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I takovou vůni
má podzim…
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Vážení spoluobčané,

ačkoliv v době, kdy píšu tento úvodník to alespoň přes den pořád vypadá jako léto, podle  astro-
nomů k nám přišel podzim 22.září ve 23hod. 18min podzimní rovnodenností a potrvá do 21.prosince 
18hod. 46min, kdy vládu převezme zima.

Nebudu tentokrát psát o barvách a vůních podzimu, ani o sklizni či úrodě. Zaujala mě věta 
v jedné rozhlasové relaci o vlaštovkách, které každoročně kolem osmého září odlétají do svých zimo-
višť. A ono…světe div se…osmého září se i v Sudoměřicích skutečně hromadně usadily na elektrických 
drátech a v hejnu odletěly! Další den už po nich nebylo ani vidu, ani slechu. Tahy ptáků fascinovaly 
učence už v dobách Starého zákona. Podle vědců svou roli při orientaci hraje vrozený směr tahu, 
orientace podle slunce, hvězd i povrchu Země, ale ani dnes není tato podivuhodnost vysvětlena zcela 
jednoznačně.

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)je tažný pták, který k nám přilétá koncem března, aby zde 
vyvedl z hnízdiště svá mláďata. Za krátkou dobu je musí naučit létat tak, aby se v září mohly spolu 
vydat na cestu do rovníkové a jižní Afriky a překonat tak vzdálenost až 5000 kilometrů.

Vlaštovky jsou schopné uletět denně až 200 kilometrů a po cestě se živí hmyzem, který létá nebo 
je pasivně unášen větrem, či vzdušnými proudy. Přestože jsou na dlouhou cestu vybavené tukovými 
zásobami, jsou velice závislé na počasí a při jeho nepřízni mohou houfně uhynout. Jsou rozšířené po 
celém území Evropy, ve velké části Asie, v severní Americe a v severní Africe. Původně hnízdily mimo 
lidská obydlí, ve skalách, ale časem se přestaly lidí bát a začaly stavět svá hnízda ve stájích, pod krovy 
na stěnách domů a na vesnicích zcela zdomácněly. V posledních letech ale dochází k jejich výraznému 
úbytku a není to způsobeno jen změnami prostředí, používáním pesticidů. Při dlouhých tazích jim 
nehrozí jen studená fronta, ale například jich bylo koncem 80.let v jedné nigerijské vesnici za jednu 
zimu zabito a snědeno 200 tisíc. Nemají to zkrátka holky lehké.

Vlaštovka znamenala ve starém Egyptě útěchu a obnovu. Byla zasvěcena Eset – bohyni mateřství 
a je symbolem probuzení a obnovy života po zimě.

…Vlaštovky když odlétaly, hleděla jsi ještě na ně: „Mnoho štěstí“ – řeklas – „v dáli, vraťte se k nám 
hezky ranně!“ napsal Josef Václav Sládek v básni Své matce.

A to je taky mottem tohoto úvodníku.
Vaše redakce

Babí léto – Jan Skácel
Je tomu tak
a podzim přijde zítra.
Zas celé stromy budou odlétat,
zas ptát se budem,
kam a komu vstříc.
A ticho, chudé jak polní myš,
tu a tam za zády nám pískne.

Mé léto,
ty už také šedivíš?

Včera letěl vzduchem první bílý vlas.
Zazvonil,
když zvolna k zemi padal -
a slova,
hrubá, nepokorná slova
v hrdle uvázla mi jako rybí kost.

Mé léto,
ty už také šedivíš?
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Slovo starosty

Vážení občané,

po uplynutí čtvrtiny roku Vás znovu oslovuji svým úvodníkem, ve 
kterém musím nejprve konstatovat, že léto a prázdniny už jsou bohužel 
za námi. Před námi je podzim a také nové úkoly. Děti jsou už měsíc ve 
škole a snad i prvňáčci si už zvykají na své nové  povinnosti. V novém 
školním roce bylo přichystáno mnoho změn v našich  školách, v základ-
ní i mateřské. Dokončena byla I. etapa zateplení obou budov, které 
zahrnovala výměnu oken a dveří za plastové. Dodatatelem byla fi rma 
RI Okna Bzenec. Po několika letech se opět vše vymalovalo, proběh-
la komplexní rekonstrukce WC v základní škole, byla rozšířena horní 
třída v mateřské škole, bohužel na úkor zmenšení prostoru pro místní 
knihovnu. Školní rok v sudoměřickém školství tedy započal velkými 

investicemi, ale i při mé příslovečné lakotě mě to vcelku těší,  protože stále přibývá v obou školách 
dětí a uvědomuji si také to, že pro naše sudoměřické děti není žádná investice marná, i když se nám 
občas někdy zdá, že je tomu naopak. Obě školy dostaly rekonstrukcí určitou jiskru modernosti a teď je 
nutné a potřebné, aby se tento posun projevil i ve výuce a výchově dětí. Je nutné najít a využívat nové 
nápady a postupy ve výchově nejdůležitějších bytostí na světě, s cílem je co nejlépe připravit pro život 
v tomto složitém světě. To je velký a nelehký úkol především pro naše učitele a vychovatele. Připomí-
nám, že jsme si tuto jejich službu objednali a také si ji sami platíme, jednak přeneseně přes stát formou 
platby daní a také udržením, fi nancováním provozu a údržby budov obecním úřadem. To, že si tuto 
službu platíme samozřejmě neznamená anarchii, nastavování pravidel  a postupů žáky a jejich rodi-
či, toto právo přísluší výhradně státním orgánům, ale znamená to, že máme možnost požadovat od 
obou našich škol dosažení minimálně obvyklých standartů výuky a výchovy žáků. Rodiče, vyžadujte 
po obou školách,  aby se Vašim dětem dostávalo co nejlepšího vzdělání, buďte k našim učitelkám  
a vychovatelkám sice nároční, ale i spravedliví. Vzdělávání dětí není možno nechávat pouze na škole 
a jeho zaměstnancích, s dětmi je třeba pracovat v rodinách a také po celé naší vesnici. Dále to neroz-
šiřuji, tam už moje pravomoc nesahá. Rodiče své povinnosti jistě znají a když ne, výsledky se brzo 
dostaví. Ostatním občanům přísluší vychovávat děti sice nepřímo, ale i tak  účinně. Je třeba si všímat 
co děcka po vesnici, mimo dohled rodičů,  tropí a nebát se je napomenout a popřípadě i postěžovat si 
jejich rodičům. Rodiče, kteří tyto většinou oprávněné výtky na jejich děti nepříjmou, jsou slaboši a je 
třeba je politovat, protože jim dozajista vyrůstá v rodině fracek, se kterým v budoucnosti sotva něco 
svedou. Vyžadujme nekompromisně po našich dětech slušnost, úctu ke starším i spolužákům a pak 
naši vesnici čeká opravdu smysluplná budoucnost. Jinak to zabalme. A poslední - vypíná elektřinu.

A co nás čeká nového v posledním kvartálu roku 2009?  Dokončování různých akcí, jako jsou 
chodníky a další drobnější akce, poběží připravy staveb a shánění  dotací na mnoho investic, jako jsou: 
zateplení budov škol  II. etapa, investice do dalších obecních budov, výstavba sociálního zařízení na 
přístavišti, na cyklostezky, na sběrný dvůr odpadů, na úpravu zeleně apod. Dokončena bude výstavba 
a spuštěna první provozovna v průmyslové zóně u nádraží – fi rmy Primarc. Doufám, že výstavby 
dalších provozovem ji brzo budou následovat. Poměrně nadějně  je také rozběhnuta jedna investice 
velké fi rmy, jejíž investiční záměr může hodně pomoci našemu regionu, naší obci. Doufejme, že se 
to zdárně podaří. Přeji všem krásné babí léto, krásný podzim a když už to musí být, i přijatelnou 
a mírnou zimu. Vinařům přeji úspěšnou úrodu ve vinicích a pak ve sklepě, nedostatek špačků 
a dalších zlodějů a nám ostatním krásné zážitky na výletech do přírody a hlavně pohodu v rodinách 
a zažívání opravdové radosti z našich dětí.                                               

Stanislav Tomšej – starosta obce
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Usnesení XXIII. zasedání zastupitelstva obce Sudoměřice 

konané 7. září 2009 

v budově OÚ Sudoměřice ve 20.00 hodin

Usnesení: č. XXIII/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje za ověřovatele zápisu XXIII. zasedání: Petr Buček, Ing. 
Pavel Sochor. 
Hlasování č.1:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIII/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doplněný program XXIII. zasedání ZO.
Hlasování č.2:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0
 
Usnesení: č. XXIII/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí ukončení mandátu zastupitele Ing. Josefa Křižana, 
v souladu s ustanovením § 55, odst. 3, písm. b)  zák. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů – zák. č.491/2001 Sb.
Hlasování č.3:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIII/4: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice projednalo návrh a rozhodlo o rozpracování studie na tři varianty.  
Úkol pro pana Janečka. 
Hlasování č.4:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIII/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 
Hlasování č.5:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIII/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  schvaluje rozpočtové opatření č. 4. 
Hlasování č.6:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0

Usnesení: č. XXIII/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice  na základě výsledků projednání návrhu zadání změny č.5 ÚPN SÚ 
Sudoměřice s dotčenými orgány a ostatními známými účastníky projednání schvaluje v souladu 
s § 47 odst. 5 § 55 odst. 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb.,  o územním plánováním a stavebním řádu (sta-
vebního zákona), v platném znění, dne 7. září 2009, usnesením č. XXIII/7 toto zadání. 
V další fázi změny č. 5 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.7:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0       

Usnesení: č. XXIII/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k projednání řešení projednání s vlastníky 
a předložení návrhu na řešení, vč. fi nancování.
Hlasování č.7:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0    
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Usnesení: č. XXIII/9:        
Zastupitelstvo obce Sudoměřice vyjadřuje veřejný příslib pozdržení odprodeje pozemků parc. 
č. 5111/2, 5111/9, 2653, 2729/5, 2729/6 2654/12, 2654/13 a 2654/127, pro účely jejího využití nej-
později do 31.3.2010, fi rmě HABA, Platten Service, Gewerbwstrasse 8, CH-6330 Cham/ZG.
Hlasování č.9:  pro 10,  proti 0,  zdržel se 0       

Usnesení: č. XXIII/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a stavební komisi k vyřešení stavajících zastávek 
u statku.
Hlasování č.10:  pro 10,  proti 0,  zdržel se 0       

V Sudoměřicích 7. září 2009.

Stanislav Tomšej, starosta
Josef Šebesta, místostarosta 

Mateřská škola

Prázdniny skončily a my se opět odpočatí, plní zážitků  1.září scházíme. MŠ nás vítá nově zre-
konstruovaná a vesele vymalovaná.

Do MŠ  nastupuje 45 dětí, z toho 11 předškoláků. Dětí opět přibylo a proto musela být třída 
Berušek rozšířena o část knihovny.

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle ŠVP - Objevujeme svět  pro život, který předá 
a zprostředkuje dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků for-
mou prožitkového učení.

Všem dětem přejeme pohodu, lásku, poznání a velké zážitky.

Personální obsazení:     1.Mgr.Hana Veselá, řed. ZŠ a MŠ
                                         2.Dana Nováková, ved.uč MŠ  
                                         3.Jarmila Ševelová, uč.
                                         4.Petra Jančová 
                                         5.AnnaCHocholáčková, uklizečka
                                         6 .Marie Cutáková,ved.stravování,účetní ZŠ a MŠ  
                                         7.Jolana Okáníková,kuchařka 
                                         8.Hana Bursíková, kuchařka        
                                         9.Alena Baculíková, kuchařka
                                        10. Zdeněk Harašta, údržbář ZŠ a MŠ                  

Dana Nováková
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Někteří žáci na základní školu přišli…
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a někteří ji opustili…
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Ze školních lavic

Čas prázdnin utekl jako voda a my se ocitáme na prahu nového školního roku 2009/2010. 
V letošním školním roce  bylo zapsáno do naší mateřské školy  45  dětí. Byly rozděleny do dvou tříd.  
Vyučujícími jsou paní učitelky Jarmila Ševelová, Dana Nováková a Petra Jančová . 

Základní školu navštěvuje 56  žáků. Při slavnostním zahájení školního roku bylo pasováno 13 
nových prvňáčků. Jmenovitě: Baculíková Eva,   Čtvrtečka Ondřej,   Janeček Josef,   Janeček Tomáš, 
Janečková Tereza, Kolmačka Ondřej, Krakovský Michal, Krieglerová Kateřina,  Mráková Andrea,   
Novák Sebastian,   Smékalová Diana,   Straková Hana,   Vlček Patrik.  

Nový školní rok nám přinesl řadu organizačních a personálních  změn. V květnu loňského 
školního roku odešla na mateřskou dovolenou  paní ředitelka Mgr. Vlaďka Sedlářová, jejím statu-
tárním zástupcem byla pověřena dnem  1.9.2009 Mgr. Hana Veselá. Novými posilami pedagogické-
ho týmu se staly paní učitelka Mgr. Marie Baňařová a paní vychovatelka Alexandra Hadašová. Do 
školní  kuchyně nastoupila jako pomocná síla paní Alena Baculíková.

V období prázdnin byla provedena rekonstrukce  oken na budovách základní a mateřské školy. 
Dále byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení základní školy a  všechny  vnitřní prostory 
základní a mateřské školy byly nově vymalovány veselými barvičkami. Tímto chci jménem všech 
zaměstnanců  Základní a mateřské školy Sudoměřice poděkovat obci a panu starostovi, že nám 
i žákům  vytváří   příznivé podmínky a  prostředí pro naši práci, což je  při plnění a zvláště pak 
dosahování cílů ve vzdělávacím procesu nesmírně důležité.  

Výraznou  změnou  v organizaci je rozšíření školy o jednu třídu. V letošním školním roce tak 
školu tvoří 4. třídy a to:

Třída          Ročník  Třídní učitelka Počet žáků  
I.                     1. Mgr. Ludmila Foltýnová 13
II.                    2. Mgr. Marie Baňařová 13
III.                  3. Věra Veselá 8
III.                  4. Věra Veselá 9
IV.                  5. Mgr. Hana Veselá 13

Počet žáků základní školy se oproti loňskému roku zvýšil o pět. Na základní škole se vyučuje 
ve  čtyřech  třídách, z toho je pouze jedna se spojenými ročníky. Spojení je určeno počtem žáků 
v jednotlivých ročnících.

 Žáci prvního, druhého a třetího ročníku se budou  v tomto školním roce vzdělávat podle vlast-
ního školního  vzdělávacího programu  Základní školy Sudoměřice „Škola pro život“. Žáci čtvrtého 
a pátého ročníku  se budou vzdělávat podle programu „Základní škola“.

Výuku náboženství v  tomto školním roce  povede P. Jerzy Szwarc SP. Po ukončení vyučo-
vání dětem nabízíme aktivní práci v zájmových kroužcích: Školní časopis, dramatický kroužek, 
kroužek anglického jazyka, kroužek sportovních a pohybových  her, taneční kroužek. Současně 
v rámci školní družiny, kterou vede p. vychovatelka Alexandra Hadašová, bude probíhat kroužek 
PC.   Mateřská škola připravuje pro děti kroužky: Veselá angličtina, kouzelná fl étna a grafomotori-
ku pro předškoláky.

Mezi nejbližší připravované akce školy patří  projektový den  „Houby v lese“, výukový program 
pro I. stupeň ZŠ s názvem Matka příroda je mocná čarodějka, návštěva Muzea vesnice jihovýchod-
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ní Moravy ve Strážnici  s doprovodným programem „Radujme se, veselme se“ . Nejen pro žáky, 
ale i pro rodiče připravujeme tvořivou dílnu zaměřenou na výrobu svíček. I nadále bude probíhat 
spolupráce mezi školou a  místní Radou rodičů při ZŠ a MŠ Sudoměřice, která pro děti připravuje 
spoustu  úspěšných akcí. 

Všem dětem, rodičům  a zaměstnancům školy přeji úspěšný rok plný pohody, pevného zdraví  
a dobré spolupráce.

Mgr. Hana Veselá – zástupce statutárního orgánu
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Milí občané a farníci!

V tomto čísle zpravodaje chtěl bych se dotknout důležitého tématu:
Křesťanství jako osobní volba životního stylu a příprava na život v nebi.
Když dostaneme při sčítání lidu dotazník, kde je také kolonka vyznání, asi bez většího pře-

mýšlení napíšeme křesťan - římskokatolík. Ale přemýšleli jsme už někdy o tom, proč vlastně jsme 
křesťané? Co nás přimělo jít k Bohu právě cestou, které nás učil Ježíš Kristus? A co nám tato cesta 
dává?

Když tuto otázku někomu položím, většinou odpoví: „Víte, my jsme k tomu byli doma od dět-
ství vedeni“. Takže on za to ani nemůže. V takové odpovědi nezaznívá žádné osobní rozhodnutí, 
jenom pasivní strpění rozhodnutí druhých. Jakoby vztah k Bohu byl dědičnou záležitostí.

Ještě více se to projevuje u žádostí rodičů o křest. Ti na otázku, proč chtějí pokřtít dítě, většinou 
odpovídají, že je to taková rodinná tradice. Oni byli pokřtěni, jejich rodiče byli pokřtěni, a tak chtějí 
pokřtít i své dítě. Na otázku, jaký přínos pro svůj život vidí v tom, že byli sami pokřtěni, většinou 
po chvíli mlčení následuje odpověď: „Já nevím“. „A tak proč chcete křest pro své dítě? Já myslím, že 
pro děti chceme jenom to, co pokládáme za dobré a užitečné pro sebe?“ „No, aby se jednou mohlo 
rozhodnout, jestli bude věřit v Boha“. Ale to rozhodnutí je přece okamžik křtu. Pak už je člověk 
křesťanem na věky, má nezrušitelné znamení, a nemůže se už rozhodnout pro víru, jedině pro 
opuštění Krista. A to určitě není dobrý krok. Jistě nechceme učit své děti dávat slovo proto, aby je 
jednou mohlo zrušit.

Celý problém vidím v tom, že mnohými je křesťanství vnímáno jako jakási směsice kulturních 
tradic, nejasných rituálů a nelogických povinností, jejichž příležitostným splněním lze dosáhnout 
pozemského štěstí. Ale úplně se nám v povědomí národa (a nejen našeho) vytratila jeho podstata 
- že se jedná o cestu k Otci, který mě miluje, a proto s ním toužím žít na věky. Dověděl jsem se to od 
Krista. Vyzkoušel jsem si to ve svém životě. Vyzkoušeli si to moji rodiče i prarodiče. Každý můžeme 
říci, kdy nám Bůh dokázal svůj zájem o nás. Ježíš nám slíbil, že nás k němu dovede. Proto jsem 
se rozhodl k němu jít Kristovou cestou - stát se křesťanem, tedy přijmout křest. A pak také, když 
mám s tímto Otcem tak dobrou životní zkušenost, chci, aby byl Otcem i mých dětí už od malička 
- žádám o křest dětí.

Má to však ještě jeden aspekt. Ta Kristova cesta není cestou sólistů. Je to cesta společná. Když 
jsem se pro ni rozhodl, musím s ní vzít i to, že půjdu společně s bratřími a sestrami, kteří se pro 
ni také rozhodli, jakkoli se mi na nich může něco nelíbit. Otec po mě žádá, abych se na zemi své 
sourozence, s nimiž u něho chci žít celou věčnost, naučil mít rád. Abych se s nimi společně setkával 
a abych mu i dar své vlastní každodenní služby jemu přinášel společně s nimi při eucharistii. A tak 
křesťan, který pravidelně přichází na společné bohoslužby, není náboženský fanatik, ale člověk, 
který se připravuje na cíl, jenž si vybral a za nímž jde - společenství s Otcem a bratřími. Kdo to 
nedělá, nejde k cíli. Prvotní křesťané pokládali spolubratra, který třikrát bezdůvodně nepřišel ke 
slavení eucharistie, za odpadlého od víry. Neplatí, že kdo chodí do kostela, je tím samým dobrým 
křesťanem. Ale platí, že kdo své křesťanství bere vážně, vyhledává společenství s Bohem a bratřími 
při eucharistii.

Slovo „vyhledává společenství“ ale neznamená pouhou „pasivní účast“. Na křtu se přece křesťan 
rozhodl dát všechny své síly, schopnosti a čas svého života do služby Otci. A jak jinak, než prostřed-
nictvím služby lidem. Lidé jsou i jeho bratři a sestry v církvi. A proto touží zkrášlit i jejich život 
a jejich společná setkání při liturgii i mimo ni. Kdo má dar promlouvat, něco hezkého řekne, kdo 
má dar zpěvu, zazpívá, kdo má dar hudby zahraje, kdo má dar estetického cítění, zdobí kostel, kdo 
je zručný, buduje a opravuje chrám apod.

A nyní to promítněme na naši obec a farnost. Jistě nelze říci, že by byla přímo mrtvá. Ale vypa-
dá na brzký infarkt. Její malé srdíčko těch, kteří obětují své síly a volný čas, aby připravili hezké 
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prožití společných chvil pro ostatní. Přemýšleli jsme někdy nad tím, jak krásný by byl náš společný 
život, kdyby každý do naší společné pokladnice dal alespoň kousek svého volného času, svých sil 
a darů. A jistě každý z rodičů je schopen obohatit i ostatní děti. Mnozí z vás umějí hezky zpívat. 
Děti by si jistě mohly najít chvilku na nácvik písní ve schole k radosti jiných. A kolik z vás má talen-
ty, o kterých zatím vůbec nic nevíme.

Jak už asi tušíte, směřuje tento článek k domácímu úkolu. A tak si závěrem položme otázku: 
„Proč jsem se stal křesťanem?“ Ale ještě naléhavěji: „Proč chci zůstat křesťanem?“ Pokud s ohle-
dem na křest pradědečka, tak už dále uvažovat nemusím. Ale pokud snad proto, že chci jednou žít 
blaženě v lásce s Otcem a bratřími a sestrami v nebi, zeptejme se ještě: „Co pro to dělám?“ Pozem-
ský život nám je dán, abychom si nacvičili ten nebeský. „Líbilo by se mi žít věčně takovém nebi, kde 
by každý pro dobro a radost těch druhých (tedy i mou), dělal tolik, jako já zde na zemi?“ Pokud 
bych byl radši, aby v nebi bylo větší nasazení, než jsem dosud projevoval na zemi, kterou svou hřiv-
nu vykopu a nabídnu svým spolufarníkům k potěšení?

Na závěr kež nás všechny  povzbudi slova sv. Bernarda pro plnění životních povinností:
Někteří hledají vědění, aby mnoho znali,
to je zvědavost
Jiní, aby byli známí,
to je marnivost.
Jiní, aby prodávali své vědění,
to je vypočítavost.
Jiní, aby se vzdělali,
což je moudrost.
Jiní, aby vzdělávali své bližní,
                          a to je LÁSKA.     

Z pobožnosti  na poděkování za úrodu u kapličky na Hatích 13.9.09

P. Jerzy Szwarc SP
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Z letošního „Baťáku“

4. – 5.7.09   Cyrilometodějské táboření pod výklopníkem, aneb countrybál na ostrovech
1.  8.09         Vodácký den pod výklopníkem a večerní plážový ples na ostrovech
15.8.09       Taneční podvečer s výukou latinskoamerických tanců a módní přehlídka Galerie na vodě
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Foto Zdeněk Fojík
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Vážení spoluobčané Sudoměřic,

předem mého krátkého dopisu bych vás chtěl všechny pozdravit. Dostává se mně do rukou 
váš Sudoměřský zpravodaj, který mně vždycky ochotně půjčí Zdenek Janeček. Velice se mně líbí 
a rád ho čtu. Ptáte se proč? Protože jsem rozený sudoměřičan a jmenuji se Podrazil Miroslav, nar. 
roku 1941. Bydlel jsem v Chalupkách, blízko mlýna pana Povolného a vedle Antošů a Javornických. 
Odešel jsem v roce 1959 do tehdejšího Gottwaldova – Zlína a pak v roce 1960 jsme odešli s panem 
Frantou Mikeskovým na vojnu. Po vojně jsem stále přijížděl za rodiči do Sudoměřic. Až pak otec 
v roku 1969 zemřel, tak se mamka odstěhovala za mým bratrem do Strážnice, kde pak zemřela. 
Bratr, Bohuslav Podrazil, dodnes žije ve Strážnici. V roce 1969 jsem se oženil a dodneška bydlím 
v Otrokovicích. Na svoji obec stále vzpomínám. Chtěl bych pozdravit pana starostu Tomšeje a paní 
Sochorovou. Jsem rád, že to  u vás tak všechno vzkvétá. Přeju vám do dalších dnů mnoho zdraví 
a úspěchů.

Děkuji.
Podrazil Miroslav Otrokovice

Vážený pane Podrazile, naši redakci velice potěšil Váš dopis. Jsme moc rádi, že náš zpravodaj 
překročil hranice Sudoměřic a dokonce kraje a že Vám můžeme díky němu zprostředkovat alespoň 
maličký kontakt s místem, kde jste se narodil. Děkujeme a vážíme si Vašeho zájmu. U každého 
vydání je několik výtisků navíc a pokud budete mít zájem, je možné prostřednictvím pana Janečka 
o zpravodaj požádat na našem obecním úřadu.

Se srdečným pozdravem
za redakci zpravodaje Pavla Sochorová

Foto Henri Swozilek (k článku na vedlejší straně)



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2009 15

Jak jsem se přesunula v čase

Dopis pana Podrazila z Otrokovic ve mně vyvolal vzpomínku na zážitek, který se mi stal v době 
mé první mateřské dovolené (a je tomu už drahně let).

Jela jsem právě na kole z obchodu, když jsem míjela paní Cigánkovou, která bydlí kousek od 
našeho, zabranou do hovoru s třemi cizími muži. Zamávala na mě, ať příjdu za nima, protože páno-
vé jsou z Rakouska a asi něco hledají. Mluvili německy, tak nevěděla přesně, o co jim jde. Oprášila 
jsem školní angličtinu a vyrozuměla, že starší z nich, asi osmdesátiletý pan Leopold Swozilek, se 
v Sudoměřicích ještě za dob Rakousko – Uherska narodil. Před první světovou válkou, když byl 
ještě chlapec, odešli rodiče na území Rakouska, zřejmě za prací a tam už natrvalo zůstali. Celý život 
v sobě nosil vzpomínku na bílý dům s modrou obrovnávkou, ve kterém se narodil, prožil část dět-
ství a toužil se do Sudoměřic ještě podívat. Neměl iluze, že ve své bývalé domovině po těch letech 
ještě něco pozná. Ale…

K jeho úžasu tam stál. Jeden v řadě – ten jeho. Dům po panu Františku Bučkovi, jehož novými 
vlastníky se stali manželé Janečkovi (nynější průmyslové zboží). Jeho asi pasedátiletý syn, Henri 
Swozilek, mě poprosil, jestli by bylo možné zařídit, aby se tatínek mohl podívat dovnitř. Zazvonila 
jsem s neobvyklou žádostí u Janečkových a ti ochotně panu Swozilkovi vyšli vstříc. Když železný 
klíč zarachotil ve vratech a ta otevřela bránu k jeho vzpomínkám, nabíhaly jedna za druhou, jako 
okénka ve fi lmu. „Bože můj. Tady jsme bydleli!“ Nahlédl dovnitř stavení a kolotoč vzpomínek se 
roztočil na plné obrátky.“ Tady jsme mívali kuchyň! A tady stála almara! A tady bývaly kachlové 
kamna s pecí, na které jsme my děti spávaly!“

Zeptala jsem se, jestli si nevzpomíná na mou babičku Evu Macháčkovou. Chvilku se 
zamyslel.“Taková vysoká černovlasá dívka, co uměla jezdit s koňma.“ Přinesla jsem mu album těch 
nejstarších fotek a ukázal právě na ni.“Byl jsem malý chlapec a ona už krásná slečna.“  Pro jazyko-
vou bariéru jsem nerozuměla úplně všemu, ale slova jsou jen určitou součástí komunikace. Co jsem 
viděla v jeho očích, na papír stejně nenapíšu. Bylo to, jako by se v knize času obrátila strana a já se 
na malý okamžik  přenesla zpátky do Sudoměřic na začátku 20. století.

Krátce nato mi přišlo z Rakouska poděkování, pozdrav k vánocům a na jaro pak už černě orá-
mované oznámení. Zdálo by se, že ten příběh smutně končí, ale to si nemyslím. Jednomu člověku se 
podařilo ještě na poslední chvíli splnit si svůj sen o domově, který nosil celý život v srdci a na který 
nikdy nezapomněl. Osud mu to dopřál v největší možné míře. Stačilo jen přijet o rok později a ten 
dům už by tam nestál. Osud také na krátkou chvíli svedl dohromady dva cizí lidi a to setkání mi už 
z paměti nikdy nevymizí. Jsem moc ráda, že jsem mohla být u toho.

Pavla Sochorová

Vážení spoluobčané,

Dovolujeme si Vás předběžně pozvat na společenské setkání seniorů, které se 
bude konat v naší obci v neděli, dne 25.10.2009. O konkrétním programu a přes-
ném čase Vás budeme informovat prostřednictvím plakátů, které včas vyvěsíme v 
obci na obvyklých místech.

Předejte si informace, domluvte se a přijďte. Rádi Vás přivítáme.

Pavla Sochorová – předsedkyně kulturní komise
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Jsem Sudoměřičan

Narodil jsem se tady, žiju tady 73 roků a doufám, že tady i zemřu. Jsem hrdý na to, že jsem 
Sudoměřičan a přál bych si, aby tuto hrdost měla většina Sudoměřičanů. Mrzí mě, že jako občané, 
jako Sudoměřičané, neprojevují svou sounáležitost s touto dědinou a jako „patrioti“ se jeví jako 
neteční, ale o to víc kritičtí ke všemu dění, které tady je. Uvedu několik příkladů o kterých v posled-
ní době přemýšlím a které mě  mrzí.

Nebudu se zmiňovat o době minulé, kdy Sudoměřičané pořádali hody, zarážání hory, vino-
braní, dožínky, hasičské přehlídky atp.za doprovodu místní dechovky, které toto všechno úročili. 
Zmíním se o posledních názorech některých našich spoluobčanů a myslím, že jejich rodný list 
nemá ze Sudoměřicemi nic společného. Ty nejnovější souvisí s rozvojem vinařství u nás, kdy něko-
lik nadšenců, kteří ve velkém věnují svůj čas, zájem a prostředky tomuto oboru, hlavně oni zvyšují 
věhlas naší obce v této oblasti.

Tito lidé věnují nemalé prostředky ve formě sponzorských darů, obesílají vinařské akce i na 
nejvyšších úrovních a s dobrými výsledky šíří věhlas naší obce a to bez nároků na nějakou odmě-
nu. Bohužel odměny se jim „dostává“. A nejen jim, ale všem, kdo mají snahu naši obec, když ne 
proslavit (Bří. Hynčicové, sportovci atp.), tak alespoň zviditelnit na úroveň okolních dědin v tomto 
regionu (Petrov, Strážnice, Kozojídky, Hr. Lhota atd.). 

Jaká odměna ??
Maminkám, které vodí děti do „oddechového areálu“, který vybudovali jen vinaři, vadí výstřely 

„děl“ a špačky plašící „křik orlů“. Jistě by tam nejely s kočárky po zablácené cestě, která tam byla, 
než ji vybudovali „Ti“ vinaři.

Za vesnicí k Petrovu vadí některým  občanům výstřely „plašičů“, ale nikoho neruší silné zvoně-
ní zvonů, vysílání rozhlasu, zkoušky sirén – i když toto přirovnání je násilné.

Občané naši obce by měli být více hrdi na to, že jsou Sudomřičané, měli by navštěvovat akce 
OÚ, místních organizací i když je nutné občas zaplatit minimální vstupné. Je smutné, že na těchto 
akcích je víc hostů, než místních kritiků. 

Buďmě hrdí na to, co máme. Ne každá  vesnice má „Starý potok“ a za kostelem zahrádky. Je jen 
otázkou času, kdy na to přijdou cizí lidé dřív než my sami – občané Sudoměřic.

Karel Macháček, 14.9.2009  

Tento dopis vyjadřuje osobní názor pisatele a redakce nenese odpovědnost za jeho obsah.
pozn. red.

Vážení senioři, 
    
obracíme se na Vás ve věci založení organizace Svazu důchodců ČR v naší obci. 

Šestnáct našich  občanů je členem Svazu důchodců ČR v Hodoníně. Je to dost kom-
plikované, když se jede do divadla, na zájezd nebo na další akce, protože musíme 
jet do Hodonína. 

Klubové setkání jsou také všem dost nedostupné v důsledku vzdálenosti a díky 
dopravním možnostem.  Proto navrhujeme uskutečňovat různé akce, např. diva-
delní představení, zájezdy a jiné společenské akce dle Vašich návrhů. V průběhu 
měsíce října a listopadu bychom Vás osobně kontaktovali a zjistili názor na tento 
návrh.

šestnáctičlenný kolektiv seniorů ze Sudoměřic



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2009 17

Zajímavosti z obecního úřadu

V naší obci k 31. 8. 2009 je přihlášeno k trvalému pobytu 1242 občanů.
Z toho je 238 dětí do 18-ti let. Z celkového počtu občanů je 605 mužů a 637 žen.
Zpracovali jsme pro Vás přehled příjmení se kterými se můžete v naší obci setkat. A jako 
zajímavost jsme zpracovali tabulku, která příjmení se vyskytují nejčastěji.

celkem p íjmení muži ženy 
66 Jane ek 32 34 
47 Bu ek 23 24 
38 Šebesta 18 20 
38 Machá ek 19 19 
34 Podrazil 18 16 
29 Mikéska 14 15 
26 Okáník 15 11 
16 Noga 9 7 
16 Gavlík 8 8 
13 Ondruš 5 8 
12 Novák 7 5 
12 Chocholá ek 5 7 
12 Brožek 6 6 
11 Svoboda 7 4 
11 Mikulka 5 6 
11 Kvaltín 5 6 
11 Klásek 5 6 
11 Cuták 5 6 
10 Štos 4 6 
10 Smékal 5 5 
10 Pukanec 6 4 
10 Michenka 5 5 
10 Kone ný 6 4 
9 Šmehyl 2 7 
9 Mikl 4 5 
9 Krištofík 5 4 
9 Jan a 6 3 
9 Horá ek 6 3 
9 Fojtík 6 3 
8 Veverka 4 4 
8 Valenta 3 5 
8 Sýkora 3 5 
8 Marek 4 4 
8 Bursík 3 5 
7 Tom ala 3 4 
4 Stemberger 2 2 
7 Sal ák 5 2 
7 Procházka 4 3 
7 Novotný 3 4 
7 Ma ák 5 2 
7 Leskovský 3 4 
7 Ko vara 4 3 
7 Kobéda 3 4 
7 Horák 4 3 

7 Cigánek 2 5 
7 Baláž 3 4 
6 Tome ek 4 2 
6 Švr ek 3 3 
6 Šrédl 3 3 
6 Suran 2 4 
6 Rybecký 3 3 
6 Novický 3 3 
6 Možnar 2 4 
6 Ko iš 2 4 
6 Kaluža 3 3 
6 Kadle ík 4 2 
6 Ju ík 4 2 
6 Janoška 4 2 
6 Grossmann 3 3 
6 Bajer 3 3 
5 Vysko il 2 3 
5 Slová ek 2 3 
5 Sasín 3 2 
5 Raj ák 3 2 
5 Polakovi  1 4 
5 Petráš 2 3 
5 Pavka 3 2 
5 Ondrov ík 2 3 
5 Michálek 3 2 
5 K ižan 3 2 
5 Koštu ík 3 2 
5 Kolma ka 3 2 
5 Chudík 4 1 
5 Hartmann 2 3 
5 Gajdorus 3 2 
5 Doležal 2 3 
5 Baculík 3 2 
4 Vl ek 3 1 
4 Tomšej 3 1 
4 Toman 2 2 
4 Švirga 2 2 
4 Šurá  3 1 
4 Šrámek 2 2 
4 Šimoník 3 1 
4 Strouhal 1 3 
4 Stránský 1 3 
4 Straka 2 2 
4 Soukup 2 2 
4 Sochor 3 1 
4 Smola 2 2 
4 Skácel 2 2 
4 Schack 2 2 
4 Pytel 1 3 
4 Podkalský 2 2 
4 Pecha 1 3 
4 Mlýnek 1 3 
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4 Mišík 3 1 
4 Mat jí ek 2 2 
4 Martinusík 3 1 
4 Marada 3 1 
4 Kýr 3 1 
4 Kundrata 3 1 
4 Kuchari  3 1 
4 Kubí ek 2 2 
4 Kristl 3 1 
4 Kriegler 2 2 
4 Kola ík 2 2 
4 Kmínek 2 2 
4 Klimek 1 3 
4 Kadubec 1 3 
4 Jur ík 2 2 
4 Javornický 1 3 
4 Jankovi  1 3 
4 Janík 2 2 
4 Chovanec 2 2 
4 Holubík 1 3 
4 Hatala 3 1 
4 Dinka 2 2 
4 Danielik 3 1 
4 tvrte ka 2 2 
4 Bílský 1 3 
4 Belá ek 2 2 
4 Bederka 2 2 
3 Zezula 1 2 
3 Zavadil 1 2 
3 Zatloukal 2 1 
3 Vaší ek 1 2 
3 Truhlá  2 1 
3 Šopfová - 3 
3 Šišperová - 3 
3 Šamánek 1 2 
3 Srholec 1 2 
3 Skalík 1 2 
3 íha 1 2 
3 Poles ák 2 1 
3 Píro - 3 
3 Panták 1 2 
3 Opavský 2 1 
3 Nekarda 2 1 
3 Mráková - 3 
3 Miške ík 2 1 
3 Mina í ek 1 2 
3 Lavrovi  2 1 
3 Ková  2 1 
3 Komo  1 2 
3 Koliba 2 1 
3 Kalina 2 1 
3 Junková - 3 

3 Janota 1 2 
3 Ivánek 2 1 
3 Hyn ica 2 1 
3 Hurban 2 1 
3 Hujsa 1 2 
3 Hrachovský 2 1 
3 Hor á ek  2 1 
3 Harašta 2 1 
3 Grombí  2 1 
3 Fiala 1 2 
3 Dubný 1 2 
3 Bránecký 1 2 
2 Weberová - 2 
2 Vrablicová - 2 
2 Urbanová - 2 
2 Tropp 1 1 
2 Trbušek 1 1 
2 Tokoš 1 1 
2 Štvrtecký 1 1 
2 Št pánek 2 - 
2 Štefánek 1 1 
2 Sta o 1 1 
2 Stanislav 1 1 
2 Soltyš 1 1 
2 Rosypálek 1 1 
2 Pomajba 1 1 
2 Podhorský 1 1 
2 Pavli ák 1 1 
2 Okénka 1 1 
2 N me ek 1 1 
2 Mišková - 2 
2 Míša 1 1 
2 Machálek 1 1 
2 Kyn l 1 1 
2 Ku erová - 2 
2 Krup ík 1 1 
2 Ká erek 1 1 
2 Jagoš 1 1 
2 Chrastina 1 1 
2 Hruška 1 1 
2 Holek 1 1 
2 Hartman 1 1 
2 Halí ek 1 1 
2 Gregorovi ová - 2 
2 Duda 1 1 
2 D ízga 1 1 
2 Dohodil 1 1 
2 Daj  1 1 
2 ajka 1 1 
2 Cutlac 1 1 
2 Buzrla 1 1 
2 Bukový 1 1 



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2009 19

1 Borecký 1 - 
1 Belšík 1 - 
1 Balátová - 1 
1 Ba íková - 1 
1 Adams - 1 

1242   605 637 

1 Kubišová - 1 
1 K malová - 1 
1 Kr tilová - 1 
1 Kršová - 1 
1 Krempa 1 - 
1 Komárková - 1 
1 Kolá ek 1 - 
1 Hýžová - 1 
1 Huml 1 - 
1 Hudcová - 1 
1 Hajduchová - 1 
1 Haider - 1 
1 Gu ek 1 - 
1 Grygarová - 1 
1 Geher 1 - 
1 Gajdoš 1 - 
1 Fišerová - 1 
1 Dudešková - 1 
1 Drápalová - 1 
1 erná - 1 
1 echalová - 1 
1 Bucha 1 - 

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 prosinci 2009
Výtisk zdarma

2 Brhel 1 1 
2 Antoš 1 1 
1 Zelenková - 1 
1 Zapletalová - 1 
1 Wooten - 1 
1 Winklerová - 1 
1 Vonášková - 1 
1 Vitovská - 1 
1 Vitásková - 1 
1 Vašulková - 1 
1 Van ura 1 - 
1 Vaj nerová - 1 
1 Uherková - 1 
1 Tománek 1 - 
1 Tesa  1 - 
1 Štefka 1 - 
1 Svitková - 1 
1 Stružková - 1 
1 Starnovská - 1 
1 Skrálová - 1 
1 Sitárová - 1 
1 Simo enko 1 - 
1 Senft 1 - 
1 Plecitá - 1 
1 Pasqual 1 - 
1 Ouahbi - 1 
1 Nemšovská - 1 
1 Matyáš 1 - 
1 Lomnan íková - 1 
1 Linhart 1 - 
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Z archívu
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Dětské rybářské závody

Dne 11. července 2009 se na rybníku Vanďurák uskutečnily dětské rybářské závody. Tato akce 
přispívá ke zvýšení zájmu nejmladších o rybářský sport a zároveň také k využití jejich volného 
času o prázdninách. Ani letošní rok nebyl výjimkou. I přes veškeré naše snahy přilákat co nejvíce 
dětí z blízkého i vzdáleného okolí se počet závodníků zastavil na čísle dvanáct. Ale i tyto závody již 
mají své skalní fanoušky, kterých doufám nebude s ohledem na jejich přibývající věk pouze ubývat. 
Horní hranice věku podmiňující účast je neměnná, tedy 15 let.

Scénář dětských závodů skoro ve všem kopíruje ty pro dospělé. Ráno začíná koupí povolenky, 
obhlídkou a výběrem lovného místa, nahozením a po té usilovným soustředěním a snahou  ulovit 
co nejvíce bílé ryby a co největšího kapra. U těch nejmenších nesmí samozřejmě chybět plná pod-
pora rodičů.

Letošní rok ale rybám moc nepřál. I přes zvolený termín byla po ránu hladina pokryta bílým 
pylem z kvetoucích topolů, který výrazně snížil aktivitu ryb. To ale děti vůbec neodradilo. Veškerá 
snaha byla směřována pouze na rybolov, na to jak uspět a odnést si lákavé ceny. Soutěžilo se také 
nejen v lovu kaprů ale i v hodu šipkami. 

Pohled na nejmenší příznivce Petrova cechu, na jejich obětavost a zápal pro věc, nám přináší 
radost a jistotu do budoucnosti, že to co naši předchůdci začali, v čem my pokračujeme, bude při-
nášet výsledky i nadále, právě díky snažení dnešních malých závodníků. Samozřejmě pokud jim 
toto nadšení vydrží.

Polovina závodů byla za námi, ve vezírcích se objevili první ryby a na šipkovém terči přibývalo 
drobných dírek od vytahovaných hrotů. Ten, komu nepřálo rybářské štěstí, se objevil buď u tohoto 
stanoviště nebo zašel ke stánku s občerstvením.

Většina malých závodníků si již rybářskou techniku dobře osvojila, pouze někteří ještě potřebo-
vali asistenci rodičů nebo jiných členů rodiny. Jejich úlohou bylo radit jakým směrem a jak daleko 
nahodit, kterou nástrahu zvolit a kdy je správná doba záseku. Samozřejmostí bylo i podebírání 
úlovku.

Když se čas nachýlil, přišlo na řadu měření a sčítání úlovků.

Pořadí bylo následující:

Kapr: 1. místo – Chocholáček Jakub (Hodonín)  44 cm
  

Bílá ryba:  1. místo – Svrčina Jiří (Strážnice)   5 ks ryb
  2. místo – Danielik Marek (Sudoměřice)  3 ks ryb
  3. místo – Černý Nikolas (Skalica)   1 ks ryby

Šipky: 1. místo – Danielik Marek (Sudoměřice)   25 bodů
  2. místo – Ospalík Tomáš (Petrov)   24 bodů
  3. místo – Rückl František (Petrov)    23 bodů
  4. místo - Danielik Marek (Sudoměřice)   23 bodů
 
Vítěz závodů, který chytil jediného kapra doslova „za 5 minut dvanáct“ si odnesl feedrový prut, 

bílá ryba byla podle počtu kusů odměněna vezírkem, sadou splávků a sadou woblerů. 
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Vítězové v šipkách si odnesli fl ash disk, kopací míč,  rybářské potřeby a čtvrtému místu připadl 
naviják.

Tradičním odměňováním bylo rozdávání cen na slosovatelnou povolenku, kterých bylo několi-
kanásobně více než zúčastněných, a tak si většina dětí, 
i když nic nechytily, odnesly v průměru 3 ceny.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům 
za pomoc při organizaci, sponzorům za jejich dary 
a všem malým i větším rybářům za účast. Chtěl bych 
jím popřát ať je nadšení pro rybaření, které plně pro-
jevili na závodech do budoucna neopouští a dál vydrží 
u tohoto krásného koníčka…

Ilustrační fotografi e MRS   

„Petrův zdar“

Tomáš Kočvara 
pokladník MRS Vanďurák
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A jdeme do finále…

Končí prázdniny a blíží se i konec sjezdařské sezony. 
Proto přináším krátké zhodnocení z pohledu teamu SK 
Grafobal. 

Již v březnu jsme uspořádali první závody, které však 
byly asi předzvěstí toho, jak bude vypadat letošní sezóna. 

Celý závod ve Strážovicích pršelo a panovaly extrémní 
podmínky, ale i přesto se vše dotáhlo do zdárného konce. 
Stejná situace byla i na tradičním zahájení prázdnin při 
zábavném cyklovečeru v Sudoměřicích. A podobné je to 
i každý víkend na závodech…

A tak jsme si už na déšť, bláto, praní a čistění auta nějak 
zvykli a neremcáme@

Přestože je letošní rok ve znamení světové ekonomické 
krize, tak se to na závodech zatím neodrazilo. Na závodech 
startuje průměrně okolo 250-300 jezdců. V Polsku dokonce 
bylo 450 jezdců.A to je většina z nich vybavena špičkovou 
technikou. 

I náš team vstoupil do sezony s novým technickým 
zázemím. Vedle teamové dodávky jsou tu i nová kola Iron 
Horse.

A tak by se dalo čekat, že jde vše k lepšímu. Je tu ale jedno ALE.
Krize není vidět na první pohled, ale přeci je tu. Reklamní partneři a sponzoři řekli pro 

letošek STOP a tak jezdci makají v práci a na brigádě, na závody se jde třeba přímo z odpolední 
směny a na většinu nákladů si musí jezdci přispívat ze svého rozpočtu.

I přesto dosahují stále výborných výsledků na domácích i světových tratích.
Lídr teamu Vlastík Hynčica je ve svých 31 letech již veterán, ale stále prohání mladé jezdce 

a drží se v Českém poháru v první trojce a na Slovensku dokonce vede pohárové hodnocení. 
Výborně si v elitě vedl i Martin Mikulenka, kterému v Českém poháru dlouho patřila třetí 
příčka. Pak ale přišlo zranění při tréninku na motokrosové motorce a těžké zranění kolene. Po 
měsíční pauze se Martin postavil i s nedoléčeným zraněním na start pohárového závodu na 
Klínovci a přes velké bolesti zajel výborně a udržel šanci bojovat o stupně vítězů v celkovém 
hodnocení poháru.

Petr Tomša se vrátil na sjezdové tratě po roční studijní pauze a tak s umístněním v první 
desítce na Slovensku, i v Čechách, jsme spokojeni.

Tyto zkušené jezdce doplňuje trojice juniorů, ze které bysme jen těžko určili nějakého favo-
rita, protože všichni jsou talentovaní, ale jejich výsledky zatím hodně kolísají a tak můžeme 
vyzvednout snad jen vynikající 3.místo, které získal Tomáš Weiss při mistrovství ČR, kde byl 
na 10. místě i Petr Matyáš. Trojici doplňuje benjamínek Petr Mach, kterému to ze  začátku 
sezony  moc nešlo, ale při posledním ČP už zajel slušné 6.místo.

Hynčica a Mikulenka startovali taky v závodech SP a ME ve Francii a Slovinsku, kde si 
nevedli vůbec špatně. Hlavně v Mariboru byli jedinými Čechy, kteří se kvalifikovali do hlavní-
ho závodu. V září je čeká ještě finále SP v Rakousku (Schladming).

Tak věřme, že se jim bude dařit, abychom je mohli vidět i při závěrečném závodě sezony, 
kterým je mistrovství sjezdových teamů, které by se letos mělo jet v nedaleké Kálnici na Slo-
vensku začátkem října.

I tento závod pořádá náš SK Grafobal a tak doufejme, že do třetice vyjde počasí lépe…



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2009 25

Děkujeme všem fi rmám, které nám pomohly alespoň materiálním vybavením a taky Obci 
Sudoměřice a Městu Strážnice za fi nanční příspěvek.

Zdeněk Florián – předseda klubu.
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Vítězné družstvo III. třídy  skupiny, „B“ v soutěžním 

ročníku 2008-2009 SK Sudoměřice

Horní řada zleva:
Miroslav Noga-vedoucí mužstva, David Noga-kapitán družstva, Tomáš Novotný, Michal Semo-

tán, Jaroslav Luzum, Lukáš Hřebačka, Aleš Novák, Michal Noga, Milan Tomík, Robert Hruška, Fran-
tišek Mikéska-hospodář, Miroslav Justel-trenér

Dolní řada zleva:
Dr.Štěpán Buček, Jiří Hostýnek, Petr Semotán, Juraj Chanečka, Filip Pochylý, Mário Soják, Marek 

Salčák, Marek Žvanut a Stanislav Káčerek

Fotbalové mužstvo SK Sudoměřice postoupilo do okresního 

přeboru

Následující hodnocení jarní části soutěžního ročníku 2009 (dále jen SR) fotbalového oddílu SK 
Sudoměřice chronologicky navazuje na článek ,,Ohlédnutí za fotbalem, či bilance a východiska“, 
uveřejněném v Sudoměřském prosincovém zpravodaji číslo 4. v minulém roce 2008, ve kterém byla 
vyhodnocena podzimní část soutěžního ročníku 2008 a zimní příprava družstva.
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Jarní část SR 2008-2009 po úspěšné zimní přípravě byla zahájena 16. kolem 29.března 2009 
a zde jsou jednotlivé výsledky:

j j ý y
Jarní ást SR 2009 

íslo kola Datum Odehraná utkání Výsledek 
16. 29.3.2009 Sudom ice-Suchov 5:0 
17. 5.4.2009 Velká nad Veli kou-Sudom ice                2:1       (P) 
18. 12.4.2009 Sudom ice –KEN Veselí n. Mor. 3:0 
19. 19.4.2009 Sudom ice -Domanín 4:0 
20. 26.4.2009 Bzenec ,,B´´-Sudom ice 2:3 
21. 3.5.2009 Sudom ice-Nesyt Hodonín 3:2 
22. 10.5.2009 Lužice-Sudom ice  0:4 
23. 17.5.2009 Sudom ice-Hroznová Lhota ,,B´´ 3:0 
24. 24.5.2009 Lipov -Sudom ice 1:2 
25. 31.5.2009 Sudom ice-Petrov                1:1       (R) 
26. 7.6.2009 Strážnice-Sudom ice  1:3 
15. 14.6.2009 Nová Lhota-Sudom ice                4:2       (P) 

V jarní ásti SR 2008-2009 bylo sehráno celkem 12 sout žních utkání. Z t chto 12-ti utkání 
bylo dev t vít zných, jedna remíza (derby Sudom ice-Petrov) a ve dvou utkáních jsme 
nezískali ani bod (ve Velké nad Veli kou a Nové Lhot ). Nejd ležit jším kolem jarní ásti
bylo pro naše mužstvo i fanoušky 24. kolo v Lipov , odkud jsme si p ivezli z horké p dy a 
aspiranta na postup do okresního p eboru, plný po et bod . Za p edvedený kolektivní výkon a 
disciplinovanost hrá  si zaslouží ocen ní všichni, po ínaje branká em Jurajem Chane kou,
p es Roberta Hrušku až po Filipa Pochylého. Je nutné ocenit p i tomto fotbalovém utkání i 
ú ast fand  ze Sudom ic.

Celkové statistické výsledky za podzimní a jarní ást SR 2008-2009:
SK Sudom ice Po et kol Výhra Remíza Prohra Skóre Body 
Podzim 2008 14 10 3 1 44:7 33 
Jaro 2009 12 9 1 2 34:13 28 
Celkem SR 26 19 4 3 78:20 61 

Po adí st elc  branek za hodnocený SR:
Po adí Jméno hrá e Podzim 2009 Jaro 2008 Celkem branek 

1. Aleš Novák 9 8 17 
2. Tomáš Novotný 6 5 11 
 Petr Semotán 3 8 11 

3. Marek Sal ák 4 5 9 
4. Marek Žvanut 2 5 7 
5. Robert Hruška 2 3 5 
 Mário Soják 1 4 5 

6. Marek Tome ek 0 4 4 
7. Filip Pochylý 2 1 3 
8. Martin Hujsa 2 0 2 
 Lukáš Žažo 1 1 2 

9. Ji í Hostýnek 1 0 1 
 Lukáš H eba ka 1 0 1 

C  E  L  K E  M     S  R 34 44 78 

V jarní části SR 2008-2009 bylo sehráno celkem 12 soutěžních utkání. Z těchto 12-ti utkání 
bylo devět vítězných, jedna remíza (derby Sudoměřice-Petrov) a ve dvou utkáních jsme nezískali 
ani bod (ve Velké nad Veličkou a Nové Lhotě). Nejdůležitějším kolem jarní části bylo pro naše 
mužstvo i fanoušky 24. kolo v Lipově, odkud jsme si přivezli z horké půdy a aspiranta na postup 
do okresního přeboru, plný počet bodů. Za předvedený kolektivní výkon a disciplinovanost hráčů 
si zaslouží ocenění všichni, počínaje brankářem Jurajem Chanečkou, přes Roberta Hrušku až po 
Filipa Pochylého. Je nutné ocenit při tomto fotbalovém utkání i účast fandů ze Sudoměřic.



SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJZÁŘÍ 200928

Přehled o udělených žlutých a červených kartách rozhodčími 

našim hráčům ve 12-ti soutěžních jarních utkáních

Za celý SR 2008-2009 13 hráčů, jak vyplývá z výše uvedené statistiky, nastřílelo soupeřům 78  
branek. Z tohoto celkového počtu bylo hráči dosaženo 44 branek na jaře 2008 a 34 branek na pod-
zim 2009. Nejlepším klubovým střelcem branek se stal jednoznačně Aleš Novák. Blahopřejeme! 
Tyto pozitivní výsledky, herní projev, střelecká potence družstva velmi pozitivně ovlivnily i účast 
fanoušků na jednotlivých mistrovských utkáních.

Za sledované období hráči SK Sudoměřice byli potrestáni 11-ti žlutými a 2 červenými karta-
mi. 

Nejvíce žlutých karet z kolektivu hráčů obdržel Filip Pochylý, a to 3. Dalších všech následujících 
8 hráčů obdrželo po jedné žluté katě a jsou to: Marek Tomeček, Aleš Novák, Tomáš Novotný, David 
a Michal Nogovi, Robert Hruška, Jaroslav Luzum a brankář Juraj Chanečka. 

Červenou kartu na jaře obdržel Marek Salčák a Lukáš Žažo. 
I přes tento negativní fakt při jarních mistrovských utkáních bylo velmi pozitivním faktem to, 

že šest soutěžních utkání, tedy 50% z 12, bylo odehráno bez žlutých a červených karet.
Celkové vyhodnocení dosažených výsledků oddílu kopané SK Sudoměřice za soutěžní období 

2008-2009 bylo provedeno velmi podrobně činovníky klubu trenérem Miroslavem Justelem, činov-
níky SK Alešem Novákem a Davidem Nogou na slavnostní schůzi hráčů, která se konala 27.června 
2009 v zahrádkářském areálu ve ,,Starém Potoce´´. Slavnostní hráčská schůze byla ve druhé části 
programu spojena s oslavou hráčů a fanoušků postupu ze 3.třídy sk. ,,B´´ do Okresního přeboru 
OFS Hodonín. Začlenění družstva SK do okresního přeboru  bylo následně provedeno na loso-
vacím aktivu, který se konal 3.července 2009 v Hodoníně. Na slavnostní schůzi oddílu kopané 
SK vystoupil starosta obce, pan Stanislav Tomšej a Dr.Štěpán Buček, předseda Komise sportovní 
a zájmové činnosti Obecního zastupitelstva Sudoměřice, kteří pozitivně vyhodnotili dosažené 
sportovní výsledky ve fotbale a poděkovali za velmi dobrou reprezentaci obce v regionu. Konsta-
tovali, že pro hráče i fanoušky fotbalu to byl velmi příznivý soutěžní ročník. Do příštího soutěž-
ního ročníku jako novému účastníku okresního přeboru dospělých popřáli vedení klubu, celému 
kolektivu hráčů, realizačnímu týmu, který se nemění ani v příštím období, velmi dobré sportovní 
výsledky, kvalitní herní projev, hodně branek v síti soupeřů při soutěžních utkáních. Dále popřáli 
štěstí při soutěžních i nesoutěžních utkáních, žádná zranění hráčů, minimálně obdržených žlu-
tých a červených karet. Zkrátka popřáli všem hráčům do příštího období, aby na domácím hřišti ,
,U Kolní´´, ale i venku byly dosahovány jen ty nejlepší sportovní výsledky, předváděli rytířskou 
hru bez záludnosti, surovosti, zranění a velkou účast slušných a objektivních příznivců z řad míst-
ních občanů a mládeže. Po slavnostní schůzi následovala diskotéka pro všechny zúčastněné. Na 
občerstvení účastníků se podílela i organizace místních zahrádkářů. Všem sponzorům akce bylo 
poděkováno vedením klubu. 

Bezprostředně po této velkolepé oslavě a losovacím aktivu,na kterém bylo naše mužstvo již 
losováno jako účastník okresního přeboru pro SR 2009-2010, nastává období  pro hráče náročné 
fyzické a taktické přípravy na podzimní soutěžní utkání.

Přehled a výsledky nesoutěžních utkání:

Uskutečněna 3 přípravná utkání.
12.7.2009 SK Sudoměřice-Družstevník Starý Poddvorov, 2:0, obě branky střílel Aleš Novák. 

V přátelském utkání předvedla obě mužstva velmi dobrý výkon, který přesahoval herní úroveň 
okresního přeboru. 
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Hlavní úkoly oddílu kopané SK Sudoměřice pro příští období 

nám sdělil činovník klubu David Noga a jsou to: 

19.7.2009 bylo utkání sehráno v Lužicích, kde se fotbalový oddíl SK Sudoměřice utkal s tam-
ním Baníkem. V Lužicích jsme nezvládli některé fáze hry, zejména nám scházela fi nální přihráv-
ka při zakončování akcí a utržili jsme těsnou, ale poučnou prohru 4:3. Branky za SK stříleli Filip 
Pochylý 2 a Petr Semotán 1.

2.8.2009 opět naše družstvo zajíždělo ke svému přípravnému utkání do Moravského Písku. 
V tomto utkání naše družstvo mělo po celou dobu hry výraznou optickou převahu a soupeři nasá-
zelo 5 branek a brankář Juraj Chanečka udržel čisté konto. Branky  stříleli hráči: Tomáš Balcír 3, 
Petr Semotán a Filip Pochylý po 1. Toto utkání se soupeřem, který postoupil z druhého místa do 
3.třídy bylo velmi vhodně zvoleno jako poslední přípravné utkání před zahájením soutěží v okres-
ním přeboru. Utkání mělo za cíl kompaktní sladění jednotlivých řad   pro celkový kolektivní výkon. 
To se podařilo. Nepodařilo se však utkání odehrát bez zranění hráčů. Při tomto utkání se nešťastně 
zranil jeden z nejkvalitnějších hráčů našeho družstva Robert Hruška. Diagnóza:Meniskus v kolen-
ním kloubu, operace, dlouhodobá léčba a neúčast na trénincích a soutěžních utkáních, zkrátka 
velmi citelné oslabení našeho družstva při prvním a následných mistrovských utkáních. Přejeme 
Robertovi brzké uzdravení a šťastný návrat na fotbalová hřiště. 

Po těchto přípravných utkáních družstvo SK odehrálo první kolo Okresního poháru ČMFS 
2009-2010, které vhodně doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifi kační soutěží pro Kraj-
ský pohár JmKFS 2010-2011. Utkání bylo sehráno 27.6.2009 v Hrubé Vrbce s výsledkem 0:3 pro 
hosty. Branky: Aleš Novák 2 a Petr Semotán 1. Tímto vítězstvím se družstvo SK úspěšně zařadilo 
do 2. kola okresního poháru. 

Podzimní část SR 2009-2010 byla zahájena 1. kolem dne 9.sprna 2009. 
Pro jednotlivá kola podzimních mistrovských utkání je připravena soupiska 23 hráčů a 2 bran-

kářů, kteří budou hájit barvy SK Sudoměřice. Zde je soupiska družstva: 
Brankáři: Chanečka Juraj 29.6.1982 a Podrazil Tomáš 7.1.1983 (náhradník). Hráči: Balcír 

Tomáš 9.1.1978, Hruška Robet 28.11.1979, Hujsa Martin 9.9.1979, Hřebačka Lukáš 22.10.1983, 
Chovanech Martin 15.10.1992, Chudíček Lubomír 26.1.1981, Janík Dušan 6.12.1979, Janeček Jiří 
27.4.1971,  Koneček Tomáš 6.5.1978, Kunč Pavel 17.8.1974, Noga David 16.8.1977, Noga Michal 
16.6.1983, Novák Aleš 1.5.1977, Novotný Tomáš 6.4.1977, Mišík Dominik 3.11.1991, Pochylý Filip 
9.1.1982, Pochylý Tomáš 23.12.1980, Salčák Marek 17.2.1978, Semotán Michal 12.3.1976, Semotán 
Petr 12.12.1977, Soják Mário 2.6.1974, Tomeček Marek 22.10.1989, Tomík Milan 30.9.1966, Tomík 
Rudolf 17.8.1974 a Žažo Lukáš 11.1.1984. 

- Obstát se svým herním projevem posíleného družstva při soutěžních utkáních v okres-
ním přeboru. Dobrým herním projevem a výsledky získat další příliv fanoušků na utkáních. 
Hráči svými stálými výkony a výsledky na hřištích zabezpečit velmi dobré umístění družstva 
v tabulce. 

- Připravit Valnou hromadu členů a příznivců SK Sudoměřice za účelem řešení perso-
nálních otázek, z důvodu nečekaného úmrtí pana Josefa Okénky, který byl dlouholetým před-
sedou klubu. V neposlední řadě provést vyhodnocení dosažených výsledků v podzimní části 
SR.

- Dle finančních možností zabezpečit po organizačně-technické a materiální stránce 
důstojné oslavy 70.výročí založení fotbalového klubu v obci. 
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Kovosteel Novitech

Komise sportovní a zájmové činnosti vyslovuje poděkování hráčům, realizačnímu týmu, 
činovníkům klubu i fanouškům, kteří se přičinili o postup družstva mužů do okresního přebo-
ru. Přejeme do budoucího období jen ty nejlepší sportovní výsledky, hodně vítězných utkání 
nad družstvy soupeřů a solidní účast objektivních fanoušků a mládeže v ochozech na fotbalo-
vém hřišti ,,U Kolní´´ při soutěžních utkáních na podzim. 

                                               
Dr.Štěpán Buček,

předseda Komise sportovní 
a zájmové činnosti OZ Sudoměřice

Vrchařská sezona se přehoupla přes svou polovinu závodem v Nové Bystrici na Slovensku, kde 
se Michal Novický s formulí Reynard 032 F3 umístil na 3. místě absolutně. Následoval závod ECCE 
HOMO ve Šternberku v němž se jezdec týmu KOVOSTEEL NOVITECH Sudoměřice umístil na 
3. místě v sobotu, v neděli však odstoupil pro poruchu diferenciálu. O tři týdny později, ve Vrbnu 
pod Pradědem, v důsledku špatně řadící převodovky, M. Novický nebodoval do absolutního hod-
nocení jezdců, tím pádem se propadl na 4. místo seriálu Mistrovství Střední Evropy KW BERG-
TROPHY. Celý tým KOVOSTEEL NOVITECH Sudoměřice si udržuje v Týmové trofeji 2. místo. 
Do konce sezony zbývají tři závody (Lanškroun – kopec Laudon, Diváky – Divácká XIII., Zvolen 
– Ostrá Lúka)

Michal Novický
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Milé d ti, 
já vás všechny co nejsrde n ji zdravím po prázdninách. Doufám, 
že jste si všichni odpo inuli a na erpali hodn  sil do nového 
školního roku. I já jsem trošku odpo íval, ale nedalo mi to a  
p ipravil jsem si pro vás n jaké další úkoly pro zábavu. Nech  se 
vám tedy da í nejen v jejich pln ní, ale p eji vám také hodn
úsp ch  ve škole. M jte se hezky  váš Sudom i ánek.

Vymaluj si motýla, který p istane na kv tin !

iiZjisti, kolik je  na obrázku list  od každého druhu!

HÁDANKY

Nejd ív šaty zelené, 
potom nosí ervené.
A když už modré má,  
s dobrou chutí jíst se dá. 
(AKTSEVŠ)

Letí, hudruje a píská
a p itom si dve mi t íská. 
(RTÍV)

Zlatý jelen vyskakuje,
sto jazyk  vyplazuje. 
( EHO)

V lét  chodí v kožichu  
a v zim  je nahý. 
(HCE O)

Něco pro děti
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