
 1 

Kronika 2007 – 2008 – 2009 
 

Obsah Kroniky 
          Stránka 

Obsah             1 

Obecní Kronikáři           2 

1. Obecní záleţitosti                    2 

2. Průmysl, zemědělství, obchod a dopravní spojení     3 

3. Výstavba          4 

4. Veřejný ţivot v obci         5 

4.1 Sport           

Fotbal          5 

Hokejbal         8 

4.2 Automobilový závodní tým Novitech-Motosport    11 

4.3 Šachový klub – Horáček Sudoměřice     12 

4.4 Vlastimil Hynčica        13 

4.5 Baťův Kanál – technická památka výklopník    14 

4.6 MO Český zahrádkářský svaz      15 

4.7 Myslivecké sdruţení        16 

4.8 Rybářský spolek        18 

4.9 Spolek přátel destilátů       21 

4.10 Rodičovské sdruţení při ZŠ a MŠ Sudoměřice a Kulturní komise  22 

4.11 Hudební rocková skupina „Mirečkovi Sekerášé“    27 

5. Náboţenství          28 

6. Školství           

6.1 Základní škola        35 

6.2 Mateřská škola        39 

7. Pohyb obyvatelstva         44 

8. Počasí           44 

9. Zajímavosti          45 

 



 2 

Obecní kronikáři 
 
Kronika v naší obci má své dějiny. To se odvíjí i na počtu kronikářů, kteří se při psaní této 
kroniky vystřídali. 
 
Seznam kronikářů:  
1925  -  1929  Vladislav Vlček, učitel 
1929  -  1932  Josef Votoupal, řídící učitel 
1933  -  1936   Alois Kundera, učitel 
1936  -  1939  Josef Šrahůlek, učitel 
1940  -  1952  Jan Janeček, učitel 
1953  -  1960  Josef Matyáš, dělník 
1961  -  1973  Adolf Horáček, úředník 
1974  -  1976  Danuše Suranová, učitelka 
1977  -  2006  František Okáník, poštovní úředník 
 
Od r. 2009  jsem byla zvolena obecní kronikářkou. Jmenuji se Mária Kočišová bydlištěm 
v Sudoměřicích 44. Povolání zdravotní sestra nyní na mateřské dovolené. 

1. Obecní záleţitosti 
 
Od roku 2006 je sloţení zastupitelstva v naší obci následující: 
Starosta   p. Stanislav Tomšej (KDU-ČSL) 
Místostarosta   p. Josef Šebesta  (KDU-ČSL) 
Zastupitelé  p. Buček Petr (KDU-ČSL) 
  p. RSDr. Buček Štěpán (KSČM) 
  p. Janeček Jiří (KDU-ČSL) 
  p. Kolibová Pavla (KDU-ČSL) 
  p. Kočiš Marian (nezávislí) 
  p. Ing. Křiţan Josef (nezávislí) 
  p. RNDr. Nováková Danuše (KDU-ČSL) 
  p. Ing. Sochor Pavel (ODS) 
  p. Sochorová Pavla (nezávislá) 
 
V naší obci fungují tyto komise: stavební, sportovní a zájmové činnosti, ţivotní prostředí, 
kulturní a sbor pro občanské záleţitosti, sociální a také redakční rada Sudoměřského 
zpravodaje. 
Dále pak finanční výbor, kontrolní výbor. 
Rozpis sloţení těchto komisí a výborů se nachází v předchozí kronice. 
 
Obec má všechny lokality napojeny veřejným vodovodem, kanalizací a čistírnou odpadních 
vod, je plně plynofikována. Ve všech ulicích je veřejné osvětlení, místní rozhlas a asfaltové 
komunikace.   
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2008 
16. března se v naší obci uskutečnilo historicky první Místní referendum. Zúčastnilo se ho 
celkem 525 hlasujících oprávněných osob, tj. 52,5% všech oprávněných osob. Počet 
oprávněných osob v hlasovacím okrsku Sudoměřice zapsaných ve stálém i zvláštním 
seznamu, činilo v den hlasování 999 osob. Místní referendum bylo tedy platné a jeho 
výsledek je závazný pro orgány obce Sudoměřice. 
Na otázku: „Souhlasíte s tím, aby orgány obce učinily při výkonu samostatné působnosti 
zákonné kroky vedoucí k rozšíření stávajícího rozsahu obousměrné dopravy na komunikaci 
č.I/70, tj. na historické cestě vedoucí přes zastavěné území obce Sudoměřice do města 
Skalica, o osobní automobily do hmotnosti 3,5 tuny?“ zakříţkovalo odpověď: 
ANO  349 oprávněných osob, tj. 66,5% všech hlasujících, 
NE 174 oprávněných osob, tj. 33,1% všech hlasujících. 
Neplatné byly 2 hlasovací lístky. 

2. Průmysl, zemědělství, obchod a dopravní spojení 
 

Naše obec leţí na hranicích se Slovenskou republikou v jejím katastru se tedy nachází 
hraniční přechod. Původně se nacházel v obci a vzhledem k zvyšování počtu kamionů, které 
přes obec projeli byl vybudován obchvat a hraniční přechod byl tak umístěn mimo obec avšak 
stále zůstával v katastru naší obce. Původní hraniční přechod v obci byl pro veškerou 
automobilovou dopravu uzavřen. 
 
Moţnosti dopravního spojení v naší obci jsou dostatečně zajištěny jak autobusovým tak 
také vlakovým spojení. V obci jsou určeny dvě místa, kde jsou umístěny autobusové 
zastávky. Lidé z naší obce si tedy mohou vybrat tu bliţší zastávku k jejich domovu. 
Ţelezniční nádraţí se nachází kousek za obcí. 
Dalo by se říci, ţe se v katastru naší obce nachází ještě jedna moţnost dopravy a to lodí po 
Baťově kanále. 
Sudoměřice a jeho okolí protíná mnoho značených turistických tras i cyklostezek (vinařská 
cyklostezka, nadregionální,  cyklotrasy), které navazují na podobné trasy v sousedním 
Slovensku.  
V katastru obce Sudoměřic se nachází přístaviště a technická památka výklopník lignitu na 
turisticky atraktivním Baťově kanálu. Součástí tohoto areálu je Fojtíkův ostrov a 
vyhlídková plošina na Výklopníku. 
 
V naší obci se nachází několik drobných soukromých podnikatelů, kteří mají sídla svých 
podniků přímo v naší obci. 
Naše obec se nachází ve vinařském kraji, coţ je samozřejmě poznat i v naší obci. Občané 
mají vinohrady, jak pro domácí potěšení tak  zde najdeme i majitelé vinohradů, kteří se tím 
zabývají za obchodním účelem. 
 
Pro naše občany je velkou výhodou, ţe nemusí kvůli kaţdodennímu nákupu jezdit do města. 
V naší obci se totiţ nachází dva potravinové obchody, které jsou samozřejmě umístěny tak, 
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ţe kaţdý je na jednom konci obce. Také se v naší obci nachází obchod s průmyslovým 
zboţím. A také masna umístěna přímo uprostřed obce. 
Nejen velkou výhodou jsou potravinové obchody, ale také to, ţe zde máme poštovní úřad.  
Nedílnou součástí kaţdé obce je samozřejmě hospoda a v Sudoměřicích máme tři, jedna se 
nachází naproti fotbalovému hřišti „U Kajmů“  a druhé dvě se nachází na hlavní cestě od 
Petrova do Skalice „U stromu“ a naproti zvonice „Herna“ . Taky se zde nachází „Oáza“ bar, 
kam je moţnost si zajít i na teplé jídlo.  
Pro důchodce je zajištěn rozvoz obědů po vesnici. Dovoz obědů zajišťuje obec a provozovna 
pana Stanislava Okánika (Oáza bar). 
 
V obci je i poštovní úřad, který je umístěn hned vedle obecního úřadu a je otevřen denně. 
Také je v obci veřejná knihovna, která funguje v pátek od 15:00 do 18:00 hodin a zdravotní 
středisko kam dvakrát do týdne přijíţdí pediatr MUDr. Hořák a čtyřikrát do týdne 
praktická lékařka MUDr. Černá. 

 
2008 
20. 12. 2008 od 11 hodiny proběhlo na hraničním přechodu Sudoměřice –Skalica slavnostní 
otevření schengenského prostoru. Schengenský prostor je území většiny evropských států 
(zemí Schengenské dohody), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na 
kterémkoliv místě, aniţ by musely projít hraniční kontrolou. 
 

3. Výstavba 

Větší stavební akce  Obce Sudoměřice v r. 2007 

Dokončení kanalizace ul. Příční, stoka B1   ………..……  1.892 tis. Kč 
Tenisový kurt – sportovní areál U Kolní  …………….. .. 1.223 tis. Kč 
Autobusové zastávky – u bývalé tabáčky  ……………..      208 tis. Kč 
Vodovod –   TI Díly za zahradou             ……………..       484 tis. Kč 
Plynovod –   TI Díly za zahradou            ……………..       324 tis. Kč 
Kanalizace – TI Díly za zahradou            …………….   1.613 tis. Kč  
Kabelizace veřejné osvětlení – TI Díly za zahradou    .....        141 tis. Kč 
Dětské hřiště Chaloupky v trnkové zahradě …………….     119 tis. Kč 
 

Větší stavební akce  Obce Sudoměřice v r. 2008 

Kanalizace ul. Zámostí    ………..……………………… 1.676 tis. Kč 
Chodníky Zámostí           …………. ……………………    400 tis. Kč 
Dopravní značení místních komunikací  …………………     141 tis. Kč 
Veřejné osvětlení   (hřbitov, za starým hřbitovem,  
 Díly za zahradou)…………………………. ………....      556 tis.  Kč 
Cyklistická stezka Sudoměřice Výklopník – Mlýnky,      
I. etapa –   Výklopník – Sudoměřice“ ……………………  4.477 tis. Kč 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_hranice
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Větší stavební akce  Obce Sudoměřice v r. 2009 

Kanalizace a cesta u starého hřbitova (k RD č.p. 423)   126.771 tis. Kč 
Pokračování asfaltové vozovky ve Starém potoku    102.742 tis. Kč 
Veřejné a pietní osvětlení – starý hřbitov       59.176 tis. Kč 
Protlak pro vodovodní a plynovou přípojku       34.629 tis. Kč 
(pro RD – Roman Tesař č.p. 183, Zámostí) 
Bezdrátový místní rozhlas systém Sarah     168.220,80 tis. Kč 
(v nových ulicích – Nová a Zahradní) 
Výměna oken v základní a mateřské škole     985.421 tis. Kč 
Opravy veřejného osvětlení       389.645 tis. Kč 
Pořízení malotraktor komunální      666.400 tis. Kč 

 

4. Veřejný ţivot v obci 
 

V naší obci se nachází různé spolky a sdruţení, které zajišťují společenský ţivot v obci. 
 
► Fotbalový oddíl SK Sudoměřice – hrají III. třída okresního přeboru  

► Hokejbalový oddíl SK Sudoměřice – muţi extraliga, starší ţáci nejvyšší soutěţ, ml. 

dorostenci krajská soutěţ   

 ► Automobilový závodní tým -  NOVITECH-MOTORSPORT – závody do vrchu 

► Šachový klub Horáček Sudoměřice – hraje krajský přebor  

► Vlastimil Hynčica, sudoměřský sjezdař na horském kole 

► Baťův Kanál – Technická památka výklopník 

► MO Českého zahrádkářského svazu – vinaři - pořádají košty vín a různé společenské 

akce  

► Myslivecké sdruţení Valcha Sudoměřice  

► Rybářský spolek Vanďurák  

► Spolek přátel destilátů Sudoměřice – pořádá košty ovocných destilátů – únor a pak v létě 

v areálu přístaviště na Baťově kanálu 

► Rodičovské sdruţení při ZŠ a MŠ Sudoměřice – pořádá hody, plesy, Den matek a další 

kulturní akce. Kulturní komise. 

► Hudební skupina „ Malá pohoda“ 

► Hudební rocková skupina "Rosary"  

► Hudební rocková skupina „Mirečkovi Sekerášé“ 
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4.1 Sport 
 
Ke sportovním aktivitám lze vyuţít sportovního zařízení: tělocvičnu ZŠ, sportovní areál 
SK Sudoměřice „areál U Kolní“ -  v tomto areálu se nachází fotbalové hřiště, hokejbalové 
hřiště a tenisové hřiště. 
 

Fotbal 
Historie fotbalu sahá v naší obci daleko do historie. Oficiální zaloţení organizovaného 
fotbalu v obci bylo v roce 1940. Od té doby prošel fotbal řadou změn. 
 
 
Sezóna 2006/2007 

V tomto roce se do vedení SK Sudoměřice zapojili Aleš Novák a David Noga, fotbalisti, 
kteří chtěli fotbal v naší obci udrţet další roky i kdyţ spousta druhých hráčů to vzdávala. 
Zimní příprava v tomto roce proběhla oproti předchozím ročníkům ve zcela novém pojetí. 
Vytvořilo se kvalitní muţstvo, coţ se do jisté míry podařilo posílením stávajícího kádru a 
příchodem nových hráčů. 
Trénovat se začalo hned v lednu a tréninkový plán byl nastaven na 3 aţ 4 tréninky za týden 
a jeden zápas v týdnu. Většina přípravných zápasů se odehrála na umělé trávě v Senici na 
Slovensku a jeden na umělé trávě v Mutěnicích. Ze šesti odehraných zápasů se podařilo 
muţstvu třikrát vyhrát, dvakrát remizovat a jedno utkání skončilo poráţkou. 
První mistrovské utkání se odehrálo 1. dubna s muţstvem Bzenec „B“ v Syrovíně. 
 
Konečná tabulka za sezónu 2006/2007 
 III. B třída zápasy výhry remízy prohry skóre body 

1. Sokol Radějov 26 22 2 2 125:30 68 
2. Jiskra Stráţnice 26 17 6 3 76:31 57 
3.  Hr. Lhota B 26 14 4 8 51:41 46 
4. SK Sudoměřice 26 13 6 7 52:46 45 
5. SK Kozojídky 26 13 5 8 72:36 44 
6. Slovan Bzenec B  26 11 7 8 45:38 40 
7. SK Suchov 26 10 3 13 58:65 33 
8. Sokol Petrov 26 9 5 12 35:45 32 
9. Nesyt Hodonín 26 9 4 13 40:54 31 

10. Sokol Ţeravice 26 9 3 14 37:49 30 
11. Sokol Domanín 26 8 5 13 43:68 29 
12. FC Mor. Písek 26 7 5 14 46:64 26 
13. Velká n. Veličkou B 26 8 2 16 44:70 26 
14. FK Nová Lhota 26 3 1 22 25:112 10 
Nejlepšími střelci sezóny se staly hráči Petr Semotán a Aleš Novák s osmi vstřelenými 
brankami. 
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Sezóna 2007/2008 

Konečná tabulka za sezónu 2007/2008 

 III. B třída zápasy výhry remízy prohry skóre body 
1. SK Kozojídky 26 18 2 6 72 : 30 56 
2. Sokol Petrov 26 14 5 7 46 :35 47 
3. Sokol Hr. Lhota B 26 13 6 7 49 : 30 45 
4. Jiskra Střáţnice 26 14 1 11 75 : 41 43 
5. SK Sudoměřice 26 12 4 10 68 : 44 40 
6. FK Suchov 26 12 1 13 49 : 52 37 
7. Sokol Lipov 26 11 4 11 49 : 47 37 
8. Velká n. Veličkou B 26 11 1 14 45 : 75 34 
9. Sokol Ţeravice 26 9 5 12 33 : 52 32 

10. Sokol Domanín 26 9 5 12 56 : 65 32 
11. Slovan Bzenec B 26 9 4 13 41 : 61 31 
12. Nesyt Hodonín 26 8 6 12 47 : 69 30 
13. FC Mor. Písek 26 8 5 13 44 : 48 29 
14. ZD Hr. Vrbka 26 9 1 16 47 : 72 28 
 
Sezóna 2008/2009 

Podzimní část soutěţního ročníku okresních fotbalových soutěţí byla zahájena prvním 
kolem dne 10. 8. 2008 a ukončena předehraným 14. kolem z jarní části soutěţe 9. 10. 2008. 
Dle statistických přehledů o členské základně sportovní klub sdruţuje ve svých řadách 126 
členů. K jednotlivým soutěţním utkáním ve 14. kolech nastupovali hráči uvedeni na 
následující soupisce – 17 hráčů 
Brankař: Juraj Chanečka 
Obránci: David Noga, Michal Noga, Robert Hruška, Lukáš Ţaţo, Lukáš Hřebačka, 
Miroslav Zelinka, Michal Drábek 
Záloţníci: Petr Semotán, Tomáš Novotný, Mario Soják, Marek Salčák, Marek Tomeček, Jiří 

Hostýnek, Filip Pochylý 
Útočníci: Aleš Novák, Marek Ţvanut 
 
Věkový průměr druţstva činí 26,4 roku.  Nejmladší hráč má 19 let a nejstarší hráč 34 let. 
Funkci kapitána druţstva vykonává David Noga. 
 
Za taktickou a fyzickou přípravu hráčů a organizačně-technické zabezpečení tréninků a 
utkání odpovídá realizační tým: 
Trenér -  Miroslav Jüstel, vedoucí muţstva – Miroslav Noga, hospodář – František 
Mikéska a hlavní pořadatel – Petr Hurban. 
 
Po úspěšné zimní přípravě byla zahájena jarní část soutěţního ročníku, která začala 29. 3. 
2009 a ukončena 14. 6. 2009 V jarní části bylo sehráno celkem 12 soutěţních utkání. 
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Z těchto 12-ti utkání bylo devět vítězných, jedna remíza a ve dvou utkáních jsme nezískali 
ani bod. 
Celkové statistické výsledky za podzimní  a jarní část soutěţního ročníku 2008/2009 

SK Sudoměřice počet kol výhra remíza prohra skóre body 

Podzim 2008 14 10 3 1 44:7 33 
Jaro 2009 12 9 1 2 34:13 28 
Celkem 26 19 4 3 78:20 61 

Nejlepším střelcem této sezóny se stal hráč Aleš Novák s celkovým počtem střelených branek 
17. 
 

Hokejbal 
 
Od  roku 1995 začalo hrát 20 horlivých nadšenců neregistrovanou vlastní ligu 
v nehokejbalových podmínkách v obci. Dne 2.února 1996 byl zaloţen oddíl hokejbalu TJ 
SLOKOV Sudoměřice. Muţstvo se přihlásilo do nového ročníku Okresní hokejbalové ligy 
pro sezónu 1997-1998. 
 
2006/2007 

V sezóně 2006 / 2007 tým opět prokázal své hokejbalové kvality a probojoval se sítem 
základní části do play off ze třetího místa. Zlato však  putovalo k soupeři, tentokráte ke 
Gladiátorům Habešovna Kladno.  Trochu se smutkem, ale s hrdostí,  klub oslavil stříbrný 
hattrick  Extraligy ČR. Na MS do německého Ratingenu byli do muţstva ČR nominování 
Zdeněk Jurásek a Tomáš Konderla. Do muţstva SR Lubor Komenda, Tibor Kosík a náš 
„velvyslanec ve Švýcarsku“ Tibor Kapánek. 
 
 Velkou oporou svých borců je síla věrných fanoušků, kteří neváhají následovat svůj tým po 
celé republice. 
 
Hokejbal v SK Sudoměřice však není jen jeho extraligová špička. Muţstvo muţů „B“ 
vybojovalo ve své třídě - Okresní hokejbalové lize rovněţ  stříbrnou pozici. 
 
Muţstvo staršího dorostu se probojovalo aţ do čtvrtfinále  play off své třídy, jíţ byla 
Národní hokejbalová liga Jiţní Moravy. 
 
Muţstvo starších ţáků hrálo v Mistrovství ČR Morava Sever na 1.místě a nesmlouvavě si 
nad muţstvy tamějších velkých měst udrţovalo podstatný bodový náskok. V jeho kádru jsou 
i dvě velmi dobře hrající dívky.  Ve finálových soubojích v Praze ţáci pak obsadili nádherné 
bronzové místo v ČR.  Hráčka Kristýna Kvaltínová byla nominována jako 1.náhradnice do 
muţstva ţen ČR na MS do Německa. 
 
Hokejbalové výchově mladých silně napomáhá vzor extraligového muţstva, ale především i 
obětavost extraligových hráčů, kteří mládeţ  trénují. 
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30. června 2007 v areálu Starý potok bylo slavnostní ukončení hokejbalové sezóny 
2006/2007. Poděkování našim úspěšným hokejbalistům – 2. místo extraliga muţi, 3. místo 
starší ţáci – v přeboru ČR. Obrovské úspěchy – stříbro a bronz. Po exhibičním zápase 
v hokejbalové aréně u Kolní následovala společenská zábava s oceněním muţstev i 
jednotlivců. K tanci a poslechu hrály od 18:00 hod. dvě hudby rozdílného charakteru. 
Rocková skupina Weldonck z Veselí nad Moravou a v omezené sestavě Trdelník Skalica. 
 
2007/2008 

Pro sezónu 2007 / 2008 byl oddíl povinen s ohledem na působení v Extralize ČR vytvořit 
další mládeţnické muţstvo, coţ splnil. Za spolupráce s Obecním úřadem provedli v létě hráči 
a především obětaví fanoušci většinu, svazem poţadovaných úprav areálu, díky nimţ bylo 
hřiště opětovně uznáno pro extraligu. 
 
V této sezóně proběhlo mnoho změn, tou nejdůleţitější je konec Extraligy v Sudoměřicích. 
Tým,jenţ byl trojnásobný vicemistr ČR skončil. Mezi hlavní důvody patřili nejenom finanční 
náročnost, ale i nepřiměřené poţadavky Českomoravského hokejbalového svazu (hřiště 
osazené plastovými mantinely = investice cca 0,6mil., 3 mládeţnické týmy a spousta dalších 
„drobností“) 
 
Dorostenci v této sezóně skončili v celkovém pořadí na krásném druhém místě. 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 Kaluţa za 10 branek a 11 asistencí a třetí 
pozici okupuje Martin Chovanec s 8 brankami a 11 asistencemi. Martin Šubín je druhým 
nejlepším brankářem. 
 

Poř. Dorostenci NHbL PZ V VP R P Score Body 

1. HBC Slza Třebíč 14 9 0 1 4 61:25 28 

2. SK Sudoměřice 10 9 0 0 1 53:11 27 

3. HSK Staré Brno 14 6 0 1 7 34:53 19 

4. HBC Rigum Hodonín 14 6 0 0 8 34:41 18 

5. TJ Agrotec Hustopeče 12 1 0 0 11 13:65 3 

 
V kategorii muţů je to trošku horší, ale při práci a zdravotních potíţích i jejich umístnění je 
pěkné. Nejlepším hráčem v kanadském bodování muţů je Vít Cuták na 27 místě. 
 

Poř. Muţi OHbL PZ V VPP PPP P Score Body 

1. TJ Sokol Veselí n. Moravou 9 6 0 1 2 43:29 19 

2. SK CSKA 7 6 0 0 1 43:20 18 

3. HBC Rignum B 9 5 1 0 3 62:25 17 

4. TJ Gladiators 8 5 0 2 1 33:22 17 
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5. Snipers Dol. Bojanovice 8 5 0 1 2 37:22 16 

6. TJ HBK Vlci A 10 4 0 0 6 43:41 12 

7. SK Sudoměřice 9 3 1 1 4 27:36 12 

8. TJ HBK Vlci B 8 3 1 1 3 21:33 12 

9. HBC Motor Čejkovice 7 2 0 0 5 18:35 6 

10. HC Stráţnice 7 1 0 0 6 10:36 3 

11. HBK Kyjov 8 0 1 0 7 11:49 2 

 

 

2008/2009 

V sezóně 2008/2009 Sudoměřice nastoupily ve dvou kategoriích. Mladší tj. starší dorost, 
nastupoval v Národní Hokejbalové Lize (NHbL) Morava Jih. Druhou kategorií, jako uţ 
obvykle, byla seniorská soutěţ okresu Hodonín OHbL. 
 
Starší dorostenci po celou sezonu dokazovali svou jiţ několik let trvající nadvládu a 
s přehledem poráţeli své protivníky, jak na domácím hřišti, tak na svých výpravách. Někteří 
z hráčů nahlédli i do seniorské kategorie, kde dokázali potrápit i daleko zkušenější hráče. Za 
celou základní část utrpěli pouhopouhé dvě poráţky a končili se scóre 185:30. 
Nejlepší brankář :  Šubín Martin (SK Sudoměřice) 
Nejlepší hráč :  Mišík Dominik (SK Sudoměřice) 
Nejlepší střelec :  Kaluţa Jan (SK Sudoměřice) 
Nejlepší hráč Play off :  Mikéska Robert (SK Sudoměřice) 
 

Poř. Dorostenci NHbL 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 Rignum Hodonín 24 13 0 0 11 70:61 39 

4. HSK Staré Brno 24 9 0 1 14 62:108 25 

5. TJ Agrotec Hustopeče 24 1 0 0 23 28:181 3 

 
Muţi se umístili celkově na patém místě po základní části. 

Poř. Muţi OHbL PZ V VPP PPP P Score Body 

1. SK CSKA 20 15 2 1 2 128:53 50 

2. Snipers Dol. Bojanovice 20 14 1 2 3 113:36 46 

3. HBC Rignum B 20 13 2 1 4 140:49 44 

4. TJ Gladiators 20 12 0 2 6 80:66 38 

5. SK Sudoměřice 20 10 1 1 8 78:73 33 

6. TJ HBK Vlci A 20 9 2 1 8 84:73 32 
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7. TJ Sokol Veselí n. Moravou 20 7 2 0 11 65:111 25 

8. HBC Motor Čejkovice 20 7 1 1 11 67:88 24 

9. TJ HBK Vlci B 20 7 1 1 11 63:83 24 

10. HC Stráţnice 20 2 0 3 14 38:102 9 

11. HBK Kyjov 20 0 2 1 17 30:123 5 

 
Děkuji p. Ladislavovi Maradovi za pomoc při sepsání  hokejbalové časti do kroniky. 
 
 

4.2 Automobilový závodní tým – Novitech-Motosport 
 
2007 

V sezóně 2007 se Kovosteel Novitech Motosport zúčastnil dvou na sobě nezávislých 
mistrovství Závodů automobilů do vrchu. Michal Novický (formule Faster Ninja) 
absolvoval seriál Mezinárodního Mistrovství KW Berg – Trophy 2007 a Radek Krakovič 
(formule Reynard 032 F3) Mezinárodního Mistrovství ČR – Hill Tour 2007. 
Navíc se oba jezdci účastnili Týmové trofeje v rámci KW Berg – Trophy, společně s Josefem 
Dohnálkem (Citroen Saxo Kit Car, Vřesovice) a Jaroslavem Čermákem (Škoda Octavia Kit 
Car, Most). 
V týmové trofeji se Kovosteel Novitech Motosport umístil na druhém místě, v absolutním 
pořadí jezdců KW Berg – Trophy 2007 byl  Michal Novický druhý, čímţ získává prioritu A 
pro rok 2008. 
 
2008 

Tým zahájil letošní sezónu začátkem dubna na dvoudenním testováním na okruhu Euroring 
v Maďarsku. Testování probíhalo za proměnlivého počasí, coţ umoţnilo vyzkoušet různá 
nastavení formulí. S formulí Reynard 08 se po Euroringu proháněl i Michal Novický, který 
se potýkal s problémovými brzdami. Tyto problémy se podařilo odstranit a vyzkoušet na 
regionálním podniku KW Berg-Trophy v Závodech automobilů do vrchu konaném u Újezdu 
u Brna pod oficiálním názvem „Mohyla Míru“, kde Novický skončil na druhém místě 
absolutně. 
Prvním velkým závodem pro tým byl první podnik Mezinárodního Mistrovství  KW Berg-
Trophy International v Násedlovicích koncem dubna. Radek Krakovič musel v sobotním 
závodě odstoupit z prního místa z důvodu poruchy diferenciálu, Michal Novický dokončil 
oba dva dny na čtvrtém místě absolutně a prvním místem ve své třídě E2/C-1400. 
Dalším závodem pro Kovosteel Novitech Motosport Sudoměřice byl závod Jankov Vršok 
v Bánovcích nad Bebravou, kde hodně zamíchalo absolutním pořadí proměnlivé počasí, kdy 
Michal Novický dokončil sobotní závod na 5. místě absolutně a v neděli vlivem deště aţ na 
16. místě. 
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Druhý červnový víkend startoval Michal Novický v maďarském Parádsasváru v pohoří 
Mátra v podniku Mezinárodního Mistrovství KW Berg-Trophy. V atraktivním prostředí 
obsadil druhé místo v sobotu a třetí místo v neděli absolutně. 
Radek Krakovič tentýţ víkend absolvoval okruhový závod v mostě Národních Formulí 
v Divizi 3 a umístil se na 7. místě. 
Sezónu Mezinárodního Mistrovství Závodů automobilů do vrchu zakončil sudoměřický 
Kovosteel Novitech Motosport druhým místem v týmové trofeji. Za sudoměřický tým 
startovali Michal Novický, Radek Krakovič, Josef Dohnálek a Josef Dohnálek jr., Jiří 
Praţák a Richard Šimoník. 
V absolutním hodnocení jezdců KW Berg-Trophy se nejlépe umístnil Michal Novický, který 
obsadil 3. příčku v mezinárodní části, v české regionální části 2. příčku a ve slovenské 4. 
příčku 
 
2009 

Sezóna začala v Násedlovicích, kde se jel první závod Mistrovství Střední Evropy 
v Závodech automobilů do vrhu. Michal Novický s formulí Reynard 032 F3 obsadil 
v sobotním závodě 4. místo a v nedělí 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 vynikali 
hlavně rychlé vozy skupiny E1. Umístnění 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. 
Dne 14. listopadu 2009 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení Mezinárodního Mistrovství 
Střední Evropy Závodů automobilů do vrchu KW Berg – Trophy 2009. Sudoměřický tým 
Kovosteel Novitech Motosport se umístil na 2. místě. V absolutním hodnocení jezdců se na 
5. místě umístil Michal Novický. 
 

4.3 Šachový klub Horáček Sudoměřice 
 
2007 

V šachovém klubu jsou dvě muţstva. Muţstvo „A“, které vede p. František Duda a 
muţstvo „B“ pod vedením p. Petra Moţnara. 
V „B“ muţstvu úspěšně sbírá zkušenosti mladá nastupující generace šachistů (Chovanec 
Martin, Kaluţa Jan), kteří tyto zkušenosti zúročili v kategorii ţáků přeboru škol okresu 
Hodonín. Zde skončili jako druţstvo na 1. místě a postoupili do krajského přeboru, který se 
uskutečnil v Břeclavi dne 24. 1. , kde opět zvítězili a postoupili do celostátního kola.  
17. února provedl šachový oddíl sběr starého ţeleza.  Čímţ občané přispěli na podporu 
šachového oddílu. Hlavním sponzorem šachového oddílu je p. Milan Horáček a Obecní úřad 
Sudoměřice. 
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2008 

Šachový klub Horáček Sudoměřice muţstvo „A“ skončilo v krajském přeboru II. Třídy 
skupina „C“ na 2. místě s 28 body za postupujícím muţstvem Podluţanu Prušánky. 
Muţstvo „B“ obsadilo v tabulce okresního přeboru II. Třídy 3. místo s 15 body. 
 

4.4 Vlastimil Hynčica 
  
2007 

Po vydařené loňské sezóně kde se Vlastimil Hynčica umístil na druhém místě v anketě 
Sportovec roku okresu Hodonín a vítěz Českého poháru.  
Zahájil přípravu na sezónu v tomto roce desetidenním soustředěním v Chorvatsku. Jeho 
první start se uskutečnil na Ţlutavě, kde obsadil druhou příčku a pokračoval 
v Luhačovicích. Po vítězství se stává vedoucím jezdcem Mistrovství České republiky v bike 
rally. Byl zařazen do reprezentace Českého svazu cyklistiky.  
První světový pohár se konal ve Švýcarsku, kde se po pádu na náročné trati umístil  aţ na 
54. místě. 
SK  Remerx-Grafobal 2007 reprezentoval Vlastimil Hynčica člen státní reprezentace. 
- 3. místo na M-ČR WBC rally DH 
- 6. místo v Českém poháru 
- 2. místo ve Slovenském poháru Ride cupu 
- 1. místo v M-ČR DH teamů 
 
20. července se v Sudoměřicích uskutečnil 4. ročník zábavného cyklovečera. Akci pořádal SK 
Grafobal spolu s obcí Sudoměřice a zúčastnilo se jí na pět stovek návštěvníků. Ke shlédnutí 
byl slalom na kolech určený nejen pro děti, který se jel  v areálu Zahrádkářského svazu, dále 
netradiční přejezd úzké lávky na kole přes vodní nádrţ a nakonec, pro mnohé 
nejatraktivnější skoky do vody z rampy. Večer se diváci mohli těšit na diskotéku a bohatou 
tombolu. 
 
2008 

4. července se v Sudoměřicích konal 5. ročník jiţ tradičního cyklovečera. Závodníci se utkali 
v disciplínách jako slalom na kole nebo kolečkových bruslích, nejpomalejší přejezd vodní 
lávky či skoky do vody. Pořadatelé se obávali počasí, které od rána nevypadalo nijak 
nadějně. Celé dopoledne pršelo, ale naštěstí se přes poledne vyjasnilo, slunce začalo svítit a 
to jim dalo zelenou. Perličkou na závěr bylo kutálení soudku, z poloviny naplněného vodou, 
po lávce. 
 
2009 
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Sezóna SK Grafobal byla ve znamení úsporných opatření, protoţe finanční krize naplno 
zasáhla i tento klub. Finančně vypomohla jen Obec Sudoměřice a Město Stráţnice. 
Při finále Slovenského poháru ve Vrátné Dolině, kde V. Hynčica vybojoval celkové 
prvenství v poháru a Martin Kukulenka vystoupil na třetí stupínek.  Začátkem října v 
Kálnici team uspořádal velmi vydařené Mistrovství sjezdových tříčlenných teamů. Prvenství 
sice získal Nosatec Piešťany, ale druhé místo patřilo SK Grafobal (Hynčica, Mikulenka, 
Matyáš). Navíc V. Hynčica zajel nový rekord tratě a zvítězil v absolutním pořadí. Výborně 
si jezdci vedli i v Českém poháru, kde Hynčica obsadil 3. místo a Mikulenka 4. místo. Za 
očekáváním zůstaly jen starty ve Světovém poháru. Výsledek byl vţdy aţ okolo 50. místa. 
Nutno podotknout, ţe světovou špičku tvoří jezdci Austrálie, Nového Zélandu, Anglie, 
Španělska, Francie atd. 
 
6. července se konal zábavný cyklovečer ve vinařském areálu ve Starém potoku. Probíhala 
zde soutěţ o nejlepší trik při skoku do vody na kole a také nechyběla ani večerní diskotéka. 
 

4.5 Baťův Kanál – Technická památka výklopník 
 
2007 

1.5. bylo zahájení plavební sezóny na Baťově kanále, které se odehrávalo na slovenské 
straně – na nově vybudovaném přístavišti na „Dvanáctce“. Návštěvníci mohli obdivovat 
pěkné přístaviště Skalica a také se projet po vodě různými loděmi. Plavby byly kyvadlové 
z přístaviště Skalica na přístav „U Výklopníku“. Počasí bylo příhodné, na rozdíl od 
minulého roku. Obrovské mnoţství návštěvníků, především ze Skalice, se mnohdy poprvé 
dostalo na náš přístav a prohlédlo si z vyhlídkové věţe okolí. Příznivé ohlasy ze všech stran 
umoţňují, aby i nadále takovéto akce u Výklopníku probíhaly. 
21. července byl v přístavu u Výklopníku Košt vybraných destilátů. 
28. července bylo Červencové táboření. Tato akce byla poznamenaná špatným počasím, ale i 
přesto se sešlo vcelku dost lidí. 
Vodácký den se po dvou propršených ročnících konečně vydařil. Do závodu se přihlásilo 
celkem 14 dvojic a do samotného finále se probojovala bratrská dvojice M. Mikéska a J. 
Mikéska ze Sudoměřic.Aţ ve finále podlehli stráţnické dvojici a obsadili překrásné druhé 
místo. 
 
2008 

O Svatojakubské noci 30. 4. se v areálu Výklopníku konal slet čarodějů a čarodějnic. 
Všechny přítomné přivítaly ty nejzkušenější a nejfundovanější čarodějky Zdenička a Ilonka, 
které také úspěšně moderovaly celou akci. Nechyběly náročné úkoly pro zúčastněné, ale také 
volba té nejkrásnější. K občerstvení bylo moţno vyuţít grilovaného selátka, klobás, či něčeho 
ostřejšího k pití. Ohýnky hořely aţ do májového rána.  
Na prvního máje se zahajovala plavební sezóna na Baťově kanále u Výklopníku. Na této 
akci se sešlo velké mnoţství lidí, kteří se přišli svézt na motorových člunech nebo jenom tak 
na vycházku. Tento pobyt u vody jim zpestřila cimbálová muzika Stráţničan, překrásné 
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vystoupení maţoretek ze stráţnice, ale i ochutnávka ovocných destilátů pod patronátem 
Spolku přátel destilátů ze Sudoměřic. 
V červenci se konali na ostrově u Výklopníku 2 akce. 5.7. proběhlo Cyrilometodějské 
táboření a 19. 7. Grilování. 
 
2009 

V předvečer prvního máje se uţ tradičně rozhořely ohně na přístavišti a konal se zde jiţ 
tradiční slet čarodějek a čarodějů z širého okolí. Stálá porota, ve sloţení 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, grilování selete či klobás. Přestoţe zúčastněným bylo dohromady několik stovek, či 
tisíc let, o ţádnou černou magii zde nešlo. K dobrému rozmaru vyhrávala reprodukovaná 
hudba za doprovodu sboru zelených ţab. 
Otevírání plavební sezóny 2009 se jiţ tradičně konalo 1. máje.  
20. 6. se od 14:00 hodin konalo 70. výročí zahájení plavby a provozu Výklopníku. 
4.-5. 7. se konalo Cyrilometodějské táboření pod výklopníkem, aneb countrybál na ostrovech. 
1. 8. proběhl Vodácký den pod výklopníkem a večerní pláţový ples na ostrovech 
15. 8.  byl taneční podvečer s výukou latinskoamerických tanců a módní přehlídka Galerie 
na vodě.  
 

4.6 MO Českého zahrádkářského svazu 
 
2007 

24. února proběhla v areálu Starý potok výroční členská schůze místní organizace Českého 
zahrádkářského svazu. Programem této schůze mimo hodnocení uplynulého období bylo 
schválení plánu práce na rok 2007. Jedním z hlavních bodů toho plánu je uspořádání 
druţební výstavy vín. 
5. – 6. května se konala v zahrádkářském areálu druţební výstava vína Sudoměřice 2007, 
která byla uspořádaná u příleţitosti 50. výročí vzniku Českého zahrádkářského svazu a 40. 
výročí zahájení nepřetrţité druţební spolupráce místních organizací ČZS z města Stráţnice, 
obcí Petrov, Sudoměřice a vinohradnického spolku v sousedním slovenském městě Skalica.  
Počet vystavovaných vzorků vín byl 680, z toho bylo degustátory v počtu 75-ti 29.4. 
vybráno 178 vzorků oceněných zlatým diplomem. Nejvíc takto oceněných vín obdrţela 
Místní organizace v počtu 58. Celkem bylo uděleno 17 cen pro vítěze jednotlivých odrůd. 
Absolutním vítězem bílých odrůd se stal p. Miroslav Sýkora z druţební org. Petrov. 
Absolutním vítězem červených vín se stal člen naší organizace p. František Buček. 
K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Stráţničan. 
 

2008 

Dne 23. 2. proběh l za účasti hostů z druţebních organizací Petrova, Stráţnice a Skalice 
výroční členská schůze MO ČZS. Zde mimo jiné proběhlo hodnocení uplynulého období a byl 
schválen plán práce na rok 2008. 
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3. května od 10 hodin se uskutečnil košt vín, na kterém se sešlo okolo 340 vzorků vín ze 
Sudoměřic a dalších spřízněných vinařských obcí a měst jiţní Moravy.  V zahrádkářském 
areálu bylo přes 300 spokojených návštěvníků, kterým k dobré pohodě hrála cimbálová 
muzika Martina Hrbáče. 
První ochutnávka nových vín proběhla na Martina ve dnech 15. listopadu ve sklepních 
prostorech areálu „Starý potok“ za účasti členů druţebních organizací. K dobrému 
ochutnávání přinesených vzorků vín byly podávány patenty (připravila p. Skácelová) a 
vynikající pečené husy, které připravili manţelé Schäckovi. K poslechu a tanci nám zahrála 
cimbálová muzika RNDr. Josefa Rampáčka. 
 
2009 

Na svatého Martina – jiskrná vína. Naše novodobá tradice vychází z dávného zvyku 
vinařů připíjet si na svátek Sv. Martina poprvé novým, jiskrným mladým vínem. 
V Sudoměřicích se taky slavil Sv. Martin. MO ČZS pořádala v sobotu 14. 11. od 14:00 
hodin tradiční Svatomartinské ochutnávání mladých vín spojené s ochutnáváním husích 
specialit. Tohoto přátelského posezení v budově zahrádkářů ve Starém potoku se účastnili 
místní vinaři, přátelé z druţebních organizací vinařů ze Skalice, Stráţnice a Petrova, 
zástupci obce, farnosti a mikroregionu. Slavnost začala posvěcením – poţehnáním 
svatomartinského vína a vzorků mladých vín. Posvěcení provedl pan farář P. Jerzy 
Szwarc Sp. Pak následoval přípitek svatomartinským vínem a ochutnávání husích specialit. 
Přátelská atmosféra a koštování letošních mladých vín vydrţelo do pozdních nočních hodin. 
 

4.7 Myslivecké sdruţení Valcha Sudoměřice 
 
2007 

V měsíci únoru proběhla výroční schůze, na které byly hlavním bodem programu volby 
výboru mysliveckého sdruţení a revizní komise. 
Do výboru byli zvoleni tito členové: 
Předseda – Josef Fojtík ml. 
Místopředseda – Jan Janeček 
Finanční hospodář – Josef Matějíček 
Myslivecký hospodář – František Sasín ml. 
Střelecký referent – Josef Macháček 
Člen výboru – Petr Petráš 
Jednatel – Radim Šebesta 
Do revizní komise byli zvoleni tito členové: Chocholáček Emil, Macháček František, Okáník 
Josef. 
Ostatní členové Mysliveckého sdruţení Valcha: Fojtík Josef st., Křiţan Tomáš, Michenka 
Karel st., Michenka Karel ml., Sasín František st., Sasín Radek a Svoboda Stanislav. 
Na začátku měsíce března proběhlo sčítání zvěře a na konci tohoto měsíce se uskutečnila 
brigáda na Valše a úklid pneumatik v Pískovně. 
V dubnu proběhla výstava trofejí v Hodoníně, také naše sdruţení přispělo svými trofejemi. 
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Výbor Mysliveckého sdruţení a také členská schůze s rozdělováním povolenek k lovu srnců 
se uskutečnilo v měsíci květnu. 
V měsíci červnu se MS věnuje nejen lovu srnců, ale také ochraně myslivosti. Většina 
spárkaté zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, baţanti vodí kuřátka. Na této 
mladé zvěři dovedou udělat citelné škody nejen toulaví psi a kočky a dravá zvěř, ale také 
člověk svými hospodářskými aktivitami. V červnu se musí také připravit zásoba kvalitního 
objemového krmiva pro přikrmování zvěře v době nouze. Pro zvěř je nejvhodnější seno z luk 
s bohatou druhovou skladbou, jak jednoděloţných, tak dvouděloţných rostlin, hnojených 
především organickými hnojivy, pochopitelně – dobře usušené a „nevymáčené“ seno. Ze 
stonků topinambur, kopřiv, maliní, pařezových výmladků listnatých dřevin můţeme usušit 
letninu. 
V srpnu se uskutečnil úklid Valchy před střelbami a sečení trávy. Následně 2. 9. se konala 
členská schůze a tradiční střelecký závod ve střelbě na asfaltové terče. Vítězem se stal J. 
Fojtík ml., druhý byl Macháček Josef a na třetím místě se umístnil Křiţan Tomáš. 
V seniorech byly výsledky následující první místo obsadil Janeček Jan, druhé místo Petráš 
Petr a na třetím místě je Okáník Josef. 
Od začátku listopadu do poloviny prosince se konaly hony. První hon na podhatí, druhý byl 
ve vinohradech, třetí hon byl v pískovně a v okolí jezera u Valchy a závěrečný hon se konal 
ve Vinohradech. 
Prosinec je konec hlavní lovecké sezóny a obdobím intenzivní péče o zvěř. Krmná zařízení je 
nutno navštěvovat pravidelně, minimálně jedenkrát v týdnu. Spárkatá zvěř musí mít 
v krmelcích dostatek kvalitního sena. Postupně se sniţují dávky jadrného krmiva neboť 
zaţívací trakt spárkaté zvěře je jiţ v období „odpočinku“ a fyziologicky dochází ke 
zpomalení metabolismu. 
V prosinci se dokončuje plán lovu spárkaté zvěř.  
Lov v roce 2007 dopadl takto: Srnec 7x, srna 8x, srnče 6x, celkem tedy 21. 
Zajíc – 71, Baţant – 25, Kachna – 19, Daněk – 2, Prase – 4,Liška – 31. 
 
2008 

24. února se uskutečnila výroční členská schůze v Oáza baru. Na začátku měsíce března 
bylo provedeno sčítání zvěře. 
13. 3. se konala schůze předsedů mysliveckých sdruţení v Hodoníně. Této schůze se účastnil 
také předseda J. Fojtík ml. 
19. 3.  J. Fojtík a T. Křiţan vysadili u jezera 30 ks dubů. 
Na konci měsíce března a v průběhu dubna se uskutečnila brigáda a úklid Valchy a jejího 
okolí. Opravily se korýtka na střeše a P. Petráš 20.5. posekl trávu traktorem. 
13. 6. se V Hrubé Vrbce konal střelecký závod, kde zvítězil p. Josef Macháček. 
Na začátku září se uskutečnila členská schůze a tradiční střelecký závod, který dopadl 
následovně: 1. místo Sasín František ml. 
  2. místo Macháček Josef 
  3. místo Sasín Radek 
V seniorech bylo pořadí následující: 1. místo Janeček Jan 
     2. místo Sasín František st. 
     3. místo Fojtík Josef st. 
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Ve dnech 8. 11., 22. 11., 6. 12. a 20. 12. proběhly hony na drbnou zvěř. 
Lov v roce 2008 : Zajíc – 46, Baţant – 27, Srnčí – 21, Daněk – 5, Prase divoké – 13, 
Liška – 32.  
 
 
2009 

Uţ jako obvykle v průběhu začátku roku se uskutečnila výroční členská schůze. 7. března 
proběhlo sčítání zvěře. 
V průběhu tohoto roku proběhly tradiční brigády a úklidy Valchy a jejího okolí. 
6. září se konala členská schůze na níţ se projednávalo rozdělení odlovu srnčí holé zvěře. Jiţ 
tradičně proběhl střelecký závod. Výsledky v tomto roce byly následující: 
1. místo Josef Macháček 
2. místo František Sasín ml. 
3. místo Josef Fojtík ml. 
V seniorech bylo pořadí následující: 1. místo Sasín František st. 
     2. místo Fojtík Josef st. 
     3. místo Janeček Jan 
Hony na drobnou zvěř se uskutečnily v tyto dny: 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. 
Lov v roce 2009: Zajíc – 63, Baţant – 28, Kachna – 6, Srnčí – 21, Daněk – 6, Prase – 3, 
Liška – 20. 
 

4.8 Rybářský spolek Vanďurák 
 
2007 

Začátkem jara se uskutečnila výroční členská schůze, na které byl zvolen nový výbor. 
Jeho členy jsou: Předseda – Marian Macháček 
  Místopředseda – Josef Macháček 
  Jednatel – Emil Chocholáček 
  Pokladník – Tomáš Kočvara 
  Hospodář – Josef Slováček 
  Brigádnický referent – František Sasín 
  Dětský referent – Petr Kvaltín 

 
20.5. se uskutečnil další ročník tradičních rybářských závodů, pořádaných místní rybářskou 
skupinou na obecním rybníku Vanďurák. Těchto závodů se zúčastnilo 85 rybářů a to nejen 
ze Sudoměřic, ale i blízkého či vzdáleného okolí. Jiţ od časných ranních hodin čekali 
netrpěliví rybáři na koupi povolenky a výstřel oznamující začátek závodů. O bohaté 
zarybněnosti revíru vypovídal i úlovek úhoře a štiky. 
Výstřel v pravé poledne oznámil konec závodů a všichni se připravovali na závěrečné měření 
a sčítání ulovených kusů. Výsledky byly následující: 
Kapr  1. místo – p. Podrazil (Petrov) = 68 cm 
 2. místo – p. Macháček (Stráţnice) = 67 cm 



 19 

 3. místo – p. Gregorovič (Sudoměřice) = 63 cm 
Vítěz si za nejdelšího kapra odnesl novou televizi, druhé místo bylo odměněno navijákem a 
za třetí místo byla odměna rybářský prut. 
Bílá ryba 1. místo – Vrablic Richard (Stráţnice) 
  2. místo – Macháček Dominik (Sudoměřice) 
V této kategorii si vítěz odnesl podběrák a druhému místu náleţela ţivá ryba. 

Okolo 8 hodiny ráno začínala soutěţ v šipkách, kde byla jako první cena zvolena půlka 
prasete. Tato soutěţ byla překvapivě úspěšná, protoţe při závěrečném sčítání vyšlo, ţe bylo 
celkem 510x hozeno šipkami. Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola. Soutěţ v šipkách 
skončila v následujícím pořadí: 

1. místo – p. Saša (Stráţnice) – 26 bodů 
2. místo – Konečný Roman (Sudoměřice) – 25 bodů 
3. místo – Cigánek Josef (Stráţnice) – 24 bodů. 

 
V sobotu 30. června se konaly dětské rybářské závody na rybníku Vanďurák, pouze pro děti 
do 15-ti let věku. Účast dětí nebyla nijak veliká a tak měl kaţdý dostatek prostoru pro 
předvedení svých schopností.Kdo by si myslel, ţe se děti od dospělých budou nějak lišit, mýlil 
by se. Všechny překvapil odpovědný přístup a chování jednotlivých malých rybářů. První 
úlovky na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejdůleţitější částí bylo samozřejmě závěrečné 
měření a sčítání úlovků. Výsledky byly následující: 
Kapr  1. místo – Richard Vrablic (Stráţnice) = 60cm 
 2. místo – Danielik Marek (Sudoměřice) = 55 cm 
 3. místo – Rückl Michal (Petrov) = 47 cm 
Největší kapr byl odměněn navijákem, druhému místu připadl rybářský prut a třetí 
nejúspěšnější rybář si odnesl podběrák. 
Bílá ryba 1. místo – Macháček Dominik 
Za největší počet ulovených bílých ryb si vítěz této kategorie převzal rybářskou stoličku. 
 
2008 

Místní rybářská skupina zahrnuje 37 dospělých členů a 11 dětí. Jak takový rybářský rok 
probíhá: 
Vše začíná na výroční rybářské schůzi, která slouţí k opětovnému setkání všech členů, 
vyhodnocení hospodaření za uplynulý rok, schválení nových změn, přijetí nových členů, ale i 
vzpomínkou na rybáře kteří jiţ navţdy odešli a následnému prodeji povolenek pro nový rok. 
Po výroční schůzi následuje první příleţitost, jak získat peníze na financování chodu 
rybníka a tím je sběr ţelezného šrotu v naší obci. Pro členy je to první moţnost jak nasbírat 
první povinné brigádnické hodiny. 
V dalších měsících se pracuje na údrţbě rybářského areálu a zvelebování rybníka i jeho okolí. 
Během dubna je obvykle čas uspořádat členskou schůzi a začít organizovat tradiční rybářské 
závody. A samozřejmě příprava na akce pořádané rybářskou skupinou. 
V zimě je pro členy jedinou událostí rozloučení se starou rybářskou sezónou a starým rokem, 
které se koná na Silvestra v rybářské baště. 
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25. května v neděli na rybníku Vanďurák se konal další ročník denních rybářských závodů. 
Závodů se účastnilo 74 závodníků. Nedílnou součástí rybářských závodů je soutěţ v hodu 
šipkami. Samozřejmě nechybělo občerstvení a bohatá tombola. Výstřel v pravé poledne 
ukončil, veškeré další snaţení a zbývalo uţ jen závěrečné měření a sčítání úlovků. 
Pořadí bylo následující: 
Kapr 1. místo – Dinka Mário (Sudoměřice) = 57 cm 
 2. místo – Řeháček David (Moravská Nová Ves) = 56 cm 
 3. místo – Maňák Josef (Sudoměřice) = 48 cm 
Vítěz si odnesl satelitní navigaci GPS do auta, druhé místo bylo odměněno rybářským 
prutem a třetímu místu připadl naviják. 
Bílá ryba: 1. místo – Macháček Dominik (Sudoměřice) = 100 ks ryb 
Za největší počet chycených bílých ryb si vítěz odnesl podběrák. 
Šipky  1. místo – Sasín František ml. (Sudoměřice) – 26 bodů 
 2. místo – Staša Josef (Stráţnice) – 25 bodů 
 3. místo – Konečný Roman (Sudoměřice) – 24 bodů 
Vítěz si odnesl domů polovinu prasete a druhému a třetímu místu následovala ţivá ryba. 
V pátek 30. června u příleţitosti Mezinárodního dne dětí se uspořádal pro děti z mateřské 
školky v Sudoměřicích rybářský den, kdy se ti nejmenší dozvěděli něco o ţivotě „pod 
hladinou“, o rybách, rybaření a činnostech s tím souvisejících. Den byl spojen s opékáním 
špekáčků a ukázkou rybolovných technik. 
 
Víkendová noc z 21. 6. na 22. 6. byla v duchu nočního rybaření. Začínalo se v 18 hodin 
večer a konec byl v 6 hodin ráno následujícího dne. Závodů se účastnilo 21 chytajících 
rybářů. Ráno následovalo symbolické závěrečné měření úlovků – symbolické proto, nebyla 
hodnocena pouze první místa. Pořadí bylo následující: 
1. místo – štika – Lukáš Horáček (Sudoměřice) – 76cm 
1. místo – kapr – Pavlína Veverková (Sudoměřice) – 63 cm. 
Vítězové si odnesli za své úlovky rybářské navijáky. 
 
I tento rok 13. července proběhly Dětské rybářské závody. Závodů se účastnilo 13 dětí a 
jedinou podmínkou byl věk do 15-ti let. Pro děti, které přišly povzbudit své kamarády, byla 
připravena i doprovodná soutěţ v hodu šipkami. Výstřel v pravé poledne oznámil, ţe je čas 
na konečné sčítání a měření úlovků. Výsledky byly následující: 
Kapr 1. místo – Ospalík Tomáš (Petrov) = 62 cm 
 2. místo – Hartmann Dominik (Sudoměřice) = 50 cm 
 3. místo – Macháček Dominik (Sudoměřice) = 40,5 cm 
Vítěz získal naviják, za druhé místo byl rybářský prut a třetí bylo odměněno podběrákem. 
Bílá ryba 1. místo – Macháček Dominik (Sudoměřice) = 64 ks ryb 
Za tento krásný výkon si rybář odnesl rybářský prut. 
Šipky  1. místo – Danielik Marek (Sudoměřice) – 28 bodů 
 2. místo – Danielik Marek ( Sudoměřice) – 24 bodů 
 3. místo – Mikéska Patrik (Sudoměřice) – 18 bodů 
První místo získalo puzzle, druhé kopací míč a třetí sada na líný tenis. 
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2009 

24. května se uskutečnily rybářské závody. Přesně v 6 hodin ráno bylo odstartováno. 
Závodů se účastnilo 46 rybářů. Samozřejmě ani tento rok nechyběla bohatá tombola a 
stánek s občerstvením. A jiţ tradičně probíhala soutěţ v šipkách, kdy si vítěz, tak jako 
kaţdý rok před tím, odnesl půlku prasete domů. Zbylá místa byly oceněny ţivými rybami. 
Výsledky byly následující: 
Šipky  1. místo – Staša Josef (Stráţnice) – 24 bodů 
 2. místo – Sasín František st. (Sudoměřice) – 24 bodů 
 3. místo – Slováček Josef st. (Sudoměřice) – 23 bodů 
 4. místo – Staša Josef (Stráţnice) – 23 bodů 
Závěrečné měření rozhodlo o vítězi a výsledky byly následující: 
Kapr 1. místo – Řeháček David (Moravská Nová Ves) = 50,5 cm 
 2. místo – Brána Zdeněk (Petrov) = 49,5 cm 
 3. místo – Bajajík Patrik (Holíč) = 48 cm 
Vítěz si odnesl GPS navigaci do auta, druhé místo bylo odměněno 2 navijáky a za třetí 
místo rybář získal rybářský prut s navijákem. 
Bílá ryba 1. místo –Macháček Dominik (Sudoměřice) – 76 ks ryb 
Vítěz získal dva signalizátory záběru s vidličkami a swingery. 
 
11. července se uskutečnily dětské rybářské závody. Počet závodníků bylo celkem 12 jediná 
hranice je výška věku, kdy nesmí překročit 15 let. Většina malých závodníků si jiţ rybářskou 
techniku dobře osvojila, pouze někteří ještě potřebovali asistenci rodičů nebo jiných členů 
rodiny. Vše rozhodlo závěrečné měření a sčítání úlovku. Výsledky byly následující: 
Kapr  1. místo – Chocholáček Jakub (Hodonín) = 44 cm 
Vítěz si odnesl feedrový prut. 
Bílá ryba 1. místo – Svrčina Jiří (Stráţnice) = 5 ks ryb 
  2. místo – Danielik Marek (Sudoměřice) = 3 ks ryb 
  3. místo – Černý Nikolas (Skalica) = 1 ks ryb 
Zde byli rybáři odměněny vezírkem, sadou splávků a savou woblerů. 
Také následovala ještě vyhodnocení házení šipkami, které bylo následující. 
Šipky  1. místo – Danielik Marek (Sudoměřice) – 25 bodů 
 2. místo – Ospalík Tomáš (Petrov) – 24 bodů 
 3. místo – Rückl František (Petrov) – 23 bodů 
 4. místo – Danielik Marek (Sudoměřice) – 23 bodů 
Vítězové si odnesli flash disk, kopací míč, rybářské potřeby a čtvrtému místu připadl 
naviják. 
 

4.9 Spolek přátel destilátů Sudoměřice 
 
2007 

20. 1. proběhla degustace 727 vzorků ovocných destilátů ze 75 obcí a měst České a 
Slovenské republiky. Tyto vzorky byli odborně ohodnoceny na degustaci, která proběhla 
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v místní tělocvičně. Této degustace se zúčastnilo 55 degustátorů z Čech, Moravy a 
Slovenska. Vítězem výstavy se stal p. Josef Fojtík st. Ze Sudoměřic, se vzorkem slivovice 
2005. 
3. 2. se konal Košt ovocných destilátů, ochutnávalo se 727 vzorků, dále byla připravena 
ochutnávka ovocných macerátů a tradičních moravských jídel, která měla velký ohlas. 
Obzvlášť škvarky, uzené maso, uzené jitrnice, které dodalo místní řeznictví Romana a 
Jaroslavy Schäckových, ale i patenty paní Mikéskové a trdelníky od Paní Lavrovičové měly 
u téměř pětiset návštěvníků opravdu velký ohlas. 
 
2008 

18. 1. proběhla degustace 707 vzorků ovocných destilátů ze 75 obcí a měst. Tyto vzorky byli 
odborně ohodnoceny na degustaci, která proběhla v místní tělocvičně. Této degustace se 
zúčastnilo 75 degustátorů. Vítězem výstavy se stal p. Roman Schäck ze Sudoměřic, se 
vzorkem Durancie 2006. 
2.2. se konal Košt ovocných destilátů, ochutnávalo se 707 vzorků. Také zde byla připravena 
ochutnávka ovocných macerátů a tradičních moravských jídel, která měla velký ohlas. 
K pochutinám z minulého roku se ještě přidali i jablkové koláče od paní Fojtíkové. 
Zpestřením koštu bylo vystoupení maţoretek ze Stráţnického domečku, které se všem velmi 
líbilo. Krásný doprovod obstarala při koštu cimbálová muzika Stráţničan. 
 
2009 

18. 1. proběhla degustace 751 vzorků ze 77 obcí a měst České a Slovenské Republiky. Této 
degustace se zúčastnilo 90 degustátorů z Čech, Moravy a Slovenska. Vítězem výstavy se 
stal p. Ing. Petr Šlosar,Csc. z Chrudimi se vzorkem Hrušky 2007. 
Jiţ po páté se pořádala soutěţ pěstitelských pálenic, o Pěstitelskou pálenici roku 2008. 
Touto se stala pálenice z Čejkovi. 
I v letošním roce byla  připravena ochutnávka ovocných macerátů a tradičních moravských 
jídel, která měla opravdu velký ohlas. O krásný hudební doprovod při koštu se zaslouţila 
cimbálová muzika Stráţničan.  
V tomto roce bylo obslouţeno celkem 560 lidí. 
 

4.10 Rodičovské sdruţení při ZŠ a MŠ Sudoměřice a Kulturní komise 
 
2007 

24. února se konal školní ples. K tanci a poslechu hrála DH Dolinečka p. Marka Bučka. 
Tombola byla bohatá a to díky sponzorům. Hlavním sponzorem je Obecní úřad Sudoměřice. 
Celkový výtěţek plesu je věnován na rozvíjení mimoškolní činnosti dětí. 
 
5. a 6. dubna se uskutečnila ve vestibulu místní tělocvičny velikonoční výstava. Na 
vystavené výrobky dětí z MŠ a ZŠ se přišli podívat nejen jejich rodiče, ale také ostatní 
občané ze Sudoměřic. 
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15. dubna v neděli odpoledne se uskutečnil dětský karneval. Poděkování patří maţoretkám 
z DDM Stráţnice, které se postaraly o hezký úvod. Celým karnevalem provázela paní 
Katka Vadovičová, která měla pro děti připravené soutěţe a písničky. Mezi děti přišel také 
mladý talentovaný ţonglér Tomáš Svoboda. Děti, které se alespoň na chvíli staly 
princeznami, kovboji, zvířátky, či kytkami si svůj karnevalový den určitě uţily. 
 
V sobotu 26. 5. od 15:00 hod. v areálu zahrádkářů a přilehlém okolí se  uskutečnil Den dětí. 
Bylo velké horko a i přesto přišlo hodně dětí a rodičů. Bylo připraveno 10 pohádkových 
stanovišť, kdy bylo na děti nachystáno nějaké překvapení. 
 
O prvním červnovém víkendu probíhalo v Sudoměřicích hodové veselí. V pátek brzy ráno se 
vydali mladí chasníci do lesa a za mohutného zpěvu přivezli májku k nazdobení. O 
nazdobení se postarala děvčata a májka byla postavena v areálu Starý potok u tanečního 
parketu.  
Na přechodovou večerní zábavu se přišlo pobavit na 300 mladých i věkem pokročilejších. 
Jistě také díky počasí a rokové kapele Artemis byla skvělá zábava a plný parket. O 
občerstvení se postaral pan Přibyl s grilovanými klobásami, steaky, langoši a chlazenými 
nápoji. Ten také věnoval spolu pořádajícímu sdruţení rodičů při ZŠ a MŠ finanční dar. 
V obecním sklepě nabízeli členové MO ČZS různé druhy vín. Jim také patří poděkování od 
pořadatelů za věnované víno pro účinkující kapely a účinnou pomoc při organizaci. I při tak 
velkém seskupení lidí nedošlo k ţádným nepříjemnostem nebo potyčkám a akce proběhla 
v pohodě. 
V sobotu 2. června za přispění krásného slunečného počasí, se shromáţdili krojovaní v 15:00 
hodin u hospůdky U Kajmů a v doprovodu dechové kapely Svárovanka a místních obyvatel 
přišli průvodem k obecnímu úřadu. Za všechny krojované předstoupil před pana starostu 
Josef Matějíček ml. se svou setrou Hankou a ţádali o právo na hodové veselí v naší obci. 
Právo bylo vydáno a pak uţ nic nebránilo tomu, aby se mohlo hodovat. Nabízely se sváteční 
koláčky a dobré víno a nechybělo ani sólo pro manţele Tomšejovi. Poté průvod pokračoval do 
areálu Starý potok, kde jsme mohli shlédnout připravený program dětí i mladých, který 
podpořily také starší zkušené krojované páry. Na závěr si krojovaní zatančili také se svými 
blízkými. Ve 20:00 hodin začala taneční zábava a zdálo se, ţe počasí nám přece jen vydrţí. 
Postupně však začalo jemně mrholit, ale ani to neodradilo některé mladé odloţit kroje nebo 
přestat tancovat. Později však seděly skupinky pod deštníky, coţ opět některým na náladě 
neubralo. Kolem půlnoci byla rozdána tombola a areál začal pomalu utichat. 
 
Vítání nově narozených občánků proběhlo 30. září ve volební místnosti v Sudoměřicích. 
K slavnostnímu aktu byli pozváni: rodiče Vlčkovi se synem Dominikem 
     rodiče Miklovi se synem Martinem  
     rodiče Macháčkovi se synem Milanem 
     rodiče Macháčkovi s dcerou Natálií 
 
10. října se na školním hřišti konala výstava dýní spojená s nočním pochodem za pokladem, 
určená pro odváţné děti. Přinesené dýně byly vskutku úţasné, zdobené různými technikami. 
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V neděli 14. 10. odpoledne pořádala kulturní a sociální komise posezení s penzisty. Všechny 
zúčastněné přivítal starosta obce Stanislav Tomšej. Kulturní program pak zahájily 
maţoretky z DDM Stráţnice, které vpochodovaly v krásném modrobílém stejnokroji. Děti 
ze sudoměřického tanečního krouţku roztleskaly diváky se svou akční „Čokoládou“ a 
nechyběly ani básničky a písničky školáků. K tanci i poslechu hrála hudba Dolinečka pod 
vedením pana Marka Bučka, která svedla do víru tance nejen hosty, ale také pořadatele. 
 
30. listopadu proběhlo ve volební místnosti v Sudoměřicích vázání adventních věnců, svícnů 
a různých vánočních ozdob. Poděkování patří především p. Kateřině Podveské, květinové 
aranţérce, která ve svém volném čase předvedla, jak postupovat při dekoraci adventní a 
vánoční vazby. K dispozici byly různé přízdoby (svíčky, věnečky, mašle, šišky, slámové 
ozdoby, skořice, sušená jablíčka atd. 
 
2008 

9. února rodičovské sdruţení při ZŠ a MŠ Sudoměřice a OÚ Sudoměřice uspořádali tradiční 
školní ples. Ples zahájil taneční krouţek naší školy pod vedením Paní Mikulkové a Bučkové, 
maţoretky z Petrova, které rovněţ připravily pěkný program. K  tanci a poslechu hrála 
hudba Dolinečka ze Sudoměřic.Lákadlem byla rovněţ bohatá tombola. 
 
V sobotu 1.3. se uskutečnil závod autíček na dálkové ovládání v tělocvičně ZŠ. Dráha byla 
připravena na zručnost a trpělivost závodníků v ovládání auta, coţ není vůbec jednoduché. 
Podjet pod mostem, objet kruhový objezd, projet mezi kuţely a v cílové rovince najet na 
můstek a to vše na čas.Byli závodníci zruční, trpěliví, nadšení, ale zároveň i zklamaní a 
smutní. Avšak všem patřila odměna a potlesk. 
 
V neděli 2.3. proběhlo vítání nových sudoměřských občánků  Obecním úřadem. 
K slavnostnímu aktu byli pozváni: Rodiče Macháčkovi se synem Michalem 
     Rodiče Krištofíkovi s dcerou Lucií 
     Rodiče Janoškovi se synem Martinem 
     Rodiče Stránští s dcerou Klárou 
     Rodiče M. Macháčková a M. Hýţa s dcerou Vanesou 
     Rodiče E. Polakovičová a J. Zelenka s dcerou Eliškou 
     Rodiče Dinkovi s dcerou Lilianou 
     Rodiče Hujsovi se synem Radimem 
     Rodiče Pytlovi s dcerami Eliškou a Adélou 
     Rodiče Hrachovštví se synem Jakubem 
     Rodiče Štosovi s dcerou Anetou 
 
Jiţ tradičně pořádalo Rodičovské sdruţení  při ZŠ a MŠ karneval pro děti v neděli 13. 4. 
V tělocvičně se sešli pejsci, berušky, víly, princezny, zajíčci, karkulky, ale také Hip-Hopeři. 
O zábavný program se postarala moderátorka čertice Katka. Hudební ozvučení zajistil uţ 
tradičně pan Marek Buček. 
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18. května se jiţ tradičně uskutečnila v tělocvičně ZŠ malá školní akademie ke Dni matek. 
Pořadem provázeli malí moderátoři. Na závěr dostaly maminky od dětí ručně vyráběné 
dárky. 
 
Hody v tomto roce začaly tradičně přivezením máje, kterou nám daroval pan starosta Risto 
Ljasovský ze Stráţnice. Chlapci a chlapi, v reţii p. Martina Mikla ml. a za přispění 
obecních zaměstnanců, máju přivezli a postavili na „kolečku“ ve Starém potoku. Dívky pod 
vedením p. Ivany Rybecké, ji nazdobily připravenými papírovými růţemi a tureckým šátkem. 
Na večerní páteční rockovou zábavu 6. 6., která se konala v areálu Starý potok, byla 
přizvána kapela Artemis. Produkce však tentokrát začala se zpoţděním, protoţe počasí ze 
začátku nepřálo.  Poté, co déšť ustal a voda z parketu byla vymetena, začali přicházet 
skalní příznivci. Občerstvení po oba dny zajišťoval pan Přibil ze Vnorov a jeho sluţeb bylo 
hojně vyuţito. V sobotu měli krojovaní sraz ve 14 hodin před místním kostelem a po 
slavnostní mši sv., která se konala u příleţitosti 75. výročí vysvěcení kostela, se v doprovodu 
dechové hudby Vacenovjáci vydali průvodem k volební místnosti. Zde stárek J. Okáník a 
stárka T. Rybecká poţádali starostu o hodové právo. Chasa byla občerstvena, zatančila 
přítomným divákům a vydala se do areálu Starý potok, kde následovalo vystoupení. Večer 
pokračoval lidovou zábavou za doprovodu Vacenovjáků, kteří hráli úţasně aţ do ranních 
hodin a milovníci dechové hudby si tak jistě přišli na své.  
 
Den dětí připadá na 1. června, ale protoţe právě ten den počasí zrovna nepřálo, oslava se 
přeloţila na 15. června. Pro děti byla připravena spousta her a soutěţí a samozřejmě 
sladkých odměn. Ve Starém potoku si děti mohly vyzkoušet například chůzi na chůdách, 
překonávaly cestu přes minové pole, skákaly „panáka“ nebo prostě jenom zpívaly a tančily. 
Tradiční písnička našich dětských oslav – Jede,jede mašinka – nenechala v klidu ani rodiče, 
kteří se k dětem připojili. O diskotékovou hudbu se postaral p. Marek Buček. Na závěr 
odpoledne jsme si s dětmi opekli špekáčky, které k této příleţitosti věnovali manţelé 
Schäckovi. Dřevo na táborák dodal p. Josef Buček. 
 
Druhé vítaní nově narozených dětí v tomto roce proběhlo 5. října ve volební místnosti 
v Sudoměřicích. Pozvání k tomuto přivítání přijali: Rodiče Baláţovi se synem Matějem 
       Rodiče Chocholáčovi s dcerou Šárkou 
       Rodiče Janíkovi se synem Arturem 
       Rodič K.Nogová s dcerou Sabinou 
       Rodiče Podrazilovi se synem Tomášem 
       Rodiče Švrčkovi se synem Dominikem 
 
21. října se uskutečnila na školním hřišti výstava dýní. Děti si je sami 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 ţádný 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. 
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V neděli 26. 10. se v místní tělocvičně uskutečnilo přátelské posezení seniorů. Tentokráte se 
přišlo pobavit podstatně více místních, neţli tomu bylo loni. Všechny potěšilo, ţe se osmělili 
i ti mladší. V programu vystoupily maţoretky z DDM Stráţnice, děti ze sudoměřické školy 
a místního tanečního krouţku. K dobré náladě přispěla nejen Dolinečka p. Marka Bučka, 
ale také malé pohoštění a zcela jistě výborná vína p. Františka Bučka. 
 
 
 
2009 

Tak jako kaţdý rok, se i letos 7. února, konal v naší tělocvičně školní ples. K tanci a 
poslechu hrála hudba dolinečka ze Sudoměřic. O zahájení se postaraly Petrovské maţoretky 
a následně vypukla taneční zábava. Letos byla bohatá tombola a to díky sponzorům. 
Tancovalo se aţ do brzkých ranních hodin.  
 
5. dubna se uskutečnilo první vítání do ţivota v tomto roce. Pozvání na tuto událost přijali: 
Rodiče Stránští s dcerou Viktorií 
Rodiče Janotovi s dcerou Terezou 
Rodiče Stanislavovi se synem Martinem 
Rodiče Podrazilovi se synem Josefem 
Rodiče Potůčkovi s dcerou Šárkou Viktorií 
Rodiče Soukupovi se synem Matějem 
Rodiče Valentovi s dcerou Sabinou 
Rodiče Janečkovi s dcerou Zuzanou 
 
V měsíci dubnu se také 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. Soutěţily malé závodní 
formule i velká terénní auta. Trať byla sloţena z kruhového objezdu, zúţené vozovky, 
kuţelů a lávky. Nebyla snad náročná, ale i přesto vyţadovala zručnost a soustředěnost 
závodníků. Jezdilo se na čas a bezchybnost. Závodníci vše zvládli na výbornou a kaţdému 
se dostalo malé odměny. 
 
V tom samém měsíci byl uspořádán i dětský karneval. Zahájily ho dívky z tanečního 
krouţku s pompony. Karneval byl tentokrát zaměřen na pohádkové postavičky. Součástí 
byla také neodmyslitelná tombola. Dětem se akce velmi líbila, coţ byla odměna pro 
pořadatele. 
 
Hody v tomto roce probíhaly souběţně s volbami do evropského parlamentu v pátek a sobotu 
5. a 6. června. Páteční rocková zábava, s uţ tradiční skupinou Artemis, trhla zatím rekord 
v návštěvnosti. Přálo tomu i počasí. Zato sobota uţ byla rozmarnější. Mši sv. v kostele 
doprovodila DH Vacenovjáci a průvod krojovaných včetně programu proběhl ve vskutku 
letním duchu. Chuť zúčastnit se 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. 
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V úzkém kruhu zhruba padesáti zúčastněných se losovala i tombola a pak přišel na řadu 
opět tanec. 
 
I tento rok stejně jako minulý byl Den dětí přesunut z 1. června na neděli 14. června 
odpoledne. Velkým překvapením pro děti byl příjezd petrovských hasičů k zinscenovanému 
poţáru. Kdyţ pani Radka Bučková zavolala: „Hoří, koho budeme volat?“, děti sborově 
volaly: „Hasičééé….“ To uţ se hasiči vřítili na „kolečko“ a v cukuletu stříkal proud vody ze 
dvou proudnic. Dětem se dostalo nejen zajímavé přednášky, ale také moţnosti si na okamţik 
zkusit, jaké to je být hasičem. Snad největším záţitkem však byla pěna, která se vytvořila 
speciálním zařízením nasazeným na proudnici. Je jisté, ţe děti takovému pokušení, zkusit si 
do ní vlézt, neodolaly. Na závěr nechyběly samozřejmě ani tradiční špekáčky z dílny 
manţelů Schäckových. 
 
V neděli 11. října se uskutečnilo druhé vítání nově narozených občánků. K tomuto aktu byli 
přizvání: Rodiče Grossmannovi s dcerou Julií 
     Rodiče Svobodovi s dcerou Barborou 
     Rodiče Kucharičovi se synem Kristiánem 
     Rodiče Šebestovi se synem Cyrilem 
      Rodiče Salčákovi se synem Tomášem 
     Rodiče Jančovi se synem Filipem 
     Rodiče Kočišovi s dcerou Klárou 
     Rodiče Rosypálkovi s dcerou Adrianou 
 
1. října byla jiţ tradičně haloweenská výstava dýní.Je zřejmé, ţe tato akce získává na 
oblibě, protoţe rok od roku jsou dýňové výtvory dětí i jejich rodičů stále nápaditější a je 
skutečně na co se dívat. Po vyhlášení vítězů se uţ hlavně děti těšily, aţ si budou moci 
rozsvítit své lampiónky a vydat se s nimi v průvodu po dědině. 
 

Samozřejmě ani tento rok se nezapomnělo uţ jiţ na tradiční setkání se seniory. Toto setkání 
se uskutečnilo 25. října v místní tělocvičně. Příchozí obdrţeli milé pytlíčky s obsahem 
voňavých bylinek, které s dětmi z naší školy vyrobila p. vychovatelka Hadašová. Po slovu 
pana starosty vystoupili se svým programem ţáci z tanečního krouţku paní Bučkové a 
zazpívaly děti z pěveckého krouţku ze základní školy v Ţadovicích, pod vedením paní 
Lucie Hatalové. K tanci i poslechu do večerních hodin vyhrávala Dolinečka p. Marka 
Bučka. Pro zúčastněné bylo také připraveno malé občerstvení a výborné víno p. Františka 
Bučka. 

 

4.11 Hudební rocková skupina „Mirečkovi Sekerášé“ 
 
2007 

3. března se konal v tělocvičně ples mladých, který se tentokrát nesl v duchu 60. let. Sál byl 
plný „Květinových dětí“ různého věku. Mezi barevnými kostýmy proudily rockové skladby 



 28 

místní skupiny „Mirečkovi Sekerášé“. Jako bonbónek večera se místním představila nová 
kapela Rosary. 

2008 

Dne 23. února se uskutečnil ples mladých, který byl tento rok v duchu pohádkových postav. 
K vidění byly víly, berušky, Ferda Mravenec, ale také skutečné jeţibaby nebo třeba 
Hurvínek. K dobré zábavě přispěly kapely Rosary a Mirečkovi Sekerášé. 
 
2009 

Jiţ uţ tradičně se v měsíci únoru uskutečnil ples mladých. Letošní téma se neslo v duchu 
rockových hvězd. Hvězdné nebe v Sudoměřicích navštívili osobně například Madonna, 
skupina Boney´M, Britney Spears, ale také třeba Jarmila Šuláková a zvláště pak 
nezapomenutelný Michael Jackson v podání V. Cutáka, který si i právem odnesl trofej 
nejcennější – cenu nejvěrohodnější masky. Rockové, metalové, ale i punkové, popové a další 
zpěváky doprovodila k tanci jiţ tradičně skupina Mirečkovi Sekerášé a ţízeň vyprahlých 
umělců hasil bufet p. Bajerové. Nechyběla ani letos početná tombola. 

5. Náboţenství 
 
2007 

V tomto roce byl v naší obci farářem p. Jaroslav Jošek. Od 28. 8. 1994 byl prvním farářem 
nové farnosti jmenován p. Jaroslav Jošek a na vlastní ţádost z důvodu váţné nemoci byl 
uvolněn ze sluţby faráře ode dne 1. 10. 2007. 
Farnost převzal jako administrátor excurrendo p. Karel Krumpolc – farář z Rohatce. 
 
6. ledna proběhla v naší obci tříkrálová sbírka, která činila 47.570,- Kč 
27. května bylo první svaté příjímání. Tento den se stal výjimečný pro sedm dětí z naší 
farnosti, které přijali Pána Jeţíše do svého srdce. 
5. července na ostrově u výklopníku Sudoměřice  proběhlo Cyrilometodějské táboření. 
25. prosince vystoupila Schola působící při kostele Krista Krále v Sudoměřicích v tělocvičně 
se svým IV. Vánočním koncertem vánočních a rockových křesťanských písní. 
 
Výuka náboţenství  1. třída = 4 ţáci 
   2. třída = 5 ţáků 
   3. třída = 9 ţáků 
   4. třída = 7 ţáků 
   5. třída = 5 ţáků 
První, druhou, čtvrtou a pátou třídu vyučovala náboţenství katechetka Cábová ze 
Stráţnice. Třetí třídu připravoval duchovní správce v přístavbě kostela. 
    
Byla nahrazena stolice na zvony firmou BOROKO Rostislav Bouchal z Brodku u Přerova, 
oprava byla předána 14. února a náklady celkem činily 398.150,-Kč. Na opravu přispěl 
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částku 200.000,- Kč Obecní Úřad a zbytek byl uhrazen sbírkami v kostele a dary 
jednotlivých farníků a také příspěvkem duchovního správce. 
Po dobu nemoci duchovního správce slouţil mši sv. v neděli a třikrát za týden p. Václav 
Vrba – děkan z Veselí nad Moravou a p. Petr Souček- kaplan z Veselí nad Moravou. 
 
Svátost křtu přijalo 7 dětí (3 dívky a 4 chlapci). 
Svátost manţelství přijali 3 páry. 
Pohřbeno bylo 9 farníků (5ţen a 4 muţi). 
 
2008 

Farnost měl na starosti jako administrátor excurrendo p. Karel Krumpolc - farář z Rohatce. 
P. Jaroslav Jošek obětavě vypomáhal v duchovní správě pokud mu to zdravotní stav dovolil 
– slouţil mši třikrát týdně. 
P. Karel Krumpolc slouţíval mši sv. v pátek a v neděli. V neděli bývala mše sv. v 10:00 
hodin. 
 
5. ledna proběhla tradiční Tříkrálová sbírka při níţ bylo vybráno 46.800,- Kč. 
Od března do července se p. Karel Krumpolc podrobil několika operacím. V tomto období 
slouţili bohosluţby kněţí z Veselského děkanátu a p. Jaroslav Jošek pokud mu to jeho 
zdravotní stav dovolil. 
25. května se uskutečnilo první svaté příjímání. Pána Jeţíše přijalo do svého srdce 10 dětí 
z farnosti. Tyto děti připravoval ThLic. P. Lukász Karpinski z farnosti ze Stráţnice. 
 
7. června se ve 14:30 hod. konala slavnostní mše sv. u příleţitosti 75. výročí posvěcení 
kostela Krista Krále v Sudoměřicích. Slavnostní mši celebroval arcibiskup olomoucký a 
metropolita moravský Mons. Jan Graubner a koncelebrovali děkan p. Josef Vrba, kaplan 
p. Josef Rýznar z Veselské farnosti a ThLic. P. Lukász Karpinski z farnosti Stráţnice. Mši 
byl přítomen také p. Jaroslav Jošek z naší farnosti. Slavnostní atmosféru umocnila také 
přítomnost krojovaných, ale také zpěvy naší sudoměřské scholy a doprovod dechové kapely 
Vacenovjáci. 
5. července na ostrově u výklopníku Sudoměřice  proběhlo Cyrilometodějské táboření. 
 
29. srpna odešel na věčnost p. Jaroslav Jošek, emeritní farář v Sudoměřicích (v kněţské 
sluţbě působil od roku 1946 a v Sudoměřicích od r. 1994 aţ do své smrti). Zemřel ve věku 85 
let v nemocnici v Hodoníně, zaopatřen svátostmi. Pohřeb se konal ve farním kostele Krista 
Krále v Sudoměřicích 4. září 2008 za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera, 30ti kněţí a velké účasti farníků ze Sudoměřic, Stráţnice a dalších farností, kde 
dříve působil. Jeho tělo bylo uloţeno do kněţského hrobu na místním hřbitově. 
 
Svátost křtu přijalo 5 dětí. 
Svátost manţelství v tomto roce nepřijal ţádný pár. 
Pohřbeno bylo 6 farníků. 
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2009 

Dne 15. 1. 2009 byl jmenován dekretem otce arcibiskupa jako administrátor farnosti 
P. Jerzy Szwarc. 
Narodil se 12. 4. 1963 v Lapszach v Polsku. Po osmileté základní škole nastoupil do 
soukromého gymnázia Řádu Piaristů v Krakově, kde studoval 4 roky a studium ukončil 
v roce 1981 maturitou. 
Noviciátu řádu piaristů v Krakově 1 rok. V letech 1982 - 1988 filozoficko-teologické 
studium na fakultě kněţí Lazaristů v Krakově zakončeno komisní závěrečnou zkouškou. 
2. 2. 1988 přijal věcné řeholní sliby. Po té 2 roky jáhenské praxe s dětmi a mládeţí 
v piaristických farnostech. 
2.6.1990 byl vysvěcen a poté pracoval 4 roky s mládeţí na základních a středních školách 
v Polsku. 
20. 8. 1994 -10. 12. 1996 působil na piaristických kolejích a školách na Slovensku. 
10. 12. 1996 - srpna 2001 byl kaplanem ve farnosti sv. Martina ve Stráţnici. 
Od r. 1997 – r. 2003 působil jako administrátor excurrendo v Radějově. 
Od září 2001 – ledna 2009 pracoval jako administrátor obou farností ve Stráţnici. 
Současně je statutárním zástupcem českomoravské provincie Řádu piaristů a představeným 
komunity ve Stráţnici. 
Teď nadále bude bývat ve Stráţnici a do Sudoměřic bude dojíţdět k bohosluţbám. 
Úřední-protokolární převzetí farnosti za přítomností otce děkana o. Václava Vrbu a 
dosavadního administrátora excurrendo, místo děkana o. Karla Krumpolce z Rohatce bylo 
30. 1. 2009. 
 
Bohosluţby v tomto roce bývali vţdy v pondělí, středu a pátek v 17:30 a v letním období 
v 18:30. 
Nedělní mše svatá bývala v 9:30 a od června v 9:00 hod. 
Kaţdou 1. sobotu ranní mše sv. za ţivé a + členy farního růţencového společenství a po mši 
sv.  je schůzka pro ministranty. 
Ministrantů je 8 a z toho 2 děvčata. V průběhu roku se počet ministrantů zvýšil. Nyní 
máme celkem 13 ministrantů a z toho jsou 3 děvčata. 
Jsou dva akolyté: Karel Cuták-kostelník 
                             Josef Mikéska 
. 
Kaţdý pátek kromě 1. pátku měsíce byli mše sv. zaměřeny pro děti. 
Kaţdou první neděli měsíce po mši sv. jsou krátké adorace a poţehnání Nejsvětější 
Sv. Oltářní. 
Při mších sv. se v přímluvách probírala tématika k roku sv. Pavla. Při mších hraje schola. 
Kaţdé pondělí po večerní mši sv. byla zavedena „Biblická hodina“, kde se pravidelně schází 
10 farníků. 
Do vedení poboţnosti kříţových cest se na výzvu o. Jiřího zapojili i farníci. 
11. února byl ve farnosti oslavován Světový den nemocných. Při mši sv. přijalo sv. pomazání 
50 farníků. 
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Nedělní májové poboţnosti byli ozvláštněny tím, ţe se konali i mimo kostel: na starém 
hřbitově, u obrázku Panny Marie Bolestné poblíţ firmy Bonega a u kapličky sv. Urbana ve 
vinařském areálu. 
31. 5. v 9:30 byla mše sv. za děti, které přistoupili k prvnímu svatému příjímání. 
6. 6. 2009 bylo výročí posvěcení našeho kostela. V 15:00 byla hodová mše sv. za účasti 
věřících a krojované mládeţe a dětí. 
14. 6. v 9:00 bylo mší svatou oslaveno Boţí tělo. Po mši svaté byl obnoven průvod ke 4 
oltářům okolo kostela. Oltáře připravili farníci. 
V době prázdnin došlo ke změně dní kdy byly slouţeny bohosluţby v červenci a srpnu byly 
mše svaté vţdy v úterý a ve čtvrtek v 17:30 samozřejmě v neděli v 9 hodin. 
26. 9. proběhl v naší farnosti adorační den. Začátek byl ve 12:00 hodin a v 18:10 hod. bylo 
ukončení společnou adorací a mší svatou. 
22. 11. proběhli v naší farnosti hody. Mše svatá byla v 9:00 hodin a hlavním celebrantem a 
kazatelem byl  O. Luboš Volko, kaplan z Veselí nad Moravou. I kdyţ počasí nebylo zrovna 
příznivé přišla do kostela i malá hrstka krojovaných dětí a mládeţe. 
29. 11. byla první adventní neděle při které byli poţehnány adventní věnce a začala doba 
adventní. 
Od 30. 11. a pak kaţdou středu v měsíci prosinci byli roráty v 7:00 hodin ráno. Účastnili se 
jich děti, které šli v průvodu s lucerničkami z přístavby kolem kostela směrem přes hlavní 
vchod. V čele průvodu byli děti převlečeny za anděla s Pannou Marií, podruhé to byla Marie 
s Alţbětou, potřetí Marie s Josefem a počtvrté anděl a pastýři. Těchto ranních rorátů se 
hojně účastnili děti naší farnosti i s rodiči. Po mši sv. na faře byla nachystána adventní 
snídaně pro děti. 
11. 12. proběhla v našem kostele společná vánoční zpověď, které se hojně účastnila spousta 
farníků z naší farnosti. Zpovídali u nás 3 kněţí z druhých farností a v sakristii pro slabě 
slyšící zpovídal náš otec Jerzy. 
27.12. při mši svaté proběhla obnova manţelských slibů, této mše svaté se hojně účastnili 
manţelské páry, které při obnově slibů stály vedle sebe a po obnově dostali drobnou plastiku 
Svaté rodiny od otce Jerzyho. 
31. 12. jsme ukončili kalendářní rok mší svatou v 15:30. Po ní byla společná adorace a před 
poţehnáním Nejsv.Svát.Oltářní jsme zazpívali „Tebe Boţe chválíme“. 
Někteří z farníků se zúčastnili mše sv. v kapli P.Marie Královny Míru na Ţerotíně ve 
23 hod. 
Po půlnoci dle zvyku byl od 0,30 do 1,00 hod.otevřen kostel pro soukromou adoraci.  
 
11. února byla svolána dosavadní farní rada, kde byla domluvena nová volba kandidátů 
pastorační rady. Nejdříve byli věřícími navrţeni vhodní kandidáti v oblastech: Liturgie, 
Dětí a mládeţe, Manţelů a rodin, Seniorů a dále pak také ekonomisti a kronikář. 
Kostelník a varhaník se z titulu funkce nevolí. 
22. 3. 2009 proběhla samotná volba kandidátů a 29. 3. proběhlo vyhlášení výsledků. 
 
Členové volební komise: Josef Šebesta, Karel Cuták, Vendelín Hurban. 
Celkový počet platných volebních lístků byl 163. 
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Výsledky II. kola voleb do Pastorační rady Farnosti KK v Sudoměřicích - dne 29. 3. 2009             

Liturgie počet hlasů 

Šrámková Ludmila 110 – přijala zodpovědnost 
Pantáková Ida 22 

Hurban Vendelín 18 
Nekardová Marie 13 

Děti a mládeţ počet hlasů 

Mgr. Janečková Michaela 85 
Šrámek Pavel 50 - přijal zodpovědnost 

Leskovská Miroslava 15 
Švrčková Lenka 13 

Manţelé a rodiny počet hlasů 

Ing. Janeček Josef 50 - přijal zodpovědnost 
Mgr. Podkalská Jitka 42 
Mgr. Tomčala Tomáš 42 

Mikl Martin ml. 29 

Za různá společenství počet hlasů 

Němečková Ludmila 72 – přijala zodpovědnost 
Šebestová Helena 66 
Němeček Antonín 18 

Horňáčková Františka 7 

Kronika počet hlasů 

Okénková Helena 61 
Kočišová Marie 43 – přijala zodpovědnost 
Mgr. Šebesta Vít 34 

Bc. Tomčalová Helena 25 

Ekonomie počet hlasů 

Cutáková Marie 80 
Šebestová Helena 30 
Kolibová Pavla 29 
Mikl Martin st. 24 - přijal zodpovědnost 

 
Do ekonomické rady byli O. Jerzym zvolení ještě dva členové pan Mikl František a pan 
Šebesta Josef. 
5. 4. 2009 po promluvě při mši sv. sloţili slib členové nové pastorační a ekonomické rady. 
6. 4. 2009 bylo první setkání pastorační a ekonomické rady. 
Členové pastorační a ekonomické rady byli seznámeni se svými funkcemi a proběhla volba 
sekretáře. Sekretářem byla zvolena Kočišová Marie. Členové byli seznámeni s dalšími plány 
a aktivitami ve farnosti. 
25. 4. 2009 proběhlo druhé zasedání pastorační rady, kde byli projednány změny času 
bohosluţeb a návrh aktivit pro děti, mládeţ a ostatní farníky . 
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10. 9. 2009 proběhlo třetí zasedání pastorační rady, byli projednány dětské mše svaté, 
adorační den ve farnosti, misijní neděle ve farnosti, ukončení církevního roku, ranní roráty 
v prosinci, Mikuláš pro děti, ozvučení kostela a od října poloţení koberců do kostela. 
 
Kostel – ekonomie 
Na běţném účtu v Poštovní bance farnosti O. Karel předal nastávajícímu administrátorovi 
O. Jerzymu zůstatek 65 tisíc. Tyto peníze O. Jerzy přesunul 30. 1. 2009 na nově zaloţený 
běţný účet v České Spořitelně s pobočkou ve Stráţnici. 
Účetnictví farnosti vede pastorační asistent z farnosti stráţnické p. Martin Janík. 
O. Jerzy na plynárnách a v E-onu změnil limit záloh. Zrušilo se připojení pevné telefonické 
linky ve farní budově a pojistku HVP (hasičské vzájemné pojišťovny) kostela i farní budovy.  
Na nařízení olomouckého arcibiskupství kostel a farní budova je pojištěna v tzv. 
Havarijním fondu olomouckého arcibiskupství. 
Bylo vyrobeno nové razítko farnosti a kulaté z plným názvem farnosti: Římskokatolická 
farnost Sudoměřice. 
2. – 3. března bylo namontováno nové ozvučení kostela. Celková faktura činila 79 875,- Kč. 
10. 7. 2009 v 15:20 udeřil do kostela blesk, který vyřadil z provozu ozvučení(zesilovač) a 
věţní hodiny.   
 
Farní budova 
Na faře bydlela do 8.května 2009 sestra po zemřelém o. Jaroslavovi Joškovi, Marie Jošková 
(87let). Ona také hradila faktury za elektřinu, plyn a telefon ve farní budově. 
Ve farní budově v jedné z místností byla udělána provizorní kancelář. 
Na faře se po odstěhování paní Joškové upravila jedna místnost, kde se scházeli jedno 
pondělí v měsíci po mši svaté zájemci o Biblickou hodinu. Také se zde scházela pastorační 
rada a ministranti. 
V měsíci prosinci, kdy probíhali ranní roráty se zde konaly po mši svaté snídaně pro děti, 
které připravovali ţeny z naší farnosti. 
 
Akce 
25. 2. otec Jerzy spolu z dětmi, mládeţí a zastupiteli rodin, jeli vlastními dopravními 
prostředky na 1. farní plavání do Aguaparku v Uh. Brodě. 
19. 4. 2009 byl výroční den zvolení papeţe Benedikta XVI., v tento den proběhlo sčítání 
věřících na nedělní mši svaté. 
2. 5. byla pouť Rodiny Neposkvrněné do Šaštína osobními auty(celkem jelo 5 osobních aut a 
jeden farník tam dojel na kole). 
8. 5. proběhl celodenní výlet rodin z naší farnosti – navštívili jsme národní kulturní 
památku slovanské hradiště v Mikulčicích. Jel celý autobus. Na tom samém místě kde se  
kaţdým rokem o Slavnosti sv.Cyrila a Metoděje konají bohosluţby, odslouţil o.Jerzy pro 
všechny účastníky mši sv. Na závěr byl táborák a hry pro děti. 
8. 8.  se uskutečnila děkanátní pouť za obnovu rodin a nových kněţských a řeholních 
povolání na Velehradě. Naše farnost zodpovídala za vedení růţence. Této pouti se zúčastnil 
autobus poutníků i z naší farnosti. 
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13. 9. v 14:30 proběhla poboţnost k Panně Marii Bolestné u kapličky na Hatích. Společně ji 
vedli pan farář Karel Krumpolc z Rohatce a otec Jerzy. Účast věřících z naší farností byla 
hojná. Po ukončení byl táborák a opékání špekáčků a klásků. 
 
26. – 28. 9. navštívil naši republiku Svatý otec Benedikt XVI. 
V sobotu 26. 9. dopoledne přiletěl  Svatý otec na ruzyňské letiště, kde proběhl uvítací 
ceremoniál. Papeţ poté v Praze navštívil kostel Panny Marie Vítězné – Praţského 
Jezulátka, na Praţském hradě se setkal s prezidentem Václavem Klausem a dalšími politiky 
a večer se v katedrále sv. Víta pomodlil nešpory s kněţími a řeholníky. 
V neděli 27. 9. v 10:00 proběhla mše svatá v Brně, které se zúčastnili i farníci z naší 
farnosti. Odpoledne se v Praze setkal se zástupci Ekumenické rady církví a s akademickou 
obcí. 
V pondělí 28. 9. navštívil Svatý otec Starou Boleslav, kde zhlédl baziliku sv. Václava a u 
příleţitosti Národní svatováclavské pouti slouţil mši svatou a setkal se s mládeţí. Obědval 
v prostorách Arcibiskupství praţského v Praze spolu s biskupy ČR a poté se přesunul na 
letiště Ruzyně, kde se s naší zemí rozloučil. 

18. 10.  v naší farnosti proběhla první Misijní neděle. Maminky s dětmi s farnosti vyrobili či 
upekli různé drobnosti, které se přede mší svatou prodávali ve stánku před kostelem. 
V 15:00 hodin se začal Růţenec Světla a pak vyprávěl Martin Neumann ze Stráţnice 
o svých záţitcích z misií ve SAR. Výtěţek z této akce byl poslán na podporu misií ve 
Středoafrické republice. 

22.11. jsme v naší farnosti oslavili Krista Krále a to nejen mší svatou, ale také jsme spolu 
s farníky, kteří přišli, slavnostně zakončili církevní rok v přístavbě za kostelem.  

Od listopadu znova začalo v přístavbě fungovat spolčo pro malé děti pod vedením slečny 
Mikulkové ze Sudoměřic.Setkání se účastní pravidelně cca 15 děti.  

5. 12. v 17:00 hodin se uskutečnila v našem kostele Mikulášská besídka pro děti s farnosti. 
Účast dětí s rodiči byla hojná a přišli se podívat i někteří farníci, kteří mají uţ děti odrostlé. 
Mikuláš si s dětmi povykládal, vyslechl je a některé děti byli natolik odváţné, ţe mu sami 
řekli nějakou tu básničku či zazpívali písničku. Na závěr jsme se všichni společně pomodlili 
a Mikuláš šel zase dál. 
 
27.12. v 15:00 hodin se konala vánoční besídka, kterou s dětmi z malého spolča nacvičila 
paní Jana Miklová. Jednalo se o krátké pásmo, kde děti ztvárnili dobu, kdy se nám narodil 
náš Pán Jeţíš. Děti zazpívali i koledy při kterých je doprovodil na housle pan Mgr.Tomáš 
Tomčala a na klávesy hrál jeho syn Tomáš. 
 
Svátost křtu přijalo 8 dětí (4 dívky, 4 chlapci) 
1. svaté příjímání přijali 4 děti (2 dívky, 2 chlapci) 
Svátost manţelství byla udělena 2 párům 
Byli pohřbeno 10 farníků (5 ţen a 5 muţů) 

http://www.navstevapapeze.cz/mista/praha
http://www.navstevapapeze.cz/mista/brno
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6. Školství 

6.1 Základní škola 

 
Rok 2006/2007 

Seznam zaměstnanců: 
Mgr. Vladimíra Strýčková – ředitelka školy 
Helena Okénková, zástupce statutárního orgánu, uč. MŠ 
 
Škola:  Mgr. Veronika Straková, uč. ZŠ 
 Mgr. Tomáš Tomčala, uč.ZŠ 
 Věra Veselá, uč. ZŠ 
 Jana Tomčalová,  vychovatelka ŠD jen 1. pololetí 
 Hana Veselá, vychovatelka ŠD, od 2. pololetí 
 Zdeněk Harašta, školník, údrţbář, topič 
 Anna Winklerová, školnice ZŠ 
 Kateřina Petrášová, účetní, vedoucí ŠJ 
 
Zahájení 4. září 2006 novou ředitelkou školy Mgr. Vladimírou Strýčkovou za přítomnosti 
starosty obce S. Tomšeje, pedagogických pracovníků, rodičů a ţáků školy. 
Uţ několikátý rok je škola trojtřídní s pěti ročníky. 
První třída zůstala samostatná, spojeny jsou třídy 2 a 5 , 3 a 4 třída. 
Změny v pedagogickém sboru: P. uč. Strýčková byla jmenována ředitelkou a od pololetí 
nastoupila na místo vychovatelky Hana Veselá. 
Počty ţáků:     1. třída  - 10 ţáků   - p.uč. Veselá 
  2. třída  -  12 ţáků  - p.uč. Straková 
  3. třída  -   8 ţáků   - p.uč. Strýčková 
  4. třída  -   7 ţáků   - p.uč. Strýčková 
  5. třída  -  5 ţáků    - p.uč. Straková 
1 ţák 5 ročníku odcházel na víceleté gymnázium ve Stráţnici. 
 
Cizí jazyk AJ je vyučován od 3. ročníku v 5. třídě jej vyučoval p.uč. Tomčala. 
Učitelé pracovali se ţáky v hodinách netradičními výukovými metodami, ve kterých byl 
kladen důraz mimo jiné na aktivitu dětí a řešení problémů. Ţáci byli podněcováni k 
vyjádření hodnocení a sebehodnocení. 
Ţáci 2 a 3 ročníku absolvovali plavecký výcvik. 
 
Krouţky :   Flétna      p.uč. Straková 
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       Hudební školička p.uč. Pavlík 
  Dramatický kr. p.uč. Veselá 
     Počítače  p.uč. Straková, Strýčková 
  Angličtina  p. Trechová 
  Ekologický  p. uč. Šebestová 
  Taneční   p. Tomčalová a p. Tomčala 
Někteří ţáci navštěvovali také ZUŠ ve Stráţnici a výuku náboţenství. 
 
Kulturní akce školy – v září děti navštívily hudební představení Pavla Nováka, proběhla 
   tradiční drakiáda, 2x za rok se děti i rodiče zapojili do sběru starého 
   papíru,  mladší ţáci shlédli divadelní představení Kocour   
   v botách a dále pak divadelní představení Hastrmana ve Zlíně. 

- v listopadu proběhl ve všech třídách projektový den Ţijeme v Evropě 

- představení hud. Nástrojů skupiny Cantrio. 

- Kreativní dílna, kde si rodiče s dětmi mohli vyzkoušet svou šikovnost při 
tvoření šperků zdobnými kamínky. 

- Proběhla mikulášská besídka a navštívení programu Radujme se, veselme 
se v muzeu Jihovýchodní Moravy ve Stráţnici 

-  Vánoční koncert s jarmakem dětských výrobků 

- Na jaře shlédli divadelní představení ve Zlíně Mach a Šebestová 

- Proběhla velikonoční výstava, karneval , výchovný koncert ve Stráţnici, 
Kreativní dílna – malujeme na hedvábí, oslava dne matek, abeceda řemesel 
ve Stráţnici, grafomotorický kurz pro předškoláky. 

- Škola se také zúčastnila výsadby stromů projektu Miliarda stromů pro 
Zemi. 

- Proběhl sportovní den a školní výlet do Dinoparku ve Vyškově. 
Školní druţina – navštěvoval hojný počet ţáků 

- nabízela zajímavé vyuţití volného času v různých činnostech např. 
sportovní, výtvarné, hudební a mnoho dalších a také příprava pokrmu 
v nové kuchyňce. 

 
Opravy školy – Největší investicí byla výměna nábytku ve všech třídách 

  Na školním hřišti vysazení skalky , upravení doskočiště a povrch pod   
houpačkami. 

Školní rok byl ukončen 29.6. 2007 
 
Rok 2007/2008 

Změna v seznamu zaměstnanců: Do školy přibyla nová p. uč. Ludmila Foltýnová za p. uč.   
Mgr. Veroniku Strakovou, která odešla na mateřskou dovolenou. 
Paní Petrášová odchází do důchodu na její místo nastoupila p. Marie Cutáková. 
 
Zahájení roku proběhlo 3. září 2007 projevem paní ředitelky Mgr. Vladimíry Strýčkové a 
pana starosty Tomšeje za přítomnosti pracovníků školy, rodičů a hostů. 
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Škola zůstala i nadále trojtřídní s pěti ročníky. 
1. ročník zůstal samostatný, spojen byl 2.a 5. , 3. a 4. ročník. 
Počty ţáků: 1. třída  8 ţáků  p.uč. L Foltýnová 
  2. třída  9 ţáků  p.uč. V. Veselá 
  3. třída  12 ţáků p.řed. V. Strýčková 
  4. třída  7 ţáků  p.řed. V. Strýčková 
  5. třída  7 ţáků  p.uč. V. Veselá 
V dubnu navštívila školu česká školní inspekce.  Celkové hodnocení vedení školy i výchovně 
vzdělávacího procesu bylo velice pozitivní. 
Ţáci 2. a 3. ročníku absolvovali na jaře plavecký výcvik. 
Na jaře se třikrát sešli budoucí prvňáčci v grafomotorickém kurzu, který vedly p.uč. 
Foltýnová a p.uč. Ševelová z MŠ. 
 
Aktivity školské rady a rodičovského sdruţení měly pro ţáky velký přínos v přípravě volných 
aktivit jako např. Strašáci z dýní, dětský karneval, závody autíček, školní ples a jiné. 
Krouţky: Hudební školička - p.uč. Pavlík 
  Dramatický  - p. uč. V. Veselá 
  Počítače  - p. vych. H. Veselá 
  Angličtina  - p. uč. Foltýnová 
  Školní časopis  - p. řed. Strýčková 
  Ekologický  - p. Šebestová 
     
Ţáci mohli navštěvovat také náboţenství a někteří navštěvovali ZUŠ ve Stráţnici. 
Kulturní akce: 
-  tradiční drakiáda 
- Děti i rodiče se 2x zapojili do sběru starého papíru 
- vystoupení kouzelníka a divadelní představení Šípková Růţenka ve Zlíně 
- návštěva sluţebny policie v Sudoměřicích, beseda a ukázka výcviku psů 
- projektový den Vztahy mezi lidmi, který pokračoval odpoledne v cukrárně u maminky 
- návštěva skanzenu ve Stráţnici na programu Radujme se, veselme se 
- Školu navštívil Mikuláš s čerty, byl uspořádán jarmark dětských výrobků 
- divadelní představení, Plavecká škola v Hodoníně 
- v první třídě proběhl projektový den ke dni Země 
- účast školy ve výukovém programu a exkurze ve firmě Kovosteel ve Starém Městě 
- beseda s hasiči 
- návštěva filmového představení v kině Svět v Hodoníně 
- výlet do města Lednice 
- Návštěva hudebního programu s Inkou Rybářovou 
- pěší výlet na Výklopník 
- Zahradní slavnost 
 
Děti se mohli také realizovat v bohatém programu školní druţiny pod vedením H. Veselé. 
Opravy na škole – úprava školního dvora –vysázení záhonků, úprava skalky 
Školní rok byl ukončen 27. 6. 2008 



 38 

 
Rok 2008/2009 

Seznam zaměstnanců: 
Mgr. Vladimíra Sedlářová (roz.Strýčková), ředitelka ZŠ a MŠ Sudoměřice 
Dana Nováková, vedoucí učitelka MŠ 
Mgr. Ludmila Foltýnová, učitelka ZŠ 
Věra Veselá, učitelka ZŠ 
Hana Veselá, učitelka ZŠ a vychovatelka 
Anna Winklerová, školnice ZŠ 
Zdeněk Harašta, školník, údrţbář ZŠ a MŠ 
Marie Cutáková, vedoucí školní jídelny, hospodářka, účetní ZŠ a MŠ 
 
Závěr školního roku přinesl výrazné personální a organizační změny. Od poloviny měsíce 
dubna do 12. června čerpala studijní volno k vykonání SZZ vychovatelka ŠD H. Veselá, 
která si tak po zdárném dokončení vysokoškolského studia rozšířila odbornou kvalifikaci pro 
učitelství prvního stupně ZŠ.  Po dobu její nepřítomnosti byla přijata paní vychovatelka 
Alexandra Hadašová.  
V měsíci květnu nastoupila na mateřskou dovolenou ředitelka Mgr. Vladimíra Sedlářová. 
V činnosti související s třídnictvím a výukou ji zastoupila paní Mgr. Dana Suranová, toho 
času uţ v důchodu. Statutárním zástupcem byla pověřena v období od 1. 5. 2009 do 
31. 8. 2009  p. Dana Nováková vedoucí učitelka MŠ. 
 
Školu navštěvovalo celkem 51 ţáků a z toho bylo 13 prvňáků. Vyučovalo se ve třech 
třídách. První třída byla samostatná a spojeny byly druhý a třetí ročník a čtvrtý a pátý 
ročník. 
Počty ţáků: 1. třída  13 ţáků p.uč. Mgr. L Foltýnová 
  2. třída  8 ţáků  p.uč. V. Veselá 
  3. třída  9 ţáků  p.uč. V. Veselá 
  4. třída  13 ţáků p.řed. Mgr. V. Sedlářová 
  5. třída  8 ţáků  p.řed. Mgr. V. Sedlářová 
 
První a druhý ročník byl vyučován podle nového školního vzdělávacího programu „Škola pro 
ţivot.“ 
ZŠ zajišťuje kvalitní mimoškolní činnost ţáků. Krouţky navštěvovalo celkem 94% ţáků 
školy. Taneční a dramatický krouţek reprezentoval školu na veřejnosti. Škola nabízí tyto 
zájmové krouţky : školní časopis, dramatický krouţek, krouţek anglického jazyka, 
ekologicky krouţek.  Škola se zúčastňuje pravidelných školení v metodice prevence. 
Zabezpečovala ţákům i rodičům metodickou pomoc a odbornou činnost např. ve spolupráci 
s psychologicko-pedagogickou poradnou Hodonín, s Policií ČR – projekt „Kapka prevence“. 
Ţáci 1.-3.ročníku se jiţ tradičně zúčastnili plaveckého výcviku v KPB Hodonín. 
Kapacita školní druţiny je 25 ţáků a ze strany rodičů byl velký zájem. ŠD spolupracovala 
se Sdruţením rodičů při ZŠ Sudoměřice, podílela se na přípravách mimoškolních akcií. 
Kulturní akce: 
- návštěva výstavy hub v Ratiškovicích 
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- projektový den „Cukrárna u maminky“ 
- výlet do Veselí nad Moravou s návštěvou kostela sv. Andělů stráţných. Návštěvy 
místního Městského muzea a místní hvězdárny 
- školní výlet v Napajedlech, návštěva projektu s názvem Mach a Šebestová v době 
kamenné. 
- kreativní dílna „tvoříme šperky z korálků“ = rozvoj manuální zručnosti u dětí 
- dramatické představení pohádky O Popelce 
- výlet do Stráţnice, kde se děti zúčastnily programu „Abeceda řemesel“ v Muzeu vesnice 
Jihovýchodní Moravy 
 
2. února přišlo 16 dětí k zápisu do 1. třídy Základní školy. Předškoláci byli seznámeni 
s prostředím školy a  aktivně se zapojili do výuky a také si prohlédli třídu a učebnice pro 
prvňáčky. 
 
Poslední červnové dny byly ve znamení příprav související s rekonstrukcí školy. Díky 
zřizovateli Obci Sudoměřice, byla v průběhu letních prázdnin dokončena I. Etapa zateplení 
budov MŠ i ZŠ, která zahrnovala výměnu oken a dveří za plastové. Dále proběhla 
komplexní rekonstrukce WC v ZŠ. Vnitřní prostory školy byly vymalovány. V prostorech 
ŠD byla zřízena nová kmenová třída pro druhý ročník, která byla vybavena novým školním 
nábytkem. Byla to jiţ příprava na školní rok 2009/2010, kdy bude ve škole uţ jen jedna 
třída se spojenými ročníky. ŠD byla přestěhována do prostorů učebny PC. 

6.2 Mateřská škola 

 
2006/2007 

Seznam zaměstnanců: 
Mgr. Vladimíra Strýčková – ředitelka školy 
Helena Okénková, zástupce statutárního orgánu, uč. MŠ 
Irena Mikésková, učitelka MŠ 
Karla Koštuříková, učitelka MŠ 
Anna Chocholáčková, školnice MŠ 
Jolana Okáníková, kuchařka 
Hana Bursíková, kuchařka 
 
Školní rok byl zahájen v pondělí dne 4. září 2006, slavnostního zahájení se zúčastnil 
Stanislav Tomšej – starosta obce.  
Děti byly rozděleny do  dvou tříd.  
Do I. Třídy bylo zapsáno 16 dětí, později bylo jedno dítě odhlášeno. 
Do II. třídy bylo zapsáno 22 dětí. 
 
V MŠ pracovaly tři pedagogické pracovnice na pracovní úvazek 2,65: p. Karla Koštuříková 
v I. Třídě a v II. třídě p. Helena Okénková a Irena Mikésková. 
Provoz  v MŠ byl od 6:30 do 16:00 hod. 
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Vzdělávání dětí v MŠ probíhalo podle 2. školního vzdělávacího plánu (ŠVP) „Barevný svět“ 
i tento druhý ŠVP je zaloţen na filozofickém základu kurikula (pohyb, který doprovází 
vývoj dítěte = vzdělávací program) podpory zdraví v MŠ.  
Většina dětí v MŠ navštěvovala výuku anglického jazyka. 
Děti byly rozděleny do 3 skupin: 

1. sk – pokročilé vyučovala p. uč. Kamila Trechová 
2. a     3.    sk – začátečníky p. uč. Martina  Janečková 

 
Asi polovina dětí navštěvovala taneční krouţek při ZŠ a MŠ Sudoměřice, pod vedením  
R. Bučkové a M. Mikulkové. 
2 děti navštěvovali ZUŠ Holíč, hud. obor – hra na klavír 
1 dítě navštěvovalo taneční soubor Danájek ve Stráţnici. 
V MŠ probíhalo 10 lekcí výuky plavání v krytém bazéně v Hodoníně  od 27.3. – 10.5. 2007. 
Účast 22 dětí. Autobus dětem poskytl zdarma p. Martin Mikl, výkonný ředitel ČSAD 
Hodonín. 
MŠ spolupracovala s Rodičovským sdruţením pod vedením p. R. Bučkové, s MRS - 
především s p. E. Chocholáčkem, se ZUŠ Stráţnice s p. uč. Šafaříkem a samozřejmě se ZŠ 
Sudoměřice. 
Do 1. třídy odešlo 8 dětí z 11. Třem chlapcům byl navrţen odklad školní docházky.  
Dne 29. 6. 2007 byl ukončen školní rok. Prázdninový provoz byl v době od 2.7. -20. 7. 2007 
 
Kulturní akce školky: 
Děti navštívily KD ve Stráţnici kde zhlédli tato představení:  
Princezna se zlatou hvězdou na čele 
Krtečkova dobrodruţství 
Kdyţ jde kůzle otevřít 
Ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti zhlédly děti představení: Jak čert vyletěl z kůţe. 
Projektový den 16. 11. Jedeme do Evropy – Téma bylo zpracováváno v MŠ 10 dnů 
(zaměřeno především na Dánsko – Lego–Dacta) 
 Děti se svými rodiči zapojily do výroby šperků a ubrouskové techniky v ZŠ – tvořivá dílna. 
Navštívily Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy ve Stráţnici, kde zhlédly lidová vánoční 
řemesla pod názvem: Radujme se, veselme se. 
Děti vystupovaly - s kulturním programem na tradičním vánočním koncertě, který se poprvé 
uskutečnil v tělocvičně ZŠ. 
Děti vystoupily s krásným pásmem: „Znám jednu krásnou princeznu“ na oslavě ke Dni 
matek v tělocvičně ZŠ. 
 
V červnu se uskutečnil spolu s rodiči školní výlet do Lednice, děti zhlédly mořské akvárium 
Malawi, skleník s exotickými rostlinami, prohlídly si park a sídlo dravců. 
 
26. 6. se uskutečnila na zahradě ZŠ „Zahradní slavnost“ na které se děti odcházející po 
prázdninách do ZŠ rozloučily s MŠ a ţáci 5. tříd se školou. 
Obě školy se rozloučily s Lukášem a Mirkem Nogovými, kteří se stěhují do Prahy (Lukáš 
Noga byl vybrán hrát fotbal za ţáky Sparty Praha). 
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V říjnu a dubnu se uskutečnil v ZŠ sběr starého papíru. Děti MŠ odevzdaly 1,082 kg. 
4.4. 2007 se uskutečnil zápis dětí do MŠ na školní rok 2007/2008 
 
V dubnu a květnu se předškolní děti zúčastnily v 1. třídě ZŠ grafomotoriky za přítomnosti 
rodičů. S dětmi pracovala p. uč. I Mikésková a ze ZŠ p. uč. V. Veselá. 
 
Na konci tohoto roku ukončila pracovní poměr p. uč. Karla Koštuříková z Petrova na 
vlastní ţádost z rodinných důvodů. Paní učitelka patřila k nejlepším pracovníkům. 
 
V březnu zemřel Boris Gregorovič, ţák 1. třídy naší školy. Boris onemocněl zákeřnou nemocí 
jiţ v MŠ v květnu 2005. 
 
2007/2008 

Do školky přibyla nová p. uč. Jarmila Ševelová. 
Zahájení školního roku proběhlo v pondělí dne 3. září 2007. Do MŠ bylo zapsáno 47 dětí. 
Tak velký počet zapsaných dětí byl naposledy zaznamenán před 15-ti lety. 
 
Děti byly rozděleny do dvou tříd podle věku. 
Mladší školní věk v I. třídě byly děti nazvány tzv. „berušky“ 
Starší předškolní vek v II. třídě byly děti nazvány tzv. „včeličky“. 
 
S dětmi pracovaly tři pedagogičtí pracovníci. 
V I. třídě pracovala aţ do ledna p. uč. Jarmila Ševelová, nová p. uč. za p. uč. Koštuříkovou. 
Ve II. třídě pracovala s dětmi p. uč. Helena Okénková a p. uč. Irena Mikésková, která na 
konci ledna onemocněla a za ni jako záskok přišla opět p. uč. Koštuříková, aţ do konce 
školního roku. 
 
Změny ve školní jídelně od ledna 2008 vystřídala vedoucí ŠJ a účetní p. Petrášovou 
p. Cutáková. 
 
V MŠ fungovali dva krouţky: 
Taneční krouţek pod vedením R. Bučkové a M. Mikulkové, který navštěvovalo 30 dětí. 
Výuka anglického jazyka pod vedením studentky VŠ Kateřiny Cigánkové, kterou 
navštěvovalo 20 dětí. 
 
20 dětí MŠ se zúčastnilo plavecké výuky (10 lekcí) v krytém plaveckém bazéně v Hodoníně, 
kde děti dosáhly v této disciplíně velmi dobrých výsledků. 
 
Děti předškolního věku se zúčastnily 3x v měsíci dubnu, květnu a červnu v ZŠ 
grafomotorického kurzu pod vedením p. uč. J. ševelové a L. Foltýnové. 
 
Do ZŠ odešlo 14 dětí, tři chlapci měli povolen odklad školní docházky. 
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Kulturní akce: 
Drakiáda- na hřišti v Sudoměřicích 
Výstava dýní na dvoře ZŠ 
Kouzelnické představení v tělocvičně ZŠ 
Projektový den „Cukrárna u maminky“ 
Mikulášská besídka v tělocvičně ZŠ 
Výlet vláčkem Kovosteelu na hraniční přechod Skalica – Sudoměřice = Schengenská dohoda 
Vánoční koncert dětí z MŠ a ZŠ s doprovodem cimbálové muziky Danaj ze Stráţnice 
Divadelní představení v KD ve Stráţnici „O slepičce a kohoutkovi“ 
Koncert sourozenců Marie a Tomáše Tomčalových ţáků ZŠ v čtyřruční hře na klavír (za 
tyto skladby získaly 1. místo v celostátní slovenské klavírní soutěţi v Nitře) 
„Rybářský den“ = se konal na rybníku Vanďurák ve spolupráci s MSR a hlavně p. Emilem 
Chocholáčkem. 
Školní výlet do Dinoparku ve Vyškově a do Slavkova u Brna 
Koncert Inky Rybářové z Prahy v tělocvičně ZŠ 
 
V dubnu proběhla ve škole inspekce ČŠI pod vedením pana inspektora Petra Zábranského. 
Inspekce v MŠ byla hodnocena velmi dobře, inspekce měla výhrady k některým oblastem 
ŠVP kurikula podpory zdraví, ke stravování dětí ve ŠJ, k velikosti a vybavení I. třídy MŠ.  
 
17. 5. 2008 = se uskutečnila v MŠ oslava 20. výročí otevření MŠ. Děti vystoupily 
v lidových krojích. Této akce se zúčastnilo mnoho významných hostů, především všichni 
současní i bývalý zaměstnanci obou škol, za OÚ pan starosta S. Tomšej, místostarosta 
p. Josef  Šebesta, p.  Helena Šebestová(bývalá ekonomka a účetní OÚ), RsDr. Štěpán Buček 
(člen ŠR a zastupitelstva OÚ), p. Irena Šebestová (předsedkyně ŠR), p. Emil Chocholáček 
(člen MRS a kaţdoročně se podílí na „Rybářském dmu pro děti“), dále pak zde byli lidi, kteří 
se zaslouţili o výstavbu nové budovy MŠ, rodiče dětí . 
Oslava probíhala ve dvou částech:  
První vystoupily děti MŠ s pásmem lidových písní a tanců, všechny přítomné přivítala 
ředitelka školy (Mgr. Vladimíra Strýčková), s hlavním proslovem vystoupil starosta obce 
Stanislav Tomšej.  Po skončení besídky bylo dětem a rodičům nabídnuto občerstvení, 
pozvaní hosté poseděli v jídelně MŠ při slavnostní večeři a všichni účastníci oslavy obdrţely 
upomínkové krásné perníkové srdce, které upekly kuchařky školky. 
 
V měsíci říjnu a dubnu se konal sběr starého papíru = za část získaných finančních 
prostředků byla všem dětem zakoupena trička s holubičkou od světové org. UNICEF. Tato 
charitativní akce proběhla v rámci oslav 20. výročí otevření MŠ. 
 
Od 14. června 2008 odešla po dlouhodobé pedagogické práci, v délce 39 let, do důchodu 
p. Helena Okénkován. Pracovala v MŠ Sudoměřice 26 let. Od r. 1982 – 2003 jako ředitelka 
MŠ. Od spojení MŠ a ZŠ pracovala v MŠ 5 let jako učitelka MŠ a zároveň jako zástupce 
statutárního orgánu. Ve škol. roce 2004/2005 a 2005/2006 byla pověřena vedením školy. 
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26. 6. = „Zahradní slavnost“, která se musela konat v tělocvičně ZŠ z důvodu nepříznivého 
počasí. Proběhlo zde rozloučení s předškoláky MŠ a s ţáky 5. ročníku ZŠ. Paní řed. 
V. Strýčková se zde také rozloučila s p. uč. Helenou Okénkovou, při příleţitosti jejího 
odchodu do důchodu. 
 
2008/2009 

Seznam zaměstnanců: 
Mgr. Vladimíra Sedlářová (roz.Strýčková), ředitelka ZŠ a MŠ Sudoměřice 
Dana Nováková, vedoucí učitelka MŠ 
Jarmila Ševelová, učitelka MŠ 
Petra Jančová, učitelka MŠ 
Anna Chocholáčková, školnice MŠ 
Zdeněk Harašta, školník, údrţbář ZŠ a MŠ 
Marie Cutáková, vedoucí školní jídelny, hospodářka, účetní ZŠ a MŠ 
Jolana Okáníková, kuchařka 
Hana Bursíková, kuchařka 

V tomto školním roce zahájilo docházku do MŠ 43 dětí. Z toho 17 dětí předškolního věku 
z nichţ 3 měli odloţenou školní docházku.  

Ve školce se pracovalo podle nového ŠVP „Objevujeme svět pro ţivot“. Pracovalo se s 10ti 
měsíčními tématy, o které se opíraly zpravidla týdenní tématické celk. Obsahově blízké 
aktuální situaci, sociálnímu klimatu, které se ve třídě právě odehrávalo i dění v nejbliţším 
okolí. 
Děti si za námět her často volily výtvarné činnosti a hru stavebnice LEGO. Při těchto hrách 
byly tvořivé a pečlivé, aktivní při úklidu třídy. Naprosto samostatné byly při úklidu hraček 
na pískovišti a na zahradě. 
V tomto školním roce  byla do MŠ zakoupena kopírka. Toto se odrazilo ve zlepšení 
grafických dovedností dětí, protoţe se jim ofocené omalovánky často nabízeli. Měly moţnost 
také pracovat se sešity Nomi z oblasti grafomotoriky, rozvíjení poznání a matematických 
představ. 
Děti se ve velkém počtu zapojovaly do nabízených aktivit –krouţku flétny, angličtiny, 
grafomotoriky a plavání. Dosahovaly zde dobrých výsledků. 
Docházka dětí byla velmi dobrá. Z nemocí se objevily neštovice, nachlazení, chřipka. 
Spolupráce s rodiči, ZŠ byla hodnocena za velmi dobrou. 
Kulturní akce: 

- výstava hub v Ratiškovicích 

- soutěţ o nejhezčího „Podzimníčka“ 

- do školky přijelo divadlo Rolnička s pohádkou „Krtek u zubaře“ 

- projektový den „Cukrárna“ 

- vánoční koncert s jarmakem 

- 20. 2. proběhl ve školce masopustní rej – děti společně s učitelkami 
vyzdobily třídy a chodby, vyráběly masky 

- výlet na zámek v Miloticích 
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Děti zdařile zvládly vystoupení pro veřejnost na vánoce i ke Dni matek. 

 
 

 

7. Pohyb obyvatelstva 
 

Statistika roku 2007 

K 1. 1. 2007 bylo v naší obci 1204 obyvatel. 

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
15 10 13 22 

Přírůstek  přirozený -   5 
  migrační  -  -9 
  celkový   -  -4 
K 31. 12. 2007 bylo v naší obci 1200 obyvatel z toho 563 muţů a 637 ţen. Věk obyvatel byl 
39,5 roku. 
 

Statistika roku 2008 

Narození Zemřelí Přistěhovali Vystěhovali 
13 8 33 29 

Přírůstek  přirozený -  5 
  migrační  -  4 
  celkový   -  9 
K 31. 12. 2008 bylo v naší obci 1209 obyvatel. 
 

Statistika roku 2009 

Narození Zemřelí Přistěhovali Vstěhovali 
17 11 28 14 

Přírůstek přirozený –   6 
  migrační – 14 
  celkový -    20 
K 31. 12. 2009 bylo v naší obci 1229 obyvatel.              

8. Počasí 
 

Od prosince 2003 je v naší obci soukromá meteostanice, která nám ukazuje aktuální počasí 
v naší obci. Majitel pan Tomáš Hrachovský  nám tyto informace zpracovává a máme 
moţnost je sledovat na webových stránkách www.meteotom.cz. Najdeme zde spoustu 
zajímavostí o počasí a máme moţnost nahlédnout i do archivu. Díky panu Hrachovskému  
jsme mohli pouţít přesné údaje o počasí i do obecní kroniky. 

http://www.meteotom.cz/
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rok 2007 
nejvyšší dosaţená teplota  dne 17.7.2007    37,6 st. Celsia 

            nejniţší  změřená teplota dne 26. 1. 2007   - 14,3 st. Celsia       
            nejvyšší změřená rychlost větru  dne  7.8. 2007    125 km/hod 
            za celý rok spadlo                                                      530 mm sráţek 
 

rok 2008 
nejvyšší dosaţená teplota  dne 22. 6. 2008              33,6 st. Celsia 

            nejniţší  změřená teplota dne 17. 2. 2008                -  12,7 st. Celsia       
            nejvyšší změřená rychlost větru  dne  30.10. 2008      75 km/hod 
            za celý rok spadlo                                                483 mm sráţek 
 

rok 2009 
nejvyšší dosaţená teplota  dne 2. 8. 2009               33.9 st. Celsia 

            nejniţší  změřená teplota dne 20. 12. 2009                - 18,5 st. Celsia       
            nejvyšší změřená rychlost větru  dne  23.7. 2009      78 km/hod 
            za celý rok spadlo                                                 632 mm sráţek 

9. Zajímavosti 
 

Zajímavosti z obecního úřadu v roku 2007 

V září se  ve Stráţnici na náměstí konal pořad – „Kdo jsme a kam jdeme“. Pořadatelem byl 
DDM Stráţnice a DSO Mirkoregion Stráţnicko. Vystoupení měla téměř kaţdá z 10 obcí 
mikroregionu. Naše obec se představila s programem – dívky ze ZŠ, které tančily moderní 
tance a polovina 4člené skupiny ROSARY Sudoměřice vystoupila s melodickými písněmi 
z její tvorby. 
 

Zajímavosti z obecního úřadu v roku 2008 

Dne 16. dubna získali nejvyšší ocenění – zlaté pásmo v celoslovenské soutěţi ve čtyřruční 
hře na klavír  ve své věkové kategorii Tomáš a Marie Tomčalovi. Soutěţ s názvem 
„Nitranská lutna“ se uskutečnila v Nitře. Děti musely mít připraveno 5 skladem různého 
ţánru. Mezi účastníky byli kromě Slováků i Maďaři ţijící na Slovensku. 
 
V sobotu 17. května se v Hroznové Lhotě konal II. ročník Hrátkyády. Jedná se o takovou 
malou olympiádu, při které soutěţí dětské týmy mikroregionu Stráţnicko. Poprvé se jí 
zúčastnily i děti ze Sudoměřic. Soutěţilo se v deseti disciplínách. Naši závodníci bojovali ze 
všech sil. Skončili sice na osmém místě, ale přesto panovala v našem týmu dobrá nálada. 
Reprezentantům zůstala na památku trička a kaţdý závodník dostal od pana starosty 
krásný pohár za vzornou reprezentaci obce. 
 

Zajímavosti z obecního úřadu v roku 2009 
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Mimořádný úspěch v chovu poštovního holuba - majitelů Josefa a Martina Pukancových. 
Tohoto úspěchu dosáhl v závodní sezóně 2008 holub s číslem krouţku 2005-0168-752 zvaný 
„Leysen“, který prezentoval naši obec Sudoměřice na 31. světové Olympiádě poštovních 
holubů 15.-18. ledna2009 v německém Dortmundu. Zde se umístil na velmi pěkném 5. místě 
v kategorii Sport „D“ v konkurenci 49 nejlepších holubů z celého světa. 
Co předcházelo tomuto skvělému umístění? Především výborná chovatelská příprava a také 
samotné výkony a výsledky tohoto vynikajícího závodníka po dobu celé jeho úspěšné kariéry 
a především výsledky poslední sezony r. 2008, kdy svými výkony postoupil aţ na celostátní 
výstavu v Lysé nad Labem. Zde byl nominován z druhého místa ve své kategorii na 
Olympiádu do Německa za Českou republiku. V posledních letech letí holubi ze Sudoměřic 
absolutní špičku v rámci celé České republiky. Dle vyjádření samotných chovatelů, úspěšná 
závodní kariéra holuba „752“ letos končí a bude zařazen do chovné voliéry.  Je velký 
předpoklad, ţe můţe s vhodným protějškem zplodit další výborné závodníky. 
 
Přehled příjmení v naší obci. V naší obci k 31. 8. 2009 je přihlášeno k trvalému pobytu 1245 
občanů. Z toho je 238 dětí do 18-ti let. Z celkového počtu občanů je 605 muţů a 640 ţen. 
Zpracovali jsme přehled příjmení se kterými se můţete v naší obci setkat. A jako zajímavost 
jsme zpracovali tabulku, která příjmení se vyskytují nejčastěji. 
 

 

celkem příjmení muţi ţeny 

66 Janeček 32 34 
47 Buček 23 24 
38 Šebesta 18 20 
38 Macháček 19 19 
34 Podrazil 18 16 
29 Mikéska 14 15 
26 Okáník 15 11 
16 Noga 9 7 
16 Gavlík 8 8 
13 Ondruš 5 8 
12 Novák 7 5 
12 Chocholáček 5 7 
12 Broţek 6 6 
11 Svoboda 7 4 
11 Mikulka 5 6 
11 Kvaltín 5 6 
11 Klásek 5 6 
11 Cuták 5 6 
10 Štos 4 6 
10 Smékal 5 5 
10 Pukanec 6 4 
10 Michenka 5 5 

10 Konečný 6 4 
9 Šmehyl 2 7 
9 Mikl 4 5 
9 Krištofík 5 4 
9 Janča 6 3 
9 Horáček 6 3 
9 Fojtík 6 3 
8 Veverka 4 4 
8 Valenta 3 5 
8 Sýkora 3 5 
8 Marek 4 4 
8 Bursík 3 5 
7 Tomčala 3 4 
7 Stemberger 2 5 
7 Salčák 5 2 
7 Procházka 4 3 
7 Novotný 3 4 
7 Maňák 5 2 
7 Leskovský 3 4 
7 Kočvara 4 3 
7 Kobéda 3 4 
7 Horák 4 3 
7 Cigánek 2 5 
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7 Baláţ 3 4 
6 Tomeček 4 2 
6 Švrček 3 3 
6 Šrédl 3 3 
6 Suran 2 4 
6 Rybecký 3 3 
6 Novický 3 3 
6 Moţnar 2 4 
6 Kočiš 2 4 
6 Kaluţa 3 3 
6 Kadlečík 4 2 
6 Juřík 4 2 
6 Janoška 4 2 
6 Grossmann 3 3 
6 Bajer 3 3 
5 Vyskočil 2 3 
5 Slováček 2 3 
5 Sasín 3 2 
5 Rajčák 3 2 
5 Polakovič 1 4 
5 Petráš 2 3 
5 Pavka 3 2 
5 Ondrovčík 2 3 
5 Michálek 3 2 
5 Křiţan 3 2 
5 Koštuřík 3 2 
5 Kolmačka 3 2 
5 Chudík 4 1 
5 Hartmann 2 3 
5 Gajdorus 3 2 
5 Doleţal 2 3 
5 Baculík 3 2 
4 Vlček 3 1 
4 Tomšej 3 1 
4 Toman 2 2 
4 Švirga 2 2 
4 Šuráň 3 1 
4 Šrámek 2 2 
4 Šimoník 3 1 
4 Strouhal 1 3 
4 Stránský 1 3 
4 Straka 2 2 
4 Soukup 2 2 

4 Sochor 3 1 
4 Smola 2 2 
4 Skácel 2 2 
4 Schack 2 2 
4 Pytel 1 3 
4 Podkalský 2 2 
4 Pecha 1 3 
4 Mlýnek 1 3 
4 Mišík 3 1 
4 Matějíček 2 2 
4 Martinusík 3 1 
4 Marada 3 1 
4 Kýr 3 1 
4 Kundrata 3 1 
4 Kucharič 3 1 
4 Kubíček 2 2 
4 Kristl 3 1 
4 Kriegler 2 2 
4 Kolařík 2 2 
4 Kmínek 2 2 
4 Klimek 1 3 
4 Kadubec 1 3 
4 Jurčík 2 2 
4 Javornický 1 3 
4 Jankovič 1 3 
4 Janík 2 2 
4 Chovanec 2 2 
4 Holubík 1 3 
4 Hatala 3 1 
4 Dinka 2 2 
4 Danielik 3 1 
4 Čtvrtečka 2 2 
4 Bílský 1 3 
4 Beláček 2 2 
4 Bederka 2 2 
3 Zezula 1 2 
3 Zavadil 1 2 
3 Zatloukal 2 1 
3 Vašíček 1 2 
3 Truhlář 2 1 
3 Šopfová - 3 
3 Šišperová - 3 
3 Šamánek 1 2 
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3 Srholec 1 2 
3 Skalík 1 2 
3 Říha 1 2 
3 Polesňák 2 1 
3 Píro - 3 
3 Panták 1 2 
3 Opavský 2 1 
3 Nekarda 2 1 
3 Mráková - 3 
3 Miškeřík 2 1 
3 Minaříček 1 2 
3 Lavrovič 2 1 
3 Kovář 2 1 
3 Komoň 1 2 
3 Koliba 2 1 
3 Kalina 2 1 
3 Junková - 3 
3 Janota 1 2 
3 Ivánek 2 1 
3 Hynčica 2 1 
3 Hurban 2 1 
3 Hujsa 1 2 
3 Hrachovský 2 1 
3 Horňáček  2 1 
3 Harašta 2 1 
3 Grombíř 2 1 
3 Fiala 1 2 
3 Dubný 1 2 
3 Bránecký 1 2 
2 Weberová - 2 
2 Vrablicová - 2 
2 Urbanová - 2 
2 Tropp 1 1 
2 Trbušek 1 1 
2 Tokoš 1 1 
2 Štvrtecký 1 1 
2 Štěpánek 2 - 
2 Štefánek 1 1 
2 Staňo 1 1 
2 Stanislav 1 1 
2 Soltyš 1 1 
2 Rosypálek 1 1 
2 Pomajba 1 1 

2 Podhorský 1 1 
2 Pavliňák 1 1 
2 Okénka 1 1 
2 Němeček 1 1 
2 Mišková - 2 
2 Míša 1 1 
2 Machálek 1 1 
2 Kynčl 1 1 
2 Kučerová - 2 
2 Krupčík 1 1 
2 Káčerek 1 1 
2 Jagoš 1 1 
2 Chrastina 1 1 
2 Hruška 1 1 
2 Holek 1 1 
2 Hartman 1 1 
2 Halíček 1 1 
2 Gregorovičová - 2 
2 Duda 1 1 
2 Dřízga 1 1 
2 Dohodil 1 1 
2 Dajč 1 1 
2 Čajka 1 1 
2 Cutlac 1 1 
2 Buzrla 1 1 
2 Bukový 1 1 
2 Brhel 1 1 
2 Antoš 1 1 
1 Zelenková - 1 
1 Zapletalová - 1 
1 Wooten - 1 
1 Winklerová - 1 
1 Vonášková - 1 
1 Vitovská - 1 
1 Vitásková - 1 
1 Vašulková - 1 
1 Vanďura 1 - 
1 Vajčnerová - 1 
1 Uherková - 1 
1 Tománek 1 - 
1 Tesař 1 - 
1 Štefka 1 - 
1 Svitková - 1 
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1 Struţková - 1 
1 Starnovská - 1 
1 Skrálová - 1 
1 Sitárová - 1 
1 Simočenko 1 - 
1 Senft 1 - 
1 Plecitá - 1 
1 Pasqual 1 - 
1 Ouahbi - 1 
1 Nemšovská - 1 
1 Matyáš 1 - 
1 Lomnančíková - 1 
1 Linhart 1 - 
1 Kubišová - 1 
1 Křůmalová - 1 
1 Krůtilová - 1 
1 Kršová - 1 
1 Krempa 1 - 
1 Komárková - 1 
1 Koláček 1 - 
1 Hýţová - 1 

1 Huml 1 - 
1 Hudcová - 1 
1 Hajduchová - 1 
1 Haider - 1 
1 Guček 1 - 
1 Grygarová - 1 
1 Geher 1 - 
1 Gajdoš 1 - 
1 Fišerová - 1 
1 Dudešková - 1 
1 Drápalová - 1 
1 Černá - 1 
1 Čechalová - 1 
1 Bucha 1 - 
1 Borecký 1 - 
1 Belšík 1 - 
1 Balátová - 1 
1 Bačíková - 1 
1 Adams - 1 

1245   605 640 

 
 

 
 
 


