Obecní zpravodaj
Ročník XVI, číslo 3
Čtvrtletník, prosinec 2014

SUDOMĚŘICE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo obce Sudoměřice vzešlo
z letošních říjnových komunálních
voleb a výsledky jsou uvedeny
v další části tohoto zpravodaje.
V krátkosti zhodnotím průběh
voleb a povolebního vyjednávání. Nejprve je nutné zdůraznit tu
skutečnost - že i když to tak možná nevypadalo, ale i komunální
volby jsou soutěží a v této bitvě
všichni účastníci chtějí uspět. Volební strany byly tentokráte čtyři,
tři politické strany a jedna volební strana nezávislých kandidátů.
Komunální volby skončily, 588
oprávněných voličů ze Sudoměřic rozdalo karty a my zvolení
zastupitelé jsme byli povinni se
dohodnout na tom, kdo bude
starostou a místostarostou obce,
kdo povede důležité a významné
výbory či komise. Po nelehkých
a někdy vyčerpávajících jednáních
se zástupci politických stran a volební strany nezávislých kandidátů
dohodli na obsazení vedení obecního úřadu. Na ustavujícím zasedání dne 6. 11. 2014 jsem byl zvolen
starostou já a místostarostou se
stal pan František Mikéska.
Pokračování str. 4

Vážení čtenáři zpravodaje,
Do rukou se Vám dostává poslední číslo obecního zpravodaje v roce 2014. Původně mělo vyjít koncem září podzimní vydání, jak jste zvyklí. Redakční rada nabídla všem
kandidujícím stranám prostor ve zpravodaji, aby tak mohly
touto formou seznámit občany - voliče se svými kandidáty
a hlavně programem. Bohužel obecní zastupitelstvo odmítlo nejen nabídku redakce, ale vůbec i vydání dalšího
čísla před volbami. Následovaly výzvy, aby zpravodaj vyšel
až po volbě nového vedení v listopadu, a nakonec bylo dohodnuto, že vyjde až toto předvánoční číslo.
Hlavní událostí od posledního zpravodaje byly bezpochyby říjnové komunální volby – podrobné výsledky hlasování najdete uvnitř tohoto čísla. V tomto čísle zpravodaje
najdete informace o událostech a akcích, které proběhly
v obci od konce června – tedy ukončení školního roku, až
po zpívání u vánočního stromu o první adventní neděli. Za
celou redakci Vám chceme popřát klidné prožití adventní
a vánoční doby a úspěšný nový rok 2015.
redakční rada

Dožínky
7. září 2014
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mateřské školy. Nyní se jeví, že jsou už
také reálné stavby, kde nejsme přímými
investory, tj. protipovodňová nádrž TelatPřeji mu, celému na- niska, železniční zastávka u Výklopníku
šemu zastupitelstvu, a plavební komora u Dvanáctky.
výborům a komisím Konečně začíná letos a v polovině příštího
OÚ, aby jejich práce roku 2015 se snad dokončí výstavba nové
pro naši obec a pro strojírenské firmy švýcarské společnosti
spoluobčany byla co HABA v průmyslové zóně u nádraží, ktenejúspěšnější. Práce je před námi hodně, rá v budoucnosti může zaměstnat větší
možnosti na získávání prostředků z evrop- množství našich spoluobčanů. Obecní zaských fondů v novém plánovacím období stupitelstvo má před sebou hodně práce
a musí vynaložit velké úsilí k jejich uskujsou také obstojné.
Co nás čeká tedy v příštím roce a v dal- tečnění. Ať nám to tedy společně vyjde.
ších letech. Nejdříve musíme připravit Jelikož se na základě rozhodnutí minurozpočet obce na rok 2015 a předložit za- lého obecního zastupitelstva nevydával
stupitelstvu ke schválení na zasedání dne v říjnu zpravodaj, dovolte mi, abych také
29. 12. 2014. V příštím roce nás čeká hod- veřejně poděkoval za úspěšnou spoluně stavebních akcí – zateplení OÚ, kabin práci všem členům bývalého zastupitelsportovního areálu a zdravotního středis- stva a všem členům pracujících v různých
ka, kompostárna, dokončení TI a DI Pod komisích obce. Moc jim děkuji za jejich
Vápenkami, TI u Starého hřbitova, TI a DI nasazení, za všechny jejich podněty a náDíly za zahradou II, realizace cyklostezky měty, a těm kolegům a kolegyním, kteří
k Výklopníku od státní silnice I/55 a další již dále nepokračují v této činnosti, přeji
stavby. Doufejme, že se nám podaří získat hodně úspěchů, hodně zdraví a sebereapeníze i na další tak důležité akce, jako je lizaci v jiných oborech. Také děkuji svému
rekonstrukce Statku – č. p. 126, cyklostez- blízkému kolegovi, bývalému místostaky, na nové chodníky na návsi a přístavba rostovi panu Tomáši Kočvarovi za jeho
velmi úspěšnou práci pro
blaho naší obce a věřím,
že i když nebyl tentokráte
zvolen místostarostou pro
toto nové volební období,
že nezatrpkne a bude pracovat se stejným zápalem
jako doposud.
Vážení spoluobčané, přeji
Vám pěkné prožití vánočních svátků a vše dobré
v novém roce 2015, hodně
štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Poslední zasedání zastupitelstva 19. září 2014
Stanislav Tomšej, starosta obce
pokračování
z titulní strany
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Usnesení z XXXII. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice
z 23. června 2014
Usnesení č. XXXII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje
ověřovatele zápisu paní Libuši Podrazilovou a pana Zdeňka Fojtíka. Zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. XXXII/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený program XXXII. zasedání
zastupitelstva.
Hlasování č. 2: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/2 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 4 k rozpočtu obce na r. 2014.
Navýšení příjmů 0 tis. Kč, navýšení výdajů
196,9 tis. Kč, změna financování 196,9 tis.
Kč.
Hlasování č. 3: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/3 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 5 k rozpočtu obce na r. 2014.
Navýšení příjmů 26,5 tis. Kč, navýšení
výdajů 441,7 tis. Kč, změna financování
415,2 tis. Kč.
Hlasování č. 4: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/ 4 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/5:
Zastupitelstvo obce účetní závěrku Obce
prosinec 2014

Sudoměřice za rok 2013 schvaluje.
Hlasování č. 5: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/ 5 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Závěrečný účet obce Sudoměřice za rok
2013
– BEZ VÝHRAD.
Hlasování č. 6: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice projednalo Závěrečný účet za r. 2013 DSO Obce
pro Baťův kanál a bere ho na vědomí.
Dále bere na vědomí návrh rozpočtu na
rok 2014 pro DSO Baťův kanál
Hlasování č. 7: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice projednalo Závěrečný účet za r. 2013 DSO Mikroregionu Strážnicko a bere ho na vědomí.
Hlasování č. 8: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice projednalo Rozpočet na r. 2014 DSO Mikroregionu Strážnicko a bere ho na vědomí.
Hlasování č. 9: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/10:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice
schvaluje záměr výstavby cyklostezky po hrázi Baťova kanálu v úseku od
stávajícího mostu přes silnici I/55 po
železniční most za objektem Výklopníku (č. p. 345).
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2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce zařadit záměr do
plánu investic na rok 2015.
Hlasování č. 10: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 51809/1/2014 mezi obcí Sudoměřice
a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská
940, 401 17 Ústí nad Labem, pro pozemek
parc. č. 16 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 11: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/11 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 9900070226/1/2014 mezi obcí Sudoměřice a společností RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, pro
pozemek parc. č. 150/1 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 12: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/12 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části
objektu č. p. 126 (skladové prostory) mezi
obcí Sudoměřice a společností BONEGA,
spol. s. r. o., (IČ - 469 01 281), Potoční 302,
696 66 Sudoměřice.
Hlasování č. 13: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/13 bylo schváleno.
Usnesení č. XXX/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc. č. 1750/2 v k.
ú. Sudoměřice P. H., Sudoměřice, 696 66
Sudoměřice za 6700,- Kč + příslušenství
smlouvy a pověřuje místostarostu obce
po podpisu kupní smlouvy podat žádost
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o provedení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 14: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXX/14 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o zařazení následujících žádostí o koupi pozemku pro stavbu RD do pořadníku
žadatelů o stavební pozemek
 J. a D. Z., Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice
 A. M., L. Slobodu, 909 01 Skalica
 M. S., Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice
 M. S., Sudoměřice 87, 696 66 Sudoměřice
 F. S., Korezskova, 909 01 Skalica
 T. M., Sudoměřice, a M. Z., Boženy
Hrejsové, 696 62 Strážnice
Hlasování č. 15: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/15 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXII/16:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice
schvaluje výjimku z nejnižšího počtu
žáků o dva žáky v základní škole v Sudoměřicích, na základě žádosti paní
ředitelky PO, ze dne 16. 6. 2014, spis.
zn. 01-131/2014.
2. Zastupitelstvo souhlasí s navýšením
rozpočtu pro r. 2014 o částku 22 tis.
Kč, pro účely částečného krytí mzdových nákladů na učitelku nově otevírané čtvrté třídy na ZŠ Sudoměřice.
3. Zastupitelstvo obce vydává příslib na
zabezpečení potřebných mzdových
nákladů na učitelku nově otevřené
4. třídy v částce 43 tis. Kč na období
leden-srpen 2015.
4. Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu zapracovat příslušnou
částku do příštího RO.
Hlasování č. 16: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/16 bylo schváleno.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Usnesení č. XXXII/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu č. 1030019226/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro pozemek parc. č. 743 v katastrálním
území Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice
a společností E.ON Distribuce a. s.
Hlasování č. 17: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/17 bylo schváleno
Usnesení č. XXXII/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na letní tábor ve výši 500,- Kč
na jedno dítě.
Hlasování č. 18: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/18 bylo schváleno

Usnesení č. XXXII/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 969 a 971
v k.ú. Sudoměřice, a pověřuje místostarostu přípravou kupní smlouvy.
Hlasování č. 19: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/19 bylo schváleno
Usnesení č. XXXII/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice přijímá
peněžní dar od pana M. J. Sudoměřice č.
p. – a pověřuje starostu k projednání podrobností darovací smlouvy.
Hlasování č. 20: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXII/20 bylo schváleno.

Usnesení z XXXIII. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice
ze 4. srpna 2014

opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2014.
Navýšení příjmů o 310,1 tis. Kč,
Navýšení výdajů o 287,2 tis. Kč, změna financování -27,4 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/3 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIII/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje
ověřovatele zápisu pana Františka Mikésku a pana Jana Kalužu, zapisovatelkou paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. XXXIII/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIII/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 7 k rozpočtu obce na r. 2014.
Navýšení příjmů o119,2tis. Kč, navýšení
výdajů o386,6 tis. Kč, změna financování
269,4 tis. Kč.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/ 4 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený program XXXIII. zasedání
zastupitelstva.
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/2 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
prosinec 2014

Usnesení č. XXXIII/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje kupní smlouvu s Povodí Moravy s.p.
na prodej části pozemku parc. č. 1497/1
v k. ú. Sudoměřice - nově dle GP pozemku parc. č. 1497/111 v k. ú. Sudoměřice –
ostatní plocha o výměře 238 m2.
Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/ 5 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXXIII/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací a o zřízení služebnosti pro pozemky
parc. č. 1910, 2653, 5111/2 a 5111/9 v k. ú.
Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice a společností CZA, s. r. o., Sudoměřice č. ev. 419,
696 66 Sudoměřice (IČ – 283 51 142)
Hlasování č. 6: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc. č. 969 a 971 v k.
ú. Sudoměřice R. T., Sudoměřice, 696 66
Sudoměřice za cenu 710 Kč + náklady na
převod do KN a pověřuje místostarostu
obce po podpisu kupní smlouvy podat
žádost o provedení vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 7: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje vyhlásit záměr budoucího prodeje části
parc. č. 595, o výměře max. 5 m2 pověřuje starostu obce k předložení Smlouvy
o smlouvě budoucí kupní do příštího zasedání ZO.
Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 1
(RSDr. Buček)
Usnesení č. XXXIII/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1599/3 v k. ú. Sudoměřice a pověřuje
místostarostu obce ke zpracování geometrického plánu, kupní smlouvy a předložení do příštího zasedání ZO.
Hlasování č. 9: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/9 bylo schváleno.
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Usnesení č. XXXIII/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení žádosti paní R. R., bytem Skalica, Lúčky do pořadníku žadatelů o pozemek pro výstavbu RD v katastru obce.
Hlasování č. 10: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere
na vědomí informace k záměru výstavby
smuteční síně v Sudoměřicích.
Hlasování č. 11: pro 7, proti 0, zdržel se 1
(RSDr. Buček)
Usnesení č. XXXIII/11 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIII/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje půjčku z FORM obce Sudoměřice ve výši
50 tis. Kč paní D. K. Sudoměřice, na rekonstrukci koupelny a WC, za podmínky dodržení stanovených pravidel obsažených
ve Statutu FORM Obce Sudoměřice.
Hlasování č. 12: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/12 bylo schváleno
Usnesení č. XXXIII/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na vydávání časopisu Bílé –
Biele Karpaty ve výši 1 tis. Kč.
Hlasování č. 13: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/13 bylo schváleno
Usnesení č. XXXIII/14:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice
schvaluje návrh společnosti Lesy ČR,
s. p., na odkup vodního díla Vanďurák nacházejícího se dle nového GP
č. 686-34/2013 na pozemku parc.
č. 1584/7 v k. ú. Sudoměřice do vlastnictví obce Sudoměřice za cenu maximálně 128 650 Kč.

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu obce Sudoměřice
připravit ve spolupráci s LČR kupní
smlouvu mezi Obcí Sudoměřice a společností Lesy ČR, s. p., týkající se vodní
nádrže nacházející se dle GP č. 68634/2013 na pozemku parc. č. 1584/7
v k. ú. Sudoměřice a předložit ji ke
konečnému schválení nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 14: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/14 bylo schváleno

2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice
schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro pozemky
parc. č. 1816, 1776, 4941/3, 1775,
1759, 1758/1, 869/1, 2654/35, 2654/41
a 2654/78 v katastrálním území Sudoměřice mezi obcí Sudoměřice a společností CZA, s.r.o. (IČ – 283 51 142), Sudoměřice č. ev. 419, 696 66 Sudoměřice.
Hlasování č. 15: pro 8, proti 0 , zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/15 bylo schváleno

Usnesení č. XXXIII/15:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje usnesení č. XXVIII/7 schválené
dne 27. 1. 2014 týkající se uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene- služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Sudoměřice a
společností HABA Czech, s.r.o., Za divadlem 586/2, 602 00 Brno- Město.

Usnesení č. XXXIII/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice doporučí redakční radě vydat zpravodaj až po
volbách.
Hlasování č. 16: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIII/16 bylo schváleno
Stanislav Tomšej – starosta
Tomáš Kočvara, Dis. - místostarosta

Usnesení z XXXIV. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice
z 19. září 2014

Usnesení č. XXXIV/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a
l u j e navržený program XXXIV. zasedání
zastupitelstva.
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/2 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIV/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje
ověřovatele zápisu paní Libuši Podrazilovou a Dr. Štěpána Bučka, zapisovatelkou
paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XXXIV/ 1 bylo schváleno.

Usnesení č. XXXIV/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2014.
Navýšení příjmů o 387,6 tis. Kč, navýšení
výdajů o 1 229,2 tis. Kč, změna financování o 841,6 tis. Kč.
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/3 bylo schváleno.

prosinec 2014
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Usnesení č. XXXIV/4:
Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu
o spolupráci – Obec Sudoměřice, SWIETELSKY stavební s. r. o. a Ředitelství silnic
a dálnic ČR – oprava silnice I/70 – Petrov
– Sudoměřice – Skalica.
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/ 4 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozhodnutí hodnotící komise ze dne
5. 9. 2014 a pověřuje starostu obce podepsat Smlouvu o dílo s firmou Inženýrské
stavby Hodonín, s. r. o., Martina Benky
12, 695 01 Hodonín, IČ: 46983309. Částka
za realizaci veřejné zakázky DI a TI v lokalitě Pod Vápenkami byla vysoutěžena na
5,789.030,83 Kč s DPH.
Hlasování č. 5: pro 8, proti 0, zdržel se 1
(František Mikéska)
Usnesení č. XXXIV/ 5 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/6:
1. Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje usnesení č. XXXIII/6 a XXXIII/15
schválené dne 4. 8. 2014.
2. Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
a. smlouvu o zřízení práva stavby –
pro pozemek parc. č. 1910 v k. ú.
Sudoměřice - „Sudoměrice – Výrobní areál fy. HABA“ - stavba haly
(SO D1), zpevněných ploch (SO D5),
oplocení (SO D8) a přeložky odvodňovacího příkopu (SO D16) včetně
inženýrských sítí (zejména vodovodu, kanalizace, přípojky VN a NN) úplatně za cenu 10 000 Kč.
b. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro pozemky
parc. č. 2653, 5111/2 a 5111/9 v k.
ú. Sudoměřice – vedení odvodňovacího příkopu - bezúplatně
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c. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro pozemky parc.
č. 1816, 1776, 4941/3, 1775, 1759,
1758/1 a 869/1 v k. ú. Sudoměřice zřízení a vedení vodovodu a kanalizace – úplatně za cenu 8 000 Kč mezi
Obcí Sudoměřice a společností CZA,
s. r. o., (IČ - 283 51 142), Sudoměřice
č. ev. 419, 696 66 Sudoměřice,
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc. č. 926 o vým.
33m2 a 947/6 o vým. 71 m2 v k. ú. Sudoměřice manželům P. a E. Ch., Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice za celkovou cenu
3880 Kč a pověřuje místostarostu obce
po podpisu kupní smlouvy podat žádost
o provedení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/ 7 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) prodej části pozemku parc. č. 1599/3
v k. ú. Sudoměřice - nově dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku,
který vypracoval Petr Kočvara, Dúbrava 1491, 696 62 Strážnice - pozemek parc. č. 1599/34 v k. ú. Sudoměřice o výměře 86 m2 za cenu 4 300,- Kč
– E. L. Sudoměřice…, 696 66 Sudoměřice a pověřuje místostarostu obce po
podpisu kupní smlouvy podat žádost
o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
b) prodej části pozemku parc. č. 1599/3
v k. ú. Sudoměřice - nově dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku,
který vypracoval Petr Kočvara, DúbObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

rava 1491, 696 62 Strážnice - pozemek parc. č. 1599/35 v k. ú. Sudoměřice o výměře 86 m2 za cenu 4 300,- Kč
– M. H., Pod Hájkom, 909 01 Skalica,
Slovenská republika a pověřuje místostarostu obce po podpisu kupní
smlouvy podat žádost o provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/8 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 140 o vým. 231 m2v k. ú. Sudoměřice za 16170,- Kč + náklady kupní smlouvy.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/9 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 935
a 947/11 v k. ú. Sudoměřice a pověřuje
místostarostu obce ke zpracování kupní
smlouvy a předložení do příštího zasedání ZO.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/10 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na letní tábor za dceru N.
pro pana I. K. Sudoměřice, ve výši 500,- Kč
a za dceru L. pro paní E. Ch. Sudoměřice,
ve výši 500,- Kč
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/11 bylo schváleno.
Usnesení č. XXXIV/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poskytnutí částky 1157,- Kč Městu
prosinec 2014

Hodonín za spolufinancování Služeb
prevence a poradenství dle počtu klientů
– v rámci Financování sociálních služeb
v ORP Hodonín.
Hlasování č. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/12 bylo schváleno
Usnesení č. XXXIV/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje základní údaje o připravovaném
projektovém záměru rozvoje výukových
kapacit MŠ Sudoměřice a pověřuje starostu a místostarostu zařadit tuto akci do
plánu investic na rok 2015.
Hlasování č. 13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/13 bylo schváleno
Usnesení č. XXXIV/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje výsledek výběrového řízení konaného v rámci projektu „Navýšení kapacity sběrného dvora v obci Sudoměřice“
a pověřuje starostu obce podepsat
smlouvu se společností CIME – M, s. r. o.,
K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov, jako vítězem výběrového řízení.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/14 bylo schváleno
Usnesení č. XXXIV/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice postupuje žádost sl. L.S. Sudoměřice… o možnosti zařazení parc.č. 1666/27 do zastavitelné plochy k dalšímu projednání
u pořizovatele nového Územního plánu
SU Sudoměřice.
Hlasování č. 15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/15 bylo schváleno
Usnesení č. XXXIV/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení žádosti manželů P. a H. O., bytem Sudoměřice, do pořadníku žadatelů
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o pozemek v lokalitě Pod Vápenkami.
Hlasování č. 16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/16 bylo schváleno
Usnesení č. XXXIV/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměr prodeje pozemku
parc. č. 1599/32 v k. ú. Sudoměřice a pověřuje místostarostu obce ke zpracování
kupní smlouvy a předložení do příštího
zasedání ZO.
Hlasování č. 17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/17 bylo schváleno

Usnesení z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva
obce Sudoměřice
z 6. listopadu 2014
Usnesení č. I/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje
ověřovateli zápisu pana Jiřího Janečka
a paní Ivanu Rybeckou a zapisovatelkou
paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1 (I. Rybecká)
Usnesení č. I/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č.I/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
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Usnesení č. XXXIV/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Plán společných zařízení Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Sudoměřice v lokalitě Telatniska.
Hlasování č. 18: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/18 bylo schváleno
Usnesení č. XXXIV/19:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu,
aby jako opatrovník paní E. V. Sudoměřice, řešil se soudem výpověď z nájemní
smlouvy paní M. B, Sudoměřice.
Hlasování č. 19: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXXIV/19 bylo schváleno

b) určení způsobu volby starosty
a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
2) Jednací řád Zastupitelstva obce Sudoměřice
3) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního
a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
4) 7) Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
5) Schválení smlouvy o poskytnutí
podpory ze SFŽP na akci „ Navýšení
kapacity sběrného dvora v obci Sudoměřice“.
6) Diskuse
7) Závěr
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/2 bylo schváleno.
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Usnesení č. I/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schválilo
zvolení neuvolněného místostarosty.
Hlasování: pro10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/3 bylo schváleno.

Usnesení č. I/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doplněný návrh jednacího řádu.
Hlasování: pro10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/9 bylo schváleno.

Usnesení č. I/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/4 bylo schváleno.

Usnesení č.I/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/10 bylo schváleno.

Usnesení č. I/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zvolení jednoho místostarosty
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/5 bylo schváleno.
Usnesení č. I/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje způsob volby starosty a místostarosty
veřejným hlasováním.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/6 bylo schváleno.
Usnesení č. I/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí starostou Stanislava Tomšeje, nar. 8. 2. 1956.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1 (Tomšej St.)
Usnesení č. I/7 bylo schváleno
Usnesení č. I/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí místostarostou Františka Mikésku, nar. 20. 8. 1981
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 4 (Tomšej, Kočvara, Hrachovský, Fojtík)
Usnesení č. I/8 bylo schváleno.
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Usnesení č. I/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
předsedou finančního výboru Dr. Štěpána Bučka.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1
(Dr. Buček)
Usnesení č. I/11 bylo schváleno.
Usnesení č. I/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
předsedou kontrolního výboru Tomáše
Kočvaru Dis.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/12 bylo schváleno.
Usnesení č. I/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí člena finančního výboru Petra Hurbana
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1 (Hurban)
Usnesení č. I/13 bylo schváleno.
Usnesení č. I/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí
členy kontrolního výboru Jana Kalužu
a Zdeňka Fojtíka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 2 (Kaluža, Fojtík)
Usnesení č. I/14 bylo schváleno.
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Usnesení č. 1/15:
a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanovilo odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce a za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve
výši maximální dle platného nařízení
vlády o odměnách a odměna bude
vyplácena měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení (tj. 5. 11. 2014) a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
b) Zastupitelstvo schválilo stanovení
výše měsíčních odměn zastupitelům
pracujících ve výborech. Tito budou
odměňování podle nařízení vlády
č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů od 5. 11. 2014 v maximální výši,
s tím, že se sčítají odměny za výkon

Usnesení z II. zasedání
Zastupitelstva obce
Sudoměřice
z 19. listopadu 2014
Usnesení č. II/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje
ověřovatele zápisu RSDr. Štěpána Bučka
a pana Zdeňka Fojtíka. Zapisovatelkou
paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. XXVI/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. II/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program II. zasedání zastupitelstva
Hlasování č. 2: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/2 bylo schváleno.
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funkce zastupitele, dále odměna za
výkon funkce předsedy nebo člena výboru a také příplatky za počet obyvatel. Za práci ve více výborech se nestanovuje žádná další odměna, vždy se
počítá pouze jedna činnost ve výboru.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/15 bylo schváleno.
Usnesení č. I/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu č. 14215184 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
akce „Navýšení kapacity sběrného dvora
v obci Sudoměřice“.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. I/15 bylo schváleno.

Usnesení č. II/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 9 k rozpočtu obce na r. 2014.
Navýšení příjmů o 287,2 tis. Kč, navýšení
výdajů o 168,1 tis. Kč, změna financování
-119,1 tis. Kč
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/3 bylo schváleno.

Usnesení č. II/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 10 k rozpočtu obce na r. 2014.
Navýšení příjmů o 27.2 tis. Kč, navýšení
výdajů o 3 985,2 tis. Kč, změna financování o 3958 tis. Kč
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/ 4 bylo schváleno.

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Usnesení č. II/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje
starostu obce pana Stanislava Tomšeje
k provádění nezbytných rozpočtových
opatření v souladu s rozpočtovými pravidly. Takovéto rozpočtové opatření musí
starosta předložit ke schválení na nejbližším možném zasedání ZO.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/ 5 bylo schváleno.
Usnesení č. II/6
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Výstavba nové železniční zastávky Baťův kanál – výklopník“
č. 14-053/SoPPS-Obec Sudoměřice mezi
Obcí Sudoměřice a Správou železniční
dopravní cesty,s.o., Praha 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00.
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/ 6 bylo schváleno.
Usnesení č. II/7
Zastupitelstvo schvaluje koupi vodního
díla – hráz ohrazující umělou vodní nádrž, vedenou pod názvem „Vodní nádrž
na Sudoměřickém potoce“ – tzv. Vodní nádrž Vanďurák, evidované u firmy
Lesy ČR s.p., pod evidenčním číslem IMA
61165 a 611653 a nacházející se dle
geometrického plánu č. 686-34/2013
na pozemcích ve vlastnictví kupujícího
p. č. 1506 a p. č. 1584/1 v katastrálním
území Sudoměřice - za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 128.650,- Kč
a pověřuje starostu obce Sudoměřice
k podpisu této smlouvy s firmou Lesy
ČR s.p. Zastupitelstvo obce Sudoměřice
pověřuje starostu obce k podání návrhu na vklad.
Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/ 7 bylo schváleno.
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Usnesení č. II/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje
starostu a místostarostu k zabezpečení
souladu tzv. Vodní nádrže Vanďurák, se
zákonem o vodách.
Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/ 8 bylo schváleno.
Usnesení č. II/9
Zastupitelstvo schvaluje plánovací smlouvu
mezi obcí Sudoměřice a R. Š. a P. Š. a pověřuje
starostu obce Sudoměřice k jejímu podpisu.
Hlasování č. 9: pro 9, proti 0, zdržel se 2 (Kočvara DiS., Kaluža)
Usnesení č. II/ 9 bylo schváleno.
Usnesení č. II/10
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo
mezi obcí Sudoměřice a firmou VISPO Větéřov, na realizaci akce „Zateplení objektu č. p. 322 a č. p. 321“.
Hlasování č. 10: pro 9, proti 0, zdržel se 2
(Hurban, Kaluža)
Usnesení č. II/ 10 bylo schváleno.
Usnesení č. II/11
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo
mezi obcí Sudoměřice a firmou VISPO Větéřov, na realizace akce „Zateplení zdravotního střediska č. p. 289“.
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/ 11 bylo schváleno.
Usnesení č. II/12
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo
mezi obcí Sudoměřice a firmou Renova
Hodonín, na realizace akce „Kabiny sportovního areálu Sudoměřice“.
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/ 12 bylo schváleno.
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Usnesení č. II/13
Zastupitelstvo obce jmenuje starostu
obce jako svého zástupce do DSO Mikroregion Strážnicko, DSO Obce pro Baťův
kanál, zástupce na valné hromady a.s.
Vodovody a kanalizace Hodonín a Místní
akční skupinu Strážnicko.
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/ 13 bylo schváleno.
Usnesení č. II/ 14
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Ustavení dalších výborů: sociální a pro
občanské záležitosti, stavební
b) Personální obsazení výborů:
Finanční výbor: pan Tomáš Hrachovský
Výbor sociální a pro občanské záležitosti:
Ivana Rybecká - předsedkyně
Stavební výbor:
Jiří Janeček-předseda,
Josef Buček,
Jan Kaluža
c) Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere
na vědomí složení komise veřejného
pořádku OÚ Sudoměřice
RNDr. Bc. Danuše Nováková-předsedkyně
RSDr. Štěpán Buček,
Zdeněk Fojtík
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/ 14 bylo schváleno.
Usnesení č. II/15:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený
plán Inventur na rok 2014.
Hlasování č. 15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/15 bylo schváleno.
Usnesení č. II/16:
Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce Sudoměřice k jednání
se státním pozemkovým úřadem ve
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věci bezúplatného převodu, odkupu
nebo případného pronájmu pozemků
p. č. 1950, p. č. 1951, p. č. 1952, p. č.
1953 v kú Sudoměřice. Výsledek jednání bude předložen zastupitelstvu na
příštích zasedáních.
Hlasování č. 16: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/16 bylo schváleno.
Usnesení č. II/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu k vyhotovení stanoviska k žádosti pana Valenty.
Současně zastupitelstvo pověřuje starostu obce zahrnout finanční prostředky
na tuto stavbu do rozpočtu obce na rok
2015.
Hlasování č. 17: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. II/17 bylo schváleno.
Usnesení č. II/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje případnou směnu pozemků parc.
č. 4936/1 a 4936/2 v lokalitě Za Zámostím a pověřuje starostu a místostarostu
k projednání této možnosti s žadatelem
panem Z. M., bytem Nad Predmestím,
Skalica, SR.
Hlasování č. 18: pro 9, proti 0, zdržel se 2(Dr.
Buček, Rybecká)
Usnesení č. II/18 bylo schváleno.
Usnesení č. II/119:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zařazuje
do pořadníku žadatelů o stavební pozemek paní P. V., bytem Rohatec, Květná,
a pana P. H., bytem Cihelná, Vracov, pana
J. K., bytem Doležalova, Skalica, Slovensko a sl. V. S., Sudoměřice
Hlasování č. 19: pro 10, proti 0, zdržel se
1(Dr. Buček)
Usnesení č. II/19 bylo schváleno.

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Poděkování
Vážení občané,
chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaše hlasy ve volbách do zastupitelstva obce Sudoměřice, které se konaly
v měsíci říjnu tohoto roku. Moc si toho
vážím a je to pro mě odměna za práci,
kterou jsem vykonával coby zastupitel
a následně místostarosta obce.
Bohužel ani první místo ve volbách
mně nezajistilo pokračování ve funkcí
místostarosty a také v práci, kterou jsem
začal. Nejvíc mně však mrzí skutečnost,
že jsem podporu nenašel ve všech lidech,
kteří kandidovali spolu se mnou, tedy
v zastupitelích zvolených za KDU - ČSL,
proto na základě usnesení ustavujícího
zasedání zastupitelstva končím ve funkci místostarosty obce. Pracovat pro obec

budu nadále jako zastupitel.
Odcházím ale s vědomím, že jsem dostál přísaze, kterou jsem složil na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce „Slibuji
věrnost České republice, slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich
občanů a řídit se přitom ústavou a zákony
České republiky“.
Přeji nově zvolenému vedení Sudoměřic všechno dobré do nového volebního období a hodně štěstí v práci pro
Sudoměřice a doufám, že dokončí započaté projekty a já uvidím výsledky mého
snažení.
Děkuji všem
Tomáš Kočvara
bývalý místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
čtyři roky uběhly jako voda a já Vás
nyní oslovuji jménem komise životního
prostředí naposledy. Nejprve bych chtěl
jmenovitě poděkovat členům komise ve
složení:
Josefu Fojtíkovi, Marianovi Kočišovi,
Ing. Blahoslavu Smolovi
za jejich snahu, nápaditost, obětavost,
zodpovědnost a spolehlivost.
Snažili jsme se vždy reagovat na všechny podměty a bez mála dvě desítky návrhů zastupitelstvu obce bylo výsledkem
našeho snažení, které snad padlo na úrodnou půdu. Mimo jiné se provedl částečný
úklid uvnitř obce, přesunuly se kontejnery
na tříděný odpad, doufám, že se podaři-

lo zavést tradici v podobě pořádání „Dne
Země“ a díky snaze účastníků těchto dnů,
do kterých se zapojili žáci Základní školy,
byl proveden úklid dětských hřišť, koryto
Sudoměřického potoka v bezprostřední
blízkosti obce a také se vysadily stromy
v přírodě.
Samozřejmě ne vše se podařilo stihnout, neboť určité věci chtějí čas a hlavně
větší zapojení, pochopení a ohleduplnosti
od nás všech Sudoměřičanů.
Chtěl bych Vám všem popřát mnoho
úspěchů a nové komisi hodně nápadů,
elánu a chuti je realizovat.
Za komisi ŽP naposledy v tomto
volebním období
František Mikéska
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Komunální volby
Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskutečnily ve dnech 10. a 11. října
2014 společně s volbami do třetiny Senátu. Termín voleb oznámil prezident
Miloš Zeman 12. června 2014.
V těchto volbách bylo rozděleno více
než 62 300 mandátů. Více než 5 000 jich
obhajovala ODS, přibližně 4 500 ČSSD,
4 000 KDU-ČSL a více než 3 000 KSČM.

Celkem kandidovalo na tato místa více
než 234 000 kandidátů, z nichž byla
téměř třetina žen. Poprvé mohli volit
i občané zemí Evropské unie, jež mají
na území obce přechodný pobyt; dříve mohli do zastupitelstev volit pouze
občané zemí EU s trvalým pobytem na
území obce.
Zdroj: volby.cz

Výsledky voleb v Sudoměřicích
Kandidátní listina
číslo

název

Hlasy
abs.

v%

1 Sdružení nezávislých kandidátů

1 540

25,76

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2 578

3 Česká str.sociálně demokrat.

466
1 395

4 Komunistická str.Čech a Moravy

Počet
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

11

25,75

3

43,12

11

43,11

5

7,79

11

7,79

1

23,33

11

23,33

2

Zvolení zastupitelé
Kandidátní listina
číslo
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název

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly

věk

Navrhující Politická
Hlasy
strana
příslušnost

1 Sdružení nezávislých kandidátů

Mikéska František

33 NK

BEZPP

222

1 Sdružení nezávislých kandidátů

Kaluža Jan

50 NK

BEZPP

209

1 Sdružení nezávislých kandidátů

Hurban Petr

37 NK

BEZPP

139

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Kočvara Tomáš DiS.

29 KDU-ČSL

BEZPP

344

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Tomšej Stanislav

58 KDU-ČSL

KDU-ČSL

341

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Šebesta Vít Mgr.

37 KDU-ČSL

BEZPP

279

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Hrachovský Tomáš

34 KDU-ČSL

BEZPP

247

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Janeček Jiří

48 KDU-ČSL

BEZPP

222

3 Česká str.sociálně demokrat.

Fojtík Zdeněk

43 ČSSD

BEZPP

99

4 Komunistická str.Čech a Moravy

Buček Štěpán RSDr.

72 KSČM

KSČM
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4 Komunistická str.Čech a Moravy

Rybecká Ivana

47 KSČM

KSČM

196
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Výsledky voleb za území – platné hlasy pro kandidáta
Sdružení nezávislých kandidátů
Křesťanská a demokratická unie Počet hlasů pro stranu: 1540, hranice: 154,0 Československá strana lidová
Počet hlasů pro stranu: 2578, hranice: 257,4
kandidát
1. František Mikéska
2. Jan Kaluža
3. Petr Hurban
4. Radim Mikéska
5. Marian Macháček
6. Ladislav Marada
7. Martina Miškeříková
8. David Noga
9. Ludmila Šrámková
10. Kristýna Cutáková
11. Martin Stanislav

počet
222
209
139
151
134
86
98
131
146
103
121

Česká strana sociálně demokratická
Počet hlasů pro stranu: 466, hranice: 46,2
1. Zdeněk Fojtík
2. Luděk Kolařík
3. Dana Kmínková
4. Ondřej Kolařík
5. Pavel Fojtík
6. Jiří Janeček
7. Jiří Kvaltín
8. Pavel Tropp
9. Ludmila Polakovičová
10. Zdenka Fojtíková
11. Zdeněk Harašta
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kandidát
1. Stanislav Tomšej
2. Tomáš Kočvara
3. Tomáš Hrachovský
4. Jiří Janeček
5. Vít Šebesta
6. Josef Buček
7. Robert Šrédl
8. Marie Kolibová
9. Hana Šebestová
10. Růžena Klásková
11. Danuše Nováková

počet
341
344
247
222
279
219
209
196
177
182
162

Komunistická strana Čech a Moravy
Počet hlasů pro stranu: 1395, hranice: 138,6
99
45
54
29
21
74
33
35
28
18
30

1. Štěpán Buček
2. Ivana Bederková
3. Libuše Podrazilová
4. Ivana Rybecká
5. Josef Slováček
6. Marie Janíková
7. Mário Janča
8. Stanislava Mišíková
9. Josef Fojtík
10. Veronika Janečková
11. Magda Staňová

229
174
170
196
93
92
74
100
102
91
74
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Račte vstoupit – Kostel Sudoměřice
Dne 7. září byli společně s farností a obecním
úřadem uspořádány slavnosti, na kterých
jsme společně poděkovali za letošní úrodu,
za to co nám všechno Bůh dává k užitku
a k naší obživě. Tyto slavnosti se odpradávna
nazývají DOŽÍNKY, ale nejsou to slavnosti,
kde je to jenom o obilí, i když to je hlavní potravou pro nás lidí, ale poděkovali jsme zároveň i za vše ostatní, co slouží lidem k potravě
a potěšení, ku prospěchu těla i duše. Poděkovali jsme za dobrou úrodu obilí, meruněk,
za slušnou úrodu brambor, dobrou úrodu
hroznů. Za to, že se nám občanům Sudoměřic dopřává vcelku pokojný život bez válek
a nepokojů, že u nás nikdo nepoznává skutečný hlad a nedostatek potravy. Na tuto
skutečnost nikdy nezapomínejme.

Zároveň byl představený projekt o obnově
vstupu do kostela Krista Krále. Nejprve trochu historie, popis původního stavu a nový
stav.
Budova kostela stojí na parcelním čísle
1. a kostel má číslo popisné také 1. Z této zajímavé informace je tedy jednoznačně zřejmé, že budova, kde se setkáváme s Bohem,
je tou nejdůležitější budovou v naší vesnici.
Byla vybudována ve 30. letech minulého
století a slouží farníkům Sudoměřic.
Vstup je a byl tvořen přestřešeným portikem
se stupňovitou podlahou (se dvěma scho20

dy), která vytvářela bariéru pro hendikepované návštěvníky kostela. Zádveří bylo malé,
promrzající, hlavní vstupní dveře vyžadovaly
renovaci. Opravu vyžadovaly také dvě okna
– do prostoru kůru a varhan a do štítové stěny ve stejném pohledu na budovu kostela.
Plochy chodníků v bezprostředním okolí před vstupem do kostela byly skloněny
směrem k budově, což způsobovalo v období dešťů zvyšování vlhkosti základů a zdiva
v této části budovy kostela.
Předchozí farní rada i ta současná farní rada
živě s panem farářem projednávala varianty
realizace rekonstrukce vstupu a nakonec se
dohodla na dnes dokončené podobě, kterou
projekčně připravil pan František Mikl a současně prováděl autorský dozor při realizaci.
Realizovalo se zlepšení funkce zádveří s prosklenými dveřmi. Nově se upravilo zádveří
na vnitřní rozměry 3,4 m x 2,1 m. To umožnilo zvětšit průchozí profil dveří, vytvořit
zajímavý prostor pro náhled do interiéru
kostela, na vytvořenou volnou plochu zdi
vpravo a vlevo se v budoucnosti umístí inObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

formační tabule pro farníky a turisty. Prostor
bude možné lépe kontrolovat a ochránit
proti vandalům. Navíc se v interiéru kostela
vytvoří prostor pro umístnění pravého a levého zpovědního boxu, což přispěje k lepší
organizaci zpovídání. Zpovědní boxy nebyly
součástí této akce.
Zhotovily se nové dveře (mat. JASAN) proskleného zádveří se třemi uzamykatelnými
průchody (dveřmi), s tepelně izolačním dvojitým sklem a bezpečnostní folií.
V místě zádveří a v prostoru portika se zhotovily nové protiskluzové dlažby. Portikum
se výškově sjednotilo s podlahou zádveří
a dále navázalo na bezbariérové zpevněné
plochy před kostelem.
Pro zlepšení funkce a vzhledu se provedly
také práce charakteru oprav t.j. malby stěn,
nátěry a repase vstupních dveří, plechových
střech, oprava štítových oken s vložením izolačních dvou skel.
Úpravy před vstupem zahrnovaly úpravy spádování a doplnění plochy zámkové dlažby ve
vymezeném prostoru před vstupem do kostela. Tím byl vytvořen bezbariérový přístup
i pro hendikepované občany a u dotčených
dlážděných ploch bylo provedeno spádování
ve všech směrech od budovy kostela.
Na tyto opravy byla získána dotace ze Státního
intervenčního fondu, prostřednictvím Místní
akční skupiny Strážnicko ve výši 359 tis. Kč.
Dále byla získána dotace na pořízení aparatury
pro naši sudoměřickou scholu ve výši 40 tis. Kč.
Celkem tedy dotace činí 399 tis.Kč, vlastní
spoluúčast farnosti činí 100 tis.Kč. Celá akce
bude stát necelého půl milionu.
Výběrovým řízením byl vybrán hlavní dodavatel zakázky, kterým se stala firma pana
Jiřího Janečka ze Sudoměřic. Subdodávky
prováděla stolářská firma Antique pana Josefa Bučka ze Sudoměřic, nátěry a výmalbu
firma Tomeček z Radějova a pracovali zde
další firmy.
prosinec 2014

Výběrové řízení na dodávku aparatury pro
scholu proběhlo koncem září a vyhrála ji firma Pavla Hrnčiříka z Holíče. Cena vč. dopravy a montáže činí 40. 661 Kč. Byly zakoupeny
klávesy Roland BK-5 (obal a stojan na klávesy), REPROBEDNA DB TECHNOLOGIES cromo 12+- aktivní reprobox, MIKROFON kondenzátorový AUDIO - TECHNICA AE5100“.
Možná se ptáte, kde se vezmou peníze na
spoluúčast farnosti ve výši 100 tis. Kč a také,
jak je u těchto typů dotací pravidlem je nutné tzv. předfinancování, tedy nejprve zaplatit dodavateli a pak se dotace vyhodnotí
a pokud vše dobře dopadne – peníze přijdou na účet farnosti.
Uklidním Vás, minulé obecní zastupitelstvo
přispělo dotací na vlastní spoluúčast farnosti – tedy 100 tis. Kč a 400 tis. Kč farnosti půjčila do konce tohoto roku. Do té doby bude
dotace zkontrolována a snad i dojdou peníze na vrácení půjčky obci.
Cílem této dotace, jak ze strany Státního
fondu, tak i ze strany farnosti a obce je pomineme-li zateplení a bezbariérovost, otevření
kostela návštěvníkům, turistům i místním
věřícím, aby bylo možno bez omezení v letní turistické sezoně vstoupit do kostela, prohlédnout si ze zádveří interiér kostela, popř.
se pomodlit a setkat se zde s Bohem. To byl
a je hlavní cíl této rekonstrukce a proto se
dokončený projekt nazývá
„RAČTE VSTOUPIT – KOSTEL SUDOMĚŘICE“.
Nech je nám všem k užitku.
Děkuji všem, kdo se zdárně dodavatelsky
podíleli na realizaci této stavby, také panu
projektantovi panu Františku Miklovi, který
na této akci strávil nespočet hodin u počítače a na stavbě, omlouvám se a děkuji
dalším lidem, jimž tyto opravy přinesli nepříjemnosti a zhoršení jejich služby v kostele
a v jeho okolí.
Stanislav Tomšej, starosta obce
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Baťův kanál virtuálně
Vážení čtenáři (občané), v minulém čísle
obecního zpravodaje jste byli ve stručnosti seznámeni s projektem virtuální prohlídky Baťova kanálu. S tímto zajímavým
projektem bychom Vás rádi nyní blíže seznámili.
Žijeme v regionu plném atraktivních míst,
kulturních a přírodních památek. A právě
propagovat a zvýšit zájem o náš region
chce zajímavý projekt Baťův kanál virtuálně,
na kterém se podílí Dobrovolný svazek obcí
Obce pro Baťův kanál (Veselí nad Moravou,
Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec,
Hodonín), Sdružení obcí pro rozvoj Baťova
kanálu a vodní cesty na řece Moravě ve Zlínském kraji a Baťův kanál o.p.s. ve spolupráci
s brněnskou společností Pano 3D.
Naší snahou je přilákat do regionu turisty,
kteří dnes hledají informace především
na internetu. Prostřednictvím vytvořeného informační portálu budou mít turisté
z celého světa možnost prohlédnout si
„na vlastní oči“ krásná a atraktivní místa
na Baťově kanálu a v jeho širokém okolí.
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Zájemcům o návštěvu našeho regionu
tento portál umožní naplánovat si pobyt
a vybrat kvalitní ubytování a další služby.
Na webových stránkách projektu jsou
v současné době k dispozici virtuální
prohlídky jednotlivých přístavišť na Baťově kanálu a řece Moravě, v plánu je prostřednictvím tohoto projektu prezentovat
i města a obce ležící v blízkosti vodní cesty
s cílem nalákat turisty k tomu, aby si přijeli
prohlédnout jejich památky a zajímavosti.
Zapojit se do tvorby tohoto informačního
portálu se však mohou také provozovatelé restaurací, ubytovacích a sportovních
zařízení, kulturní instituce a další podnikatelské subjekty pohybující se v oblasti
cestovního ruchu, kterým portál nabízí
také možnost prezentace svých interiérů.
Případné zájemce o zapojení do projektu
tímto vyzýváme ke spolupráci.
Do budoucna bude informační turistický
portál vytvořen ve třech světových jazycích a pro návštěvníky je již nyní dostupný
na adrese: http://batuv-kanal.pano3d.cz
Martina Horáčková, DiS.
DSO Obce pro Baťův kanál
Mgr.Jana Janulíková-firma Pano 3D
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Vítání občánků

S velkou radostí byly v neděli 28. září 2014 přivítány panem starostou Stanislavem
Tomšejem mezi občany Sudoměřic tyto děti:
Martin Šebesta
Jakub Klásek
Aneta Poláková
Ondřej Okáník
Lukáš Dublea

19. 1. 2014
3. 3. 2014
22. 4. 2014
23. 5. 2014
9. 6. 2014

Sudoměřice 283
Sudoměřice 602
Sudoměřice 325
Sudoměřice 42
Sudoměřice 505

Novým občánkům přejeme zdraví a hodně lásky a rodičům pevné nervy a trpělivost.

prosinec 2014
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Ze školních lavic…
Ani jsme se nenadáli a máme za sebou první měsíc školního roku 2014 - 2015. V úvodu
našeho příspěvku se však nejdříve ohlédneme za závěrem školního roku 2013 -2014.

Na Zahradní slavnosti, kterou organizujeme ve spolupráci s Radou rodičů, pak
proběhlo tradiční rozloučení s předškoláky
a „páťáky“. Program zpestřilo vystoupení
mažoretek, malování na obličej, se svým
závěrečným vystoupením - divadelní scénkou se předvedla děvčata pátého ročníku.
Celým programem hudebně provázeli „Erika a Motýl“.
Školní rok jsme zakončili rozdáním vysvědčení. Opustilo nás 11 žáků pátého ročníku.
Tři žáci přešli na Purkyňovo gymnázium ve
Strážnici, tři žáci na ZŠ M. Kudeříkové ve
Strážnici a dalších pět žáků na spádovou
ZŠ Strážnice, Školní.

V posledním týdnu nás navštívili žáci základní školy v Petrově. Celé dopoledne se
neslo ve sportovním duchu. Žáci se utkali
v kopané a nechyběla velká podpora fanoušků - spolužáků.
Velmi hezké dopoledne v krásném prostředí rybníku „Vanďurák“ pro nás připravili
místní rybáři. Žáci se měli možnost nejen
podívat na kapříky, ale také si zasoutěžit.
Vítěz si odnesl udici. V posledním týdnu
jsme se také vydali pěšky na Výklopník,
kde pro nás již tradičně pan Fojtík připravil
projížďku na lodích. Nechybělo ani opékání špekáčků, které nám darovala firma Řeznictví Schäckovi.
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Během dvou měsíců prázdnin jsme měli
možnost načerpat energii na nový školní
rok. Ten začal 1. září 2014 v 8. 30 hodin slavnostním zahájením v tělocvičně.
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Organizace školního roku 2014-2015
V tomto školním roce je zcela naplněna
kapacita MŠ. Vzdělává se zde 54 dětí ve
dvou třídách. Během prázdnin došlo k dalším úpravám zahrady MŠ. Byla odstraněna
stará betonová cesta, na místě byl osázen
nový trávník.
V základní škole se letos vzdělává 57 žáků,
z toho 15 prvňáčků. Vyučuje se ve čtyřech
třídách. Novou posilou pedagogického
týmu je paní učitelka Mgr. Anna Matušková.
Počet
žáků
I. (1. ročník)
Mgr. Š. Daňková
15
II. (2. ročník)*
Mgr. L. Foltýnová
12 + 1*
III. (3. ročník)
Mgr. A. Matušková 12
IV. (4. a 5. ročník) Mgr. H. Veselá
10 + 8
*Plnění školní docházky v zahraničí § 38 zákona 561/2004 Sb. platné znění
Ročník

Třídní učitelka

Součástí školy je školní družina. Od září byla
navýšena její kapacita na 30 dětí. Novinkou
je i zajištění ranního provozu od 6.30-7.40
hodin. Vychovatelkou školní družiny je
paní Alexandra Hadašová.
I nadále pokračujeme v naplňování školské
reformy a vyučujeme podle vlastního ŠVP
Škola pro život, který je v souladu s upraveným RVP ZV k 1. 9. 2013.
Kromě povinných předmětů se bude vyučovat nepovinný předmět Náboženství
a v odpoledních hodinách nabídneme
i letos aktivity v zájmových útvarech. Pokračovat budeme v projektech podporující
zdraví - „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“
a v ekologickém projektu Recyklohraní.
Pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti a motivaci dětí k četbě jsme i letos
do školy pozvali známou osobnost dětské
literatury. (Na měsíc září byl pozván pan
spisovatel Miloš Kratochvíl, ten se však ze
prosinec 2014

zdravotních důvodů omluvil.) Pozvání přijala spisovatelka a publicistka Petra Dvořáková. Autorka děti seznámila se svou knihou Julie mezi slovy, která získala řadu ocenění, například Cenu učitelů v anketě SUK
Čteme všichni nebo Zlatou stuhu. Z reakcí
dětí lze usoudit, že se jim beseda, která se
uskutečnila 29. 9. 2014, velmi líbila.

V rámci projektu Ekologie byla naše škola
1. října tohoto školního roku na exkurzi ve
společnosti REC GROUP s. r. o ve Starém
Městě u Uherského Hradiště. Projektu se
zúčastnilo 53 žáků a 5 zaměstnanců školy. Děti shlédly výukový program „Poklady
z naší popelnice“, kde se přesvědčily o nutnosti třídění odpadu a jeho vlivu na životní prostředí. Samy si prakticky vyzkoušely
odpad třídit. Firemním vláčkem Steelinkou
jsme pomalu projeli celou firmou a shlédli,
kde a jak se zpracovává různý odpad – pračky, auta a jiné. Zajímavá byla pro všechny
návštěva Kovozoo, která je součástí firmy.
Exkurzi jsme zakončili prohlídkou pirátské
lodi Naděje.
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Od 29. září do 3. října probíhala na naší
škole soutěž „Podzimník.“ Děti přinesly
spoustu nádherných výtvorů, se kterými
vyzdobily školu. Chodba ožila podzimními
skřítky, vílami, ježky a dalšími neuvěřitelnými postavičkami a zvířátky. Děti si pak
samotné zvolily své vítěze. Nejvíce nápaditá byla Terezka Marková z 2. ročníku,
o druhé místo se podělila Barborka Sýkorová
z 5. ročníku a prvňáček Martínek Mikl.
Všem přejeme, aby školní rok 2014/2015
byl plný zdraví, pohody, radosti z úspěchů
a vzájemné spolupráce.
Kolektiv ZŠ a MŠ Sudoměřice

Drakiáda
V úterý 14. 10. se konala ve spolupráci
s Radou rodičů při ZŠ a MŠ Sudoměřice
tradiční Drakiáda pro děti malé i velké
a jejich rodiče či prarodiče. Přálo nám
počasí, bylo teplo a slunečno a ve vánku mírného větru vzlétlo okolo čtyřiceti
draků. Porotou složenou z rodičů byli
vyhodnoceni: Anička Bučková - její drak
vzlétl nejvýše, Eliška Pomykalová - její
drak létal nejdéle a Michal Pomajba - měl
nejoriginálnějšího draka. I letos jsme měli

maskota ježečka, který se líbil nejen maličkým. Všechny
děti, které se zúčastnily, byly
odměněny.
Děkujeme za podporu rodičů
a hojnou účast.
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Cukrárna u maminky
20. 11. pořádala ZŠ, MŠ a SRPŠ projektový den Mezilidské vztahy. Dopoledne
se některé maminky, babičky a tatínci
zúčastnili výuky ve třídách, odpoledne
v tělocvičně proběhla ochutnávka převážně sladkých dobrot, které maminky
a babičky napekly. Všichni přítomní
mohli posedět u kávy či čaje a popoví-
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dat si, děti se zabavily ve tvořivých dílnách. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě projektu a nejvíce maminkám a babičkám, které napekly a připravily báječné pochoutky. Výtěžek této
akce činí rekordních 10 712 Kč a bude
použit na kulturní akce pro děti.
Děkujeme!!!
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Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 30. 11. se rozsvítil vánoční strom
v Sudoměřicích a nechyběly u této podívané děti z MŠ a ZŠ. Zpívaly koledy a vánoční písně, recitovaly a užívaly si vánoční
nálady. Přítomní se mohli ohřát u svařáku
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či čaje, nebo si pochutnat na guláši. Na
Jarmarku se prodávaly výrobky, které vyrobily děti a učitelky, tržba činí 2 081 Kč.
Peníze budou použity na akce pro děti.
Děkujeme!!!
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Mažoretky P. S. v Dubňanech
V sobotu 22. 11. se petrovské a sudoměřické mažoretky vydaly na semifinále soutěže IMC do Dubňan. Od nového školního
roku jsme pilně cvičili právě na tuto soutěž, kde nás porota hezky ohodnotila.
V první části soutěže se jednalo o sóla, dua
a tria. Jako první za Mažoretky P. S. nastoupila Lucie Chocholáčková se svým sólem
a přes velkou konkurenci si vybojovala
postup do finále. Dále se ukázali s triem
v kategorii Kadet Magdaléna Režňáková,
Eva Baculíková a Barbora Sýkorová. Děvčata se umístila na 4. místě a také postoupila do finále. V duech Junior nás zastupovaly Monika Chocholáčková a Tereza
Bursíková a taktéž si vybojovaly postup
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do finále. Jako poslední z nás se v Duech
Senior představily Magdaléna Podrazilová
a Silvie Zemánková, které získaly krásné
1. místo.
Po duech Senior následovala druhá část
soutěže - Miniformace, kde jsme měly
také své zastoupení. Za krásně odcvičenou sestavu si děvčata - Tereza Konečná,
Natálie Martinková, Lucie Chocholáčková,
Karolína Šrédlová, Barbora Sýkorová, Adéla Šamánková a Eva Baculíková – vybojovala stříbro, které jim doposud chybělo
ve sbírce zlatých a bronzových medailí.
Domů jsme si tedy ze soutěže šťastně odvezli pět postupů do finále a dvě medaile.
Silvie Zemánková
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Z činnosti mateřské školy
Na Zahradní slavnosti 20. června jsme se
rozloučili se 17 předškoláky, kteří zde byli
pasováni na žáky 1. třídy základní školy.
Že už jsou opravdu na školu připraveni,
předvedli přítomným rodičům, svým učitelkám z MŠ i ze ZŠ a mladším kamarádům pásmem básní s písmeny s názvem
Veselá abeceda. Děti z kroužku Flétnička
zahrály s paní učitelkou Petrou Jančovou
na svém prvním koncertu krátké písničky. Škoda, že hodně dětí právě na konci
školního roku onemocnělo planými neštovicemi a svého pasování na školáky, na
které se tak všichni velmi těšili, se nemohli
zúčastnit. Na památku všem předškolákům předal pan starosta Stanislav Tomšej
knihu Dinosauři, paní ředitelka ZŠ a MŠ
Mgr. Hana Veselá s paními učitelkami z MŠ
šerpy, pasovací listy, diplomy a knihy s věnováním. Knihy a šerpy věnovalo dětem
Sdružení rodičů ZŠ a MŠ.

Ve školním roce 2014-2015 máme naplněnu kapacitu mateřské školy do počtu
54 dětí, z toho je 24 předškoláků, kteří půjdou v lednu k zápisu do ZŠ. Září nás přivítalo deštivým počasím, a tak své první dny
ve školce děti prožily hrami ve třídách.
Děti se na své nové i již známé kamarády
ze školky velmi těšily a prostory třídy Be30

rušek i Včeliček brzy zaplnily výtvory ze
společných her.

Když nám slunce vysušilo zahradu, mohli
jsme se s dětmi vypravit ven. Na houpačkách a průlezkách se líbilo i těm nejmladším, pro které jsou ještě dny ve školce bez
maminek proloženy slzičkami. Při hrách se
staršími kamarády i oni zapomněli na odloučení od maminek. Starší děti je zapojily
do svých her na písku s auty a bagry, které
jsme zakoupili do MŠ na konci školního
roku. Zahrada je nyní celá zatravněná a je
upravena pro bezpečnou hru dětí. Pracovní práce byly provedeny na konce prázdnin naším zřizovatelem OÚ Sudoměřice.
V září k nám do MŠ přijelo divadélko Veselá školička s pohádkami a písničkami.

Paní Markéta Kubaláková děti přivítala
písničkou a novými kulisami. Děti se s pohádkami „ Jak si pejsek zasloužil kostičku“
a „O Červené Karkulce trochu jinak“ pobavily, ale si i odnesly poučení. O tom,
jak mohou pomáhat druhým, jak se mají
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chovat v autobuse, že nemají moc mlsat,
ale mají se hodně hýbat a cvičit. Divadlo
a jeho maňásky si děti oblíbily i pro veselé písničky, proto jsme si je pozvali do MŠ
také po Vánocích na začátek ledna.

V mateřské škole uskutečňujeme předškolní vzdělávání prožitkovým učením.
Začátek školního roku je ve znamení
adaptace na nové prostředí. Děti se seznamují se zaměstnanci mateřské školy, s novými kamarády, vytvářejí si ve třídách pravidla pro společné hry a soužití tak, aby
ze školky odcházely spokojeny a na další
dny ve školce se těšily. V září do našich každodenních her vstoupila změna spojená
s neprůjezdnou silnicí kolem MŠ z důvodu její rekonstrukce. To nás inspirovalo
k uskutečnění projektu „Cesty a cestičky“.
Děti malovalyy barvami cestičky,
y které byly
yy

to tématu ve výtvarných a hravých činnostech. Paní učitelky děti seznamovaly
i s tím, jak vypadají cesty v přírodě a děti
motivovaly k tomu, aby si při hrách „Na
překážky“ rozvíjely tvořivé myšlení, sebevyjádření a učily se překonávat překážky.

Se začátkem podzimu přišlo krátké „Babí
léto.“ Nadělilo nám novou paletu barev
v přírodě. Červené šípky a jeřabiny s kaštany ozdobily okna naší MŠ. Děti si z přírodnin a zeleniny ze zahrádek vyráběly
skřítky nebo zvířátka. První týden v říjnu se
prostory MŠ zaplnily „ Skřítky Podzimníčky
z domácích dílniček“. Všem rodičům, kteří
se této činnosti se svými dětmi doma věnovali a skřítky v MŠ vystavili, patří velké poděkování! Výstava se rozrůstala každý den
a dětem poskytla příležitost k poznávání rozmanitých druhů dýní, zeleniny a přírodnin.

úzké nebo široké a různě se klikatily. Potom si zahrály na snění při relaxační hudbě a ostatním sdělovaly, kam by po té své
cestičce chtěly dojít. Na vycházkách jsme
pozorovali práce lidí a strojů a proměnu
vznikající nové silnice. Děti si také všímaly
dopravního značení a věnovaly se tomuprosinec 2014
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Ve Včeličkách u předškoláků také k samostatnému tvoření ze zeleniny a přírodnin, kde již děti mohly uplatnit svou
zručnost. V Beruškách si podzim přivítali
hravými činnostmi s barvičkami. Z otisků
ručiček vytvořili stromy s barevným listím. S kamarády skřítky se děti rozloučily v pátek 3. října s písničkami a s radostí
z drobných dárečků od p. učitelek, MŠ
a Sdružení rodičů.
Všem čtenářům zpravodaje přeji slunečné
„Babí léto.“
22. 10. přijela do MŠ loutkoherečka Lenka Sasínová se svým divadélkem a marionety. Tentokrát s pohádkou „O Smolence “ a se „Sekyrkovou polévkou.“ Pohádky děti velmi zaujaly
svým obsahem i nápaditými kulisami a rekvizitami, které si paní Sasínová sama vytváří.

Děti si z pohádky „ O Smolence “ odnesly
také poučení o tom, že mají vždy poslechnout rady dospělých a nikomu cizímu
neotevírat a také, jak se mají chovat při
návštěvě lesa. V pohádce o „sekyrkové“
polévce si děti i zahrály a zopakovaly si
názvy zeleniny, kterou přidávaly do rendlíku k opravdové sekyrce. Na pohádky od
Lenky se budeme těšit zase v březnu.
V listopadu se u nás konaly Keramické dílničky. Děti si s paní vychovatelkou Bc. Marií Flašarovou tvořily z keramické hlíny. Základem
vždy bylo vytvořit dlaní kouličku. Potom vyválet válečkem placku. A jak to vše dopadlo?
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Prozatím zůstává vánočním tajemstvím.
Přestože teplý listopad tomu nenasvědčuje, ve školce již brzy začnou ťukat Vánoce na dveře. Děti se učí ve třídách s p.
učitelkami koledy na zpívání u stromečku
u statku. V závěru měsíce do mateřské školy přijede Hofmannovo divadlo z Uherského Hradiště. Je to soukromé divadlo, které
má ve svém repertoáru představení pro
malé i dospělé diváky a jeho herci se svými
programy vystupují na různých místech
ČR. V létě hrávají na hradě Buchlov. Našim
dětem zahrají divadlo Kašpárkovy pohádky. Přijdou se podívat i prvňáčci ze školy.

27. 11. jsme v MŠ uspořádali adventní
dílničky. Rodiče je mohli navštívit se svými dětmi a vytvořit si společně adventní
věneček. Odbornou pomoc jim poskytla
paní Podrazilová, která jim také nabídla
k zakoupení slámové i zelené věnečky
z chvojí a drobné přízdoby pro vyzdobení
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

věnečků. Paní učitelky jídelnu vyzdobily
andílky a paní kuchařky maminkám a dětem připravily pohoštění.
A co nás čeká v prosinci?
Děti si ve třídách tvoří adventní věnečky
a připravují se na příchod Mikuláše. Mikuláš přichází do MŠ se svými pomocníky
- andělem a čertíkem, aby děti obdaroval a pobídl k poslušnosti, aby je všechny
ve třídách navštívil také Ježíšek. Těšení

na zvoneček dětem zaplníme tvořivými
činnostmi, pečením perníčků, zdobením
stromečků ve třídách. Na začátku adventního období také výletem do skanzenu
Strážnice na program „Radujme se, veselme se.“
Všem čtenářům Zpravodaje přeji poklidné prožití adventního očekávání, radostné Vánoce a pevné zdraví v novém roce.
Za MŠ zapsala Jarmila Ševelová,
vedoucí učitelka MŠ

Oznámení pro členy MO SDČR Sudoměřice,
V termínu 10. - 16. května 2015 se mohou naši členové zúčastnit
rekondičního pobytu v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Cena pobytu 4.990.- Kč
je včetně dopravy, plné penze, 10 procedur, volného vstupu do bazénu
a doprovodného programu.
Zájemci hlase se u svých úsekových důvěrníků, kteří vám podají
podrobnější informace, nejpozději do 7. ledna 2015.
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Duchovní okénko otce Jiřího
Jedna z úžasných příležitostí pro naplnění našich stavovských povinností - rodičů
a učitelů - je pomáhat dětem a mladým lidem otvírat oči a žasnout nad krásou stvoření. Nyní začíná - sice krátké, ale nádherné období, v kterém se příroda poslušna
svého Tvůrce, zbarvuje do nesmírné krásy.
Dívejme se, kochejme se, žasněme, děkujme a ukazujme - třeba se podaří skrze úžas
nad krásou podzimní přírody, to co se zpívá
v nádherné písni - Blíž k Tobě Bože můj,
vždy k Tobě blíž.
A ptejme se: Co mužů dělat pro to, aby
vzrostla víra, naděje a láska mém okolí? Žít
upřímně svůj vztah k Bohu a k druhým lidem. Nejen k věřícím, ale ke všem. Co vidím jako důležité, na co kladu důraz v mé
práci, ve mém životě, ve farnosti, v obci?
K tomu ještě od papeže Františka krátké
zamyšlení na šťastnější a spokojenější život,
který odhalil veřejnosti v rozhovoru publikovaném 27. července ve venezuelském
týdeníku Viva.
1. Žij a nechej žít
Každý z nás by se měl řídit tímto heslem,
říká papež. Heslo je velmi podobné jednomu italskému hlásajícímu „Pohybuj se
vpřed a to samé dovol i druhým“.
2. Rozdávej druhým kousek sebe
,,Lidé mají být vůči svému okolí otevření
a velkorysí,“ upozorňuje František, protože
“pokud se stáhneme do sebe samých, riskujeme tím, že se staneme egocentriky.
3. Životem postupuj klidně
Papež, který působil jako učitel literatury
na střední škole a své znalosti z této oblasti využívá i dnes, se inspiruje románem
Ricardo Guiraldese. V něm se hlavní hrdina
gaučo Don Segundo Sombra ohlíží za svým
životem. Don Segundo popisuje, že v mlá34

dí byl říčkou plnou
kamení, kterého se
nedokázal zbavit.
V dospělosti rychle
plynoucí řekou a ve
stáří kaluží, na jejíž
hladině je pohyb,
i když minimální,
znatelný. Svatý Otec řekl, že se mu obzvláště líbí přirovnání ke kaluži. Ta má podle něj
schopnost pohybu doprovázeného laskavostí, pokorou a klidem.
4. Zdravý způsob trávení volného času
U lidí se vytrácí potěšení z umění, literatury
a hraní si s dětmi, lituje papež. ,,Konzumerismus přináší úzkost a stres a obírá lidi o zdravý způsob trávení volného času,“ říká a vyzývá: ,,Třebaže mnoho rodičů pracuje dlouho
do večera, musí si najít čas na své děti. Rodiny by rovněž během společného stolování
měly vypnout televizi. Televize sice je důležitý zdroj informací, během jídla lidem ale
znemožňuje vzájemnou komunikaci.“
5. Neděle je svátek
Podle papeže by se v neděli nemělo chodit
do práce, protože neděle je dnem rodiny.
6. Důstojná pracovní místa
,,Hledejme inovativní způsob a vytvořme
pro mladé lidi důstojná pracovní místa.
Pokud se nám to nepodaří, propadnou
mladí drogám a budou náchylnější k sebevraždám,“ vysvětluje. Dát lidem jídlo podle
mínění papeže nestačí. ,,Důstojnosti je dosaženo až tehdy, kdy domů přineseme jídlo
za námi vydělané peníze,“ uzavírá.
7. Respekt k přírodě
Přírodu musíme respektovat a starat se o ni,
uvádí hlava katolické církve. ,,Enviromentální degradace je jednou z největších výzev,
před kterou stojíme. Otázka, jíž zcela igObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

norujeme, je: ‚Nepáchá lidstvo sebevraždu
tím, jak bezohledně a tyransky s přírodou
zachází?‘“
8. Nebuďme negativní
Papež upozorňuje, že by lidé měli přestat
být negativní. ,,Když mluvíme špatně o druhých, značí to jen naše nízké sebevědomí.
Umět se rychle přenést přes negativní věci
je zdravé,“ uvádí.
9. Respektujme víru druhých
,,Druhými lidmi se naopak můžeme inspirovat a rozvíjet se díky vzájemné komunikaci. Přivádění druhých na svou víru je ten
nejškodlivější a paralyzující aspekt všech

náboženství.“ Svou myšlenku František
následně rozvíjí: ,,Přístup ‚Mluvím s tebou,
abych tě přesvědčil‘, je špatný. Každá osoba vede dialog. Církev se rozrůstá tím, že
k sobě nové členy něčím přitáhne, ne tím,
že je přemlouvá.“
10. Pracujme pro mír
,,Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru
musíme doslova křičet,“ komentuje papež
a upozorňuje, že mír někdy mylně budí dojem ticha a klidu. ,,Mír není nikdy klidný. Mír
musí být proaktivní a dynamický,“ uzavírá
své myšlenky. (Překlad je převzatý z týdeníku Echo).
O. Jiří

Z farnosti

vždy najdou zábavu ve svých oblíbených
hrách. Ostatní trávili chvíle u ohně při opékání špekáčků a předávání si různých zkušeností . Kdo na táboráku byl, jistě ví. 
Účast výšlapu na Žerotín zřejmě taktéž
ovlivnilo počasí, protože ráno bylo velmi
zataženo. Po příjezdu do Radějova jsme dostali malou spršku, ta však brzo přešla a my
měli před sebou moc hezký den. Všechno
už vonělo podzimem, vinohrady ukazovaly v tu dobu ještě krásnou úrodu a ořechy
nám cestou padaly k nohám . Na Hotařské búdě jsme rozdělali oheň, opekli špekáčky a vydali se směrem k domovu.
J.J.

Letní měsíce nám dovolily uskutečnit pouze některé plánované akce ve farnosti, protože téměř vždycky přišel déšť, ale i tak na
farní táborák přišla spousta dětí, které si

Ministranti na Baťáku
Dne 24. 8. jsme se na kole vypravili na Výklopník, kde se ministranti, už několik let
loučí s prázdninami. My jsme se zúčastnili
poprvé a o to víc jsme se těšili. Když jsme
přijeli, už byl pro nás nachystaný slalom
a jízda zručnosti na kole. Zvítězili jen ti nejlepší, ale bavilo to všechny. Hlad jsme zaprosinec 2014
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hnali opečenými špekáčky, prohnali místní
králíky a těšili se na to nejlepší – noc na lodi.
Voda nás krásně ukolébala. Ráno po snídani jsme vypluli směrem Vnorovy. Přestože
tuhle cestu známe ze břehu, na lodi jsme
byli poprvé a to byl pro nás nezapomenutelný zážitek. Propluli jsme petrovské komory a dál cesta pokračovala přes Strážnici

do Vnorov. Tam jsme si po malém občerstvení prohlédli pirátskou loď a dětský parníček. Poté jsme vypluli do Strážnice na pizzu.
Cestou domů jsme si prohlédli sochu bobra
a další sochy, které lemují Baťův kanál.
Tato akce se nám moc líbila a děkujeme
všem, kteří nám umožnili prožít toto nezapomenutelné ukončení prázdnin.
Markétka a Milánek Macháčkovi

Pouť k Antonínku

Po příchodu na kopec jsme se všichni sešli
v kapli, protože stále pršelo. Přijeli i poutníci z Hroznové Lhoty, Kozojídek, Žeravin
a Tasova. Nikdy bych nevěřila, že tahle malá
kaple pojme tolik lidí. Po modlitbě sv. růžence začala mše, kterou sloužil otec Jiří
a otec z hroznolhotské farnosti. Po mši venku čekalo pro sudoměřické farníky velké
překvapení v podobě bohatého občerstvení, které přichystali farníci z Hroznové
Lhoty, Kozojídek, Žeravin a Tasova. Potkali
se zde bývalí spolužáci, kamarádi, známí
a všichni měli radost ze setkání. Po přátelské besedě jsme se rozjeli domů. Bylo to
krásné odpoledne, dík patří všem, kteří
přijeli, především Otci Jiřímu a hostitelům,
příští rok my sudoměřičané na revanš 
Pavla Janečková

V neděli 21. září jako každým rokem se naše
farnost účastní poutě u sv. Antonína v Blatnici pod Svatým Antonínem.

Autobus vyjel ve 13.30 ze Sudoměřic. První zastávka byla u blatnických sklepů, kde
vystoupila skupina mladších a fyzicky
zdatnějších poutníků. Spolu s Otcem Jiřím
a modlitbou sv. růžence stoupali do kopce. Asi v polovině cesty se spustil déšť, ale
poutníkům elán nepokazil.
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Z klubka
Jedno hezké letní dopoledne malí misionáři prožili v přírodě, při plnění úkolů s misijními tématy. Dozvídali jsme se o jednotlivých
kontinentech celého světa a poznávali život
lidí v jiných zemích. Sladkou odměnou bylo
nalezení pokladu s diplomem „malého misionáře“ a úplně na závěr překvapení v podobě jízdy na poníkovi Honzíkovi. Krásný
zážitek nám umožnili manželé Radim
a Petra Šebestovi, kterým tímto za děti moc
děkujeme.

Začátkem července se v naši republice
uskutečnila ojedinělá návštěva šesti bohoslovců s rektorem a národním ředitelem

PMD ze Zambie. Lidé se s bohoslovci mohli
setkat a zaposlouchat se do písní doprovázenými typicky africkými nástroji na
22 různých místech Moravy, kdy vyvrcholením bylo vystoupení seminaristů při
Koncertu lidí dobré vůle na Velehradě. I pro
naše Klubíčko byla tato návštěva dobrou
příležitostí k osobnímu setkání s předáním
upomínky na nás ze Sudoměřic. A tak se
naše klubko rozrostlo o nové misijní přátele, se kterými jsme i nadále ve spojení.
KJ

Misijní Novoroční koledování
v sobotu 3. 1. 2015 naší vesnicí projde průvod
koledníků se zpěvy a Novoročním přáním
prosinec 2014
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Ohlédnutí za Misijní nedělí
v Sudoměřicích
V předvečer Misijní neděle jsme se
zúčastnili Misijního mostu modlitby za misie a dar
víry v celém světě.
Na Misijní neděli misijní klubko
připravilo obětní
dary se symboly
misií, života misionářů, obětavosti sudoměřických dětí a bohoslovecká povolání v misiích. Po mši svaté
se mohli farníci zaposlouchat do Zambijských
chval. Zároveň před kostelem Krista Krále
proběhl Misijní jarmark, kde byly nabízeny
dobroty a výrobky dětí, maminek a šikovných babiček. Výtěžek z misijního stánku činil
12.267,-Kč. a to včetně EUR,- . Částka byla zaslána na Papežská misijní díla, kdy podpoříme
bohoslovecká povolání v misiích. Jeden rok
studia pro jednoho bohoslovce (dle uvedení
PMD) stojí 15.000,-Kč. Můžeme být vděční za
to, co se nám podařilo.
Upřímné poděkování patří všem, kdo modlitbou, finančním darem nebo jakkoliv jinak
Misijní neděli a papežské misie podpořili!
K. a J.

38

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

prosinec 2014

39

Pouť farnosti na Turzovku
Viete, viera je niečo ako brzda. Nemôžete kradnúť, klamať, biť sa a tak. Ked neveríte, môžete robiť všetko.
Matúš Lašut
Matúš Lašut se narodil 10.4.1916 na Kysucích. Maminka mu zemřela, když mu bylo
pět let. Jako malý pásával dobytek. V dospělosti se oženil a měl čtyři děti. Pracoval jako
hajný i lesní dělník a poté na úřadu v Turzovce. V onu neděli 1. června 1958 při výstupu
na blízkou horu Okrouhlou, na místě, které
se jmenuje Živčák, poklekl u malého svatého obrázku, aby se pomodlil, ale modlitbu
nedokončil...
Spatřil zázrak. A později ještě několikrát..
V tom roce uplynulo právě sto let od mariánského zjevení v Lurdech, ale u nás nebyl konec padesátých let církevním zjevením zrovna nakloněn. A také Matúši Lašutovi světské
štěstí nepřinesla. Byl vyslýchán, bit, zavřeli
ho do blázince i vězení, byl soudně stíhán.
A lehké to neměl ze začátku ani ve vlastních
řadách mezi samotnými křesťany.
„. Zjavenie je strašná krížová cesta. Kto uvidel, musí to brať s podmienkou, že ked nesplní, skončí...To je celoživotný, povedal by
som, údel.“
Ale Matúš nebyl jediný. Další muž, Juraj Kavalek, na základě opakujícího se snu vykopal
na tomto kopci pramen vody, kterému jsou
přisuzovány zázračné léčivé vlastnosti.
„Tá voda hore je vynikajúca. Vraj ju dokonca
skúmali. Ale ja vám hovorím, že zázrak je predovšetkým v človeku. Keď je človek zázračný,
i Boh urobí zázrak.“
Havíř Alois Lasák bez předchozích zkušeností
vytesal ze dřeva onu Pannu Marii, která je dodnes symbolem Živčákové. Silný příběh má
i zrestaurovaný obraz Panny Marie s Ježíškem. A je jich mnohem víc.
Dnes je Turzovka vyhledávána tisíci pout40

níky, mezi něž patříme od letošního 4. října
opět i my ze sudoměřické farnosti. Už moje
babička navštívila se spoluvěřícími toto
místo a věděla jsem o něm. Proto jsem velice uvítala možnost se tam osobně podívat
a moc děkuji organizátorům poutě.

Cesta od nás vedla směrem na Vizovice. Na
poutní vrch Živčáková je možné se dostat
z více stran, různě náročnými cestami. Ale
s ohledem na fyzické možnosti všech zúčastněných poutníků připadala v úvahu asfaltová cesta autobusem až k vrcholu. Z parkoviště jsme pak šli asi 300 metrů smrkovým
lesem až k malé mýtině. Cesta je doslova
lemována obrázky s prosbami, modlitbami,
i poděkováními. U cesty, v blízkosti hlavního areálu, se nacházejí prameny Božského
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Srdce, Srdce panny Marie a pramen Panny
Marie Lurdské, do kterého je svedena voda
z původního živčákovského pramene, který
se nachází asi 150 m nad cestou z Korne. Níže
pak pod cestou v lese se nachází studánka,
které se říká oční pramen.

V areálu poutního místa se v současnosti
nachází kaple Panny Marie, ve které sloužil
bohoslužbu také náš Otec Jiří spolu s našimi
ministranty. Dostali jsme při ní možnost rozjímat i prosit o milosti. U kaple stojí velký dřevěný Detvianský kříž, a také nověji vystavěný
mystický sloup z roku 2002 pátera Metoděje
Kuběny. Původně nejstarší je malý oltářík jakoby symbolicky ukončující křížovou cestu
od Turzovky, kterou nás provedl náš Otec Jiří.
Samozřejmě, že na tomto sluníčkem vyhřátém místě se pak také rozložily dobroty přivezené z domova a měli jsme prostor i čas
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probrat své dojmy. (Jak to tak bývá, ty silnější
dojmy se ale dostavily až za několik dnů, po
utříbení všech myšlenek).
Na zpáteční cestě k autobusu jsme všichni
uvítali možnost prameny ochutnat a také
přivézt vodu z nich domů svým blízkým.
A jestli byla voda (mimochodem velmi lahodné chuti) jen tekutinou pro zahnání žízně, nebo prostředkem k uzdravení zcela jistě
záleželo na nás samotných.
„Pamätaj si, že moja liečivá voda je symbolom veľkej, silnej viery a len ten, kto pevne
verí, môže byť uzdravený. Je smutné, keď
sa ľudia domnievajú, že stačí ak vystúpia
k prameňom. Kto navštívi moju horu, musí
priniesť nejakú obeť, aby sa mohol podieľať
na mojich milostiach. Ani nevieš, ako je dôležité, prísť na horu peši. Pravý pútnik je ten,
z ktorého tečie pot, od lávky dole až hore
a potom naspäť. Dôležité je, aby ste vstúpili
do hory s krížom na čele a mlčky rozjímali
o svojom živote. Cestou k vode sa venovali
Pánu Bohu a to vám prinesie vodičku požehnanú, pripravenú na uzdravenie“.
Matúš Lašut zemřel 15. 8. 2010 ve věku 92 let
jako skromný, usměvavý a silně věřící člověk,
kterého znala velká spousta lidí na Slovensku
i po celém světě.
Z internetových zdrojů čerpala
Pavla Sochorová
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Radějovské hry 14. 6. 2014
Uskutečnili se na hřišti v Radějově. Konalo se zde sportovně zábavné odpoledne.
Jednalo se o olympijské sporty v netradičním podání za účasti místních týmů
i týmů z okolních obcí. Soutěžních týmů
bylo deset. Mezi týmy bylo i družstvo ze
Sudoměřic.
soutěžící – Pavel Šrámek, Pavla Machýnková, Tereza Konečná, Petr Zatloukal
a Zdeněk Jurček.

I v našem týmu se objevily posily z řad
přespolních, ale tak nějak do Sudoměřic
přes nějakou tu rodinnou zápletku patří,
tak se prali za Sudoměřice jako lvy.
Soutěžilo se v cyklistice, plavání, vodním
slalomu, curlingu, biatlonu, lyžování,
běhu přes překážky a dalších. Pochopitelně jak již to bývá u takových soutěží nic není, tak jak to na první pohled
vypadá.
Např. cyklistika – jelo se na kolech, které
byli na kloubu, takže přední kolo dělalo,
co chtělo a zadní jelo úplně někde jinde.
Další kolo bylo svařeno vedle sebe jako
rádoby dvojkolo a poslední kolo mělo
zadní střed kola v nepoměru, takže jízda
na něm spočívala v neustálém nadskakování. A s takto upravenými koly měli
soutěžící ještě projet slalom.
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Curling – jeden soutěžící si sednul na
desku s kolečky a ostatní soutěžící ho
museli poslat na kanál a ještě mu umetat
cestu, aby se dostal, co nejblíž.
Takže jak jistě chápete, byla to sranda. Bojovalo se ze všech sil. Poslední důležitou
soutěží byl biatlon, který se uskutečnil na
trase, kde nastříkali pěnu místní hasiči.
Dokonce i trestná kola za netrefené terče
byly. Soutěžící vše museli odběhat v běžkách, takže nelehký to úkol.
Naši borci nakonec skončili na krásném
druhém místě. Odnesli si spoustu šrámů
a odraných loktů, ale za stříbrnou medaili to určitě všem stálo. Byla zde úžasná
atmosféra a skvěle promyšlené soutěže,
které byly vtipné i náročné zároveň.
Opravdu úžasné odpoledne a snad příští
rok ta akce bude víc medializovaná, protože si určitě zaslouží i větší účast diváků.
Bylo se na co dívat a bavit se.
Blanka Jurčeková
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Z činnosti MO
Svazu důchodců ČR
v Sudoměřicích
Život je tak vzácný, že stojí za to prožít plně
každou jeho minutu.
Že naši senioři žijí aktivně, ukazuje i v letním
období naše činnost.
Nejméně 2x v každém měsíci se několik
našich odvážných členů účastnilo výletů na
kolech do okolí pod vedením pana Vaška
Možnara a Jožky Tomčaly. Trasa bývá dlouhá kolem 30 km, podle potřeby se vytipují
místa odpočinku a všichni účastníci bývají spokojeni. K těmto výletům vyzýváme
i naše spoluobčany.
Individuálně jsme se účastnili letních kulturních akcí ve Skalici a Strážnici.

Jednou z velkých akcí bylo zapojení se do
akce Den pro rodinu, pořádaný Kulturní komisí při OÚ, do kterého se se svými
soutěžemi pro děti i rodiče, příp. rodinné
příslušníky zapojily všechny složky v obci.
Naše organizace připravila soutěž v petan-
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gu a boloballu. Herní pomůcky nám zapůjčila MO SD Hodonín. I když pravidla musela
být upravena tak, aby hra vyhovovala všem
věkovým kategoriím, hry se všem líbily
a někteří se i vraceli, aby si mohli zahrát
znova, mimo soutěž. Paní Marie Stružková zajistila i zástup za rodiče, kteří nepřišli,
a děti se chtěly do soutěží zapojit. Přestože celé odpoledne se přeháněly mraky
a občas i drobně zapršelo, účast byla hojná
a hlavně spokojenost dětí i občanů. Byla to
jedna z nejlepších akcí za dlouhou dobu.

V měsíci srpnu jsme uspořádali zájezd do
Rožnova pod Radhoštěm a okolí. Snad
poprvé jsme měli celý den deštivý. Přesto
jsme všichni v dobré náladě vyjeli. V Rožnově jsme si prohlédli starodávnou valašskou
dědinu, průvodkyně nám řekla o životě vesnických lidí na Valašsku. Po prohlídce jsme
se rozdělili na oběd do obou stylových hospůdek, kde jsme si dali pravá valašská jídla,
někteří si zakoupili frgály i domů. Doufali
jsme, že se počasí umoudří a vyjeli na Soláň, ale tam přímo lilo, takže rozhled nebyl
žádný, někteří si dali kafíčko a jeli jsme do
Karlovic. Zde jsme si prohlédli muzeum starých valašských řemesel, historii Karlovic,
sklářství i výstavu obrazů. Také krásný kostelík Panny Marie Sněžné, kde se nás hned
po příchodu ujala mladá průvodkyně, která
nám řekla o historii a stavbě tohoto kostelíka. Posílili jsme se na cestu v místní hosObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

půdce a vydali se deštěm k domovu, kde
bylo sice po dešti, ale příjemně. Snad byla
většina účastníků spokojena.

20. listopadu 2014
DH Boršičanka Ant. Koníčka a DH Hovorané
18. prosince 2014
DH Gloria a CM OLiNa
15. ledna 2015
DH Valaška a DH Dubńanka
12. února 2015
DH Stříbrňanka

Počátkem září se věřící členové v hojném
počtu zúčastnili i poděkování za úrodu
v místním kostele a po bohoslužbě jsme
poseděli na lavičkách před kostelem, kde
bylo připraveno občerstvení. Odpoledne se
v kostele konal krásný koncert skupiny Paprsky, je škoda, že tady už byla účast menší.

12. března 2015
DH Križovjanka a DH Lácaranka
16. dubna 2015
DH Kumpánovi muzikanti
14. května 2015
DH Šarovec a DH Zlaťanka
11. června 2015
DH Vacenovjáci

Na letošní rok jsme zase zakoupili 2 kusy
vstupenek na dechovky do Hodonína.
Vstupenky jsou u p. Katky Petrášové, kde si
dopředu zapište termín, kdy se chcete zúčastnit.
18. září 2014
DH Straňanka a DH Pálavanka
začátek vždy v 18,00 hod.
23. října 2014
DH Túfaranka
prosinec 2014

Do konce roku ještě plánujeme
Koncem září muzikálová komedie My Fair
Lady
V listopadu - Všechnopartička ve Strážnici
Členská schůze a beseda s jubilanty, proběhla 11. listopadu 2014, podrobnější zpráva bude v příštím čísle Zpravodaje.
Koncem listopadu se zúčastníme také Zpívání u stromečku
V prosinci - Vánoční koncert Václava Hybše
Posezení při svíčkách
Fotografie z našich akcí si můžete prohlédnout na stránkách:
OBEC SUDOMĚŘICE - OBČAN /PODNIKATEL
- MÍSTNÍ SPOLKY A ORGANIZACE - MO SVAZU DUCHODCU HTTP://SUDKYO2.RAJCE.
IDNES.CZ/
Růžena Klásková
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Své vítěze má také
11. ročník Grand Prix
ovocných destilátů Flora
košt Olomouc
Letos soutěžilo 309 vybraných vzorků ovocných destilátů z nejrůznějších
koutů Čech, Moravy i Slezska.
Mezi vítězi v devíti kategoriích si nejčestnější místo nalezla loňská hruškovice paní Marie Rosikové z Petrova na
Hodonínsku.
Nejen ona si však z podzimní Flory odnesla ocenění. V nejčetnější kategorii Slivovice
se na prvním místě umístila slivovice pana
Zdeňka Fojtíka ze Sudoměřic na Hodonínsku.

Výsledky Flora koštu:
Champion Flora koštu: vzorek č. 171 – hruškovice, 2013, Rosiková Marie, Petrov
Cena Unie destilatérů ČR za nejlepší kolekci
nejlepších přihlášených vzorků – Ing. Šlosar
Petr, CSc., Chrudim
Vítězové kategorií:
• Slivovice 2013 vz. č. 306 Fojtík Zdeněk,
Sudoměřice
• Broskvovice 2009 vz. č. 307 Karafiátovi
L + L, Prostějov
• Hruškovice 2013 vz. č. 171 Rosiková Marie, Petrov
• Jablkovice 2012 vz. č. 254 Hlavinka Pavel, Bukovany
• Meruňkovice 2014 vz. č. 213 Borkovec
Jaroslav, Blansko
• Ostatní 2013 vz. č. 131 Stoupenec Pavel,
Pustá Polom
• Třešňovice 2013 vz. č. 179 Vaculík Miroslav, Vřesovice
• Višňovice 2003 vz. č. 143 Karafiátovi
L + L, Prostějov
• Vínovice 2013 vz. č. 116 Ing. Šlosar Petr,
CSc., Chrudim
článek z Olomouckých novin
připravil Zdeněk Fojtík
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Okénko Vlasty Hynčicy
Závodní sezona pomalu končí, ale počasí
pořád přeje tak závodíme dál. Čekají mě
ještě závody na Bílé u Makova a Rástoka
na Slovensku, kde se koná Moravskoslovenský seriál sjezdu. Český pohár pro mě
skončil v Liberci, kde sem získal prvenství
ve své kategorii Master 1 a stal se celkovým vítězem poháru. Jsem spokojený, jen
na začátku sezony mě zpomalilo zranění,
což se projevilo během sezony. Kdy jsem
byl více opatrný a díky tomu malinko pomalejší. Testoval sem nové kolo na příští
rok a je to novinka s většímy koly 27.5 pal-

48

ce, což v terénu je hodně poznat. Kolo je
klidnější a má větší přilnavost a drží lepší
rychlost. Moc se těším na další rok, kdy
mám v plánu odcestovat i na Mistrovství
světa do Andorry. Ta se nachází mezi Francii a Španělskem, kde se budu snažit přivést nějakou medaili. Je to má výzva a můj
velký cíl! Bude to dost finančně náročné
a doufám, že seženu dostatek financí na
další sezonu! Těm co mě drží palce a fandí
tak chci moc poděkovat a taky těm co mě
podporují. To jsou sponzoři a rodina, bez
kterých bych to dělat nemohl.
Přeji hezký podzim a hezké projížďky na
kole přeje Vlastimil Hynčica

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Hokejbal
Po úspěšné baráži v Karviné čekalo Sudoměřické hokejbalisty hodně práce. Po
sedmi letech se opět hřejí na výsluní České nejvyšší hokejbalové soutěže ,,CCM
extraligy“.
Do teamu přišlo několik posil ze Zlína,
Hodonína a Skalice. Letní příprava začala už v polovině července, abychom byli
správně fyzicky připraveni. Kondiční příprava trvala asi 5 týdnů a poté jsme přešli
na technickou stránku. Týden před začátkem sezony Sudky absolvovali ve Skalici
přípravný turnaj (Memoriál Michala Nemšovského), kterého se zúčastnilo 8 teamů. Naši kluci tento turnaj vyhráli.
Extraliga již začala a Sudoměřice jsou po
desíti kolech na 9. místě.
Výsledky:
SK Sudoměřice : DDM Elba Ústí nad Labem 2:3ss
HBC Plzeň : SK Sudoměřice 2:0
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SK Sudoměřice : TJ Kovo Praha 2:4
Kovodemont Most : SK Sudoměřice 2:3
DDM Elba Ústí nad Labem : SK Sudoměřice 4:1
HBT Vlašim : SK Sudoměřice 4:0
SK Sudoměřice : Enviform Třinec 4:5ss
SK Sudoměřice : Hradec Králové 2:1
Letohrad : SK Sudoměřice 3:4
Autosklo Pardubice : SK Sudoměřice 4:3ss
SK Sudoměřice : Kert Park Praha 1:3
Pro hráče je to veliký skok přejít z první
ligy do extraligy, ale věříme, že body ještě
nahrajme a na novém hřišti si zahrajme
extraligové Play off.
Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům, díky kterým můžeme nastupovat
v nových dresech a díky kterým můžeme
vůbec extraligu hrát.
Jsou to: Obec Sudoměřice, Rodinné uzenářství Schackovi, Autorenova Rohatec,
AHES, Bonega, COMAP, G-MONT s.r.o. Hodonín a Jirkovi Janečkovi.
Děkujeme
Jan Kaluža
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Novitech
Sudoměřický tým NOVITECH Motorsport
se v letošním roce zúčastnil vícero motoristických odvětví. V šampionátu závodů
automobilů do vrchu MREC startovali za
rakouský tým M.A.D. Racing Power Michal Novický a vacenovský Radek Krakovič. V celkovém pořadí získali
1. místo v Týmové trofeji.
Dále se jezdec Michal Novický
zúčastnil s Adamem Konečným několika vytrvalostních
závodů na motokárách s týmem REC Group, konkrétně
24 hodinovka a 12 hodinovka
na Pánově.
Nejmladší disciplínou týmu je
autoslalom v němž bojovali
mezi kuželi s Peugeotem 106
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Rally Adam a Lenka Koneční. Zúčastnili
se seriálu zóny Střední Evropy (Prešov,
Přerov, Zlín, Teesdorf v Rakousku, Kakucs
a Hungaroring v Maďarsku.) v kategorii
ISPC. Dále odjeli pár závodů Československého Autoslalomu v kategorii S1.
Více info na
www.novitech-motorsport.com
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Místní pověsti
Zbojnický poklad

Sklep ve dvorku

V horách asi hodinu za „Mlýnkem“ blíže
kopanic je tajná zbojnická skrýše. Zásoby
zlata, stříbra i skalického vína tam ukryté jsou ohromné, daly by se za ně koupit
celé Sudoměřice.
Zbojníci, kteří si úkryt tam zřídili, byli při
jedné loupežné výpravě postřílení neb
schytáni a pověšeni. Jediný a poslední
dostal milost a trávil zbytek života na
Mírově. Tam se před smrtí sešel se Sudoměřičanem, stařečkem jistého hospodáře. Svěřil mu své tajemství, aby se až se
vrátí mohl poklad vyhledati a spokojeně
bezstarostně žíti. 40 kroků východně od
studánky „Drama“(nyní zbojnické zvané)
roste bílá lipka. Pod lipou jest vchod do
sklepení. Železné dvéře mají zvláštní zařízení k usmrcení nepovolaného vetřelce.
Sudoměřičan pokoušel se po svém návratu poklad vyhledáti, leč marně. Starý
les byl zatím vykácen a vyrostl nový. Kopání a hledání s ochotnými pomocníky
zastaveno bylo později „šandáry“. Někteří, zejména strýc Kuja, pokouší se potají
dosud o štěstí, věří pevně, že poklad najdou. Největší potíž je v tom, že studánky
zbojnické jsou dvě.

Starý N. je už dávno na pravdě boží.
Správce ze dvora zavolal si ho kdysi, aby
ve dvorku spravil stání ve chlévku pro
ušípané. Strýc pustil se do práce najednou cosi pod ním ruplo a strýc se propadl
do bezedna. Jen rukama se ještě zachytil
a hlava mu vykukovala. V strýcovi byla
dušička malá a lecjaká myšlenka kmitla
mu hlavou. Ale to nic. Strýc byl „Nebojsa“.
Ostatně kuráž si koupil, čím ráno vstal
u žida. Začal křičeti o pomoc. Tetky ze
dvorka přispěchaly a strýčka vytáhly. Když
se strýc octl na pevné půdě, rychle se
z leknutí zpamatoval. Zapálil papír a hodil do díry, kam se před tím propadl. Byl
hned doma, dole byl starý sklep. Slýchával o něm, že jde kamsi daleko přes celou
zahradu. Páni prý tam všelico ve zlých dobách před Turky a Kuruci ukrývali. Chlévek
byl tak postaven, aby zakryl vchod. Hůře
bývalo sedlákům. Popadli co mohli a hnali dobytek do lesa, kdež se ukrývali. Leč
vojáci je uměli i z lesa vyvolávati, křičívali:
“Běto, Janku, Marýno, pojďte sem!“. Běda
kdo se dal zlákati. Uvazovali, zvláště děvčata koním za ocasy a odvlékali.

Pověst o Vápenkách
Moje maminka mě vyprávěla, že po Vápenkové cestě chodil člověk, který nosil
na rameně hraniční kameň. Chodil prý
každodenně a to na pravé poledně. Při
tom vždy volal: „ Kam ho dat „? Lidé se
ho báli a vždy před poledněm v okolí Vápenek nikdo nebyl. Všichni utékli domů.
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Jednou šel po té cestě pocestný, který
o tom nevěděl. Šel po ní na pravé poledně. Člověk, který nosil hraiční kameň
utěkal naproti němu. Když doběhl, až
k pocestnému vykřikl: „ Kam ho dat „? Pocestný odpověděl: „ Kdes ho vzal tam ho
daj“. Člověk který nosil hraniční kameň
odpověděl: „ Děkuju Ti dobrý človeče
za to žes mě osvobodil“. Ztratil se i s kameněm a už se na Vápenkové cestě více
neukázal. Nosil ten kameň za trest, že byl
kdysi závistlivý a kameň si ze svého pole
do sůsedového předělal. Když mu pocestný řekl. Kdes ho vzal tam ho daj, dal
ho na své místo a měl pokoj.

Čertoryje
V Čertoryjích stávalo za dávných dob
město. V něm byl i kostel. Hřbitov stával za Morávkou na Hrudách. Město se
jednou i s kostelem propadlo do veliké
hloubky, takže po něm nezbylo ani památky. Jen na lukách, když sedláci prokopávají hrdla, aby voda z luk mohla stéci
do Velečky (Morávky), přicházejí na zdi
a lidské kosti na bývalém hřbitově.
Kdo na Veliký pátek poslouchá v místech,
kde pod kopečkem stával kostel, slyší prý
hlahol zvonů. Jiní tvrdí, že mají dojem
vzdálené hudby.
Do nedávna bývalo u nás mnoho divokých sviní. Kdysi jedna rýpala v Čertoryjích
a vyryla zvon. Jistá petrovská stařenka, jež
se k tomu právě nachodila, zvon našla.
Zvon od těch dob koná dobré služby v Petrově. Za bouře, když hrozí krupobití, naň
Petrovjané zvoní. Je zajímavá podívaná,
jak ihned se mraky trhají a uhýbají bokem.
Není proto divu, že se dály četné pokusy
z blízka i z dáli zvonu se zmocniti kráde-
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ží neb koupí, ovšem marně. Petrovjané
zázračný zvon dobře hlídají a za nic na
světě nedají. Sudoměřičané ovšem Petrovjanům nikdy toho nezapomenou, že jim
zvon z vlastního kotáru tajně odvlékli.

Starý potok, tatarská napajedla
Potok Sudoměřský je horská bystřina.
Nad vesnicí změnil kdysi tok. Pamětníků není. Staré koryto je dnes zarostlé
travou. Děti tam pásávají husy a školáci
cvičí.
Na starých mapách katastru zjistíme, že
nynější stodoly sousedů u potoka stojí
vlastně ve starém potoku. Stařeček Jožka Laštovica, slýchával od starých, jak
se to stalo. Obecnosti i panský lán (býval obecní) ležely ještě pastviskem. Pod
lánem bývala nádržka, stávek, kde se
napájíval dobytek. Tataři stávek zvýšili
a napájeli tam koně. Za přívalu si proklestil potok novou cestu. Odbočil směrem ke Skalici, jak viděti na novém korytě. Nikdo tomu nebránil. Nebyl však potok tehdy tak široký a hluboký. K tomu
přispěli sami Sudoměřičané. Dávno
před válkou vybírali v potoce písek na
stavby a štěrk na silnice a rozváželi daleko široko po hejtmanství. Vždyť prý
u Františkánů ve Skalici mají zapsáno,
že první kamen na stavbu jejich kláštera přinesl Sudoměřičan. Nalámal ho na
Vápenkách nad starým potokem. Tehdá
bývaly v Sudoměřicích takřka v každém
čísle koně a peněz! Dnes - jen bída.
Vlastivědný dotazník
Vypracovaný učitelským sborem
v Sudoměřicích dne 31. 5. 1926
Tomáš Opluštil
Správce školy
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Leden
Termín konání Název akce
17. 1. 2015
Ples mladých
Únor
Termín konání Název akce
7. 2. 2015
Školní ples
14. 2. 2015

Fašank

14. 2. 2015

Košt ovocných destilátů od 14 hodin

Duben
Termín konání Název akce
4. 4. 2015
Pletení šlahaček na Výklopníku
30. 4. 2015
Čarodějnický slet pod Výklopníkem
Setkání schol v kostel Ježíše Krista
Duben 2015
Krále
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Místo konání
Sudoměřice-tělocvična

Místo konání
Sudoměřice-tělocvična
Zahrádkářská budova a
po vesnici průvod masek
Sudoměřice-tělocvična

Místo konání
Přístav u Výklopníku
Přístav u Výklopníku
Kostel Sudoměřice
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Květen
Termín konání Název akce
Odemykání plavební sezony na Baťově
1. 5.
kanálu
Výstava vín ve vinařském areálu ve
9 . 5.
Starém potoku
Červen
Termín konání Název akce
5.-6. 6. 2015 Sudoměřické hody s právem
20. 6. 2015
Sportovní den pro rodiny

Místo konání
Přístav u Výklopníku
Sudoměřice
Zahrádkářská budova

Místo konání
Sudoměřice
Sportovní areál U Kolní

Červenec
Termín konání Název akce
Místo konání
Cyrilometodějské táboření pod
5. 7. 2015
Přístav u Výklopníku
Výklopníkem – hraje skupina Eldorádo
Sudoměřice
18. 7. 2015
Rocková přehlídka ve Starém potoku
Zahrádkářská budova
Září
Termín konání Název akce
Košt archivních destilátů pod
5. 9. 2015
Výklopníkem
Listopad
Termín konání Název akce
Svěcení vína, Svatomartinská husa a
7. 11. 2015
chutnání mladých vín
Slavnost Ježíše Krista Krále –patrocini22. 11. 2015
um kostela Sudoměřice od 9.30 hod.
29. 11. 2015

Rozsvěcování vánočního stromku

Prosinec
Termín konání Název akce
Vánoční koncert Sudoměřické scholy
prosinec
v kostele
Vánoce
Koncert

prosinec 2014

Místo konání
Přístav u Výklopníku

Místo konání
Sudoměřice
Zahrádkářská budova
Kostel
Sudoměřice – náves u
Sudomíra

Místo konání
Kostel Sudoměřice
Kostel Sudoměřice
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prosinec 2014
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Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Ženáčské hody
y 22. 11. 2014

Setkání seniorů 28. 9. 2014

y Krista Krále
Hody

prosinec 2014
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Den pro rodinu 16. 8. 2014
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