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Vážení spoluobčané,

čas podzimní nás, myslím, příliš nezaskočil, když vystřídal 23. září poněkud netypické léto. 
Co naplat, musíme se s tím smířit. Třeba například pro školáky léto už stejně pomyslně skončilo 
spolu s prázdninami. Snad se nám alespoň podaří na poslední chvíli zachytit pár teplých paprsků 
z „babího léta“, než natvrdo udeří ten pravý nefalšovaný podzim s lijáky a chmurami. Alespoň se to 
tak všude píše. Podzim – rovná se deprese.

Laciný optimismus je škodlivý, protože snižuje skutečné hodnoty všeho, čeho se příliš pohodlně 
dotýká a zmocňuje: života, kultury, sociální mravnosti. Všechno to, domnívá se, je mu za trochu 
jeho domýšlivého a hlupáckého úsměvu dokořán otevřeno.

Autor: Josef Čapek

S tím nemohu, než souhlasit, ale přiznejme si, že právě v období podzimních plískanic ranních 
mlh  a změny času,  je právě zdravého optimismu víc, než potřeba. Existuje novodobá studie, která 
tvrdí, že lidé s pozitivním přístupem k životu mají imunitní systém lépe vybavený pro boj s viry 
a pokud přece jen podlehnou, nemoc mívá u nich mnohem slabší průběh. Ale o tom, že radostná 
duše je odolnější na těle i na duchu věděli už v Antice. 

No tak to už stojí za to si tak trochu poručit:
„Na podzim deprese nemám, protože jsem se jednoho dne rozhodla, že budu mít podzim ráda. 

Tuším, že jsem si to někde přečetla, a funguje mi to dobře – tak je to vlastně docela dobrý recept, 
ne?“  čtu na internetu.   

Zdánlivě složité věci bývají někdy jednoduché, říkám já, takže proč to nezkusit. A ještě dodá-
vám, že mě vskutku nadchla rada, abych si  každý večer před spaním připomněla tři pozitivní věci 
toho dne. Tak aby se mi pak podařilo usnout, až je budu hledat…

Optimista je ten, kdo přistoupí ráno k oknu a zajásá: „Dobré ráno, pane Bože!“ Pesimista je 
ten, kdo přijde k oknu a zabručí: „Pane Bože, to už je zase ráno?“

A to Vám přeju o letošním podzimu - abyste se těšili z každého nového rána.
Pavla Sochorová

PodzimníPodzimní
Už ztratila se zlatá v poli pooraném,
vůně zahrad do košů se  ztrácí
a v korunách stromů,
jako v krámu vyprodaném
a na oblohu sbohem píší ptáci:
Mějte se tu krásně!
A štěstí k letu popřejte nám, milí.
Rádi bychom se k vám zjara 
navrátili.
Posečkej ještě, podzime… 

Až uzavřou se v sklípku vrátka,
lis umytý 
a  šťáva sladká,
čas zastaví se ještě na chvilku,
slunko zlaté ťukne uvnitř o sklínku
a v ústech podzim sladce zazpívá. 
Pomalounku, zlehka. 

Než se zima podívá   
škvírkou ve dveřích…



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 

v období končícího léta cítíme, že k nám přichází pomalu ale 
jistě podzimní období, kdy je třeba sklidit úrodu a dobře se připravit 
na zimu. Je také potřebné zhodnotit, co se udělalo dobře a co ne, 
a čeho je nutné napříště se vyvarovat. Tato obecně platná zkušenost 
není jenom použitelná v zemědělství, ale je možné ji aplikovat všude 
a také v komunální sféře. Jak jistě víte ve dnech 15. – 16. 10. 2010 
proběhnou u nás volby do obecního zastupitelstva.  Tímto skončí 
jedno volební období zastupitelstva a Vy si svými hlasy vyberete své 
zástupce do vedení obce.   

Co se dosavadnímu zastupitelstvu podařilo za uplynulé čtyři 
roky vybudovat:

V r. 2006 dokončeno: nový byt 2+1 (rekonstrukcí bývalé knihovny na stavbě), výstavba dvou 
autobusových zastávek u hlavní křižovatky a rekonstrukce veřejného osvětlení v části ulice Potoč-
ní. V r. 2007 dokončena:  rekonstrukce kanalizace v ulici Příční na stavbě, vč. přípojek a výstavba 
nového vodovodu za bývalý německý na stavbě, vč.přípojek,  dokončen chodník – Dolní konec 
od hospody U Stromu až po potok,  dokončení I. etapy  výstavby vinařského areálu ve Starém 
potoku, nový tenisový kurt – sportovní areál U Kolní, autobusové zastávky – u bývalé tabáčky, 
technická infrastruktura Díly za zahradou (vodovod, plynovod, kanalizace, kabelizace veřejné 
osvětlení), dětské hřiště v trnkové zahradě - ul. Chaloupky. V r. 2008 dokončena kanalizace ul. 
Zámostí,  chodníky Zámostí,  dopravní značení místních komunikací,  veřejné osvětlení   (hřbi-
tov, za starým hřbitovem, Díly za zahradou), cyklistická stezka Sudoměřice -Výklopník – Mlýnky,  
I. etapa – z Výklopníku  do dědiny“. V r. 2009  vybudována kanalizace a cesta u starého hřbitova , 
prodloužení asfaltové vozovky ve Starém potoku, veřejné a pietní osvětlení - starý hřbitov, protlak 
pro vodovodní a plynovou přípojku pro RD č.p.183, bezdrátový rozhlas v nových ulicích Nová, 
Zahradní a na přístavu. 

V letošním roce byly realizovány protipovodňové opatření v ul Potoční, I. etapa stavebních 
prací v prostoru Telatniska (rekultivace horní terasy), opravy na objektu zahrádkářů (výměna 
oken, laviček, oplocení, výsadba zeleně), chodníky na Horním konci, výměna kabelizace veřej-
ného osvětlení Zámostí, Horní konec a další drobnější akce. Celkově bylo proinvestováno okolo 
22 mil. Kč, z poloviny z dotací. V letošním roce se nám navíc podařilo získat dotace na sběrný dvůr 
ve výši 6,5 mil Kč, na zateplení budov škol 3,1 mil. Kč, na opravu lesní cesty a výsadbu lesa v lokali-
tě Škarpa u Baťova kanálu - 0,7 mil. Kč a na opravu Výklopníku 0,5 mil. Kč. Tomuto zastupitelstvu 
se podařilo vybudovat investice za 22 mil. Kč a získat další dotační zdroje na připravené nové 
investice ve výši cca 11 mil. Kč. Na výše uvedené větší dotační akce běží v současné době výběrová 
řízení na dodavatele a stavby budou dokončeny v příštím roce. Podařilo se nám také zakoupit 
z dotace malotraktor na zimní údržbu, vybavení počítačové učebny v ZŠ, zavést novou službu 
pro občany CZECH POINT, od nového roku nám snad už povolí stát i úřední ověřování listin 
a podpisů. V uplynulém čtyřletém období jsme se více snažili pracovat s různými organizacemi 
v obci, vznikly také nové společenské organizace, nová kulturní akce „Zpívání u vánočního stromku 
u Statku“, byly realizovány tradiční akce a na všem se zastupitelstvo a vedení obce podílelo. Něko-
lika organizacím v obci se také podařilo získat různé dotace, např. Sdružení rodičů získalo půl 
milionu na pořízení nových sudoměřických krojů pro udržení tradic v naší obci. Je to zase krok 
k určitému oživení kulturního života a doufejme, že bude úspěšně využit k prospěchu občanů.

Velkým úspěchem snad bude i příchod nového investora do průmyslové zóny U nádraží. 
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Příští číslo vyjde v prosinci 2010
Výtisk zdarma

V těchto dnech jsou připravovány kupní smlouvy a různé další právní kroky k tomu, aby zde   
přišel zahraniční investor, který má potenciál k velmi zajímavé podnikatelské aktivitě s větším 
počtem nově vzniklých pracovních míst. 

Co se nám zatím nepodařilo: sehnat peníze a všechna příslušná povolení na velkou stavbu 
“Protipovodňové opatření Telatniska“, jsou určitá technická a administrativní zdržení při stavbě 
vodovodu a kanalizace do vinařského areálu ve Starém potoku, zatímní pozdržení velkých staveb 
na Baťově kanálu (plavební komora u Dvanáctky, nové přístavní molo a cyklostezka po hrázi Baťo-
va kanálu), dále také problémy s památkáři s přípravou rekonstrukce Statku. Nedaří se nám také 
řádně realizovat stavební rekonstrukci návsi z důvodů technických a majetkových.         

Jak je z výše uvedeného výčtu zřejmé, je před naší vesnicí do dalšího období velmi dobrá per-
spektiva. Bylo toho sice zbudováno hodně, ale čeká nás ještě spousta práce a starostí, jak dokončit 
rozběhnuté investiční akce a jak naplnit původní záměry i nové výzvy a potřeby obyvatelstva naší 
obce. K tomu přeji novému zastupitelstvu hodně energie, vytrvalosti a také trpělivosti.

Závěrem bych chtěl všem členům obecního zastupitelstva a také členům odborných komisí 
a výborů obce upřímně poděkovat za jejich nelehkou prácí pro naši vesnici. Do nových voleb 
letos nekandidují tři dosavadní členové zastupitelstva z důvodu jejich pracovní zaneprázdněnosti 
a také pan místostarosta, protože je již v důchodovém věku. Všem bych chtěl upřímně poděko-
vat, popřát hodně štěstí a úspěchů a navíc mému dlouholetému nejbližšímu spolupracovníkovi 
v úřadu také moc poděkovat za jeho příkladnou týmovou spolupráci, rady, návrhy a usměrňování 
v někdy nelehkém a složitém rozhodování ve službách pro naši obec.                                    

Závěrem bych chtěl všem členům obecního zastupitelstva a také členům odborných komisí 
a výborů obce upřímně poděkovat za jejich nelehkou prácí pro naši vesnici. Do nových voleb 
letos nekandidují tři dosavadní členové zastupitelstva a také pan místostarosta, protože je již 

v důchodovém věku. Všem bych chtěl 
upřímně poděkovat, popřát hodně 
štěstí a úspěchů a navíc mému dlou-
holetému nejbližšímu spolupracovní-
kovi v úřadu také moc poděkovat za 
jeho příkladnou týmovou spolupráci, 
rady, návrhy a usměrňování v někdy 
nelehkém a složitém rozhodování ve 
službách pro naši obec.

Stanislav Tomšej – starosta obce
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USNESENÍ XXIX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE SUDOMĚŘICE KONANÉ 7. ČERVNA 2010 

V BUDOVĚ OÚ SUDOMĚŘICE VE 20.00 HODIN

Usnesení: č. XXIX/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXIX. zasedání: Petr Buček, 
Marián Kočiš
Hlasování č.1:  pro 8,  proti 0,  zdržel se 0 

Usnesení: č. XXIX/2: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XXIX. zasedání ZO.
Hlasování č.2:  pro 11 ,  proti 0 ,  zdržel se 0
 
Usnesení č. XXIX/ 3.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh PO ZŠ a MŠ  Sudoměřice - na zvýšení úplaty za předškolní 
vzdělávání 200,- Kč za celodenní provoz na 1 dítě,  130,- Kč při zkráceném provozu  a úplata za 
školní družinu v částce 100,- Kč.     
Hlasování č.3:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXIX/ 4.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh ředitelství školy na prázdninový provoz v mateřské 
školce.
Hlasování č.4:  pro 11, proti 0,  zdržel se 0 

Usnesení č. XXIX/ 5.
Zastupitelstvo obce schvaluje přesun zůstatku z hospodaření za rok 2009 u PO ZŠ a MŠ Sudo-
měřice v částce 38.801,- Kč do rezervního fondu PO. 
Hlasování č.5:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXIX/ 6.
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky v počtu žáků ZŠ Sudoměřice na šk.r. 2010-11 
o osm žáků - limit činí 60 žáků, výjimka je schválena na počet zapsaných 52 žáků u ZŠ. 
Hlasování č.6:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXIX/ 7.
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky na  počet  - 27 dětí na jednu třídu v MŠ Sudomě-
řice na šk.r. 2010-11. Celkem zapsaných 54 dětí v MŠ. 
Hlasování č.7:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení č. XXIX/ 8.
Zastupitelstvo obce schvaluje  vedení účetnictví PO ZŠ a MŠ ve zjednodušeném rozsahu od 
1.1.2011  
Hlasování č.8:  pro  11,  proti 0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXIX/ 9.
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 1  PO ZŠ a MŠ.  
Hlasování č.9:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0     
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Usnesení č. XXIX/ 10.
Zastupitelstvo obce svém XXIX. zasedání konaném dne 7. 6. 2010 schválilo závěrečný účet obce 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo tato nápravná opatření 
ke zjištěným nedostatkům při přezkoumání hospodaření obce.
Nedostatek: Nezaúčtován poslední výpis KB fondu FORM  z 31.12.2009 do roku 2009 (popl. 
KB, úroky KB)
Nápravné opatření:
Výpis byl zaúčtován jako první účetní případ roku 2010, účetní doklad 2001 ze dne 11.1. 2010
Aby se zamezilo opakování podobných chyb je třeba důsledněji provádět kontrolu zaúčtování 
a rovněž důsledněji provádět kontrolu dokladové inventury.
Lhůta pro plnění přijatého opatření:
Nápravné opatření již bylo splněno.
Hlasování č.10:  pro 11,  proti  0,  zdržel se 0   

Usnesení č. XXIX/ 11.
Zastupitelstvo obce   Sudoměřice schvaluje  – zahájení prací na změně č. 7 - schvaluje návrh 
zadání změny č.7 úpn sú Sudoměřice a pověřuje starostu obce k projednání a objednávce prací 
na změně č. 7.
Hlasování č.11:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0    
 
Usnesení č. XXIX/ 12. 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o půjčce s MAS Strážnicko ve výši 220 tis. Kč,  s termí-
nem vrácení půjčky do 30.3.2011 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování č.12:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0  

Usnesení č. XXIX/ 13.
Zastupitelstvo obce   schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu 2010.
Hlasování č.13:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0         

Usnesení č. XXIX/ 14.
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žádosti  paní Marie Sasínová, Sudoměřice č.p. 183 do 
pořadníku žadatelů o byt v DPS.   
Hlasování č.14:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0

USNESENÍ Č. XXIX/ 15.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uložení věcného břemene na parc.č. 463 – nn smyčka 
pro RD pana Jana Opavský č.p. 19 v ul. Mlýnská.
Hlasování č.15:  pro  11,  proti 0,  zdržel se 0        

USNESENÍ Č. XXIX/ 16.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 695/4 o vým. 88 m2.
Hlasování č.16:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXIX/ 17.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu k zajištění realizace odhadu investice Lesy ČR 
na rybníku Vanďurák a přípravu kupní smlouvy na odkoupení této investice. 
Hlasování č.17:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0  
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Usnesení č. XXIX/ 18.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek na pronájem mobilního WC na přístavišti 
u Výklopníku  ve výši 5 000,-Kč, za podmínky provozu do konce sezóny.
Hlasování č.18:  pro:6,  proti:3,  zdržel se 2

Usnesení č. XXIX/ 19.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2009 - DSO Obce pro 
Baťův kanál.
Hlasování č.19:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0    

Usnesení č. XXIX/ 20.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2009 - DSO Mikroregi-
on Strážnicko.
Hlasování č.20:  pro 11,  proti  0,  zdržel se 0       

Usnesení č. XXIX/ 21.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje odprodej pozemků a nemovitostí v lokalitě průmys-
lová zóna U nádraží fi rmě HABA Czech, s. r. o., IČ: 283 51 142, sídlem Brno, Za Divadlem 
586/2, za cenu 3,5 mil. Kč a pověřuje Tomšeje, Ing. Sochora a RNDr. Novákovou k projednání 
a přípravě smlouvy o prodeji, vč. realizace předkupního práva obce v případě nerealizace inves-
tice ze strany fi . HABA.       
Hlasování č.21:  pro 11,  proti 0,  zdržel se  0  

Usnesení č. XXIX/ 22.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje odprodej pozemku parc.č. 102/2 o výměře 23 m2 
– sl. Magdaleně Kláskové, Sudoměřice č.p. 3 za cenu 1.150 Kč + příslušenství k realizaci zápisu 
do katastru nemovitostí.  
Hlasování č.22:  pro 11,  proti 0,  zdržel se 0        

USNESENÍ Č. XXIX/ 23.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje odprodej pozemku parc.č. 1886/2 o výměře 154  m2 
v k.ú. Sudoměřice v areálu přístaviště u výklopníku – žadatel Zdeněk Fojtík , Sudoměřice č.p. 
195 za cenu 7.700 kč  + příslušenství k realizaci zápisu do katastru nemovitostí.  
Hlasování č.23:  pro 11,  proti  0,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXIX/ 24
Zastupitelstvo obce  Sudoměřice  pověřuje a dává plnou moc ( v souladu s §31 zákona č.40/1964 
Sb. občanského zákoníku) ,  panu   Stanislavu  Tomšejovi –starosta obce Sudoměřice, ve věci 
zastupování a jednání se SFŽP ČR ohledně  projektu a žádosti o dotaci  z OPŽP  osa 6.5-Podpora 
regenerace urbanizované krajiny :projekt Obnova sídelní zeleně v obci Sudoměřice.
Hlasování č.24:  pro  11,  proti 0 ,  zdržel se 0        

Usnesení č. XXIX/ 25.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje přestěhování knihovny do DPS č.p 374 a souhlasí 
s úpravou prvního patra budovy MŠ  - opět na učebnu školky.
Hlasování č.25:  pro  11,  proti 0,  zdržel se 0  
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Usnesení č. XXIX/ 26.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc.č. 301/2 o výměře 359 m2 – fi r-
mě Bonega Sudoměřice.p. 302,   IČ 469 01 281, 696 66 Sudoměřice za cenu 50 Kč/m2 .
Hlasování č.26:  pro  11,  proti 0,  zdržel se 0        

                                                                                                                  Stanislav Tomšej, starosta
                                                                                                               Josef Šebesta, místostarosta

Usnesení XXX. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice 

konané 6. září 2010 v budově OÚ Sudoměřice ve 18.00 hodin.

Usnesení: č. XXX/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXX. zasedání. 
Hlasování č.1:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0 

Usnesení: č. XXX/2: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje program XXX. zasedání ZO.
Hlasování č.2:  pro 9 ,  proti 0 ,  zdržel se 0
 
Usnesení: č. XXX/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě s fi rmou HABA 
Czech. s.r.o. IČ: 28351142, se sídlem 602 00 Brno, Za Divadlem 586/2 a pověřuje starostu 
a  členy komise k realizaci a podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na parc. č. 1910 m2 
o vým. 3912 m2 za cenu 120,-Kč/m2 + část komunikace III/4262, staničení 0,000-0,250 km 
(dle evidence Jihomoravského kraje)  v účetní hodnotě ve výši 637.104,- Kč. Celková částka činí  
1 106 544,- Kč v deseti ročních splátkách.
Hlasování č.3:  pro 10 ,  proti 0 ,  zdržel se 0     

Usnesení: Č. XXX/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odprodej pozemku parc.č. 695/4 o výměře 88 m2 
v k ú Sudoměřice  - kupujícím spoluvlastníkům manželům: Janečkovým, Janoškovým, Štoso-
vým a Pytlovým , všichni bytem Sudoměřice č.p. 307  -  za cenu 50 kč/1m2  a za celkovou  cenu 
4.400,- kč + úhrada nákladů na realizaci prodeje.
Hlasování č.4:  pro 10,  proti 0 ,  zdržel se 0     

Usnesení: č. XXX/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odprodej pozemku parc.č. 825/1 o výměře 376 m2 
v k.ú Sudoměřice  - kupujícím manželům Okáníkovým Sudoměřice č.p. 406,  za cenu 50 kč/1m2 
a  za celkovou cenu 18.800,- kč + úhrada nákladů na realizaci prodeje.
Hlasování č.5:  pro 10  ,  proti 0 ,  zdržel se 0     

Usnesení: č. XXX/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odprodej pozemku parc.č. 1886/2 o výměře 154 m2
v k.ú Sudoměřice  - kupujícím je pan Zdeněk Fojtík, Sudoměřice  Č.P. 195,  za cenu 50 kč/1m2 
za celkovou cenu 7.700,- kč + úhrada nákladů na realizaci prodeje.
Hlasování č.6:  pro 10 ,  proti  0 ,  zdržel se 0     
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Usnesení: č. XXX/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje odprodej pozemku parc.č. 102/2 o výměře 23 m2 
v k.ú Sudoměřice  - kupujícím je paní paní Magdalena Kotrlová Klásková,  Sudoměřice  č.p. 50,  
za cenu 50 kč/1m2 za celkovou cenu 1150,- kč + úhrada nákladů na realizaci prodeje.
Hlasování Č.7:  pro 10 ,  proti 0 ,  zdržel se 0      

Usnesení č. XXX/ 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4   k rozpočtu  na r. 2010. 
Hlasování č.8:  pro 10 ,  proti  0 ,  zdržel se 0     
    
Usnesení: č. XXX/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o uložení věcného břemene s fi rmou E-on 
ČR na pozemky parc.č. 2654/41, 4973/2 v k.ú. Sudoměřice ve vlastnictví Obce Sudoměřice LV 
č.10001  a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o věcném břemenu.
Hlasování č.9:  pro 10 ,  proti  0 ,  zdržel se 0     

Usnesení: č. XXX/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o uložení věcného břemene s fi rmou E-on 
ČR na pozemky parc.č. 1786/114 v k.ú. Sudoměřice ve vlastnictví Obce Sudoměřice LV č.10001  
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o věcném břemenu.
Hlasování č.10:  pro 10 ,  proti  0 ,  zdržel se 0     

Usnesení: č. XXX/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zařazení žadatelky o byt – Eva Polakovičová , Sudo-
měřice 196 do pořadníku žadatelů o byt v obecním vlastnictví.
Hlasování č.11:  pro 10  ,  proti  0 ,  zdržel se 0     

Usnesení:  č. XXX/ 12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s prodejem  parc.č. 9 o výměře 68 m2 v k.ú. Sudo-
měřice ve vlastnictví Obce.
Navrhuje žadateli tuto parcelu pronajmout.
Hlasování č.12:  pro 10 ,  proti 0 ,  zdržel se 0     

Usnesení:  č. XXX/ 13:
Zastupitelstvo Obce Sudoměřice pověřuje starostu obce přípravou projektové dokumentace pro 
zadání územního a stavebního řízení (Díly za zahradou II). Doporučuje dalšímu zastupitelstvu 
připravit realizaci prodloužení inženýrských sítí po pozemek Skalíkových v lokalitě pracovně “ 
Zahradní“. 
Hlasování č.13:  pro 10 ,  proti  0 ,  zdržel se 0     

Usnesení:  č. XXX/ 14:
Zastupitelstvo schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezí obcí Sudoměřice a po ZŠ 
a MŠ sudoměřice. 
Hlasování č.14:  pro 10  ,  proti 0 ,  zdržel se 0     

Usnesení:  č. XXX/ 15:
Zastupitelstvo schvaluje  dodatek č. 1 ke zřizovací smlouvě  po ZŠ a MŠ Sudoměřice. 
Hlasování č.15:  pro 10 ,  proti 0,  zdržel se 0     
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Usnesení:  č. XXX/ 16:
Zastupitelstvo schvaluje Záměr darování nemovitosti části komunikace III/4262 na  p.č. 1910 
o výměře 3912 m2 v k.ú. Sudoměřice z vlastnictví Jihomoravského kraje  - Obci Sudoměřice.
Hlasování č.16:  pro 10 ,  proti 0 ,  zdržel se 0      

Usnesení:  č. XXX/ 17:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky z FORMu Obce Sudoměřice ve výši 50 tis. Kč na 
opravu RD č.p. 304 – příjemci půjčky Josef a Dana Slováčkovi, Sudoměřice č.p. 304
Hlasování č.17:  pro 10 ,  proti  0 ,  zdržel se 0     

Usnesení:  č. XXX/ 18:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě s fi rmou Tespra Hodonín.
Hlasování č.18:  pro 10 ,  proti  0 ,  zdržel se  0    

Usnesení:  č. XXX/ 19:
Zastupitelstvo schvaluje návrh na likvidaci 8 kusů šatnových bloků z majetku PO ZŠ a MŠ Sudo-
měřice a přesunutí 5 kusů do šatny tělocvičny ZŠ..
Hlasování č.19:  pro 10 ,  proti  0 ,  zdržel se 0     

                                                                                                             Stanislav Tomšej, starosta                                                                                  
                                                                                                          Josef Šebesta, místostarosta

Gazdo náš, gazdo náš,
chystaj nám aldamáš,
chystaj nám ho z lásky,
sbírali jsme klásky.

Sbírali jsme všecko,  
ječmen, aj žitečko,
ty nám za to dáváš
červené vínečko.

Dožínková z archivu Jana Matyáše.
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Komise životního prostředí

Vážení spoluobčané,
za komisi ŽP Vás naposled v tomto volebním období oslovuji a chci velmi poděkovat všem těm, 

kteří s námi spolupracovali a dávali náměty ke zlepšení životního prostředí a nakládání s odpady 
v naší obci. Snažili jsme se vyhovět všem těmto námětům a doufám, že i nadále se bude nastávající 
zastupitelstvo i obecní úřad zajímat o životní prostředí v naší obci.

Zvláště bych chtěl poděkovat všem členům komise ŽP za jejich činnost a příspěvky pro komisi 
ŽP. Jsou to:

Jitka Krieglerová, Lucie Slováčková, Irena Šebestová a Josef Fojtík.

Doufám, že jsme přesvědčili i stálé paliče plastových odpadů, aby odpad ukládali tak, jak by to 
mělo být !!!  Abychom si při večerních procházkách po obci nemuseli zakrývat tvář.

Přeji hodně úspěchů Vám všem a chci popřát, aby se i nadále zlepšovalo životní prostředí v naší 
obci, ale i v jejím okolí.

Marian Kočiš - předseda komise ŽP

Kulturní komise

Vážení spoluobčané,
po dobu čtyř let se naše kulturní komise při obecním zastupitelstvu v Sudoměřicích podílela 

na organizaci různých společenských akcí, jako jsou například hody, přátelská setkání, zpívání 
u vánočního stromu, vítání dětí do života…

Poslední letošní námi připravovanou akcí je Přátelské posezení s našimi spoluobčany            
důchodového věku Všechny následující akce v  novém volebním období už budou plánovány 
a organizovány komisí v jiném personálním složení. Proto bych ráda poděkovala těm,  se kterými 
jsem v kulturní komisi  spolupracovala.. Cením si u nich ochoty dělat něco pro ty druhé, cením si  
zodpovědnosti a spolehlivosti, bez  které by nebyla týmová spolupráce možná.  

Moje poděkování patří:
  

Radce Bučkové, Ivaně Rybecké, Marii Smékalové a Martinu Miklovi ml..

Novému  vedení,, i  novým členům kulturní komise v Sudoměřích, jejichž jména budeme znát 
až po říjnových volbách do zastupitelstev, přeji dobré nápady a hlavně chuť je realizovat.

                                                                   
                                                                      Pavla Sochorová – předsedkyně kulturní komise
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DUCHOVNÍ OKÉNKO OTCE JIŘÍHO, ADMINISTRÁTORA FARNOSTI

Na úvod bych chtěl poděkovat všem, kteří se přímo zapojili do letních akcí farnosti. Nejprve 
chci poděkovat starostovi obci Suchá Loz p.Gazdíkoví, za velkorysost pro nás při pronájmu are-
álu Zbrojovák. Dále vedoucím, kuchařkám a pomocníkům tábora pro děti u Suché Loze (osob-
ně se domnívám, že po dlouhé době to byl vynikající a velmi dobře připravený tábor). Doufám, 
že se děti už teď těší na příští rok. Kdy a kde bude tábor, všem včas sdělím.

Dále bych rád poděkoval organizátorům třech farních táboráčků a Vám všem, kteří jste se 
jich účastnili. Bez Vaší přítomnosti by se neuskutečnily. 

Během prázdnin také proběhly poutě na Velehrad, Provodov a koncem září na Blatnickou 
horu. Děkuji všem, kteří jste se jich zúčastnili. 

Na závěr prázdnin ministranti, i některé z dětí, měli možnost spolu se mnou i doprovodem 
dospělých být na lodích u Výklopníku. I když nám počasí nepřálo, nevzdali jsme to. Někteří 
se mezi tím stihli dobrovolně, i bez cizího zavinění, okoupat v Baťovém kanálu. Moc děkuji 
p.Zdeňku Fojtíkoví za vstřícnost u vypůjčení čtyř lodi, kterými jsme mohli plout do Skalice a do 
Vnorov přes Petrov a Strážnicí. Také za výborné klobásky na opékaní a ještě lepší guláš.  

Začal školní rok, a proto chci poděkovat Vám všem rodičům, kteří jste přihlásili a posíláte 
děti do vyučování v římskokatolickém náboženství. Celkově na ZŠ Sudoměřice od 1. do 5. třídy 
se přihlásilo 31 dětí (ve škole je počet 51 děti).

8. září, jsme spolu se členy pastorační rady farnosti  dávali do běhu pastorační řád.
Ze života farnosti bych chtěl  upozornit na několik aktivit a akcí:
-Každý pátek(kromě 1.pátku v měsíci) jsou mše sv. určené pro děti.
-V pondělí jednou za měsíc je Biblická hodina. Letos budeme používat na těchto setkáních 

texty ze Skutku Apoštolských
-Jednou za měsíc probíhá v přístavbě kostela příprava dospělých ke sv. křtu a sv. přijímání.

V měsíci říjnu bude probíhat soutěž pro děti ve vyrábění růženců. Vyhodnocení bude far-
níky v kostele od 24. do 31. října.

14. až 21. listopadu jsou v plánu ve farnosti Lidové misie (poslední se konaly v r.1949). Při 
této příležitostí bude zahájena příprava ke sv. biřmování. Prosím mládež, i Vás - dospělé, kteří 
jste svobodní nebo již manželé. Pokud tuto svátost dospělého křesťana nemáte, abyste si v zadu 
kostela vyzvedli přihlášky a vyplněné přinesli do 10. října do sakristie. Svátost biřmování bude 
na podzim  v  r. 2011. Program lidových misii bude v listopadovém letáčku farnosti a také na 
www.farnost.obecsudomerice.cz 

Vy, kteří jste věřící, prosím Vás, abyste se ve Vašich rodinách od chvíle, kdy budete číst tento 
zpravodaj, až do ukončení Lidových misii, společně modlili tuto modlitbu: 

Duchu Svatý, Stvořiteli, ty sestupuješ od počátku Boží církve na Kristovy učedníky, abys osvítil 
jejich rozum, zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život. Prosíme tě, sestup během misijních dnů 
na naši farnost a naplň nás svými dary. Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce pro dar Božího 
slova, vysvoboď nás z chyb, pozdvihuj z hříchů a sjednoť nás vzájemnou křesťanskou láskou. Dej, ať 
podpořeni tvou milostí nalezneme během misií nový život. Ať žijeme ve vzájemné jednotě a lásce jako 
jedna rodina Božích dětí. Ať vydáváme světu pravdivé svědectví o dobrém Bohu. Ať dojdeme do šťast-
né věčnosti, kde budeme stále velebit Boží Trojici: Našeho nebeského Otce za dar stvoření, Jeho syna 
Ježíše Krista za dar vykoupení a tebe, Ducha Svatého, za dar posvěcení na věky věků. AMEN.

(otec Jiří SP)
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POPIS TÁBORA SUCHÁ LOZ 2010

Tábora se zúčastnilo 19 dětí ze 
Sudoměřic. O jejich bezpečnost se sta-
ralo 8 vedoucích včetně zdravotníka. 

Výbornou stravu nám zajistily 
2 kuchařky. O duchovní vedení se 
postaral P. Jiří Szwarc. 

Celým táborem nás provázel příběh 
Josefa Egyptského, který nám vyprá-
věl prostřednictvím záhadných dopisů 
Josefův bratr Rubén.

Příběh byl rozdělen do pěti dnů, 
kdy se děti postupně dozvídaly vše 
o Josefovi a také o všem co se mu stalo, 
jaký měl s jeho životem Bůh plán a čím 
vším musel projít, aby zjistil, co je pro 

život člověka důležité. Na každý táborový den byl připraven program. 
Jednalo se o dopolední, odpolední, ale i noční hry, které úzce souvisely s příběhem. Tyto hry 

byly důležitým přínosem bodů a to jednak pro družstva, ale i pro jednotlivce.
V průběhu celého tábora jsme slavili tři mše svaté z toho dvě byly pod širým nebem. Třetí 

mše svatá byla vyvrcholením jednak táborové hry, ale i celého tábora. 
Cílem celé táborové hry bylo, aby se děti dozvěděly jednak o životě Josefa, poznaly jeho dob-

ré hodnoty, které byly Josefovi vlastní, poučily se z Josefových chyb, ale hlavně, aby děti přišly na 
to, co je pro člověka a pro jeho rodinu nejdůležitější. Celý tábor probíhal velmi dobře. 

Děti přijely domů v pořádku. Sice unavené, ale  spokojené. 
Příště by prý chtěly jet alespoň na 14 dnů!

Jana Miklová
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UKONČENÍ PRÁZDNIN – MINISTRANTI

Na konci prázdnin se uskuteč-
nila plavba po Baťově kanále, i když 
bylo již horší počasí. Ale minist-
ranty to vůbec neodradilo a stálo 
to zato.

Ukončení prázdnin začalo 
v neděli 29. srpna a při večerní 
přípravě ke spánku na lodích jsme 
viděli přijet auto a pak nás zavola-
li: pan Chocholáček přivezl ukázat 
skolené divoké prase. To byl záži-
tek!

Ráno, v pondělí  30. Srpna, ale 
pršelo a vypadalo to, že z plavby asi 
sejde, ale po desáté hodině jsme 
přece jen vypluli na čtyřech kajuto-
vých lodích směrem Strážnice. Zakotvili jsme ve Strážnickém přístavu, a protože ještě pořád 
poprchalo, tak jsme šli na teplou polévku do restaurace a také na velkou pizzu. Po tomto obědě 
přestalo pršet. To  pro nás byla velká radost. Protože se konečně rýsovalo, že plavba se nezruší 
a bude pokračovat. A taky že jo. Po obědě jsme vypluli směr Vnorovy a to k technické památce 

(Lanovka pro přetahování člunů přes 
Moravu).

Potom jsme se šli podívat k jezu. 
Po pokochání se přírodou, jsme se 
vydali směr Výklopník.

Při příjezdu na Výklopník Voj-
ta Studénka, který prohrál sázku, se 
musel okoupat v Baťáku.

Svůj slib splnil a mezi tím pan 
Fojtík uvařil báječný ostrý guláš. Po 
pozdní večeři jsme šli spát. 

Po probuzení, v úterý 31. srpna,  
jsme po sobě  pouklízeli a doopravdy 
pro nás skončily prázdniny.

Moc děkujeme panu Zdenku 
Fojtíkovi za půjčení čtyř kajutových 
lodí, kterými jsme se plavili po Baťo-
vě kanále směr Sudoměřice, Skalica, 
Strážnice a Vnorovy, taky že zapůjčil 
prostory Výklopníku. 

Dík patří  také Josefu Janečkovi, 
Vojtěchu Studénkovi, Pavlu Fojtíkovi, 
Pavlu Šrámkovi, kteří byli při plavbě  
dětem dozorem.

P.R.F.
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POUŤ NA PROVODOV A NÁVŠTĚVA 

LÁZEŇSKÉHO MĚSTA LUHAČOVICE

Sudoměřická farnost se zúčastnila pouti 
na Provodov, se mší svatou a malou pobož-
ností.

Na pouti bylo padesát farníků. Pamětníci  
nám ukázali v chodníku památeční kámen 
z roku 1986, kdy vypomáhali farníci se Sudo-
měřic při opravách chodníku a jiných pracích 
na Provodově.

Taky jsme navštívili v Luhačovicích kostel 
Svaté Rodiny, kde nám kaplan pověděl o his-
torii Luhačovické farnosti. Po návštěvě kostela 
jsme měli volno k prohlídce lázeňského měs-
ta. 

                                           P.R.F.

DOŽÍNKOVÁ MŠE
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… ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Ve středu 1. září  byl  v tělo-
cvičně školy slavnostně zahájen 
školní rok 2010-2011.

V tomto školním roce se 
v mateřské škole vzdělává  54 
dětí ve dvou třídách. Vyučují-
cími jsou stávající paní učitelky 
Jarmila Ševelová, Petra Jančová, 
a nové paní učitelky Jana Miklo-
vá a Irena Šebestová.  Úplata za 
předškolní vzdělávání činí 200,- 
Kč měsíčně pro děti s celodenní 
docházkou a 130,- Kč měsíčně 
pro děti s docházkou 4 hodino-
vou a pětidenní.

V základní  škole  se vzdělá-
vá 50 žáků ve třech třídách, z toho 10 prvňáčků. Jmenovitě David Janeček, Tereza Kmínková, 
Robert Koštuřík, Veronika Maňáková, Nikol Michenková, Jana Mikulková, Markéta Podra-
zilová, Barbora Sýkorová, Adéla Šamánková, Matěj Šuráň. 

Třídními učitelkami jsou : 1. ročník  Mgr. Veronika Straková, 2. a 4. ročník Mgr. Ludmila 
Foltýnová a 3. a 5. ročník Mgr. Hana Veselá. I nadále pokračujeme v naplňování školské reformy 
a výuku podle vlastního ŠVP Škola pro život. V letošním roce  se podle tohoto programu  učí 
žáci 1.,2., 3. a 4.ročníku  Pátý ročník se bude nadále vyučovat podle osnov programu Základní 
škola.  

V letošním roce jsme vstoupili do výzvy „EU peníze školám“, který je určen základním ško-
lám mimo Prahu a byl nám schválen projekt „Zkvalitňován výuky  na ZŠ Sudoměřice. Tento 
projekt posílí  jak individualizaci výuky, tak její zkvalitňování. 

Kromě povinných předmětů se bude vyučovat nepovinný předmět náboženství.  Po skon-
čení  výuky je žákům ZŠ k dispozici školní družila s kapacitou 25 žáků. Měsíční poplatek za ŠD 
činí 100 Kč. V odpoledních hodinách nabízíme zájmovou činnost ve formě kroužků. Plánujeme 
další zajímavé aktivity, projekty, exkurze a preventivní programy, které jsou součástí výuky na 
naší škole.  Např. v měsíci září jsou pro  děti MŠ i žáky ZŠ připraveny výukové programy CHKO 
Bílé Karpaty a projekt „Houby v lese“. 

Během prázdnin jsme opět za podpory zřizovatele vylepšovali prostředí našich škol. 
V základní škole  byly natřeny všechny radiátory, v mateřské škole došlo k rozšíření třídy v patře, 
výměně  podlahovin v šatnách a fi rma pana Josefa Bučka vyrobila na míru  barevné šatnové 
boxy. Byla vymalována tělocvična a byl zde nově upraven povrch podlahy.

 
Ve spolupráci  se zřizovatelem školy Obcí Sudoměřice, Radou rodičů,  Školskou radou  a se 

všemi zaměstnanci školy usilujeme o co nejkvalitnější vzdělávání všech žáků a dětí naší školy. 
Usilujeme o otevřenou komunikaci se žáky, rodiči a veřejností založenou na spolupráci, vzájem-
né ústě, toleranci a důvěře. Věřím, že i letošní rok naši školu podpoříte a zúčastníte se  našich 
akcí.  

Na závěr  Vám všem  přeji chvíle plné pohody, pevné zdraví a dobrou spolupráci.  
                      Mgr. Hana Veselá, zástupce statutárního orgánu
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Výuka plavání v krytém bazénu v Hodoníně     

Školní výlet v ZOO Lešná
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ZAHRADNÍ SLAVNOST

Poslední odpoledne škol-
ního roku 2009/2010 patřilo 
Zahradní slavnosti Základní 
a Mateřské školy v Sudomě-
řicích. Počasí nám přálo, slu-
níčko sálalo a na školní zahra-
dě panoval čilý ruch. Nejprve 
se představily děti z MŠ s paní 
Janečkovou a ukázaly nám, co 
všechno se naučily v kroužku 
angličtiny. Potom se paní uči-
telky z MŠ rozloučily s před-
školáčky.

Děti ZŠ, které navště-
vovaly dramatický kroužek, 
nastudovaly krásnou poetic-
kou pohádku „O Sněhurce“. 
Spanilý princ zachránil ble-

dolící krásku a vše dopadlo dobře, jak už to v pohádkách chodí. Paní učitelky ze ZŠ v námoř-
nických kostýmech se rozloučily se svými plavčíky – páťáky, kteří si následující den odnesli 
poslední vysvědčení z naší školy. Přejeme jim, aby se jim i ve Strážnici dařilo a aby nepolevili 
ve svém snažení. Nakonec dívky z 5. třídy zatančily závěrečný moderní tanec. K veselé náladě 
přispěla hudba DJ pana Bučka, která podbarvila příjemně strávený podvečer.

Mgr. Ludmila Foltýnová
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MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE 

O PLÁNOVANÝCH AKCÍCH DO KONCE ROKU 2010

12.10. -  družební setkání s Klubem důchodců z Brezové pod Bradlom
18.11. -  posezení s jubilanty a členská schůze v tělocvičně ZŚ
30.11. -  zájezd na divadelní představení 
7.12. -  Mikulášský večírek ve volební místnosti
16.12. -  posezení při svíčkách s vánoční tématikou

Od listopadu plánujeme 2x za měsíc klubové dny  - ve volební místnosti.

Podrobnější informace získáte prostřednictvím úsekových důvěrníků

                                                                                                                      Růžena Klásková

V neděli, dne 17. října 2010 v 14. 30 hod.,
se  koná v místní tělocvičně

Přátelské setkání důchodců.
Program i malé pohoštění zajištěny, vlastní vzorky vín vítány.

informuje o výměně členských knížek 
za nové členské průkazy

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně

Obracíme se  na všechny členy družstva s žádostí o pomoc
a součinnost při jejich výměně.

Výměna probíhá na všech prodejnách Jednoty Hodonín
nebo přímo na centrále Jednoty Hodonín

(Národní třída č. 13, tel. 518 389 211)

Pozn.: V případě,  že nenajdete svou členskou knížku a víte, že jste členem 
Jednoty Hodonín, stačí předložit jen Váš občanský průkaz a vyplnit žádost.
V případě, že Jednota Hodonín dohledá Vaše údaje v evidenci členské základny, 
zabezpečí pro Vás vydání nového členského průkazu.

Děkujeme
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Sociální okénko

V médiích proběhla nedávno informace o možnosti požádat o zvýšení a následný dopla-
tek důchodů (starobních i invalidních) při splnění určitých podmínek.

Protože ne všichni stačili informaci v celé šíři zachytit a na našem sociálním odboru se 
množí dotazy seniorů ohledně uvedeného, podáváme tuto informaci v písemné podobě:

O zvýšení důchodu si může požádat občan, kterému byl jeho důchod přiznán podle zákona 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, od  1.1.1996 a později – to je jedna ze dvou podmí-
nek.

Druhá podmínka pro navýšení důchodů je, že  občan absolvoval ve školním roce od 
1.9.1959 do 30.6.1960 nebo od 1.9.1960 do 30.6.1961 devátou třídu. Protože v té době bylo 
absolvování deváté třídy nepovinné, považuje se už za přípravu na budoucí povolání, za stře-
doškolské studium, takže o tento školní rok se občanovi navýší doba důchodového pojištění, 
z níž pak plyne nárok na vyšší důchod. 

Je třeba  doložit  písemný doklad o absolvování deváté třídy ve školních letech 1959 – 1960  
nebo 1960 – 1961 formou např.  vysvědčení z této třídy nebo písemné potvrzení školy, kde 
třídu absolvoval. Tento doklad je třeba doložit k písemné žádosti občana, která nemá přede-
psaný tvar (může to být tedy obyčejný dopis) adresované České správě sociálního zabezpe-
čení, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Taková žádost občana pak bude vyřízena v tom smyslu, že 
občanovi bude zvýšen jeho důchod a doplatek na důchodu obdrží nejvýše čtyři roky zpětně. 

Příklad – občan uplatní žádost o navýšení důchodu z výše uvedených důvodů 20.10.2010, 
následně se žádost do nějakého termínu vyřídí, a občan obdrží doplatek důchodu z výše uve-
dených důvodů od 20.10.2006 do 20.10.2010.

Žadatele netlačí žádná lhůta – žádat je možné do konce tohoto a ještě i příštího  roku. 
Pokud by občan požádal až v příštím roce, obdrží doplatek na důchodu nejvýše pět  let zpět-
ně. 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů se s účin-
ností od 1.1.2010 novelizoval v oblasti invalidních důchodů v tom smyslu, že se nadále neroz-
lišují invalidní důchody částečné a plné, ani invalidita částečná a plná,  ale rozlišuje se I., 
II. a III. stupeň invalidity . To neznamená, že občan, který je posouzen lékařem  v některém 
z uvedených stupňů invalidity, obdrží také invalidní důchod, na ten vzniká nárok podle doby 
důchodového pojištění každého jednotlivce a v případě potřeby podá vysvětlení OSSZ Hodo-
nín.

Po novém posouzení lékařem jsou stanoveny od 1.1.2010 stupně invalidity občanů. 
Občan je důchodově pojištěn pouze po dobu, po kterou pobírá invalidní důchod pro invali-

ditu třetího stupně. Pokud pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, 
důchodově pojištěn není a je třeba se zaevidovat na úřadu práce, pokud občan nemá zaměstná-
ní, kde by důchodově pojištěn byl.

Dnes už občan obdrží posudek o invaliditě hned po posouzení posudkovou komisí, takže, 
pokud jeho invalidita je nadále od data posouzení I. nebo II. stupně, může se ihned zaevi-
dovat na úřadu práce, i když  invalidní důchod při invaliditě I. nebo II. stupně mu začne být 
vyplácen  později.

                                                                 Bc. Helena Tomčalová, členka sociální komise
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POVINNOST OSOB PRODÁVAJÍCÍCH LIHOVINY NA VEŘEJNOSTI 

PŘÍSTUPNÝCH SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH PODNICÍCH.

V souladu s dobrou správou spotřební daně Vás tímto Celní úřad Hodonín informuje 
o povinnosti osob prodávajících lihoviny, i rozlévané, na veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték v působnosti Vašeho úřadu, vyplý-
vající z ustanovení § 133 odst. 4, 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění poz-
dějších předpisů:

„Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis (např. ust. § 10 
písm. B) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
nestanoví jinak.“

„Osoba, která může lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před koná-
ním podniku o této činnosti písemně informovat příslušný celní úřad. Písemná informace 
musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin 
a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.“

Písemnou informaci ve smyslu výše uvedeného mohou dotčené osoby doručit na adresu: 
Celní úřad Hodonín, Brněnská 48, 695 01 Hodonín

Výše uvedená oznamovací povinnost se nevztahuje na prodej lihovin ve stálých provozov-
nách, restauracích, barech apod.

Nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti se trestá podle zákona uložením pokuty.
                                                                                                             

                                                                                                               Ing. Bc. Petr Sedlář
                                                                                            ředitel Celního úřadu Hodonín

ODCHYLNÝ POSTUP PRO USMRCOVÁNÍ ŠPAČKA OBECNÉHO

Městský úřad Hodonín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. § 2 odst.      
1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s roz-
šířenou působností, vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, odbor 
životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ust. 
§ 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZOPK), ve smyslu části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Vyhlašuje

ve smyslu § 4 odst. 1 vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špač-
ka obecného, že ve správním obvodu MěÚ Hodonín jako obce s rozšířenou působností se 
vyskytuje nejméně jedno hejno špačků obecných, čítající odhadem minimálně 1000 jedinců, 
a tedy že v tomto správním obvodu lze uplatnit odchylný postup spočívající v usmrcování 
špačka obecného z důvodů prevence závažných škod na úrodě révy vinné na vinicích za 
podmínek stanovených touto vyhláškou.

Odchylný postup lze uplatňovat od 15. srpna 2010 do 31. října 2010.
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Odchylný postup mohou uplatňovat fyzické osoby, které jsou oprávněny lovit zvěř za podmí-
nek stanovených zvláštním předpisem o myslivosti a které se předem písemně ohlásí samostatně 
nebo prostřednictvím uživatele honitby na MěÚ Hodonín, odb. životního prostředí, Národní 
třída 25, Hodonín. Tyto osoby mají podle § 5b odst. 5 ZOPK povinnost provést zpětná hlášení 
o zástřelech do 31.12. 2010. Optimální je zaslat zpětná hlášení za celou honitbu.

Formuláře jsou k dispozici na MěÚ Hodonín, odb. životního prostředí a také v elektronické  
podobě na www.hodonin.eu.

Toto sdělení se týká pouze viničních tratí, které se nacází ve správním obvodu obce s rozší-
řenou působností Hodonín mimo území CHKO Bílé Karpaty.

                                                                                                                Ing. Jarmila Kotrlová
                                                                                                                       vedoucí  odb. ŽP

KOVOSTEEL NOVITECH

Závodní sezona 2010 je pro sudoměřický tým Kovosteel Novitech Motorsport před posled-
ním závodem, ve kterém se bude rozhodovat jak o absolutním vítězi Mistrovství Střední Evropy 
LIQUI MOLY Berg Cup 2010, tak i o prestižním titulu Týmové trofeje, kterou zatím Kovosteel 
Novitech Sudoměřice o pár bodů vede. 

Od minulé uzávěrky zpravodaje tým absolvoval 4 závodní víkendy v Pezinku, Násedlovi-
cích, Vsetíně a Lanškrouně. V absolutním hodnocení jednotlivců drží Michal Novický průběžné 
7. místo, týmový jezdec Petr Pleša 13. místo. Ve svých třídách patří oběma jezdcům 2. místo.

Poslední závod se pojede v Divákách u Brna 18.-19. září. Poté následuje ještě volný závod 
mimo hodnocení ve Vysokém Mýtě 25.-26. září.

                                                                                                                        

           
                                                                                                      Michal Novický
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SK SUDOMĚŘICE – ODDÍL HOKEJBALU

Vstup do sezony se našim hokejbalistům povedl skvěle, kdy si na domácím hřišti, v prvním 
utkání poradily s celkem Hradce Králové „B“ a to v poměru 9 ku 1. První třetina sice skončila 
smírně 1:1, ale v dalších dvou třetinách se ukázaly extraligové zkušenosti našich hráčů a nastří-
leli soupeři dalších osm branek. 

Ve druhém domácím utkání byl soupeřem našich hokejbalistů celek z Heřmanova Městce, 
kdy se po divoké přestřelce mohl po závěrečném hvizdu opět radovat domácí tým, který soupeře 
porazil 10:8.

Vzhledem ke známé a úspěšné historii hokejbalu v Sudoměřicích, se rozhodla skupina 
dobrovolníků v čele s bývalými hráči, o zařazení družstva mužů do celostátní soutěže v rámci 
Českomoravského Hokejbalového Svazu tak, aby se mohli zapojit i dorostenci, kteří v sezóně 
2009/2010 hráli Extraligu dorostu. 

Vzhledem k právě probíhající reorganizaci soutěží v celé ČR se podařilo téměř nemožné 
a družstvo mužů SK Sudoměřice bylo přijato do nově vznikající 

1. národní hokejbalové ligy – Východ.
Z hlediska hierarchického členění soutěží se jedná o druhou nejvyšší soutěž po Extrali-

ze rozdělenou na východní a západní část. Ve  východní části se utká 12 družstev především 
z  Moravy a východních Čech. Vítěz soutěže získá právo zúčastnit se baráže o extraligu.

Výše uvedené členění především snižuje časovou a fi nanční náročnost pro kluby, což se 
výrazně promítlo i v předpokládané fi nanční náročnosti pro SK Sudoměřice.

Rozpočet týmu neobsahuje žádné benefi ty nebo odměny pro hráče, či realizační tým, 
v jakékoliv formě. Proto od počátku platí pravidlo, že každý hráč si kupuje, respektive zajišťuje, 
výstroj z vlastních prostředků. Hráči si sami platí stravu a ubytování při utkáních, které se hrají 
na cizích hřištích.

Tímto bychom chtěli oslovit i případné sponzory, kteří by chtěli podpořit náš tým, aby 
v případě zájmu kontaktovali vedoucího mužstva nebo některého jiného člena týmu. Veškeré 
případné sponzorské dary budou započteny do rozpočtu týmu, ne na odměny hráčů či reali-
začního týmu.

Soupiska týmu SK Sudoměřice – hokejbalu:
Dinka Mário, Hladký Miroslav, Hofrichter Tomáš, Horák Lukáš, Chovanec Martin, Kaluža 

Jan ml., Katerinjuk Michal, Konderla Tomáš, Londarev Ivan, Mahdal Dalibor, Mihalovič Mar-
tin, Mikéska Robert, Mišík Dominik, Moravec Adam, Šubín Martin, Tomasta Patrik, Věchet 
Miroslav, Věchet Petr, Jurásek Zdeněk, Kucharič Vlado

 

trenér: Hofrichter Tomáš                                                                      vedoucí: Kaluža Jan st. 
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OSLAVY 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ORGANIZOVANÉHO 

FOTBALU SVÝM VÝZNAMEM PŘEROSTLY 

RÁMEC OBCE

V sobotu 7.srpna 2010 se uskutečnila v naší vesnici jedna z nejvý-
znamnějších sportovně-kulturních a společenských akcí roku,  nejenom v naší vesnici, ale 
i v nejbližším okolí, a to: 70. výročí založení organizovaného fotbalu v Sudoměřicích. Od 
oslav uplynula poměrně krátká doba, abychom se mohli komplexně zamyslet a provést důklad-
ná vyhodnocení přípravy, průběhu a výsledku akce. Přesto společně posuďme již v tomto obdo-
bí, jak odsouhlasené záměry přípravným výborem byly naplněny. Jednoznačně říkám se vší zod-
povědností za celý realizační tým, že se nám plně podařilo realizovat tyto záměry, zejména:
- Připomenout našim občanům a zdejší mládeži i širokému okolí významné výročí založení 

organizovaného fotbalu v obci,
- ocenit osobnosti v okruhu působnosti SK Sudoměřice, které se podílely na rozvoji tělový-

chovy, sportu, trenérské a rozhodcovské činnosti, včetně podílu na budování materiálně-
technických a investičních akcí ve sportovním areálu klubu a jeho okolí. 

- široce popularizovat obec i fotbal jako fenomén doby v okolí.
70. výročí založení organizovaného fotbalu v Sudoměřicích zabezpečoval přípravný výbor 

od začátku tohoto roku na svých osmi zasedáních. Přípravný výbor vycházel ve své činnosti 
z obsahového, organizačně-technického a fi nančního zabezpečení oslav, které bylo schváleno již 
v měsíci únoru tohoto roku.

Oslavy byly zahájeny slavnostní členskou schůzí fotbalového klubu v dopoledních hodi-
nách v obecním sklípku ve ,,starém potoku“, který byl hojně zaplněn členy fotbalového klubu 
a  pozvanými hosty již půl hodiny před zahájením.

Při zahájení slavnostní členské schůze byla oceněna včasnost, disciplinovanost a velká účast 
členů. Na podnět řídícího schůze byla všemi přítomnými uctěna památka všech zesnulých hrá-
čů a činovníků minutou ticha. Po této pietě účastníci srdečně přivítali významné hosty, a to:
- Poslance Parlamentu ČR PhDr.Waltra Bartoše, starostu obce Stanislava Tomšeje,
- Předsedu okresního sdružení ČSTV Hodonín Ing.Miroslava Běťáka,
- Předsedu OFS Hodonín Ing.Petra Kotáska, 
- Člena Výkonného výboru ObFZ Senice Pavla Šullu,
- Manažera místního SK Aleše Nováka a Davida Nogu – sekretáře fotbalového oddílu.

V dalších bodech programu nejdříve vystoupil starosta obce Stanislav Tomšej a následně 
manažer klubu Aleš Novák, kteří přítomným provedli exkurzi do historie místní kopané. Dále 
připomněli významné osobnosti v uplynulém období, dosažené výsledky jak ve sportovní, tak 
investiční oblasti při budování sportovního areálu a sportovních zařízení v obci. 

Po těchto ofi ciálních vystoupeních předstoupili před předsednický stůl členské schůze před-
sedové OFS a OS ČSTV Hodonín, sekretáři SK, poslanec Parlamentu ČR a starosta obce, kteří za 
bouřlivého potlesku účastníků provedli křest nového znaku SK Sudoměřice, který je vyhotoven 
v barvách obce.

Po zdařilém křtu znaku ,,šampáněm“ bylo přikročeno k slavnostnímu aktu – předání níže 
uvedených ocenění bývalým či současným členům, činovníkům SK a sponzorům u příležitosti 
70.výročí založení organizovaného fotbalu v obci:
- Za dlouholetou aktivní fotbalovou a sportovní činnost – SK,
- za rozvoj fotbalu v obci – OFS Hodonín,
- písemné Poděkování za podporu a rozvoj sportu – OS ČSTV Hodonín,
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- čestné uznání a čestný odznak VV ČSTV Praha – za významný a výjimečný přínos k rozvoji 
tělovýchovy a sportu,

- medaile VV ČSTV Praha za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu.
Po tomto slavnostním ocenění následovala rozprava, ve které vystoupili všichni přítomní 

hosté. Ve svých vystoupeních poblahopřáli všem vyznamenaným, ocenili dobrovolnou práci 
předchozích i současných činnovníků, dosažené sportovní výsledky hráčů i trenérů, zapojení 
místních fotbalových rozhodčích v okresních i krajských soutěžích. Všichni diskutující vysoce 
hodnotili organizační přípravu, průběh slavností členské schůze i samotnou účast členů a jejich 
disciplinu při průběhu členské schůze.

Po vystoupení všech hostů následovala vzájemná neformální beseda všech přítomných, při 
které bylo podáno občerstvení, které zabezpečovalo místní řeznictví pana Romana Schäcka. 
Beseda dobře plynula a nevázla ani za podávání kvalitních vín věnovaných místními zahrádkáři 
a pěstiteli. Ne všichni rodáci jsme se poznali. 

Něco málo po 12.hodině byly již v areálu hřiště připraveny pod vedením paní ředitelky ZŠ 
Hany Veselé a organizačního kolektivu jednotlivá sportovní stanoviště vytvořená pro soutěže 
dětí a mládeže. V bezprostřední blízkosti byly instalovány stánky s cukrovou vatou, perníčky 
a s hračkami. U víceúčelového hřiště s umělou trávou fungovalo občerstvení pro dospělé. Po 
celé odpoledne i v poločasových přestávkách pozitivně působily na hráče i diváky při svých 
vystoupeních místní roztleskávačky a mažoretky. Kolektiv mažoretek byl složen z dívek z Petro-
va a Sudoměřic. Organizované sportovní hry a dovednosti pro děti a mládež včetně vystoupení 
mažoretek a roztleskávaček vhodně vyplňovali celé sportovní odpoledne.

První auto před 15.hodinou zastavilo v zahrádkářském areálu, ze kterého vystoupil člen VV 
ČMFS a předseda Jm KFS Brno Pavel Blaha. Pak přijížděli hráči AC Sparta Praha v čele s Vladi-
mírem Táborským a manažerem Jaroslavem Bartoněm a dalšími hráči.

V obecním sklípku bylo provedeno ofi ciální přijetí starostou obce, předsedou přípravného 
výboru a zástupci fotbalového klubu. Setkání z obou stran bylo velmi neformální a srdečné. Po 
vystoupení bylo přikročeno k provedení slavnostního zápisu do pamětní knihy obce.

Místními fanoušky očekávané první, dneska již mezinárodní přátelské utkání hráčů nad 
35 let mezi domácími a hráči ŠK z nedaleké Slovenské Skalice, skončilo velkým propadákem 
domácího družstva. Utkání skončilo vítězstvím 0:8 pro hosty. Zkrátka toto utkání domácí hráči 
podcenili ve fyzické přípravě. Trénovat se hold musí! Utkání rozhodovali s přehledem Jakub 
a Marian Kočišovi a Stanislav Káčerek  AR 2-laik.

Dlouhodobě očekávaný termín a čas pro místní „sparťanské“ fanoušky nazrál v 17.hodin. 
Hlavní rozhodčí Jakub Kočiš dal pokyn k zahájení hry mezi domácími muži SK a slavnými 
internacionály AC Sparta Praha. Při nástupu domácí hráči předali dary družstvu hostů, které 
zabezpečovaly a věnovaly vinohradnice Mgr.Pavla Brázdová a paní Jiřina Bučková. Zahájení 
utkání bylo provedeno čestným výkopem míče starostou obce. Po tomto předání daru a čestném 
výkopu nastal houževnatý a dramatický boj o každý metr fotbalového hřiště. Pro domácí se 
začátek utkání nevyvíjel dobře, kdy hosty dostal do vedení Marek Trval. Následně na 0:2 zvyšu-
je hráč Sparty Abrahám. Velké povzbuzování roztleskávačkami, mažoretkami i diváky přines-
lo vyrovnání na 2:2 domácími hráči Lubomjrem Chudíčkem a Robertem Hruškou. V prvním 
poločase se ještě trefi li za domácí Aleš Novák a za hosty opět Marek Trval. Tak první poločas 
skončil 3:3. V poločasové přestávce probíhala úspěšně autogramiáda Internacionálů. 

Domácí v druhém poločase přidali na rychlosti a plynulosti hry. Důsledkem toho Petr 
Semotán zvýšil na 4:3. Hosté na 4:4 vyrovnali Jendou Bergrem. Tlak domácích na branku hostů, 
kterou hájil Milan Sova se zvyšoval a vrcholil pátou brankou, kterou vsítil Aleš Novák. Domácí 
byli velmi blízko k historickému vítězství. Tomuto ale zabránil opět Marek Trval, když hlavič-
kou vyrovnal na 5:5 těsně před skončením utkání. Tímto gólem Marek Trval dosáhl na našem 
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hřišti hat-tricku, i když ne čistého. Po skončení utkání se uskutečnila společná večeře obou týmů 
spojená s ochutnáváním domácích sudoměřických, velmi kvalitních, vín. Večeři zabezpečil opět 
kolektiv Romana Schäcka. 

Naši občané, fanoušci a mládež si plnými doušky vychutnávaly oslavy a to bylo dobře. Po 
taneční zábavě a tombole byly oslavy ukončeny.

V závěru svého hodnocení průběhu oslav vyslovuji upřímné poděkování:
• Přípravnému výboru,
• všem pracovnicím a pracovníkům obecního úřadu,
• starostovi za garanci oslav,
• místostarostovi za propagaci a rozvoz plakátů,
• ředitelství ZŠ za úspěšný podíl na programu,
• všem hostům i členu VV ČMFS Praha  a předsedovi Jm KFS Brno Pavlu Blahovi,
• všem sponzorům za poskytnuté dary, bez kterých by se akce nemohla na takové úrovni 

uskutečnit, oceňuji práci stánkařů, kteří dotvářeli kolorit oslav,
• dále děkuji všem těm, kteří se podíleli na organizační přípravě a zabezpečení programu jak 

v zahrádkářském areálu, tak na hřišti ,,U Kolní“,
• všem občanům za půjčení sportovních artefaktů na výstavku,
• v neposlední řadě mé poděkování patří i sdělovacím prostředkům: regionálnímu vysílání 

ČT, redaktoru Eduardu Mezerovi, redaktoru Radia Jih a sportovním zpravodajcům regio-
nálních týdeníků Slovácka a Zeleného Slovácka Liboru Koplovi, Josefu Poláškovi a Josefu 
Holkovi. Zkrátka bez Vás všech by nemohly být oslavy zabezpečovány na tak vysoké organi-
zační, obsahové a propagační úrovni.

Při poděko-
vání velmi složitě 
hledám další slo-
va uznání a díků. 
S pokorou chci jen 
říci, že si nesmír-
ně vážím všech 
p o s k y t n u t ý c h 
sponzorských darů. 
Vážím si i vyko-
nané práce všech 
těch spoluobčanů 
a mládeže, kte-
ří svou pracovní 
iniciativou při-
spěli k velmi hez-
kému, plynulému 
a důstojnému prů-
běhu oslav. Vážím 

si Vaší práce, milí přátelé při zabezpečování úkolů i proto, že jste je plnili ve svém volném čase 
pro své spoluobčany a mládež. 

Jedinečnost oslav podtrhla i samotná účast významných hostů, kteří na slavnostní členské 
schůzi konstatovali, že akce jednoznačně svým významem přerostla rámec obce a byla vynika-
jícím způsobem připravena prezentace fotbalu. Tyto názory slyšel ještě mnohokrát a s těmito 
názory plně souhlasí a jen podtrhuje, že oslavy splnily svůj účel

  Váš  Dr.Štěpán Buček
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Předsenický stůl 
slavnostní  člen-
ské schůze SK

Artefakty na výstavě PS

Křest nového 
znaku SK
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Předání nejvyššího 
ocenění uděleného 
VV ČSTV Praha 
Františku Mikéskovi

Předání medaile 
jednomu z nejstarších 
funkcionářů, panu 
Františku Kobédovi

Předání děkovacího listu Josefu Macháčkovi Ing. Běťákem a starostou obce, Tomšejem
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Účastníci členské schůze

Společná fotografi e na rozloučenou s hráči Sparty
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PROJEV STAROSTY OBCE NA SLAVNOSTNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI 

SPORTOVNÍHO KLUBU SUDOMĚŘICE, ODDÍLU KOPANÉ, 

KONANÉ DNE 7.8.2010

Vážení sportovci, Vážený pane poslanče Parlamentu ČR a Vážení hosté.
Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil jménem Obecního úřadu Sudoměřice 

i jménem svým. 
Vážení fotbalisté, vy  starší i vy mladší, přicházel jsem dnes na tuto Vaši slavnostní 

schůzi s uvědoměním si toho nezvratného faktu, že fotbal byl, nadále je a  také jistě bude pro 
život naší vesnice obrovsky důležitý.  Snad  ne nejdůležitější, ale opravdu hodně význam-
ný.        

Fotbal se v Sudoměřicích hraje na oficiální úrovni již přes 70 let.      
Sportovní klub Sudoměřice byl založen za okupace naší vlasti dne 2. července 1940 

v rámci akce Národního souručenství. Možná nevíte, nebo si nepamatujete, co to bylo za 
organizaci Národní souručenství:  byla to  forma politické kvazistrany v Protektorátu Čechy 
a Morava. Sdružovala povinně téměř všechny státní příslušníky protektorátu. Členství bylo 
povinné a formální. Oficiálně mělo být Národní souručenství nástrojem loajální spolupráce 
s Němci, ale dařilo se v něm vytvořit i základnu pro různé formy obrany české autonomie. 
Některé složky přímo spolupracovaly s odbojem (Obrana Národa, apod.). Národní souru-
čenství zaniklo s osvobozením v květnu 1945.  Připomínám tyto okolnosti hlavně proto, 
že se dříve uvádělo datum založení fotbalu v Sudoměřicích v r. 1938, ale bylo to asi z toho 
důvodu, že náš sportovní klub nechtěl být spojován s kolaborantskou organizací a asi také 
proto, že v roce 1938 opravdu existoval fotbalový klub, ale ten si nestačil podat stanovy ke 
schválení zemskému výboru, takže formálně neexistoval. 

Jedním z prvních fotbalistů, činovníků  a propagátorů tohoto sportu u nás byl 
MUDr. Antonín Buček. Tento vzácný člověk za války pracoval ještě jako student v odboji 
– v Obraně Národa, zaměřoval se především na převádění letců a politiků přes hranice na 
Slovensko.  Byl prozrazen a pak byl 4 roky internován v koncentračním táboře. Po vystu-
dování medicíny se mimo jiné začal zapojovat do dění kolem jeho velké lásky -  k fotbalu.  
V 60. letech začal pracovat jako lékař mužstev - nejprve v juniorce Dukly Praha, později ve 
zdravotní komisi československého fotbalového svazu, pak ve zdravotní komisi Evropské 
fotbalové asociace UEFA a po té i Světové fotbalové unie FIFA a nakonec 

v letech 1970 až 1975 působil jako lékař národního mužstva ČSSR. Náš velký rodák pan 
doktor Buček zemřel v r. 2004 ve věku 82 let.                              

V průběhu 70 let sportovního klubu se dokázalo hodně, jak po stránce sportovních 
úspěchů, tak i po stránce vybavení zázemí pro sportovce. Budování kabin, hřiště a veškeré-
ho technického zázemí bylo pořizováno a budováno většinou vlastními silami, brigádnic-
ky,  za přispění různých organizací a národního výboru. Úroveň dosažených výsledků byla 
samozřejmě v jednotlivých letech různá a nevyhly se nám i špatné léta, ale i přesto fotbal 
u nás žil, bavil nebo i rozčiloval množství zdejších občanů,  kteří při různých debatách pro-
bírali a komentovali  -  co by se udělalo lépe – kdyby…

A o tom to je. A protože tajemství fenoménu fotbalu zatím žádný vědecký tým na světě 
nerozluštil a asi je to dobře, věřím  proto,  že debaty o fotbale v Sudoměřicích budou i nadá-
le, že se bude opět po fotbale v hospodách nebo někde jinde probírat, proč to ten kopl tak,  
nebo nějak někoho nakopl či co,  no a stále bude co diskutovat. Je důležité si uvědomit, 
že i tyto debaty, třeba i kamarádské škádlení a spory, jsou formou občanské sounáležitosti, 
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sbližování se lidí v komunitě, která je ohraničena jejím sídlem, jejich domovem  a  tj.  - naší 
vesnicí Sudoměřice.  Jsme sudoměřičtí patrioti, máme rádi naše hráče a usilovně jim fan-
díme a jsme smutní – když jim to nejde.  Proto Vás všechny bývalé i současné hráče našeho 
sudoměřického fotbalu zdravím a vyslovuji Vám všem poděkování za tu radost a snahu, co 
jste našim spoluobčanům  - fanouškům v minulosti přinesli. Přinášeli jste nejenom úspěchy, 
ale i tu nekonečnou možnost si prodebatovat různé situace a to bylo také hodně důležité. 

Poháry, diplomy, nebo  medaile vyblednou a jsou někde zaprášené ve skříni, nebo 
na poličce, ale vzpomínky na různé dobré kolektivy, kamarády, zajímavé zápasy a kama-
rádské dohrávání zápasů třeba v hospodě nikdy nezapadnou v mysli. Věřím, že pro větši-
nu z Vás to byla nejlepší léta Vašeho života a na to se určitě nikdy nezapomene. 

Vážení fotbalisté, mladí i starší, děkuji Vám jménem Obecního úřadu za úspěšnou repre-
zentaci naší obce Sudoměřice  a jménem všech Vašich fanoušků za všechnu tu radost, co jste 
jim přinesli v průběhu své aktivní činnosti a přeji Vám hodně zdraví a životní pohody.  

Předání ocenění RSDr. Štěpánu Bučkovi Ing. Běťákem

Přeji zdar  sudoměřickému fotbalu!!
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