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Vážení občané,
v září ubývá den o celou hodinu, 52 minut a je stejně dlouhý jako noc. Slunce protíná světový
rovník a přechází ze severní polokoule na jižní a to je okamžik podzimní rovnodennosti. Přestože
letošní astrologický podzim nastal dne 23.září v 11 hodin 51 minut středoevropského letního času,
už koncem léta to vypadalo díky sněhovým přeháňkám na některých místech republiky spíše jako
v zimě. A když je zima a fouká studený vítr, je fajn si uvařit třeba šípkový čaj, který je plný
vitamínu C, protože náš organismus se v tomto kritickém období snadno oslabí a je dobré ho
posilovat. Zato draci mají vítr rádi a podzim je jejich čas. Pouštěli si je už ve 4. století před n .lp.
v Číně, aby zastrašili nepřítele nebo zahnali bouři. Dnes už v tom žádná mystika není. Jen dětská
radost z toho, když drak zachytí ten správný závan větru, který ho vynese vysoko k nebi. Jistě je
nás hodně takových, kteří mají barvy a vůně podzimu rádi a těší se ještě na pověstné „babí léto“.
Je to příjemný klimatický jev, objevující se zhruba od poloviny září do poloviny října, kdy bývají
výrazné rozdíly mezi denními a nočními teplotami, ale dny jsou ještě slunečné. V tomto ročním
období se můžeme těšit také na to, že si budeme moci o hodinu déle pospat, takže si nezapomeňte 28. října ve tři posunout hodiny na druhou hodinu středoevropského času!
S podzimem přichází také čas dušičkový a s ním i tradice zapálených svíček ve vyřezávaných dýních, která je stará nejméně 3000 let. Keltové věřili, že se první listopadový den mrtví nakrátko vracejí
mezi živé a aby nebloudili na cestě zpět, svítili jim na cestu právě takovými lampičkami ze zeleniny.
U nás zahrnuje dušičkový čas hned dvě významné slavnosti. Jsou to:
1.listopad - Svátek Všech svatých. Je vzpomínkovou slavností na ty zemřelé, kteří již dosáhli
věčné blaženosti.
2.listopadu – Památka zesnulých - Dušičky. Ty jsou v křesťanském světě brány jako vzpomínka
na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli. Je to čas hromadných návštěv hřbitovů. Čas podzimních
květů na hrobech a blikajících vzpomínek na naše zemřelé.
Takže vzpomínejme, rozjímejme a radujme se z každého nového dne, který tu na světě máme …
Vaše redakce

…podzim poznáte podle toho, že kvetou podzimní astry a podzimní
chryzantémy, - tyhle podzimní květy kvetou s obzvláštní silou a hojností,
nedělají mnoho cavyků, květ jako květ, ale zato jich je! Pravím Vám, že
tento rozkvět zralého věku je mocnější a vášnivější než ty prchavé a neklidné hejble mladého jara. Je v tom rozum a důslednost dospělého člověka: když už kvést, tedy důkladně; a mít hodně medu, aby přišly včeličky.
Co to je, takový padající list, nad tím rozkvětem podzimním? Copak nevidíte, že není únavy?
Karel Čapek – Zahradníkův rok
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tak nám zase jednou skončilo léto a nastává podzim. I ten sice může být krásný, ale přece jen většina
lidí více miluje léto, koupání, dovolené a cestování. Letošní léto bylo opět hodně neobvyklé, až nepříjemné svými vysokými teplotami, velkým nedostatkem vláhy. Tento extrémní stav, spolu se suchou, mírnou
zimou způsobil i mizernou úrodu na polích. Začátkem září zase hodně pršelo a hrozily povodně. Naše
současné generace mají tedy opravdovou smůlu, protože se nachází v období extrémních výkyvů počasí,
vznikající z globálního oteplování zeměkoule. Takže vida, i k nám se přihnala globalizace a asi se jí zase
tak lehce nezbavíme.
Zatímco velká, vrcholová politická scéna se v uplynulém období zabývala reformou daňového systému a americkým radarem v Brdech, naše vesnice si žila svými drobnými radostmi i starostmi. Na
konci školního roku se ve škole konala slavnostní akademie a rozloučení s žáky, kteří odchází do jiných
škol. Mezi odcházejícími byl i Lukáš Noga, který jde hrát vrcholový žákovský fotbal do Sparty Praha.
Pro tento jeho velký cíl se celá jeho rodina obětovala a odstěhovala se s ním do Prahy. Přejeme jim
hodně úspěchů. Na začátku prázdnin proběhlo také velmi vydařené ukončení hokejbalové sezony 2006
– 2007, pak úspěšná tradiční cykloshow ve Starém potoku, na přístavišti U Výklopníku vodácký den, na
rybníku Vanďurák noční rybářské závody aj. O prázdninách jste mohli také vysledovat velké množství
návštěvníků naší obce přijíždějící na kolech a přibylo také zájemců o plavby na Baťáku. Bohužel jim u
nás chybí základní turistická infrastruktura, kde se ubytovat, kde najít dlouhodobější program a kdo
vlastně se o turisty v Sudoměřicích řádně postará. Obec Sudoměřice má svou základní vizi, jak a co
udělat pro zvýšení atraktivity naší obce pro návštěvníky. Tento program v hrubých obrysech je již
obecním úřadem připraven a projde příslušným schvalovacím řízením v odborných komisích OÚ
a bude předložen začátkem roku ke schválení obecnímu zastupitelstvu. V další části zpravodaje
Vám tento rámcový program OÚ Sudoměřice k oblasti rozvoje turistiky předkládám k zahájení
diskuze a připomínkování. Nápady, připomínky a postřehy posílejte buď písemně do schránky na
OÚ nebo oslovte přímo své zástupce v komisích a zastupitelstvu.
Koncem prázdnin bylo dokončeno víceúčelové hřiště ve sportovním areálu SK Sudoměřice - U Kolní. Plánovaný termín dokončení stavby tohoto hřiště byl bohužel překročen o 6 týdnů, za což se všem
potencionálním uživatelům o prázdninách omlouváme. Provozní řád tohoto víceúčelového hřiště, určeného zatím pro hry - tenis, volejbal a nohejbal – uvádíme v další části tohoto zpravodaje.
Další velice důležitou stavbou je výstavba Technické infrastruktury „Díly za zahradou“. V těchto
dnech se dokončují stavební objekty vodovodní řad, STL plynovod a kanalizace s odbočkami pro napojení kanalizačních přípojek. Chybí ještě dobudovat v nejbližší době elektrické rozvody pro nn připojení
20 RD. Tuto stavbu za finanční účasti obce buduje firma E-on. Komunikace bude zatím v letošním roce
- provizorium. Výstavba řádné ulice bude až v dalších obdobích.
Začátkem měsíce října t.r. budou dokončovány autobusové zastávky u Statku i u bývalé tabáčky, dále
bude osazeno nové dětské hřiště v trnkové zahradě u křižovatky ulice Chaloupky s ulicí Mlýnskou a další
drobnější dodělávky a stavby, spíše údržbového charakteru.
3. září začal i u nás v Sudoměřicích nový školní rok. Je to rok, kdy se bude naše škola řídit novým
schváleným vzdělávacím programem a to přinese i větší odpovědnost jednotlivců, jak vyučujících, tak i dětí
a jejich rodičů. Přípravy před zahájením nového školního roku v naší škole se nesly ve znamení intenzivního uklízení, malování a různých úprav. Byla také vystavěna nová, rozběhová dráha na skok daleký
s gumovým povrchem. Doufejme tedy, že se dětem v naší milé školičce bude líbit a rádi ji budou navštěvovat. Do školy nám také přišlo osm nových velmi talentovaných prvňáčků. Jsou to tři kluci a pět děvčat.
Přeji jim, ale i ostatním školákům, ať již navštěvují školu u nás nebo na druhém stupni ve Strážnici,
hodně dobrých výsledků v tomto školním roce a velké množství řádně uložených nových a potřebných
informací do jejich nejlepšího a nejdůležitějšího harddisku - tj. do vlastního mozku.
Stanislav Tomšej - starosta
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

ZÁŘÍ 2007

3

Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice,
které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Sudoměřice
dne 9. července 2007 ve 20.00 hodin
Usnesení č. VIII/1.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu VIII - ho zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice: Petra Bučka a RSDr. Štěpána Bučka
Hlasování č.1: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. VIII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program VIII. zasedání zastupitelstva.
Hlasování pro usnesení č.2: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. VIII/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků parc.č. 4973/1 o výměře 24.735 m2 za 494 700,-Kč
a parc.č.4973/3 o výměře 31.351m2 za cenu : 627 020,-Kč a smlouvu o smlouvě budoucí s výše uvedenými připomínkami ke kupní smlouvě.
Hlasování pro usnesení č.3: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. VIII/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej částí pozemku p.č. 2654/35 o výměře cca 5500m2 za cenu
100,- Kč/m2 v k ú. Sudoměřice, s tím že při podpisu kupní smlouvy bude sepsána smlouva o příležitostní výpomoci obci technikou.
Hlasování pro usnesení č. 4: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. VIII/ 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků:
p.č.1749/2 v k.ú. Sudoměřice o výměře 10 m2 za 50,- Kč/m2 - manž. Šmehylovým, Sudoměřice 399
a část pozemku parc.č. 118 o výměře 10 m2 - Macháčková Jiřina, č.p. 395 ( část zahrady) za 50,- Kč/m2
část pozemku parc.č. 1738/2 o výměře 70 m2 v k.ú. Sudoměřice – manž. Křižanovým, Sudoměřice
č.p. 397 za 50,- Kč / m2
parc.č. 121 o výměře 51 m2 v k.ú. Sudoměřice, Jurčíková Marie č.p.58 (jejich dvůr) za 50,- Kč/m2
Hlasování pro usnesení č. 5: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. VIII/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlásit záměr obce na odprodej zastavěné části pozemku p.č. 46.
Hlasování pro usnesení č.6: pro: 11, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení č. VIII/7:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro pořádání V. mezinárodní festival na voděm „Lučina 2007“
ve výši: 2 000,-Kč.
Hlasování pro usnesení č. 7: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. VIII/8:
Zastupitelstvo obce schválilo odprodej pozemku p.č. 946/1 o výměře 107m2 manž. Kmínkovým,
Sudoměřice 194.
Hlasování pro usnesení č. 8: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
4
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Usnesení č. VIII/9:
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí půjčky z FRB:
paní Bursíkové Josefě, Sudoměřice č.p. 70 (izolace balkonu a lodžie) v částce 30 000,-Kč
Hlasování pro usnesení č. 9: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. VIII/10:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením do pořadníku žadatelů o byt v DPS Marii Mikéskovou
č.p. 313
Hlasování pro usnesení č. 10: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. VIII/11:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem odprodeje pozemků p.č. 1795/1 a 1795/2 v k. ú Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č. 11: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. VIII/12:
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene
E.ON za úplatu na pozemcích p.č.1786/117, 1786/121, 1786/178,1786/179, 1786/181, 1786/182,
1786/183, 1786/184, 1786/185, 1786/186, 1786/187, 1786/188, 1786/189, 1786/190, 1786/191,
1786/192, 1786/193, 1786/19, 784/1 na Lv.č. 10001 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č. 12: pro: 11 , proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice,
které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Sudoměřice
dne 3. září 2007 ve 20.00 hodin
Usnesení č. IX/1.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu IX - ho zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice: RNDr. Novákovou, p.Kočiše
Hlasování č.1: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. IX/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje finanční výbor zpracováním analýzy nabídek bankovních subjektů.
Hlasování pro usnesení č. 3: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program IX. zasedání zastupitelstva.
Hlasování pro usnesení č. 3: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na r. 2007.
Hlasování pro usnesení č. 4: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 5111/9 o výměře 2533 m2, p.č. 2653 o
výměře 994m2, p.č. 5111/2 o výměře 2872m2, p.č. 2729/5 o výměře 344 m2, p.č. 2729/6 o výměře
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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138m2, p.č. 2654/13 o výměře 411 m2, p.č. 2654/127 o výměře 274 m2, p.č. 2654/12 o výměře 86 m2
v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č.4: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 1508/35 o výměře 38 m2, p.č. 1590/2
o výměře 129 m2 ve vlastnictví Obce Sudoměřice (pod ocelokůlnou)
Hlasování pro usnesení č.5: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 1599/14 a 1599/15 v k.ú. Sudoměřice
určených na výstavbu vinného sklepu a současném pronájmu těchto pozemků.
Hlasování pro usnesení č.7: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje pozemků části p.č. 613 – neschvaluje záměr odprodeje 615 v k.ú Sudoměřice ve vlastnictví Obce Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č. 8: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej parc. č. 1795/1 + 1795/2 manž. Bučkovým (David s manželkou) č.p. 242 manž. Pomajbovi (Andrea roz. Šebestová s manželem) č.p. 243 manž. Sochorovi
Pavel + Pavla č.p. 9 a manž. Buchtovi, Strážnice, Kovářská 1528 za cenu 70 Kč/m2 vč. poplatků
a nákladů na GP.
Hlasování pro usnesení č.9: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 2 (Ing. Sochor, Sochorová)
Usnesení č. IX/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na mezinárodní turnaj firmě PNEU PLUS Sudoměřice v částce 5 000,- Kč.
Hlasování pro usnesení č.10: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 4 (Ing. Sochor, Sochorová, Janeček, RSDr.
Buček).
Usnesení č. IX/11
Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště – tenisového kurtu v areálu U Kolní s tímto doplněním: provoz – v létě od 10.00 – 21.00 hodin v zimě od 10.00 – 18.00 hodin
hodinovou cenu pronájmu - místní občané 20,-Kč
- cizí
70,- Kč
Hlasování pro usnesení č.11: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/12:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem objektu č.e.419 za stejných podmínek, jako firmě Štir na
dobu 1 roku.
Hlasování pro usnesení č.12: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/13:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje objektu č.e. 419 z majetku obce.
Hlasování pro usnesení č.13: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/14
6

ZÁŘÍ 2007

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na činnost v r. 2007 Charity Strážnice v částce
3 500,-Kč .
Hlasování pro usnesení č.14: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/15
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu komise sportovní a ZČ.
Hlasování pro usnesení č.15: pro: 10 , proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení č. IX/16 :
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č. 4941/1 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č.16: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. IX/17
Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku z FRB – dle platných pravidel FRB obce Sudoměřice.
Hlasování pro usnesení č.17: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Strategie v oblasti turistiky
v katastrálním území obce Sudoměřice
Důvod zpracování návrhu:
1. Zvýšení počtu návštěvníků naší obce, putujících po vyznačených cyklostezkách, větší počet zájemců o vodní turistiku na Baťově kanálu a zájem o lepší rozvoj rekreační oblasti Mlýnky.
2. V obci chybí základní turistická infrastruktura, chybí ubytování pro různé cílové turistické skupiny a celkový servis o návštěvníky.
Opatření k rozvoji turistiky v našem k.ú. jsou nezbytné z těchto důvodů:
1. Pro zlepšení možností pracovního uplatnění a rozvoje drobného podnikání v oblasti turistiky.
2. Vytváření příznivého obrazu o naší vesnici.
3. Posílení sounáležitosti a lokálního patriotismu našich občanů.

SMĚRY ROZVOJE TURISTIKY
I. Venkovská turistika
Venkovská turistika spojená s ekologickým vzděláváním je dlouhodobě vhodný způsob pobytu
návštěvníků a je alternativou masových rekreačních oblastí, které mohou sloužit jako centra pro
větší turistické zájmy (ubytování, vyžití). Za šetrnou formu turistiky lze považovat takový pobyt,
který neničí, ale šetrně poznává a využívá místní přírodu, hospodářství a kulturu kraje. Opravdu
šetrný turista je ten, co kupuje místní potraviny, používá nohy a jízdní kola pro přepravu a hlavně
bydlí u místních lidí (ubytování v soukromí – letní byt, minikempy, rodinné penziony).
Typu nabídky odpovídají i cílové skupiny, které zde mohou být především: senioři, mladé rodiny a poznávací turisté.
a) Senioři, kteří jsou sice náročnější na ubytování, vyžadují ubytování a gastronomii na určité
úrovni, klidné a nerušené prostředí, ale na druhé straně dávají přednost klidným procházkám
přírodou, poznávání místních tradic a pod., jejich počet v celé Evropě narůstá, mohou v Sudoměřicích pobývat cca několik dní až týden.
b) Mladé rodiny, které hledají levnější způsob dovolené a pro svoje děti možnost poznávat
život na venkově, stráví v Sudoměřicích cca 1 týden.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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c) Poznávací turisté (příroda, kultura), jako doplněk k obou výše uvedeným skupinám. Tato
skupina je kulturně motivovaná i kulturně inspirovaná. Návštěvník nebo i skupina v naší oblasti
stráví nejvýše několik dní.
Hlavní směřování rozvoje venkovské turistiky do konce r. 2012: Vznik ubytování – 50 lůžek
v soukromí a v obecní ubytovně do roku 2009 s příslušným počtem stravovací kapacity.
II. Vodní turistika
Dynamicky se rozvíjí projekt rozvoje Baťova kanálu (dále jen BK), který se propojuje s dalšími
aktivitami (vinařství, cykloturistika). Díky těmto aktivitám je možné sledovat nárůst návštěvnosti
Sudoměřic a vznik drobné podnikatelské aktivity (půjčovna lodí, vyhlídková věž na Výklopníku).
Cílové skupiny: vodáci, mladé rodiny a nároční vodní turisté.
a) vodáci – patří jednak do skupiny poznávacích turistů a také do skupiny - turisté-sportovci,
kteří sbírají najeté kilometry. Tito stráví v naší oblasti max. 1-3 dny.
b) Mladé rodiny stráví na BK max. 1 týden.
c) Nároční vodní turisté jsou povětšinou úspěšní podnikatelé, kteří přijedou svou lodí, nebo
pronajatým hausbótem a chtějí na 1 – 2 dny zakotvit v přístavu a doplnit zásoby.
Hlavní směřování rozvoje vodní turistiky do konce r. 2012:
1) Dobudovat sociální zázemí (WC a sprchy) pro vodáky a další návštěvníky BK, vč. cykloturistů.
2) Vybudování železniční zastávky „Baťův kanál –Výklopník“
3) Vybudovat systém zásobování pro kotvící lodě (PHM, pitná voda, potraviny, krátkodobé ubytování)
III. Turistika související s vinařstvím, folklorem a tradiční výrobou
Vinařství - ovocnářství - turistika, zaměřená na prezentaci výrobků (ve sklepu, vinonotéce)
nebo i jejich výroby včetně vazby na další aktivity. Je nutné je provázat se stávajícími projekty především na cyklostezky, naučné a vinařské stezky.
Folklor - turistika, zaměřená na prezentaci historických kořenů a zvyků naší vesnice. Je nutné
komplexně představit každou akci (leták, mediálně, www) a sladit soubor akcí v průběhu roku
vázaných zejména na křesťanské zvyky a nově na folklorní setkání a soutěže i v okolních městech
a obcích.
Tradiční výroba - využívat prezentace na místních slavnostech jako např. hody, košty vín
a slivovice, vinobraní, poutě, pravidelné akce místních spolků.
Hlavní směřování rozvoje turistiky související s vinařstvím, folklorem a tradiční výrobou
do konce r. 2012:
1. Vinařství ovocnářství – přesvědčit vinaře ve Starém potoku na vytvoření systému jednoho stále
otevřeného sklepu po dobu turistické sezóny od května do září.
2. Folklor - turistika - nejprve je nutné rozvíjet, podnítit a podporovat tradiční formy místní kultury – hody, plesy, vinobraní, podnítit nošení krojů na různé křesťanské slavnosti (Boží Tělo, Vánoce,
Velikonoce apod.) iniciovat vznik folklorního kroužku.
3. Tradiční výroba – podpora obce šikovným a zručným občanům na vytváření různých tradičních výrobků – potravin, účelových výrobku, ozdob apod. Pokusit se o pořádání tradičních sezónních trhů s tradičními výrobky – možná v období před Vánocemi, nebo Velikonocemi.
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Souhrn nejdůležitějších stavebních investic související s rozvojem turistiky v obci Sudoměřice
– návrh financování z veřejných zdrojů (EU, stát, kraj, obec)

Zpracoval: Stanislav Tomšej, září 2007
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Mateřská škola Sudoměřice

Slavnostní vyřazení
absolventů mateřské
školy Sudoměřice
ve školním roce 2006/07

Nový školní rok 2007/2008 v mateřské škole
V tomto školním roce zahájilo docházku do mateřské školy 47 dětí, což je nejvíce za posledních
patnáct let. Z tohoto počtu je 18 dětí předškolního věku. Tak vysoký počet dětí, které budou za
rok navštěvovat 1.tř. ZŠ si nepamatujeme. To je velký příslib pro budoucnost naší obce. Kolektiv
mateřské školy je připraven poskytnout dětem v MŠ útulné a estetické prostředí, vstřícné a láskyplné zaměstnance, kteří jsou schopni dobře připravit děti „pro život“. Předškolní vzdělávání v MŠ
je uskutečňováno podle Školního vzdělávacího plánu „Barevný svět“, který je koncipován podle filozofického směru KURIKULA PODPORY ZDRAVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. ŠVP respektuje
přirozené potřeby jednotlivce v celku společnosti a světa, rozvíjí komunikaci a spolupráci s dětmi,
žáky, rodiči a ostatními partnery MŠ. Opírá se o dva základní pilíře. Pohodu prostředí a otevřené
partnerství. V tomto školním roce přejeme dětem krásný pobyt v MŠ, plný pohody, lásky, poznání,
respektu a „úžasných zážitků“.
10
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Kolektiv zaměstnanců MŠ:
Helena Okénková
- vedoucí učitelka
Irena Mikésková
- učitelka
Jarmila Ševelová
- učitelka
Zdeněk Harašta
- školník ZŠ a MŠ
Anna Chocholáčková - školnice MŠ
Kateřina Petrášová
- vedoucí školní jídelny a účetní ZŠ a MŠ
Jolana Okáníková
- kuchařka
Hana Bursíková
- kuchařka
Helena Okénková – vedoucí učitelka

....ze školních lavic
Spolu s dětmi 1. ročníku jsme přívítali v pondělí 3. září nový školní
rok. Do lavic letos usedne 43 žáků, z toho 8 prvňáčků. Budou to: Monika Chocholáčková, Nikol Kvaltínová, Kryštof Sochor, Lukáš Stemberger, Anna Šebestová, Vendula Šebestová, Anna Tomčalová a Patrik
Truhlář.
Tito žáci jsou od letošního školního roku vyučováni podle nového
Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „Škola pro život“. Při jeho tvorbě jsme vlastně navazovali na formy a metody, které
jsme už několik let při vyučování využívali. Dokument tohoto programu bude zveřejněn na internetových stránkách naší školy. www.skola.obecsudomerice.cz.
Tak, jako v minulém roce, se bude vyučovat ve třech třídách pět ročníků základní školy.
I. třída je zřízena samostatně a bude vyučována novou paní učitelkou Mgr. Ludmilou Foltýnovou. Třídní učitelkou 2.,5.ročníku bude paní Věra Veselá a 3.,4. ročníku Mgr. Vladimíra Strýčková. Ve školní družině se setkáte s paní vychovatelkou Hanou Veselou.
Letos bychom chtěli vyjít z úspěšných akcí minulých let. Budeme pokračovat v projektovém
vyučování, tvořivých dílnách, návštěvách kulturních akcí. Nabídneme dětem z širší nabídky volnočasových aktivit v rámci kroužků. Touto cestou bychom také chtěli vyzvat rodiče, kteří by měli
zájem o vedení kroužků,
aby neváhali a rozšířili nabídku zájmových útvarů
naší školy. Jedná se hlavně
o sportovní a kroužky anglického jazyka pro předškoláky.
Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice,
okres Hodonín, příspěvková
organizace bude od tohoto
školního roku vždy poslední
pátek v měsíci od 16.00 do
17.00 sbírat starý papír. Ten
je možno přivézt velkou branou MŠ do garáže, kde jej
převezme a uloží pan Zdeněk Harašta. Výtěžek bude
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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věnován dětem ZŠ a MŠ Sudoměřice na zkvalitnění volnočasových aktivit. Samozřejmě nerušíme již
zavedený sběr starého papíru, který proběhne v měsíci říjnu a dubnu. Děkujeme.

Mgr. Vladimíra Strýčková , ředitelka školy

Sportovní odpoledne
Letos poprvé se na našem školním hřišti uskutečnilo sportovní odpoledne. Proběhlo před koncem školního roku, ale také před začátkem prázdnin, při kterých hrozí dětem, právě pro zvýšený
pohyb v silniční provozu, více úrazů. Závody byly rozděleny do tří kategorií a tří disciplín: závody
na kole, kolečkových bruslích a na koloběžce. Podmínkou účasti a startu na závodech byla cyklistická přílba. Nejvíce závodníků bylo v jízdě na kole.
Za dětmi přijeli policisté policejním autem, které si mohly prohlédnout nejen zvenčí, ale i zevnitř. Nejvíce je zaujaly vysílačky, majáky, houkačky a také vesty, pouta a další příslušenství.
Na hřišti s dopravními značkami, které si děti samy vyrobily, si mohly za asistence policisty
pana Janči, vyzkoušet jízdu podle pravidel silničního provozu. Za umístění v jednotlivých disciplínách je čekaly ceny, ale malá odměna neminula ani ostatní účastníky. Velký zážitek pak dětem
připravili psovodi se svým hodinovým výcvikem policejních psů. Předvedli zadržení pachatele,
vyhledávání ztracených osob, hledání drog, stopování a další zajímavosti.
Počasí nám přálo, ceny i sladkosti byly rozdány a my doufáme, že za rok se nám podaří podobnou akci zopakovat. Vždyť právě dětem je tak důležité opakovaně vštěpovat správné návyky při
účasti na silničním provozu.
12
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Kdo jsme a kam jdeme
Dne 9.9.2007 se na strážnickém náměstí Svobody konala přehlídka volnočasových aktivit mikroregionu Strážnicko.
Tuto akci pořádal DDM spolu s mikroregionem Strážnicko, městem Strážnice
a městem Skalica. Okolní obce dostaly
nabídku umístit v připravených stáncích
svoje propagační materiály a prezentovat
možnosti využití volného času. Sudoměřice nabízely propagační materiál obce,
vyhlídkové věže výklopníku a přístavu,
k vidění byl dres a šála hokejbalového
mužstva. Některé obce nabízely ukázky
uměleckých prací a pečených dobrot, což
nám budiž inspirací pro ročník příští. Na pódiu se střídali tanečníci, hudebníci i žonglér. Za naši
obec účinkoval dětský taneční kroužek pod vedením Marie Mikulkové a Radky Bučkové a dlužno podotknout, že vystoupení mělo velmi dobrou choreografii a mělo „šťávu“. Děcka to rozbalily
v opravdu svižném rytmu. Druhou část naší prezentace tvořila sudoměřická kapela Rosary, na
kterou jsem se velice těšila. Z technických důvodů (časově náročnější stěhování celé aparatury) se dohodli vyslat na pódium dva kytaristy. Vojta Juřík a Tomáš Janoška předvedli, že mají
v muzice velmi dobře našlápnuto.
Což pak, kdybychom s nimi slyšeli
i Karla Macháčka a Viléma Gavlíka
na basu a bicí!
Na závěr akce převzali zástupci
zúčastněných obcí pamětní medaile.
Využívám této příležitosti k poděkování všem našim účinkujícím i těm,
kteří se podíleli na organizaci. Nebýt
jejich ochotě věnovat svůj volný čas,
o hodně bychom přišli. Pro Vás ostatní je to tip na návštěvu této přehlídky
na příští rok.
Pavla Sochorová

Malá pohoda ze Sudoměřic
V neděli dne 19.8.2007 proběhl ve Strážnici, v rámci Strážnického kulturního léta, mimo jiné
také folkový koncert dnes už celkem známé sudoměřické kapely Malá pohoda. Vede ji David Janeček – Dadáč a dalšími členy jsou Michaela Janečková, Tomáš Bucha a Mirek Mikéska.
V průběhu vystoupení zazněly některým už známé písně: Babí léto, Malá pohoda, Vrať sa ně,
Dědina, Věneček a samozřejmě nechyběla píseň o našem spoluobčanovi, která nese název O Vincovi. K příjemnému poslechu přispělo i krásné slunečné počasí. Vystoupení mělo velký ohlas a bylo
zakončeno dlouhým potleskem.
Takže Davide, ať Ti psaní textů a hudby jde pořád tak dobře jako dosud.
Robert Šrédl
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Místní rybářská skupina Vanďurák
Po vzoru květnových denních závodů
„pro dospěláky “ se naše rybářská skupina
rozhodla obnovit pořádání závodů i pro ty
nejmladší příznivce Petrova cechu a tak se
v sobotu 30. června 2007 konaly dětské rybářské závody na rybníku Vanďurák, pouze
pro děti do 15 - ti let věku.
Již od pátečního večera někteří nedočkavci stanovali na březích rybníka, aby
měli jisté první místo při koupi povolenky
a tím pádem možnost výběru nejlepšího
místa. Účast dětí nebyla nijak veliká a tak
měl každý dostatek prostoru pro předvedení svých schopností a umu.
Kdo by si myslel, že se děti od dospělých budou nějak lišit, mýlil by se. I nás samotné překvapil odpovědný přístup a chování jednotlivých malých rybářů. Dokonce i ti nejmenší by mohli dávat rady svým
tatínkům, dědečkům a strýcům, díky kterým se dostali k tak krásnému koníčku jako je rybaření.
První úlovky na sebe nenechaly dlouho čekat. Hlavním cílem rybolovu byl samozřejmě kapr,
ale někteří se zaměřili i na bílé ryby (hlavně cejny), jejichž lov je mnohem zajímavější.
S blížícím se koncem závodu nastává nejdůležitější úkol a to je závěrečné měření a sčítaní úlovků.
Pořadí bylo následující:
Kapr:
1. místo - Richard Vrablic (Strážnice)
2. místo - Danielik Marek (Sudoměřice)
3. místo - Rückl Michal (Petrov)
Bílá ryba:
1. místo - Macháček Dominik

60 cm
55 cm
47 cm

Největší kapr byl odměněn navijákem, druhému místu připadl rybářský prut a třetí nejúspěšnější rybář si odnesl podběrák. Za největší počet ulovených bílých ryb si vítěz této kategorie
převzal rybářskou stoličku.
Posledním překvapením bylo udílení cen v rámci slosovatelné povolenky. Jelikož množství
cen bylo téměř dvojnásobné oproti počtu
zúčastněných dětí, nikdo neodešel domů
s prázdnou Na některé se dokonce dostalo
i dvakrát.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům za jejich dary do dětských závodů, dále
všem těm, kteří se podíleli na organizaci
a také bych chtěl popřát všem malým rybářům do probíhající sezóny hodně štěstí,
trpělivosti a následných úspěchů v podobě
trofejních úlovků.
Petrův Zdar
Tomáš Kočvara - pokladník MRS Vanďurák
14
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Baťův kanál
Letošní sezona na vodní
cestě Baťův kanál se řadí svojí
návštěvností k těm lepším. Zajisté to bylo díky krásnému počasí, ale i velké propagaci v tisku
a ostatních médiích.I v Půjčovně lodí pod Výklopníkem se
objevovalo stále více lidí, kteří
využili možnosti půjčení motorových lodí, či kánoí, ale také
cyklistů a turistů, kteří se přišli
podívat na naši technickou památku. V letošním roce se konalo pod Výklopníkem několik
akcí. Například: Otevírání plavební sezony na prvního máje,
kde jsme zaznamenali rekordní
návštěvu díky otevírání nového přístaviště ve slovenské Skalici, Cyrilometodějské táboření
- tato akce byla poznamenaná špatným počasím, ale i přesto se sešlo vcelku dost lidí. Vodácký
den se po dvou propršených ročnících konečně vydařil! Do závodu se přihlásilo celkem 14 dvojic
a do samotného finále se probojovala Sudoměřická bratrská dvojice M. Mikéska a J. Mikéska. Až ve
finále podlehli strážnické dvojici a obsadili překrásné druhé místo. Tímto jim gratuluji a děkuji za
vzorné reprezentování naší obce. Ještě nechci zapomenout na jistě zajímavé sjíždění řeky Moravy,
kterého se zúčastnilo celkem 10 kánoí, ale i na různé oslavy narozenin a i firemní akce, na kterých
se grilovalo selátko. Doufám, že se v příštím roce sejdeme pod Výklopníkem na různých vydařených akcích.
Vodě zdar!
Zdeněk Fojtík
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Staré víno, mladá žena, to je žití pravá cena
My, kterým už minula ona magická „čtyřicítka“, ( někteří muži , s myšlením prvobytně pospolného předka, uvádí toto číslo jako hranici dělící ženu na tzv. mladou a starou), však nezoufáme nebotˇ
proti věku néni léku, jak říká „naša“ babička, ale zůstat mladý duchem má šanci každý!
A zvláště pití dobrého vína v rozumné míře tomuto napomáhá.
V úvodu třeba citovat z knihy Františka Kohouta „O víně“ nápis, který prý najdeme v jedné
vinárně v italské Parenze:“
Stůl bez vína jsou varhany bez měchů, žena bez vlasů a rodina bez dětí.“
Víno je všude na světě tím kouzelným médiem, které blahodárně ovlivňuje duši člověka. Víno je
nenahraditelným společníkem u prostřeného stolu, je duševní částí oběda. Samozřejmě, že všechno
má své hranice a každý civilizovaný člověk umí dobře rozlišit vychutnání vína od pijanství. Skutečný milovník vína není nikdy pijan.
Aby víno mohlo dotvořit společensky kultivovanou atmosféru příjemné pohody, je třeba ho
umět nejen správně podávat, ale i vhodně zkombinovat s nabídkou jídel.
Základní povinností hostitele je hostovi víno představit. Bílá, růžová, červená, tichá nebo šumivá vína mají svoje zvláštnosti, které zaregistruje v první řadě oko. Důležité je i to, jakou barvu má
ubrus, na kterém stojí láhev a skleničky. Tmavé barvy narušují věrnost barvy vína, nejvhodnější je
proto ubrus bílý nebo růžový.
Existují stovky druhů skleniček , jejichž tvar a konstrukce se často váže k originalitě původu
nebo značky vína. Ať je však sklenička jakákoliv, pro potřeby ochutnávky a pití musí splňovat některá zásadní kritéria. Sklenička by měla být z tenkostěnného a průhledného skla.
Sklenice na víno by měla mít stopku vysokou 4-5 cm. Sklenice s vínem by se neměla držet za
tělo sklenice, ale za stopku, protože tak zamezíme ohřívání vína. Vína by se měla nalévat do suchých
skleniček. Bílé víno chutnáme z menších sklenic, červené z objemnějších. Sklenice plníme maximálně do dvou třetin jejich objemu. Každý druh vína odhaluje svoje krásy při správné teplotě. Ale
to by bylo zase na delší povídání a tak snad opět někdy příště.
Milovníci, přátelé vína, „ Na zdraví!“
Použitá literatura: Fedor Malík : „Ze života vína.“
Mgr.Pavla Brázdová
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Co je na člověku komického
Jeden pán se zeptal mého přítele Jaime Cohena: „Řekněte mi, co je na lidech nejkomičtějšího?“
Cohen odpověděl: „Uvažují vždycky naopak: chtějí rychle dospět, a potom vzdychají po ztraceném dětství. Utrácejí zdraví, aby měli peníze, a hned nato utrácejí peníze, aby měli zdraví.
Myslí tak usilovně na budoucnost, že nedbají přítomnosti, a tak neprožívají ani přítomnost, ani
budoucnost.
Žijí, jako by nikdy neměli zemřít a umírají, jako by nikdy nebyli žili.“
Paulo Coelho – Jako řeka, jež plyne

Prasklá hliněná nádoba
V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby, každou zavěšenou na konci klacku,
který nosil na ramenou. Jedna měla prasklinu, druhá byla dokonalá. Na konci dlouhé cesty, která
trvala od potoku až k domu, bylo v prasklé nádobě jen polovina vody a v druhé vždy plná míra.
Dokonalá nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť to dělala dokonale. Ale chudák prasklá nádoba se
styděla za svoji nedokonalost a cítila se uboze, protože je schopna jen polovičního výkonu. Po dvou
letech soužení oslovila nosiče: Stydím se, protože voda během cesty domů odtéká.
Nosič jí odpověděl: Všimla sis, že kytky rostou jen na tvojí straně chodníku a ne na straně druhé?
Věděl jsem o tvém nedostatku a na tuto stranu cesty jsem rozséval semena květin. To tys je každý den
zalévala, když jsme se vraceli domů. Dva roky sbírám tyto krásné květiny, abych si ozdobil svůj stůl.
Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla rozzářit můj domov.
Všichni máme svoje osobité chyby. Všichni jsme prasklé hliněné nádoby. Tyto praskliny a chyby, které jsou v každém z nás, dělají náš život zajímavým a vzácným. Jen musíme každého přijmout
takového, jaký je a vidět v něm to dobré.
zdroj - internet
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Nabídka nových knih
A. Dumas: Bílí a modří
Mistr historického románu nás zavede do let 1793 – 1799 a do různých prostředí: do Štrasburku, Paříže, Bretaně, Itálie a Egypta. Odtud Bonaparte míří ke
svému císařskému osudu. Skvělý vypravěč líčí historické události tak poutavě, že
uchvátí každého čtenáře.
F. Nelil: Tajný život takové normální matky
Autorka románu nám svou sympatickou hrdinku představí v okamžiku, kdy se v jejím životě
objeví jiný muž, kterého potkává u školy, kam vodí každého rána jednoho ze svých synů a začne
s ním flirtovat. Lucy se postupně zamotá do řetězce lží, zmatků a nedovolených tužeb, z kterých
není úniku a hrozí katastrofa.
B. Rigó: Dobrodružství rodiny Smolíkovy
(podle televizní předlohy ) Diváci nejvíc vzpomínají na první řadu seriálu. Autoři a redaktoři
vybrali do této knížky několik epizod. Prolistujte a v duchu si vybavte svět svého dětství, určitě se
zasmějete.
Do knihovny jste všichni srdečně zváni!
Mgr. Danuše Suranová - knihovnice

Studenti jako nezaopatřené děti
Končí prázdniny a tak si můžeme něco říci o studentech jako nezaopatřených dětech a právech
a povinností z toho plynoucích.
Nezaopatřenost dítěte je stanovena v zákoně č. 117/1995 Sb. v platném znění. Platí jak pro státní sociální podporu, tak pro systém dávek v hmotné nouzi.
Student – středoškolák do věku 26 let je nezaopatřeným dítětem i o prázdninách mezi jednotlivými ročníky, a to i tehdy, pokud pracuje na brigádě. Může pracovat třeba po dobu celých prázdnin,
a platí výše uvedené. To znamená, že rodiče na něj pobírají sociální příplatek a přídavek na dítě,
pokud splňují ostatní zákonem stanovené podmínky – zejména výši příjmu a společné hospodaření
s dítětem. Od své plnoletosti – od 18 let – si nezaopatřené dítě žádá samo o přídavek na dítě a samo
ho také pobírá, sociální příplatek nadále zůstává příjmem rodičů.
Jiná je situace, když student ukončí maturitní zkouškou nebo učňovskou zkouškou střední
vzdělání. Podle zákona je nezaopatřeným dítětem ještě dva měsíce potom (prakticky po celé prázdniny – do 31.8. včetně), avšak jen v tom případě, když nepracuje celý měsíc v souvislosti. Pokud
ano, přestává být nezaopatřeným dítětem. To znamená, že by ztratil nárok na přídavek na dítě
a rodiče na sociální příplatek.
Pokud by však pracoval např. 20 dní v jednom měsíci po maturitě a 25 dní ve druhém měsíci po
maturitě, zůstával by nadále dva měsíce po maturitě nezaopatřeným dítětem.
U vysokoškoláků do 26 let je situace obdobná s tím, že studentem vysoké školy je nezaopatřeným dítětem pouze měsíc po úspěšném ukončení vysokoškolského studia.
Pokud je středoškolák přijat k dalšímu studiu na vysoké škole, stává se vysokoškolským studentem
dnem zápisu na tuto školu. Avšak o prázdninách mezi střední a vysokou školou může pracovat libovolně
dlouho, protože je nezaopatřeným dítětem – obdobně jako středoškolák o prázdninách mezi ročníky.
Je nanejvýš vhodné, aby student, který např. přeruší studium nebo ze školy odešel, oznámil tuto
skutečnost na kontaktním místu úřadu práce – dávky státní sociální podpory nejpozději do 8 dnů od
této skutečnosti, pokud pobírá on nebo jeho rodiče v souvislosti s ním dávky státní sociální podpory.
V opačném případu vzniká na těchto dávkách přeplatek, který bude muset uhradit.
Bc. Helena Tomčalová - členka sociální komise
18
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Jak jsme třídili odpady v 1. pololetí 2007
Koncem minulého roku 2006 zastupitelstvo Obce Sudoměřice rozhodlo, že v zájmu zlepšení třídění
komunálního odpadu v naší obci se změní způsob sběru pytlů s vyseparovanými odpady, zejména papírem a plasty. Původní způsob anonymního ukládání na vyhrazené místo v obci byl nahrazen svozem
pytlů s vyseparovanými surovinami přímo od jednotlivých nemovitostí. Kromě třídění odpadů do pytlů
jsou v naší obci rozmístěny již 4 stanoviště barevných kontejnerů na ukládání vyseparovaných odpadů.
Poslední stanoviště se nachází u zdravotního střediska a tyto kontejnery získala naše obec zdarma do
výpůjčky od společnosti EKO-KOM. S touto společností má naše obec uzavřenu smlouvu, na základě
které získáváme finanční odměnu v závislosti na množství vyseparovaných surovin.
V následující tabulce je uvedeno, jak jsme si v třídění komunálního odpadu počínali
v 1. pololetí 2007, tj. po zavedení citovaných změn.

Tříděná komodita

I.čtvrtletí

II.čtvrtletí

1.pololetí 2007

Měrná jednotka

kg

kg

kg

Papír

2115

3795

5910

Plasty

2737

3222

5959

Bílé sklo

1276

1694

2970

Barevné sklo

1337

1936

3273

Celkem surovin

7465

10647

18112 kg

Počet svezených pytlů se surovinou

543 ks

855 ks

1398 ks

Obdržené peníze od EKOKOMu

20.332,- Kč

29.159,- Kč

49.491,-Kč

Na l obyv. vytříděno surovin v kg/období

6,22 kg

8,88 kg

15,10 kg

Abychom však mohli provést srovnání úspěšnosti třídění odpadů, musíme si připomenout, že v roce 2006 vyseparoval průměrně
náš občan 22,5 kg surovin. Za první polovinu roku 2007 to však již
bylo neuvěřitelných 15,1 kg surovin, čemuž odpovídá i výše odměny od společnosti EKO-KOM.
Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za vynikající přístup ke třídění odpadů. Pokud
budeme tímto tempem pokračovat, tak za rok 2007 každý občan
průměrně vyseparuje minimálně 30 kg surovin, které se na třídírně
v Hodoníně zpracují a odesílají na další materiálové využití. Nejlepší obce v republice sice vytřídí v průměru cca 50 kg surovin na občana, ale společným úsilím je i tato hranice pro naši obec dosažitelná.
K tomu vám přejeme mnoho zdaru.
Komise ŽP Obce Sudoměřice
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Cykloden
Dne 20. července se v Sudoměřicích uskutečnil 4. ročník zábavného cyklovečera. Akci pořádal SK
Grafobal spolu s obcí Sudoměřice a zúčastnilo se jí na pět stovek návštěvníků. Mohli jste zde shlédnout
slalom na kolech určený nejen pro děti, který se jel v areálu Zahrádkářského svazu, dále netradiční přejezd úzké lávky na kole přes vodní nádrž a nakonec, pro mnohé nejatraktivnější, skoky do vody z rampy.
Večer se diváci mohli těšit na diskotéku a bohatou tombolu, kde hlavní cenou bylo jízdní kolo, které věnovalo Cyklocentrum Hodonín. Počasí se nám vydařilo, s účastí i počtem závodníků jsem byl nadmíru
spokojen. Doufám že se vydaří i další ročníky. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na této akci
a také těm, kteří přispěli dary do tomboly a samozřejmě v neposlední řadě obci Sudoměřice, která nám
pomohla akci zorganizovat.“

Vlastimil Hynčica

Hokejbalové prázdniny – opět už jen byly
Do prázdnin vstoupili hráči i fanoušci našich hokejbalistů dnem 30.června t.r., kdy jsme
se společně se všemi příznivci slavnostně rozloučili s minulou, mimořádně úspěšnou sezónou , sportovně - společenskou akcí.
Sportovní část představoval exhibiční zápas,
který vybojovalo 19 hrajících fanoušků proti
15 hráčům. Povzbuzováni byli cca 70 místními
i přespolními diváky. Postarali se o příjemnou
zábavu nejen jim, ale i sobě.V přestávce byla
zorganizována soutěž pro děti ve střelbě tenisovým míčkem na branku. Ceny hmotné i sladké
si samozřejmě odneslo všech šest soutěžících chlapců.
Po zápasu následovala společenská zábava s oceněním mužstev i jednotlivců:
K tanci a poslechu hrály od 18,00 hod.dvě hudby rozdílného charakteru. Rocková skupina WELDONCK z Veselí nad Moravou a v omezené sestavě TRDELNÍK Skalica. Vhodnost výběru potvrdila
účast a výdrž mládeže až do časných ranních hodin. Akci bylo přítomno 198 platících hostů.
Oficiální část zahájil po dvacáté hodině úvodním slovem pan starosta Stanislav Tomšej. Po té
společně s panem předsedou komise sportovní a zájmové činnosti Dr.Štěpánem Bučkem předali
20
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čestná ocenění obce,jejichž předávání byla umocňována potleskem přítomných:
a/ žákům a jejich vedení – sošku hráče s oceněním obce ze vzornou reprezentaci v průběhu
MČR. Za mužstvo muži „A“ předal žákům dort ve tvaru hokejbalového hřiště pan Mário Dinka
jako poděkování za výsledky, ale i podporu při zápasech extraligy. Za vítězství v soutěži Morava
Sever pak obdrželo družstvo pohár a medaile zaslané vedením severomoravského regionálního
hokejbalového svazu,
b/ přítomným hráčům a vedení extraligového mužstva „A“ – dres se znakem Obce a SK Sudoměřice,
c/ stejným dresem ocenili tři fanoušky vybrané kolektivem hráčů (paní Marii Vrablicovou, rodinu p. Miroslava Nogy a p. Romana Bučka) a dva sportovní novináře (p.Eduarda Mezeru – NAŠE
Slovácko a p.Petra Turka – Rovnost Slovácko).
Do bohaté tomboly o cca 150 cenách přispělo oddílu přes šedesát dárců, z nich řada si nepřála
být jmenována. Jak seznam dárců, tak seznam výher byly při akci zveřejněny na několika místech.
Za finanční podporu oddíl děkuje zastupitelstvu obce, za organizační pak vedení obecního
úřadu a dvacítce pomocníků z řad občanů obce i přespolních, zejména ze Skalice. Finanční prostředky získané z akce budou z části použity na nákup materiálů pro úpravu hřiště a zčásti na
rozjezd podzimní sezóny soutěžního ročníku 2007-2008.
V rámci její přípravy se omlazené
mužstvo mužů „A“ (o Dominika Mičíka a Petra Okáníka) zúčastnilo mezinárodního turnaje - Memoriálu Richarda
Rampáčka ve Skalici, odkud již po třetí
přivezlo putovní pohár za první místo.
V přátelském utkání o týden později
s Hodoňáky, si rovněž mužstvo odvezlo
vítězství. Ostatní naše mužstva zahájila
tréninkovou přípravu až koncem prázdnin bez účasti na cizích hřištích. Pro přípravu tak učiněno dosti?
Jelikož nejen výkony mužstev, ale
i místem pro jejich realizaci je každý
klub znám, museli se zejména členové
oddílu a fandové obout i do svazem odsouhlaseného hřiště pro extraligovou
sezónu. Práce v den psaní tohoto článku ještě pokračují,……i když soutěžní ročník 2007-2008
byl již zahájen. Naše mužstva si k dnešnímu datu, tj. 9.září 2007 vedou následovně: požadované
přestavby hřiště. Díky desítce obětavců a firmě Horáček, která darovala trapézové plechy a jíž touto
cestou děkujeme, bylo Starší žáci: Hodonín – Sudky: 0 : 18 a 0 : 28 = až neskutečný výsledek, který
říká neusnout na vavřínech.
Muži „B“ :

Muži „A“ :

Sudky – Hodonín
Sudky – Strážnice
Ždánice – Sudky
Veselí n/M-Sudky
Vlašim - Sudky

:
:
:
:
:

3:2
4:2
0:7
3:7
2 : 1 (oslabeni o 5 základních hráčů)

Článek si dovolím zakončit přáním skvělých výsledků ve zdraví všem hráčům, činovníkům
trpělivost, fandům hezkou podívanou, celému oddílu dostatečnou sponzorskou výpomoc a obci
z toho všeho dobré jméno.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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mirkob

Tenisový kurt s umělou trávou
Sportovní areál SK Sudoměřice
PROVOZNÍ ŘÁD
1. Správcovství tenisového kurtu.
Správcem a osobou odpovědnou za provoz tenisového kurtu je pan Josef Ivánek, Sudoměřice 218.
Tato osoba vede evidenci pronájmu tenisového kurtu a vybírá poplatky za použití tenisového kurtu.
2. Provozní doba.
Provozní doba tenisového kurtu je stanovena denně:
v létě od 10.00 – 21.00 hodin
v zimě od 10.00 – 18.00 hodin
3. Placení poplatků.
Poplatek za pronájem hracích hodin je splatný před zahájením hry u správce tenisového kurtu nebo
jím pověřené osoby. Bez zaplacení poplatku není hráči vstup na tenisový kurt povolen.
4. Pravidla obsazování tenisového kurtu a rezervace hodin.
Rezervace tenisového kurtu se provádí osobně nebo telefonicky a to pouze u správce tenisového
kurtu. Rezervace je povolena maximálně 7 dní předem. Kurt musí být rezervován vždy na jméno
hráče, které správce zapíše do denního rozvrhu obsazování kurtu. Hráči jsou povinni nastoupit na
kurt nejpozději do 15 minut od začátku hrací jednotky. Pokud hráči, kteří mají kurt rezervován,
22
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nenastoupí ve stanovenou dobu nebo je kurt úplně volný, může být obsazen libovolnými hráči.
Hráč, který se nedostaví včas, ztrácí nárok na hru a zaplatí storno poplatek ve výši 50% poplatku.
V případě zrušení rezervace 24 hodin předem se storno poplatek neplatí. Délka hrací jednotky je
60 minut, maximální rezervace je 2 hodiny.
V pravomoci správce tenisového kurtu je možnost individuální úpravy této doby (např. turnaje,
řízené tréninky apod.)
5. Ceník pronájmu tenisového kurtu.
hodinovou cenu pronájmu - místní občané 20,-Kč
- cizí 70,- Kč
6. Vstup a hra na kurtu je povolena pouze v obuvi s hladkou podrážkou!!!
7. Další povinnosti a upozornění.
V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, na kurtu je zakázáno kouření a vodění zvířat (psů), je
třeba chovat se způsobem, který neohrožuje bezpečnost a pořádek, nerušit klid ostatních návštěvníků. Je zakázáno plivání, odhazování odpadků, vjíždění na kole na tenisový kurt a opírání kol
o oplocení tenisového kurtu.
Účinnost provozního řádu: od 1. 10. 2007
Schváleno v zastupitelstvu obce dne 3. 9. 2007
Stanislav Tomšej - starosta

Finanční poradna Svazu důchodců informuje
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-p je možno sjednat slevu na pojištění domácností, pojištění
nemovitostí, pojištění zákonné a havarijní u osobních automobilů, pojištění za škodu způsobenou
zaměstnavateli.
Pro ostatní klienty poradny je možno zprostředkovat slevy na:
- elektrickou energii, roční vyúčtování 4- 6%
- benzín a naftu u vybrané čerpací stanice – 50 hal. na 1 litr
- mobilní telefon u vybraného operátora o 30 – 40% na paušální služby
- plyn – bude se sjednávat od měsíce srpna 2007
- pojištění domácnosti, nemovitosti 10 – 20%, sleva 10% na zákonné a havarijní pojištění.
Další slevy se připravují.
Informace: kancelář Svazu důchodců, Hodonín, Scota Viatora 26
Tel: 518 321 861 nebo 724 734 716, kde Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Beseda s důchodci
V neděli, dne 14.10.2007 v 15.00 hod., se v místní tělocvičně koná posezení pro Vás všechny,
kteří jste již dosáhli důchodového věku a máte chuť si pobesedovat se svými spoluobčany
a poslechnout si písničky svého mládí. Malé občerstvení je zajištěno, vlastní vzorky vín vítány.
Srdečně zve kulturní a sociální komise při Obecním úřadu Sudoměřice.
Pavla Sochorová – předsedkyně kulturní komise
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PRACOVIŠTĚ OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ
CENTRA JIH PRACOVIŠTĚ HODONÍN A BŘECLAV
ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU SE SÍDLEM V BRNĚ
KONTAKTY:
Pracoviště Hodonín
Plucárna 1a, 695 27 Hodonín
Mgr. Petra Nekvapilová, tel.: 518 398 673, e-mail: petra.nekvapilova@zubrno.cz
Bc. Marie Blahová, tel.: 518 398 673, e-mail: marie.blahova@zubrno.cz
Nabídka očkování (V případě většího počtu zájemců o očkování přijedeme naočkovat na
domluvené místo).

Kód

Očkovací látka proti:

Cena
za 1 dávku

Počet
dávek

Cena
celkem:

3006

Chřipce

200,-Kč

1

200,-Kč

3009

Klíšťovému zánětu mozku

400,-Kč

3

1200,-Kč

3010

Klíšťovému zánětu mozku - pro dospělé

535,-Kč

3

1605,-Kč

3011

Klíšťovému zánětu mozku - pro děti

475,-Kč

3

1425,-Kč

3012

Meningokokové meningitidě A+C

200,-Kč

1

200,-Kč

3013

Meningokokové nákaze C-konjug.

800,-Kč

1

800,-Kč

3014

Pasivní imunizace - imunoglobulin

*350,-Kč

1

*350,-Kč

3024

Žloutence typu A

1100,-Kč

2

2200,-Kč

3025

Žloutence typu B (dospělí)

700,-Kč

3

2100,-Kč

3026

Žloutence typu B (děti)

450,-Kč

3

1350,-Kč

3027

Žloutence typu A+B (dospělí)

1550,-Kč

3

4650,-Kč

3028

Žloutence typu A+B (děti)

1000,-Kč

3

3000,-Kč

Poradenství:

24

Kód

Poradna zdravého životního stylu

Cena Kč

3080

Poradna odvykání kouření, individuální poradenství (0,5 hod)

100

3084

Vyšetření c. cholesterolu v ceně základní poradenství

100

3085

Vyšetření krevního cukru, v ceně základní poradenství

70

3086

Vyšetření glukometrem, základní poradenství

50

3088

Vyšetření procenta tuku v těle, základní poradenství

50

3091

Poradna snižování nadváhy, individuální poradenství

150

3092

Poradna snižování nadváhy, skupinová terapie (10 sezení, 1 osoba)

500
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Předvánoční a vánoční akce na Strážnicku

10. 11.

Martinské hody v Radějově, pořádá OÚ Radějov, hraje DH Švitorka

10. - 11. 11. Martinské hody ve Strážnici, vedou strážnické soubory, pořádá MěÚ a KD Strážničan
10. - 11. 11. Martinské hody, pořádá OU Kozojídky a sbor Malina
20. 11.

Prázdniny snů – komedie divadla Háta Praha v KD Strážničan ve Strážnici

24. 11.

Kateřinský běh (VI. Ročník) Strážnice, Staré město, pořádá DDM

24. 11.

Hudecký večer S. Volavého, folklorní večer v KD Strážničan ve Strážnici

25. 11. - 5.1. 2008 Výstava betlémů v Městském muzeu Strážnice, tel: 518 334 155
25. 11.

Adventní věnce a vánoční vazba, kurs v DDM Strážnice

30. 11.

Čertovské harašení, nám. Svobody ve Strážnici, pořádá DDM

prosinec Beseda u cimbálu - pořádá ZŠ Radějov, Společenské centrum Radějov,
hraje CM Strážničan
1. 12.

Kateřinské chutnání vín v KD Strážničan ve Strážnici, pořádá ČZS Strážnice

1. - 5. 12. „Radujme se, veselme se…“, skanzen NULK Strážnice, předvánoční pořad plný ukázek
vánočních zvyků, řemesel a jídel, info tel: 518 306 611, e-mail: info@nulk.cz, www.nulk.cz
8. - 9. 12. Vánoční výstava, pořádá OU Kozojídky
24. 12.

Zpívání koled u kaple sv. Václava od 9.30 hod, OÚ Tasov

24. 12.

Zpívání u vánočního stromu, Petrov před kostelem Sv. Václava od 13 hodin

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Něco pro děti
Milé děti,
opět vás zdraví skřítek Sudoměřičánek. Zase jsem si pro vás připravil nějaké úkoly. Jen mě trochu mrzí, že jste málo soutěživé. Do
poslední soutěže se zapojil jen jediný človíček. Nezapomínejte, že se
hraje o ceny! Stránka je zase rozdělena na dvě části. Jedna je pro děti
starší, které už chodí do školy a druhá pro děti mladší. Přeji vám, aby
se vám plnění úkolů dařilo, a aby soutěžilo dětí víc a byla tím i větší
konkurence. A teď už se do toho můžete pustit.

Úkol pro starší děti:
Ke každému předmětu na obrázku vymyslete nějaký rým.
Úkol pro mladší děti:
Namalujte obrázek draka jak
se vznáší na obloze a dívá se
na nás.
Splněné úkoly můžete opět
nosit na Obecní úřad. Nezapomeňte je podepsat a napsat
adresu a věk!

Rodiče, pobídněte své děti k soutěžení a činnosti. Nezapomínejte, že kdo si hraje nezlobí!
26
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A tady máte ještě něco na vymalování.
To je však mimo soutěž!

Výsledky z minulé soutěže:
Za starší kategorii: Úkol zněl kolik kostí je na obrázku? Odpověď je: 12. A jakou zprávu
skrývají? Odpověď: Hezké prázdniny.
Odměnu si může vyzvednout na Obecním úřadě PATRIK TRUHLÁŘ, Sudoměřice 91

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 prosinci 2007. Výtisk zdarma.
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