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Přichází jaro,
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Vážení spoluobčané,
Letošní jaro začalo 20. března v 18 hod. a 32 min. SEČ. V tu chvíli stálo slunce nad rovníkem
a den byl stejně dlouhý jako noc. A od té chvíle se nám den bude stále více prodlužovat až do letního slunovratu (21. června 13.28 hod. SELČ), až bude dvakrát delší, nežli noc! Pravdou je, že letošní
astronomické jaro se vzácně potkalo i s tím meteorologickým a těch krásných patnáct stupňů nás
pěkně rozmlsalo. Zejména pak žluté paprsky slunce rozproudily moje myšlenky v jarních barvách
na plné obrátky…
Žlutá barva obecně přináší radost do našeho života. Přináší světlo a teplo, znamená naději.
Září jí krokusy, petrklíče, či narcisy. Žlutá je barva pylu na rozkvetlých kočičkách, který vábí medonosné včely. Patří k prvním barvám, které rozeznají novorozenci.
Další barva jarních květů, kterou nelze obejít, je nebesky modrá. Uklidňuje, relaxuje a zjemňuje. Představuje vodu a vzduch, bez kterých nemůžeme být. Mají ji Modřence, Barvínky, Hyacinty…
Světlé, jarní odstíny zelené působí jako zen. Zelená léčí, povzbuzuje a osvěžuje. Tam, kde se
objevuje, existuje život.
A co okouzlující barva fialek? Uvolňuje, uklidňuje, dodává rozvahu.
Tentokrát jsem pro Vás našla moc hezké jarní verše od pana Seiferta. Jsou plné vůně fialek
a kvetoucích stromů s bělostnými kmeny, které krásně souzní s mladou trávou.
Tak se do ní ponořte a venku se dobře dívejte a kochejte se nejen barvami, ale také vůněmi,
jaké může mít jenom jaro.

Vaše redakce

Jarní – Jaroslav Seifert
Když svatý Josef otvírá,
tu zima kvílí:Ouha!
Tesařská ostrá sekyra,
zpod pláště světci čouhá.

Kéž vlaštovky už zavolá,
jež byly s námi loni.
Fialka, skrytá dopola,
pod keřem prudce voní.

Hned vlečku zimě přesekne,
zašlápně špínu sněhu,
a vše co bylo nepěkné,
promění v zpěv a něhu.

Rozepne kvítek spanilý,
strom celý rázem zbělá,
a kde se vezme - za chvíli,
bude na kvítku včela.

Sedne si vprostřed do medu,
aby ji slunce hřálo,
a to je vše, co dovedu,
já vím, že je to málo.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
z letošní zimy, která byla neobvykle dlouhá s abnormálním
množstvím sněhu, měli radost pouze milovníci zimních sportů
a děti. Na radnici jsme z hromad sněhu, neustálého úklidu chodníků a obecních komunikací a finančních nákladů na zimní údržbu
radost rozhodně neměli. Počasí poručit neumíme, tak se musíme
i s takovýmto průběhem zimy vyrovnat. Domnívám se, že naši
zaměstnanci tuto zimní činnost vcelku obstojně zvládli a většinu
zimy byly komunikace a chodníky uklizené. Velkou zásluhu na tom
měla i nová mechanizace na zimní údržbu, kterou jsme si pořídili
z dotace přes Místní akční skupinu Strážnicko a intenzivnější solení
komunikací, prováděné novým sypačem.
Mrazy a sníh neovlivnily pořádané kulturní akce v naší obci, a tak jsme mohli v sobotu
6. února tančit na tradičním školním plese, za týden se konal tradiční VIII. ročník Československého koštu ovocných destilátů a pak o další sobotě se konal maškarní ples mladých. Také naše
škola a školka pořádaly zajímavé akce: masopustní rej v únoru, Miss školy v březnu aj.
Přicházející jaro již spolehlivě vytlačuje pochmurnou a dlouhou letošní zimu, aby nám opět
do příbytků přineslo více slunce, tepla a uvolněné pohody. Větší životní pohodu si přejeme všichni,
i když nás čeká velká práce na zahradách a polích, jarní úklidy a další podobné starosti. I náš obecní úřad se na jaro těší, přestože jsou před námi nové úkoly, které se musejí naléhavě vyřešit. Čekají
nás různé stavby, kulturní akce a koordinace různých problémů v životě naší vesnice.
Jaké stavby nás čekají v letošním roce bude popsáno v další části zpravodaje – týkající se rozpočtu 2010. Plánované kulturní akce v Sudoměřicích – Slet čarodějnic na Výklopníku 30. dubna, otevírání sezony na Baťově kanálu – na 1. máje, místní výstava vín 8. května, Sudoměřické
hody 5. června, rybářské závody na Vanďuráku, v červenci cykloshow ve Starém potoku, akce
na přístavišti u Fojtíků - košty destilátů, vodácký den a táboření na ostrově pod Výklopníkem
a další akce. Sportovní akce – oslava 70. výročí fotbalu v Sudoměřicích
a hokejbalový turnaj. Také obě naše školy budou pořádat ve spolupráci
s rodičovským sdružením Dětský den, rozloučení s páťáky a Den matek.
Nově vzniklá organizace Svazu důchodců ČR připravuje různé zájezdy pro
seniory a další společenské aktivity. Přejme si, aby tato pestrá činnost všech
společenských a sportovních organizací byla naplněna i účastí a zájmem
návštěvníků, především nás občanů Sudoměřic. Bez aktivní účasti obyvatel
jsou jakékoliv společenské aktivity a pořádání akcí úplně zbytečné a nemá
smyslu ji uměle udržovat. Proto přeji všem organizátorům akcí pevné nervy
a hodně úspěchů.
Vážení občané, přeji Vám všem příjemné jarní dny plné slunce
a pohody.
Stanislav Tomšej – starosta obce
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Usnesení XXV. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice
14. prosince 2009
Usnesení: č. XXV/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXV. zasedání: Mgr. Tomáš
Tomčala, Pavla Kolibová
Hlasování č.1: pro 9 proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/2: Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XXV. zasedání ZO.
Hlasování č.2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje návrh opatření zpracované Ing. Bartoníčkem a pověřuje starostu - zabezpečit zpracování projektové dokumentace na osazení stavidlového uzávěru na odtoku odlehčovací komory do potoka, vč. jeho projednání s příslušnými organizacemi.
T: do konce února 2010.
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s přesunutím úkolu pro finanční výbor - prověření
možností úspor elektrické energie a plynu na další zastupitelstvo.
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 7-2009.
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočet na rok 2010.
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtový výhled na rok 2011 - 2012, přílohu č.1
k rozpočtovému výhledu na rok 2011- 2012 bere na vědomí.
Hlasování č. 7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje finanční příspěvek na činnost TJ Sokol Strážnice.
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsouhlasilo zřizovací listinu Příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Sudoměřice a přílohu č. 2 k této zřizovací listině - která tvoří soupis předávaného
majetku do správy Příspěvkové organizace a ruší stávající zřizovací listinu a dodatek zřizovací
listiny č. 1/2005/ZŠ.
Hlasování č. 9: pro 9, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení: č. XXV/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsouhlasilo novou smlouvu o výpůjčce s Příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Sudoměřice a ruší stávající smlouvu o výpůjčce.
Hlasování č. 10: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Obce Baťův kanál
na r. 2010.
Hlasování č. 11: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení žádosti p. Zdenka Pavky, Sudoměřice
č.p. 359 do pořadníku žádostí o obecní byt.
Hlasování č. 12: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí termín inventarizace majetku a pověřuje
finanční výbor provedením inventarizace období ledna 2010.
Hlasování č. 13: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o pronájmu části pozemku p.č. 2654/42 o výměře
16m2 v k.ú. Sudoměřice a pověřilo starostu obce k uzavření nájemní smlouvy na období 3 let
s případným prodloužením za částku 20 000,- Kč/rok.
Hlasování č. 14: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o podání žádosti o dotaci z OPŽP - 14 výzva MŽP,
oblast podpory 6.5- akce „ Obnova sídelní zeleně v obci Sudoměřice“ a pověřilo starostu k realizaci žádosti na OPŽP.
Hlasování č. 15: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku v částce
15 000,- Kč Spolku přátel destilátů Sudoměřice na košt, který se bude konat 13. února 2010.
Hlasování č. 16: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXV/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru na odprodej části pozemku
p.č. 1886 o výměře 150m2 a zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č. 1889/2 o výměře
2896 m2 vše v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 17: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Stanislav Tomšej, starosta
Josef Šebesta, místostarosta

V Sudoměřicích 14.12.2009
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Usnesení XXVI. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice
1. února 2010
Usnesení: č. XXVI/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXVI. zasedání: RSDr.Buček
Štěpán, Janeček Jiří
Hlasování č.1: pro 7 proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXVI/2: Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program
XXVI. zasedání ZO.
Hlasování č.2: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 3. : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu na
r. 2009.
Hlasování č.3: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 4. : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu
na r. 2010.
Hlasování č.4: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 5.: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o inventarizaci za r. 2009.
Hlasování č.5: pro 7 , proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 6.: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu evid.č. 210-001-368 s Urbanistickým střediskem Brno za celkovou cenu 93.600,- Kč. Jedná se o pořízení změny č. 5. k územnímu plánu SU Sudoměřice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Hlasování č.6: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 7. : Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu v DPS č.p. 374 paní Františce Okáníkové, Sudoměřice č.p. 128, za stanovených podmínek a pověřuje starostu k uzavření
nájemní smlouvy s touto žadatelkou.
Hlasování č.7: pro 7, proti 0 , zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 8. :Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu v DPS č.p> 374 paní Marii
Homolové, (roz. Kláskové dříve bytem Sudoměřice 340) dnes Vítězná 20, Rohatec, za stanovených podmínek a pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy s touto žadatelkou.
Hlasování č.8: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 9. : Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 1 tis. Kč na vydávání časopisu Bílé
- Bielé Karpaty. Příjemce je vydavatel Český svaz ochránců přírody ZO Bílé Karpaty Veselí n. M.
Hlasování č.9: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 10. : Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) předložení žádosti o Finanční podporu v rámci výzvy Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelem realizace projektu „Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihrničnej oblasti“ - projekt obce Sudoměřice „ Obnova biocentra U Trati
v k.ú. Sudoměřice“, kterého cíle jsou v souladu s platným územním plánem obce a platným
6
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Programem hospodářského a sociálního rozvoje obce.
b) zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o NFP;
c) dofinancování projektu ve výšce .10 % z celkových oprávněných výdajů na projekt t.j. ve výši
21 490 eur (celkem dle kurzu cca 550 tis. Kč – vlastní prostředky 55 tis. Kč).
Hlasování č.10: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 11. Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě o poskytování
služeb s komunálním a ostatním odpadem č. SKO-O-02-2005 s Tesprou Hodonín, s.r.o.
Hlasování č.11: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. XXVI/ 12.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zvýšení ceny za svoz a ukládání odpadu v obci Sudoměřice za
1 obyvatele 350,- Kč .
Návrh se bude projednávat na příštím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. XXVI/ 13.
Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku a dotace z rozpočtu obce – dle schváleného rozpočtu na r. 2010 ze dne 14.12.2009 organizacím :
- Rodičovské sdružení při ZŠ Sudoměřice - 90 tis.Kč,
- SK Sudoměřice – oddíl hokejbal 90 tis. Kč
- Hynčica 40 tis. Kč.
Hlasování č.13: pro 7 , proti 0 , zdržel se 0
Stanislav Tomšej, starosta
V Sudoměřicích 1.2.2010
Josef Šebesta, místostarosta

Rozpočet Obce Sudoměřice na r.2010
skuteþnost r.
2009

PěÍJMY

pol-

DaĖ z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé þinnosti a
funkþních požitkĤ
DaĖ z pĜíjmĤ fyzických osob ze samostatné výdČleþné
1112
þinnosti
1113 DaĖ z pĜíjmĤ fyzických osob z kapitálových výnosĤ
1111

1121 DaĖ z pĜíjmĤ právnických osob
1122 DaĖ z pĜíjmu právnických osob za obce
1211 DaĖ z pĜidané hodnoty

1600

120,0

150
153
2032
350
3479
1172

150,0
378,4
3245,0

1334 odvody za odnČtí pĤdy ze ZPF

781,0
8198,4
67,0

1337 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

300,0

1341 Poplatek ze psĤ

17,0

1343 Poplatky z VP

2,0

1347 Poplatek za výherní hrací pĜístroj
1351 Odvod výtČžku z provozovaní loterií

100,0
33,0

1361 Správní poplatky

82,0

DaĖové pĜíjmy celkem
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1651,0

1873,0

1511 DaĖ z nemovitostí
DaĖové pĜíjmy celkem (podíl danČ z pĜíjmĤ a DPH
ze SR - novela zák.243/2000Sb.)

8799,4
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2010

8935
60
310
14
5
75
30
10
9 439,3
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2420 Splátky pĤjþek ostatní od MAS Strážnicko
2460 Splátky pĤjþek FRB
Neinvestiþní dotace ze st.rozpoþtu ze
4111 všeob.pokl.správy
Neinvestiþní dotace ze StRO v rámci
4112 souhrn.dotaþního vztahu
4116 Ostatní neinv.dotace ze StRo
4121 Neinvestiþní pĜijaté dotace od obcí

207,0

0
190

17,3

0,0

161,9

141,5
318,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

352,4
30,0

4122 Neinvestiþní pĜijaté dotace od Jm kraje

0,0

4134 PĜevody z rozpoþtových úþtĤ

0,0

4222 Investiþní pĜijaté dotace od JMK
Investiþní pĜijaté dotace od rozpoþtĤ územní úrovnČ
4229 (Mikroregion)

0,0

Dotace celkem
CELKEM DANċ + SPLÁTKY FRB + DOTACE
PĜíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich þástí
2132 BYTY
2111 PĜíjmy z poskytování služeb-

561,6

0,0
459,5

9568,0

10088,8

316,7

0,0

2324 PĜíjmy z poskytování služeb- ODPADY - EKOKOM

157,9

2324 PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky
2329 Ostatní nedaĖové pĜíjmy
2343 PĜíjmy z úhrad dobývací území

101,3

2141 PĜíjmy z úrokĤ
PĜijaté nekapitálové pĜíspČvky (pĜefakturace kolky,
2324 geometrický plán)
PĜíspČvky. dary - NADACE PARTNERSTVÍ 2321 vin.stezky

164,3

305
250
0
0
145
280
250
80
0
100
120
2
0
160

0,0

0

48,0

0
1692,0

292,8

2112 PĜíjmy z prodeje zboží
2119 VČcné bĜemeno
2131
2132
2139
2142

4,0

PĜíjmy z pronájmu pozemkĤ
PĜíjmy z pronájmu ostat. nemovitostí nebyt.prost.
PĜíjmy z pronájmu - plynovod
PĜíjmy z divident

2210 PĜijaté sankþní platby

301,5
499,8
168,3
0,0

3,8
0,0

NedaĖové pĜíjmy celkem

2122,4

3111 PĜíjmy z prodeje pozemkĤ

314,3

3112 PĜíjmy z prodeje nemovitostí a jejich þástí
Kapitálové pĜíjmy celkem

PĜíjmy celkem
8

64,0
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314,3

20
0
20

12004,7

11 800,8

0,0
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skuteþnost r.
2009

VÝDAJE
2212 Silnice

198,2

2219 Ostat. záležitosti pozemních komunikací - chodníky

445,1

2221 Provoz veĜejné silniþní dopravy (IDS JMK)

4,9

0
200,0
60,0
800
1700

0,0

2000

1634,0

1853
0
220,0
6
30
40
200
50
50
35
150,0
340
125
300,0

60,0

2310 Pitná voda
2321 OdvádČní odpadních vod
Vodní díla v zemČdČlské krajinČ-PR.OPATě.
2341 TELATNISKA
Základní a mateĜská škola - neinvestiþní pĜíspČvek od
3113 obce
3113 Investice na objektech PĜísp.org. ZŠ
3113 Neinvestiþní dotace obcím za žáky

0,0

1418,8
183,7

3113 Neinvestiþní pĜíspČvky školám za žáky (lyžaĜ. výcvik)
3314 DoplnČní knižního fondu - knihovna

0,5
30,0

3319 Kultura
3330 PĜíspČvek církvím - investice

200,0

3341 Místní rozhlas

347,7

40,3

3349 SdČlovací prostĜedky (tisk zpravodaje)

34,4

3399 SPOZ

27,3

3412 DČtská hĜištČ + Tenisový kurt

35,0

3419 TČlovýchova a zájmová þinnost

340,0

3429 Ostatní zájmová þinnost

140,0

3611 UFRB

200,0

3612 Bytové hospodáĜství

227,6

3613 nebytové hospodáĜství

142,6

3631 VeĜejné osvČtlení

611,1

3632 PohĜebnictví

0,0

3633 Plynovod

0,0

3635 územní plánování

28,5

3636 Územní rozvoj

394,2

3639 Komunální služby a územní rozvoj

4276,5

372X Ochrana životního prostĜedí-Svoz odpadĤ

1020,3

4357 ýinnosti v sociálním zabezpeþení - DPS

15107,7

18 138,0

14,4

6171 Investice v þinnosti místní správy

0,0

6173 Místní referendum - náklady

0,0

6310 Služby penČžních ústavĤ

15,9

6330 PĜesun FRB s þasovým posunem

0,0

6399 Platby daní a poplatkĤ

378,4

6402 Výdaje z finanþ.vypoĜádání

Výdaje celkem
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

2,4

2426,7

6117 Volby
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230
139
900
50
0
200
400
3500
1000
230
2950
0
0
0
30
0
350
0

229,2

61XX ýinnost místní správy

ROZPOýET
r. 2010
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skuteþnost r.
2009

PěEHLED HOSPODAěENÍ

ROZPOýET r.
2010

PĜíjmy celkem

12004,7

11 800,8

Výdaje celkem

15107,7

Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ

-3103,0

18 138,0
-6 337,2
6 337,2

Financování

3103,0

PĜíloha 1. k rozpoþtu na r. 2010
Plán investic - rozpoþet na r.2010 v tis. Kþ

Název akce
poĜ.þ.

ProtipovodĖová nádrž
(Telatniska) § 2341

PĜipravované a
pĜedpokládané
rozpoþt. náklady
akcí v r.2010

Použito v
tomto
rozpoþtu
na r. 2010

Poznámky

2 000

2 000

Zatím v I.pol roku 2010 rekultivace
horní plošiny u Petra a Pavla kapliþka sv. Urbana - zatím se neví,
kdy budou zdroje ze Státního fondu
ŽP a jaké budou podmínky

5 300

3 000

1.

v
tom:

ZahrádkáĜská budova,
turistické ubytování 15
lĤžek + sklepy ve
Starém potoku
Vodovod + kanalizace
"Zásobování sklepní
uliþky - Starý potok" §
2310+ § 2321
Vybudování ubytování
v obecním
zahrádkáĜském objektu
ve Starém potoku §
3639
zateplení a úþinnČjší
vytápČní a ohĜev TUV z
dotace EU - SFŽP OPŽP § 3639

5 812

3

Zateplení budov ZŠ
PO SudomČĜice (MŠ +
ZŠ)

1 500

4.

Cyklostezky, most (2
mil Kþ) + 5,5 km
trasy (10-11 mil. Kþ)
SbČrný dvĤr odpadĤ

7 435

Celkem
i n v e st i c e

22 047

2.

v
tom:

v
tom:

zateplení budovy + vybavení
2 500

2 500
Je to málo, pokusíme se o dotaci

500

500
vybavení - nábytek

2 300
jsou podány žádosti

jsou podány žádosti
musí se sehnat fin.zdroje ROP JV
je podána a akceptována žádost z
OPŽP

5.

10
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lPlán oprav - rozpoþet na r.2010 v tis. Kþ
PĜipravované a
pĜedpokládané
rozpoþt. náklady
akcí v r.2010

Název akce
poĜ.þ.

OzelenČní obce § 3639 2 500

1.

5.

Oprava chodníkĤ po
obci § 2219 - náves
Oprava veĜejného
osvČtlení Dolní konec,
Zámostí a sklepní uliþka
Oprava obecního
rozhlasu
Oprava dČtských hĜišĢ a
doplnČní vybavení

6.

Rekonstrukce stĜechy Statek þ.p. 126

2.

3.
4.

Celkem

op

or p
a vr ya v y

Použito v
tomto
návrhu
rozpoþtu
na r. 2010

Poznámky

500

výsadby lesních ploch a celková
výsadba ozelenČní ve vesnici

1 000

200

500

500

50

50

150

150

0

0

4 200

1 400

žádost o dotaci z ROP

v roce 2010 bude pĜipravována
žádost o dotaci na MK popĜ. ROP

PĜíloha 2. k rozpoþtu na r. 2010 v tis. Kþ
Plán pĜíspČvkĤ na sociální práci, na sport a pro ostatní spoleþenské organizace

§

VÝDAJE

Skuteþnost 2009

3319

Kultura

70,0

Rozpoþet
2010
40,0

3399

Sociální pĜíspČvky obþanĤm - nepenČžité

29,0

35,0

3419
3419

Org. 1 KOPANÁ (SK SudomČĜice)
Org.2 - HOKEJBAL (SK SudomČĜice)
Org. 3 TČlovýchova a zájmová þinnost -šachy (SK
Horáþek)
org. 4 TČlovýchova a zájmová þinnost - Hynþica
Org.5 Novický - Novitech

200,0
80,0

200,0
90,0

10,0
40,0
10,0

0,0
40,0
10,0

83,0
50,0

90,0
30,0

3419
3419
3419
3429
3429
3429
3429
3429

Org. 1 SRPŠ
Org. 2 ZahrádkáĜi (MO ýZS)
Org. 3 PĜíspČvek na zarybnČní rybníku Vanćurák, rybáĜi
SudomČĜice
Org.4 PĜíspČvek vþelaĜĤm na vakcinaci
Org. 5 PĜíspČvek MO Myslivci Valcha na krmení zvČĜe v
zimČ
Plán pĜíspČvkĤ na sociální práci, na sport a pro
ostatní spoleþenské organizace § 3419+ 3429

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

0,0

0,0

4,0

5,0

0,0

0,0

477,0

465,0
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Komentář k rozpočtu a ke stavebním akcím r. 2010
Letošní rok bude opět hodně složitý. Jednak příjmy ze státního rozpočtu a výběr daní se dle
vývoje v 1. čtvrtletí reálně očekávají cca o 1 mil. Kč nižší, než se předpokládalo.
Další neznámou je odsouhlasení různých dotací. Bylo podáno množství žádostí o dotace
z EU: na zateplení obou budov škol a budovy zahrádkářů, na cyklostezky, na výsadbu lesa
v bývalé škarpě u Baťova kanálu, na výstavbu sociálního zařízení na přístavišti, na dětské hřiště,
na ozelenění obce a na sběrný dvůr u ČOV. Připravují se žádosti o dotace na rekonstrukci Statku, na vodovody a kanalizace, na lávku přes Baťův kanál a další aktivity.
V březnu t.r. se provádějí akce : Rekultivace Horní terasy u obrázku sv. Petra a Pavla
a u kapličky sv. Urbana a oprava venkovního mobiliáře zahrádkářského areálu a výsadba zeleně
v lokalitě Starý potok a pod vinohrady.
Stanislav Tomšej

Čtvrtletník Sudoměřský zpravodaj vydává Obec Sudoměřice, PSČ 696 66,
tel.č. 518 335 222, e-mail:obecsudomerice@iol.cz http://www.obecsudomerice.cz/
Registrační číslo: 370600599
Redakční rada: Pavla Sochorová, šéfredaktorka, e-mail: pavla.redakce@centrum.cz
členové redakční rady: RNDr. Danuše Nováková, Bc. Helena Tomčalová,
Jana Miklová, Marian Kočiš.
Administrace: redakční rada, 450 ks výtisků
Sazba a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
Příští číslo vyjde v červnu 2010
Výtisk zdarma
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Duchovní okénko otce Jiřího
Ptáme se: Proč je bolest? Bolest často pramení z hříchu.
Podvodník oklamal chudou vdovu, způsobil jí tím utrpení, ale také sobě: zlé svědomí. Každý
hřích přináší utrpení: Druhým škodit - rodiče nectít - posmívat se druhým. Dítě, které své matce
ukradlo peníze, tak dlouho nenajde klidu, dokud se k hříchu nepřizná a není potrestáno. Otec
rodiny propije peníze, místo aby jimi vydržoval rodinu. Sám nemá pokoje, v rodině jsou kvůli
otcově hříchu hádky a nouze. Kdo svádí k hříchu, lže a klame, když hřích vychvaluje. Jestliže se
někdo hříchu - dopustí, brzo pozná, že stojí s prázdnýma rukama. Všechny oběti, které přinesl,
aby se dopustil hříchu, byly nadarmo.
Proč je bolest? Co říká o ní Bůh? „Když budeš z toho stromu uprostřed ráje jíst, musíš
zemřít“, řekl Bůh. Ale Eva věřila ďáblu a jeho poslechla. Tak se objevil hřích na zemi, a skrze
hřích i smrt, bolest. Bůh chce naše blaho. Jestliže tedy on utrpení ponechává, činí tak jen pro
naše dobro. Z jakých důvodů?
Z několikatera:
a/ Utrpení nás poučuje - chybami se člověk učí. Malé dítě se dotkne prstem horkých kamen,
až se spálí, potom je opatrnější. Je mlsné, dokud jednou neolízne hořčici místo marmelády, ocet
místo limonády, sůl místo cukru. Podobně Bůh nám nechává zakusit, že hřích nepřináší žádnou
radost. Naopak přináší utrpení, bolest. Bolest zbavuje hřích všeho kouzla.
b/ V utrpení se máme obrátit k Bohu.
Sv. Řehoř Vel. říká: Bolesti, které nás tlačí, nutí nás, abychom se k Bohu vrátili.
Rána se natře jodem. Slepé střevo se vyoperuje. Něco podobného je to při ráně hříchu: Mladík kradl, byl dopaden - musí se stydět před učitelem a před kamarády - je vyléčen. Bůh musí
něco vyoperovat, co duši škodí - řez - dělá dobře!
Sv. Jeroným říká: Boží Prozřetelnost vše řídí a co my považujeme za zlé, je lékárnou. Mladík
jde po špatné cestě. Bůh uzavře mu cestu, protože vede do záhuby - nedostane se na učení - Bůh
připravil pro něho něco jiného, co je pro něho lepší. Zlo se skvěje jako pivoňka - ale brzo opadají
lístky květu, zbude jen suchá lodyha. Ze slibů zla nakonec nezůstane nic, jen hanba a škoda - ale
Bůh na nás čeká, zda aspoň teď ho uvidíme a k němu se vrátíme. Odklon - příklon. „Bůh vede
po tvrdých stezkách, ale vede k dobrému.“
c/ V utrpení tě Bůh zkouší. Seneka říká: „Co člověk dovede, to se pozná jen při zkoušce“. Štěstí
v životě činí mnohé lidi rozmazlenými. Zato život bez pohodlí člověka duchovně zoceluje.
Vidíme to na příkladě v přírodě: „Je-li strom často ohýbán větrem, zapustí tím hlouběji
kořeny. Stromy, které rostou v příjemném údolí, tak odolné nebývají“ (Seneka). Aby se někdo
stal mužem v právem slova smyslu, potřebuje tvrdé životní okolnosti... V ohni se pozná, zda je
zlato pravé, v neštěstí - je-li muž statečný. Utrpení ukáže nejlépe, zda někdo vůli Boží plní či
neplní. Utrpení na nás Bůh dopustí jen tehdy, když vidí, že je nám přiměřené. Kdo má pevnou
víru, přijme je od Boha - trpělivě, odevzdaně. Ten, kdo nevěří, brání se proti němu, je zlostný,
nespokojený, netrpělivý. Ted‘ se na to přišlo: Byla tu víra? Byla tu nevěra? Byla tu opravdu láska
k Bohu - nebo ctižádost, smyslnost, zištnost? Charakter muže se pozná nejjistěji podle toho, zda
při hře dovede prohrát. A podobně něčí víru nejlépe podle toho poznáme, jak dovede snášet
své utrpení. Mozart řekl: „Budu spokojený, ať to dopadne, jak chce, protože vím, že to chtěl
Bůh, který všechno řídí k našemu dobru“. A na závěr ještě jedná krásná myšlenka: Každý z nás
je připoután vláknem k Bohu. Když se dopouštíme hříchu, vlákno se přetrhne. Ale když své viny
litujeme, Bůh sváže vlákno a udělá na něm uzel, takže vlákno je kratší než dřív. Každým odpouštěním jsme Bohu blíž a blíž. Přejí Vám všem, ať vaše vlákno k Bohu na konci pozemského života
bude to nejkratší.
- O. Jiří Sch.P.SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Zpívání u vánočního stromku
Poděkování za uskutečnění akce patří: obecnímu úřadu za poskytnutou část finančních
prostředků, manželům
Bučkovým za poskytnuté víno na svařák,
manželům
Schäckovým za guláš a přípravu svařáku, manželům
Novotným, kteří zajistili,
abychom měli z čeho jíst
a pít, sudoměřické schóle a všem účinkujícím
dětem pod vedením
pedagogického
sboru
naší školy i vedoucích
tanečních kroužků za
bohatý program a vánoční stánek a také Mirkovi Mikéskovi za ozvučení celé akce. Všichni jmenovaní v tomto předvánočním čase věnovali vše zcela zdarma, pouze z dobrého srdce… Všem,
kteří se i minimálně podíleli na této akci a pomohli nám, ze srdce děkujeme.
Pavla Sochorová – předsedkyně kulturní komise
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Adventní koncert
Zima byla letos dlouhá, ale jaro už
snad konečně klepe na dveře. My se
však ještě alespoň na chvilku ohlédněme o tři měsíce zpět za nejkrásnějšími
zimními svátky. Tehdy o čtvrté adventní neděli se v nás snažila vánoční
atmosféru naladit sudoměřická schola, která uspořádala v místním kostele
Ježíše Krista Krále adventní koncert.
Zazněly zde písně nejen adventní, ale
i vánoční, prokládané písněmi takzvaně obecnými. Ve snaze o intimitu
projevu sbor letos doprovázela oproti
minulým letům zvukově i početně
komornější skupina muzikantů.
Klávesy s kytarou
střídala
Michaela Janečková za
decentního doprovodu perkusisty
Miroslava Mikésky.
Program zpestřovala nejen pěvecká
sóla sboristek, ale
i procítěná pěvecká a houslová sóla
hosta scholy Jana
Holubíka.
Michaela
Janečková

Návštěva v Domě pokojného stáří
Jako každoročně, tak i letos naše děti z tanečního kroužku, přišly popřát krásné Vánoce
našim spoluobčanům do Domu pokojného stáří.
Připravily si pro ně pásmo koled, vánočních veršů a vše doplnily hraním na flétny.
I když je v domově jen menší množství lidí, tak to určitě stojí za to. S radostí si pobrukovali
koledy spolu s dětmi a závěrečnou koledu ,,Narodil se Kristus pán „, už zpívali hlasitě.
Děti pro ně každým rokem vyrobí jak přáníčka, tak drobné dárečky, které je určitě potěší.
Oni je na oplátku odmění svým úsměvem a potleskem a nezapomenou je obdarovat sladkostmi, které přijdou dětem vždy vhod.
Proto doufáme, že i letošní Vánoce si zase všichni spolu zazpíváme.
Radka Bučková
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Tříkrálová sbírka 2010
V sobotu 9. ledna 2010 jsme ve Strážnici
a v okolních obcích uspořádali tradiční Tříkrálovou sbírku. Koledování se zúčastnilo 75 skupinek
koledníků.
Ve Strážnici koledovalo 46 skupinek a vykoledováno bylo 164.558,-- Kč.
V Sudoměřicích koledovalo 8 skupinek
a vykoledovalo se 50.592,- Kč + 47,5 Euro.
Celkový výtěžek z koledování činil /po započtení rovněž vykoledovaných 58,48 eura/ celkem
330.734,--Kč. Celý výtěžek jsme odeslali na celostátní účet této sbírky.
Část z výtěžku naší sbírky chceme využít
pro potřeby charitní pečovatelské služby, rovněž
podpoříme oběti přírodních katastrof a tradičně
pomůžeme i některým sociálně slabým rodinám.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu letošní Tříkrálové sbírky, jež se
tentokrát uskutečnila za nepříznivých povětrnostních podmínek.
z podkladů Charity Strážnice zpracoval Ing. Josef Janeček
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Výlet o jarních prázdninách
Dne 6. března 2010 pořádala farnost Sudoměřice
výlet rodin do Benediktýnského kláštera v Rajhradě a do hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka
v Brně.
Benediktýnským klášterem nás provedl mnich,
který zde působí již řadu let. Ukázal nám prostory, ve
kterých zde žijí, které jsou využívány pro společenské akce, ale i prostory, které je nutno ještě zrekonstruovat. Dozvěděli jsme se také o minulosti kláštera
a prohlédli jsme si unikátní knihovnu, kde je uloženo
65 000 vzácných historických knih.
Dále jsme putovali do nedalekého Brna, kde
jsme navštívili hvězdárnu a planetárium Mikuláše
Koperníka. Po odborném výkladu s ukázkou dalekohledů jsme shlédli pohádku: ,,Návštěva z vesmíru“. Pohádka byla poučná a líbila se nejen dětem, ale
i dospělým. Výletu se zúčastnilo 22 dětí a 21 dospělých. Počasí nám přálo, akce se zdařila a těšíme se na
další společné zážitky.
Tímto děkujeme také o. Jiřímu, který společně prožitý den zorganizoval.
Jana Miklová

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Ze školních lavic
Rok 2010 se dostal do plných obrátek. V měsíci lednu dostali žáčci prvního ročníku své
první vysvědčení a předškoláci navštívili školu, aby nahlédli a seznámili se již před zápisem
s prostředím základní školy.

Zápis do 1. ročníku
V pondělí 1. února se konal
zápis k základnímu vzdělávání.
Z jedenácti zapisovaných dětí jich
v příštím roce zasedne do lavic
deset. Žáci prvního ročníku budou
tvořit jednu třídu. Na všechny
budoucí prvňáčky se ve škole moc
těšíme. Zápis k předškolnímu
vzdělávání se uskuteční ve středu
13. dubna 2010 v budově MŠ.

Školní ples
V sobotu 6. února se
uskutečnil tradiční školní ples,
který organizuje Rodičovské
sdružení při ZŠ a MŠ Sudoměřice ve spolupráci se školou
a OÚ Sudoměřice. S kulturním programem zde vystoupil
taneční kroužek pod vedením
Radky Bučkové, mažoretky
z Petrova pod vedením paní
Podrazilové a premiéru zde
měli žáci pátého ročníku se
svou polonézou, pod vedením Hany Veselé. O dobrou náladu, která končila v ranních hodinách,
se postarala místní kapela
Dolinečka.
Připravena
byla i bohatá tombola, za
kterou všem sponzorům
velmi děkujeme.
Letošní ples, který měl
hojnou účast, považujeme
za velmi zdařilý. Tímto
děkujeme Rodičovskému
sdružení a všem, kteří se
podíleli na přípravě a jeho
zdárném průběhu.

18
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Připravované akce
V
nejbližších
dnech bude třída pátého ročníku vybavena
novým
dataprojektorem a počítačovou
učebnou. Tato učebna
bude sloužit k výuce
předmětu „Informatiky“, který je nově
zařazen do učebního
plánu čtvrtého a pátého ročníku od příštího
školního roky. Cílem
předmětu je porozumění toku informací
počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím. Dovednosti získané v této oblasti umožní žákům aplikovat výpočetní techniku
ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.
V měsíci březnu se uskuteční tradiční kreativní dílny jak pro žáky ZŠ, tak pro jejich rodiče.
Letošní tématem budou pravděpodobně Velikonoce a budeme se učit plést z pedigu.
Od měsíce dubna do měsíce června proběhne opět výuka plavání jak pro děti MŠ, tak pro
žáky ZŠ.

Mgr. Hana Veselá - Zástupce statutárního orgánu
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Mateřská škola
Divadélko Rolnička
9.2. 2010 shlédly děti MŠ a žáci 1. třídy ZŠ maňáskové představení „ CESTA DO VESMÍRU“ v podání divadélka ROLNIČKA. Opět jsme se sešli s oblíbeným kašpárkem, se zvířátky
a návštěvníkem z vesmíru. Pohádka byla zaměřena na třídění odpadu.

Masopust v MŠ
Fašanku, fašanku, už je ťa namále…..
Naše MŠ si ve středu 17. 2. 2010 stejně
jako loni před začátkem postní doby připomněla konec masopustu.
Celý týden děti s učitelkami vyzdobovaly své třídy, chodby, zhotovovaly si masky.
Doma pomáhali dětem rodiče, kteří všem
připravili nádherné masky. Po svačince se

děti převlekly za pohádkové bytosti, klauny, ale také za novodobé Spidermany
a Batmany. Děti dostaly hudební nástroje a celý průvod prošel školkou, navštívil
paní kuchařky, kterým předvedly pásmo
lidových říkadel a písní. Do košíku pak
dostaly sladkosti a odcházely do třídy.
Celý „Masopustní rej“ pokračoval soutěžemi, zpěvem a tancem až do oběda.

Dana Nováková
vedoucí učitelka MŠ

Dotek Hlíny
V pátek 19.2. se třídy Berušek a Včeliček zúčastnily 1.části výukového programu
„Dotek hlíny“. Děti práce s hlínou velmi bavila a už se těší na druhou část, která proběhne
v březnu.
20
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Miss ZŠ Sudoměřice
V sobotu 16. 3. 2010 v 15.00
hod. se v tělocvičně ZŠ uskutečnila MISS ZŠ Sudoměřice. Celý projekt vznikl z podnětu našich dívek
ve Školní družině. Děvčata si chtěla na vlastní kůži vyzkoušet nejen
roli Miss, především ale chtěla
ukázat svůj um a další stránky své
osobnosti, o kterých často nemáme
ani tušení. Celý program nacvičovaly ve svých volných chvílích.
S choreografií jim pomáhaly paní
vychovatelka Ria Hadašová a Radka Bučková. Na organizaci se pak

podílela kromě školy také Rada
rodičů. Za podpory obce a sponzorů tak vznikla celá akce MISS
ZŠ Sudoměřice. O titul bojovaly
dívky 3., 4. a . ročníku. Jmenovitě: Adélka Bučková, Ivonka Suranová, Eliška Bučková, Verunka
Brožková, Kristýnka Zezulová,
Barunka Šebestová, Kačka Mráková, Monička Leskovská, Anička Šebestová, Nikolka Kvaltínová
a Monička Chocholáčková. Dív-

ky soutěžily ve čtyřech
disciplínách. V první
disciplíně se představily porotě i divákům, ve
druhé plnily úkoly z klobouku, třetí byla volnou
disciplínou a čtvrtou
byla módní přehlídka,
kde dívky předváděly
modely společně se svými spolužáky a dětmi
z MŠ. Po splnění disciplín čekal na dívky
poslední úkol a to odpovědět na otázku porotce,
kterého si vylosovaly.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Korunku vítězce Moničce Chocholáčkové, která získala i titul Miss SYMPATIE, předala
MISS ČR 2007 Lucie Hadašová. Na druhém místě se umístila Anička Šebestová, na třetím Kristýnka Zezulová. Pro nás však zvítězila za svůj um, odvahu, píli a odvedený kus práce všechna
děvčata. Všechny soutěžící si odnesly spoustu dárečků. Celý pořad moderovali a zpěvem i hudbou prokládali Erika a Motýl. Soutěž byla zakončena diskotékou.
Všem účinkujícím, sponzorům, organizátorům, porotě a divákům patří velký DÍK.
Mgr. Hana Veselá - Zástupce statutárního orgánu

Degustace ovocných destilátů a macerátů
Dne 29.ledna proběhla v místní tělocvičně degustace ovocných destilátů a macerátů, na které se hodnotilo celkem 1048 vzorků destilátů a macerátů. Tyto vzorky byly rozděleny celkem do
28 komisí. Byly vybrány nejlepší vzorky, které se dále ohodnotily v subkomisi a z každé odrůdy
se vybral celkový vítěz. Degustace se zúčastnilo celkem 90 degustátorů z Čech, Moravy a Slovenska pod vedením p. Z. Fojtíka. Letos se nám podařilo přesvědčit i některé občany ze Sudoměřic,
aby si vyzkoušeli hodnocení destilátů pod vedením zkušených degustátorů. Doufám, že se jim
tato zkušenost líbila a budou se účastnit i v dalších ročnících.
S. P. Dest. Sudoměřice.
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Košt ovocných destilátů a ochutnávka
tradičních moravských jídel a macerátů
Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořádal
dne13. února 2010 v místní tělocvičně ZŠ 8. ročník
koštu ovocných destilátů a ochutnávku tradičních
moravských jídel a macerátů. Od 14 00 hod. hrála
k tanci a poslechu cimbálová muzika Strážničan
a mohli jste ochutnat celkem 1048 vzorků ovocných
destilátů a macerátů. Vítězem koštu se stal p.Možnar
ze Strážnice se vzorkem durancie 2009. Součástí

tohoto koštu je i vyhlášení Pěstitelská
pálenice roku. Tímto titulem se letos
pyšní Pěstitelská pálenice Nesovice.
V letošním roce jste mohli
ochutnat širokou škálu domácích
jídel, které upekla šikovná děvčata
ze Sudoměřic i Strážnice a výborné
uzeniny a guláš z Řeznictví manželů

Schäckových. Tímto jim všem velmi
děkujeme!!
Taktéž děkujeme všem sponzorům a obecnímu
úřadu za podporu
uskutečnit
tuto
akci.
Zdeněk Fojtík
S.P.D. Sudoměřice
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Ples mladých
V sobotu 20.2.10 se uskutečnil zvířátkový ples
mladých. Jako obvykle se celé koncepce ujal Mira
Mikéska a spolu se svým stálým týmem a skupinou
Mirečkovi sekerášé uspořádali velkolepou zvířecí šou.
Mezi Dalmatiny a krásnými kočkami domácími i skutečnými šelmami se pohybovala naprosto klidně solidní myš domácí, procházel se pyšný páv, z německých
luhů přiletěli Die Biene Maja i s Vilíkem, a z afrických
stepí přiběhla
úchvatná zebra. Přihnal se
také drak chrlící opravdický
oheň… Lístky
do
tomboly
bylo sice možno zakoupit,
přesto
však
byly některé
z cen vykoupeny navíc i velkým osobním úsilím. A při
soutěži o finální výhru bylo vskutku na co se dívat!
Vzhledem k tomu, že akce skončila až v hlubokých
ranních hodinách, není pochyb o všeobecné spokojenosti zúčastněných.
PS
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Svaz důchodců ČR základní organizace Sudoměřice
Ve čtvrtek 4. února 2010 byla ustavující schůze Svazu důchodců ČR.
Založení organizace si vyžádala skutečnost, že hodně našich starších spoluobčanů bylo registrováno v okolních
obcích, hlavně v Hodoníně.
Řízení schůze se ujali důchodci, kteří mají zkušenosti z Hodonína,
seznámili přítomné s akcemi, které
v Hodoníně organizují.
Od členů místní organizace byly
vzneseny požadavky a připomínky
a na základě tohoto, bude vypracován
plán akcí.
Ustavující
schůze
se
zúčastnil také starosta obce
a přislíbil důchodcům i finanční podporu.
Po
skončení
schůze
byl zvolen 7 členný výbor
+ předseda KRK a 5 úsekových
důvěrníků.
První oficiální schůze
SD byla svolána na 4. března
2010, zúčastnilo se jí 31 členů.
K tomuto datu již má organizace 53 členů.

Po programu schůze
byla volná zábava jako
vzpomínka na bývalé
oslavy MDŽ. Občerstvení si přinesli členové
sami a bylo veselo. Myslíme, že kdo se zúčastnil,
nelitoval.
Jen tak dál!!!!!!!!!!!!!!
Růžena Klásková
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Tak u nás vypadaly ženské kroje kdysi
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vážení spoluobčané,
chci vás informovat o termínech přistavení velkoobjemových kontejnerů a svozu nebezpečných odpadů v obci pro rok 2010. Dále chci zhodnotit uplynulý rok 2009, co se týká množství
vyvezeného odpadu a taky Vás informovat o výši nákladů, které jsou s tím spojené.
Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány vždy v pátek tak jako v minulém roce
a budou se odvážet vždy v pondělí. Při ukládání odpadu do kontejnerů Vás žádáme o co nejlepší
ukládání tohoto odpadu tak, aby této možnosti mohlo využít co nejvíce našich občanů.
Termíny přistavení:

16. 4.
28. 5.
23. 7.
10. 9.
22. 10.
12. 11.

2010
2010
2010
2010
2010
2010

Svoz nebezpečných odpadů bude stejně jako v roce 2009 dvakrát a to vždy v pondělí.
Termíny svozu nebezpečného odpadu:

19. 4. 2010
25. 10. 2010

Co se týká zhodnocení sběru tříděného odpadu v roce 2009 posunuli jsme se o velký kus
dál. Množstvím vytříděného odpadu jsme dosáhli 56 tun, což je o 13 tun více oproti roku 2009.
Pro srovnání:
2005
22,327 tun na 1 obyvatele:
18,59 kg
2006
27,027 tun
22,45 kg
2007
39,198 tun
32,7 kg
2008
42,877 tun
35,73 kg
2009
56,251 tun
46,53 kg
Na toto třídění bylo v roce 2009 použito celkem 4 267 ks pytlů, oproti roku 2008 bylo navýšení o 889 pytlů.
Ve velkoobjemových kontejnerech bylo svezeno celkem 124 tun odpadu. I v této oblasti je
dost podstatné zvýšení a to o 31 tun odpadu.
Díky všem těmto navýšením jsme celkově snížili množství směsného odpadu z popelnic a to
o 6 tun, což je hodně pozitivní. Směsného odpadu z popelnic bylo celkem 308,4 tun.
Bonus od firmy EKO KOM za tříděný dopad činní 167086,50 Kč.
Náklady spojené se svozem odpadů se neustále zvyšují. Pro přehled za rok 2009 bylo vynaloženo celkem 930 025,72 Kč. Z této částky bylo od občanů vybráno cca 300.000,- Kč.
Sami se můžete přesvědčit, že náklady spojené se svozem odpadu jsou dost značné.
Vy jako občané platíte za svoz odpadu 250,- Kč na osobu, zbývající část doplácí OÚ což je
380,-Kč/os.
Návrh komise ŽP je, aby se finanční zatížení rozdělilo na polovinu, kdy celková částka na
osobu je 630,- Kč. To znamená, že by občané platili za svoz odpadu 315,- Kč/os.
Myslíme si, že možnosti pro likvidaci odpadů z domácností jsou v naší obci na velmi dobré
úrovni a navýšení částky je adekvátní k těmto službám.
Marian Kočiš, předseda Komise ŽP
28
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Sociální okénko
Novela vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláškou č. 451/2009 Sb. ze dne 14. prosince 2009, která vyšla ve sbírce zákonů 21.12.2009
a nabyla účinnosti od 1.1.2010 se novelizuje vyhl. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a to v § 36, za který se vkládá § 36a.
Týká se příspěvku na provoz motorového vozidla občanů, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, pro
rodiče nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění
zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení, za rodiče se považuje pro účely tohoto příspěvku též občan,
kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
orgánu a pro těžce postižené občany II. stupně.
Novela v některém případě „přitvrdila“ – pro srovnání:
Výše příspěvku pro III. stupeň postižení + rodiče nezaopatřených dětí
U jednostopého vozidla před novelou: Kč 4200,-/rok, po novele 3360,-/rok
U ostatních vozidel před novelou:
Kč 9900,-/rok, po novele 7920,-/rok
Výše příspěvku pro II. stupeň postižení:
U jednostopého vozidla před novelou: Kč 2300/rok, po novele 1150,-/rok
U ostatních vozidel před novelou:
Kč 6000,-/rok, po novele 3000,-/rok
Jinde zmírnila - jestliže občan ujede ze závažných důvodů více než 9000 km za rok(před
novelou), výše příspěvku zvýší o Kč 400,- při zdravotním postižení III. stupně a Kč 200,- při
zdravotním postižení II. stupně, to samé navýšení obdrží občan v roce 2010 a stačí mu k tomu,
aby ujel ze závažných důvodů více než 7000 km za rok.

Upozornění:
Pobytové služby pro osoby s mentální retardací
Kompletní pobytové služby formou celoročního pobytu osobám starším 18 let s mentálním postižením (retardací všech stupňů), případně kombinovaným s fyzickou nebo smyslovou
vadou, poskytuje zařízení „Srdce v domě“, příspěvková organizace, Klenotnice 81, 692 01 Mikulov. Občané, kteří by pro své blízké či známé takovou službu potřebovali, se mohou obrátit na
uvedené zařízení prostřednictvím telefonu 519/515187, 519/515188.
Novela zákona 155/1995 Sb.
V těchto dnech dostávají občané, pobírající invalidní důchod, ať už plný nebo částečný,
z České správy sociálního zabezpečení v Praze oznámení - důchody pojmenované dle nové
terminologie podle novely zákona o důchodovém pojištění. Zákon o důchodech se novelizuje
v tom smyslu, že od 1.1.2010 už neexistuje invalidní důchod plný nebo částečný, ale jsou tři typy
invalidního důchodu – a to invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně, kdy třetí
stupeň je z nich nejzávažnější. Pro občany to v této chvíli znamená pouze informaci o uvedeném, nemění se ani výše důchodu, ani z tohoto oznámení neplyne žádná povinnost pro občany
– např. ohlašovací nebo jakákoli jiná.
Od 1.1.2010 se pak budou posuzovat všechny invalidní důchody znovu, podle nových
kriterií stanovených novelou zákona, a to každý vždy v tom termínu, který je už lékařem určen
(každý občan vždy ví, kdy se má dostavit před posudkového lékaře – někdo každý rok, jiný za
dva, za tři roky …) .
Dotaz: Studuji vysokou školu a slyšel jsem, že už se doba tohoto studia nebude počítat
do důchodu.
Odpověď: Od 1.1.2010 už přestává být náhradní dobou pojištění studium na střední,
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vyšší odborné nebo vysoké škole. Od tohoto data mají studenti starší 18 let možnost účastnit se
důchodového pojištění dobrovolně, to znamená, že si mohou každý měsíc platit na toto pojištění. V roce 2010 činí nejmenší možná částka Kč 1660,- měsíčně (28% z částky odpovídající jedné
čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2010). Také doba pojištění pro nárok na starobní důchod
se mění – do 31.12.2009 stačilo 25 let pro nárok na starobní důchod, od 1.1.2010 se postupně
doba pojištění zvyšuje, až po roce 2018 činí 35 let.
Bc. Helena Tomčalová – členka sociální komise

Užovka stromová – had hospodáříček
Mojmír Vlašín
Málokterý region se může pochlubit takovou
vzácností. Pouze na třech místech v ČR žije vzácná,
kriticky ohrožená užovka stromová. Setkat se s ní
můžete v Poohří, v Podyjí a v Bílých Karpatech. Požívá ochrany nejen v České republice, ale je chráněná
i směrnicí Evropské unie.
Užovka stromová hrála velkou roli v mytologii.
Podle pověsti roku 293 př. n. l. zasáhla starověký Řím
velká epidemie neznámé nemoci. Zahnal ji římský bůh
lékařství Aesculap, který přišel právě v podobě tohoto
hada. Římané užovkám z vděčnosti postavili chrámy
a začali je v nich chovat. Aesculapova hůl s jednou, či
dvěma ovinutými užovkami je od těch dob symbolem
lékařů i farmaceutů. V některých oblastech se věří,
že tento had přináší štěstí tomu domu, kde se usadí.
Říká se mu had hospodáříček. Výskyt této užovky na
Moravě navazuje na karpatská pohoří na Slovensku.
Například v oblasti Žítková se rozprostírají sečením udržované louky s prameništními mokřady
a minerální prameny. Užovka stromová zde byla potvrzena roku 1984 vůbec poprvé v Bílých
Karpatech. Také na jiných místech mnoho starousedlíků, ale i chalupářů tuto užovku zná,
a nijak se jí neobávají, dokonce o ni i pečují. Bez jejich znalostí ji v takových místech neobjeví
ani zkušený zoolog. Pro existenci populace těchto užovek je nezbytné místo ke kladení vajec.
Původně k tomuto účelu využívaly především stromové dutiny vyplněné trouchem, v současné
době jsou jako líhniště vajíček často vyhledávány kupy tlejícího materiálu (např. hnojiště, komposty). Důležitou součástí biotopu je i vhodné zimoviště. Někdy tak bývají využívána i místa,
kde jsou v letním období kladena vajíčka, jindy zimují ve starých sklepích, skalních štěrbinách
apod. „Stromovky“ sleduji ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty už od roku 1984, kdy se
mi podařilo poprvé průkazně doložit jejich výskyt na moravské straně. Za ta léta jsem shromáždil celou řadu údajů, ale pořád ještě spousta inforamcí chybí. Nyní je jasné, že tento had je přítomen ve Zlínském kraji i mimo hranice CHKO. Pomožte mi ho hledat! Ptáte se jak ? Pomůže
mi každý údaj s fotografii hada, označený datem a místem. V dnešní době elektronických medií
je nejlepší digitální foto poslat e-mailem. Pokud naleznete svlečku hada ( takovou tu košilku,
kterou hadi několikrát ročně svlíkají), pošlete mi ji i s datem a místem nálezu klasikou poštou.
Za jakékoliv spolehlivé informace předem děkuji.
Ekologický institut Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, 542 422 755,
mojmir.vlasin@veronica.cz
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Přípravný výbor pro zabezpečení oslav 70. výročí založení
organizovaného fotbalu v obci zahájil svou činnost
Na svém prvním zasedání byl ustaven přípravný výbor oslav ve složení:
Dr. Kobéda Miroslav, Kočišová Marie, Mikéska František st., Noga David, Novák Aleš,
Šrédl Emil, Tomšej Stanislav a Buček Štěpán. Jednání probíhalo i za účasti členů sportovní komise Obecního zastupitelstva: Marady Ladislava, Mikésky Františka ml. a Sýkorové Markéty.
Na jednání, které řídil Buček Štěpán, byli všichni přítomni seznámeni se záměrem oslav a také
s ,,Návrhem obsahového, organizačně-technického a finančního zabezpečení oslav´´, které se
uskuteční v první dekádě měsíce srpna tohoto roku.
V úvodu jednání bylo konstatováno, že:
oslavy budou zabezpečovány ve spolupráci s Obecním úřadem,
jsou v souladu s usnesením sportovní komise OZ a záměry fotbalového vedení SK
Sudoměřice,
Všichni účastníci vyslovili souhlas s přednesenými záměry oslav, především:
Připomenout významné výročí založení organizovaného fotbalu v obci (1940) občanské a sportovní veřejnosti v místě i okolí.
Ocenit osobnosti v okruhu působnosti fotbalového oddílu SK Sudoměřice, které se
podílely na rozvoji tělovýchovy, sportu, funkcionářské a trenérské činnosti, aktivního podílu
na práci při budování materiálně technické stránky hřiště a jeho zázemí, včetně ocenění práce
fotbalových arbitrů.
Zajistit sportovní odpoledne formou přátelského utkání ,,starých pánů“ a přátelského utkání našeho mužstva s internacionály významného pražského klubu. Po celé odpoledne
zabezpečit doprovodné akce pro děti a mládež.
Zabezpečit taneční zábavu v zahrádkářském areálu ve ,,Starém potoku“.
Široce popularizovat tento druh sportu i samotnou akci na okrese Hodonín.
Vydat almanach – sborník - „70 let organizovaného fotbalu v Sudoměřicích“.
Dále všichni přítomní po podrobné rozpravě vyslovili souhlas s velmi konkrétním návrhem
obsahového zabezpečení oslav a odsouhlasili členy redakční rady pro přípravu vydání almanachu k tomuto výročí ve složení: Horňáček Petr, Dr. Kobéda Miroslav, Kočišová Marie, Rybecká
Tereza, Tomšej Stanislav a Buček Štěpán.
Výborem byly uloženy konkrétní úkoly členům, z nichž některé vyjímáme:
Zabezpečit finanční zdroje, sponzorské dary, příspěvky a účelové dotace na akci.
Neprodleně zahájit práci redakční rady.
Navrhnout osobnosti, členy fotbalového klubu a ostatní občany na ocenění.
V jarním období tohoto roku zahájit práce na úpravách sportovního areálu ,,U Kolní“
a jeho okolí s termínem dokončení do 31.čevence 2010.
Prostřednictvím ,,Sudoměřského Zpravodaje“ se obrátit s prosbou na naše spoluobčany a požádat je o zapůjčení možných artefaktů bývalých hráčů, činovníků výboru,
jako např.: dobové fotografie, členské legitimace z období činnosti založeného SPORTOVNÍHO KLUBU, SOKOLA či fotbalového oddílu SLOKOV, kopačky, kožené šněrovací míče
(se ,,švihlem“), holenní chrániče, vlaječky a další možné artefakty, které se nachází ještě
v domácnostech.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Tyto artefakty, prosím, předejte na Obecním úřadě, kde Vám bude vystaven doklad o převzetí,
nejpozději do 30.dubna 2010. Po skončení oslav budou všem vráceny zpět.
O dalších aktivitách a postupu přípravného výboru, Vážení spoluobčané, budete průběžně
informováni v místním rozhlase, obecním Zpravodaji a nástěnce u fotbalového hřiště.
Již nyní se přípravný výbor těší na Vaši spolupráci při organizačním zabezpečování této významné sportovně-kulturní akce v obci.
Za kolektiv přípravného výboru: Dr. Štěpán Buček

Novitech
Tým KOVOSTEEL NOVITECH Motorsport se připravuje na další sezonu, která začne
závodem v Násedlovicích 24.-25. dubna. Ještě předtím však čeká tým testování na okruhu ve
Vysokém Mýtě. Žluté barvy sudoměřické stáje bude i v tomto roce reprezentovat Michal Novický, který s formulí Reynard 032 F3 pojede Mistrovství střední Evropy „Berg Cup 2010“. Tohoto
seriálu se zúčastní také teamový kolegové Petr Pleša s formulí Reynard 010, Josef Dohnálek jr.
s Citroenem Saxo VTS a Jiří Pražák se Suzuki Swift. Vacenovský formulový pilot
Radek Krakovič odstartuje sezonu Jarní cenou Masarykova okruhu v Brně 23.-25. dubna
v Divizi 3 MMČR. Kalendář závodů a více informací na
www.novitech-motorsport.com

Schválně si zkuste, jak umíte mluvit …
Kmotře Petře, nepřepepřete toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si
toho přepepřeného vepře sám sníte.
Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera
krále Nabuchodonozora.
Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice.
Zalyžařivší si lyžař potkal nezalyžařivší si lyžařku.
Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu
řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.
Řehoř Řehořovič řeže řeřichu.
Svišt sice svisle visel. Zasvištěl svišt, slyšel sysel.
Vlk strhl srně hrst srsti.
Kdyby sis, ty lyžaři nezalyžařivší si, zalyžoval, byl bys zalyžařivší si lyžař!
Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
Sazeč dnes všecko nevysází.
Prut plul rychle po proudu.
V lahvi se lyricky perlil ricinový olej
Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy!
Zdroj - internet
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Starý muž a malý chlapec
Starý muž a malý chlapec šli z jedné vesnice do druhé. Cestou si stařec potřeboval odpočinout.
Posadili se tedy u cesty. Od dolní vesnice k nim přišel muž.
„Jdu z dolní vesnice do horní. Řekni, starče, jací tam žijí lidé?“
„A jací žili v té dolní vesnici?“, ptá se stařec.
„Zamračení, nepohostinní, odměření. Neměl jsem je rád!“
„A takoví budou i v té další vesnici.“, odpověděl stařec.
Za chvíli k nim přišel další muž.
„Jdu z dolní vesnice do horní vesnice. Řekni, starče, jací tam žijí lidé?“
„A jací žili v té dolní vesnici?“, ptá se stařec.
„Byli milí, vlídní, vstřícní a pohostinní. Měl jsem je rád.“
„A takoví budou i v té další vesnici.“, odpověděl stařec.
Když se znovu poutníci vydali na cestu, zeptal se chlapec:
„Dědo, komu z nich jsi řekl pravdu?“
„Oběma, chlapče, oběma“.

Malý chlapec a starý muž
Malý kluk řekl: „Někdy upustím lžíci.“
Stařík poznamenal: „A to já taky.“
Chlapec zašeptal: „Někdy se počurám.“
„Taky se mi to stává,“ usmál se stařík
Klučina pokračoval: „Každou chvíli brečím.“
Stařík jen kývl: „Jo, jo, já taky.“
„Co je ale nejhorší,“ řekl malý kluk, „zdá se mi, že si mě dospělí nevšímají a nemají na mě čas.“
A pocítil teplo staré vrásčité ruky.
„Vím, co tím myslíš,“ řekl mu starý pán.

Moudrý indián
Za starým moudrým Indiánem přišel mladý lovec.
Ptá se, co ho v životě čeká, jestli dobré nebo zlé. A starý lovec mu odpověděl:
„V každém člověku žijí dva vlci. Jeden je dobrý a jeden je zlý. Ti dva spolu neustále bojují.“
„A který z nich vyhraje?“, ptá se mladík.
„Ten, kterého krmíš.“
Zdroj - internet
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Kalendárium akcí na Výklopníku
pro rok 2010
Duben

30. 4.

ýarodČjnický slet SrdeþnČ Vás zveme na
Slet þarodČjnic a jiné þarodČjné þeládky pod Výklopníkem
Ve þtvrtek
30. dubna 2010 v 17.00 hodin Výklopník SudomČĜice
Program:
1. slavnostní zahájení
2. schválení letového Ĝádu
3. volba Královny þarodČjnic /pĜihlášky na místČ/
4. ochutnávka kouzelných nápojĤ pro malé i velké
5. grilování filipojakubského selete
6. táborák-diskotéka
TċŠÍ SE NA VÁS ODPORNÁ POROTA A POěADATELÉ: bc. Bradavice Chlupatá a
dr. Škaredka Odporná z Výklopníku
NezapomeĖte na košĢata a na jiné dopravní prostĜedky !!!

KvČten
1. 5.
8.5.

Odemykání plavební sezony na BaĢovČ kanálu
SudomČĜice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
www.obecsudomerice.cz
Výstava fotografií pod Výklopníkem a košt ovocných destilátĤ
SudomČĜice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

ýerven
12.7.
26.6.

TANEýNÍ PODVEýER S MÓDNÍ PěEHLÍDKOU
SudomČĜice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
Vodní rodeo
SudomČĜice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,

ýervenec
5-6.7.
17.7.
31.7.

CyrilometodČjské táboĜení pod Výklopníkem
SudomČĜice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
www.obecsudomerice.cz
Grilování na ostrovech pod Výklopníkem
SudomČĜice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
Vodácký den pod Výklopníkem
SudomČĜice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
www.obecsudomerice.cz

Srpen
7. 8.
21. 8.
29. 8.
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Splavování Ĝeky Moravy
SudomČĜice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
Grilování na ostrovech pod Výklopníkem
SudomČĜice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
Ukonþení prázdnin
SudomČĜice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
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Koutek pro děti
Milé dĒti,
pĢipravil jsem si pro vás nĒkolik úkolĪ a básniĀek. JistĒ jste
poznali, že se týkají jara. No jo, vždyĨ jaro je opĒt tady. SluníĀko
svítí ĀastĒji a volá nás k odpoĀinku a jarním hrátkám v pĢírodĒ.
Tak milé dĒti nemeškejte a do pĢírody utíkejte. MĒjte se hezky!
Zdraví vás váš skĢítek SudomĒĢiĀánek.

VLAŠTOVIÿKY

Vymaluj si obrázek!

VlaštoviĀky, vlaštoviĀky,
povídalky, švitoĢiĀky,
už nám z dálky jaro nesou,
na domov se celé tĢesou.
Prohlédly si, kde co leží,
hnízda, dvorky, špiĀky vĒží.

Pomož najít koĨátkĪm jejich
klubíĀka!

HÁDANKY
Létá nízko nad zemí,
dává lidem znamení.
Pršet bude za chviliĀku,
honem sáhni po deštníĀku.
(akvotšalv)
Jde to vodou, nešplouchá to,
Jde to lesem, nešustí to.
Zlatá koule, zlatý míĀ,
když se ztratí, den je pryĀ.
(ecnuls)
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