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Vážení spoluobčané,
letošní léto začalo 21.června v 7 hod. 45 min. SELČ nejdelším dnem a nejkratší nocí
- Letním slunovratem.
Právě mi ho z rádia připomíná Jirka Schelinger: Mám rád, když pole zlátnou, chvíle,
které srdce zmátnou, prostě já mám rád léto s tebou. Čas prázdnin právě začíná, škola se
zavírá a já teď smím prožít léto s tebou...
Léto mám ráda – léto mě baví. Bundy a kabáty zamknu v skříni a vytáhnu kraťasy a trička
a ! hlavně ! plavky. Co na tom, že léto odhalí nějaké to kilo navíc? „Dnes tu máte horko. Chtělo by
to klimatizaci,“ říká mi klientka. To tak, teprve jsme se dočkali prvního tepla a už už abychom se
před ním schovávali. Jsem „letní dítě“. Možná proto v létě ožívám. Na těle, i na duchu. Na těle ani
stopa po jarní únavě a na na duchu o deset let méně… No… Při letním sluníčku dobíjím baterky
energie „na sklad“ a každý rok doufám, že mi tak vydrží přes celou zimu. Podle meteorologů
k nám pravé letní počasí dorazí až v druhé polovině července. To už budou prázdniny v běhu,
tak snad na sebe nenechá příliš dlouho čekat nebo nás nepříjemně nezaskočí. Právě se mi vybavil
zfilmovaný úryvek z Vančurova Rozmarného léta: pan Hrušínský stojí ve vodě v pruhovaných
dlouhých plavkách a kolem dopadají kapky deště: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný…“ No, snad nebude tak zle. Kdybychom si tak mohli naplánovat hezké počasí, napadlo mě.
Ale vzpomněla jsem si na jednu pohádku, ve které si jeden pan duchovní v době velkého sucha
vyprosil ve spánku provázek od počasí. Déšť prý přijde ve chvíli, až s ním rozezní klekáníček.
Jedinou podmínkou bylo, aby s tím všichni farníci souhlasili. Jenže v pondělí, úterý, sekli otavy,
ve středu by se zapařilo seno, ve čtvrtek se jede na trh, v pátek visí prádlo a v sobotu je muzika…
A tak se rozhodli, nechat to přece jen na Pánu Bohu. A tak je tomu dodnes. Nezbývá, než v skrytu
duše doufat, že živly nebudou nijak dramaticky běsnit a že nám počasí a okolnosti dovolí užít si
letních prázdninových dnů, či večerů ve společnosti přátel.
Našla jsem pro Vás milou básničku pro tento čas a přeju nám hezké léto; každému podle
vlastních představ a ať nám na něj zůstanou jen ty nejlepší vzpomínky.
Vaše redakce

Když vyjdeš do polí
Když vyjdeš do polí kde skřivan zazpívá ti
Písničku starou starší než náš svět
Písničku kterou kdysi slýchala tvá máti
Písničku která zní tu celé stovky let

A na pasece s vůní čerstvé smoly
Nasaješ vzduch vzduch lesní z plných plic
Opojný je jak drahé alkoholy
Opojný svojí vůní borovic

Uprostřed přírody sám přírodou se staneš
A slunce zahřeje tvé údy prokřehlé
V slunečních paprscích pak ucítíš jak taješ
A jak se rozehřívá smutné srdce tvé

Omámen vůní usneš na mechovém loži
Příběhů na sta bude se ti zdát
A nad hlavou ti káně bude kroužit
Až probudíš se v mechu vedle klád

Pak projdeš úvozem tou starou cestou polní
Kde zlátne obilí jak starý vzácný šperk
Kos na tebe svým křikem upozorní
Na kraji lesa s hnízdem modřinek

Pak domů navrátíš se plný toho míru
Těch snů a lásky které v sobě máš
A potom pochopíš že našel jsi svou víru
A že s ní v srdci všechno překonáš
Jarda CH
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Slovo starosty
Vážení občané, po třech měsících jara nám opět přichází léto, období
prázdnin a dovolených. Nevíme jaké nás čeká počasí a zda vůbec budeme
mít náladu a peníze na odpočinek a na dovolenou. Došla i k nám takzv.
finanční krize, údajně je to krize důvěry a jak je vidět, důvěra je na bodu
nula. A i proto nyní máme obavu, co bude dál. Problémy s financemi
se samozřejmě dotýkají i nás - našeho obecního úřadu, protože větší část
příjmů obce tvoří podíly, dotace, odvíjející se z výkonu ekonomiky celého
našeho státu. Očekávám propad příjmů až o 1 mil. Kč, které se budou
v našem rozpočtu těžko nahrazovat. Naštěstí máme něco našetřeno.
Takže to není nijak radostná skutečnost. Naopak kousek radosti jsme si
zažili v uplynulém období, když naše dvě sportovní družstva se probojovala do vyšších soutěží. Po čase zase excelovalo fotbalové mužstvo, které
vcelku suverénně postoupilo do okresního přeboru v kopané. Také tým
staršího dorostu hokejbalu SK Sudoměřice si v baráži vybojoval postup do extraligy této věkové kategorie. Prožili jsme také Sudoměřické hody, trochu nám je ale v sobotu večer pokazilo počasí. Byly volby
do Evropského parlamentu s účastí necelých 27 % voličů. Svět prostě běží dál, krize - nekrize. Konalo se
otevírání Baťáku na 1. máje, trochu neplánovaně, ale tak už to bývá v našich končinách.
9. června 2009 přijel do našeho regionu pan prezident ČR s chotí. Nechal pozdravovat všechny
obyvatele Sudoměřic, zvláště když jméno naší obce je mu hodně povědomé. Vlastní totiž po rodičích
chalupu v Sudoměřicích u Tábora a proto se zajímal i o nás. Projel se po Baťáku a pak měl setkání
s regionálními starosty na zámku ve Strážnici. Bylo to zajímavé a důležité. Vůbec nešlo o návštěvu
v klasicky papalášském stylu, o pobyt možná pro někoho rozporuplného a někdy i neoblíbeného
prezidenta, ale z mého pohledu šlo hlavně o propagaci našeho krizí dosti pošramoceného regionu,
propagaci Baťova kanálu, možná i o posilu již dosti pokulhávajícímu folklornímu festivalu. Mnoho
lidí také příjemně překvapila paní Lívia Klausová, svou lidskostí a obyčejností, zájmem o starosti obyčejných lidí, no opravdu byla fajn. Při obědě na zámku ve Strážnici jsem panu prezidentu a hlavně
organizátorům trochu vyčetl, že navštívili konkurenční Petrov a naši obec vůbec ne, jak já to jenom
našim občanům mám vysvětlit, ale snad příště, nebo že by snad až příští prezident. No uvidíme.
Co se chystá v naší vesnici. Připravují se různé akce na kolečku ve Starém potoku, na přístavišti
U Výklopníku, v červenci tradiční cykloshow u požární nádrže, snad nám počasí trochu popřeje.
Jeví se nám nezbytná nutnost připravovat mnohem více akcí, aby vinařský areál, kolečko ve Starém
potoku žilo, nezůstávalo jen rejdištěm pro různé nekalé živly domácí i cizí, které ničí náš společný
majetek, majetek nás všech občanů Sudoměřic, na majetku na kterém se mnozí nadělali, s cílem aby
tu po nich něco smysluplného zbylo. A dnes? Zbytečně a nákladně se musejí opravovat poničené
lavičky, elektrický rozvaděč, záchody, rozbité okenní skla, uklízet po biologických potřebách nekulturních rádoby lidí. Někteří spoluobčané už dokonce navrhují oplotit a uzavřít celý tento areál,
protože co se tam v poslední době děje už přesahuje hranici pochopení jisté a omluvitelné mladické
nerozvážnosti. Pokud by se tak ale stalo, budou postiženi i ti slušní a odpovědní lidé. Je to dilema,
ale nějaké opatření nás určitě čekají, možná by pomohly kamery, nebo uzavírání přes noční hodiny apod. Po ukončení stavebních a dokončovacích prací v areálu nás nějaké zásadní rozhodnutí
v této věci asi nemine. A když už jsem nakousl stavby – v červenci začne výměna oken za plastové
v základní i mateřské škole, začne se realizovat dočasné opatření v místní knihovně, proběhnou
malby. Dokončuje se ozvučení vesnice místním rozhlasem, zvláště nových ulic. Probíhá výstavba
chodníků v ulici Sportovní a Nádražní. Připravují se další stavby, snažíme se na ně získat finanční
prostředky jednak z evropských fondů, ale i z dalších zdrojů, ale je to čím dále složitější, hlavně
kvůli krizi. Do závěrečných fází příprav na realizace jsou stavby související s Baťovým kanálem.
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Jsou to: stavba nového přístavního mola, zahájení stavby snad v listopadu 2009, sociální zařízení
(WC a sprchy pro vodáky) na přístavišti, cyklostezka Veselí n.Mor. – Hodonín a reálnější je již
i stavba plavební komora u Dvanáctky (přístaviště Skalica).
Možná můj úvodník nebyl zase až tak optimistický, jak by se to k letnímu zpravodaji více hodilo, ale vězte, že věřím že brzy nastanou lepší časy. Nevím jestli se už krize odrazila ode dna, ale doufám, že ji naše obec, naši pracovití občané přečkají bez vetší úhony. O tom jsem pevně přesvědčen
a tak Vám všem přeji příjemné léto, zasloužený odpočinek doma nebo i v zahraničí a dětem krásné
prázdniny, bez šrámů a nudy.
Stanislav Tomšej – starosta obce

Usnesení XXI. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice
konané 6. dubna 2009
v budově OÚ Sudoměřice v 18.00 hodin.
Usnesení: č. XXI/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXI. zasedání Zastupitelstva obce
Sudoměřice: p. Jiřího Janečka a paní Pavlu Kolibovou.
Hlasování č.1: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XXI. zasedání.
Hlasování č. 2: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice ponechává v platnosti usnesení ZO XX/11, nebude vyhlášen konkurz na ředitele ZŠ a MŠ.
Hlasování č.3: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s volbou nové rady školy v termínu do 1. května. Zastupitelstvo obce Sudoměřice
schvaluje Ing. Pavla Sochora a RSDr. Bučka do rady školy.
Hlasování č.4: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování č.5: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst.
2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona,
v y d á v á opatření obecné povahy č. 1/ 2009, týkající se schválení změny č. 3 ÚP SU Sudoměřice.
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ZO schvaluje změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Sudoměřice (schváleného usnesením
Zastupitelstva obce Sudoměřice dne 25.3.1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou
vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Sudoměřice), a změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu (schválenou usnesením Zastupitelstva obce Sudoměřice dne 27.12.2006, jejíž
závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č.1/2006 o závazných částech územního plánu pro změnu č.1 územního plánu sídelního útvaru Sudoměřice) a změněnou změnou č. 2 tohoto územního plánu (schválenou usnesením Zastupitelstva obce Sudoměřice dne 28.7.2008, jejíž
závazná část byla vydána formou opatření obecné povahy č.1/2008 o závazných částech územního
plánu pro změnu č.2 územního plánu sídelního útvaru Sudoměřice).
(Opatření obecné povahy č. 1/2009 - příloha č.2),
Hlasování č.6: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zveřejňuje záměr prodeje plynárenského zařízení v majetku obce
Sudoměřice veřejnou vyhláškou.
Hlasování č.7: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/8:
Zastupitelsvo obce Sudoměřice rozhodlo o odprodeji pozemku parc. č. 1786/227 o výměře 772 m2orná půda v k.ú.
Sudoměřice manželům Glöckl Oldřich a Glöcklová Jitky, Hodonín, Brandlova 141 za cenu 54.040,- Kč
+ povinnost úhrady vzniklých nákladů, které vzniknou obci v souvislosti s tímto odprodejem.
Hlasování č.8: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o odprodeji pozemku parc. č. 1588/3 o výměře 99 m2
ostatní plocha v k.ú.
Sudoměřice firmě Bonega Sudoměřice, IČ 469 01 281 za cenu 1.980,- Kč + povinnost úhrady vzniklých nákladů, které vzniknou obci v souvislosti s tímto odprodejem.
Hlasování č.9: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje revokaci rozhodnutí usnesení XX/6 žádost firmy
Bonega Sudoměřice o udělením předběžného souhlasu s výstavbou fotovoltaické elektrárny na
jejich pozemcích v průmyslové zóně u nádraží Záměr nebyl schválen.

Usnesení: č. XXI/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o odprodeji pozemku parc. č. 1713/26 o výměře 38 m2
ostatní plocha v k.ú.
Sudoměřice panu Jozefu Macháčkovi, Sudoměřice č.p. 395 za cenu 760,- Kč + povinnost úhrady
vzniklých nákladů, které vzniknou obci v souvislosti s tímto odprodejem.
Hlasování č.11: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o přesunu řešení této žádosti na příští zasedání. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s výstavbou fotovoltaické elektrárny.OÚ vyrozumí účastníky.
Hlasování č.12: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení: č. XXI/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o zařazení žádosti manželů Jedličkových, bytem Horní
Valy 3, Hodonín do pořádníku žadatelů o DPS.
Hlasování č.13: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na festival na vodě
„Lučina 2009“.
Hlasování č.14: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost Svazu
důchodců,Městská organizace Hodonín .
Hlasování č.15: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zaplacení faktura za nákup ryb pro Místní rybářskou
skupinu Vanďurák.
Hlasování č. 16: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odvolání p. J. Mikesky, ml. č.45z funkce člena komise
a navrhuji přijetí p. Fr. Mikésky, ml. č.308 s účinností od 6.dubna 2009.
Hlasování č. 17: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poskytnutí půjčky z FORM v částce 50 000,- Kč. manž.
Martin a Josefa Bursíkovi č.p. 70.
Hlasování č. 18: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXI/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje převedení zůstatku z hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sudoměřice r. 2008 ve výši 1 344,-Kč na rezervní fond příspěvkové organizace.
Hlasování č. 19: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Stanislav Tomšej, starosta
Josef Šebesta, místostarosta

Usnesení XXII. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice
konané 1. června 2009
v budově OÚ Sudoměřice od 20.00 hodin.
Usnesení: č. XXII/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXII. zasedání: RNDr.Danuše
Nováková, Pavla Sochorová.
Hlasování č.1: pro 9, proti 0, zdržel se 0
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Usnesení: č. XXII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XXII. zasedání.
Hlasování č.2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Závěrečný účet Obce Sudoměřice - bez výhrad.
Hlasování č.3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování č.4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce pana Stanislava Tomšeje k provádění
nezbytných rozpočtových opatření v souladu s rozpočtovými pravidly. Takovéto rozpočtové opatření musí starosta předložit ke schválení na nejbližším možném zasedání ZO.
Hlasování č.5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí „Závěrečný účet za r. 2008 Mikroregion Strážnicko“.
Hlasování č.6: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočet DSO Strážnicko na r. 2009
Hlasování č.7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí „Závěrečný účet za r. 2008 - DSO Obce pro Baťův
kanál.
Hlasování č.8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o schválení – přílohy č. 1 ke smlouvě č. SKO-O-02-2005
s Tesprou Hodonín, s tím že bude změna položky na svoz pytlů na 4,50Kč .
Hlasování č.9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/10:
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Svazu zdravotně postižených občanů ZO Strážnice - o příspěvek na činnost.
Hlasování č.10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schválilo půjčku z FORM na rekonstrukci koupelny - 50 000,-Kč,
- žadatelka Kočvarová Libuše, Sudoměřice 187, za podmínky dodržení pravidel fondu.
Hlasování č.11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schválilo vyřazení z majetku 48 ks židliček a 6 ks dětských stolků
8
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a výnos z aukce převést na účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sudoměřice.
Hlasování č.12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s prodejem dlaždic 50 x 50 z rekonstruovaných chodníků.
Hlasování č.13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: č. XXII/14:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na změnu územního plánu č.6 o rozšíření zóny pro fotovoltaickou elektrárnu v lokalitě „Telatniska“ z 8ha na 22ha a pověřuje starostu obce k zadaní změny
č.6 územního plánu SÚ Sudoměřice.
Hlasování č.14: pro 5, proti 0, zdržel se 4 (Kočiš, Ing. Sochor, Sochorová, Šebesta), Tomšej nehlasoval pro podjatost.
Usnesení: č. XXII/15:
Zastupitelstvo obce schválilo odprodej pozemků parc. č. 1500/2 o výměře 1063 m2 – orná půda,
1504/6 o vým. 632 m2 - ostatní plocha a p.č. 1504/7 o vým. 1493 m2 – ostaní plocha vše v k.ú. Sudoměřice panu Martinu Miklovi, Sudoměřice č.p. 329 - o celkové výměře 3188 m2 v k.ú. Sudoměřice
za cenu 63 700,-Kč.
Hlasování č.15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Stanislav Tomšej, starosta,
Josef Šebesta, místostarosta

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 září 2009
Výtisk zdarma
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Vítání do života
V neděli 5. dubna jsme ve volební místnosti v Sudoměřicích přivítali osm nově narozených
dětí v naší obci. Kulturní program dívek ze základní školy tentokrát obohatily svým zpěvem členky
sudoměřické scholy. Michaela Janečková, která vždy při této slavnosti zpívá a doprovází na varhany,
se stala znovu maminkou a seděla tentokrát v řadách rodičů. Věříme, že nejen ji, ale i ostatní hosty
jsme takovým zpestřením potěšili.
Slavnostně byli přivítáni:
Viktorie Stránská Sudoměřice 241
Tereza Janotová Sudoměřice 358
Martin Stanislav Sudoměřice 38
Josef Podrazil Sudoměřice 300
Šárka Viktorie Potůčková Sudoměřice 397
Matěj Soukup Sudoměřice 289
Sabina Valentová Sudoměřice 289
Zuzana Janečková Sudoměřice 192
Narozeným dětem přejeme šťastný život a jejich rodičům hodně trpělivosti při jejich výchově
a mnoho radosti z nich.
Pavla Sochorová – předsedkyně kulturní komise
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Mateřská škola
A je tu červen. Blíží se
nám konec školního roku.
Všichni se těšíme na dovolenou a děti na prázdniny.
Po prázdninách půjdou do
školy a moc si přejeme, aby
byly co nejvíce úspěšné.
Celý letošní rok byl pestrý a bohatý na zážitky. Na
co děti nejraději vzpomínají? Na divadelní představení ROLNIČKA, na oslavu
Dne matek, na pohádkovou
zahradu, kreslení křídami
na chodník, na výlet do
zámku v Miloticích, kde nás
formou pohádek provázela sama princezna v dobovém kostýmu. Ještě nás čeká slavnostní rozloučení s předškoláky.
Školní rok 2008/2009 velmi rychle uběhl a po letních prázdninách se těšíme na vše hezké, co
nám přinese ten příští.
Dana Nováková – vedoucí učitelka MŠ
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Základní škola
Jaro už bylo v plném proudu, když jsme slavili druhou květnovou neděli Svátek matek. Nejmenší děti zatančily a zarecitovaly maminkám a babičkám v překrásných kostýmech, které jim připravily obětavé maminky. Některé děti projevily kuráž a jiné zmohla tréma, sem tam se objevila i slzička.
Starší děti se představily s pásmem „Jak zvířátka přivítala jaro“.Mohli jsme obdivovat taneční talent
a kreativitu dětí, nádherné kostýmy a líbivou hudbu. Díky tvořivosti Z. Svěráka a J. Uhlíře se mohly
blýsknout děti ze základní školy před maminkami malým muzikálem „Budulínek.“ Podmanivá
hudba s jednoduchými texty jistě mnohým zněla v uších až do večera. Na závěr se předvedly děti
z tanečního kroužku.
Děti z MŠ a ZŠ zhlédly ve čtvrtek 28. května divadelní představení, které pro ně nacvičily děti
z dramatického kroužku. Pohádka „O Popelce se všem moc líbila. Popelka v podání Adélky Bučkové byla patřičně skromná a princ Kryštof Sochor jak se patří spanilý. Všichni malí herci podali
výkon hodný potlesku.
V pátek 29. května se děti ze ZŠ vydaly na malý výlet do Strážnice. Zúčastnily se programu
„Abeceda řemesel“, který připravili pracovníci Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. V letošním
roce byl pořad zaměřen na dva tematické okruhy: pletiva a kůži. Děti se seznámily s technikou
pletení z proutí, loubku, slámy a orobince. Neméně zajímavé byly ukázky činění kůží, výroby krpců a zpracování kůží. Nakonec si chlapci u sedláře zapráskali bičem. Paní učitelky dostaly darem
lepačku, i když i ten bič by se jim leckdy hodil. Děti trochu zmokly, ale přesto byly rády za příjemně
strávené dopoledne.
Mgr. Ludmila Foltýnová
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Školská rada
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada dle zákona
č. 561/2004 Sb. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí
žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady
je tři roky. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
První školská rada při ZŠ a MŠ Sudoměřice byla zřízena zastupitelstvem obce Sudoměřice
v roce 2006.
V současné době zahájila svou činnost druhá školská rada ve složení:
předsedkyně Irena Šebestová, jednatel Ing. Pavel Sochor, zapisovatelka Eva Šuráňová,
RSDr. Štěpán Buček, Petra Jančová, Mgr. Hana Veselá.
Školská rada
- se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
- se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
a navrhuje opatření ke zlepšení hospodářství,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce se jednání v Sudoměřicích pravidelně účastní.
Školská rada má působit jako kontrolní a poradní orgán vedení školy. Pokud máte jakékoli
návrhy nebo připomínky k činnosti základní nebo mateřské školy, neváhejte kontaktovat kteréhokoli člena školské rady.
Irena Šebestová – předsedkyně školské rady

Akce rodičovského sdružení
V dubnu se uskutečnil závod autíček na dálkové ovládání.Závod proběhl na školním dvoře
za hojné účasti závodníků a obecenstva. Závodníci byli rozděleni do 3 věkových kategorií: předškolní věk , mladší školní a starší školní věk. Soutěžily malé závodní formule i velká terénní auta.
Trať složená z kruhového objezdu, zúžené vozovky, kuželů a lávky nebyla snad náročná, ale i přes
to vyžadovala zručnost a soustředěnost závodníků. Jezdilo se na čas a bezchybnost. Závodníci vše
zvládli na výbornou a každému se dostalo malé odměny.
V témže měsíci jsme uspořádali také dětský karneval. Zahájily ho dívky z tanečního kroužku
s pompony. Karneval byl tentokrát zaměřen na pohádkové postavičky. Součástí byla také neodmyslitelná tombola.
Dětem se obě akce líbily, což je odměna zase pro nás, pořadatele.
členky Rodičovského sdružení při ZŠ a MŠ v Sudoměřicích
16
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Milí občané a farníci !
V měsíci červnu nám chce
celá římskokatolická církev
na prvním místě poukázat na
Srdce, a to Božské Srdce Pana
Ježíše.
Srdce u člověka vyjadřuje
jeho celkový charakter. Pravá
podstata člověka nespočívá
v jeho zevnějšku, kráse či síle,
ale v jeho nitru, v jeho srdci.
Bůh se nedívá na to, co člověk pokládá za hlavní. Člověk
se dívá jen na to, co má před
očima. Hospodin však hledí
na srdce (1Sam 16,7). Protože
je srdce výchozím bodem
veškerého lidského jednání,
myšlení a cítění, zaslíbil Bůh:
„Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa“ (Ez 36,26). Svatý Petr řekl, že křesťan je ten, kdo miluje
„z čistého srdce“: ale o jakém srdci je řeč? O srdci novém! Člověk kdysi o nové srdce prosil: „Stvoř
mi čisté srdce Bože“ (Žl 51,12); a sám Bůh dar nového srdce slíbil: „Dám vám nové srdce a do nitra
vám vložím nového ducha“ (Ez 36,26). Toto nové srdce bylo stvořeno v každém pokřtěném člověku! Jen ho musíme přimět, aby tlouklo, musíme ho „trénovat“. (Raniero Cantalamessa). Bez stálého
spojení s Bohem, který je pramen a zdroj pravé lásky, a který má své srdce otevřené pro každého
člověka, nemohou lidé mezi sebou žít v láskyplných vztazích. Ano, právě skrze spojení s Ježíšem,
který má otevřené srdce plné lásky, jsme schopni milovat a být milováni! (Podle Josefa Hrbaty).
V obci každým rokem prožíváme hody (6.6.). A hodování, to není jenom se ukázat v kroji,
dobře se najíst a zatančit si. K hodům patří i slavnostní mše sv., která je slavena při příležitosti
posvěcení našeho kostela. Proto je úctyhodné, když ti, co hodují, se také této bohoslužby zúčastní.
Nejen zúčastní, ale mají otevřená svá srdce nejenom pro své blízké, ale i pro nevěřící, kteří tu s námi
nemohou anebo nechtějí být. K hodům patří také získání plnomocných odpustků za obvyklých
podmínek (sv. zpověď, modlitba na úmysl Sv. otce a účast na celé mši sv.).
Prožívali jsme (14.6.) „Boží tělo“. Kolem kostela jsme šli procesí s Nejsvětější Svátostí Oltářní ke čtyřem oltářům. V budoucnu možná se nám podaří jít průvodem do obce – jak to kdysi bývávalo. Svátek
vznikl ze středověké touhy vidět svátost oltářní a byl schválen papežem Urbanem IV. roku 1264.
Blíží se také doba prázdnin a dovolených. Proto bychom o dovolené měli čas získaný k odpočinku
od práce věnovat budování našich vztahů s nejbližšími, kteří s námi nesou „horko“ všedního dne.
Zároveň můžeme dovolenou chápat jako dar od Boha Stvořitele. Během dovolené se můžeme kochat
pohledem na jeho dílo. Spolu s Ním se radujeme a dáváme průchod své vděčnosti. Náš život je účastí
na tomto Božím životě. Všichni máme určitě zkušenost, že opravdu odpočatí a plní elánu jsme tehdy,
když máme v pořádku své vztahy s bližními i s Bohem. Proto v čase dovolené chceme své životní síly
obnovit. Dejme si proto práci vyčistit jejich pramen obnovou svého vztahu k Bohu i k bližním.
Farnost má od března na internetu vlastní webové stránky: www.farnost.obecsudomerice.cz.
Zvu Vás k návštěvnosti. Najdete zde informace ze života naší farnosti.
S pozdravem a úctou otec Jerzy Szwarc SP, administrátor farnosti.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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První svaté přijímání
V neděli 31.května 2009,
v kostele Ježíše Krista Krále Sudoměřicích, přijali své
první svaté přijímání tyto
děti: Adéla Bučková, Kateřina Janečková, Filip Kolmačka, Richard Šimoník.
Po celý školní rok je
k prvnímu přijetí Těla Kristova připravovala paní katechetka
Benovičová.Slavnostní mši sloužil otec Jerzy
Szwarc SP, administrátor naší
farnosti. K pěkné atmosféře
přispěla také sudoměřická
schola.
Doufejme, že dětem zůstane vzpomínka na tento slavnostní den v srdci dlouho a že se budou
rádi k této svátosti vracet nejen vzpomínkami.
Radka Bučková
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Májové pobožnosti

Letos vznikla možná nová tradice májových pobožností sloužených venku v přírodě. Konaly se
například u kapličky sv. Urbana ve vinařském areálu Starý potok, u obrázku Panny Marie Bolestné
u trafostanice nebo na starém místním hřbitově…
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Výlet rodin
Na státní svátek 8.května uspořádalo
farní společenství výlet rodin na Slovanské
hradiště v Mikulčicích. Výletníků byl plný
autobus. Počasí nám přálo a tak nebyl problém dodržet naplánovaný program jak pro
děti tak pro dospělé.
Vše začalo mší svatou, kterou sloužil
otec Jerzy, pod širým nebem, na místě, kde
pravděpodobně vyučovali své žáky svatí
Cyril a Metoděj. Prohlídka expozic nám
přiblížila život našich předků, pro děti byla
připravena formou zábavné hry a s nadšením se do ní zapojili i ti nejmenší.
Hlad a žízeň jsme zahnali u táboráku,
opekli jsme špekáčky, zahráli hry, zazpívali
při kytaře a odměnili soutěžící za splněné
úkoly z prohlídky expozic. Jistě si každý
z tohoto výletu odnesl příjemný zážitek.
Celé okolí Slovanského hradiště a expozici
s přednáškou nám poutavě představila Jana
Tomčalová. Velký dík patří všem, kteří se na
zorganizování výletu podíleli.
Josef Janeček
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Otvírání plavební sezony 2009
Trochu mimo naše očekávaní se konala jinak tradiční akce - otevírání plavební sezony 2009 na 1. máje.
Původně jsme tuto akci neplánovali, protože se letos konalo
dne 20. 6. 2009
od 14 hodin
70. výročí zahájení plavby
a provozu Výklopníku.
Tato akce byla v režii
provozovatele pana Fojtíka.
Hrála CM Tomáše Tomčaly, vystoupily mažoretky se
svým programem, proběhlo
slavnostní otevření sezony,
panem ředitelem Povodí Ing.
Dostálem a starostou Petrova
(vidíte jak jsme na Petrovjany
hodní). Byly pokřtěny nové 2 lodi pana Fojtíka - Marijánka a Emma.
Grilované a tekuté občerstvení, pěkné počasí a velká návštěva přispěly k dobré náladě všech
účastníků.
Stanislav Tomšej
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Filipojakubská noc
O Filipojakubské noci, 30.4.2009, v předvečer prvního máje, se už tradičně rozhořely
ohně na přístavišti u Výklopníku v Sudoměřicích. Konal se tu již tradiční slet čarodějek a čarodějů z širého okolí. Stálá porota,
ve složení B. Chlupaté Bc. a Dr. Š. Odporné,
nejprve schválily letový řád a zkontrolovaly
létací stroje a poté probíhala velice důsledná
volba Královny čarodějnic.
Nechyběla ani obvyklá ochutnávka kouzelných nápojů (a že to byly barvy!), ani
grilování selete či klobás. Přestože zúčastněným bylo dohromady několik stovek, či
tisíc let, o žádnou černou magii zde nešlo.K
dobrému rozmaru vyhrávala reprodukovaná hudba za doprovodu sboru zelených žab.
Filipojakubského reje se neúčastnili jen
profesionálové, ale podívat se přišli i lidé
civilní. Co kdyby si vzali mustr a přiletěli
příště také?
Když padla tma, padly i rozdíly hodností a zábava končila až v ranních hodinách.
Pavla Sochorová
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Hody v Sudoměřicích
Letošní hody probíhaly souběžně s volbami do evropského parlamentu v pátek a v sobotu 5. – 6.
června. Páteční roková zábava, s už
tradiční skupinou Artemis, trhla
zatím rekord v návštěvnosti. Přálo
nám, navzdory předpovědím, počasí
a k radosti pořadatelů vše proběhlo bez jakýchkoliv mrzutostí. Zato
sobota už byla rozmarnější. Mši
v kostele doprovodila DH Vacenovjáci
a průvod krojovaných včetně programu proběhl ve vskutku letním duchu.
Chuť se zúčastnit večerní zábavy narušila bouřka, a většinu posluchačů
nepřilákala ani dechovka, která hrála opravdu skvěle. Přes to všechno, jak chmurně to navenek
vypadalo, byl obrovský stan v areálu
velmi příjemným místem k posezení
s přáteli. Nebylo v něm ani zima, ani
mokro a ti skalní, kteří přišli, využili
hojně i tanečního parketu. V úzkém,
téměř rodinném kruhu zhruba padesáti zúčastněných, byla vylosována
tombola a po ní přišel na řadu opět
tanec.
Všem, kteří se postarali o to, aby
se mohly hody v Sudoměřicích i letos
uskutečnit, upřímně děkuji. Každý,
kdo kdy něco organizoval, dobře ví,
kolik času a starostí to s sebou nese.
Děkuji také za poskytnuté dary do
tomboly a za poskytnuté finanční prostředky.
Na konci takových článků ráda
používám úsloví: Doufejme, že se nám
tuto akci podaří uspořádat i příště.
Letos dodávám: Doufejme, že bude
pro koho…
Pavla Sochorová – předsedkyně
kulturní komise
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Vzpomínka na tetičku Podrazilovou
Vždycky, když jsou u nás hody,
vzpomenu si, jak jsem ráda oblékala sudoměřický kroj. Oblékala mě
do něj moje babička Eva Macháčková a po její smrti moje mamka.
Nejdříve pevně uvázat kolem pasu
„kasanicu“ a na ni pečlivě ukládat
jednu „škrobenicu“ na druhou, aby
vespod pěkně „zařezávaly“. „Čím
víc, tím líp,“ říkávala babička. Každá část kroje byla do posledního
detailu přepečlivě „vypiglovaná“,
čižmy naleštěné. Když jsem si uvázala, jako poslední v řadě, lépku,
rychle ještě zaběhnout k tetičce
Podrazilové „ze dvorka“. Tam už byl
hlouček dalších děvčat s tureckými
šátky v ruce. Tetička si nás změřila
přísným okem: „Ukaž děvčico, jestli
ti snáď netrčijů sukně?“ A vždycky
bylo ještě co přerovnat. Když uvázala na hlavu šátek, bylo jisté, že ani v průvodu, ani při tanci nepovolí.
Vždycky, když jsou u nás hody, vzpomenu si na tetičku Podrazilovou. Starala se o kroje celé roky.
Uměla ušít některé jeho součásti, chodili jsme za ní, kvůli opravám. Před pár lety jsem si řekla, že
se za ní zastavím, abych si doplnila informace o kroji, který nejspíš kdysi vypadal trochu jinak, než
dnes. „Mám ti uvařit kafé?“ Rozhovor plynul, jako pohádka a já litovala, že u sebe nemám aspoň
diktafon. „Víš, děvčico, nosívaly jsme enom tři spodnice a modrů zástěru, bez výšivky. Vrchní sukně
byly barchetové nebo štofky a ty byly kyticové nebo můrové. Nosili sa aj brogátky. Buď karmínové,
nebo tmavé. Tým sa říkalo delinky.“ Na stole přistál hrníček s kafím. „Jako dívky jsme mívaly v zimě
onučky a v létě holé nohy. Enom děcka nosívaly punčochy a na nohách tak do pěti roků baboše.
Takové střevíce. A na hlavě gargule z brogátu. No a ve všední deň sa chodilo bosky nebo v pantoflách.“
Chvilku odmlka: „Co ti nabídnu, chceš buchtu?“ „Rádi sme chodívali za drůžky s procesím do Skalice
k Božskému srdci. Drůžičkovala tehdá paní Sklenáková. Sukně piglovala tetička Slováčkova. Chlapci
před nama nésli sochu Božského srdce a šla s nama aj muzika. V zimě mívali chlapi sůkenný lajbl
a nosili sa žlutohnědé ovčí kožuchy a beranice. My jsme nosívali kacabaje (šíjávala jich tetička Sýkorová) a přes sebe velké vlňáky a eště malé přes hlavu. Ráda sem chodívala aj na svaďby. Dřív bývaly
v úterý. Nevěstu začepili do čepca s canglama, vyšitého perlama. Bylo na co sa dívat.“ A herdek, ono
už bude poledne. Je čas odejít, říkám si. „Eště toto ti, děvčico, povím: dřív sa nosívaly sukně sendesátky délky a časem sa pokrátily na 64 cm. Jednů sme si na nich, akorát na Fašaňk, s Evů Mikéskovů
nadělaly sklady. To nás tetičky pomlůvily! No a vidiš, od tej doby si jich potom skládaly také.“
Před polednem jsem tetičce poděkovala a domluvily jsme se, že můžu zase přijít. Nikdy už
k dalšímu setkání nedošlo. Odhodlání je málo, když to neuděláme hned. Okamžiky života jsou
příliš prchavé. Paní Anně Podrazilové by bylo letos 95 let. Kdysi převzala štafetu naší historie, aby
se sudoměřický kroj jen tak nevytratil a nezůstal jen na obrázcích. Chtěla bych věřit, že ho bude mít
někdo zase tak rád. Za sebe, Vám tetičko, tam navrch děkuju.
Pavla Sochorová
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Oslava Dne dětí
Nápad slavit svátek dětí v širším
měřítku vznikl už v roce 1949 v Berlíně a rok nato se k této myšlence přidalo na 50 dalších států. Mezinárodní
konference na ochranu dětí pak v roce
1952 stanovila pevné jednotné datum
na 1. června. Děti nejspíš původ svátku nezajímá tolik, jako fakt, že je už
pomalu příslibem blížících se prázdnin, dnem určité volnosti a přimhouření očí rodičů, dnem dárků, překvapení a sladkostí. Rodičovské sdružení
v Sudoměřicích oslavy Dne dětí přesunulo na neděli 14.června odpoledne.
Tentokrát nás počasí nenechalo ve štychu a bylo možné si chvíle soutěží a dovádění užít dosyta. Velkým překvapením pro děti byl příjezd
petrovských hasičů k inscenovanému
požáru. Když Radka Bučková zavolala:
„Hoří, koho budem volat?“, děti sborově volaly: „Hasičééé…“ To už se hasiči
vřítili na „kolečko“ a v cukuletu stříkal
proud vody ze dvou proudnic. Dětem
se dostalo nejen zajímavé přednášky,
ale také možnosti si na okamžik zkusit, jaké to je být hasičem. Snad největším zážitkem však byla pěna, která se vytvořila speciálním zařízením
nasazeným na proudnici. To je jisté, že
děti takovému pokušení, zkusit si do
ní vlézt, neodolaly. Na závěr nechyběly samozřejmě ani tradiční špekáčky „
z dílny manželů Schäckových“, čokoládové medajle a na sám konec i karaoke nadějných talentů.
Děkujeme všem, kteří přispěli finančně a sponzorským darem, zabezpečili aparaturu, ale také maminkám
a tatínkům, kteří obětavě připravili
tuto vskutku akční slavnost.
Zvláštní poděkování pak tentokrát
patří hasičskému sboru v Petrově.
Pavla Sochorová
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Sociální okénko
Dotaz:
Podařilo se mi přivydělávat si během středoškolského studia jako distributorovi časopisů,
byla to práce nárazová a vydělal jsem si za rok 13.000,- Kč. Jaké bylo moje zklamání, když mi
rodiče, kteří pobírají dávku v hmotné nouzi, řekli, že tento můj výdělek se počítá do příjmu celé
rodiny a že o to dostanou menší dávku v hmotné nouzi. Chodil jsem do práce právě proto, že naše
rodina není bohatá a chtěl jsem si přivydělat na věci, na které mi rodiče nemohou dát. Touto
skutečností jsem byl velmi zklamaný.
Odpověď:
Máte bohužel pravdu, za současné právní úpravy se výdělek i nezaopatřeného dítěte zahrnuje
do příjmu celé rodiny. Ale už je připravena novela zákona v balíčku, který se bude projednávat,
v tom smyslu, že příjem nezaopatřeného dítěte bude příjmem rodiny až nad 10.000,- měsíčně. Příklad – student si vydělá Kč 132.000,- za rok, výdělek za jeden měsíc tedy činí početně Kč 11.000,-,
do příjmu rodiny se bude pro účely vyhodnocování dávky v hmotné nouzi zahrnovat tedy jen Kč
1000,- za měsíc.

Dotaz:
Přišel jsem o zaměstnání, zaměstnavatel mně dluží ještě za dva měsíce mzdu, co s tím?
Odpověď:
Předpokládáme, že se Váš zaměstnavatel ocitl se v platební neschopnosti. V takovém případě
bývá na zaměstnavatele podán insolventní návrh, a potom může úřad práce vyplatit zaměstnanci
ve svém správním obvodu jeho mzdové požadavky, a to celkem za tři měsíce (tři platy), pokud tyto
zaměstnanec neobdržel od zaměstnavatele.
Dojde-li občan o zaměstnání, je třeba se také hned zaevidovat na úřadu práce jako uchazeč
o zaměstnání.
Po dobu evidence na ÚP je za občana hrazeno zdravotní pojištění a doba tří let evidence
(i nasčítaně) se z 80% zohledňuje jako doba náhradní, tedy „počítá se do důchodu“.
Při evidenci na ÚP může občan také požádat o podporu v nezaměstnanosti, na kterou mu
vznikne nárok, pokud má odpracovaných nejméně dvanáct měsíců zaměstnání zakládajícího
důchodové pojištění za poslední tři roky. Do odpracované doby pro účely podpory v nezaměstnanosti se tedy nezahrnuje doba odpracovaná na dohodu o provedení práce.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z posledního zaměstnání a činí první dva měsíce
podpůrčí doby 65% , další dva měsíce 50% a po zbývající měsíce podpůrčí doby 45% z průměrného
měsíčního čistého výdělku.
Délka podpůrčí doby pro účely podpory v nezaměstnanosti při evidenci na ÚP se odvíjí od
věku uchazeče, a to do 50 let pět měsíců, od 50 do 55 let osm měsíců, nad 55 let pak jedenáct
měsíců.
Na stanovenou výši podpory nemá vliv přivýdělek při evidenci na ÚP, pokud není vyšší než
polovina minimální mzdy v hrubém příjmu.Pokud vyšší je, pak je občan vnímám jako zaměstnaný
a je vyřazen z evidence na ÚP. V současné době činí minimální mzda Kč 8.000,- měsíčně, pokud
si tedy občan nevydělá více než Kč 4.000,- hrubého měsíčně, zůstává dále v evidenci na ÚP (kam
pravidelně dokládá výši svého přivýdělku) a zároveň se mu nesníží podpora v nezaměstnanosti.
Bc. Helena Tomčalová – členka sociální komise
28

ČERVEN 2009

SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ

Rybářské závody
Otočení dalšího listu kalendáře na měsíc květen mi připomnělo, že se opět blíží doba uspořádat další ročník tradičních denních rybářských závodů na rybníku Vanďurák. Po vylepení plakátů
s datem konání, které letos připadlo na 24. května 2009, již nezbývalo nic jiného než se pustit do
práce. Pro někoho začínají závody ranním výstřelem oznamujícím start, ale pro členy místní rybářské skupiny Sudoměřice určitě ne. Jako první je čekala členská schůze pro upřesnění organizačních
záležitostí ve věci závodů a po té série brigád na úpravu rybníka a jeho okolí. Teprve po té je vše
připraveno k řádnému zahájení rybářských závodů 2009.
První závodníci již rozbalili své stany v sobotu před závody, aby měli jistotu koupi první povolenky a výběru nejlepšího místa. Pro některé z nich to byla možná první letošní příležitost přenocovat pod širým nebem při táboráku, grilu nebo točeném pivu (stánek s občerstvením byl totiž
připraven už od odpoledne), možná i sklence vína. První hvězdy na sebe nenechaly dlouho čekat,
stejně tak i svítání oznamující začátek prodeje povolenek. Po krátkém uvítání se závodníky, poučení
o místním rybářském řádu a popřání hodně štěstí při lovu, nezbývalo než letošní závody odstartovat, jak se stalo přesně v 6:00. I přes počáteční nepřízeň počasí a chladné ráno se nakonec přihlásilo
46 závodníků. Tento faktor, který bohužel ještě nedokážeme ovlivnit, měl možná nejvyšší podíl na
celkové účasti rybářské i nerybářské veřejnosti.
Co se týče rybářské aktivity, byla spíše sporadická i přes to, že před vlastními závody bylo do
revíru vysazeno množství mírových kaprů. Po rozmluvě s přítomnými rybáři mi bylo jasné, že
tento rok to o chytání moc nebude. Někteří spoléhali na osvědčené nástrahy a návnady, ale našli se
i tací, kteří zkoušeli nové techniky a neokoukané nástrahy, určené k přelstění místních šupinatých
bojovníků. Mnohým z nich tato taktika přinesla štěstí.
S přibývajícím časem bylo na řadě začít s prodejem tomboly, ve které letos bylo díky sponzorským darům celkem 236 atraktivních cen. Nechyběla ani soutěž v hodu šipkami. No a toho, kterého
neoslovila ani tombola ani šipky, mohl ochutnat smaženého kapra, grilované maso nebo klobásu
u stánku s občerstvením. Samozřejmě nechybělo ani točené pivo.
S přibývajícím časem se zvyšoval počet bodů u šipek a stejným tempem se některým vzdalovala
možnost výhry půlky prasete, protože na stupně vítězů dosáhli opravdu jen ti nejlepší. I pohled,
na zužující se seznam cen do toboly, naznačoval blížící se konec závodu. Ještě závěrečná obchůzka
rybníka, zastávka u bufetu na pivo a smaženého kapra a bylo to tady. Rána z brokovnice v pravé
poledne ukončila všechny poslední naděje na úlovek.
Nezbývalo než rozhodnout o vítězi při závěrečném měření, které dopadlo následovně:
Kapr:

1. místo – Řeháček David (Moravská Nová Ves)
2. místo – Vrána Zdeněk (Petrov)
3. místo – Bajajík Patrik (Holíč)

50,5 cm
49,5 cm
48 cm

Bílá ryba:

1. místo - Macháček Dominik (Sudoměřice)

76 ks ryb

Šipky:

1. místo – Staša Josef (Strážnice)
2. místo – Sasín František St. (Sudoměřice)
3. místo – Slováček Josef St. (Sudoměřice)
4. místo - Staša Josef (Strážnice)

24 bodů
24 bodů
23 bodů
23 bodů

Slosovatelná povolenka: Ospalík Tomáš (Petrov)
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Vítěz si za největšího kapra odnesl GPS navigaci do auta, druhému místu připadly 2 navijáky
a třetí místo bylo odměněno rybářským prutem a navijákem. Obhájce loňského prvenství v počtu
největšího uloveného množství bílé ryby si do své výbavy přidal dva signalizátory záběru s vidličkami a swingery. Nejnapínavější byla soutěž v hodu šipkami, kde musel rozhodnout až závěrečný
rozstřel, který dopadl dle výše uvedeného pořadí (nejlepší může být jen jeden). A tak půlka prasete
putovala opět do Strážnice a zbylé místa byly oceněny živými rybami. Ulovené ryby byly změřeny,
ceny rozdány a tak nezbývalo nic jiného než rozloučení s přítomnými, popřání hodně úspěchů do
probíhající kaprové a nastávající dravcové sezóny a pozvání na příští ročník.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům a členům místní rybářské skupiny za jejich
ochotu a obětavost podílet se na letošním ročníku rybářských závodů a doufat, že jim tyto vlastnosti vydrží i v budoucích letech.
S pozdravem „Petrův zdar“
Tomáš Kočvara - pokladník MRS Vanďurák

Kovosteel Novitech
Závodní sezona 2009 začala pro sudoměřický KOVOSTEEL NOVITECH MOTORSPORT
v Násedlovicích, kde se jel první závod Mistrovství Střední Evropy v Závodech automobilů do
vrchu. Michal Novický s formulí Reynard 032 F3 obsadil v sobotním závodě 4. místo a v neděli 2.
místo v absolutním pořadí.
Po Násedlovicích následoval Zámecký Vrch v Náměšti nad Oslavou. Tato trať svým nerovným
povrchem nevyhovovala formulovým vozům, proto na předních příčkách vynikaly hlavně rychlé
vozy skupiny E1 (Mitsubishi Lancer, BMW M3, Lotus). Umístění jezdce na 5. a 6. místě bylo na
této trati pro tým uspokojující.
Jankov Vršok ve slovenských Bánovcích nad Bebravou tým vynechal kvůli přípravě na závod
Pezinská Baba, který se jel v rámci Mistrovství Střední Evropy a Mistrovství Slovenské republiky.
Na této velmi rychlé trati, kde se sjelo na 130 závodních vozů se M. Novickému podařilo zajet druhý nejrychlejší čas v sobotu a třetí v neděli.
V době uzávěrky zpravodaje se tým připravoval do Vsetína na Valašský Klobúk.
Michal Novický
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Zúčtování hokejbalové sezony
Hráči mají za sebou další ročník, v pořadí už jedenáctý a teď je na Vás zhodnotit, zda patřil do
kategorie špatných, dobrých nebo excelentních.
Po úvodním rozčarování, které bylo zapříčiněno odprodejem extraligové licence Hodonínu
a polemikách do jakých soutěží se přihlásit, nastoupili naši borci ve dvou kategoriích. Mladší tj.
starší dorost, nastupoval v Národní Hokejbalové Lize ( NHbL ) Morava Jih. Druhou kategorií, jako
už obvykle, byla seniorská soutěž okresu Hodonín OHbL.
Starší dorost
Hráči po celou sezonu dokazovali svou již několik let trvající nadvládu a s přehledem poráželi
své protivníky jak na domácím hřišti, tak na svých výpravách. Někteří z hráčů nahlédli i do seniorské kategorie, kde dokázali „zatopit“ i daleko zkušenějším hráčům. Za celou základní část utrpěli
pouhopouhé dvě porážky a končili se skóre 185:30.

Tabulka základní části
Poř.

Mužstvo

PZ

V

VP

R

P

Score

Body

1.

SK Sudoměřice

24

22

0

0

2

185 : 30

66

2.

HBC Slza Třebíč

24

14

0

1

9

85 : 53

43

3.

HBC Rigum Hodonín

24

13

0

0

11

70 : 61

39

4.

HSK Staré Brno

24

9

0

1

14

62 : 105 28

5.

TJ Agrotec Hustopeče

24

1

0

0

23

28 : 181

3

V následujícím semifinále PLAY OFF porazili 3x hráče HSK Staré Brno a postoupili do finále,
kde narazili na HBC Rigum Hodonín. Kluci, až na jedno malé klopýtnutí, sérii vyhráli a stali se
absolutním vítězem NHbL MORAVA JIH.

Nejlepší brankář: Šubín Martin ( SK Sudoměřice )
Nejlepší hráč: Mišík Dominik ( SK Sudoměřice )
Nejlepší střelec : Kaluža Jan ( SK Sudoměřice )
Nejlepší hráč Play off : Mikéska Robert ( SK Sudoměřice )

Toto vítězství jim umožňovalo nastoupit do baráže o extraligu, které se hrálo v České Třebové.
Zde sehráli tři utkání proti Opavě, domácí Třebové a Kladnu. Prvním protivníkem byla Opava, ta
byla poražena 3:0, dalšími protivníky byla Česká Třebová a Kladno, oba protivníci prohráli shodně
5:2. Po těchto důležitých vítězstvích dostali Sudoměřice opět přívlastek EXTRALIGOVÉ. Pokud
nám a hlavně hráčům, kteří takto zamakali, pomůžou rodiče, obec, sponzoři a přátelé tohoto sportu, mohlo by se nám podařit tento přívlastek udržet.
O mužské kategorii toho zas tolik na psaní není, snad jen, že věkový průměr je neustále větší.
Ale i přesto dokážou zabojovat a prohánět daleko mladší protihráče. O čemž svědčí celkové páté
místo po základní části.
SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ
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Tabulka základní þásti
PoĜ.

Mužstvo

PZ

V

VPP

PPP

P

Skóre

Body

20

15

2

1

2

128 : 53

50

2

3

113 : 61

46

1

4

140 : 49

44

2

6

80 : 66

38

1

8

78 : 73

33

1.

SK CSKA

2.

Snipers Dol.Bojanovice

20

14

1

3.

HBC Rigum B

20

13

2

4.

TJ Gladiators

20

12

0

5.

SK SudomČĜice

20

10

1

6.

TJ HBK Vlci A

20

9

2

1

8

84 : 73

32

7.

TJ Sokol Veselí n.Moravou

20

7

2

0

11

65 : 111

25

8.

HBC Motor ýejkovice

20

7

1

1

11

67 : 88

24

9.

TJ HBK Vlci B

20

7

1

1

11

63 : 83

24

10.

HC Strážnice

20

2

0

3

14

38 : 102

9

11.

HBK Kyjov

20

0

2

1

17

30 : 123

5

Postup do PLAY OFF jistý z klidného středu tabulky. Opak je pravdou, do čtvrtfinále tým Gladiátorů s Hodonína posílil a to se nám stalo osudným. Po třech vyrovnaných utkáních se špatnými
konci, ukončili muži putování vodami PLAY OFF.
Chtěl bych za sebe a hráče poděkovat sponzorům, jmenovitě firmě STRABAG, BONEGA
a FANTASY ITALIA, za příspěvek na dresy, Obecnímu úřadu za dlouhodobou náklonnost
a v neposlední řadě našim věrným fanouškům a rodinám.
Ladislav Marada
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Něco pro děti
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KR ]YiV NUiVQp D
SUi]GQLQ\
SOQpGREUR
RGUXæVWYt0ĒMWHVHKH]N\YiäVNĢtWHN
N6XGRPĒĢLĀiQHN



=StVPHQ
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9\PDOXMVLREUi]HN
]iĢtæOXWĒ]SROtĀN
ND
7URXVtĀHUQiVHP
PHQD
NGRYtFRWR]QDP
PHQi"

 HFLQĀHQXOV 
1RVtGORXKpE
EtOpäDW\
NORERXĀHNPiNUR
RSHQDWô
ÿHUYHQiVHSRGVP
PUĀtP
GRNRäHMLQHVWUĀttP

KFXP 
 iQHYUHĀDNUĪPRK

stránku pĜipravila Janaa Miklová
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