našich babiček a prababiček. Děti si
prohlédly tehdejší vánoční výzdobu
a mohly sledovat vynalézavost venkovských lidí, kteří i z mála dokázali
vytvořit kouzlo vánoc ve svých chaloupkách. Děti se zapojily i do tvůr26

čích dílen a pochutnaly si na vytvořených
dobrotách. Na konci prohlídky nás zastihl
déšť, ale přesto jsme se do školky vraceli
s pěknými prožitky a novými poznatky
o tradicích a lidových
zvycích obyvatel našeho
kraje v době od začátku
adventu do Tří králů.
V lednu za námi do školky přijela Veselá školička
z Hodonína. Paní Markéta Kubaláková dětem
zahrála pohádku Jak ježibaba zaklela zimu. Děti
si s ní společně zahrály
pohádku Čert a Káča. Divadlo jsme dětem
uhradili z výtěžku prodeje výrobků na jarmarku při rozsvěcování vánočního stromu
u statku.
V únoru nás v MŠ potěšila sněhová nadílka
na naší zahradě. Děti si se svými učitelkami

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

postavily sněhuláky a samy si vybudovaly
ledové království z iglú. Škoda, že sněhové
hrátky trvaly tak krátce!
I přes letošní mírnou zimu jsme s dětmi
z Berušek i ze Včeliček mohli za okny našich tříd pozorovat sýkorky, které si zvykly
k nám chodit do krmítek. Přibližování světu přírody dětem na vycházkách je častou
náplní našich činností na pobytu venku.
Za MŠ, kde se často dopoledne s dětmi
procházíme, pozorujeme strakapouda,
koně, veverky. Děti si zvířata vyhledávají
na obrázcích v knihách ve školce.
Na konci masopustu jsme slavili karneval.
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Paní učitelky i paní kuchařky
vyzdobily školku. Děti si ozdobily třídy svými výtvory a řetězy,
které si společně vyrobily z pestrých papírů. V den karnevalu
se děti přestrojily do kostýmů
a se svými učitelkami si zatančily a zahrály pohybové, taneční i smyslové hry podle svých
zájmů. Občerstvily se dětským
šampusem a domů si odnesly
klauny a sladkou odměnu.
Oblíbenou činností v MŠ u dětí
je malování. Paní učitelky děti
seznamují s různými výtvarnými technikami a rozvíjejí zájem dětí o tyto činnosti tvořením na základě jejich prožitků. Děti si tak
ztvárňují některé zážitky z pobytu v MŠ, ale
i ze svých domovů, z vycházek do přírody
s rodiči. Letos již podruhé jsme se zapojili
do výtvarné soutěže Okresního mysliveckého spolku v Hodoníně s názvem„ Mé
toulky za zvěří.“ Mottem této soutěže je:
„ Vážit si naší krásné přírody a najít v sobě
zdravou ctižádost zachovat ji pro příští generaci“. Výtvarná práce Amálky Lučanské
z naší MŠ byla oceněna v kategorii dětí
předškolního věku krásným 2. místem.
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Od ledna do konce března navštěvujeme
s předškoláky plavecký bazén v Hodoníně.
Cílem předplavecké výuky je seznámení
dětí s vodním prostředím, získávání trvalejšího vztahu k vodním hrám a odbourávání zábran z neznámého prostředí,
jakým plavecký bazén pro děti zpočátku
je. Děti na konci období získávají základy
plaveckých dovedností a zároveň dochází
k rozvoji jejich sociální zralosti. Posilují si
kamarádské vazby mezi sebou navzájem,
zlepšují se v sebeobsluze a ve schopnosti postarat se o sebe a své věci i v novém
prostředí.
Do ZŠ letos odejde z naší MŠ
24 předškoláků. Před zápisem
do školy jsme navštívili naše
starší kamarády v 1. třídě, kteří
nám předvedli, kolik nového
se již už od září ve škole naučili.
Ve škole jsme se byli podívat se
všemi dětmi na programu Pohádky o hudebních nástrojích.
Rozmanité klasické i originální
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hudební nástroje děti velmi zaujaly a moc
se jim líbily i příběhy o jejich vzniku. Z poznatků, které jsme si odnesli do školky,
jsme čerpali v našich dalších vzdělávacích
činnostech. Děti se učily novým písním
a s paními učitelkami si vyráběly vlastní
hudební nástroje z různých materiálů.
V naší MŠ spolupracujeme s logopedkou a s očním centrem Prima VIZUS. Na
podzim k nám do MŠ přijíždí logopedka
Mgr. Alena Horáková. U dětí, kterým dají
souhlas rodiče, provede logopedické vyšetření, aby určila, zda dítě netrpí některou poruchou výslovnosti. Řeč dětí dále
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v MŠ rozvíjíme logopedickou prevencí,
artikulačním cvičením a jazykovými hrami, při kterých využíváme didaktické pomůcky a obrazové soubory, které v MŠ
neustále doplňujeme a rozšiřujeme. Nyní
již 2. rokem nabízíme v MŠ rodičům možnost, využít speciálního vyšetření očí dětí
kamerou PlusoptiX. Toto vyšetření úspěšně diagnostikuje s dostatečným předstihem vady, jako je astigmatismus, krátkozrakost i dalekozrakost a tím umožňuje
zahájit u dětí včasnou léčbu a nápravu
oční vady.
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I v letošním roce počítáme se zařazením
„ Miniškoličky“ do našeho vzdělávacího
programu. Jedná se o adaptační kroužek v měsíci červnu pro děti, které k nám
v roce 2015 – 2016 nastoupí do MŠ. Zápis
do MŠ se bude konat v polovině května.
V den zápisu se budou moci děti, které se
k nám půjdou přihlásit, podívat a pohrát
si ve třídách se svými staršími kamarády.
Termín zápisu bude zveřejněn na webových stránkách naší školy a na plakátech.
A co nás čeká v naší nejbližší době?
Děti se již těší na loutkové divadlo Lenky
Sasínové s názvem Pohádka o marnivé huse. Na
konci března předškoláci
ukončí plavání a než se stanou velkými školáky, čekají
na ně výlety s mladšími kamarády. Ale o výletech až
příště........
Čtenářům zpravodaje přeji
slunečné jaro a radostné
Velikonoce.
Za MŠ Jarmila Ševelová,
vedoucí učitelka
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Duchovní okénko otce Jiřího
Milí občané a farnici! Prožíváme v církvi Rok zasvěceného života a v Eucharistický narodní kongres.
Někteří, co sledujete
učení papeže Františka
a pastýřské listy otce arcibiskupa Jana Graubnera, víte, co to obnáší. Rád bych i já vás vyzval
do duchovní přípravy i v naší obci a farnosti.
Postní doba, kterou jsme začali je tou první
možnosti se víc zamyslet a udělat si program
a osobní postoj k těmto k těmto tématům.
Apoštolská penitenciáře u příležitosti Roku
zasvěceného života uděluje plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (sv. zpověď,
přijímání, eucharistie a modlitba na úmysly
Svatého otce) všem věřícím, kteří zbožně navštíví katedrálu nebo posvátné místo zvolené
se souhlasem místního ordináře. Arcibiskup
Jan ustanovil, že v naší diecézi tito odpustky
je možné získat v katedrále sv. Václava v Olomouci, v papežských bazilikách: Velehrad, Svatý Hostýn, Svatý kopeček a ve Štípě. A já ještě
k tomu podotknu, že Vy, kteří se chystáte se
mnou od 8. až 10. května na pouť po stopách
sv. Jana Pavla II do Polska, během návštěv tamějších bazilik, také za obvyklých podmínek
můžete získat plnomocné odpustky.
A teď něco k Národnímu eucharistickému
kongresu, co my v naší farnosti můžeme udělat. Především bych Vás chtěl pozvat, abyste si
častěji našli část ke mši sv. k 1. pateční adoraci
a po přitom ke sv. smíření. Jistě víte, že i kdyby člověk za celý rok ke svátosti pokání nešel,
církevní přikázání stanovuje, aby se aspoň
jednou za rok – a to právě v dobu velikonoční – šel k řádně zřízenému knězi vyzpovídat
se ze svých hříchů. I kdyby někdo z vás nebyl
pět, deset dvacet let u zpovědi, ať se nebojí
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a přijde za knězem. Nechtějte táhnout břemeno svých hříchů po celý svůj život. Neberte si je sebou do hrobu. „Dejte se obsluhovat
Kristem, a tím se budete stávat takovými jako
On. K tomu dochází, když budete naslouchat
Božímu slovu a přijímat svátosti. Ve společenství svatých a při účasti na Božích věcech
nikdo nic nevlastní pouze pro sebe, ale to, co
má, patří všem. A vzhledem k tomu, že jsme
spojeni v Bohu, můžeme něco vykonat i pro
vzdálené a pro ty, k nimž se svými vlastními
silami nikdy nedostaneme; proto se s nimi
a za ně modlíme k Bohu, abychom se všichni
otevírali pro dílo spásy“ (převzato z poselství
Sv. otce Františka k postní době 2015)
15. a 16. 5. 2015 se koná v Olomouci Arcidiecézní sjezd Národního kongresu. Ve farnosti a obci hlavním dnem bude slavnost
Těla a Krve Páně (4. června). Ve dnech 15. až
17. října jsou všichni věřící zváni na národní
konferenci Národního eucharistického kongresu v Brně. V sobotu 17. října v 10,30 hod.
začne hlavní národní bohoslužba v Brně s eucharistickým procesím.
A ještě něco na zamyšlení:
Věz tedy, není místa a situace, z nichž by tě
Kristus Pán nevysvobodil, a není takového
provinění, jež by nevzal na sebe, aby tě osvobodil. Není pekla, ve kterém bys musel zahynout. Dokládá to hříšník, jenž už skoro ze
dveří pekla prosí o milost a vyznává:
„Já pravý šibeničník jsem,
pln neřestí a zvůle,
do něhož hřích tak zažral se
jako rez do cibule.
Za ucho, Pane, chyť mě, psa,
kost milosti dej ohryzat
a poruč zhurta k tomu:
Marš do nebe, syp domů.“
(Francois Villon) o. Jerzy Schwarz
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Misijní dětský koncert s výstavou betlémů v Sudoměřicích
První misijní koncert věnovaly děti
z misijního klubka
společně se scholou dětem v Zambii z farnosti Krista
Krále v diecézi
Lusaka na podporu výstavby nové
školky, jako Jeden
dárek navíc.
Malí misionáři si připravili vystoupení na
různé druhy hudebních nástrojů. Líbezné zvuky klavíru,
houslí, kayboardu,
fléten nebo kytar
se rozezněly celým
kostelem a snad
i do srdcí posluchačů.
Zpěvem
program obohatila
děvčata, která se
zúčastnila pěveckých soutěží. Sudoměřická schola
zazpívala adventní
písně a koncert
vyvrcholil hymnou

Papežských misijních děl.
Součástí koncertu byla výstava zapůjčených betlémů, kterých se sešlo téměř čtyřicet.
Díky dobrovolnému vstupnému, nabídce
vánočních výrobků a misijnímu bonbónku, kdy děti střádají do svých misijních
pokladniček, bude moci do školky chodit
dalších 18 zambijských dětí.
Při těchto chvílích si můžeme uvědomovat krásu toho, že i děti, i když jsou malé,
mohou pomáhat jiným dětem.
Katka Janečková

Vánoční pásmo u jesliček
Každý z nás jistě dobře zná příběh o narození Ježíše Krista, který patří neodmyslitelně k vánočním svátkům. Stalo se již tradicí,
že v době Vánoc v kostele děti naší farnosti
sehrají pásmo právě o narození Ježíška.
V letošním pásmu nechyběly betlémské
postavy Josef s Marií a Ježíškem, také pastýři, koledníci, tři králové a nově se objevily
scény s císařem Augustem a králem Herobřezen 2015

dem. Celé pásmo bylo doplněno krásnými
koledami, které děti zpívaly v doprovodu
CM Martina Kláska.
Každý, kdo se přišel podívat na toto vánoční představení sehrané sudoměřickými dětmi, mi jistě dá zapravdu, že se jim
to moc povedlo. Všichni si odnášeli nejen
krásný kulturní zážitek, ale i střípek radosti,
kterým se snažily děti obohatit své diváky.
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Touto cestou bych chtěla poděkovat hlavně dětem, které obětovaly svůj volný čas
k nácviku tohoto pásma. Dále děkuji všem
rodičům, kteří podporovali děti v nácviku
a připravili jim kostým. Poděkování patří
také Míši Janečkové za nácvik koled s dět-

mi a CM Martina Kláska za hudební doprovod, Martinovi Miklovi a Mirovi Mikéskovi
za ozvučení a Katce Janečkové za pomoc
při samotných zkouškách. Ještě jednou
velké DÍKY všem, bez vás by to nešlo.
Jana Miklová

Novoroční misijní koledování
Ve světě je šestý lednový den svátkem
všech dětí v misiích. Už před 170 lety
byly křesťanské děti vyzvány, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace
svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity.
Vzhledem k tomu, že se jedná o papežské
misie, podpořil význam tohoto misijního
dne dětí i papež František. Proto i v celém světě každoročně můžeme potkat
koledníky v pestrém oblečení. U nás proběhlo Novoroční misijní koledování na
32

podporu chudých dětí v misiích 3. ledna.
Katka Janečková
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Tříkrálová sbírka
Vážení přátelé
a příznivci Charity!
Děkujeme všem,
kteří
finančně
podpořili charitní dílo prostřednictvím Tříkrálové sbírky. Jsme
vděčni, že se
i letos sešlo tolik
ochotných lidí, aby Tříkrálová sbírka
ve Strážnici mohla proběhnout. Také
děkujeme všem dětem – koledníkům,
ochotným vedoucím skupinek a také
dobrovolníkům, kteří se obětavě podíleli na organizaci a průběhu sbírky!
Tříkrálová sbírka Charity Strážnice
v letošním roce proběhla 10. 1. 2015
ve Strážnici, Petrově, Sudoměřicích,
Rohatci a v Radějově. Výtěžek sbírky
ve Strážnici je 185.746 Kč, včetně kasičky umístěné v prodejně a proměněných valut, v Petrově bylo vybráno
52.537 Kč, vč. proměněných valut;
v Radějově 22.867 Kč; v Sudoměřicích 50.356 Kč vč. proměněných valut;
v Rohatci 85.143 Kč vč. proměněných
valut. Koledování se zúčastnilo celkem 96 skupinek s koledníky a celkový výtěžek z koledování činil celkem
396.649 Kč.
Děkujeme za Vaši pomoc a důvěru.
Ing. Marie Jurasová koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity Strážnice

březen 2015

Přehled koledování TS 2015: (tabulka na
našem webu)
Strážnice 51 skupin
185.314 Kč + 12.90 € + 12,00 PZL / 432,- Kč
85.746 Kč
Petrov 12 skupin
52.455 Kč + 3,00€ /82,- Kč
52.537 Kč
Radějov 6 skupin
22.867 Kč
Rohatec 18 skupin
84.868 Kč + 10,00 € /275,- Kč
85.143 Kč
Sudoměřice 9 skupin
49.531 Kč + 30.00 € /825,- Kč
50.356 Kč
celkem: 96 skupin
395.035 Kč + 55,90 € + 12,- PZL + =
1.614,- Kč
Celkem: Kč 396.649,- Kč / včetně proměněných valut
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Rozdělení sbírky:
58 %
15 %
10 %
10 %
5%
2%

farní charita
diecézní charita
humanitární pomoc
režie a sekretariát
krizový fond (pomoc charitám v existenční krizi)
nouzový fond (pomoc potřebným)

Z klubka
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic
jsme s dětmi v Sudoměřicích připravovali
již na klubkovém setkání. Zamýšleli jsme
se nad svící „která sama sebe stravuje, aby
jiným dala světlo“. Připomněli jsme si událost, kdy Maria s Josefem přinesli Ježíše do
chrámu, aby jej odevzdali Bohu. S velkým
nadšením děti nazdobily hromničky a při
svátku Hromnic je pan farář požehnal,
každý pak mohl rozjímat nad tím, jak rozdávat Světlo kolem sebe svým darováním
pro druhé.
Malovali jsme obrázky pro děti, které při návštěvě Filipín předají dětem zástupci PMD
při misijní cestě. Povídali jsme si o Gisel,
kterou papež František při své návštěvě Fili34

pín utišil svým objetím a laskavým slovem,
když propukla v pláč při její otázce „proč
musí děti tolik trpět“. Dětem z Filipín jsme
mimo obrázky.
Katka Janečková
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Kulturní spolek Zvedlá závora 2014
byl založen v minulém roce za
účelem zkvalitnění kulturního
vyžití v obci.
V únoru jsme uspořádali PLES
MLADÝCH na téma „ze záhrobí“. Tělocvična se zaplnila
opravdu hnusnými stvůrami,
které měli jediný cíl-1.cena
v tombole - rakev. Pro tyto
hrůzné bytosti hráli nebojácní
Mirečkovi Sekerášé až do ranních hodin.
V březnu na kolečku v budově proběhla výstava Japonské kaligrafie Petry Vitáskové,
s možností vyzkoušet toto cizokrajné písmo. Ve sklepě probíhal elektroakustický koncert
světové kytarové hudby (J. Joplin, J. Hendrix, AC/DC atd.)
s kapelou Imagine+WMW,
která se na podiu střídala s absolventem pardubické konzervatoře a brněnské JAMU
v oboru hra na violoncello Josefem Klíčem, který zahrál jak
vážnou tak i undergroudovou
hudbu (Psí vojáci, M. Hlavsa,
pocta Magorovi atd.).
Vždy máme bufet, ve kterém nabízíme
kvalitní občerstvení.
Všem co se zúčastnili DĚKUJEME.
Příští akce rocková přehlídka 18. 7. 2015
za účasti 9. kapel na kolečku.
Dojdite, televize je nuda.
Milan Grossmann
36
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Košt ovocných destilátů
Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořádal již tradičně dne 14. února 2015
v místní tělocvičně ZŠ 13. ročník koštu
ovocných destilátů a macerátů. Od 14:00
hod. hrála k tanci a poslechu cimbálová muzika Martina Kláska ze Sudoměřic
a mohli jste ochutnat celkem 820 vzorků
ovocných destilátů a macerátů z Čech
Moravy, Slovenska, Maďarska Ukrajiny
ale i z Číny. Vítězem koštu se stal vzorek
p. Františka Janečka ze Sudoměřic.

Šampion výstavy
298 SLIVOVICE
Vítězové odrůd
56
VIŠNĚ
149 JEŘÁB ARÓNIE MAC.
167 OSKERUŠE
292 MLÁTO
397 TŘEŠNĚ
479 BROSKVE
646 HRUŠKY WILL.-ČERV
718 MERUŇKY
728 KALVÁDOS
733 OŘECH
766 GRIOTKA
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V letošním roce jste mohli ochutnat širokou škálu domácích jídel, které upekli
šikovné děvčata ze Sudoměřic a Ratíškovic ale i výborné uzeniny z Řeznictví
manželů Schäckových tímto jim všem
velmi děkujeme!!
Taktéž děkujeme všem sponzorům
a obecnímu úřadu za podporu uskutečnit tuto akci DĚKUJEME.
Zdeněk Fojtík

2013

49,5***ŠV

Janeček František

Sudoměřice

2010
2013
2014
2014
2013
2012
2013
2014
2014
2012
2014

49***VO
49***VO
49***VO
49***VO
49***VO
49***VO
49***VO
49***VO
49***VO
49***VO
49***VO

L+L Karafiátovi
Kundrata Vojtěch
Müler Rudolf
Leskovský Petr
Janeček David
Kříž Josef
Rosíková Marie
Ing. Urbánek Vlastimil
Hruška Jiří
Kordula Milan
Klimešová Františka

Prostějov
Ratíškovice
Borský Mikuláš
Sudoměřice
Sudoměřice
Milotice 92
Petrov
Hodonín
Rohatec
Ratiškovice
Ratiškovice

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

březen 2015

39

Z činnosti MO Svazu důchodců ČR v Sudoměřicích
Stáří je jako bankovní konto. Vybereš si to, co
jsi tam nashromáždil….
Se začátkem roku přichází doba hodnotících
členských schůzí, při kterých se ohlížíme zpátky a hodnotíme, co jsme splnili, nesplnili a co
bychom mohli udělat lépe. Nejlépe však o našich výsledcích ukazuje naše činnost pro naše
členy i pro zájemce z občanů a také stále rostoucí členská základna. V minulém roce jsme
přijali 8 nových členů, ale na poslední cestě
jsme doprovodili dva členy.
I když život na vesnici nedovoluje nějaké
nudné chvíle, téměř každý má rodinu, vnuky,
zahrádku ap., kulturního vyžití se už dostává
lidem méně. A hlavně toto může naše organizace (hlavně díky dotaci od OÚ) zajišťovat.
V minulém roce jsme uspořádali 3 zájezdy do
divadla ve Zlíně a individuálně představení
umělců Šípa a Náhlovského ve Strážnici.
Dále jsme uspořádali 2 pěkné zájezdy na výstavu Floria v Kroměříži s návštěvou Sv. Hostýna a zájezd do Rožnova pod Radhoštěm
a okolí. Náklady si hradí členové jen z části
díky dotaci a i proto je zájem o tyto akce stále
větší. Rádi s námi jezdí i někteří naši občané,
kteří ještě nedosáhli důchodového věku.
Pro milovníky dechovek jsou zakoupeny pernamentní vstupenky, zájemci se mají hlásit
u p. Kateřiny Petrášové.
Zúčastnili jsme se dvou přednášek.
V minulém roce jsme zahájili také oblíbené
výlety na kolech pod vedením p. Václava Možnara, kterých se mohou
zúčastnit také ostatní občané – výletů se uskutečnilo 10. Individuálně se
účastníme i letních akcí
ve Skalici a Strážnici.
Za finanční podporu se
snažíme aktivně zapojovat do akcí pořádaných
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kulturní komisí, případně jinými složkami.
Jako hlavní a již tradiční je pečení a prodej
patentů při zabíjačce a účast ve fašaňkovém
průvodu. Je však škoda, že někdy naše účast
převyšuje účast ostatních občanů a mládeže.
V dubnu se scházíme na sletu čarodějnic na
Výklopníku a zahájení plavební sezony. Společně si uděláme pěkný předvečer a prvomájový den.
Velkou obecní akcí a snad i nejlepší v poslední
době byl Den pro rodinu. Obsadili jsme dvě
soutěžní stanoviště sportovními disciplínami
v petangu a boloballu. Protože se soutěžilo ve
všech věkových kategoriích, musela být pravidla upravena, ale přesto měly tyto soutěže
velký ohlas, někteří se vraceli i několikrát, aby
si mohli zahrát.
Účastníme se také Zpívání u stromečku, plesu
školy, hodů a ostatních akcí.
Oblíbená jsou i klubová odpoledne, která bývají každé úterý v měsíci lednu až březnu, než
začne práce na zahrádkách.
V předvánoční době se pobavíme a ochutnáme cukroví na Zpívání při svíčkách.
V minulém roce proběhly dvě členské schůze
s účastí kolem 60 členů. Po zkušenosti z výroční schůze jsme podzimní schůzi a posezení
s jubilanty uskutečnili v tělocvičně ZŠ.
V obci velmi chybí místnost pro takové akce.
Do budovy zahrádkářů je pro starší členy dost
obtížné se dostat.
Máme také kroniku, kterou vede a zapisuje do
ní všechno o naší činnosti
paní Marie Bučková.
Všechny tyto akce musí
naplánovat a zorganizovat členové výboru a úsekoví důvěrníci, kteří se
schází pravidelně každý
měsíc.
Růžena Klásková
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE
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Specialized CZ - downhill team 2015
Již třetí rok pokračuje projekt firmy Specialized na podporu mladých downhillových jezdců z Česka a Slovenska. Na
počátku projektu byla vybrána trojice
mladíků, kteří měli za úkol absolvovat co
nejvíce tréninkových kilometrů na silnici
i v terénu a seznámit se s co největším
počtem sjezdových tratí. Nejmladším
jezdcem byl slovenský Kristián Poruban,
kterému bylo 13 let. Z českých jezdců to
byla bratrská dvojice Tom a Honza Urubovi. Tomovi bylo 16 let a patřil k největším juniorským nadějím.Vše vlastně
vzniklo díky Honzovi, který ve svých 17ti letech zajel fantastické 12. místo na
MS v Champerách. To přispělo k tomu,
aby se vedení firmy Specialized dohodlo
s vedením SK Grafobal na založení tohoto projektu. Na vše má dohlížet legenda
českého sjezdu Vlastik Hynčica, který je
lektorem a mechanikem pro mladé jezdce.
První dva roky byli ve znamení velkého tréninkového nasazení, pěkných
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výsledků, ale taky pádů, úrazů a smůly.
Nejmladší jezdec Kristián Poruban jezdil
kategorii ,,Nadějí“ a jeho výkonnost raketově stoupala až do chvíle, kdy nastaly
problémy s kýlou, a musela následovat
operace uprostřed sezony 2014. I přesto
se Kristian zúčastnil v sezoně 2014 patnácti závodů a všechny dokázal vyhrát.
Junior Tom Uruba střídal úspěchy s pády,
které ho často přibrzdili v slušně rozjeté
sezoně a tak si pár měsíců pokulhal s poškozeným kotníkem, naraženým stehnem, vykloubeným ramenem, atd. Při
M-ČR v Koutech nad Desnou si ale přijel
pro stříbrnou medaili a finálový závod
ČP na Ještědu dokonce vyhrál a na závěr sezony se svezl na MS v Norsku. Vedle tréninkové dřiny, závodů a cestování,
poznal Tom i svou první lásku a tak jsme
ho v sezoně 2014 viděli na závodech jen
zřídka.
Honza Uruba získal ve svých 18-ti letech
juniorský titul MČR a po přechodu do
elitní kategorie, dokázal zajíždět výsledky, díky kterým se
podíval na stupně
vítězů především na
těžkých slovenských
tratích. Ani jemu se
ale nevyhnulo těžké
zranění, po kterém
se musel podrobit několika složitým
operacím zápěstí,
které ho trápí dodnes. I přípravu na
následující sezonu
musí odložit, protože má za sebou další
operaci a sádru, kteObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

ré se snad zbaví až koncem března.
Nejstarší člen Vlasta Hynčica získal v sezoně 2013 titul mistra ČR v kategorii
Master a suverénně vyhrál Český pohár.
Nevinný pád před sezonou 2014 a zlomená klíční kost však dala stopku na
pár měsíců. Ve zbytku sezony se Hynča
věnoval předávání zkušeností mladším
týmovým kolegům. To vše ale patří ke
sjezdovým závodům a správného jezdce
to nesmí odradit, protože jak se říká ,,kdo
nepadá, nezrychlí ´´.
A jak bude projekt pokračovat v sezoně
2015?
Plnou podporu dostává nadále Kristián
Poruban, který se poprvé představí v juniorské kategorii, dále Honza Uruba, který bude mít za úkol po doléčení zraněného zápěstí dokázat, že neztratil nic ze
svého dravého nasazení a i v elitě patří
stále k tomu nejlepšímu, co se pohybuje
na sjezdových tratích nejen v Česku a na
Slovensku. Na vše bude opět dohlížet
Vlastik Hynčica, který bude závodícím
trenérem a mechanikem týmu. Svou
vlastní cestou se vydá Tom Uruba, který
zůstává členem SK Grafobal, ale nebude
nadále využívat podpory projektu Specialized. Zázemí týmu a společné tréninky
bude s námi absolvovat taky nadějná
sjezdařka Simona Porubanová, která je
Kristiánovou sestřenicí a vzornou žákyní .
Team Specialized CZ se letos představí na tratích Moravsko-Slovenského
DH Cupu, vybraných závodech WBS, Slovenského poháru, Českého poháru, Polského poháru, Evropského IXS DH Cupu
a na závodech světového poháru v Itálii,
Švýcarsku a Rakousku. Nasazení v závodech bude samozřejmě především odvislé od zdravotního stavu jezdců.
Pro všechny to bude ale velká zkouška
březen 2015

toho, co se v minulých letech naučili a od
výsledků především v mezinárodní konkurenci se bude odvíjet další spolupráce.
Jezdci mají k dispozici silniční tréninkové
kola Specialized Tarmac Elite a sjezdové
speciály Demo 8 I Carbon modelové
řady 2015. Týmové zázemí zajistí Specialized , SK Grafobal a firma Jape.
Hynča: ,,Myslím, že jsme v minulých letech poznali spoustu tratí a najezdili
hodně kilometrů. Letos je na mladých,
aby ukázali co v nich je. Já se budu snažit
jim předat všechny své zkušenosti a připravit jim kola k vyhrávání“

Honza: „Doufám, že úrazů už bylo dost
a že si snad letos řádně užiji nové Demo
na domácích i světových tratích. V nové
sezoně se budu těšit na nějakou medaili
na domácí scéně a na první body ve svěťáku„ 
Kristian: „Ježdění v kategorii nadějí bylo
především výborným tréninkem. Letos
pojedu poprvé juniory a budu se muset
naučit závodit naplno.
Hlavním úkolem bude prosadit se na evropských tratích, kde se těším na porovnání se zahraničními jezdci.
Vlasta Hynčica
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Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Hodonín za rok 2014
Vážení spoluobčané,
Vážení sportovní přátelé,
Na podkladě vynikajících výsledků, které
dosáhl kolektiv mužů i brankář hokejbalového oddílu Sportovního klubu, z.s. (dále jen
SK) Ľubor Komenda v soutěžním ročníku
2013-2014, SK zaslal do vyhlášené soutěže
o nejlepšího sportovce a nejlepších sportovních kolektivů roku své nominace.
Myslím si, že tuto akci, tyto sportovní výsledky, stojí za to si je připomenout. Pořadatelem
akce bylo Město Hodonín a Okresní sdružení
České unie sportu Hodonín. Hlavní partner
město Hodonín – starostka Ing. arch. Milana Grauová, mediální partner Hodonínský
deník, Týdeník 5+2. Další partneři: Jihomoravský krajský úřad, Krajská organizace ČUS
Brno, příspěvková organizace TEZA Hodonín, Městské bytové správy Hodonín a TESPRA Hodonín. Účinkující: cimbálová muzika Slovácko a mažoretky z Čejkovic.
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Letošní slavnostní vyhlášení nejlepších
okresních sportovců a družstev za rok
2014 se uskutečnilo 21. 1. 2015 v prostorách sálu Evropa v Hodoníně.
Odborná hodnotící komise, potažmo Výkonný výbor ČUS Hodonín (dříve OS ČSTV
Hodonín) potvrdily naše nominace a zařadily je právem mezi oceněné jednotlivce
v kategorii mužů a to:
Ľubora Komendu - extraligového brankáře našeho hokejbalového oddílu. Zde
jsou jeho dosažené výsledky, za které byl
oceněn:
- brankář trojnásobného vícemistra ČR
SK v soutěžních ročnících 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007.
- v roce 2006 byl vyhlášen v celorepublikové anketě nejlepším brankářem ČR a
druhým nejlepším hráčem hokejbalové extraligy.
- velmi úspěšným brankářem byl i na
Slovensku, kde se stal čtyřnásobným
reprezentantem Slovenské republiky
a mistrem světa v hokejbalu v kategorii
dospělých.
- zazářil jako reprezentant SR i na mistroství světa v hokejbale v USA v roce
2014, kde byl vyhlášen nejlepším brankářem mistrovství světa v kategorii
masters.
- tak jak v předcházejících ročnících, tak
i v soutěžním ročníku 2013-2014 má
velkou zásluhu na dosažených výsledcích hokejbalového družstva SK, které
postoupilo do extraligy po velmi zdařile odehrané baráži.
- v podzimní části soutěžního ročníku
2014-2015 byl Ľubor rovněž výraznou
postavou extraligového družstva SK,
i když se mužstvu tolik nedařilo.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Lubor Komenda, jak jej velmi dobře osobně znám, je
nejen vynikající osobnost
v hokejbalu, ale také výborný
člověk-kamarád, s přirozenou
neformální autoritou, s velmi dobrými charakterovými
a morálně-volními vlastnostmi. Je pečlivým manželem
a starostlivým otcem tříleté
Viky.
Pro tyto dosažené mimořádné sportovní výsledky v hokejbalu a osobní vlastnosti, odborná komise
a Výkonným výbor OS ČUS Hodonín vyhlásily na galavečeru Ľubora Komendu třetím
nejlepším sportovcem roku 2014 na okrese
Hodonín.
Ocenění s blahopřáním předávali Ing. Petr
Kotásek, předseda FAČR OFS Hodonín a Stanislav Tomšej, starosta Obce Sudoměřice za
potlesku přítomných.
Výkonný výbor OS ČUS Hodonín potvrdil
i naši další nominaci a to družstvo hokejbalového oddílu SK, které dosáhlo v soutěžním ročníku 2013-2014 famózních výsledků i umístnění v 1.NHbL – východ.
Společně si připomeňme náročnou dráhu
za dosaženými výsledky našeho kolektivu,
které vyvrcholily zasloužilým postupem.
V základní části skončilo družstvo na 5. místě se 27 body, za SHC Opava, která dosáhla
34 bodů, pak následovala Polička s 32 body,
Autosklo Pardubice „B“ – 29 bodů a ASC Malenovice s 28 body.
Po této základní části soutěže následovala
čtvrtfinálová utkání, která byla velmi herně
složitá a psychicky náročná pro hráče i diváky. Série utkání 3:2 pro Sudky.
V sérii semifinálových utkáních jsme soupeři našeho družstva, TJ Lokomotiva Česká
Třebová, nedarovali ani bod. Semifinálová
utkání hrána velmi aktivně našimi hráči,
březen 2015

proto jasně vyzněla pro náš tým a jasný postup do finále, skóre 3:0 pro Sudky.
Finále jsme odehráli s SHC Opava. Finálová
série zápasů 3:1 pro naše mužstvo.
Z dosažených výsledků jasně vyplývá, že
v play-off jsme vybojovali 1. místo. Díky tomuto umístnění jsme postoupili do baráže,
která se konala 30. - 31. května 2014 v Karviné za účasti týmů: KOVO Praha (1. tým
tabulky 1.NHbL – západ), Karviná (poslední
mužstvo extraligy) a naše družstvo.
Zde je tabulka z baráže:
Výsledky v jednotlivých utkáních v baráži:
1. SK Sudoměřice 6 bodů (hrány 2 zápasy), skóre 5:3
SK Sudoměřice – Karviná 2:1
2. Karviná 0 bodů (hrán jeden zápas),
skóre 1:2
SK Sudoměřice - KOVO Praha 3:2
3. KOVO Praha 0 bodů (hrán jeden zápas), skóre 2:3
Utkání Karviná – KOVO Praha již nehráno
z důvodu dosaženého plného zisku bodů
z utkání pro naše družstvo. Radostným
konstatováním bylo, že vítězem baráže se
stalo hokejbalové družstvo SK Sudoměřice,
z. s. a zároveň postupujícím do CCM Extraligy
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hokejbalu ČR (nový název soutěže) v kategorii
dospělých pro soutěžní
ročník 2014 -2015.
Za hokejbalové družstvo ceny přebírali
a blahopřání přijímali
za potlesku přítomných v sále, kapitán
družstva Jan Kaluža
ml., Ľubor Komenda
(již oceněný brankář)
a vedoucí družstva Jan
Kaluža st., opět z ruk
Ing. Petra Kotáska – předsedy FAČR OFS
Hodonín a starosty Obce Sudoměřice Stanislava Tomšeje.
Sportovního galavečeru se dále zúčastnili:
Petr Hurban – předseda fotbalového oddílu, Jiří Janeček – člen zastupitelstva obce
a předseda SK, kteří se rovněž připojili se
svou gratulací oceněným.
Závěrem bych chtěl touto cestou ještě
jednou poblahopřát za získané sportovní
ocenění, které se dostalo na okresní úrovni
Vám, Ľubore Komendo, i celému hokejbalovému družstvu za skutečně mimořádné

sportovní výkony i výsledky v soutěžním
ročníku 2013-2014. Děkuji za důstojnou
reprezentaci SK. Jste velmi pozitivními
reprezentanty obce. Jsem přesvědčen, že
toto ocenění bude Vás hráče i funkcionáře
motivovat v duchu fair-play i v tomto soutěžním roce. Věřím, že sportovní výsledky
budou motivací pro mladé adepty – žákovského i dorosteneckého věku a přihlásí
se za členy do našich sportovních oddílů.
Váš
Dr. Štěpán Buček
předseda SK Sudoměřice, z.s.

Hokejbal Sudoměřice
Začíná jaro a s ním i jarní část hokejbalové
sezony. Zimní přípravu jsme absolvovali ve
skalické tělocvičně, kde jsme nabírali kondici. Taky jsme se zúčastnili zimního turnaje
Winter Cupu v Gajarech, kde jsme se skončili na 5. místě. První extraligové dvoukolo
jsme odehráli venku, a to s Kovem Praha
a Alpiq Kladno. Bohužel v důležitém zápase o play off jsme v Praze utrpěli porážku
3:0. Druhý den nás čekal těžký zápas s Kladnem, které se pohybuje na špici tabulky.
V Kladně jsme prohráli 9:2. Třetí jarní kolo
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jsme odehráli na nově zrekonstruovaném
hřišti doma v Sudoměřicích. Náš soupeř
Kovodemont Most si odvezl 3 body a to za
výsledek 1:2. Mostu jsme byli vyrovnaným
soupeřem, ale v poslední minutě jsme obdrželi nešťastnou branku, která nás stála
body.
Musíme se s tím poprat, přidat ve všech
směrech, získat nějaké body a v Sudoměřicích ligu zachránit. Česká extraliga je velmi
kvalitní soutěž a obstojí v ní jen ti nejlepší.
Jan Kaluža st.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE
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Novoroční ohňostroj – Jindřich Zavřel – fotograf.
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