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SUDOMĚŘICESUDOMĚŘICE
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, čtenáři našeho 
Sudoměřického zpravodaje.

Ani jsme se nenadáli a čtvrt roku uběh-
lo mílovým tempem. Zima, která nám 
letos přinesla i sněhovou pokrývku 
a tím i tolik potřebné srážky pro naši ob-
last, je již pryč. Datum 17. prosince 2018 
mám v hlavě uloženo dodnes, je to den, 
kdy po téměř půl roce začala Sudomě-
řickým potokem protékat opět voda. 
Doufejme, že se tak bude dít co nejdéle.
Nejprve bych Vám zhodnotil uplynulé 
čtvrtletní období.
Koncem uplynulého roku byl zastupite-
li schválen rozpočet Obce Sudoměřice 
pro rok 2019. Tímto rozhodnutím byly 
fi nančně zajištěny investiční akce pro 
letošní rok, dále byly schváleny příspěv-
ky na činnost pro jednotlivé spolky, na 
kulturu, pro ZŠ a MŠ Sudoměřice, apod.
V lednu byla také ustanovena kulturní 
komise. Prakticky ihned poté, co jsme 
přivítali společně ohňostrojem a přípit-
kem Nový rok, byly zahájeny práce na 
údržbě veřejného prostranství v naší 
obci a také příprava prostor pro pořádá-
ní plesů, degustace a koštu, které obec-
ní pracovníci bezúplatně pro pořadate-
le každoročně připravují.

Pokračování na str. 4

Školní ples 2019

Fašaňkový průvod obcí—foto: J.Dikovský (zdroj: Facebook)F š ňk ý ů dd b í f J Dik kýký ( d j F b k)
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Senioři ČR, z. s. ZO Sudoměřice při fašaňkovém průvodu

Tříkrálová sbírka 12. 1. 2019
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Fašaňkový průvod obcí - foto: J. Dikovský (zdroj: Facebook)
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Pokračování z titulní strany
Klimatické podmínky (teploty pod bodem mra-
zu a sněžení) nedovolovaly začít dlouhodobě 
naplánované akce, které byly proto započaty 
až na přelomu února a března. Byl opraven pro-
stor u hřbitova a ta velká louže, která pravidelně 
po dešti ztrpčovala život procházejícím lidem je 
minulostí. Byl opraven také chodník-průchod 
okolo školního dvora, u této akce se úmyslně 
čekalo na to, až proběhnou všechny napláno-
vané akce v tělocvičně ZŠ. Provedena byla také 
rekonstrukce elektroinstalace zahrádkářské bu-
dovy. Zahájena byla také oprava břehů požár-
ní nádrže, které se už pomalu bortily. Práce by 
měly skončit co nejdříve tak, abychom ji stihli 
ještě na jaře napustit. 
Zimní doba, navíc umocněná začátkem nové-
ho volebního období, je ideální pro přípravu 
investičních akcí. Je dlouhodobě řešena pro-
jektová dokumentace pro infrastrukturu Díly 
za zahradou až po hasičku, dále se řeší i cyk-
lostezka do Petrova, spodní cesta na Mlýnky, 
chodníky, apod. Na začátku prosince započala 

projektová příprava na příjezdové komunikaci 
mezi „starou cestou“ a přístavištěm u Výklop-
níku. Tato příjezdová cesta je již z části hotová, 
ovšem je třeba ji prodloužit. Po dokončení cy-
klostezky v úseku od silnice I/55 po přístaviště, 
se tato komunikace stala jedinou příjezdovou 
spojkou pro automobily. Bohužel projektová-
ní nebylo možné zahájit dřív, než byl schválen 
Územní plán obce Sudoměřice. Předpoklá-
dáme, že v případě obdržení všech kladných 
stanovisek dotčených orgánů k projektu, bude 
pravomocné stavební povolení až v 2. polovi-
ně tohoto roku. Současná legislativa, kterou 
nám naši zákonodárci připravili a neustále při-
pravují, je stále složitější a vyřízení potřebných 
formalit pro zahájení investičních akcí je ne-
ustále zdlouhavější, často přesahuje čtyřleté 
volební období zastupitelů. 
Ze společenských akcí máme za sebou Vánoč-
ní koncert, přivítání Nového roku, dva plesy, 
Košt ovocných destilátů a také Fašaňk, na 
kterém se letos sešlo i díky krásnému počasí 
velké množství návštěvníků a masek. Děkuji, 
že se uskutečňovaných akcí pravidelně zú-
častňujete. Hojná účast na takovéto události, 
je nejlepším oceněním pro pořadatele, kteří 
pak vědí, že hodiny trávené přípravou akcí na 
úkor svých rodin nejsou zbytečné. Co nás čeká 
v dalším období? Bude pokračovat příprava 
investičních akcí, bude dokončen nový web, 
bude pořízena buňka (kontejner), který bude 
umístěn v ohradě za hřbitovem a bude sloužit 
jako zázemí pro hřbitov a mnohé další akce. 
V nadcházejících týdnech nás čekají kulturní 
akce, které spolupořádá Obec Sudoměřice: 
27.  4. karneval, 1. 5. otevíraní plavební sezony, 
31. 5. – 1.6. Sudoměřické Hody, 22. 6. 80 let od 
zahájení provozu Výklopníku, na které bych 
Vás chtěl jménem pořadatelů pozvat.    
Závěrem přeji Vám všem krásné jarní období, 
příjemné prožití Velikonoc, hodně zdraví, štěs-
tí, pohody, spokojenosti a elánu.

František Mikéska, starosta 



BŘEZEN 2019 5

Usnesení č. 3/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice odvolává na 
základě jeho rezignace, člena stavebního výbo-
ru pana Mariana Kočiše.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 3/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí členem 
stavebního výboru pana Tomáše Kočvaru, DiS.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědo-
mí rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce na 
r. 2018. Celkem příjmy zvýšeny o 2 284,8 tis. Kč, 
náklady sníženy o 144,6 tis. Kč a fi nancování sní-
ženo o 2 429,4 tis. Kč. 
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4/3 schváleno.

Usnesení č. 4/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) rozpočet obce Sudoměřice na r. 2019. Roz-

počtované příjmy jsou ve výši 20 234,6 tis. Kč, 
výdaje ve výši 30 131 tis. Kč a schodek fi nan-
cování je ve výši 9 896,4 tis. Kč, který je hra-
zen z přebytku hospodaření z minulých let, 
závazný ukazatel na straně příjmů je položka 
a na straně výdajů paragraf.

b) rozpočet Základní školy a Mateřské školy Su-
doměřice, okres Hodonín, příspěvkové orga-
nizace, na rok 2019. Výnosy i náklady jsou roz-

Usnesení z 3. mimořádného 
zasedání ZO Sudoměřice 
dne 12. 12. 2018

Usnesení ze 4. zasedání ZO 
Sudoměřice dne 17. 12. 2018

počtovány ve výši 10 839 200,- Kč a rozpočet 
je tedy vyrovnaný.

Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4/4 schváleno.

Usnesení č. 4/5
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Střednědobý rozpočtový výhled obce Sudo-

měřice na období let 2020 – 2021. 
b) Střednědobý rozpočtový výhled Základní 

školy a Mateřské školy Sudoměřice, okres Ho-
donín, příspěvkové organizace, na období let 
2020 - 2021.

Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/6
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád Fi-
nančního výboru Zastupitelstva obce Sudomě-
řice pro volební období 2018 – 2022 s účinností 
od 17. prosince 2018.
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/ 6 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/7
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění zámě-
ru prodeje části pozemků parc. č. 1786/117 a 
1786/121 v k. ú.  Sudoměřice.
Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Do-
datek č. 1 ke smlouvě o svozu, likvidaci a odstra-
nění komunálních odpadů v obci Sudoměřice 
mezi Obcí Sudoměřice, IČ 00285331 a fi rmou 
MEGAWASTE spol. s r.o., IČ 60721804.
Hlasování č. 8: pro 9, proti 0, zdržel se 2 (T. Jane-
ček, RSDr. Buček).
Usnesení č. 4/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/9
Zastupitelstvo obce starostu a místostarostu obce 
k přípravě a zajištění výběrového řízení na svoz, li-
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kvidaci a odstraňování odpadů do 31. 3. 2019.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje 
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z roz-
počtu obce Sudoměřice č.1/2019 mezi Obcí Su-
doměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, 
IČ 00285331 a Rodiče dětem, z. s, Sudoměřice 
29, 696 66 Sudoměřice, IČ 26983044.
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/ 10 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vě-
domí řádné splnění závazků vzniklých z Kupní 
smlouvy, o zřízení práva zpětné koupě ze dne 
9.11.2015 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 
322, PSČ 696 66 a XXXXXX a pověřuje starostu 
obce k vyřízení všech potřebných náležitostí pro 
výmaz – zrušení tohoto práva z KN na LV č. 2591 
pro obec a k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/ 11 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědo-
mí Kalendářní plán zasedání Zastupitelstva obce 
Sudoměřice na rok 2019.  
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/ 12 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje svým 
neuvolněným členům za výkon funkce odměny 
za měsíc v následujících částkách: místostarosta 
20.000,-Kč, člen zastupitelstva a zároveň před-
seda výboru /komise/ zvláštního orgánu obce: 
3.283,-Kč, člen zastupitelstva a zároveň člen vý-
boru /komise/zvláštního orgánu obce: 2.736,-Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:1.641,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo stanovení výše funkč-
ních odměn členům výborů /komisí/ zvláštního 

orgánu obce Sudoměřice, kteří nejsou zároveň 
zastupitelé ve výši 1.000,-Kč. Tyto odměny bu-
dou vypláceny měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2019. V pří-
padě nástupu náhradníka na uprázdněný man-
dát člena zastupitelstva obce bude odměna po-
skytována ode dne složení slibu, u člena výboru/
komise/ zvláštního orgánu obce, který není 
členem zastupitelstva obce ode dne zvolení do 
funkce. V případě změny v obsazení jednotlivých 
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvo-
lení do příslušné funkce. 
Hlasování č. 13: pro 11 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 4/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědo-
mí rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce 
na r. 2018. Celkem příjmy sníženy o 2 528,9 tis. 
Kč, náklady sníženy o 14 944 tis. Kč a fi nancování 
sníženo o 12 416 tis. Kč. 
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Vnitř-
ní směrnici obce Sudoměřice č.1/2019 o zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Vnitř-
ní směrnici obce Sudoměřice č.2/2019 o posky-
tování darů z rozpočtu obce Sudoměřice.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Or-

Usnesení z 5. zasedání ZO 
Sudoměřice dne 28. 1. 2019
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ganizační řád Obce Sudoměřice v upraveném 
znění.
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Jed-
nací řád Kontrolního výboru ZO Sudoměřice 
pro volební období 2018 – 2022 s účinností od 
28. 1. 2019.
Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/ 7 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z  rozpočtu obce č.3/2019/dot mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudo-
měřice, IČ 00285331 a Kulturní spolek Zvedlá 
závora 2014, Sudoměřice 432, 696 66 Sudo-
měřice, IČ 03059197.

b) smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce č. 4/2019/dot  mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudo-
měřice, IČ 00285331 a Mysliveckým spolkem 
Valcha Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ 48843288.

c) smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce č.5/2019/dot  mezi Obcí Su-
doměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudomě-
řice, IČ 00285331 a Senioři České republiky, 
z.s. Základní organizace Sudoměřice, Sudo-
měřice 240, 696 66 Sudoměřice, IČ 72062983.

d) smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z  rozpočtu obce č.6/2019/dot  mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudo-
měřice, IČ 00285331 a Sportovním klubem 
Sudoměřice, z.s., oddílem hokejbalu, Sudo-
měřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 49419170.

e) smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce č.7/2019/dot mezi Obcí Sudo-
měřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, 
IČ 00285331 a Spolkem přátel destilátů, Sudo-
měřice 195, 696 66 Sudoměřice, IČ 26649721.

f) smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce č.8/2019/dot  mezi Obcí Su-
doměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměři-
ce, IČ 00285331 a Českým svazem včelařů, z.s. 
– ZO Rohatec,Za Humny 503/20,  IČ 70418764.

g) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce č.9/2019/dot  mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudomě-
řice, IČ 00285331 a Michalem Novickým, Sudo-
měřice 234, 696 66 Sudoměřice, IČ 70418764.

h) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce č.10/2019/dot mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ 00285331 a Vlastimilem Hyn-
čicou, Sudoměřice 216, 696 66 Sudoměřice, 
IČ 634 47 185.

i) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce č.11/2019/dot mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ 00285331 a Sportovním klu-
bem Sudoměřice, z.s., oddílem kopané, Sudo-
měřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 49419170.

j) ch) schvaluje smlouvu o poskytnutí individu-
ální dotace z rozpočtu obce č.12/2019/dot 
mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Základní orga-
nizací Českého zahrádkářského svazu Sudo-
měřice, Sudoměřice 362, 696 66 Sudoměřice, 
IČ 72562129.

Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/9
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení 
č. XXXIX/4 ze dne 23. 4. 2018 ve znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní 
smlouvy mezi XXX jako prodávající a Obcí Sudo-
měřice jako kupující, v předloženém znění dle 
přílohy č. 1.
Podmínka: k převodu vlastnického práva dojde 
pouze za předpokladu, že bude smlouva schvá-
lena soudem.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/9 bylo schváleno.
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Usnesení č. 5/10
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení 
č. XXXIX/5 ze dne 23. 4. 2018 ve znění:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání 
návrhu na soud, na jehož základě by bylo sou-
dem rozhodnuto o schválení kupní smlouvy mezi 
XXXX jako prodávající a Obcí Sudoměřice jako 
kupující, k pozemku p. č. 800, zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba: Sudoměřice, 
č. p. 353, bydlení a k pozemku p. č. 799, zahrada, 
vše v k. ú. Sudoměřice, za kupní cenu 800.000,- Kč.
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/11
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní 
smlouvy mezi XXXXXXXX jako prodávající a Obcí 
Sudoměřice jako kupující, v předloženém znění 
dle přílohy č. 1.
Podmínka: k převodu vlastnického práva dojde 
pouze za předpokladu, že bude smlouva schvá-
lena soudem.
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/12
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání 
návrhu na soud, na jehož základě by bylo sou-
dem rozhodnuto o schválení kupní smlouvy 
mezi XXXXXXXXXXXXX jako prodávající a Obcí 
Sudoměřice jako kupující, k pozemku p. č. 800, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba: Sudoměřice, č. p. 353, bydlení a k pozem-
ku p. č. 799, zahrada, vše v k. ú. Sudoměřice, za 
kupní cenu 800.000,- Kč.
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/ 12  bylo schváleno.

Usnesení č. 5/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej 
nově vzniklého pozemku parc. č. 1786/252 o vým. 
45 m2 v k. ú. Sudoměřice, který vznikl na základě 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 
857-Č12/2018 ze dne 24. 10. 2018, XXXX za cenu 

450,-Kč bez příslušenství, která je nižší než cena 
v daném místě a čase obvyklá, a to z důvodu na-
rovnání majetkoprávních vztahů a již dříve přija-
tých usnesení Zastupitelstvem obce Sudoměřice 
při obdobných prodejích pozemků. 
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi 
nemovitostí p. č. 297,300/1,300/2 a 300/3 dle LV 
č. 1314 do majetku Obce Sudoměřice a pověřu-
je starostu obce ke krokům, vedoucí k přípravě 
kupní smlouvy. Ta bude následně předložena ke 
schválení Zastupitelstvu obce Sudoměřice.
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/14  bylo schváleno.

Usnesení č. 5/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje sta-
rostu a místostarostu k řešení majetkoprávního 
vypořádání s vlastníky pozemků parc. č. 2654/77, 
2654/76 a 1894 v k. ú. Sudoměřice souvisejícím 
s dořešením polní cesty k Výklopníku.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 1 (Š. Buček), zdr-
želi se 0
Usnesení č.5/15 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje sta-
rostu k zahájení jednání s vlastníkem komunika-
ce 1/70 a následnému zadání studie proveditel-
nosti pro umístění a realizaci světelné signaliza-
ce a bezpečnostních systémů na přechodu pro 
chodce u MŠ Sudoměřice.
Výsledek hlasování 16: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č.5/16 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědo-
mí informaci o zřízení Kulturní komise a o obcí 
Sudoměřice spolupořádaných akcí.
Hlasování č. 17: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č.5/17 bylo schváleno.
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Usnesení č. 5/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje své 
členy do Školské rady Základní školy a Mateřské 
školy Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková 
organizace, Sudoměřice č. 29 a to Dr. Štěpána 
Bučka a pana Stanislava Tomšeje.
Hlasování č. 18: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (St. Tomšej)
Usnesení č. 5/18 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědo-
mí návrh na využití zaměstnaneckých benefi tů.
Hlasování č. 19: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/19 bylo schváleno

Usnesení č. 5/20
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
materiál o možnosti dotace. Pověřuje starostu 
k přepracování studie možností jímání dešťové 
vody ze sběrného dvora.
Hlasování č. 20: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/20 bylo schváleno.

František Mikéska - starosta 
Robert Šrédl - místostarosta

Milí čtenáři,
máme nový rok 2019 a s ním přicházejí také dal-
ší novinky týkající se naší knihovny. Než je však 
začnu podrobně rozebírat, dovolte mi napravit 
chybu, kterou jsem udělala v článku v posledním 
čísle zpravodaje v minulém roce. V části, ve které 
jsem děkovala za spolupráci v uplynulém roce 
všem, se kterými spolupracuji, jsem neuvedla 
ještě jednu osobu. Tou osobou je vedoucí Do-
mova pokojného stáří, paní Helena Lavrovičová. 
Tímto i jí bych chtěla poděkovat za spolupráci 
nejen v uplynulém roce.
A nyní už přejdu k těm novinkám. První informa-
cí, kterou bych Vám chtěla sdělit, je změna adre-
sy webové stránky naší knihovny. Stará adresa 
www.knihovnasudomerice.webk.cz se změnila 

Místní knihovna

na adresu novou bez www, tedy zní takto: htt-
ps://knihovnasudomerice.webk.cz/. Tato změna 
proběhla z důvodu lepší bezpečnosti stránek, 
a proto bych Vás chtěla požádat o používání této 
nové webové adresy, která je plně funkční. Když 
zadáte starou adresu s www, tak stránka může 
fungovat, ale také nemusí být plně funkční nebo 
fungovat s obtížemi. Takže používejte novou ad-
resu webové stránky bez www uvedenou výše. 
Od 22. 2. máte možnost vyjádřit svůj názor 
v anketě o rozšíření otevírací doby na to, zda by 
knihovna měla být otevřena 2 dny v týdnu, tedy 
v pátek a ještě v jiný den v týdnu. Pokud budete 
mít zájem o tuto změnu, přijďte do knihovny na-
psat své jméno do seznamu zájemců a můžete 
také napsat konkrétní jiný den v týdnu kromě 
pátku, kdy by měla být knihovna otevřena. 
Dále bych Vás chtěla informovat, že v dubnu 
proběhne další Burza vyřazených a darovaných 
knih. Mezi nabízenými knihami naleznete romá-
ny pro dospělé čtenáře jakéhokoliv žánru, básně, 
naučnou literaturu pro dospělé i děti, a také pří-
běhy a pohádky pro děti a mládež. Pro mládež 
školou a četbou povinnou budou v nabídce také 
knihy od klasických autorů a knihy z povinné čet-
by. Takže si každý z Vás bude moci vybrat tu svou 
knihu, ať už ji potřebuje pro zábavu či ponauče-
ní. Konkrétní termíny zatím nemám vybrané, ale 
budu Vás včas informovat prostřednictvím míst-
ního rozhlasu a webových stránek. 
Další informace se týká otevírací doby v období 
prázdnin, tedy od 1. 7. do 31. 8., kdy by mělo být 
otevřeno tradičně jednou za 14 dní. Termíny, kdy 
by měla být knihovna otevřena v toto období, 
dám také předem vědět rozhlasem a na webo-
vých stránkách. 
V tomto prázdninovém období proběhne také 
revize knihovního fondu, která bude trvat od 
pátku 2. 8. do pátku 9. 8. 2019. To znamená, že 
v tyto pátky bude knihovna zavřena právě z to-
hoto důvodu. 
To je prozatím vše, co se bude v knihovně v nej-
bližších měsících dít. 

Monika Podrazilová, knihovnice
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„Zima končí, jaro je tu. 
Všude kolem moře květů“…  

V posledním čísle zpravodaje jsme se těšili na pří-
chod Mikuláše, Zpívání u stromečku a výchovný 
koncert Radima Zenkla v Petrově, teď už se těší-
me na příchod jara. Vychází další číslo zpravoda-
je a my jsme pro vás připravili malé ohlédnutí za 
minulým obdobím.

Canisterapie
Dne 20. 11. 2018 přijeli do školy na naše pozvá-
ní úžasní čtyřnozí kamarádi. Dvě retrívří holky 
Salza a Ula a kavalíří princezna Toffi  nka. Majitel-
kami jsou paní Lada Kománková a Renata Ha-
silová z Valtic. Milé dámy se věnují canisterapii 
a rozdávají radost a lásku, především lidem, co 
jsou nějak handicapovaní a to jak děti s kombi-
novanými vadami, senioři s demencí a dospělí 
s mentálním postižením. Canisterapie nebo-li 
léčba psí láskou je jednou z nejoblíbenějších 
a nejpoužívanějších terapií. Využívá pozitivního 
působení psa při léčení situací, kdy jiné metody 
nejsou účinné. Canisterapie  významně přispí-
vá ke zlepšení citové, rozumové a pohybové 
schopnosti klientů. Do škol a školek jezdí „tety“ 
Lada a Renata (jak si nechaly od dětí říkat) šířit 
psí lásku, ale snaží se šířit informace o tom, co 
vše se s pejsky dá dělat a jak můžou pejsci po-
máhat. Učí je tak vlastně lásce k živým tvorům. 
Během našeho času s nimi nám předvedli i ma-
lou ukázku dogdancingu, což je tanec s pejsky 
a také agilit, což je sport se psy, kdy pejsek skáče 
přes překážky. Salza, Ula a Toffi  nka potěšily žáky 
1. a 2. třídy a čas s nimi nám velmi rychle ubě-
hl. Děti byly do ukázek aktivně zapojené, což je 
vlastně bavilo nejvíc. Schovávaly jim pamlsky 
v hlavolamech, nechaly si je slíznout z bříška. 
Mohly pejsky hladit, česat a mačkat k sobě. Užili 
jsme si společně hodně radosti a smíchu. Určitě 
u nás ve škole nebyli naposled. Budeme se těšit 
na další setkání s nimi.

Ze školních lavic Vánoční posezení
V prosinci se uskutečnila vánoční posezení ro-
dičů a dětí ve třídách. Děti tvořily společně s ro-
diči vánoční ozdoby a další předměty a šlo jim 
to pěkně od ruky. Společně všichni hráli různé 
hry a pochutnali si na přichystaných dobrotách. 
Jsme rádi, že přišli i někteří tatínci. Moc děku-
jeme všem zúčastněným, že si v uspěchaném 
předvánočním čase našli čas a společně s dětmi 
přišli. Odměnou jim jistě byly usměvavé tváře je-
jich dětí, které si společně strávený čas ve škole 
mimo běžné vyučování užívaly plnými doušky.

Vánoční hudební program
V pátek dne  14. 12. 2018 se 9.00 hodin usku-
tečnil ve spolupráci se ZŠ a MŠ Petrov hudební 
vánoční program Radima Zenkla v kulturním 
centru v  Petrově. Radim Zenkl je skladatel 
a mandolinista světového formátu. Ve svém po-
řadu předvedl různé techniky hraní, poukázal na 
podobnosti mezi strunnými nástroji a seznámil 
žáky s historií strunných nástrojů a jejich cesty 
z Asie do Evropy.

Zpívání u stromečku
Dne 20. 12. 2018 se uskutečnilo již tradiční „Zpí-
vání u stromečku“, jehož součástí byl také vánoč-
ní jarmark (MŠ. ZŠ. ŠD). Děti z mateřské a základní 
školy vystoupily s pásmem vánočních básniček 
a písniček. Děti z dramatického kroužku zahrály 
představením o ztraceném vánočním dárku, kte-
rý také společně s paní učitelkou vymyslely. Dle 
reakcí přítomných tento příběh a skvělé výkony 
herců pobavily nejednoho diváka. Tentokrát nám 
přálo i počasí, které už jenom podtrhlo a dokresli-
lo tu kouzelnou vánoční atmosféru.

AJ s rodilým mluvčím
Každé první pondělí v měsíci vyučuje hodinu 
anglického jazyka rodilá mluvčí Charlotte pů-
vodem z anglického Manchesteru. Pro žáky je 
to dobrá zkušenost konverzovat pouze v cizím 
jazyce a tak si zdokonalovat své komunikační 
jazykové schopnosti.
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Ples školy
Dne 12. 1. 2019 se uskutečnil tradiční ples naší 
školy. Organizátory plesu byl spolek Rodiče dě-
tem, za což jim patří velký dík. Děkujeme také 
žákům 5. a žákyni 4. ročníku za jejich vystoupení, 
paní učitelce Zoře Damborské za nácvik před-
tančení, paní Radce Bučkové za výzdobu, Obci 
Sudoměřice za podporu a spolupráci, rodičům 
dětí, kteří vystupovali za spolupráci a podpo-
ru. Dále také mažoretkám a jejich vedoucím za 
vystoupení a poděkování také patří všem, kteří 
ples podpořili svojí účastí nebo jinou pomocí.

Bruslení 
 Ve dnech 21. 1. a 25. 2. 2019 jsme s žáky 3., 4. 
a 5. ročníku absolvovali dvě hodiny bruslení na 
ledě na zimní stadionu TEZA Hodonín.  Všem se 
bruslení moc líbilo a ti, kteří stáli na ledě vůbec 
poprvé, pilně trénovali, aby se vyrovnali již zku-
šenějším spolužákům. Děkujeme tímto spolku 
Rodičem dětem, který zafi nancoval pronájem 
stadionu a umožnil žákům tuto zajímavou výu-
ku TV. 

Školní kolo recitační soutěže
Dne 5. 3. 2019 se konalo školní kolo recitační 
soutěže, které potěšilo nejenom paní učitelky, 
ale hlavně také všechny spolužáky. Ti byli po-
zorní diváci a posluchači a každého odvážlivce 
odměnili velkým potleskem. 
V první kategorii všechny nadchl Pavel Harašta 
z prvního ročníku, který se s básničkou Vyšší ceny 
umístil na nejvyšším místě. Na místě druhém 
se umístil Oliver Straka také z prvního ročníku 
a na třetím místě se umístila Alžběta Tomčalová 
z druhého ročníku. V druhé kategorii jsme mohli 
vidět již větší recitátory ze 3., 4. a 5. ročníku. Prv-
ní místo zaujala Zuzana Janečková ze čtvrtého 
ročníku, která všechny naprosto odzbrojila svým 
přirozeným a velice vtipným projevem. Na dru-
hém místě se umístila Natálie Patáková taktéž ze 
čtvrtého ročníku a na 3. místě pak skončila Adéla 
Pytlová z pátého ročníku. 
Myslím, že se všem soutěžícím dopoledne veli-

ce líbilo, každý si z něj odnesl příjemný zážitek 
a jsme velice rádi, že nás zástupci budou repre-
zentovat také na recitační soutěži v Petrově a na 
Soutěži mladých recitátorů (okresní kolo) v Ho-
doníně.

Charitativní sbírky
Naše škola se zapojila během 1. čtvrtletí do cha-
ritativní sbírky Fond Sidus na pomoc při léčbě 
nemocných dětí, která byla začátkem prosince 
uzavřena v celkové částce 1790,- Kč. V současné 
době probíhá sbírka Život dětem, která spočívá 
v dobrovolném zakoupení některých předmě-
tů (magnetka, refl exní prvek, náramek, balíček 
kávy). Výtěžek opět poputuje na pomoc při léč-
bě vážně nemocných dětí.

Recyklohraní
V rámci recyklohraní proběhl během 1. pololetí 
svoz elektrospotřebičů a zapojili jsme se s 1. a 2. 
ročníkem do úkolu – výroby Baterkožrouta. Děti 
vyráběly ze starých krabic a jiného odpadového 
materiálu krabičku na sběr baterií, která měla 
podobu zvířátka či jiného tvora. Za splnění obou 
aktivit byly škole připsány body, za které si kon-
cem roku budeme moci objednat některé před-
měty z nabídky www.recyklohrani.cz.

Šablony EU II.
V únoru letošního roku jsme ukončili  pro-
jekt „Moderní výuka“, na který škola získala 
449  726  Kč (EU ŠABLONY). Cílem tohoto pro-
jektu bylo zlepšení kvality vzdělávání a výsled-
ků žáků v  klíčových kompetencích a podpora 
profesního růstu pedagogických pracovníků 
pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžné-
ho sebevzdělávání. V současné době čekáme na 
schválení žádosti na fi nanční podporu ze Šablon 
II pro projekt s názvem „Cesta je cíl“.

A co nás v nadcházející období čeká?
V závěru měsíce března se můžeme těšit na re-
citační soutěž v Petrově, která probíhá v rámci 
spolupráce okolních malotřídních škol. Připra-
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vujeme také preventivní program zaměřený na 
šikanu a kyberšikanu - muzikoterapie s Mgr. Vl-
kovou z PPP Hodonín. Plánujeme také besedy v 
naší knihovně. V dubnu pojedeme na výchovný 
koncert ZUŠ Strážnice. V květnu se mimo jiné 
školní projekty uskuteční Školní akademie ZŠ, 
navštívíme Slovácké divadlo v Uherském Hradiš-
ti a vydáme se do Otevřené zahrady a Hvězdárny 
a planetária v Brně.  

Přejeme všem krásné jaro!
Kolektiv ZŠ Sudoměřice

Školní družina
V prosinci se ŠD zapojila do projektu pro domo-
vy důchodců „Ježíškova vnoučata“. Jednalo se 
o  výrobu kreslených vánočních přání pro seni-
ory. V rámci každoroční charitativní sbírky pro 
hodonínský útulek jsme se ŠD vybrali granule, 
ručníky, pamlsky, staré deky i fi nanční hotovost. 
Poděkování patří Bučkové E., Hajdinové A., Křiža-
nové K., Vlčkové E., Kočvarové K., Kláskové E., Ja-

nečkové K., Konečné A., Pomykalové Z., Švrčkovi 
J. + D. a V. Zavřelové.  Spolu s p. uč. Šárkou Daň-
kovou jsme přispěly granulemi a ručníky.
V lednu jsme ve ŠD uspořádali turnaj v „Klobouč-
ku hop“ s výsledky:
I. místo - Dominik Švrček
II. místo - Sabina Nogová
III. místo - Helena Nogová

V únoru se ve ŠD uskutečnil dětský karneval. Pro-
gram si jako každoročně připravila Adéla Bučko-
vá. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a strávily zde 
příjemné odpoledne. Na závěr karnevalu byly 
vyhlášeny nejlepší masky:
I. místo -   Ondřej Hrachovský
II. místo - Jakub Mikéska
III. místo - Oliver Straka
Na jaro nás čeká beseda v knihovně a připravu-
jeme exkurzi.

Alexandra Hadašová, 
vychovatelka školní družiny

Karneval školní družiny
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Canisterapie

Návštěva Mikuláše v ZŠ
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Recitační soutěž – II. Kategorie:
zleva A.Pytlová (5.ročník), Z. Janečková (4.ročník), N. Patáková (4. ročník)

Recitační soutěž – I. Kategorie:
zleva A.Tomčalová (2.ročník), P. Harašta (1.ročník), O. Straka (1. ročník)

R it č í těž II K t i

R it č í těž I K t i



BŘEZEN 2019 17

Bruslení žáků 3., 4. a 5. ročníku na zimním stadionu Teza v Hodoníně

Návštěva předškoláčků v 1. třídě
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Na začátku adventu jsme se v jídelně mateřské 
školy v odpoledních hodinách sešli s rodiči, kte-
ří si zde mohli se svými dětmi vyrobit adventní 
věnečky do svých domovů. Dílničku vedla paní 
Lenka Podrazilová, která také na tvoření zajistila 
věnečky z chvojí a drobné ozdoby. Paní kuchařky 
nám všem připravily sladké pohoštění a paní uči-
telky se postaraly o vánoční výzdobu. Vánoční 
koledy nám připomněly, že nám již zase nastává 
vánoční čas.
3. 12. jsme s dětmi z MŠ jeli do skanzenu ve Stráž-
nici na výukový program pro děti předškolního 
věku s názvem „ Radujme se, veselme se“. Děti se 
zde setkaly s typickými postavami předvánoč-
ního období, s Mikulášskou družinou, s Luciemi 
a při návštěvách chaloupek ve skanzenu se po-
stupně seznamovaly s tím, v jaké poklidné atmo-
sféře a v rodinném kruhu se dříve nesl předvá-
noční čas. Seznámily se s tím, jakými činnostmi 
se lidé dříve zabývali v adventním čase. Viděly 
zde ukázku draní peří, pečení oplatků, perníč-
ků a cukroví, věštění z olova, vyřezávání ozdob 
atd. Připravené pokrmy si mohly ochutnat a za-
pojily se i do zdobení perníčků. Navštívili jsme 
„vesnickou školu“, kde se s panem učitelem učili 
koledu. Do MŠ jsme se vrátili pozitivně naladěni 
a obohaceni o nové prožitky. V MŠ děti v obdo-
bí do vánoční nadílky, kterou jsme měli 17. 12., 
tvořily ozdoby z papíru, zapojily se do zdobení 
vánočních stromečků a vytvořily si  svícny z jab-
lek. V odpoledních činnostech nakreslily vánoční 
přání, které jsme zaslali do projektu Ježíškova 
vnoučata osamoceným seniorům. Do školky za 
dětmi přišel i Mikuláš se svojí družinou. I když ně-
které děti napomenul a přečetl jejich prohřešky 
ze své kouzelné knihy, nakonec všechny za něco 
pochválil a s andílkem dětem nadělil balíčky, kte-
ré pro děti zakoupili i vytvořili rodiče ze Spolku 
Rodiče dětem.
Děti si nacvičily pásmo koled, které zazpívaly 
20. 12. u stromečku u statku. Moc děkujeme 
všem návštěvníkům našeho vánočního jarmarku. 

Z činnosti mateřské školy Z  výtěžku prodeje výrobků, které zhotovily paní 
učitelky MŠ, zaplatíme dětem divadlo „Pohádky 
z truhlice,“ které za námi přijede ze Zlína 4. 4.
V mateřské škole jsme se sešli po novém roce 
před svátkem Tří králů. Děti si vytvořily s paní-
mi učitelkami královské koruny a šly popřát do 
nového roku do základní školy a do obchodu 
Enapo.
10. 1. jsme zahájili předplaveckou výuku v pla-
veckém bazénu v Hodoníně. Na plavání jezdí 
předškoláci v posledním ročníku docházky do 
mateřské školy. Výuku nám zajišťuje Plavecká 
škola paní Mořinglové. Děti se po dobu návštěv 
bazénu postupně pod vedením zkušených uči-
telů plavání zdokonalují ve svých dovednostech 
a na konci plavání již většina z nich má dobré zá-
klady a návyky pro samostatné plavání. Plavání 
ukončíme 21. 3.
6. 2. jsme s předškoláky navštívili své starší ka-
marády v 1. třídě Základní školy v Sudoměřicích. 
Děti se do školy moc těšily a byly zvědavé na to, 
co všechno se již jejich kamarádi ze školky ve 
škole naučili. Ve škole děti přivítala paní učitelka 
Mgr. Tereza Orságová a paní asistentka Kristýna 
Cutáková. Paní učitelka předškoláčky zapoji-
la do výuky prvouky. Děti si vyzkoušely i práci 
s interaktivní tabulí. Protože již některé z nich za-
čínají objevovat základy čtení, zapojovaly se do 
činností s chutí a aktivně. Školáci nám předvedli 
své čtenářské dovednosti a společně si s před-
školáčky potom vykreslili tématický pracovní 
úkol. Ve škole to děti bavilo a do školky se vracely 
s dobrou náladou.
Po jarních prázdninách jsme ve školce pro děti 
uspořádali Karneval. 20. 2. si děti do školky při-
nesly kostýmy, které jim připravili rodiče, a bě-
hem celého dopoledne si v nich užívaly karne-
valového veselí. Paní učitelky dětem připravily 
program tak, aby si v něm každé z dětí našlo svoji 
oblíbenou činnost a hru, která mu nejlépe vyho-
vuje. Společně s příspěvkem od Spolku rodičů ve 
výši 1500,- Kč a z prostředků MŠ jsme zakoupili 
drobné odměny pro děti. Radost dětem také 
udělalo šampaňské od paní kuchařek.



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE20

Úterý 26. 2. byl dnem, na který se všechny děti 
z mateřské školy již dlouho těšily. Věděly již pře-
dem, že dostanou příležitost setkat se s vycvi-
čenými canisterapeutickými psy. Paní Lada Ko-
mánková, která k nám přijela se psy, se kterými 
se canisterapii aktivně věnuje, dětem připravila 
se svou kolegyní bohatý program, ve kterém se 
děti mohly k pejskům aktivně přiblížit, pohladit 
si je, česat je, nechat se jimi zahřívat. Program 
pro jednu třídu trval 50 minut a dětem jsme na 
něj přispěli z vánočního jarmarku. Děti si odnesly 
z programu příjemné zážitky i poučení, jak se 
mají zachovat v případě setkání s neznámými 
psy. Dozvěděli jsme se, že tito vycvičení pejsci 
pomáhají postiženým dětem a lidem upouta-
ným v nemocnicích na lůžko z důvodu vážného 
onemocnění. Tělesný kontakt se psem na lidi pů-
sobí velmi pozitivně a napomáhá uzdravování.
V březnu děti v MŠ již nedočkavě vyhlížejí pří-
chod jara a teplého počasí, aby se naplno mohly 
věnovat svým oblíbeným hrám na naší školní 
zahradě. Především tvoření na pískovištích děti 

velmi baví. Při budování společných staveb na 
písku se stmeluje i dětský kolektiv. Letos pro děti 
zakoupíme na písek pojízdný autobagr, formič-
ky na zmrzlináře a pro hru i několik sekaček na 
trávu. Plánujeme pořízení zastínění pískoviště 
a nový herní prvek na zahradu. 
A co nás v nejbližší době v MŠ čeká? V Beruškách 
to bude v březnu návštěva místní knihovny a ve 
Včeličkách se setkáme s žáky z 5. třídy ZŠ Sudo-
měřice, kteří dětem přečtou pohádky.
V dubnu se budou konat Keramické dílničky pro 
děti a velikonoční tvoření ve třídách. Navštívíme 
v KD Strážnice loutkovou pohádku „Sněhurka 
a sedm trpaslíků“. Na vstupenky nám přispěje 
Spolek „Rodiče dětem.“

Zápis do MŠ se bude konat 9. 5. 2019.

Všem čtenářům Zpravodaje přeji krásné jaro 
a příjemné prožití velikonočních svátků. 

Jarmila Ševelová, vedoucí učitelka MŠ Sudoměřice
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Vánoce v MŠ



Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE22

Návštěva předškoláčků v 1. třídě

Plavání předškoláčků
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Včeličky - canisterapie

Berušky – canisterapie
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Vážení spoluobčané, rodiče a příznivci,
za spolek „Rodiče dětem“ Vás chci informovat 
o fi nančním hospodaření našeho Spolku v uply-
nulém roce. Překládáme celkové hospodaření 
Spolku za rok 2018 na pokladně a běžném účtu, 
konečné zůstatky, a vyúčtování školního plesu.  
Zveřejněním ve zpravodaji chceme, aby naše 
hospodaření s fi nančními prostředky bylo trans-
parentní.
Rok 2018 už ale skončil a my v novém roce 2019 
zase pokračujeme v našich aktivitách. Pro děti 
máme připraveny již zaběhlé akce a uvidíme, 
jestli se nám je podaří i nějak rozšířit. Pro rozvoj 
mimoškolních aktivit dětí nám značnou měrou 
pomáhá OÚ za pomoci dotací, ale i materiální 
pomoci při pořádání těchto akcí. Spolek využívá 
k získání fi nančních prostředků členské příspěv-
ky členů a fi nanční prostředky získané z pořádá-
ní Školního plesu.
Tento ples se letos uskutečnil opět začátkem led-
na v tělocvičně ZŠ.  Školní ples má již dlouhou 
historii a v celku i zaběhlý program. Děti z pátého 
ročníku nacvičily taneční vystoupení pod vede-
ním paní učitelky Damborské a musím říct, že 
se jim to velmi povedlo. 
Velmi hezké byly i šaty, 
které jim pro vystoupení 
připravila paní Štosová, 
které chci tímto poděko-
vat. Vystoupení si pro nás 
připravily i mažoretky 
pod vedením paní Pod-
razilové a bylo vidět, že 
úspěchy sbírající na růz-
ných soutěžích, nejsou 
náhodné. Po těchto vy-
stoupeních mohla začít 
volná zábava, při té nás 
hudebně doprovodila 
skupina F- Club ze Ska-
lice pod vedením pana 
Halaše. Na úseku občer-

Spolek „ Rodiče dětem“ stvení jsme byli nuceni zajistit nového šenkýře, 
starajícího se o žízeň hostů. Této pozice se velmi 
dobře zhostil pan Přibil a jeho tým, kterému pat-
ří velký dík. Zábava probíhala v klidné atmosféře 
do brzkých ranních hodin. Věřím, že Ti co přišli, 
se příjemně pobavili. Nedílnou součástí plesu 
je tombola, jejíž vylosování proběhlo o půlnoci. 
Nejdříve se vydaly výhry z obálek a poté se vylo-
sovaly hlavní ceny. Chci velmi poděkovat všem 
sponzorům, kteří nám dodali ceny do tomboly, 
ať už to byli ceny menší nebo některé z hlavních 
cen. Můžu říct, že se nám každým rokem zvyšu-
je počet cen, ale poslední roky máme také pro-
blém vybrat ceny k losování. Zatím jsme vždy 
vybrali deset cen, letos jsme losování rozšířili na 
cen patnáct. I to ukazuje na Vaši přízeň nejen 
tomuto plesu, ale i základní a mateřské škole 
a hlavně našim dětem. Závěrem děkuji všem, 
kteří se podíleli na přípravách plesu, zaměst-
nancům OÚ, paní Radce Bučkové za výzdobu 
tělocvičny, učitelkám základní a mateřské školy, 
členům Spolku, rodičům a dětem, které vystu-
povaly nebo se podílely na výzdobě a taky těm, 
které jsem zde zapomněl jmenovat.

Marian Kočiš 
předseda Spolku Rodiče dětem
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V sobotu 12. ledna 2019 Charita Strážnice or-
ganizovala v regionu Strážnice, i v přilehlých 
obcích, již tradiční tříkrálovou sbírku. Darované 
peníze pomohou nemocným a potřebným li-
dem v nouzi, především v regionech, kde se vy-
koledovaly.
Koledování se zúčastnilo celkem 98 skupinek 
koledníků a výtěžek z koledování činil celkem 
461.067 Kč, po započtení valut (výtěžek byl pře-
kročen oproti loňskému roku cca o 21.000 Kč).
Ve Strážnici koledovalo celkem 44 skupinek a vy-
koledováno bylo 212.316 Kč (včetně směněných 
valut). V Petrově se zapojilo 12 skupinek a bylo vy-
bráno 55.881 Kč (včetně valut), v Radějově 24.969 
Kč a zapojilo se 6 skupinek, v Sudoměřicích ve 
12 skupinkách se vykoledovalo 59.039 Kč (včetně 
valut) a v  Rohatci 108.862 Kč ve 24 skupinách.
Jako dárek pro koledníky byl letos připraven od 
charity ČR šátek na krk a jako malá pozornost pro 
vedoucí tříkrálové skupinky byl zase připraven 
dárek v podobě balíčku ze 3 bylinných čajů, kte-
rý věnovala fi rma Leros s.r.o. Praha, závod Stráž-
nice. Touto cestou jim také chceme poděkovat.

Tříkrálová sbírka Jako dodatečný dárek všem koledníkům našeho 
regionu bylo připraveno zadarmo promítání fi l-
mu Úžasňákovi 2 ve středu dne 23. ledna 2019 
v Kině ve Veselí nad Moravou.
Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na centrál-
ní účet tříkrálové sbírky. Z vykoledované částky 
bude 42 % použito Charitou ČR především na 
humanitární pomoc, pomoc potřebným, krizový 
fond charit a také na nezbytné související režijní 
náklady. Naše charita může využít až 58 % z vy-
koledovaných peněz. Disponibilní částku plánu-
jeme v letošním roce využít zejména na podpo-
ru sociálních služeb a chráněných dílen Charity 
Strážnice. Vzhledem k aktuálním podmínkám 
sociální situace v našem regionu chceme pro 
přímou sociální pomoc vyčlenit znovu 40 tis. Kč.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu letošní Tříkrálové sbírky, 
děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu. 
Velký dík také patří všem koledníkům a dobro-
volníkům za pomoc při letošní koledě. “Vinšuje-
me Vám šťastný a veselý nový rok 2019, všeho 
zdravého a dobrého, pokoja svatého a po smrti, 
království nebeského“.

Koordinátorka tříkrálové sbírky
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Vánoční pásmo u jesliček

Již desátým rokem nám děti z naší farnosti 25. 12. 2018 
přiblížily tajemství vánoc o narození Ježíše. Velké 

poděkování patří Janě Miklové, která každým rokem 
vymýšlí texty pro děti za hudebního doprovodu pod 

vedením Míši Janečkové. Mladí herci tento příběh 
zahráli na jedničku a zasloužili si tím velký potlesk od 

všech diváků.
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Krásných 24.030,-Kč a 20 Euro bylo zasláno na 
projekt Chiparamba, který vznikl díky štědrosti 
Sudoměřičanů. Časem se přidalo mnoho dob-
rých lidí a spolků z celé republiky. Vybudovala 
se nová škola na zambijském venkově, kde děti 
touží po vzdělání. Za podpory Arcidiecézní chari-
ty Olomouc do nové školy dorazil kontejner plný 
školního vybavení. Jsou zde uloženy i šicí stroje 
k výuce šití a nářadí pro školní farmu, tak aby se 
mladí o sebe dokázali v budoucnosti postarat. 
O všem se můžete dočíst na www.charitaproza-
mbii.cz. Ráda bych poděkovala koledníkům, mu-
zikantům, Šebestovým za vypravení koňského 
povozu, vám, kteří jste nás uvítali s radostí a pod-
pořili naše snažení. Děkuji i všem, kteří jakkoliv 
misie podpořili v minulosti, třeba myšlenkou či 
modlitbou za chudé.

Katka Janečková 

Misijní koledování 
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Zdravím všechny příznivce obecní kultury 
a hned v úvodu bych se ještě  v krátkosti vrátila 
na konec loňského roku.
O první adventní neděli jsme si rozsvítili obecní 
vánoční strom, který nám věnovala paní Lidka 
Janečková (Pekařka). Byl krásný a moc jí za to 
děkujeme. Bylo to příjemné setkání s Vámi vše-
mi, někteří se třeba přes rok ani nevidíte a toto 
je jedna z možností, kde se člověk aspoň na 
chvilku zastaví a poklábosí se spoluobčany za 
zvuku hudby a troše něčeho na zub a na zahřátí. 
Hrála nám Slovácká kapela Romana Horňáčka 
a někteří si určitě pomyslí, že proč furt oni, ale 
nevěřili byste, jak je těžké na takovéto akce ně-
koho sehnat a z jejich strany ta ochota je a my 
jsme tomu rádi, protože jsou fajn. Roman Schäck 
se nám jako každý rok postaral o jídlo a pití, za 
což mu rovněž patří náš dík. Víno na super sva-
řák nám věnovali místní vinaři Staňa Gavlík, Mi-
lan Janeček a Vinařství Bučkovi. I jim patří naše 
poděkování, protože jsou vždycky ochotni nás 
takto podpořit.
V prosinci bylo i čertovské harašení, kde se ty 
naši čertíci, ale i velcí čerti dostatečně vyřádili. 
Zahrál  DJ QBASS a v bufetu řádil Bořek s Majků. 
Tentokrát k nám zavítala i delegace čertů v čele 
s Mikulášem (Romanem Hovězákem) z Rohatce 
a byli naprosto úžasní, a my jim moc  za to dě-
kujeme.
Čertovské harašení zároveň ukončilo činnost 
kulturního výboru, jehož členové se celé 4 roky 
starali o vaše kulturní vyžití, a tak nám za to pře-
velice děkuju, protože ne vždy to bylo jenom tak. 
Zároveň patří velký dík všem, co nám jakkoliv vy-
pomáhali, ať už to byly ceny do tombole, víno, 
bufet, jídlo, hudební doprovody, tancování na 
hodách, a já nevím co všecko -DÍKY!
A teď už zpět do současnosti. Kulturní výbor se 
změnil na kulturní komisi, což je trošku něco ji-
ného a i osazenstvo se poněkud změnilo. Odešel 
nám hlavní lídr Martin Stanislav a my chudáci 
velice truchlíme a nevydržela ani Nikola Slo-

Z činnosti kulturního výboru váčková, no co už. Nezbývá nám než jim velice 
poděkovat a doufat, že si to třeba rozmyslijů. Ny-
nější složení komise, jejíž členové se budou sna-
žit zachovat akce, které tu jsou zaběhlé, a možná 
přidat i nové jsou  Lucka Slováčková, Radka Buč-
ková, Míša Mikésková, Pavla Vrablicová a Lidka 
Konečná, chlapi to vzdali.
První kulturní akce, kterou jsme načali tento rok, 
byl Fašaňk a bylo to super. Počasí nám přálo, do 
kroku i do skoku nám hrála Slovácká kapela Ro-
mana Horňáčka, Roman Schäck nachystal hro-
madu zabijačkových dobrot, navařil nám čaju 
a svařáku, to aby nám zima nebyla, víno na sva-
řák nám tentokrát věnoval pan František Okáník, 
a my mu za to děkujeme. Velké poděkování patří 
i Vám všem, kteří jste se o nás vzorně starali po 
celou dobu našeho putování po obci, tych dob-
rot, co jste pro nás nachystali, byla fakt hromada 
a o pití ani nemluvě. No bylo to náročné, ale jinak 
velice pěkné. Opravdu velké poděkování patří 
Vám všem, co jste se tak krásně vystrojili a tento 
fašaňkový maraton s nama absolvovali.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na akce, které 
nás v následujícím čtvrtletí čekají: je to Rodin-
ný karneval, který se koná 27. 4., a Hody 31. 5. - 
2.  6. 2019. Zároveň prosíme všechny, obzvláště 
pak naši omladinu, aby se zapojili do hodového 
programu a vyluftovali aspoň jednou za rok naše 
krásné kroje.
Přeju Vám krásné jaro a mějte sa pěkně.

Za kulturní komisi Lidka Konečná
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Čertovské harašení

Fašaňkový průvod obcí 
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Jak to utíká! Zas je tu doba konání hodnotících 
schůzí organizací. Také v naší organizaci jsme 
ve čtvrtek 7. března seznamovali naše členy 
s výsledky činnosti v roce 2018.
Od počátku roku 2018 už nejsme Svaz dů-
chodců, ale byli jsme zapsáni do Spolkového 
rejstříku pod názvem Senioři ČR, z. s. ZO Su-
doměřice.
K 31. 12. 2018 jsme měli rovných 100 členů. 
Schůzí výboru bylo 13 a 2 schůze byly členské 
s pěknou účastí nad 70 členů. Na členských 
schůzích jsme přivítali i starostu a místosta-
rostu obce, kteří nás vždy seznamují s plány 
zastupitelstva a zodpoví dotazy našich členů. 
Na březnové hodnotící schůzi vzpomínáme 
MDŽ a přineseme si nějaké občerstvení navíc, 
při podzimní schůzi zase popřejeme členům, 
kteří se dožívají kulatého nebo půlkulatého 
výročí. O dobrou náladu se postará i harmoni-
kář pan Vaňkát ze Strážnice.
V zimních měsících pravidelně v úterý pořádá-
me klubová odpoledne, na kterých si zacvičí-
me, zahrajeme stolní hry nebo jen tak popo-
vídáme. V tomto období byla také přednáška 
o zdraví PharmDr. Matyášové. Další přednáška 
o bylinkách a mastičkách na pohybové ústrojí 
bylinkáře Karla Štenbauera byla začátkem čer-
vence.
Zúčastnili jsme se 3 zájezdů – na výstavu Flo-
ria v Kroměříži, na hrad Bouzov a do Loštic, 
a do Piešťan s odpolední návštěvou družební 
organizace Brezová pod Bradlom. Dále jsme 
byli na dvou divadelních představeních ve 
Zlíně a Uherském Brodě a vánočním koncertě 
v Hodoníně.
Už tradičně obsazujeme 3 stánky na akci Me-
zinárodní den pro rodinu. Uspořádali jsme již 
druhou společnou akci se Spolkem přátel de-
stilátů – výstavu salátů našich členů, kteří při-
ložili recepty a ochutnávku likérů a macarátů 
od SPD.

Senioři ČR
Naši členové se hojně účastnili i ostatních akcí 
pořádaných Kulturním výborem, OÚ nebo 
jinými organizacemi – fašaňky, otevírání pla-
vební sezony na Baťáku, hody, oslavy 100 let 
republiky, rozsvěcování vánočního stromu 
a další. Pěknou účast má i předvánoční akce 
Zpívání při svíčkách.
Bylo uskutčněno 8 výletů na kolech a 1 výlet 
osobními aty na kopec Náklo a do chráněné-
ho území Horky u Ratíškovic, kde kvetl chrá-
něný hlaváček jarní. O těchto našich aktivitách 
a plánech se mohou členové i občané dočíst 
v Obecním zpravodaji, kam pravidelně přispí-
váme.

Z letošní činnosti:
Pokračujeme v úterních klubových odpo-
ledních, průměrná účast 20 členů, 17 našich 
členů se zúčastnilo v maskách fašaňkového 
průvodu.
Do dalšího období plánujeme - v neděli 
28. dubna po obědě pojedeme do Uh. Brodu, 
kde si individuálně projdeme náměstí, případ-
ně posedíme v kavárně apod. a pak půjdeme 
do KD na divadelní představení Blbec k večeři.
1. 5. se individuálně zúčastníme Otevírání pla-
vební sezony. Pro velký zájem, uspořádáme 
v pondělí 6. května zájezd na prodejní výstavu 
Floria do Kroměříže. Na srpen plánujeme zá-
jezd na Zelenou horu a okolí. Děláme průzkum 
na zájem o koupání v termálech na Slovensku. 
Se všemi akcemi jsou naši členové seznamo-
váni prostřednictvím našich úsekových důvěr-
níků.
Od dubna začnou výlety na kolech pod vede-
ním pana Václava Možnara, na které zveme jak 
naše členy, tak i ostatní občany. Jezdí se poma-
lu s častými zastávkami a ohledem na kondici 
zúčastněných. O výletech budete informováni 
prostřednictvím rozhlasu.

Růžena Klásková 
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Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořádal  dne 23. února 2019 v místní tělocvičně ZŠ 17 ročník koš-
tu ovocných destilátů a macerátů. Od 14 00hod. hrála k  tanci a poslechu cimbálová muzika Martina 
Kláska ze Sudoměřic a mohli jste ochutnat celkem 729 vzorků ovocných destilátů a macerátů. 
Vítězem koštu se stal vzorek č. 296  DURANCIE 2017  Bucha Ján Skalica ŠV 49*** 

V KATEGORIÍCH:
BROSKVE    2018 Novák Jan Radějov VO 49*** 
GRAPA    2016 Neduchal Petr Svatobořice VO 49*** 
HRUŠKA Williams    2018  Podrazilová Marta Mikulčice VO 49***
JABLKA     2018 Chmelař Roman Radějov VO 49***
MACERÁTY=MED+6 bylin (mac.)  2017 Pytel Jan Sudoměřice VO 49*** 
MERUŇKY    2017  Bílíková Hana Mikulčice VO 49*** 
Ořechovka    2018  Švirga Jiří Sudoměřice VO 49*** 
OSKERUŠE    2014  Vašíček Milan Skalica VO 49*** 
TŘEŠNĚ    2018  Vrablicová Pavlína Sudoměřice VO 49***
Višňovka     2016  Winklerová Tereza Radějov VO 49*** 

Degustace byla provedena 2. února 2019 v Sudoměřicích. Bylo hodnoceno 729 vzorků ovocných de-
stilátů a macerátů. Degustace se zúčastnilo 81 degustátorů z měst a obcí České a Slovenské republiky 
pod vedením p. Z. Fojtíka. Nultý vzorek byl ohodnocen 42 bodů. Tento vzorek se stal mustrem pro 
bodové hodnocení všech vzorků. Diplomem byly oceněny vzorky od bodové hodnoty 42**

Děkujeme všem degustátorům, dárcům vzorků, všem, kteří nám pomohli tyto vzorky sesbírat, a hlav-
ně sponzorům, kteří i fi nančně podporují tuto velmi náročnou akci uskutečnit. 
Hlavní poděkování patří obecnímu úřadu za podporu uskutečnit tuto akci - DĚKUJEME.

Spolek přátel destilátů Sudoměřice

Košt ovocných destilátů a macerátů
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností My-
sliveckého spolku Valcha Sudoměřice za uply-
nulý rok. 
Než pro Vás zhodnotím uplynulý rok 2018, 
nemůžu nevzpomenout na smutnou událost, 
která nás, členy našeho spolku, v uplynulém 
roce zasáhla. Dne 14. srpna 2018 nás navždy 
opustil dlouholetý člen, kamarád a kolega 
pan Petr Petráš. V dálce už dozněl poslední vý-
střel z jeho pušky a všechno to krásné se stalo 
v několika okamžicích nenávratně minulé. 
Čest jeho památce, ať je mu země na Sudomě-
řickém hřbitově lehká.
Rok 2018 jsme zahájili každoročním spo-
lečným krmením zvěře začátkem ledna. Na 
únorové Výroční členské schůzi jsme zhodno-
tili předchozí rok, schválili rozpočet a plán čin-
nosti na rok nadcházející. V březnu proběhlo 
povinné a státními orgány organizované jarní 
sčítání zvěře, dále proběhla tradiční okresní 
přehlídka trofejí v Mikulčicích, kde jsme mohli 
zhodnotit a porovnat kvalitu trofejové zvěře, 
ulovené v předchozím roce. V dubnu a červ-
nu proběhly tradiční 
akce, kterých se pra-
videlně zúčastňuje-
me – Den Země s vý-
sadbou stromů U Je-
zera a Sportovní den 
pro rodinu, kde naše 
stanoviště ve střel-
bě ze vzduchovky 
bylo velmi oblíbené. 
V měsíci září proběh-
ly tradiční střelby na 
střelnici Hodonín-Pá-
nov, tentokráte s ro-
dinami. Střelby skvě-
le zorganizoval náš 
dlouholetý člen Jozef 
Macháček. Koncem 

Myslivecký spolek Valcha Sudoměřice
roku proběhly tradiční hony na drobnou zvěř, 
které ukázaly, že suché a teplé jarní počasí 
v kombinaci v celoroční neúnavnou péčí 
o tuto zvěř, přinesla své ovoce. 
Činnost našeho spolku a všech jeho členů, 
není jen o aktivní účasti na výše uvedené akci. 
Skládá se z celoroční práce spočívající v celo-
roční soustavné péči a ochraně zvěře, její kr-
mení, zajišťování vody v době sucha apod.
Závěrem bych Vás chtěl poprosit o pomoc 
a ohleduplnost, zejména Vás, majitele psích 
mazlíčků. Pomalu přichází doba, kdy se pro-
bouzí vše k životu. Je také doba kladení mlá-
ďat. Stačí jeden zatoulaný pejsek, který ve své 
lovecké vášni, která je mu vrozená, napadne 
nebo prožene zaječku nebo bažantí slepici 
a ty už svá mláďata opouští a ta umírají dlouze 
hladem a chladem. 
Buďme ohleduplní k nově narozenému životu!
S přáním krásného jara a Myslivosti zdar!

Za Myslivecký spolek Valcha Sudoměřice
František Mikéska
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Dne 13. 1. začala naším hráčům příprava na 
jarní část Extraligy. Tréninkové jednotky probí-
hali v místní tělocvičně a také ve fi tness centru 
Mgym ve Skalici. Start jara nám nevyšel podle 
představ a prohráli jsme obě úvodní utkání 
proti Pražským celkům a to na hřišti Kovo Pra-
ha 3:2 a doma s Kert Park Praha 2:5. Do kon-
ce základní části 
zbývá odehrát ještě 
6 utkání a ztrácíme 
aktuálně 5 bodů 
na play off , nutno 
ale podotknout že 
máme odehráno 
o 3 utkání méně 
než ostatní týmy 
Extraligy. Vše máme 
ve vlastních rukách 
a chceme se do vy-
řazovací ,,osmičky“ 

Zimní období pomalu končí tak 
je čas pomalu chystat kola na 
letní sezonu. Přípravu na sezonu 
pořádáme soustředění v neda-
lekém Chorvatsku ve městě Po-
reč, kde nás čeká najíždění po-
třebných kilometru na silničních 
kolech. Denně je v plánu najez-
dit přes sto kilometrů. Testování 
na závodních kolech budeme 
absolvovat ve Slovenském bike 
parku Kálnica. Termíny závodu 
máme vybrané a snad všechny 
ve zdraví zvládneme! 
Děkuji za podporu všem spon-
zorům a rodině!

Vlasta Hynčica 

SK Sudoměřice – oddíl hokejbalu

Cyklistika

dostat. Dne 23. 2. se na hřišti U Kolní konal tur-
naj Snipers Cup. Naši Benkstoni vyhráli všech-
ny 3 utkání a turnaj vyhráli. Základní skupina 
Benkstoni - Záhorie 5:0 Benaf Borský Mikuláš - 
Bensktoni 1:2 Finále Hustopeče - Bensktoni 1:4

Vedoucí mužstva Marek Danielik
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Utvořením samostatného slovenského státu 
dne 14. 3. o 12:30 hodin, stala se zdejší obec 
pohraniční osadou, jejíž jižním koncem pro-
chází hraniční čára mezi Slovenskem a zemí 
Moravskoslezskou. V důsledku této změny 
a po obsazení historických zemí německou 
armádou, která 15. března t.r. zdejší obcí jen 
projížděla, přijíždějíc ze Slovenska, byl zřízen 
ve zdejší obci celní úřad, jejž vede 17 českých 
fi nanců a jemu přiděleno asi 30 německých 
fi nanců na pochůzku hraniční čáry a celní kon-
troly vlakové dopravy na zdejším nádraží.
15. března 1939 v 6 hodin, překročilo německé 
vojsko naše hranice. Proto nezapomeň nikdy 
na tento den, kdy jsme zůstali sami opuštěni 
a zrazeni všemi přáteli západních států.
Během poslední polovice měsíce května byli 
odvoláni na moravsko – rakouskou hranici 
všichni čeští celníci ze zdejší obce, takže zde 
zůstali jenom němečtí celníci, jimž přišlo na 
pomoc dalších 20 dalších německých celníků.

K 80. výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava 
– dobový záznam z obecní kroniky

V noci z 25. října na 26. října byly zatřeny tma-
vou barvou neznámým pachatelem německé 
nápisy na orientačních tabulích označujících 
název místní obce, okresu a země při výpa-
dových silnicích ze Sudoměřic. České nápisy 
zůstaly nedotčeny. Rovněž byl zatřen hákový 
kříž a na tabuli označující místnost německé-
ho celního úřadu, který má úřadující místnost 
v bývalém velkostatku. Po četnickém vyšetře-
ní, které bylo bezvýsledné, bylo uloženo zdej-
šímu obyvatelstvu za trest, poněvadž nebyl 
vypátrán pachatel, hlídati všechny tři tabule 
orientační, a sice z každého domu jedním 
mužem do půl noci a jedním mužem z další-
ho domu od půlnoci. Hlídati je nařízeno od 
setmění do svítání. Pak byl vydán ještě zákaz 
pořádati v místě taneční zábavy.
Zdejší obec byla Němci překřtěna na Sudo-
mierschitz a stanice dráhy na Sudomierschitz 
– Petrau.

Výtažek z obecní kroniky
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Karneval v MŠ
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