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Ani zima bílá
jablíčka ze stromu neshodila…
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Vážení spoluobčané,
letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin a 3 minuty středoevropského času. Je to začátek astronomické zimy. Zimní slunovrat. Nejkratší den, nejdelší noc. Na
začátku prosince ubývalo dne o 20 minut ale ke konci nám ho zase přibyde o 6 minut.
Vždycky, když se při psaní úvodníku dostanu právě k zimnímu slunovratu, pocítím velkou naději. Naději, že ani třeskutá zima nebo nekonečné aprílové plískanice nebudou nepřekonatelné, neboť slunečního svitu už bude zase pomaloučku přibývat. Naději, že ten symbolický konec roku může být zároveň začátkem. Začátkem něčeho nového; nových zážitků,
zkušeností či přátel a nových nadějí. Ale abychom moc nepředbíhali. Čekají nás ještě nejkrásnější svátky zimy - Vánoce.
Před nedávnem se mě sedmiletý kluk zeptal, jestli světová krize ovlivní i dárky pod
vánočním stromečkem?! Snadná odpověď, když dětem přece nosí dárky Ježíšek. Zaujala mě
v jednom denním tisku zpráva o ženě ze zlínska, které poprvé voperovali umělou rohovku.
Od mládí byla slepá a po operaci mohla znovu uvidět své, již dospělé děti, které si pamatovala naposledy, ještě když chodily do školy… Jsou dary a dárky. Nebudu asi daleko od pravdy, že pro většinu z nás, je největším darem právě tolik omílané zdraví. Pravda, ani ta troška
štěstí k tomu není k zahození. A nechci ani snižovat význam hmotných dárků, protože právě
ty nám působí malé či větší potěšení. Přeju Vám, abyste nejen pod vánočním stromečkem,
ale i v novém roce dostali právě to, co očekáváte, co Vám způsobí radost, abyste měli chuť
k životu i k práci. Jenom buďte opatrní ve svých přáních. Ony se totiž někdy plní…
Vaše redakce

Novoroční fejeton
Michal Černík
Z toho nejhoršího vám přeju to nejlepší
Přeju Vám abyste tento rok s chutí prožili
a od nikoho si nenechali pokazit chuť
k životu práci a jídlu
Přeju vám abyste se měli vždycky na co těšit
Přeju vám abyste vytrvali u svých nadějí
Přeju vám abyste protrhli cílovou pásku svých tužeb
Přeju vám abyste nikam nespěchali
Přeju vám hodně hodně hodně a ještě víc
Přeju vám aby se vám splnilo alespoň jedno přání
Přeju vám abyste si nedávali žádné předsevzetí
Ze všech předsevzetí vám přeju mír
Každý den vám přeju Dobrý den
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Slovo starosty
Vážení občané, přišla nám zima, přiblížily se nám Vánoce a také Nový rok. Přiznám se upřímně, že toto období
nemám nějak obzvlášť v oblibě, protože přináší se sebou
hodně různých problémů, starostí a komplikací. Jednak
jsou to problémy se zimní údržbou cest a chodníků, nutnost topení, přicházejí různé nemoci z nachlazení a infekce
apod., ale i nutnost činit různá vyhodnocování, účtování,
inventarizace činností i dotací, přípravy a zpracovávání
různých plánů na další rok atd. Nedávno jsem se navíc
s jedním místním amatérským meteorologem bavil na
téma, jaká asi bude letos zima a moc mě nepotěšil, když
mi sdělil, že se počasí až příliš podobá situaci z přelomu let
2005 -2006, kdy na Silvestra napadala až 40 cm sněhové
pokrývky a sníh vydržel až do dubna 2006. Doufám, že se toho nedočkáme, i když děti a vyznavači zimních sportů si určitě takovéto počasí hodně přejí.
Na konci roku obvykle účtujeme, co se podařilo a co zase ne, jaké poučení si vezmeme do
dalšího období a na co je nutné raději zapomenout nebo se toho propříště vyvarovat. V této
věci rok 2008 byl hodně zajímavý, možná složitý, ale i inspirativní pro další život naší obce.
V letošním roce se dokončila I. etapa výstavby technické infrastruktury Díly za zahradou (vybudování asfaltové komunikace a veřejného osvětlení), bylo instalováno nové osvětlení
hřbitova a provedeny další úpravy tohoto pietního prostoru, realizována rekonstrukce kanalizace v ulici Zámostí a vybudován nový chodník, dokončeny úpravy v ulici Příční (chodníky
a parkoviště u zdravotního střediska), provedena oprava havarijního stavu topení na zdravotním středisku. Podařilo se nám získat zdroje na realizaci I. etapy výstavby cyklostezek, realizována byla trasa okolo Sudoměřic v délce přes 2,5 km dlouhá. Již dnes se pohodlně dostanete po
asfaltové cestě od Procházkovy uličky, zadem podél stodol k požární nádrži a za Slokovem dolů
k trati, kde propustkem pod železniční tratí se ocitnete u nové „Sluneční elektrárny“, přebrodíte potok a vypravíte se kousek po rampě obchvatu a podél rozestavěné benzinky a hlavně podél
nové výstavby provozovny firmy Primarc směrem k Baťově kanálu, kde zatím asfaltka končí.
Realizovaly se i další drobnější stavby a opravy, konaly se zajímavé kulturní a sportovní akce,
jako byly např. Slet čarodějnic na Výklopníku, košty vína a destilátů, Sudoměřické hody, plesy,
akce Sdružení rodičů při ZŠ, vodní cykloshow, rybářské závody, hokejbalové zápasy atd.
Úmyslně jsem v předcházejícím hodnocení neuvedl petici za otevření staré cesty do Skalice
a následné referendum k této otázce a nepořádek i různé problémy v ulici Zámostí u bývalého Slokova, protože o tom prvním bylo řečeno a napsáno až příliš mnoho a dnes je to už jen
historie, tím druhým se zabýváme a budeme zabývat i v příštím roce a to je přítomnost, kterou
musíme, chceme a budeme řešit.
Co nás důležitého v roce následujícím čeká kromě toho, že budeme o rok starší a možná
zkušenější? Chceme pokračovat v realizacích výstaveb cyklostezek, připravit projekt a finance
na výstavby dřevěného mostu pro cyklisty přes Baťův kanál, sehnat finance na rybník a protipovodňové opatření Telatniska, sehnat peníze na opravu střechy historické památky Statek na
č.p. 126, vybudovat vodovod a kanalizaci do areálu ve Starém potoku a dokončit ubytování na
obecní budově zahrádkářů, zateplení a výměnu oken na obou budovách škol (MŠ i ZŠ), připravit a zabezpečit finanční zdroje na realizaci sběrného dvora, který bude sloužit pro účelnější
a kvalitnější třídění odpadů, vč. Biologických. Chceme zabezpečit zdroje na výstavbu sociálního zařízení u Výklopníku a realizaci výstavby železniční zastávky Baťův kanál-Výklopník,
výstavbu nového přístaviště u Výklopníku. Chceme připravovat a postupně realizovat úpravu
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návsi a dalších lokalit v naší vesnici, opravit postupně chodníky a cesty a možná nás čekají
i stavby startovacích a sociálních bytů a další důležitě stavby a opravy.
Čekají nás nejenom nové stavby, opravy stávajících nemovitostí a shánění peněz na tyto
důležité potřeby naší vesnice, ale čeká nás i nespočet drobných problémů, jednání s našimi
občany, projednávání stížností a přestupků, různá jednání se státními orgány a s dalšími lidmi
a organizacemi. Možná jsme se někdy vůči žadatelům a dalším návštěvám občanů v uplynulém
roce nezachovali na OÚ úplně profesionálně a někdy jsme také neměli přílišnou trpělivost
zabývat se problémy, které ani nemůžeme řešit. Není to výmluva, ale vězte, že čím dál tím
více přibývá administrativní práce a různých povinností, které se musí plnit a pracovní čas je
tak krátký. Za případná pochybení v uplynulém období se upřímně všem dotčeným občanům
omlouvám.
Vážení občané, přeji Vám všem příjemné svátky vánoční, vše dobré v roce 2009, hodně
zdraví a spokojenosti. Přeji všem obyvatelům této naší vesnice, ať na nás co nejméně dolehnou
důsledky celosvětová krize. Finanční krize, která lidem bere práci a jistoty, na které jsme si už
tak nějak samozřejmě zvykli. Přeji krásné svátky a dětem bohatého Ježíška.
Stanislav Tomšej – starosta obce

Členové kulturní komise
při zastupitelstvu Obce Sudoměřice
ve složení: Pavla Sochorová,
Radka Bučková, Martin Mikl ml.,
Ivana Rybecká a Marie Smékalová,
přejí Vám všem sudoměřickým
krásné Vánoce a příjemný rok 2009.

Redakční rada
děkuje všem stálým přispěvatelům, bez nichž
by nevzniklo žádné vydání zpravodaje a přeje
nejen jim, ale také všem svým čtenářům
příjemné a poklidné Vánoce
a hlavně šťastný nový rok 2009.
Pavla Sochorová, Jana Miklová,
RNDr. Dana Nováková,
Helena Tomčalová, Marian Kočiš
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Usnesení XVIII. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice,
které se konalo 3. listopadu 2008
v budově OÚ Sudoměřice.
Usnesení: č. XVIII/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XVIII. zasedání: RNDr. Danuši
Novákovou, Ing. Pavla Sochora
Hlasování č.1: pro 10 proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XVIII. zasedání s navrženou změnou bodů.
Hlasování č.2: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice žádá firmu Horáček, aby postupoval v souladu s podmínkami uvedenými v provozním řádu. ZO pověřuje starostu, aby vyzval fi. Horáček k splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí č.j: JMK 43477/2008 OŽP.
Hlasování č.3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na r. 2008.
Hlasování č.4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/5:
Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor a starostu obce k projednání požadavků na zvýšení
příspěvku na provoz ZŠ a MŠ a popř. zapracovat do návrhu rozpočtu na r. 2009.
Hlasování č.5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků firmě Bonega Sudoměřice, parc.č. 2654/27 o vým.
5382 m2 v k.ú. Sudoměřice za cenu á 70,- Kč/m2, a to pouze za podmínky souhlasu s odprodejem
pozemků parc. č. parc. č. 2651/2 o vým 353 m2 a parc. č. 2651/3 o vým. 72 m2 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č.6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků parc. č. parc. č. 2651/2 o vým 353 m2 a parc.
č. 2651/3 o vým. 72 m2 v k.ú. Sudoměřice za dohodnutou cenu 70,- Kč/m2.
Hlasování č.7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků p.č. 947/6 o výměře 71 m2 a p.č. 926 o výměře
33 m2 v k.ú Sudoměřice
za cenu á 50,- Kč/m2 – manželům Evě a Petru Chocholáčovým, Sudoměřice č.p. 202
Hlasování č.8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení: č. XVIII/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků p.č. 947/7 o výměře 102 m2 a p.č. 974/8 o výměře
162 m2 v k.ú. Sudoměřice za cenu á 50,- Kč/m2 – manželům Renatě a Františku Kadlečíkovým
Sudoměřice č.p. 413.
Hlasování č.9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/10:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků parc.č. 4989 o výměře 1233 m2, parc.č. 4998
o výměře 917 m2 a parc.č.5001o výměře 265 m2 vše v k.ú. Sudoměřice za cenu á 70,- Kč/m2 – firmě
Energeo s.r.o. Husitská 63, Praha.
Hlasování č.10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/11:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků parc.č. 1582/9 o vým. 50 m2 a 1600 o vým. 111 m2 –
vše v k.ú. Sudoměřice –za cenu 20 Kč/m2 manželům Bučkovým, Františku a Jiřině Sudoměřice
č.p. 355
Hlasování č.11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/12:
Zastupitelstvo obce se vzdává práva na uplatnění převodu k pozemku p.č.4975 v k.ú. Sudoměřice
o vým. 1635 m2 a pověřuje starostu k předání oznámení o tomto rozhodnutí.
Hlasování č.12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/13:
Zastupitelstvo obce pověřuje RNDr. Novákovou, p. Kočiše a p. Šebestu projednat s projektanty
podmínky na sběrný dvůr u ČOV Sudoměřice – které připraví a předloží ke schválení do dalšího
zasedání ZO.
Hlasování č.13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na uložení věcného břemene na pozemku parc.č. 16 pro umístění stavby nového kabelového vedení NN pro RD č.p. 443 (vlastník manž.
Smolovi).
Hlasování č.14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/15:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení paní Ludmily Sitárové, nyní v podnájmu na č.p. 264 do
pořadníku žadatelů o nájemní bydlení v majetku obce.
Hlasování č.15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/16
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žadatelů o byt sl. Kristýna Schäcková, Sudoměřice 19 a Vít
Cuták, Sudoměřice č.p. 324 do pořadníku žadatelů o nájemní bydlení v majetku obce.
Hlasování č.16: pro 11, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení: č. XVIII/17
Zastupitelstvo obce schvaluje vložení věcného břemene na pozemek 4973/2 na dobu pronájmu
tohoto pozemku.
Pověřuje starostu k sepsání smlouvy o uložení věcného břemene.
Hlasování č.17: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/18:
Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou nákladů na vybudování vodovodu a kanalizace v lokalitě
Za starým hřbitovem ve výši 45 375,- Kč, které budou uhrazeny panu Pomajbovi na základě smlouvy o převzetí investice.
Hlasování č.19: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/19:
Zastupitelstvo obce souhlasí s se stavbou a souhlasí s vybudováním přípojky kanalizace a prodloužení plynovodu. Pověřuje starostu k přípravě a zabezpečení těchto inženýrských sítí pro RD na
p.č. 144/1 v k. ú. Sudoměřice manž. Stanislavových a Staňkových.
Hlasování č.19: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/20:
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím 50 tis. Kč z FORM Obce Sudoměřice pro majitelku RD
č.p. 20 – paní Miroslavu Leskovskou.
Hlasování č.20: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/21:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem parc.č. 1786/ 180 o vým. 170m2 a části parc.
1786/63 nyní o výměře 2562m2 vše v k.ú. Sudoměřice (před oddělením, které zpracovává PF ČR),
přibližná velikost odděleného pozemku činí 750 m2.
Hlasování č.21: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XVIII/22:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním automobilového závodu na okruhu obchvat I/70 a I/55,
za podmínky dodržení bezpečnosti a všech ostatních požadavků státních orgánů.
Hlasování č.22: pro 7, proti 3, zdržel se 1
Usnesení: č. XVIII/23:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení práce kronikáře p. Františka Okáníka a ustanovuje novou
kronikářku paní Márii Kočišovou od 3. 11. 2008.
Hlasování č. 23: pro 11, proti 0, zdržel se 0
V Sudoměřicích 3. listopadu 2008.
Stanislav Tomšej, starosta
Josef Šebesta, místostarosta
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Vítání dětí
V neděli dne 5.10.2008 se ve volební místnosti v Sudoměřicích uskutečnil slavnostní obřad
u příležitosti vítání dětí obecním úřadem, které se narodily v období od ledna do června 2008.
Kulturní komise spolu s Obecním úřadem Sudoměřice přejí narozeným dětem štěstí a radost
ze života a rodičům hodně lásky a trpělivosti při výchově.

Narodili se: Matěj Baláž, Sudoměřice č. 383
Šárka Chocholáčková, Sudoměřice č. 254
Artur Janík, Sudoměřice č. 318
Sabina Nogová, Sudoměřice č. 135
Tomáš Podrazil, Sudoměřice č. 319
Dominik Svrček, Sudoměřice č. 80

Pavla Sochorová – předsedkyně kulturní komise
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Mateřská škola informuje
Máme za sebou první čtvrtletí a spoustu zajímavých akcí. V měsíci září předškoláci navštívili výstavu hub v Ratiškovicích.V říjnu jsme společně s rodiči uspořádali soutěž – O nejhezčího Podzimníčka.

Děti během celého týdne přinášely své výrobky z podzimních plodů, které byly vystaveny
v hale MŠ. Všechny zúčastněné děti byly odměněny diplomem a sladkostmi. V témže měsíci za
námi přijelo divadélko ROLNIČKA s půvabnou pohádkou – Krtek u zubaře. V listopadu proběhne
v MŠ ve spolupráci se ZŠ další z řady projektových dnů. Ten podzimní má název Vztahy mezi
lidmi. Ve spolupráci s maminkami, zaměstnanci MŠ a dětmi jsme připravili netradiční Cukrárnu.
Děti napekly cukroví, účastnily se na výzdobě a maminky udělaly ochutnávku svých výrobků.
Další z řady nabídek MŠ jsou kroužky anglického jazyka, hry na flétnu a grafomotorika pro
předškoláky.
Již nyní se připravujeme na dobu adventní. Především svátek svatého Mikuláše děti netrpělivě
očekávají. V MŠ začínají znít koledy, blíží
se nám nejkrásnější
svátky v roce. Dne
18. 12. 2008 nás čeká
Vánoční koncert
s jarmarkem.
Přejeme všem
klidné a pohodové vánoční svátky
a v příštím roce
se těšíme na další
spolupráci.

DanaNováková,
vedoucí učitelka MŠ
10
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Ze školních lavic

Výlet do Veselí nad Moravou
Dne 23. října jel 4. a 5. ročník do Veselí nad Moravou. Jako první jsme navštívili kostel
sv. Andělů strážných, který byl založen roku 1732. Poté jsme se šli podívat na kostel sv. Bartoloměje
z téhož roku. Vedle kostela se nachází muzeum, kde jsme shlédli zajímavé věci. Po prohlídce jsme
se vydali do místní hvězdárny. Všechny nás ohromil dalekohled za 350 000 Kč, který umí vyhledat
až 5000 hvězd. Pan hvězdář nám pustil videoprojekci o planetě Zemi a o dalších planetách. Po
návštěvě hvězdárny jsme zavítali do zámeckého skleníku. Jeho zakladatelem byl hrabě Chorinský,
Zde jsme obdivovali palmy, banánovník, orchideje a další květiny. Blížilo se poledne a my jsme se
přes zámecký park vydali na nádraží, abychom jeli zpátky domů. Náš výlet se vydařil, přestože nám
počasí moc nepřálo.
Nikola Slováčková, 5. ročník
Výchovný koncert
Ve čtvrtek 16. října se ve školní tělocvičně uskutečnil výchovný koncert. Přišly i děti z mateřské
školy. Přijeli čtyři páni s trubkami. Bylo to dopoledne plné písniček, zpěvu, melodií a hádanek. Bylo
to úžasné dopoledne.
Barbora Šebestová, 4. ročník
Napajedla
Byli jsme na školním výletě v Napajedlech. Projekt, který jsme v místní ZŠ navštívili se jmenoval Mach a Šebestová v době kamenné. Děti tam učily nás. Ze začátku nám vyprávěly o pravěku.
Potom se ptaly nás. Kdo odpověděl správně, dostal bonbon. Ve druhé hodině jsme si mohli vyrobit
malé drobnosti z doby kamenné - náhrdelník, pokreslit odlitky ze sádry, nakreslit zvíře, poskládat
dinosaura, přiřadit ke stopám název zvířete. Oni nám to zkontrolovali a řekli, kolik tam máme
chyb. Mezi tím jsme si mohli dát svačinku. Nakonec jsme jeli do školy všichni spokojeni.
Martina Kolaříková, 4. ročník
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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„Toš, vitajte u nás!“
„Toš vitajte u nás“ je název projektu, který v rámci projektové výuky vytvořili žáci čtvrtého
a pátého ročníku naší školy. Na projektu, který zahrnoval tematicky integrovanou výuku do předmětů vlastivědy, přírodovědy, matematiky, českého jazyka, hudební, výtvarné a pracovní výchovy,
pracovali v měsíci říjnu a listopadu. Hlavním cílem projektu bylo přiblížit žákům kraj, ve kterém
žijí. Žáci objevovali a zjišťovali nové informace týkající se obce Sudoměřic, Veselí nad Moravou
a okolí.
Součástí projektu byl poznávací výlet do Veselí nad Moravou, kde navštívili kostel Andělů
Strážných s klášterem Servitů, kostel sv. Bartoloměje, Informační centrum CHKO, zámek, zámecký park, zámecký skleník, spoustu dalších památek a hvězdárnu. Při návštěvě Městského muzea
měli možnost shlédnout výstavu, ve které je zachycen vývoj regionu od pravěku po současnost,
v etnografické části výstavy pak
poznali rozličnost krojů, typická stavení našeho regionu, nábytek a pracovní nářadí, které
používali naši předci. Zajímavou částí výstavy tvořila ukázka
vývoje lékařských nástrojů od
minulosti po současnost.
Vyhledávali z různých
informačních zdrojů jejich
zajímavá místa, historické, kulturní památky a v neposlední
řadě jejich významné osobnosti. Informace si navzájem předávali a za odvedenou práci se
navzájem bodově ohodnotili.

12
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Žáci mezi sebou rozvíjeli komunikaci, nacházeli
kompromisy a společná
řešení. Využívali knihy,
encyklopedie,
příručky,
mapy a v nemalé míře multimediální počítače. Upevnili si vztahy mezi sebou
při kooperativní a skupinové činnosti, získali vlastní
stanovisko ke zjišťovaným
poznatkům. Práce jednotlivých skupin byla na závěr
zhodnocena a odměněna.
Během projektu se žáci
seznámili s historií našeho regionu, se zvířenou a květenou našeho okolí, s chráněnými místy, naučili se orientovat v mapě, vytvořili si vlastní plánek obce a získali přehled o obcích ve svém okolí.
Poznali tradiční řemesla a měli možnost vyzkoušet si výrobu andělíčka z kukuřičného šustí s paní
Ludmilou Kočišovou ze Vnorov, která je Nositelkou tradic.
Všechny získané informace žáci společně zpracovali a vytvořili „Informační kancelář ZŠ Sudoměřice“ s názvem typickým pro náš region „Toš, vitajte u nás“, která je umístěna na chodbě v přízemí školy.
Hana Veselá – ředitelka školy
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Cukrárna U maminky
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Je advent, na dveře klepou Vánoce a v malých školácích doutnají jiskřičky radosti z nadcházejících prázdnin. Myslím si, že si je zcela určitě zaslouží. Na podzim jsme toho opět hodně prožili.
K nejzajímavějším projektům patřila výstava hub v Ratíškovicích, exkurze do hřebčína v Napajedlech, výchovný koncert žesťových nástrojů v tělocvičně a kreativní dílny. Pro starší žáky byl letos
připraven dlouhodobý projekt „Toš vitajte u nás“, ve kterém si děti sami mapovaly region Strážnicko a Veselsko, sesbíraly si spoustu informací a podílely se na vlastní informační kanceláři. To vše
pod vedením paní učitelky Hanky Veselé.
Před námi je příprava dramatického představení s vánoční tematikou, které předvedou žáci
a děti z mateřské školy v úterý 16. prosince v tělocvičně školy. Všichni doufáme, že advent prožijeme v klidu a pohodě. To samé přejeme i všem čtenářům!
Pohodu a radost ve vánočních okamžicích v kruhu svých nejbližších Vám přejí všechny děti, žáci
a zaměstnanci školy!

http://www.skola.obecsudomerice.cz/
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Večer rozsvícených dýní
Dne 21. 10. 2008 si naše děti ze Sudoměřic přinesly na školní hřiště své výtvory z dýní. Sami si
je ohodnotily a tím vybraly ty nejkrásnější. Kromě rozzářených dýní svítily i lampiony, se kterými
jsme prošli průvodem
část Sudoměřic. Děti
si své lampiony dobře
hlídaly a žádný neshořel. Pro všechny děti
byla připravena sladká odměna. Některé
z krásných dýní si
odnesli jejich autoři zpět
domů a některé byly
ponechány na školním
dvoře k potěše kolemjdoucích. Doufáme, že
i příští podzim budeme
moci shlédnout nové
nápady a že se nám sejde i spousta lampionů
a ze zářících světýlek se
stane tradice.

Martina Podrazilová – členka rodičovského sdružení
16
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Setkání s penzisty
V neděli dne 26.10.2008 se v místní tělocvičně uskutečnilo přátelské posezení penzistů. K naší
upřimné radosti se přišlo tentokrát pobavit podstatně více místních, nežli tomu bylo loni. Také nás
potěšilo, že se osmělili i ti mladší.
V programu vystoupily mažoretky z DDM Strážnice, děti ze sudoměřické školy a místního
tanečního kroužku. K dobré náladě přispěla nejen Dolinečka pana Marka Bučka, ale také malé
pohoštění a zcela jistě výborná vína pana Františka Bučka. Slovo přispěla, neužívám náhodou, protože to, jak si to kdo
z přítomných užil,
záviselo hlavně na
každém z nich. Podle
reakcí při odchodu
domů, si však dovoluji
usuzovat, že byli hosté spokojeni. Děkuji
všem, kteří pomohli
jakýmkoliv způsobem
akci zajistit.
Pavla Sochorová,
předsedkyně kulturní
komise
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Představení sociálních služeb
Již několikrát jsem se v praxi setkala s tím, že si lidé pletou sociální služby, řadí mezi ně i jiné
veřejné služby. Když potom přijde situace, se kterou si neví rady a kdy potřebují pomoci, jsou dezorientováni a neví, na koho se obrátit...
Snažíme se, aby těchto situací bylo co nejméně a tak jsme tady nejen s následujícími informacemi, ale také s Katalogem sociálních služeb na Hodonínsku, v němž můžete nalézt podrobné
údaje o jednotlivých službách poskytovaných ve vašem nejbližším okolí. Katalog si můžete od ledna
vyzvedávat na vašich obecních úřadech nebo na Městském úřadě v Hodoníně. Je možné, že časem
se objeví také v ordinacích praktických lékařů.
Co je to tedy sociální služba?
Činnost, která by měla působit tam, kde lidé přestávají zvládat řešení nepříznivé životní situace, ve které se ocitli. Je to nabídka podpory a pomoci člověku, který kvůli svému vysokému věku,
nepříznivému zdravotnímu stavu, momentální krizi či z jiného důvodu není schopen se sám o sebe
řádně postarat. Je to také preventivní činnost, která má zabránit tomu, aby se člověk v této situaci
vyskytl.
Cílem soc. služeb je umožnit lidem vést co nejobvyklejší způsob života – zůstávat ve svém známém prostředí, v rodině, mít možnost pracovat, využívat veřejné služby a volnočasové aktivity.
Sociální služby mohou být poskytovány několika způsoby:
• Ambulantně – to znamená, že za službou musíte přijít, nebo být dopraveni přímo do
daného zařízení (součástí těchto služeb ale není ubytování)
• Terénně – služby, které přijdou za vámi (buď domů, nebo do jiného přirozeného prostředí
- (např. pečovatelské služby, streetworkeři apod.)
• Pobytově – služby, které jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb (např.
domovy pro seniory (bývalé domovy důchodců), týdenní stacionáře apod.)
Sociální služby zahrnují:
• Sociální poradenství – je poskytováno buď v základní formě, nebo odborné formě.
• Základní poradenství je součástí všech sociálních služeb a přispívá k řešení aktuální
nepříznivé situace (např. v zařízení předají základní informace o tom, kde se vyřizují dávky hmotné
nouze, které další zařízení soc. služby může přispět k řešení nepříznivé situace apod.)
• Odborné poradenství řeší situaci člověka do větší hloubky s ohledem na charakteristiku
jeho problému. Je poskytováno v odborných poradnách – např. manželských a rodinných, občanských nebo poradnách pro zdravotně postižené či seniory apod.
• Služby sociální péče – jejich smyslem je udržet člověka co nejdéle v jeho přirozeném prostředí (domově) a umožnit mu vést pokud možno běžný život. Vychází se z myšlenky poskytnout
člověku takovou péči, aby i přes svůj handicap byl schopen žít co nejdéle doma a udržet si fyzickou
i psychickou soběstačnost. Pokud je ale stav člověka natolik vážný, že neumožňuje jeho další setrvávání v domácí péči, je cílem těchto služeb zajistit důstojné prostředí a zacházení. Např. starším
lidem s omezenou schopností se nejdříve nabízí služby pečovatelské, a teprve až tyto služby nedostačují, mohou využívat služby denního centra, odlehčovací služby anebo následně služby pobytové
(umístění do domova pro seniory).
• Služby sociální prevence – měly by předcházet sociálnímu vyloučení – tedy vylučování
lidí ze společnosti. Jsou nejrůznější důvody, proč může docházet k vyloučení určitých osob ze společnosti – např. ohroženi jsou lidé, kteří vyrůstají nebo dlouhodobě žijí v sociálně slabším nebo
znevýhodněném prostředí, nezvládají řešit krizové situace, mohou být ohroženi trestnou činností,
nebo sami mají vypěstovány návyky nebo žijí způsobem života, který vede ke konfliktu se společností (např. závislé osoby, lidé po výkonu trestu odnětí svobody, lidé bez domova apod.). Pokud je
dobře zvolená služba sociální prevence, pomáhá nejenom těmto osobám, ale také ostatní většinové
18
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společnosti (všem ostatním – např. jedná se o snižování sociálních a zdravotních rizik, které často
souvisí se způsobem života těchto osob).
Přesnější informace o soc. službách a jejich poskytování můžete získat na Městském úřadě
v Hodoníně, odboru soc. služeb, u slečny Marcely Medusové.
Kontaktní údaje:
Bc. Marcela Medusová
Manažerka komunitního plánování soc. služeb na Hodonínsku
tel. 518 316 318, e-mail: medusova.marcela@muhodonin.cz

Informace k obecním bytům a bytové problematice
Jelikož se vyskytují časté dotazy občanů a jeví se nedostatečná informovanost ohledně obecních bytů a přidělování k pronájmům, sdělujeme tímto:
1. Obec Sudoměřice vlastní celkem 18 bytů, z toho 8 bytů jsou zvláštního určení, tj. pro seniory na DPS, 4 byty jsou vázány břemeny užívání ve prospěch stávajících nájemců na č.p. 307 a 6 b.j.
je určeno pro účely sociálního bydlení.
2. Byty pro sociální bydlení – dvě b.j. jsou na č.p. 321, jeden byt na č.p. 319, jeden na základní
škole a dva na zdravotním středisku.
3. Všechny sociální byty jsou v současnosti obsazené. Obec má také krátkodobě pronajaté
dva objekty – od ČD - drážní nebytový prostor na č.p. 343 (upravený na byt) a byt Jednoty Hodonín
vedle prodejny potravin. Také tyto prostory jsou obsazené nájemci.
4. K datu uzávěrky zpravodaje je celkem 11 žádostí o poskytnutí sociálního bydlení, z toho
6 žádostí občanů naší vesnice, nebo lidí s dlouhodobým pobytem v obci.
5.

Žádostí o byt v DPS je celkem 8, volné byty jsou 2.

6. Stanovená pravidla pro posuzování a přidělovaní sociálních bytů žadatelům:
Žadatelem může být jen osoba starší 18 let, která nemá vůči obci Sudoměřice žádné neuhrazené
pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti a neužívá a nemá k dispozici ve vlastnictví byt nebo dům.
Při rozhodování se přihlíží především k sociální potřebnosti žadatelů a hlavně jejich možnostech
krátkodobého užívání, především ve vazbě na překlenutí doby nutné pro vybudování vlastního
bydlení v obci Sudoměřice.
Hodnotící kritéria pro účely sestavování pořadníku – sociální byty
I) Rodiny s dětmi s trvalým pobytem v obci Sudoměřice
II) Rodiny s dětmi s trvalým pobytem mimo naši obec
III) Manželé bez dětí s trvalým pobytem v obci Sudoměřice
IV) Ostatní žadatelé
Hodnotící kritéria pro účely sestavování pořadníku na pronájmy bytů v DPS
I)
Občan obce Sudoměřice, nebo dlouhodobý pobyt v obci.
II)
Zdravotní potřebnost a sociální naléhavost
III) Ostatní žadatelé
Stanislav Tomšej – starosta obce
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Sociální okénko
Zákon o hmotné nouzi byl novelizován z.č. 259/2008 Sb. s účinností od 1. 9. 2008, a to ohledně dopadu neplacení výživného na výši dávky v hmotné nouzi.
Pokud se ocitne osoba na dávce v hmotné nouzi, zkoumá se, zda je povinna platit výživné.
Pokud ano, zkoumá se dále, jestli nemá na tomto výživném dluh. Jestliže má a dluh je vyšší
než tři měsíční splátky výživného, stanoveného soudem nebo dohodou mezi rodiči, její příspěvek
na živobytí jako dávka v hmotné nouzi nebude ve výši jejího životního minima, ale jenom ve výši
existenčního minima – 2020,- Kč měsíčně.
Pokud dluh na výživném nemá a stane se poživatelem dávky v hmotné nouzi, je povinna podat
soudu návrh na snížení nebo zrušení výživného z důvodu nedostatečného příjmu. Když potom
neplatí výživné po dobu, kdy je v hmotné nouzi s tím, že má u soudu výše uvedený návrh na
snížení, má nárok na příspěvek na živobytí ve výši svého životního minima.
Rovněž u zletilých osob společně posuzovaných se žadatelem se zkoumají výše uvedené okolnosti ohledně jimi placeného výživného. Pokud by taková společně posuzovaná osoba měla dluh na
výživném vyšší než tři měsíční výše výživného, její příjmy by se zohledňovaly ve prospěch společně
posuzovaných osob (např. částečný invalidní důchod apod.), avšak dávka v hmotné nouzi by jí
přiznána nebyla ve výši jejich životního minima, ale jen existenčního minima.
Takže pokud by se tato záležitost týkala např. dvacetiletého syna v rodině, který pobírá Kč.
4000,- částečný invalidní důchod, tento důchod by se do příjmu rodiny započítal, avšak synovi by
nebyla přiznána jeho dávka v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí – ve výši Kč 2.600,-, ale jen ve
výši existenčního minima Kč 2020,- měsíčně.
Zvýšení důchodů – nařízením vlády č. 363/2008 Sb. se zvyšují důchody od 1.1.2009 o 4,4%.
Kdo by si chtěl spočítat, o kolik se mu zvýší důchod, odečte ze svého důchodu základ , to je 2.170,a ze zbylé částky si vypočítá 4,4%.
Dle nařízení vlády č. 364/2008 Sb. se od 1.1.2009 zvyšují také příplatky k důchodu, rovněž
o 4,4%.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
V září 2008 byla schválena novela zákona o zaměstnanosti, která významným dílem zasáhla
také do oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi. Zákonem 382/2008 Sb. s účinností
od 1. 1.2009 (a v částech týkajících se pozdější změny důchodového zákona pak
od 1. 1. 2010) se novelizuje z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a to v ustanovení § 43,
který se doplňuje o odstavec 5, podle kterého „…..způsob výplaty příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu hrozící vážné újmy na zdraví vždy určí plátce dávky tak,
že nejméně 35% přiznané dávky bude poskytnuto ve formě poukázky opravňující k nákupu zboží
ve stanovené hodnotě nebo prostřednictvím elektronického platebního prostředku ….“.
To znamená, že od ledna 2009 se bude vyplácet opakovaná dávka v hmotné nouzi – příspěvek
na živobytí – tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % z ní se vyplatí formou poukázky, za kterou si
občan nakoupí to, co za peníze – spotřební zboží, potraviny, hygienické potřeby, oblečení, a to
v obchodech, ve kterých je uvyklý nakupovat.
Ministr MPSV Petr Nečas už podal 31.10.2008 pozměňovací návrh ohledně tohoto způsobu
výplaty v tom smyslu, že by sociální odbor mohl dle svého zdůvodněného uvážení vyplácet část
dávky v hmotné nouzi i formou poukázek, ale nebyla by to povinnost. Je možné a velmi pravděpodobné, že tento pozměňovací návrh bude schválen, avšak pokud by se neschválil a nepodepsal
do konce prosince 2008, platí novela zákona, která zavazuje plátce dávek v hmotné nouzi k výplatě
20
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nejméně 35% výše dávky formou poukázky. Proto předpokládáme, že minimálně v lednu 2009,
a prakticky potom nejméně 3 – 6 měsíců bude probíhat výplata dávek, jak výše uvedeno.
Bc. Helena Tomčalová - členka sociální komise

Pro orientaci pacientů u lékaře, kdy se poplatky neplatí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

když není provedeno klinické ošetření,
když jde o preventivní prohlídku,
při laboratorních a diagnostickém vyšetření, např. odběru krve, vyšetření moči, rentgenu či
magnetické rezonanci,
při vysvtavení receptu na lék bez klinického vyšetření,
když chceme podrobný výpis dokumentace nebo potvrzení žádosti o podporu při ošetřování
nemocného člena rodiny,
když telefonicky konzultujeme svůj zdravotní stav s lékařem nebo si jdeme pro výsledky šetření,
když jdeme na očkování hrazené částěčně nebo zcela z veřejného zdravotního pojištění nebo
na očkování placené státem,
při ochranném léčení nařízeném soudem,
při léčbě infekčního onemocnění,
při hemodialýze,
při vyšetření lékařem transuzní služby, při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně,
je-li občan v hmotné nouzi s potvrzením od správy sociálního zabezpečení, které nesmí být
starší 30 dnů,
Z vlastních zdrojů zpracoval Dr. Štěpán Buček.

SPOLEK PěÁTEL DESTILÁTģ
SUDOMċěICE
poĜádá
14.2.2009 od 14.00 hod v tČlocviþnČ ZŠ

VII. roþník ýESKOSLOVENSKÉHO KOŠTU
OVOCNÝCH DESTILÁTģ A MACERÁTģ
Souþástí bude vyhlášení PÁLENICE ROKU 2009 a ochutnávka
tradiþních moravských a slovenských jídel.
K poslechu bude hrát cimbálová muzika STRÁŽNIýAN
VSTUPNÉ 30 Kþ – ženy a dívky vstup zdarma
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Komise životního prostředí
Vážení spoluobčané,
na konci roku 2008 chci zhodnotit práci komise, Obecního úřadu a občanů z hlediska životního prostředí v naší obci a jejím okolí.
Ze zpracovaných podkladů od paní RNDr. Danuše Novákové z firmy TESPRA a z Obecního úřadu je zřejmý kladný postoj Vás občanů ke třídění odpadu, jelikož se množství vytříděného
odpadu neustále zvyšuje. Pro srovnání:
Tříděný odpad:
r. 2007
r. 2008
Papír
Plast
Sklo
Nápojové kartony

12.979 t
13.408 t
12.663 t
0.198 t

10.447 t
10.494 t
10.410 t
0.166 t

Celkem
na 1 obyvatele

39.198 t
32.7 kg

31.547 t
26.3 kg

Upozorňuji, že výsledky za r. 2008 jsou sečteny za první tři čtvrtletí. Pokud se potvrdí průměr
i za čtvrté čtvrtletí výrazně překročíme hranici 40t, což je velmi pozitivní. Přesné výsledky budou
známy v lednu 2009.
Doufám, že už si všichni naši občané uvědomili, že je velmi důležité odpad třídit.
Většina tříděných komodit má totiž více jak 90 % využitelnost pro další využití.
Věřím tedy, že i v dalších letech se v naší obci bude množství tříděného odpadu neustále zvyšovat.
Komunální odpad:
Na rok 2008 byl přijat v zastupitelstvu návrh komise na zvýšení počtu přistavení velkoobjemových kontejnerů v obci.
Důvodem návrhu k navýšení kontejnerů bylo zvyšování počtu nově se tvořících černých skládek a časté pálení zahradního odpadu na zahradách.
Obecní úřad se k tomuto návrhu postavil kladně a přibylo jedno sběrné místo pro kontejner
a v průběhu roku i tři sběrná místa na tříděný odpad. Díky zvýšení počtu přistavených kontejnerů se několikanásobně zvýšilo i množství vyvezeného komunálního odpadu za r. 2008. Tím se
samozřejmě podstatně zvýšily i finanční náklady na odvoz tohoto odpadu. Finanční prostředky
vynaložené na svoz jsou pro nás ale daleko přijatelnější, než mnohonásobně nákladnější rušení
černých skládek.
Ale i tak neustále někteří občané využívají těchto nepovolených možností likvidace zahradního,
ale v některých případech i komunálního odpadu. V poslední době hlavně pálením na zahradách.
Chci tyto občany upozornit, že porušují obecní vyhlášku a vystavují se nebezpečí udělení
výrazné finanční pokuty.
V komisi se s tímto problémem neustále setkáváme a proto byl v průběhu roku předložen návrh
ke zbudování sběrného dvora. Zastupitelstvo i Obecní úřad se tímto návrhem začalo téměř okamžitě zabývat. Byly vytipovány pozemky, kde by mohl sběrný dvůr dobře fungovat.
Jelikož vše, co se sběrného dvora týká, musí splňovat přísné podmínky, bylo osloveno několik
projektantů, aby podali návrhy ke zpracování kompletní dokumentace na výstavbu sběrného dvora
v Sudoměřicích.
V současné době probíhají jednání k zajištění dokumentace, která je potřebná k podání žádosti
o dotace.
22
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Chceme našim občanům nabídnout co nejvíce možností, jak se zbavit domácího i zahradního
odpadu tak, aby to co nejméně zatížilo životní prostředí.
Za komisi životního prostředí chci poděkovat těm spoluobčanům, kterým není lhostejný
vzhled naší obce a jejího okolí.
Na závěr roku 2008 přejeme všem našim občanům klidné prožití svátků vánočních a mnoho
úspěchů v Novém roce.
Marian Kočiš - předseda komise životního prostředí

Důležitá informace k pojištění vozidel od 1. 1. 2009
Od 1. ledna 2009 se zpřísňují postihy pro vlastníky a provozovatele vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení. V souladu s novelou podle § 24 c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (pojištění odpovědnosti) budou vlastníci povinni
za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře
pojistitelů (ČKP) příspěvek ve výši 20 až 300 Kč, podle druhu vozidla.
Povinnost vzniká vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru
silničních vozidel v době, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem.
Zavedení příspěvku by mělo působit preventivně s tím účelem, aby bylo důsledně sjednáno
pojištění odpovědnosti nebo aby bylo vozidlo trvale nebo dočasně vyřazeno z provozu. Jedná se
o tzv. depozit, odevzdání státní poznávací (registrační) značky a osvědčení o registraci vozidla
(malý TP) na registru vozidel.
Příspěvek je soukromoprávní sankce ČKP, není vázán na to, zda vozidlem byla či nebyla způsobena škoda. Skládá se z denní sazby za každý den a z nákladů ČKP na vymáhání (právník). Účinek
má i nevyzvednutí nebo odepření převzetí písemné výzvy k úhradě. Při zjišťování skutečností se
vychází z porovnání údajů databáze pojistných smluv (všech pojišťovacích kanceláří v ČR) a údajů v Centrálním registru vozidel, kde jsou registrována všechna vozidla. Zhruba 800 tisíc vozidel
nemá sjednáno pojištění odpovědnosti.
Doporučujeme, aby se vlastníci vozidel ve vlastním zájmu informovali na příslušném registru
vozidel, zda nevlastní nějaké vozidlo či motocykl, u kterého nemají sjednáno pojištění odpovědnosti.
Jedná se především o:
• vozidla již neexistující – rozebraná na náhradní díly, vyrobené pracovní stroje, traktory,
• prodaná vozidla registrovaná na původního vlastníka, kdy prodej nebyl oznámen na registru vozidel,
• vozidla odhlášená (v převodu), ale nejsou ještě zaregistrována novým vlastníkem,
• vozidla, která nejsou používána v provozu (např. propadlá technická kontrola) a nemají
sjednáno pojištění odpovědnosti,
• motocykly po rodičích a prarodičích (stará SPZ).
Od 14.102008 jsou spuštěny webové stránky www.bezpojištěni.cz, kde jsou podány vyčerpávající informace.

Česká kancelář pojistitelů (zdroj)
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Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Jak cestovat autobusem a vlakem od 14. prosince 2008
Od 14. prosince mají obyvatelé Hodonínska, Veselska a Břeclavska změnu ve veřejné dopravě.
I do této oblasti se totiž rozšířil Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (zkráceně IDS
JMK).
Co lidem tato změna přináší? Na prvním místě je možné jmenovat jednotnou jízdenku. Cestující, který jede například z Ratíškovic do Brna, si totiž před tímto datem nejdříve musel koupit
jízdenku u řidiče autobusu, potom na nádraží jízdenku na vlak a pokud v Brně nejel jen do centra,
pak i jízdenku na městskou dopravu. Po zavedení IDS JMK to má snadnější. Již u řidiče autobusu
si koupi jedinou jízdenku, která mu platí jak na autobus, tak na vlak a navíc i na městskou dopravu
v Brně. Když potom porovná cenu, kterou zaplatil před zavedením a po zavedení IDS JMK, zjistí,
že od 14. prosince zaplatí za cestu méně. Výhody jednotné jízdenky mohou využít v rámci městské
hromadné dopravy v Hodoníně nejen obyvatelé města Hodonína cestující mimo Hodonín, ale také
cestující do Hodonína přijíždějící, a to z důvodu začlenění městské hromadné dopravy Hodonín
do integrovaného systému.
Při kupování jízdenek u řidiče se proti minulosti nic nemění. Cestující nahlásí řidiči cílovou
stanici a ten mu prodá odpovídající jízdenku. Znalý cestující pak může urychlit odbavení tak, že
řidiči rovnou nahlásí, na kolik zón a jakou jízdenku požaduje. Pokud sebou nechcete nosit denně
hotovost, můžete si vybrané jízdenky nakoupit předem a stejně jako v brněnské městské dopravě si
je označit u řidiče v označovači při nástupu. Vaše případné čipové karty zůstávají nadále v platnosti.
Lze s nimi platit u dopravce, který je vydal. Mezi cenou jízdenek placených v hotovosti a kartou
není žádný rozdíl.
V IDS JMK si velmi váží pravidelných cestujících. Jsou pro ně připraveny výhodné předplatní
jízdenky s měsíční, čtvrtletní nebo roční platností. Cestování s nimi vyjde až o čtvrtinu levněji než
při použití jízdenek kupovaných každý den. Předplatní jízdenky přitom fungují trošku jinak, než
jste dosud byli zvyklí. Neprodávají se pro určitý počet jízd, ale umožňují neomezený počet cest
v předplaceném území (zónách) po určitou dobu. Pokud tak například obyvatel Sudoměřic jezdí
denně do práce do Hodonína, může si o víkendu bez jakéhokoliv dalšího placení dojet například za
známými do Rohatce i Rohatce-kolonie.
Pro děti a studenty má IDS JMK připraven dostatečný sortiment zlevněných předplatních jízdenek. Pro jejich zakoupení mohou využít své dosavadní žákovské průkazky. Tyto jízdenky však
neprodává řidič, ale je třeba si je koupit v některém předprodejním místě, např. na železniční stanici, případně autobusovém nádraží nebo i na poště. Řidiči jednorázové zlevněné jízdenky pro žáky
a studenty neprodávají. Pokud vaše děti nejezdí denně, mohou využít univerzální žákovské jízdenky zakoupené předem na železničních stanicích nebo autobusových nádražích.
IDS JMK cestujícím nepřináší jen ekonomické úspory. Velkou výhodou je i tzv. garance návazností. V každém jízdním řádu je přesně stanoveno, které další autobusy či vlaky na příslušný spoj
navazují a tyto spoje musí po maximální možnou dobu čekat. Pokud se tak nestane, mohou být
příslušní dopravci finančně postiženi.
Další záležitostí, kterou cestující ocení, je výrazné zpřehlednění vedení linek i jízdních řádů.
Podle jediné mapy se snadno pozná, jakou linku máte ve své cestě využít, a tak si rovnou můžete
spočítat, kolik za cestu zaplatíte. V jízdních řádech jsou nově odděleny odjezdy v pracovní dny
a o víkendech. Odpadají tak časté zmatky a nejistota, zda vyhlédnutý spoj skutečně jede či ne.
Výhodou nového řešení dopravní obsluhy autobusy IDS JMK je zavedení jednotného pravidla pro
víkendy – všechny obce musí mít o víkendu minimálně tři páry spojů (sobota, neděle, státem uznané svátky), což je jistě pozitivní změna pro mnohé obce, které v minulosti žádné spojení o víken24
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dech nemají a jejich občané byli odkázáni pouze na osobní automobil.
Velký důraz je v IDS JMK kladen na informovanost cestujících. Na webových stránkách
www.idsjmk.cz lze najít všechny potřebné informace pro cestující v IDS JMK, plánky sítě, platné
jízdní řády k vytištění, ceníky jízdného i tipy, jak ušetřit. S předstihem si můžete zkusit vyhledat
spojené platné od 14.prosince na webové adrese: http//idsjmk.timetable.cz.
Cestující, kteří potřebují zjistit informace o spojení, mohou využít jednotnou nonstop telefonní
informační linku na čísle 543 174 317. Na tuto linku lze rovněž volat v případě, kdy se cestující
setká s nějakým problémem v dopravě. Dispečeři společnosti KORDIS JMK, která má IDS JMK na
starosti, se vždy snaží cestujícím pomoci. V případě složitějšího dotazu lze poslat e-mail na adresu:
info@kordis-jmk.cz.
Před spuštěním systému každá domácnost v nově integrované oblasti obdržela speciální informační leták s plánkem sítě, ceníkem a návodem, jak s IDS JMK cestovat.

KORDIS JMK, spol. s r.o. (zdroj)

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2009 opět vyjdou do ulic
koledníci se zapečetěnými pokladničkami.
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteční již po deváté. Sbírku doprovodí také Tříkrálový koncert, který
v neděli 4. ledna 2009 od 17 hodin v přímém
přenosu odvysílá Česká televize 1 a ČRo 1 Radiožurnál.
Výtěžek sbírky je tradičně určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Sbírka probíhá podle standardních pravidel. Na úvod požehnají koledníkům v jednotlivých
diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za
bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému
Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce
ledna.
Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí
od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné
válcovité kasičky, opatřené charitním logem.
Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo
8777 anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto: 33001122/0800 u České
spořitelny.
Zdroj internet
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Český zahrádkářský svaz
Vážení občané – vinaři.
Blíží se konec roku a tak nastává chvíle, kdy každý jeden z nás se zamýšlí nad prací, kterou vykonal. Pro nás vinaře byl tento rok velmi náročný. Vzhledem k nepříznivému podzimu byl tlak na ošetřování vinic daleko náročnější a tak kdo nestihl včas a vhodným přípravkem ošetřit vinici, tak ten
toho určitě mnoho nesklidil. U většiny z nás jsme toto zvládli a tak naše práce pokračuje ve vinných
sklípcích. Stáčíme, čiříme, degustujeme. První ochutnávka nových vín proběhla na Martina ve dnech
15. listopadu ve sklepních prostorech areálu „Starý potok“ za účasti členů družebních organizací
z Petrova, Strážnice, Skalice a našich členů. K dobrému ochutnávání přinesených vzorků vín byly podávány patenty (připravila p. Skácelová) a vynikající pečené husy, které připravili manželé Schåckovi.
K poslechu a tanci nám zahrála cimbálová muzika RNDr. Josefa Rampáčka. Ten, kdo byl přítomen,
jistě nelituje a je jen škoda, že z pozvaných hostů – zakládajících členů a funkcionářů ČZS se zúčastnili
jen manželé Procházkovi. I ze strany našich členů byl očekáván větší zájem. Snad tomu bude za rok
jinak, neboť tuto akci považujeme jako tradiční a chceme ji uskutečnit i v roce 2009.
Vážení občané, práce na vinici je celoroční. Vyžaduje mnoho pracovního úsilí. Abychom na vinici něco sklidili, musíme provádět postřiky, musíme v době dozrávání hroznů zajistit hlídání vinic
a v posledních letech hlídat úrodu hroznů před nálety špačků. K tomuto účelu instalujeme 3 kusy PB
plašičů. Je to automatické zařízení a může se stát (a stává se), že dojde k poruše na tomto zařízení.
Opravy provádíme průběžně. Využívám tohoto, abych se tímto omluvil těm občanům, kterým toto
plašení činí problémy a žádám je o pochopení.
Závěrem tohoto příspěvku do našeho zpravodaje přeji vinařům dobrý rok 2009 a všem občanům
dobré víno k přípitku na úspěšný nový rok 2009.
Emil Šredl, předseda MO ČZS

Místní rybářská skupina
Sudoměřice – Vanďurák
přeje všem svým členům, přátelům a sponzorům příjemné prožití
Vánočních svátků a do Nového roku 2009 a nové sezóny
hodně rybářských i osobních úspěchů.
Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ Sudoměřice a OÚ Sudoměřice
Vás zvou dne 7. 2. 2008 v 19.30 hod
do místní tělocvičny na tradiční

ŠKOLNÍ PLES
K tanci i poslechu hraje dechová hudba Dolinečka Sudoměřice
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola
Vstupné 50 Kč
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Kovosteel Novitech
Letošní sezonu Mezinárodního Mistrovství Závodů automobilů do vrchu zakončil sudoměřický KOVOSTEEL Novitech Motorsport druhým místem v Týmové trofeji. Za sudoměřický tým
startovali Michal Novický (formule Reynard 08), Radek Krakovič (formule Reynard 032 F3), Josef
Dohnálek a Josef Dohnálek jr. (Citroen Saxo VTS), Jiří Pražák (Suziki Swift Cit Car) a Richard
Šimoník (Peugeot 205 GTI).
V absolutním hodnocení jezdců KW Berg-Trophy se nejlépe umístil Michal Novický, který
obsadil 3. příčku v mezinárodní části, v české regionální části 2. příčku a ve slovenské 4. příčku.
Pro sezonu 2009 se složení týmu pozmění, Novický přestoupí do formule 3 (Reynard) se kterou
bude chtít atakovat přední příčky Mezinárodního Mistrovství v Závodech automobilů do vrchu.
Krakovič zahájí sezonu se zcela novou formulí v Mezinárodním Mistrovství Závodů automobilů na
okruzích (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko).
Otec a syn Dohnálkovi z Vřesovic by měli za KOVOSTEEL Novitech Motorsport odstartovat se
špičkovým Citroenem C2 S1600. Tým doplní Jiří Pražák se spolehlivým a rychlým Suzuki Swift Cit
Car. Několika podniků se zúčastní i Richard Šimoník.
Náš tým by rád touto formou poděkoval našim partnerům a spolupracovníkům: Kovosteel,
s.r.o., Bonega, s.r.o., Araver s.r.o., SP Servis s.r.o., OPaLL-AGRI s.r.o., Internationale Autotransport
Josef Ondruš, Rollo s.r.o., Šedová s.r.o., AVON Racing Tyres, Reklamní studio Konečná, Naše Slovácko, Radio Jih, Radio RockMax, Televize Slovácko, Obec Sudoměřice, Vinařství Bučkovi, Fitness
Centrum u Budvarky, Autoškola Petr Šimoník, Miloš Hartman – soustružnické práce, Zámečnictví Krakovičovi, František Petřík – strojírenské práce, Lubomír Gajdorus – elektronicko-technické
práce.
Michal Novický
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Rok se s rokem schází…
a rok 2008 je takřka minulostí. Nadchází čas bilancování úspěchů, neúspěchů, zamyšlení nad
tím co se dalo udělat lépe a na co se zaměřit v roce nadcházejícím.
Tento rok byl pro nás, hokejbalové hráče, fanoušky i funkcionáře, rokem hodně zlomovým. Byli
jsme nuceni, až po neuvěřitelně úspěšných letech, opustit extraligové vody. Byla to určitě velká rána
do sportovního srdíčka, ale život jde dál. V mládeži máme obrovský potencionál a třeba jednou ….,
nic není nemožné.
Naši dorostenci opět potvrzují supertřídu na Jižní Moravě a takřka bez klopýtnutí kráčí od
utkání k utkání. Tabulka mluví za všechno.
PoĜ.
1.
2.
3.
4.
5.

Dorostenci NHbL
HBC Slza TĜebíþ
SK SudomČĜice
HSK Staré Brno
HBC Rigum Hodonín
TJ Agrotec Hustopeþe

PZ
14
10
14
14
12

V
9
9
6
6
1

VP
0
0
0
0
0

R
1
0
1
0
0

P
4
1
7
8
11

Score
61:25
53:11
34:53
34:41
13:65

Body
28
27
19
18
3

průběžné pořadí k 29.11.2008
Nemají jen vynikající umístění v celkovém pořadí, ale ovládají i individuální statistiky.
V kanadském bodování ovládají první tři místa. Na prvním je Dominik Mišík s 21 body za 13
branek a 8 asistencí, druhý se stejným počtem bodů je Jan Kaluža za 10 branek a 11 asistencí a třetí
pozici okupuje Martin Chovanec s 8 brankami a 11 asistencemi. Martin Šubín je druhým nejlepším
brankářem.
Horší je to v kategorii mužů, ti bohužel tak dobré umístění nemají. A to hlavně díky dvěma
kontumacím, které získali. Omluvou jim budiž, že do zaměstnání se chodit musí a přetrhané kolení
vazy se za měsíc
nezahojí.
y
j
PoĜ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Muži OHbL
TJ Sokol Veselí n.Moravou
SK CSKA
HBC Rigum B
TJ Gladiators
Snipers Dol.Bojanovice
TJ HBK Vlci A
SK SudomČĜice
TJ HBK Vlci B
HBC Motor ýejkovice
HC Strážnice
HBK Kyjov

PZ
9
7
9
8
8
10
9
8
7
7
8

V
6
6
5
5
5
4
3
3
2
1
0

VPP
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1

PPP
1
0
0
2
1
0
1
1
0
0
0

P
2
1
3
1
2
6
4
3
5
6
7

Skóre
43:29
43:20
62:25
33:22
37:22
43:41
27:36
21:33
18:35
10:36
11:49

Body
19
18
17
17
16
12
12
12
6
3
2

Nejlepším hráčem v kanadském bodování mužů je Vít Cuták na 27 místě o dvě místa horším
je Jozef Ivánek.
Z výsledkového pohledu bysme snad mohli být opravdu spokojeni, horší je to s marketingem.
Neustále se potýkáme s nedostatkem peněz, a to hlavně díky dokrývání závazků z předchozích let,
kdy jsme se snažili uměle držet vyvážený rozpočet. Skutečnost byla ovšem jiná. Letos se nám opět
podařilo sehnat nějaké prostředky i mimo obecní rozpočet a za to firmám Profi am Bau CM, spol.
s r.o. Brno a Bonega, spol. s r.o. Sudoměřice mnohokrát děkujeme.
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Velké též poděkování patří i trenérům, vedoucím, hospodáři, fanouškům, kteří po skončení
extraligy zůstali a i nadále navštěvují zápasy. V neposlední řadě samozřejmě musíme poděkovat
našim rodinám, že nás podporují nejenom morálně, ale i finančně. Přesto si nemůžu odpustit
malou výtku, možná spíše prosbu k rodičům dorostenců. Přijďte se podívat na své syny, jak jim to
jde.
Za celý hokejbalový oddíl Vám přeji krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do
blížícího se roku 2009.
Ladislav Marada

Ohlédnutí za fotbalem, či bilance a východiska
Podívejme se společně na dosažené výsledky fotbalového klubu SK Sudoměřice v podzimní
části soutěžního ročníku 2008/2009 ve III.třídě v kategorii mužů, sk. ,,B‘‘.
Podzimní část soutěžního ročníku okresních fotbalových soutěží 2008/2009 byla zahájena
prvním kolem dne 10. srpna 2008 a ukončena předehraným 14. kolem z jarní části soutěže dne
9. listopadu 2008. Dle statistických přehledů o členské základně sportovní klub sdružuje ve svých
řadách 126 členů. K jednotlivým soutěžním utkáním ve 14. kolech nastupovali hráči uvedeni na
následující soupisce (17 hráčů):
Brankář: Juraj Chanečka (1982)
Obránci: David Noga (1977), Michal Noga (1983), Robert Hruška (1979), Lukáš Žažo (1984),
Lukáš Hřebačka (1973), Miroslav Zelinka (1987), Michal Drábek (1989)
Záložníci: Petr Semotán (1977), Tomáš Novotný (1977), Mario Soják (1974), marek Salčák
(1978), Marek Tomeček (1989), Jiří Hostýnek (1983), Filip Pochylý (198
Útočníci: Aleš Novák (1977), Marek Žvanut (1986)
Věkový průměr družstva činí 26,4 roku. Nejmladšími hráči jsou Michal Drábek (19 let) a Marek
Tomeček ( rovněž 19 let). Nejstarším hráčem je Mario Soják (34 let). Funkci kapitána družstva
vykonává David Noga.
Za taktickou a fyzickou přípravu hráčů a organizačně-technické zabezpečení tréninků a utkání
odpovídá následující realizační tým:
Miroslav Justel (1962) – trenér, Miroslav Noga (1946) – vedoucí mužstva, František Mikéska
(1948) – hospodář, Petr Hurban (1977) – hlavní pořadatel. Dalšími činovníky jsou Andreas Merten
a Stanislav Káčerek.
Tabulka soutěže III. třídy sk. ,,B‘‘ po 14. kole
13.
SK Sudoměřice
14 10 3 1 44 : 7 33
14.
Sokol Lipov
14 10 3 1 46 : 18 33
15.
Sokol Hr. Lhota B
14 9 3 2 27 : 14 30
16.
Slovan Bzenec B
14 8 1 5 32 : 24 25
17.
Sokol Petrov
14 7 1 6 26 : 20 22
18.
Jiskra Strážnice
14 6 3 5 29 : 20 21
19.
Baník Lužice
14 6 2 6 26 : 21 20
20.
KEN Veselí nad Moravou
14 6 1 7 18 : 20 19
21.
Velká nad Veličkou B
14 5 3 6 23 : 34 18
22.
Sokol Domanín
14 4 5 5 25 : 28 17
23.
FK Suchov
14 5 2 7 19 : 30 17
24.
Nesyt Hodonín
14 4 2 8 18 : 31 14
25.
FK Nová Lhota
14 1 2 11 8 : 40 5
26.
Sokol Žeravice
14 1 1 12 13 : 47 4
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2008

29

Dle výše uvedených údajů v tabulce jsme dosáhli ve 14 utkáních velmi aktivního skóre. Soupeřům jsme nastříleli 44 gólů a jen 7 gólů jsme obdrželi. Se ziskem 33 bodů a skóre přezimujeme na
prvním místě v tabulce.
Přehled a pořadí střelců v soutěžních utkáních

Hráþ

SoutČžní utkání
I.

II.

Petr Semotán

2

1

Lukáš Žažo

1

Robert Hruška

1

Aleš Novák

1

Mário Soják

1

3

1
1

1

1

1
1

1

1

Marek Salþák

1

1

Marek Žvanut

1

2

2

1

1

1

1

1

1
1

Tomáš Novotný

1

1

Filip Pochylý

1

1

1

4

/

9

2

1

4

5

4

/

1

8

1

1

4

3

3

8

1

4

4

5

2

1

5

2

5

2

1

4

3

4

3

4

44

-

1
6

PoĜa
dí

1

1

Marek Tomeþek
CELKEM

C

III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Br.

3

1

Průměrný počet vstřelených branek na jedno utkání činí 3,14 branky. Průměrný počet
obdržených branek na jedno utkání činí 0,5 branky. Za sledované období bylo dosaženo dvou hattricků ( Petr Semotán a Marek Tomeček ).
V pořadí bombérů se na:
I. místě se umístil Petr Semotán a Aleš Novák s osmi vstřelenými brankami,
II. místě se umístili tři hráči a to Marek Salčák, Marek Žvanut a Tomáš Novotný, kteří nastříleli
soupeřům každý po pěti brankách,
III.místě se čtyřmi vstřelenými brankami se umístili Mario Soják a Marek Tomeček,
IV.místě se umístil Robert Hruška se třemi brankami,
V. místo zatím uzavírají dva hráči Filip Pochylý a Lukáš Žažo, kteří vstřelili oba po jedné brance
(Doufám, že tito hráči si střeleckou aktivitu ponechali až na jaro.).

Přehled jasně potvrzuje střeleckou potenci a sílu hráčského kádru. Ze 17 hráčů ze soupisky
10 hráčů nastřílelo soupeřům 44 branek. To je významný faktor při hře. Je ale velmi zajímavé, že ve
třetím a desátém kole jsme nedosáhli ani jedné branky.
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Soutěžní utkání nejsou jenom ve III. tř. o vstřelených brankách, ale i o vyspělosti herního projevu družstva, slušnosti a udělených žlutých nebo červených karet na hřišti. Na obdrženém počtu
19 žlutých a 2 červených karet se podílelo 13 hráčů a zde je následující přehled:
Utkání v kolech
Jméno hráþe

I.

Michal Noga

I

Michal Drábek

I

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

XI. XII. XIII. XIV.

I

2

I

Mário Soják

I

JiĜí Hostýnek

I

Robert Hruška

2
I

2
1

I

Marek Salþák

I

2

I

David Noga

1
I

ýK

I

Tomáš Novotný

I

Fili Pochylý

I

Lukáš Žažo

2+1
1

I

Kamil Balus

I

2

ýK

1+1

I

Petr Semotán

1
I

1

Marek Žvanut
CELKEM

I
2

/

2

Celkem
ŽK / ýK

2

2

1

3

1

1

3+1

1

1

1
1

/

19 + 2

Jak vyplývá z přehledu o udělení žlutých a červených karet hráčům rozhodčími, jsme zvládli jen
utkání ve 2. a 14. kole, ve kterých jsme neobdrželi ani jednu kartu. Realizační kolektiv a zejména
trenér mužstva Miroslav Justel na svých schůzkách a trénincích jistě a mimo jiné projedná i tuto
uváděnou skutečnost. Je třeba hovořit i s realizačním týmem o zvýraznění odpovědnosti hlavního
pořadatele pořadatelské služby na soutěžních utkáních, včetně zdravotnické služby. Vyvarovat se
neslušnému chování hráčů na hřišti a diváků v ochozech.
Fotbal je taky o penězích:
Posuďme, jaký objem finančních prostředků museli činovníci ve vedení klubu Aleš Novák
a David Noga zabezpečit pro zdárný průběh jednotlivých soutěžních utkání. Vybírám namátkou.
Jen za podzimní část soutěžního ročníku klub vyplatil cestovné a odměny rozhodčím, asistentům
rozhodčích či delegátům svazu ve výši 4110, - Kč. Za energii a plyn zaplatil přes 50 000, -Kč za
celý kalendářní rok. Za sportovní potřeby zaplatil 25 000,- Kč. Za cestovné na utkání vyplatil přes
36 000, -Kč atd.
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že ani v naší vesnici se fotbal bez sponzorů a finančních
příspěvků na činnost od místního zastupitelstva v příštím období nedá hrát a provozovat.
Při rozhovoru s činovníky fotbalového klubu Alešem Novákem a Davidem Nogou jasně vyzněla slova o náročnosti, odpovědnosti za klub, za získávání finančních zdrojů pro klub, za dosažené
sportovní výsledky a reprezentaci klubu a obce. Shodli jsme se na tom, že umístění v tabulce všechny činovníky zavazuje. Z tohoto důvodu připravuje vedení klubu velmi náročnou zimní přípravu
na druhou část soutěžního ročníku 2008/2009, která se uskuteční na umělé trávě třetí generace
v nedaleké Slovenské Senici. Zkrátka nic neponechávají náhodě.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Časový harmonogram zimní přípravy na jarní část soutěžního ročníku 2008/2009,
která se uskuteční na umělé trávě třetí generace v Senici - SR
31.1.2009
Sobota 16:00hod
SK Sudoměřice
umělá tráva Senica
8.2.2009
Neděle 14:00hod
SK Sudoměřice-Hlboké
umělá tráva Senica
14.2.2009
Sobota 16:00hod
SKSudoměřice-Smolinské
umělá tráva Senica
22.2.2009
Neděle 14:00hod
SKSudoměřice-Gbely
umělá tráva Senica
28.2.2008
Sobota 16:00hod
SKSudoměřice-Mor.Sv.Ján
umělá tráva Senica
8.3.2009
15.3.2009
Neděle 15:30hod
Sokol Kněždub-SK Sudoměřice
hřiště Kněždub
Příprava bude probíhat formou přátelských, mimosoutěžních utkání. Termíny 31. 1. 2009 a 8. 3. 2009
zatím nejsou obsazeny. Dále bude příprava probíhat v tělocvičně a na přírodních hřištích. Jarní část soutěžního ročníku 2008/2009 bude pravděpodobně zahájena v poslední neděli v měsíci březnu 2009.
Fotbal, to je radost i zklamání. Vítězství a prohry. Pevně věřím, že realizační tým, činovníci, vyvinou
maximální úsilí na udržení stávajícího hráčského kolektivu, který má svůj potenciál. Kvalitní zimní přípravu hráčů jistě zúročí v příštím období. Za velmi aktuální se jeví posílení kolektivu o jednoho či dva
standardní útočníky. Naplněním těchto podnětů pak nám, fanouškům, připraví hráči, včetně realizačního
týmu, maximální bodové zisky, hezké sportovní zážitky, pohledné akce při zápasech v průběhu celého soutěžního období. Vím, co se děje na jiných fotbalových hřištích, stadionech, proto hráči musí stále věnovat
pozornost disciplinovanému hernímu projevu družstva, své životosprávě, svému aktuálnímu zdravotnímu
stavu a chovat se na hřišti v duchu fair-play. Toto všechno nepodcenit. Dále by bylo velmi dobré vybrat
a získat z některých bývalých hráčů SK a tyto navrhnout na zařazení do sboru fotbalových rozhodčích na
okrese. Samozřejmě po úspěšném získání příslušné licence. Na nominační listině fotbalových rozhodčích
Jm Krajského fotbalového svazu Brno jsou zařazeni 3 rozhodčí ze Sudoměřic a to: František Kýr, Marián
a Jakub Kočišovi. Můžu objektivně konstatovat, že uplynulá podzimní část soutěžního ročníku 2008/2009
byla pro fotbalový oddíl SK Sudoměřice a fanoušky extrémně úspěšná.
Co přát kolektivu hráčů do jarní části soutěže? Jen to, aby vždy předvedli na hřištích soupeřů, i na
domácím hřišti, jen ty nejlepší výkony a výsledky a ty pak zúročili v reálnou a hmatatelnou hodnotu,
tj. postup do okresního přeboru mužů. Aby těchto cílů dosáhli, musí hráči zvládnout nejdříve náročnou
a intenzivní zimní přípravu. Tuto pak využít k vytvoření neformálních vztahů mezi hráči a realizačním
týmem, zejména s trenérem. V soutěžních utkáních hrát s maximálním nasazením , s dobře organizovanou a disciplinovanou hrou, s úspěšným zakončováním a proměňováním gólových šancí. Jednoznačně
říkám, že stávající první pozice v tabulce ještě nic neznamená, ale je to velmi dobré výchozí postavení do
jarních kol. Podle slov Davida Nogy - sekretáře klubu, bude SK i v příštím období věnovat soustavnou
pozornost práci s nejmladšími hráči, kteří jsou zařazeni v přípravce. Klub má za cíl: vytvořit, registrovat
a přihlásit družstvo do nového soutěžního ročníku 2009/2010, což je velmi pozitivní, že neopouští systematickou práci s talentovanou mládeží.
Při ohlédnutí za fotbalem u nás v obci, bych chtěl za Komisi sportovní a zájmové činnosti OZ Sudoměřice poděkovat všem fotbalovým příznivcům za podporu v hledišti při utkáních. Realizačnímu týmu
za dobrou organizátorskou přípravu všech pořádaných akcí SK, zejména Františku Mikéskovi za údržbu
kabin a vzornou přípravu travnaté plochy a okolí. Jiřímu Janečkovi za obsluhu závlah v letních měsících.
Manželům Káčerkovým za služby a praní dresů. Paní Janě Nogové za práci, která je spojena s finančními
toky. Nemohu zapomenout ani na sponzory klubu a místní obecní zastupitelstvo za materiální a finanční
příspěvky na klubovou činnost. V neposlední řadě vyslovuji poděkování všem hráčům, nejen za předvedenou hru, vstřelené branky do sítě soupeřů, umístění v tabulce, ale i za vzornou reprezentaci klubu a obce
Sudoměřice na Moravsko-Slovenském pomezí.
Tak, milí hráči, činovníci, sponzoři a vážení spoluobčané, ať se Vám všem v novém roce daří, přeji
zdraví a štěstí
Dr. Štěpán Buček, předseda Komise sportovní a zájmové činnosti OZ Sudoměřice
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Něco pro děti
Milé dĒti,
opĒt vás zdraví skĢítek SudomĒĢiĀánek. PrávĒ probíhá ADVENTNÍ
ÿAS. UrĀitĒ víte, že je to Āas pĢíprav na VÁNOCE, kdy se má narodit
Ježíšek. A tak vám pĢeji, aby ten slíbený Ježíšek pĢišel ke každému
z vás domĪ a pĢinesl vám nejen dáreĀky, ale také hodnĒ lásky, radosti,
pohody a zdravíĀka. To vám ze srdce pĢeje SudomĒĢiĀánek! A tady
máte ode mne trošku zábavy.

HÁDANKY
Maluje a kreslí rád,
co vám budu povídat.
KvĒty na sklo, ĀerveĜ na líce,
Uši pĢed ním schová Āepice.
(zárm)
Poletuje bílé peĢí,
kolem oken, kolem dveĢí,
Z jara možná roztaje.
Zima pĢišla do kraje.
(híns)
Vymaluj si sv. Mikuláše!

Spoj zvoneĀek se stĢepem, který k nĒmu patĢí.
HEZKÉ VÁNOCE VÁM PġEJE SUDOMđġIÿÁNEK.
Nezapomínejte si zpívat koledy!
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Kalendárium akcí na Výklopníku pro rok 2009
Duben
30.4. Čarodějnický slet
Srdečně Vás zveme na Slet čarodějnic a jiné čarodějné čeládky pod Výklopníkem
Ve středu 30. dubna 2009 v 17.00 hodin Výklopník Sudoměřice
Program:
1. slavnostní zahájení
2. schválení letového řádu
3. volba Královny čarodějnic /přihlášky na místě/
4. ochutnávka kouzelných nápojů pro malé i velké
5. grilování filipojakubského selete
6. táborák-diskotéka
TĚŠÍ SE NA VÁS ODPORNÁ POROTA A POŘADATELÉ:
bc. Bradavice Chlupatá a dr. Škaredka Odporná z Výklopníku
Nezapomeňte na košťata a na jiné dopravní prostředky!!!

Květen
1.5.
Odemykání plavební sezony na Baťově kanálu
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, www.obecsudomerice.cz
8.5.
Výstava fotografií pod Výklopníkem a košt ovocných detilátů
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
30.5. Dětský den začátek 15 00hod.
Dětská diskotéka
Červen
20.6. Oslava 70 let zahájení provozu překládání uhlí pod Výklopníkem
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, www.obecsudomerice.cz
27.6. Vodní rodeo
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
Červenec
4-5.7. Cyrilometodějské táboření pod Výklopníkem
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, www.obecsudomerice.cz
18.7. Grilování na ostrovech pod Výklopníkem
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
Srpen
1.8.
Vodácký den pod Výklopníkem
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, www.obecsudomerice.cz
8.8.
Splavování řeky Moravy
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
22.8. Grilování na ostrovech pod Výklopníkem
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
29.8. Ukončení prázdnin
Sudoměřice, 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,
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Fotookénko

V předvečer Mikuláše jsme mohli potkat v Sudoměřicích
i tyto skutečné zástupce
mocností nebeských i pekelných…
MK
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