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ROČNÍK XI.         ČÍSLO 4        ČTVRTLETNÍK          PROSINEC  2009

Ať všechny Vaše cesty
v novém roce

vedou jenom správným směrem…
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Ne tak zcela vánoční příběh…

Tento příběh se stal dávno. Jeden muž potrestal svojí pětiletou dcerku, protože ztratila cennou věc.  
Neměli dostatek peněz a zlobil se na ni. Byly Vánoce a druhý den děvčátko dalo otci balíček s těmito 
slovy: „Tatínku, tohle je pro tebe.“
Otec byl nejdřív v rozpacích a když zjistil, že balíček je prázdný, znovu se rozzlobil  a přísným hla-
sem se zeptal : „Nevíš, když dáváš dáreček, že  něco musí být v balíčku ?“
Děvčátko se podívalo na otce se slzami v očích a řeklo: „Není prázdný!  Je naplněný mými pusami!“

Otec se velmi zastyděl, objal svojí dcerku a poprosil o odpuštění .
Od té doby střežil svůj balíček pod postelí jako nejcennější dar a když se mu nedařilo,
 či potřeboval povzbudit, otevřel balíček a vybral z něj jednu pusu.
Každý z nás má takový svůj balíček plný lásky od svých dětí, rodiny, či přátel ... 
Navždy ho chraňme, jako nejcennější dar !

zdroj internet

Vážení spoluobčané,
 rok se s rokem sešel a jsme opět u vánočního vydání našeho zpravodaje. Také Vám připadá, že je 
ten rok čím dál kratší a vánoce častější? Zase abychom bilancovali, která předsevzetí se nám poda-
řila splnit a která vydržela sotva týden. Při této myšlence si vybavím větu jedné ženy, která se léta 
marně snažila svými novoročními předsevzetími změnit svůj život lepšímu: „A tak se mi v letošním 
roce splnila všechna má předsevzetí, která jsem si však poprvé nedala. Pochopila jsem, že opravdu 
nejdůležitější je vnitřní klid a harmonie. Pak teprve se mohou splnit různá přání…“ 
A vnitřní klid a harmonie – to je to, co Vám chci v tom novém roce přát.

Vaše redakce

        Vánoční píseň   -    Jaroslav Seifert

                               Jak ptáci zimomřiví v tom teskném příběhu,
                               ti, které neuživí třpyt hvězdic na sněhu, 
                               my sešli jsme se snící nad lžičkou olova,
                               kéž by nám mohlo říci náš osud doslova.

                               Když už se řítí v spěchu ten žaluplný děj,
                               svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej,
                               ať zvučí trouby hlásné i zpěvy andělů
                               dřív, než přijde smrt a zhasne náš dech ve svém pocelu.

                               A těm u sukní matek dej úsměv do oček,
                               klín plný cukrlátek a hodně vánoček,
                               když už se řítí v spěchu ten žaluplný děj,
                               svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 
oslovuji Vás v období přicházející zimy, v čase adventním, kte-

ré by mělo být přípravou na přibližující se Vánoce a Nový rok. Je 
to období, kdy se vcelku oprávněně očekává od počasí, že přinese 
přírodě odpočinek, že vše bude krásné, čisté a nepořádek bude při-
kryt bělostnou pokrývkou sněhu. Tuto idylickou představu ladov-
ské zimy v období vánočních svátků si přejeme snad všichni a pře-
devším děti. Pořádné vánoční období tohoto typu bylo v přelomu 
let 2005 - 2006, kdy 30. prosince napadlo čtyřicet centimetrů sněho-
vé pokrývky a sníh vydržel až do dubna 2006. To se asi letos nebude 
opakovat, i když, co je v dnešním světě jisté?

Jisté je ale to, že zasněžená vesnice přináší někomu radost, ale 
druhým velké starosti s úklidem veřejných prostor, komunikací 

i chodníků. V této věci bych Vás všechny občany a zvláště majitele domů požádal o dobrovolný 
úklid sněhu z chodníků přilehlým k Vašim rodinným domům, tak jako tomu bylo doposud vždyc-
ky, i když zákon č. 97/2009 Sb., který novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
už přenesl tuto zodpovědnost na vlastníky, tedy především na obec. Za tuto vstřícnost všem pře-
dem děkuji.

Na konci roku obvykle každý z nás účtujeme, co se podařilo a co zase ne. Pro naši vesnici 
byl rok 2009 významným obdobím. Zahájena byla I. etapa rekonstrukce dvou velmi důležitých 
budov, kterými jsou budovy základní a mateřské školy. Proběhla výměna všech oken a dveří za 
plastové, oprava sociálních zařízení v ZŠ, rozšíření horní třídy v mateřské školce, výmalba obou 
budov a další drobnější opravy v celkové částce 1,5 mil. Kč. Proběhlo drobnější rozšiřování cestní 
sítě za 230 tis. Kč – (prodloužení komunikace u starého hřbitova a ve vinařské uličce ve Starém 
potoku), probíhaly opravy chodníků v ulicích Sportovní, Nádražní, na novém hřbitově a v dal-
ších ulicích za cca 1 mil. Kč. Byl vybudován bezdrátový rozhlas do nových ulic Zahradní (Díly za 
zahradou) a v ulici Nová (směrem ke starému hřbitovu) a osazen místní rozhlas na Výklopníku 
pro rodinu Fojtíkovu, vyměněny rozvody klasického místního rozhlasu v ulicích Zámostí, Dolní 
konec a Horní konec  - vše za 350 tis. Kč.  Byly podány žádosti o dotace z fondů EU - na II. etapu 
rekonstrukce obou budov škol, na zateplení budovy zahrádkářů, na vybudování sběrného dvoru 
u ČOV, na dovybavení naší technické skupiny zařízením na lepší údržbu obce a na sociální zaří-
zení pod Výklopníkem. Připravují se další dotační akce, ale tam není obec přímým investorem. 
Jedná se především o dotace v rámci činnosti obou mikroregionů – Strážnicko a Obce pro Baťův 
kanál, tam se jedná především o budování cyklostezek a vybavení související s turistikou a roz-
vojem území pro tyto aktivity. Připravují se stavební projekty na Baťově kanálu – přístaviště, pla-
vební komora a cyklostezka, výstavba cyklistické lávky přes kanál, dětské hřiště, vlaková zastávka 
u Výklopníku a další. Letos se také konaly zajímavé kulturní a sportovní akce, jako  např. Slet čaro-
dějnic na Výklopníku, otevírání plavební sezony na 1. máje, oslava 70. výročí zahájení provozu na 
Výklopníku,  košty vína a destilátů, Sudoměřické hody, plesy, akce Sdružení rodičů při ZŠ, vodní 
cykloshow ve Starém potoku, rybářské závody, fotbalové zápasy a turnaje, hokejbalové extraligové 
zápasy našich dorostenců, atd. Co se nám nepodařilo vybudovat: vodovod a kanalizaci do Starého 
potoka a k tomu navazující ubytování v budově zahrádkářů, pokročit dál ve výstavbě protipovod-
ňové nádrže Telatniska, prosadit smysluplnou rekonstrukci památkově chráněného Statku, spustit 
revitalizaci prostoru v ulici Zámostí za protihlukovou stěnou. To je úkol pro příští období.   

Co nás důležitého v roce 2010 čeká? Akce, které přecházejí z letošního roku, a pokud 
nám budou schváleny dotace z EU, tak tyto následující stavby. Máme eminentní zájem hlavně 
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Usnesení XXIV. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice

9. listopadu 2009.

o příspěvky na zateplení obou škol, na vybudování sběrného dvoru a také o různé dotace na 
dobudování nové a rekonstrukci stávající technické infrastruktury, vybudování vícestupňových 
protipovodňových opatření, na úpravu návsi  a  jednotlivých lokalit a budování cyklostezek. 
V intencích těchto priorit jsou veškeré stávající dotační projekty obce a řídit se jimi bude obec 
i v připravovaných žádostech o příspěvek z dotačních titulů EU.       

Závěrem mého úvodníku Vám všem čtenářům a všem Vašim blízkým přeji příjemné svát-
ky vánoční, vše dobré v roce 2010, hodně zdraví a spokojenosti. 

                        
Stanislav Tomšej – starosta obce

Usnesení: č. XXIV/1:   Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXIV. 
zasedání: RNDr.Bc. Danuši Novákovou a RSDr. Štěpána Bučka 
Hlasování č. 1:  pro 10 ,  proti 0 ,  zdržel se 0 

Usnesení: č. XXIV/2: Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doplněný program XXIV. zase-
dání ZO.
Hlasování č. 2:  pro 10,  proti 0,  zdržel se 0
 
Usnesení: č. XXIV/3: Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí slib nového zastupitele 
Mgr. Tomáše Tomčaly, v souladu s § 69  zákona č. 491/2001 Sb., zákona o obcích.
Hlasování č. 3:  pro 10,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/4: Zastupitelstvo obce Sudoměřice projednalo návrh stavebního řešení 
úpravy smuteční síně na novém hřbitově a rozhodlo o rozpracování studie varianta b) rozšířená 
na projektovou dokumentaci pro stavební povolení.
Hlasování č. 4:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/5: Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s přesunutím úkolu pro starostu 
- projednání řešení situace odkanalizování a zaplavování sklepů v ulici Potoční 
na další ZO.
Hlasování č. 5:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/6: Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí z výplní prostor zastávek 
u statku z tvrzeného skla a pověřuje obecní úřad zajištěním zhotovení díla.
Hlasování č. 6:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/7: Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsouhlasilo odložit projednání nové 
zřizovací listinu Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sudoměřice na příští zastupitelstvo.            
Hlasování č. 7:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/8: Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsouhlasilo přesunout novou smlouvu 
o výpůjčce s Příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Sudoměřice na příští zasedání.
Hlasování č. 8:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0
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Usnesení: č. XXIV/9: Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsouhlasilo  smlouvu o partnerství 
s DSO Strážnicko, IČ 70972869  - jejichž součástí je i předfi nancování akcí z projektu 4Cyk-
loregio ve výši 157.378,- Kč a účelový fi nanční příspěvek ve výši 17.486,- Kč a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy o partnerství. 
Hlasování č. 9:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/10: Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsouhlasilo  smlouvu  budoucí 
o smlouvě o výpůjčce s Obce pro Baťův kanál, IČ 75068478  - na část pozemku parc.č. 1887    
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy budoucí o smlouvě o výpůjčce.
Hlasování č. 10:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/11: Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsouhlasilo mimořádný příspěvek 
DSO Obce pro Baťův kanál, IČ 75068478  ve výši 19.285,70 Kč.
Hlasování č. 11:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/12: Zastupitelstvo obce Sudoměřice odsouhlasilo  fi nanční výpomoc farnos-
ti Krista Krále Sudoměřice ve výši 200 tis. Kč na investice na kostele Krista Krále za podmínky 
doložení rozpisu čerpání fi nanční výpomoci.
Hlasování č. 12:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/13: Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje rozpočtové opatření č. 5 na 
rok 2009.
Hlasování č. 13:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/14:Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje rozpočtové opatření č. 6 na 
rok 2009.
Hlasování č. 14:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/15:Zastupitelstvo obce Sudoměřice  rozhodlo o přesunutí  bodu č. 11   -
Návrh na schválení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru (ÚP SÚ)   a  schválení  opatření 
obecné povahy č. 2 /2009 na další jednání zastupitelstva obce. 
Hlasování č. 15:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/16: Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje návrh zadání změny č.6, 
ÚPN SÚ Sudoměřice .V další fázi změny č. 6 ÚPN SÚ bude zpracován její návrh dle přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Hlasování č. 16:  pro 9,  proti 1(Šebesta),  zdržel se 1 (Sochorová).      

Usnesení: č. XXIV/17: Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje záměr odkoupení části 
pozemku parc.č. 4969 o výměře cca 500 m2,  max. za cenu 25Kč/ m2 a pověřuje starostu k rea-
lizaci tohoto odkoupení. Jedná se o Geometrické oddělení pozemku a příprava kupní smlouvy 
s prodávajícími.
Hlasování č.17:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0       
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Usnesení: č. XXIV/18: Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje přesun části starého nábytku 
z obecní budovy do kabin SK Sudoměřice a nepotřebný oceněn inventární komisí a odprodán, 
případně přesunut pro účely jiných organizací.
Hlasování č. 18:  pro 10,  proti 0,  zdržel se 0       
  
Usnesení: č. XXIV/19: Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje fi nanční příspěvek na činnost 
Charity Strážnice v částce 
5 000,- Kč. Současně revokuje usnesení ZO Sudoměřice č. XXI/14 a XXI/15 ze dne 6.4. 2009 
o neposkytování fi nančního příspěvku organizacím nesídlícím v obci Sudoměřice, účinnost jen 
pro tuto organizaci.  
Hlasování č. 19:  pro 8 ,  proti 3  ( RSDr.Buček, RNDr.Nováková, Ing. Sochor) ,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIV/20:Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s fi nančním příspěvkem na 
dovybavení Nemocnice Hodonín.
Hlasování č. 20:  pro 10 ,  proti 0 ,  zdržel se 1(Tomšej)         
 
Usnesení: č. XXIV/21: Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje nájemní smlouvu s paní 
Márií Kláskovou, o pronájmu pozemků v areálu MŠ Sudoměřice - parc. č. 252/3, 250/3, 255/2, 
255/1, 252/2, 250/1, 252/5 a 248 za cenu  2 Kč/ 1m2 – zpětně 3 roky zpět.
Hlasování č. 21:  pro 11 ,  proti 0 ,  zdržel se 0         

 Usnesení: č. XXIV/22:Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje budoucí smlouvu o zří-
zení věcného břemene s fi rmou SEPETROV s.r.o. IČ 27832031 – je to na parc. 1786/114 v         
k. ú. Sudoměřice, sloužící pro umístění nového venkovního vedení VN pro stavbu fotovoltaická 
elektrárna Sudoměřice 0,5 MW.
Hlasování č. 22:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 2 ( Sochorová, Šebesta)   

Usnesení: č. XXIV/23:Zastupitelstvo obce Sudoměřice odkládá projednání žádosti na příštím 
zasedání  - žádost pana Zdeňka Pavky, Sudoměřice č.p. 359 o zařazení do pořadníku žadatelů 
o obecní byt.
Hlasování č. 23:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0    

Usnesení: č. XXIV/24:Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje fi nanční komisi k prověření 
možností úspor elektrické energie a plynu – jsou k dispozici dvě nabídky. T : do pol. prosince  
Hlasování č. 24: pro 11,  proti 0,  zdržel se 0    

Usnesení: č. XXIV/25:Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu s fi rmou E-ON Dis-
tribuce, a.s. IČ 280 85400 o zřízení věcného břemene na umístění nového kabelového vedení 
NN pro stavbu „Sudoměřice, průmyslová zóna, inženýrské sítě“  na parc. 2564/41 v 
k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 25:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0    

V Sudoměřicích 9. listopadu 2009.  Stanislav Tomšej, starosta
Josef Šebesta, místostarosta 
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Členové kulturní komise
 při zastupitelstvu Obce Sudoměřice
  ve složení: 
 Radka Bučková, Martin Mikl ml.,
 Ivana Rybecká, Marie Smékalová 
 a Pavla Sochorová,
 přejí Vám všem, sudoměřickým,
 krásné vánoce a šťastný rok 2010. 

Schola působící při kostele Ježíše Krista Krále v Sudoměřicích 
Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT

který se koná 

v kostele Ježíše Krista Krále v Sudoměřicích

4. neděli adventní
20. 12. 2009 v 17 h.

Čtvrtletník  Sudoměřský  zpravodaj  vydává Obec Sudoměřice,  PSČ 696 66, 
tel.č. 518 335 222,  e-mail:obecsudomerice@iol.cz   http://www.obecsudomerice.cz/  

Registrační číslo: 370600599 
Redakční rada: Pavla Sochorová, šéfredaktorka, e-mail: pavla.redakce@centrum.cz   

členové redakční rady: RNDr. Danuše Nováková, Bc. Helena Tomčalová,
Jana Miklová,  Marian Kočiš.

Administrace: redakční rada,  450 ks  výtisků
Sazba a tisk:  Petr Brázda - vydavatelství Břeclav

Příští číslo vyjde v březnu 2009
Výtisk zdarma
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V neděli, dne 11. října 2009, se ve volební 
místnosti na statku v Sudoměřicích uskutečnil 
již tradiční slavnostní obřad u příležitosti při-
vítání nově narozených dětí v naší obci.

Kulturní komise spolu s obecním úřa-
dem v Sudoměřicích přejí narozeným dětem 
radostný život a jejich rodičům hodně trpěli-
vosti a lásky při jejich výchově.

Pavla Sochorová

Narodili se: Julie Grossmannová Sudoměřice č. 432
 Barbora Svobodová Sudoměřice č. 321
 Kristián Kucharič  Sudoměřice č. 154
 Cyril Šebesta Sudoměřice č. 283
 Tomáš Salčák Sudoměřice č. 121
 Filip Janča Sudoměřice č. 47
 Klára Kočišová Sudoměřice č. 44
 Adriana Rosypálková udoměřice č. 376
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Misijní den v Sudoměřicích

V neděli 18.října jsme měli možnost podpořit misie 
kněží i laiků v zemích, kde lidé trpí nouzí jak duchovní, 
tak i hmotnou. Upřímné pán Bůh zaplať, proto patří 
všem, kteří přispěli při sbírce v kostele a taky těm, kteří 
si zakoupili před kostelem výrobky z dílny našich dětí 
a maminek. Velké díky patří všem, kteří svými výrob-
ky do našeho malého stánku přispěli. Jelikož měla 
tato aktivita kladnou odezvu, rádi bychom ji příští rok 
zopakovali. Věříme, že se přihlásí další výrobci a tak se 
nám podaří rozšířit nabídku produktů.

Při této příležitosti jsme v tento den odpoledne, do 

našeho kostela pozvali Martina Neumana, 
který se misií v Africe osobně zúčastnil a kte-
rý nám svým vyprávěním život v misijních 
krajích, konkrétně ve Středoafrické republi-
ce, přiblížil.

Josef Janeček

Charita Strážnice uskuteční v sobotu 9. 1. 2010 tradiční

Tříkrálovou sbírku.

Výtěžek z letošní tříkrálové sbírky byl věnován na potřeby Charity Česká republika. Část 
tohoto výtěžku připadla i Charitě Strážnice. Tato částka spolu s výnosem benefi čního diva-
dla III. Hroznolhotské etýdy, zdvojený Nadací Divoké husy a sponzorským darem fi rmy Karel 
Kaňák s.r.o. byla použita na nákup 
osobního automobilu pro službu 
Osobní asistence.

Služba Osobní asistence v naší 
Charitě samostatně funguje od roku 
2007 a nutně potřebovala vlast-
ní vozidlo na přepravu zdravotně 
postižených klientů.

Všem dárcům i  koledníkům  
upřímně děkujeme a věříme, že 
projekt tříkrálové sbírky podpoříte 
i v roce 2010.
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Dokážeme se správně připravit na Vánoce?

Po dobu čtyř týdnů se připravujeme na Vánoce. Začal ADVENT. V 1. adventní neděli někte-
ří z vás při mši sv. posvětili věnce. A co dál? Přiblíží se doba, kdy si budeme připomínat narození 
Ježíše Krista. Ale v dnešním uspěchaném světě je to také doba shánění, velkých úklidů, pečení 
a nevím čeho ještě. Snažíme se, aby naše Vánoce byly ty nej... Lítáme, nadáváme, plahočíme se, 
abychom zasedli na Štědrý den k plnému stolu, rozdali si ty nejdražší dárky, popřáli si šťastné 
a veselé svátky a zhroutili se v křesle před televizní obrazovkou. Ale to v žádném případě není 
to, co mají Vánoce představovat. Čtyři adventní svíce ať jsou pro nás světlem, které nám svítí na 
cestě k pravému prožití Vánoc. Vánoc, které by byly svátkem pravého míru a pokoje. Všichni 
uklízíme své byty, abychom přivítali své známé. Ale nezapomeňme uklidit i svá srdce. Vždyť 
bychom v něm měli uvítat hosta nejvzácnějšího - Pána Ježíše. Zametáme chodby a chodníky 
ke svým bytům a domům, ale nesmíme zapomenout zamést i cestičky k lepším vztahům mezi 
námi občany. Ozdobíme stromky a rozdáme dárky svým blízkým, aby každý viděl, jak se máme 
rádi. Ale je rovněž velmi důležité pro ty z nás, co jsme věřící, abychom, když se sejdeme ve 
vyzdobeném naším farním kostele, rozdali si mezi sebou dárek nejvzácnější - lásku. Aby všichni 
kolem nás poznali, že patříme k sobě, že jsme křesťané. Když pak budeme na Vánoce oslavovat 
narození Pána Ježíše a zpívat koledy, můžeme si také všichni zazpívat:  „Poznají nás po lásce 
křesťany, křesťany, ano po lásce poznají křesťany”.

 O.Jiří SchP.,administrátor-

Ukončení církevního roku

V neděli 22. listo-
padu 2009 v podvečer 
se za naším kostelem 
sešli všichni, kteří měli 
zájem připomenout 
si a taky oslavit konec 
církevního roku. Stalo 
se tak zřejmě poprvé 
v historii Sudomě-
řic a doufejme, že ne 
naposled. Oslava to 
sice byla skromná, 
ale o to upřímnější. 
Po krátkém uvede-
ní otcem Jiřím jsme 
slavnostně otevřeli 
šampaňské pro dospě-
lé  i to pro děti. Násle-
dovala salva rachejtlí 
a malé vystoupení malých dobrovolníků. Po krátkém zamyšlení byla možnost společenské dis-
kuse. Za zmínku stojí i pestré pohoštění, jež si zúčastnění sami připravili a přinesli s sebou. 
Myslím, že akce se vydařila a že určitě stojí za to ji v příštím roce zopakovat. Snad se nás sejde 
více a přibudou i nějaké hudební nástroje.

                                                                                                                                 Josef Janeček
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Ze školních lavic

Školní rok se rozběhl v plném proudu a pomalu se blíží čas adventní.  

Podzim přinesl žákům ZŠ i MŠ spoustu zajímavých akcí:
 25. 9. 2009 se žáci  1. stupně ZŠ zúčastnili 

výchovně vzdělávacího programu CHKO s názvem 
„Příroda- mocná čarodějka“ .  

1. 10. 2009   Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Sudo-
měřice uspořádalo „Soutěžní výstavu dýní“  zakon-
čenou lampiónovým    průvodem.

2. 10. 2009  proběhlo vyhodnocení nejzdařilej-
šího PODZIMNÍČKA v MŠ. Žáci s rodiči vyrobili 
krásné „Podzimníčky“, za což si zaslouží velkou 
pochvalu. 

 5. 10. 2009 připravilo divadélko ROLNIČKA  
poutavé představení  pro žáky MŠ a prvního  ročníku ZŠ. 

19. 10. 2009  žáci MŠ spolu s žáky 1. a 2. ročníku ZŠ shlédli s nadšením divadelní představení 
„Pohádka z klobouku“  ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.   

 18. 11. 2009    Proběhl projekt ZŠ  „Vztahy mezi lidmi“.  V rámci projektu měli možnost 
rodiče žáků základní školy nahlédnout do výuky svých dětí.  Od 15.00 hod. se pak konala letos 
velmi úspěšná „Cukrárna u maminky aneb i slaná tečka může být sladká.“ Všem rodičům 
a přátelům školy děkujeme za účast a přípravu výborných pochoutek. 

25. 11.2009 si měli možnost žáci ZŠ vyrobit v kreativní dílně svíčky a v odpoledních hodi-
nách si pak ve školní družině zdobili adventní věnce.

26. 11. 2009 „A JE TU ADVENT“- rodiče spolu s dětmi MŠ zdobili adventní věnce a  vyro-
bili vánoční výzdobu. To vše pod vedením paní Podrazilové.

Do konce roku zbývá ještě několik 
dní, ve kterých nás čekají následující 
akce:

Žáci 2. - 5. ročníků  ZŠ navštíví 
Hvězdárnu a planetárium Mikuláše 
Koperníka v Brně,  proběhne „Tvořivá 
dílna pro rodiče- MOZAIKA“ a  všichni  
žáci ZŠ se zúčastní programu „Raduj-
me se, veselme se“ ve Skanzenu ve 
Strážnici. V mateřské škole se mohou 
děti těšit na  „Čertovské harašení“,  
a představení divadélka „Rolnička“ 

18. 12. v 18. 00 hod. se uskuteční 
„Zpívání u stromečku“, kde vystoupí kromě dalších děti MŠ, ZŠ a taneční kroužky pod vedením 
paní R. Bučkové a paní M. Mikulkové. Tímto všechny srdečně zveme!

Mgr. Hana Veselá  -  zástupce statutárního orgánu
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Fotogalerie z projektového dne „Vztahy mezi lidmi“

kreativní dílna pro děti -výroba svíček

Výroba adventních věnců ŠD
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„Cukrárna  u maminky…“
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„Podzimníček“ v mateřské škole

Zdobení adventních věnců a výroba vánočních ozdob v MŠ
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ZIMA, ZIMA

    Zima přišla k nám.
    Děti stavějí sněhuláky
    a prší sníh, 
   děti se smějí
   a jedou na saních.
   A rukavice na rukách 
   je krásně hřejí
   a dospělí se smějí.
   Však proč ne? 

VÁNOCE

     Vánoce jsou tady!
     Jmelí, kvítka voní všady.
     Domy jsou plné kvítí,
     Všude všechno svítí.
     Vánoce jsou tady.

    
    Katka Mráková

Jménem všech dětí a zaměstnanců školy Vám přeji
klidné prožití adventního času, pohodu a radost o Vánocích

a VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU.                 
 Mgr. Hana Veselá

Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ Sudoměřice 
a OÚ Sudoměřice

Vás srdečně zvou dne 6. února 2009 v 19,30 hod.
do místní tělocvičny na tradiční

ŠKOLNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje hudba Marka Bučka Dolinečka.

Občerstvení zajištěno, bohatá tombola
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Výstava dýní a lampionový průvod

Dne 1. Října 2009 byla 
rodičovským sdružením při ZŠ 
a MŠ uspořádána již tradiční 
hallooweenská výstava dýní. Je 
naprosto zřejmé, že tato akce 
získává na oblibě, protože rok od 
roku jsou dýňové výtvory dětí 
i jejich rodičů stále nápaditěj-
ší a je skutečně na co se dívat. 
Vystavené dýně byly rozesmáté, 
zamračené, s vlasy, vousy, s rohy, 

ale objevila se také myška, pavouk, labutě, všelijaké lampičky a jedna z dýní dokonce kouřila…
 Po vyhlášení vítězů se už hlavně děti (ale nejen ty) těšily, až si budou moci rozsvítit své 

lampionky a vydat se s nimi 
v průvodu po dědině. Také v 
případě lampionů už se zača-
ly objevovat první vychytáv-
ky :-), což je novou motivací 
pro další rok. Těšíme se na 
něj. 

Rodičovské sdružení při 
ZŠ a MŠ
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Setkání seniorů

V neděli, dne 25. října 2009, 
se v místní tělocvičně uskuteč-
nilo již tradiční setkání seniorů 
naší obce. Příchozí obdrželi milé 
pytlíčky s obsahem voňavých 
bylinek, které s dětmi z naší ško-
ly vyrobila paní vychovatelka 
Hadašová. Uvnitř čekal vyzdo-
bený sál a taneční parket.

 Po slovu pana starosty obce 
vystoupili se svým programem 
žáci ze sudoměřického tanečního 
kroužku paní Bučkové a zazpíva-
ly děti z pěveckého kroužku ze 
základní školy v Žádovicích, pod 
vedením paní Lucie Hatalové. 

K tanci i poslechu do večerních 
hodin vyhrávala Dolinečka pana 
Marka Bučka. Pro zúčastněné bylo 
také připraveno malé občerstvení 
a výborné víno pana Františka Buč-
ka. 

Tato akce se uskutečnila pod 
fi nanční záštitou Obce Sudoměřice 
a zprostředkovali ji členové kulturní 
komise. O přípravu sálu se postara-
li zaměstnanci obce a pan Harašta. 
Všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu, děkuji. 

                                                       
               

                                                                           
                                                                            

 

Pavla Sochorová 
 předsedkyně kulturní komise
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Svatomartinské ochutnávání mladých vín 

Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patřila dobře 
vykrmená a upečená tzv.“Martinská husa“. Původ spojitos-
ti mezi svatým Martinem a husou můžeme nalézt ve dvou 
legendách. Ta prvá praví, že husy svatého Martina při kázání 
tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči. Druhá 
legenda praví, že se svatý Martin před svou volbou biskupem 
ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kdákáním 
prozradily.

Ať už to bylo tak, onak nebo úplně jinak je jedno. Každo-
pádně husa patřila k nejhlavnějším pokrmům. Rozdělování 

jejího masa mělo určené pořadí. Nejnižší sluha dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší sluha 
stehno, hospodář sám si nechával zbytek. Kůže z husích nohou se dávala do střevíců pod nohy, 
aby se nepotily nebo mezi prsty, aby nerostla kuří oka.

Neméně známé bylo i svatomartinské pečivo. Kromě hus byly obvyklým jídlem na 
sv. Martina svatomartinské rohy, rohlíky nebo podkovy svatého Martina. Martinskými roh-

líky podarovávala děvčata své hochy. Velikým rohlíkem, plněným mákem nebo povidly býval 
podarován ze služby odcházející čeledín nebo děvečka.

                                   Úryvek z knihy „Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce – Podzim“

Svatomartinský obyčej navazuje na staré tradice. České pranostiky praví: Když na Martina 
mráz uhodí, na rok dobré víno se urodí. Nebo Na svatého Martina - jiskrná vína. Naše novodobá 
tradice vychází z dávného zvyku vinařů připíjet si na svátek Sv. Martina poprvé novým, jiskr-
ným mladým vínem. Tento obyčej je znám již z období, kdy panoval Josef II. 

V Sudoměřicích se taky slavil Sv. Martin. MO ČZS pořádala v sobotu 14. 11. 2009 od 
17. hodiny tradiční Svatomartinské ochutnávání mladých vín spojené s ochutnáváním husích 
specialit. Tohoto přátelského posezení v budově zahrádkářů  ve Starém potoku  se účastnili 
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místní vinaři, přátelé z družebních organizací vinařů ze Skalice, Strážnice a Petrova,  zástupci 
obce, farnosti a mikroregionu. Slavnost začala posvěcením – požehnáním svatomartinského 
vína a vzorků mladých vín ze Sudoměřic, Petrova, Skalice a Strážnice. Posvěcení provedl náš pan 
farář P. Jiří Szwarc SP.   Pak následoval přípitek svatomartinským vínem a ochutnávání husích 
specialit. Předkrmem byly patenty s náplní z husích jater, hlavním jídlem byla svatomartinská 
husa s červeným a kysaným zelím s bramborovými i klasickými knedlíky. Přátelská atmosféra 
a koštování letošních mladých vín vydrželo do pozdních nočních hodin. Poděkování patří všem 
organizátorům, panu faráři,  manželům Schäckovým za přípravu jídel a dalším sponzorům 
a pomocníkům.

Členové MO ČZS v Sudoměřicích

Košt ovocných destilátů
Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořádá dne 13. 

února 2010 v místní tělocvičně ZŠ košt ovocných desti-
látů a ochutnávku tradičních moravských jídel a mace-
rátů. Začátek koštu je ve 14 00hod. K tanci a poslechu 
hraje cimbálová muzika Strážničan. Vyhlášení výsledků 
a předání cen a diplomů bude v 17 00hod. Součástí tohoto 
koštu je i vyhlášení  Pěstitelská pálenice roku.  Dne 29. 
ledna v 17 00hod proběhne v místní tělocvičně degustace, 

na kterou srdečně zveme všechny místní degustátory. Vzorky na výstavu se vybírají do 27.ledna. 
Láhev na jeden vzorek, to je 0.33l klasický „sodovek“, lze vyzvednout jak už tradičně v místích 
hospůdkách a nebo u p. P. Leskovského, p.L. Kolaříka a p. Z. Fojtíka. Těšíme se opět na Vaši 
hojnou účast .    

S pozdravem
S.P.Dest. Sudoměřice.
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Všem našim zákazník m a p átel m p ejeme
plno radostných a úsp šných dn v nadcházejícím roce 
 a p íjemné prožití svátk  váno ních. 
Na další spolupráci  v roce 2010 
se t ší

          P j ovna lodí pod Výklopníkem 

MRS Van urák p eje všem len m krásné prožití váno ních svátk ,
pevné zdraví a mnoho rybá ských úsp ch v novém roce 2010. Dále
d kuje všem svým sponzor m a široké ve ejnosti za projevenou
podporu. S p áním p íjemného prožití váno ních svátk a mnoho
úsp ch v novém roce 2010.

MRS Van urák – Petr v zdar

TAXISLUŽBA
Josef Holek 

603 535 006 
íslo je vhodné, voláte-li ze Sudom ic, Petrova, Strážnice, Skalice a blízkého okolí 

737 775 762 
z ostatních region

( v každém p ípad  se vždy správn  dovoláte ) 

Základní ceník: 
Nástup: 10,-    Jízda: 20,- / km 

Smluvní doprava pro firmy, expresní doprava maloformátových zásilek a jiné. 
 Plátce DPH. 



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJPROSINEC 200922

Na Štěpána, néni pána…

Na druhý svátek 
vánoční připadá litur-
gický svátek svatého 
Štěpána. Je připomín-
kou židovského prvo-
mučedníka, jáhna prv-
ní křesťanské komunity 
v Jeruzalémě, který se 
obrátil na křesťanskou 
víru. Byl obviněn z rou-
hačství a ukamenován 
v r. 35 n. lp.

V našich zemích 
býval tento den spojen 
s odchodem čeledínů 
ze služby. Možná právě 
proto se v našem regio-
nu držela po mnoho let 

tradice „chodění po službě“. 
Už jako malá jsem měla možnost vidět, jak se právě o Štěpánu moje sestra a její kamarádky 

proměnily v statné jinochy a s neutuchajícím smíchem a zpěvem obcházely dědinu. Moc jsem se 
těšila na to, až také já dosáhnu věku, až budu moci okusit tento jediný den v roce, kdy je dívkám 
povoleno vzít na sebe chlapecký kroj a vžít se alespoň na chvíli do pocitů opačného pohlaví. 
A protože všechno má svůj čas, i já jsem se dočkala. Jakmile jsme s těmi „staršími“ absolvovaly 
naše první krojové hody, mohly jsme se přidat i ke štěpánské obchůzce. Tu jsme si pak s kama-
rádkami užívaly několik let po sobě.

Oblékání jsem si vychutnala. Na bílou košili musela jít chlapecká kordula. A protože moje 
babička měla dva syny, mohla jsem si vybírat: zelenou s kytičkama, červenou se zlatou nití, 
modrou protkanou stříbrem… no  paráda. Kordulka se u krku zapnula krásným kovovým knof-
líkem se skleněnými slzičkami, který se ale vzápětí přikryl krajkovou mašličkou (škoda). Dolní 
části kordule propojily dlouhé vyšívané pentle, které pak při chůzi pěkně vlály, ale v určitých 
chvílích zavazely a musely se přehazovat přes rameno… A protože v prosinci nebývá teplo ani 
mladým dívkám, přišla na řadu i vyteplená černá sukenná kamizola. Když jsem poprvé tu větší 
vytáhla z truhlice, byl ještě v kapsičce u podšívky ukrytý malinký křížek. Takový milý pozdrav 
z minulosti.  

Tmavé sukenné kalhoty s výšivkami mi tenkrát byly, k mému údivu, přesně akorát, což mě 
přivádělo k myšlence, jak štíhlí museli ti chlapci být. Řemen jsem obtočila kolem pasu a při dru-
hé otočce svěsila až na zadek (babička říkávala, že tak to nosili ti největší frajeři). Koneckonců, 
dnes mládencům nevisí řemen, ale přímo kalhoty. Největším zážitkem však byla koruna celého 
kroje – třiačtyřicítky čižmy stařečka Šebesty. S trochou nadsázky by se dalo říct, že jsem v nich 
udělala dva kroky a boty pořád stály. 

Když jsme se pak uviděly (a teď trochu váhám, jestli už od tohoto okamžiku neužívat 
měkkého i), stálo to zato. Samí krásní chlapi. S knírem, bez kníru, blonďáci, tmaví, v beranici, 
v klobouku, hlavně dobře naladění. Protože jsme byli poměrně velká krojová „partija“, čekalo 
nás hodně zastávek po dědině. Nepřipadalo v úvahu návštěvu u některého z chlapců vynechat. 
Doprovázel nás na harmoniku Joška Kobéda „Gabra“ nebo jsme prostě chodily jen se zpěvem. 
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První zastávka bývala směrem na horní konec – u „Stovků“. „Dobrý večér, hospodářu!“  „Dobrý 
večér, chuapci. Co vás k nám přiváďá?“ „A tož do služby sa huásíme.“

„No a co tak zastanete, co šecko umíte?“ „Šecko. Dřevo naštípeme, kozu podójíme, aj 
k dobrému jídlu a pití sa dobře postavíme.“ „Aj o vašu hospodyňu sa dobře postaráme, aby 
nemoseua těžké věci táhat.“ „A ty si kerý?“ opáčil hospodář. „ Já su Paveu od Macháčků na 
kameni.“ „A já Jura, z cimenta.“ A Jošké, Jané, Jara a další chlapi se hlásili. „Toš, třebas ty, z teho 
cimenta bys mohu ukázat, co umíš.“ „Mně náš stařeček říkávali do jídla jak vlk a do práce jak 
baránek.“ „No nic, toš sa pobídnite.“ A to byl signál, že všecky dobroty na stole a dobré víno je 
načase pokoštovat. A potom: „Zbohem, hospodářu, zkusíme to eště inde“ a další a další návštěva 
navlas podobná té předchozí. V tom večerním tichu bylo slyšet dívčí „Chodíme, chodíme, hore 
po dědině“ s mužským akcentem a velké těžké boty udávaly šoupavý rytmus na drsné asfaltce. 
Nejvzdálenější, zato nejdobrodružnější cesta bývala ke klukům Fojtíkovým na Přístav. Necháva-
ly jsme si ji vždycky nakonec. Když jsme v předsíni odložily ty obrovské boty, čekaly už na nás 
tácy chlebíčků a zákusků…Bývala to zastávka nejdelší.

Časem pochopitelně přešla tato tradice na „ty mladší“ a nezbývalo, než jen vzpomínat. No 
a to jsem tak jednou po letech zase vzpomínala a vyprávěla svým kolegyním v práci, jaké to 
kdysi bývalo na Štěpána pěkné a jestli by to nestálo zato si to ještě jednou zopakovat. Tenkrát 
se mnou pracovala i Maruška Graubnerová, „stará“ souboračka z Danaje a že proč ne. Když se 
přidaly ještě další dvě kolegyně, nebylo co řešit. Maruška obstarala strážnické a já sudoměřic-
ké chlapecké kroje a vyrazily jsme po svých hodonínských i holíčských kolegyních a kolegách 
s houslemi a starým dobrým „Chodíme, chodíme…“. Pravdou je, že nadšené jsme nebyly jenom 
my, ale hlavně ti navštívení a to bylo smyslem vlastně vždycky. Pobavit sebe a udělat radost dru-
hým. Škoda, že už dívky v chlapeckých krojích nevidět. Ale kdoví, třeba časem.

Chlapci nám to potom vždycky opláceli na Nový rok. Ale to už je zas jiné vzpomínání…                                                                                         
Pavla Sochorová
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Z archívu…
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Sociální okénko

Dotaz: Jsem rozvedená, vychovávám své dvě děti, z nichž jedno právě dostudovalo, avšak 
druhé – syn – ve svých 17 letech  odešel ze školy a je evidovaný na úřadu práce. Je povinností 
jeho otce platit na něj výživné až do jeho zletilosti?

Odpověď: Zákon o rodině 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 85 odst. 1) stanoví, 
že vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou schopny samy se 
živit. Z toho vyplývá individuální přístup vždy k situaci každého dítěte –  vyživovací povinnost 
rodičů k dítěti nemusí končit  ani ukončením školy jako přípravy na budoucí povolání, pokud 
se  pak dítě z nějakých důvodů,např. zdravotních, nemůže samo živit, ani zletilostí dítěte, z téhož 
důvodu. Naopak pouhá nezletilost dítěte, pokud je schopno samo se živit, nezakládá povinnost 
rodiči platit na něj výživné. 

To najdeme i v uveřejněné judikatuře k tomuto problému č. R 100/67 – schopnost dítěte 
k tomu, aby se živilo samo, není závislá na dosažení určité věkové hranice, není tedy důvodem 
k tomu, aby bylo plnění vyživovací povinnosti rodiče k dítěti omezováno předem dosažením 
určité věkové hranice dítěte (např. nabytím zletilosti). 

To je také případ Vašeho syna, který odešel ze školy a nyní je evidovaný na úřadu práce. 
Je tedy schopný živit se sám, hledá zaměstnání, a jeho otec už nemá povinnost platit na něj 
výživné.

Dotaz č. 1: Mám problém v zaměstnání, protože můj zaměstnavatel mně upírá právo na 
volno při stěhování. Ty dva dny jsou pro mě důležité, protože jsem si téměř všechnu dovolenou 
vyčerpal na stavební práce při rekonstrukci bytu a kdybych je i mohl oželet, příčí se mi, že se tak-
to zaměstnavatel chová. Na konzultaci s právníkem či zastupování nemám fi nanční prostředky. 

Dotaz č. 2: Moje zaměstnavatelka mi už dva měsíce neplatí mzdu, přitom ode mne 
vyžadovala práci přesčas a navíc mě obvinila, že jsem ukradla peníze v hotovosti, aby mě mohla 
propustit  bez toho, že by splnila své povinnosti vůči mně.

Odpověď: Bezplatnou právní pomoc poskytují občanské poradny, možno vyhledat na 
internetu blízkou vašemu bydlišti – www.obcanskeporadny.cz. 

Dále pak od 1.6.2009 zahájilo činnost občanské sdružení Iuridicum Remedium (IuRe),kam 
je možné obrátit se s prosbou o radu, konzultaci, o sepsání podání nebo i o zastupování u soudu 
nebo správního orgánu.  

Občanskému sdružení je možné písemně nebo e-mailem zaslat stručný popis případu a kopie 
(nebo skeny) dokumentů, na základě kterého bude vyhodnoceno, jestli a jak je možné pomoci. 
V případě potřeby je pak možný i osobní kontakt s pracovníkem občanského sdružení.

Kontakt: Iuridicum Remedium, o.s. U Průhonu 23/1204, 170 00 Praha 7 nebo e-mail: iure@
iure.org , více informací http://www.iure.org

                                                                                                            Bc. Helena Tomčalová 
                                                                                                            členka sociální komise
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Komise životního prostředí

Vážení spoluobčané,
musím konstatovat, že za posledních pár let se v naší obci udělalo, dá se říct,  maximum pro 

občany Sudoměřic v tom, aby měli co nejvíce možností a bylo  pro ně co nejjednodušší zbavit se 
odpadů, které se vyprodukují v domácnostech. Snaha OÚ je, aby všichni občané z naší obce měli 
možnost se domácího i zahradního odpadu co nejjednodušeji a legálně zbavit. Cílem je zabránit 
vytváření černých skládek v okolí obce a pálení zahradního odpadu na zahradách. U odpadu, 
který se dá recyklovat, šlo o zvýšení počtu sběrných míst v obci s barevnými kontejnery na 
tříděný odpad (papír, plast, sklo), taky je možnost zdarma si vyzvednout barevné pytle na obec-
ním úřadě a tento odpad třídit doma, odkud jej poté svezou zaměstnanci OÚ na určené sběrné 
místo. U směsného komunálního odpadu máme další dvě možnosti, kdy jednou z možností jsou 
popelnice, kterou má drtivá většina domácností. Popelnice se vyváží pravidelně každý druhý 
týden. Vývoz popelnic je jediné zpoplatnění odpadu, na které jako občané Sudoměřic přispíváte. 
Druhá z možností jsou velkoobjemové kontejnery, jejichž přistavení se za posledních pár let více 
jak zdvojnásobil. V tomto roce se navíc kontejnery po naplnění vyměnily i v průběhu víkendu, 
z důvodu stížností od občanů, že kontejnery jsou už v pátek plné. 

Kdybych měl hodnotit třídění odpadu, je velmi chvályhodné, že většina z vás se do třídění 
odpadu zapojila. Je to vidět na meziročním nárůstu vytříděného odpadu v tunách za rok. 

Pro porovnání za rok 2006, bylo vyvezeno cca 27 tun, za rok 2008 už to bylo cca 43 tun vytří-
děného odpadu. Projevilo se to, ale i na svozu komunálního a směsného odpadu, kdy celkové 
množství tohoto odpadu klesá. Za rok 2006 bylo vyvezeno 338 tun. Za rok 2008 to bylo jenom 
315 tun.

A proč to všechno píšu? 
I když OÚ vynakládá nemalé fi nanční prostředky na svoz a ukládání odpadů a neustále se 

snaží zvyšovat možnosti jak se odpadu zbavit, stále je to pro některé z nás asi málo. 
Nejvíce se objevují stížnosti vztahující se k pálení zahradního odpadu na zahradách, ale 

i k pálení plastů a podobných materiálů a to nejenom ze zahrad, ale i z kotlů na pevná paliva. 
Někdo si asi myslí, že když tyto materiály spálí doma v kotle tak je to něco jiného a vůbec si 
neuvědomuje, že znepříjemňuje ostatním spoluobčanům život v obci.

Vyjděte si schválně sami na procházku a poznáte, jak je nepříjemné, když zápach z plastů 
nebo pneumatik cítíte ještě doma. Hodně se rozmohlo pálení tohoto odpadu po 23:00 hodině, 
kdy si dotyční myslí, že nikdo nic neuvidí ani neucítí. Opak je pravdou.

Nebuďte ohleduplní jenom sami k sobě, ale i k nám k ostatním.
Doufám, že se nad předchozími řádky pozastaví ti, kterých se to týká a uvědomí si, že odpad 

z domácnosti, ale i ze zahrady se nepálí doma, ale ukládá se na místo k tomu určené. Obecní 
úřad jim k tomu poskytuje dostatek možností.

Děkuji a doufám, že už se v KŽP nebudeme zabývat žádnou podobnou stížností.

Jelikož se blíží konec roku, chci vám jménem KŽP popřát hezké prožití 
vánočních svátků a do Nového roku hodně úspěchů.

Marian Kočiš - předseda KŽP
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Zhodnocení sezony 2009 - Hynčica vítězem Slovenského 

poháru

SK Grafobal a jeho jezdci měli na závěr letošní sezony další důvody k oslavám. 
Celá sezona byla ve znamení úsporných opatření, protože fi nanční krize naplno zasáhla 

i náš klub. Sponzorské peníze se letos nenašly a tak museli jezdci sáhnout hlouběji do vlastních 
kapes.  

Finančně nám pomohla jen Obec Sudoměřice a Město Strážnice, kterým tímto děkujeme.
Takže prvním důvodem k oslavám bylo to, že jsme tu letošní jubilejní 25. sezónu dotáhli 

až do zdárného konce. Druhý důvod se našel při fi nále Slovenského poháru ve Vrátné Dolině, 
kde Vlastik Hynčica vybojoval celkové prvenství v poháru a Martin Mikulenka vystoupil na 
třetí stupínek. A do třetice by se dalo oslavovat začátkem října v Kálnici, kde náš team uspo-
řádal velmi vydařené Mistrovství sjezdových tříčlenných teamů. Prvenství sice získal Novatec 
Piešťany, ale druhé místo patřilo SK Grafobal (Hynčica,Mikulenka,Matyáš). Navíc Hynča zajel 
nový rekord tratě a zvítězil v absolutním pořadí. Výborně si jezdci vedli i v Českém poháru, kde 
Vlastik obsadil 3. místo a Martin 4. místo. Za očekáváním zůstaly jen starty ve Světovém poháru. 
Přesto, že se do fi nálového závodu naši jezdci téměř pokaždé dostali, výsledek byl vždy až okolo 
50. místa, což bylo za očekáváním jezdců i vedení. Výstižně to zhodnotil Martin Mikulenka slo-
vy ,,Ve světě je skutečná Elita, my by jsme se měli přejmenovat na Jelita“. Nutno podotknout, že 
světovou špičku tvoří jezdci Austrálie, Nového Zélandu, Anglie, Španělsk, Francie,atd. Převážně 
všichni závodí celoročně a tak se s nimi my,kteří od října do dubna sedíme doma a sledujeme je 
jen na netu, nemůžeme rovnat. V juniorské kategorii vybojoval Tomáš Weiss 3. místo při Mis-
trovství ČR a Petr Mach zajel v závěru sezony několik slušných výsledků okolo 5. místa.

Naši mladí jezdci se budou mít šanci předvést v následující sezoně, protože všichni zůstávají 
v juniorské kategorii. Otazník zůstává jen nad starty Martina Mikulenky, který si rád zajezdí  
na motokrosové Hondě  a tak je na vážkách,čemu se věnovat víc. Jeho forma ve sjezdových 
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KOVOSTEEL NOVITECH

Dne 14. listopadu 2009 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení Mezinárodního Mistrovství 
Střední Evropy Závodů automobilů do vrchu KW BERG – TROPHY 2009. Sudoměřický tým 
KOVOSTEEL NOVITECH Motorsport se umístil na 2. místě za LIQUI MOLY teamem. V abso-
lutním hodnocení jezdců se na 5. místě umístil Michal Novický, který jezdil s formulí Reynard 
032 F3. 

Za KOVOSTEEL NOVITECH Motorsport zaslouží největší poděkování mechanici – Petr 
Pavka, David Krištofík, Lukáš Krištofík, Rudolf Slováček, kteří absolvovali celou náročnou sezo-
nu, dále pak děkujeme partnerům – KOVOSTEEL s.r.o., BONEGA s.r.o., Autodoprava Interna-
tionale Autotransport Josef Ondruš, RUML s.r.o., ŠEDOVÁ s.r.o., Autocora, Reklamní služby 
Strážnice Konečná, Obec Sudoměřice, JP Engine, Automyčka Express, AVON Racing Tyres, 
Araver Strážnice, Vinařství Bučkovi, Miloš Hartman – soustružnické práce, František Petřík 
– strojírenské práce, Josef Dohnálek – know how týmu, Zámečnictví Krakovičovi, Naše Slovác-
ko, Radio Jih, Radio RockMax, Rádio Dyje, Televize Slovácko, Lubomír Gajdorus – elektronic-
ko-technické práce.

závodech ale šla v posledních letech stále vzhůru a tak všichni členové věří, že Martina na sjez-
dových tratích a hlavně na stupních vítězů ještě uvidíme.

Tak sezona 2009 je za námi a jezdce zase čeká zimní tréninkový kolotoč v posilovně, bazéně, 
na trenažéru atd. A vedoucího nespočetné množství telefonátů, schůzek a jednání o fi nancích 
a materiálu, abychom i za rok mohli úspěšně hodnotit sezonu 2010.

Doufejme, že radostné záběry na stupně vítězů a dresy SK Grafobal uvidíme v budoucnu 
co nejčastěji :)

                                        Tak sportu zdar.                                   Zdeněk Florián- manager klubu

Michal Novický
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Zhodnocení dosažených výsledků fotbalového mužstva SK 

Sudoměřice v podzimní části SR 2009-2010 v okresním přeboru

S velkým očekáváním po letní přípravě a stabilizaci kádru družstva mužů fotbalového oddí-
lu SK Sudoměřice jsme vyhlíželi k prvním výsledkům boje našeho mužstva o mistrovské body 
v Okresním přeboru, kam jsme po zásluze postoupili na základě výsledků a umístění v tabulce 
minulého soutěžního ročníku. 

Podzimní část SR 2009-2010 byla zahájena 1. kolem dne  9. srpna 2009 na domácím hřišti 
s družstvem SK Uhřice, a ukončena 13. kolem dne 1. listopadu 2009 soutěžním utkáním ve 
Tvarožné Lhotě.

Zde jsou dosažené výsledky v sout žních utkáních našeho mužstva v jednotlivých
kolech:

Podzimní ást SR 2009-2010 
íslo kola Datum Sout žní utkání Výsledek 

1. 9.8.2009 Sudom ice - Uh ice 3 : 0 
2. 15.8.2009 Mikul ice – Sudom ice 2 : 1 
3. 23.8.2009 Sudom ice - Moravany 2 : 2 
4. 30.8.2009 Rad jov – Sudom ice  3 : 1 
5. 6.9.2009 Sudom ice – Žádovice 3 : 0 
6.  13.9.2009 Ježov – Sudom ice  1: 3 
7. 20.9.2009 Sudom ice  Hovorany  4 : 2 
8. 26.9.2009 Svatobo ice – Sudom ice  1 : 3 
9. 4.10.2009 Sudom ice - Ždánice 2 : 1 

10. 11.10.2009 Dambo ice - Sudom ice 2 : 1 
11. 17.10.2009 Sudom ice - Žarošice 0 : 1 
12. 25.10.2009 Sudom ice - Hovorany 1 : 4 
13. 1.11.2009 Tvarožná Lhota – Sudom ice 1 : 1 

P ehled st elc  branek za podzimní období:
Vst elené branky v jednotlivých utkáních Jméno 

hrá e 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

F. Pochylý /  /    /  / /    5 

T.Balcír /    /  / /      4 

T. Novotný / /            2 

A. Novák   /           1 

D. Janík    /  / /     /  4 

P. Semotán     /    /     2 

T. Pochylý     /         1 

T.Kone ek      // / /      4 

L. Chudí ek        /      1 

L.H eba ka             / 1 

Celkem 3 1 2 1 3 3 4 3 2 1 0 1 1 25 
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P ehled o ud lených žlutých a ervených kartách rozhod ími našim hrá m v podzimní 
ásti SR 2009/2010:

Jednotlivá kola podzimní ásti SR 2009/2010 Jméno 
hrá e 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

ŽK/ 
K

Po adí

Filip
Pochylý  /  /      /   / 4 2 

Dušan
Janík  / / /   / /  /    6 1 

Lukáš
H eba ka

K         / 1/1

Petr
Semotán  /  /       /   3 3 

Lubomír 
Chudí ek    /          1 5 

Aleš
Novák    / /    / /    4 2 

Tomáš
Balcír    /          1 5 

Tomáš
Novotný     /         1 5 

Tomáš
Kone ek        /    /  2 4 

Milan
Tomík 

        K     
-/1

Tomáš
Pochylý 

         /  / 2 4 

Ji í
Chane ka

          /  1 5 

Celkem 0 3 1/1 6 2 0 1 2 1/1 4 2 3 1 26/2  

Po adí trestaných hrá  ud lenými žlutými a ervenými kartami fotbalovými 
rozhod ími p i utkáních:

Ve srovnání s tabulkou střelců z minulého období se vytratil bombér Aleš Novák, Tomáš 
Novotný, ale i Petr Semotán. Naopak střelecky se prosadili Filip Pochylý, Tomáš Balcír, Dušan 
Janík a Tomáš Koneček. V podzimní části roku 2008 jsme nastříleli soupeřům 44 branek a jen 
7 jsme inkasovali. Bodů jsme získali 33. V této části roku 2009 jsme o 8 branek nastříleli méně  
o 13 branek jsme více inkasovali. Za výsledky na hřišti jsme získali o 13 bodů méně oproti pod-
zimní části roku 2008.

1. Janík Dušan 6 ŽK,  2.  Filip Pochylý a Aleš Novák po 4 ŽK,   3.  Petr Semotán 3ŽK,   
4. Tomáš Koneček a Tomáš Pochylý po 2 ŽK,   5.  Tomáš Balcír, Tomáš Novotný, Juraj Chanečka 
a Lukáš Hřebačka, všichni po 1 ŽK. Červenou kartu obdrželi Lukáš Hřebačka ve třetím kole 
a Milan Tomík v devátém kole. Za udělení Žlutých karet (4-6) byl klub sankciován DK pořádko-
vými pokutami v celkové výši 400,- Kč (strženo z vkladu).
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Hodnocení jednotlivých utkání:

Úvodní duel na domácí půdě vyšel našemu celku, který v loňském ročníku slavil postup ze 
3.třídy do Okresního přeboru na výbornou. Uhřice jsme jednoznačně přehráli a zvítězili 3:0.

Ve 2.kole v Mikulčicích po fatálních chybách hráčů v obraně jsme prohráli 1:2. 

Ve 3.kole se Slavojem Moravany jsme v 1.poločase ocenili síly kolektivního herního pro-
jevu našeho družstva. Za předvedený výkon v 2.poločase se muselo družstvo  červenat. Utkání 
skončilo 2:2, když jsme po poločasové přestávce vedli 2:0. Zbytečné bylo i vyloučení Luboše 
Hřebačky. 

Ve 4.kole nás Radějov vrátil na zem, jak utkání hodnotily sdělovací prostředky. Vázla kom-
binace, scházela i fi nální přihrávka, herní disciplina a góly. V utkání se projevila malá soustře-
děnost hráčů na hru, mnoho osobních potyček mezi hráči, což bylo oceněno rozhodčími uděle-
ním 6 žlutých karet našim hráčům. 

V 5.kole jsme hráli doma se Žádovicemi. Družstvo nabralo sebevědomí a po zásluze zví-
tězilo. Od tohoto kola až po deváté kolo jsme soupeře jasně přehrávali a taky vytvořili šňůru 
5 vítězných zápasů. V těchto 5 utkáních jsme získali plný počet bodů a aktivní skóre

15 branek jsme nastříleli a jen 5 obdrželi. Za tuto část vítězného tažení si zaslouží všichni 
hráči pochvalu. Družstvo si výrazně vyšláplo na své soupeře a byly z toho pohledné zápasy 
bohaté na branky. 

Negativem   9.kola   bylo vyloučení našeho hráče Milana Tomíka ve 48.minutě po prudkém 
vražení do soupeře. Od této doby družstvo hrálo o deseti hráčích. Disciplinární komise OFS  
vyměřila hráči trest zastavením závodní činnosti na 4 soutěžní utkání nepodmíněně. I přes toto 
citelné oslabení jsme nad Ždánicemi zvítězili 2 : 1.

V 10.kole jsme po šňůře 5 vítězných utkání padli v Dambořicích. Zajímavý a rušný fotbal 
skončil vítězstvím domácích. Po vyrovnané první půli, ve které branka nepadla, poslal naše 
družstvo do vedení Filip Pochylý. Domácí dokázali srovnat brankou z penalty a na těžkém teré-
nu těsný náskok uhlídali. Nutno však konstatovat, že někdy i s notnou dávkou štěstí. Od tohoto 
10. kola až do skončení podzimní části SR družstvo SK odehrálo závěrečnou sérii soutěžních 
utkání velmi nepřesvědčivě s rozdílnými výkony v jednotlivých poločasech.

Utkání 11.kola se hrálo v sobotu na dobře připraveném domácím pažitu. Utkání bylo šlág-
rem kola. Lídr tabulky ze Žarošic otestoval prostředí našeho družstva – nováčka OP a poté, co 
se adaptoval, zasadil domácímu celku v 88. minutě utkání ránu z milosti. Utkání skončilo 0:1. 
Samozřejmě, že zápas mohl skončit úplně jinak. Tak by se dalo charakterizovat nejvíce sledova-
né utkání 11. kola OP. Žarošice v prvním poločase nepředváděli nic oslnivého a spíše spoléhali 
na ,, brejky ´´ po stranách hřiště. Naše družstvo mělo územní převahu i herní zkušenost, dopla-
tilo ale na neproměňování šancí. Už v prvním poločase jsme orazítkovali břevno i tyč a po změ-
ně stran jsme zahodili další vyložené šance.. Regionální Slovácko hlásalo: ,, Sudoměřice vlastní 
střeleckou neschopností umožnilo Žarošicím setrvat na čele soutěže.´´ I přes tuto porážku jsme 
udrželi 3.příčku v tabulce. Jak toto utkání hodnotil delegát svazu Jaroslav Kopřiva?

,,Utkání mělo mimořádně vysokou úroveň, kdy hosté se jevili jako důrazný a rychlý celek. 
Domácí byli techničtější, avšak více se mazlili s míčem na úkor produktivity, což se jim také 
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v 88.minutě vymstilo, kdy hosté nevěděli co s míčem, poněvadž byli stále pod tlakem, vystřelili 
na branku ze 40 metrů a byl gól. Byl to souboj o vrchní příčky Okresního přeboru.´´

Všechny neduhy našeho družstva, které se projevily v utkání se Žarošicemi, zejména střelec-
ká neschopnost proměňovat vyložené šance, se opakovaly i v utkání 12.kola s Vnorovami.  Pro 
nás to byl hodně nečekaný výsledek, kdy jsme na domácím hřišti vysoko prohráli 1:4. V prvním 
poločase branka nepadla. Naše družstvo bezprostředně po nástupu do druhého poločasu ve 
46.minutě dostal do vedení krásnou střelou Dušan Janík. Tohoto vedení jsme si dlouho neužili. 
Minutu poté dokázali vnorovští využít chybu gólmana a srovnat s námi skóre i krok. My jsme 
pak během dalších  15.minut inkasovali 3x a bylo po zápase.  Náš trenér Miroslav Jüstel toto 
utkání hodnotil následovně:

,,Vnorovy nehrály žádný extra fotbal, ale na nás to bohužel stačilo. Leží na nás deka. Za dru-
hou půli jsme si bodovat nezasloužili.´´ Já jenom dodávám, že to byla od Vnorov udělená lekce 
z produktivity hráčů, jak střílet branky. 

Hodnocení utkání 12.kola lze uplatnit i na poslední mistrovské utkání 13.kola, které jsme 
odehráli 1.listopadu ve Tvarožné Lhotě, ale v opačném ,,gardu´´. Utkání dvou různých výkon-
nostních poločasů obou družstev. Domácí byli v prvním poločase jasně lepším týmem, ale 
všechny akce domácích končily na pozorném brankaři Jiřím Chanečkovi nebo mimo banku. 
Gólu se Lhota dočkala až v závěru v 45.minutě prvního poločasu, kdy naši hráči zapomněli, že 
poločas se hraje až do poslední, 45.minuty. Naše družstvo po návratu z kabiny na hřiště bylo 
psychicky namotivováno do druhého poločasu a hrálo jako vyměněné, či polité živou vodou. 
Naše snaha o vyrovnání byla zúročena prováděným trestným kopem Dušanem Janíkem asi ze 30 
metrů. Dušan nádhernou střelou trefi l břevno a odražený míč dopravil do branky soupeře Lukáš 
Hřebačka, kerý se nejlépe z hráčů orientoval v šestnáctce. Po této docílené brance družstvo vyvi-
nulo obrovský tlak na soupeřovu branku, ale bez efektu. Totiž musím připomenout, že už nám 
scházel čas na docílení vítězné branky. Myslím si, že utkání dvou rozdílných poločasů skončilo 
po zásluze pro obě mužstva plichtou.  Po této remíze se mužstvo SK Sudoměřice zařadilo na 
6.místo v tabulce Okresního přeboru. 

Finanční náklady na fotbalové arbitry a delegáty svazu za podzimní část SR 2009/2010 činily 
pro SK Sudoměřice více jak 7000,-Kč. Plánovaná předehrávaná utkání 14.kola byla výkonným 
výborem OFS v součinnosti se STK OFS Hodonín odvolána z důvodu špatného počasí, špat-
ného stavu hracích ploch. Při rozhodování řídících okresních orgánů soutěže bylo přihlédnuto 
i ke zrušení kol v rámci JmKFS Brno. Utkání budou zařazena na termínovanou listinu pro jarní 
část soutěžního období.  V jarním období budou sehrána i utkání Okresního poháru ČMFS. Do 
těchto bodů zasáhne i SK Sudoměřice.

Záv re ná tabulka Okresního p eboru muž  po 12.kole SR2009/2010:
1. Žarošice 9 2 2 36 : 8 29 
2. Mikul ice 9 1 3 25 : 12 28 
3. Vnorovy 8 1 4 21 : 17 25 
4. Ždánice 6 3 4 24 : 19 21 
5. Svatobo ice 6 3 4 20 : 17 21 
6. Sudom ice 6 2 5 25 : 20 20 
7. Ježov 6 2 5 23 : 19 20 
8. Rad jov 5 4 4 17 : 19 19 
9. Dambo ice 4 4 5 18 : 23 16 

10. Tvarožná Lhota 4 4 5 18 : 26 16 
11. Moravany 4 3 6 20 : 20 15 
12. Hovorany 3 1 9 13 : 22 10 
13. Uh ice 2 3 8 11 : 24 9 
14. Žádovice 1 3 9 9 : 34 6 
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Ze 13.soutěžních utkání jsme 7 utkání hráli doma a je zajímavé, že jen 4 jsme vyhráli 
a 1 jsme remizovali. 6 zápasů jsme hráli na hřišti soupeřů a jen 2 utkání jsme vyhráli a v 1 utkání 
jsme remizovali. Z 5 utkání jsme nezískali ani bod.  

Stávající zimní přestávka je dostatečně dlouhou dobou k tomu, aby vedení klubu, realizační 
tým spolu s hráči provedli hlubokou analýzu dosažených výsledků v utkáních na domácí půdě 
i hřištích soupeřů, zhodnotili individuální podíl každého hráče na výsledcích utkání, zhodno-
tili přístupy hráčů na trénincích v zimním období, zhodnotili vztahy  mezi hráči, činovníky 
a vedením klubu, jaká je životospráva hráčů. Jak jsou efektivní tréninkové jednotky pro jed-
notlivé hráče, jak jsou dodržovaná fotbalová pravidla a fotbalové normy při hře, co udělat a jak 
zabránit zbytečnému vylučování hráčů ze hry při soutěžních utkáních a tak zabránit oslabování 
síly kolektivu atd.

Poněvadž jsem býval přítomen některým tréninkům hráčů a na soutěžních utkáních, vyslo-
vuji některé další subjektivní názory na uplynulé období a doporučení kolektivu SK východiska 
pro jarní část SR. 

Do fotbalového oddílu SK přišla skutečně fotbalová kvalita. Je to tak výrazná kvalita hrá-
čů, že je schopna se vypořádat s každým současným družstvem hrající okresní přebor, když se 
v příštím období zamyslí a zejména si uvědomí, že:

- je důležitá kvalita přihrávek, zvláště fi nálních a herní soulad hráčů. Předváděné při-
hrávky na jeden dotek,  na malém prostoru a jedné straně hřiště jsou pro diváky líbivé, ale nee-
fektivní  pro hru a výsledek utkání. S těmito přihrávkami je důležité spojit přenášení hry kraj-
ními záložníky po celém hřišti s důrazným zakončováním akce, tj. razantní střelbou na branku 
soupeře.

- Hráči si musí na jaře udržet koncentraci po celou dobu utkání od zahájení až do závě-
rečného ukončení utkání rozhodčím (špatná koncentrace se nám vymstila při utkání se Žaroši-
cemi a Tvarožnou Lhotou).   

- Hráči musí mít větší touhu po vítězství – porazit soupeře. Vůle po vítězství musí být 
silnější, než u soupeře. 

- Kolektiv musí vyvinout takové nasazení při hře, aby uhrál výsledek, který zaručuje 
vítězství a body pro své družstvo. 

- Je nutné, aby hráči soustavně komunikovali s trenérem, realizačním týmem a vedením 
klubu. Jestliže se vyskytnou chyby - problémy, tyto pojmenovat a najít společné opatření pro 
odstranění chyb – problémů. V kolektivu si jednoznačně říct co chceme hrát, s kým budeme 
hrát a čeho chceme dosáhnout v jarní části SR 2009/2010.

- Kolektiv nemá vyloženého střelce, i když hodně hráčů z kolektivu dovede dávat bran-
ky soupeřům. Zatím je malá produktivita hráčů při dosahování branek z            tzv. ,,tutovek“. 
Vypracované a vyložené brankové příležitosti zahazujeme. Je to malou soustředěností hráčů 
na střelbu, nebo něčím jiným?  Z těchto důvodů klub výkonnostně lítal po sinusoidě nahoru 
a dolů. 

Vedení klubu si musí uvědomit, že fotbal bez diváků a příznivců se nedá hrát, o čemž svědčí 
následující statistika. Na 7 soutěžních utkání, která byla sehrána na domácím hřišti v  podzim-
ním obdobím přišlo jen 640 diváků. Do budoucna je třeba se zamyslet, jak do ochozů přilákat 
diváky a příznivce fotbalu nejen na dobrou hrou mužstva, ale i službami. Taky nezapomenout, 
že v příštím roce nás čeká 70. výročí založení fotbalového klubu v obci. 

Závěrem si navzájem položme akademickou otázku, Vážení přátelé:
,,Dosažené 6. místo našim mužstvem v podzimní části SR je dobré nebo špatné?“ Na tuto 

otázku si odpovězte každý sám Vážený čtenáři.
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Já za sebe říkám, že 6. místo je po skončení první části SR velmi dobré za předpokladu, 
že družstvo, potažmo klub, chce hrát okresní přebor v pokojných vodách uprostřed tabulky. 
Jestli chce klub se svým mužstvem postupovat do krajských soutěží v příštím SR, tak dosažené 
6. místo není dobrým výchozím postavením pro případný postup.  

    Dr. Štěpán Buček, předseda Komise sportovní a zájmové činnosti OZ Sudoměřice
                                                                                                        Sudoměřice, dne 17.11.2009  

Ohlédnutí za úspěšným sportovním dnem zaměstnanců firmy 

ATOMA Brno ve sportovním areálu na hřištích „U Kolní“

Za velmi hezkého letního slunečního počasí se uskutečnil v pátek 14.srpna 2009 velmi zda-
řilý celodenní sportovní den v kolektivních i individuálních sportech zaměstnanců fi rmy ATO-
MA Brno – výrobní závod Sudoměřice. Zaměstnanci ze svých řad vytvořily soutěžní družstva v 
malé kopané, nohejbalu a tenisu.

Výsledková tabulka v nohejbalovém turnaji:

Po .
íslo

Družstva I. II. III. IV. V. VI. Skóre Body Po a
dí

I.
Lu a,
Mach,
Jura

A 1:2 1:2 2:0 2:0 1:2 7:6 4 4 

II.
Tomáš,
Švrk,
Milan

2:1 T 2:1 2:0 2:0 2:0 10:2 10 1 

III.
ivi,

Radek,
Cira

2:1 1:2 O 2:0 2:1 2:1 9:5 8 2 

IV.
Zden k,
Pavel,
Luboš

0:2 0:2 0:2 M 0:2 0:2 0:10 0 6 

V.
Fana,
Tomáš,
Sta a H. 

0:2 0:2 1:2 2:0 A 1:2 4:8 2 5 

VI.
Sta a,
Jura,
Radek

2:1 0:2 1:2 2:0 2:1 09 7:6 6 3 

V průběhu celé doby konání sportovního dne, ale i o přestávkách či skončených utkáních 
bylo podáváno občerstvení. Velmi dobře byl zabezpečen i pitný režim hráčů a hostů pod narych-
lo vybudovaným provizorním slunečníkem, který náležitě plnil svůj účel. Při závěrečném hod-
nocení Ing. Stanislav Rybecký, vedoucí výrobního závodu Sudoměřice, sdělil všem účastníkům, 
že v takových a jiných mimopracovních aktivitách budou pokračovat i v budoucím období. 

                                                 Dr. Štěpán Buček,
předseda Komise sportovní a zájmové činnosti OZ Sudoměřice
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Informace  o  počasí v Sudoměřicích 

  období r. 2004 - 2009

Pr m rná teplota v m sících

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Dlouhodobý 
pr m r

leden -3,0 0,1 -5,8 4,6 2,8 -3,1 -0,7
únor 1,1 -1,9 -1,5 4,7 3,3 1,0 1,1
b ezen 3,9 2,6 2,4 6,8 5,3 5,1 4,4
duben 11,8 10,8 11,5 13,1 11,0 14,6 12,1
kv ten 14,3 15,6 15,2 17,0 15,5 15,8 15,6

erven 18,0 18,7 19,2 20,8 19,8 17,2 19,0
ervenec 19,5 20,5 23,8 21,6 20,3 20,8 21,1

srpen 20,3 18,6 17,6 20,6 20,1 20,9 19,7
zá í 14,6 16,5 17,8 13,6 14,6 17,0 15,7
íjen 11,5 10,5 12,5 8,8 10,9 9,4 10,6

listopad 5,6 3,9 7,7 3,4 7,5   5,6
prosinec 0,9 0,0 3,6 0,3 2,9   1,3

              

ro ní pr m. 10,1 9,6 10,4 11,3 11,1   10,5

Pr m rné množství srážek v mm 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Dlouhodobý 
pr m r

leden 31 22 48 27 13 26 27,8
únor 27 51 26 24 9 48 30,8
b ezen 50 5 40 53 37 70 42,5
duben 12 65 88 3 27 1 32,7
kv ten 40,4 65 84 34 83 76,75 63,9

erven 132,4 39 62 57 57 99,75 74,5
ervenec 48 78 1 35 59 85,5 51,1

srpen 11 80 121 81 62 63,5 69,8
zá í 35 12 16 137 39 22 43,5
íjen 38 5 17 31 41 35 27,8

listopad 31,4 29 30 31 9

*45,5
pouze 

do
17.11. 26,8

prosinec 14 53 12 15 47   29,4

ro ní pr m r 470,2 504 545 530 483
zatím
*573 520,6
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Sněhový archiv
Sezona První sněžení Poslední sněžení Celkem za sezonu 

2005/2006 2.11.2006 17.3.2006 cca 90-100cm!!
2006/2007 neměřeno neměřeno neměřeno
2007/2008 20.10.2007 21.3.2008 25-30cm
2008/2009 22.11.2008 26.3.2009 58cm
2009/2010 15.10.2009   

Nejvyšší sněhová pokrývka 40cm - 30.12.2005

                         zpracoval Tomáš Hrachovský,  meteostanice Sudoměřice
                        http://www.meteotom.cz/   email:  tomas.weather@seznam.cz

Typy dnů v letech 2004 -2009
 Arktické Ledové Mrazové Letní Tropické
      
2004 0 21 101 55 33
2005 0 29 113 49 14
2006 3 29 96 33 32
2007 0 15 68 46 36
2008 0 10 65 54 24
2009    57 17

Průměr 
za rok

0,6 20,8 88,6 49 26

Arktický den = maximální teplota nevstoupí pod -10°C 
Ledový den = maximální teplota nevystoupí nad 0°C 
Mrazový den = minimální teplota klesne pod 0°C 
Letní den = maximální teplota dosáhne anebo překročí 25°C
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Koutek pro děti

je tu konec roku a s ním i Vánoce. Moc vám tedy p eji, aby byly pro každého z vás 
kouzelné a p inesly mnoho radosti do vašich srdí ek a srdí ek vašich blízkých. Tak tedy 

ješt  jednou krásné Vánoce a mnoho úsp ch  v pln ní úkol . M jte se 
hezky váš Sudom i ánek.

Spoj zvone ek s p íslušným st epem.

Kolik je na obrázku 
zvone k , kyti ek a hv zdi ek?

HÁDANKY:

( erpáno z knih: Není stránky bez hádanky. Faltus;Dopl ova ky a hádanky na každý den, I. Mráková) 

Maluje a kreslí rád,
co vám budu povídat. 

Kv ty na sklo, erve  na líce, 
uši p ed ním schová epice.

(zárm)

Poletuje bílé pe í,
kolem oken, kolem dve í,

zjara možná roztaje. 
Zima p išla do kraje. 

(híns)
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Výroba betlému a jeho autoři…

  …a výsledek je úžasný, není-liž pravda?
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