Obecní zpravodaj
Ročník XXI, číslo 2
Čtvrtletník, červenec 2019

SUDOMĚŘICE
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho Sudoměřického zpravodaje,
jaro už je minulostí a přichází nejoblíbenější období v roce, léto. Doba prázdnin, dovolených, cestování a nových
zážitků a zkušeností. Již uplynulé jarní
období nám přineslo v posledních letech nezvykle propršený a chladný květen. Uvidíme, jestli se vyplní pranostika
„Studený máj, v stodole ráj“, snad tomu
tak bude.
Nejprve si zrekapitulujeme společenské
události, které se v uplynulém čtvrtletí
udály. 12. dubna jsme si připomněli
74. výročí osvobození obce od vojsk
fašistického Německa. Dopoledne jsme
společně s žáky naší základní školy
u pomníku padlých ve 2. světové válce, před budovou ZŠ, vzdali hold všem
padlým vojákům a našim spoluobčanům při přechodu fronty. Byl pronesen
krátký proslov, položen věnec a odehrála státní hymna České republiky, Ruské
federace a Rumunska. Odpoledne se
uskutečnil vzpomínkový akt k tomuto
výročí také na hodonínském hřbitově.
Tohoto vzpomínkového aktu se každoročně zúčastňují zástupci okresních
organizací, samospráv, ruského velvyslanectví a nechybí ani zástupce naší
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vesnice, letošek nebyl výjimkou. Na tomto místě jsou
dodnes uloženy ostatky padlých vojáků osvobozeneckých vojsk, také těch, kteří položili své životy při osvobozování Sudoměřic.
Pokračování na str. 3
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Návštěva senátorky Anny Hubáčkové a jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka

12. dubna 2019 - připomenutí 74. výročí osvobození obce od fašismu
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Pokračování z titulní strany
Po velikonočních svátcích proběhl jako každoročně Rodinný karneval v tělocvičně ZŠ,
který byl i co do účasti rodin velmi zdařilý.
Následovalo slavnostní prvomájové odemykání plavební sezóny na Baťově kanále,
Školní akademie, pro děti akce Od tabletu
zpátky k světu. Vrchol roku, HODY byly i díky
krásnému počasí, které se na poslední chvíli
umoudřilo a tradičně za velké účasti krojovaných hodně živé, hojně navštívené, v půli
června proběhlo také Biřmování a Slavnost
Božího těla. 22. června 2019 se slavilo 80 let
Výklopníku.
V dubnu tohoto roku se dožil významného
životního jubilea 85 let dlouholetý kronikář naší vesnice, varhaník v místním kostele
Krista Krále, pan František Okáník, bytem na
Horním Konci. Přeji Vám, pane Okáníku, do
dalších let hodně štěstí, zdraví, pohody, elánu a rodinné pohody.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice na dvou
svých zasedáních přijalo několik důležitých
usnesení. Mimo jiné bylo pokročeno v přípravě stavby Protipovodňové nádrže Telatniska a převedeno investorství na SPÚ ČR,
který tuto akci zafinancuje. Nyní se připraČERVENEC 2019

vuje výběrové řízení a na podzim letošního
roku by měla stavba zahájit. Rozpočtové
náklady sahají až ke 12 milionům Kč. Dále
byl schválen ceník pronájmu zahrádkářské
budovy. Tento ceník byl několikrát konzultován právníky z Ministerstva vnitra, abychom
se vyhnuli sankcím za diskriminaci občanů,
kteří nejsou trvale pobytem v Sudoměřicích,
ceník je jednotný pro všechny. Ač jsme samospráva, tak bohužel ne vždy si můžeme
dělat, co chceme. Vnitřní směrnicí o poskytování darů našim občanům, byly navýšeny
o 100% příspěvky pro naše nejmenší občánky (předávané v rámci Vítání občánků), také
byl schválen příspěvek na pronájem zahrádkářské budovy, navýšeny příspěvky při dožití
významného jubilea a příspěvky na aktivity
dětí. Předávání darů při dožití významného
jubilea a Vítání občánků zabezpečuje Výbor
pro sociální a občanské záležitosti. Byla zahájena příprava některých investičních akcí
(Komunitní centrum, přístupová komunikace k přístavu na Baťově kanále). Rozhodnutím zastupitelů byla obec Sudoměřice
přihlášena do soutěže Vesnice roku 2019.
Vedli jsme si velmi dobře, ale více se dozvíte
na dalších stranách tohoto čísla zpravodaje.
Bylo také rozhodnuto o změně č. 1 platného
Územního plánu obce Sudoměřice.
V uplynulém období byla dokončena oprava
požární nádrže, díky vyššímu průtoku v potoce, byla za pár dnů plná, na hřbitově se
prodloužilo osvětlení a byl dotažen přívod
elektřiny pro již objednanou buňku, která
bude umístěna za hřbitovní zdí. Konečně
z prostorů hřbitova zmizí různé desky, fošny,
obruby, apod. V budoucím období je v plánu oprava chodníků v ulici Nádražní, v areálu MŠ, prodloužení komunikace ke sklepní
uličce, pokračuje projektová příprava dalších akcí.
Dne 16. května 2019 nás navštívil hejtman
Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumil Šimek.
Při společném cca hodinovém setkání na
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OÚ, u kterého byla přítomna i senátorka za
obvod Hodonínsko a Kyjovsko, Ing. Anna
Hubáčková, jsme společně probrali různá
témata, zejména spolufinancování Jihomoravským krajem různých našich investic,
a zejména opravu památkově chráněného
statku. Vzhledem k dalšímu programu pana
doktora Šimka se čas pro naši schůzku rychle naplnil. Některé otázky zůstaly otevřené,
k těm se na našem příštím setkání zcela jistě
vrátíme.
Ve volnočasovém vyžití nás čeká mnohé červencová Rocková přehlídka, kterou pořádá Kulturní spolek Zvedlá závora 2014,
srpnové akce pořádané kulturní komisí Rybářská noc a Neonová párty na ukončení
prázdnin, Dožínky, Posezení se seniory, dále
pravidelné prázdninové akce v přístavu Pod
Výklopníkem a další. Nabídka je více než
pestrá, je na každém z nás, zda nabídky vy-

Výkup pozemků
Vážení spoluobčané,
Obec Sudoměřice vykupuje pozemky
v katastrálním území obce. Můžeme Vám
zaručit, že Vaše pozemky nebudou využity
ke spekulativnímu prodeji a nabídneme
cenu odpovídající jejich hodnotě. Vykoupené pozemky budou využity zejména
pro realizaci protierozních opatření, zadržení vody v krajině, vytváření biokoridorů
a biocenter, remízků, k realizaci obslužných polních komunikací v krajině a pro
případné komplexní pozemkové úpravy,
které nás v budoucnu zcela jistě čekají.
Pokud vlastníte pozemky a zamýšlíte se
nad jejich prodejem, žádáme Vás, abyste
se obrátili na obec a upřednostnili ji při
prodeji. Vyřídíme za Vás veškeré formality potřebné pro převod nemovitosti, tzn.
Kupní smlouvu, Návrh na vklad práva do
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užije a přijde podpořit svou účastí. Předem
Vám za to děkuji.
Do nadcházejícího období Vám všem přeji
krásnou, pohodovou a odpočinkem naplněnou dovolenou se svými nejbližšími.
Váš
František Mikéska, starosta

KN, apod. Pracovníci OÚ Sudoměřice Vám
rádi poradí, jakým způsobem při prodeji
postupovat.
František Mikéska, starosta
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Usnesení z 6. zasedání ZO
Sudoměřice dne 25. 3. 2019
Usnesení č. 6/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru
ZO Sudoměřice.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na r. 2019. Celkem příjmy zvýšeny
o 2 027 100 Kč, náklady sníženy o 1 600 Kč a financování sníženo o 2 028 700 Kč.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na
r. 2019. Celkem příjmy zvýšeny o 83 200 Kč, náklady
se nemění a financování sníženo o 83 200 tis. Kč.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Ceník pronájmu zahrádkářské budovy platný od
1. 4. 2019.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Vnitřní směrnici č.3/2019 o poskytování darů
z rozpočtu Obce Sudoměřice.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
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Dohodu o převodu investorství stavby „Územní plán ekologické stability a ochrana před
povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice, objekt protipovodňová nádrž N1“mezi
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ00285331 a ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro
Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČ 01312774.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/9 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Smlouvu o zajištění a vybudování kanalizace mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322,
696 66 Sudoměřice, IČ00285331 a Vodovody
a kanalizace Hodonín a.s., Purkyňova 2933/2,
695 11 Hodonín, IČ 49454544.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/10 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/11
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení
č. 5/11 ze dne 28. 1. 2019 ve znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi E.V., bytem Sudoměřice, 696 66
Sudoměřice 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
schválena soudem.
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/12
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení
č. 5/12 ze dne 28. 1. 2019 ve znění:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání návrhu na soud, na jehož základě by bylo
soudem rozhodnuto o schválení kupní smlouvy mezi E. V., bytem Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice jako prodávající a Obcí Sudoměřice
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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. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/12 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/13
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi E. V., bytem Sudoměřice, 696 66
Sudoměřice 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
schválena soudem.
Hlasování č. 13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/13 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/14
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání návrhu na soud, na jehož základě by bylo
soudem rozhodnuto o schválení kupní smlouvy mezi E. V., bytem Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice 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 850.000,- Kč.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/14 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/15
Zastupitelstvo obce pověřuje výbor pro soc.
a obč. záležitosti k řešení problematiky nájmu
v nájemních bytech s termínem do 30. 9. 2019.
Hlasování č. 15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/15 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/16
Zastupitelstvo obce rozhoduje, aby nájemní
smlouvy na obecní byty obsahovaly doložku
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vykonatelnosti ve formě notářského zápisu.
Podmínka: poplatek za sjednání doložky vykonatelnosti uhradí obec.
Hlasování č. 16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/16 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice č. 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a Městem Hodonín, Masarykovo
náměstí 53/1, 695 01 Hodonín, IČ 00284891.
Hlasování č. 17: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/17 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor na
č. p. 126 k 31. 3. 2019.
Hlasování č. 18: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/18 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
místa, termíny a hodiny konání svatebních obřadů v obci Sudoměřice následovně:
Termín a čas: sobota od 8:00 do 16:00 hodin
Místo:
• Areál u Výklopníku, parc. č. 1889/1, 1889/2,
1886/3, 1888, 1887
• Obecní úřad Sudoměřice, č. p. 322, parc.
č. 621 v k. ú. Sudoměřice.
• Zahrádkářský areál Sudoměřice, parc.
č. 1622/1, 1622/2, 1622/3 a 1622/8 v k. ú.
Sudoměřice.
• Volební místnost, Sudoměřice č. p. 126,
parc. č. 301/1 v k. ú. Sudoměřice
Hlasování č. 19: pro 9, proti 0, zdržel se 1
(S. Tomšej)
Usnesení č. 6/19 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/20
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení kroků
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vedoucích k prodeji a zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 943 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 20: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/20 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/21
Zastupitelstvo obce Sudoměřice:
- schvaluje příspěvek na vybudování parkovacího místa pro RD č. p. 179 na pozemku
parc. č. 463 v k. ú. Sudoměřice,
- povoluje vybudování parkovacího místa,
- předává celou záležitost k dořešení Stavebnímu výboru
- pověřuje Stavební výbor k řešení parkovacích míst v obci Sudoměřice
Hlasování č. 21: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/21 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/22
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje
starostu obce Sudoměřice k vyřešení přístupu
k areálu Výklopníku.
Hlasování č. 22: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/22 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/23
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr vybudování Komunitního centra v budově bývalého statku a pověřuje starostu a místostarostu obce k přípravě podkladů, vč. objednání realizační projektové dokumentace.
Hlasování č. 23: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/23 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/24
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí průběžné informace o řešení otázky
instalace bezpečnostního zařízení regulující
dopravu v obci.
Hlasování č. 24: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/24 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/25
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poČERVENEC 2019

dání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2019
a pověřuje starostu a místostarostu k zabezpečení veškerých podkladů potřebných k hodnocení.
Hlasování č. 25: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/25 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/26
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.
č. 1591/16 v k. ú Sudoměřice za obdobných podmínek při předchozím prodeji
pozemku.
Hlasování č. 26: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/26 bylo schváleno.

Usnesení ze 7. zasedání ZO
Sudoměřice dne 27. 5. 2019
Usnesení č. 7/3
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce Sudoměřice k přípravě kupní smlouvy s vítězným uchazečem p. M. M. na koupi pozemku parc. č. 1591/16 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí výsledky kontroly peněžního plnění občanů k Obecnímu úřadu Sudoměřice k 31. prosinci 2018 FV.
ZO schvaluje:
a) Odepsat dluhové finanční částky za PDO,
které jsou uvedeny na inventurním soupisu OÚ Sudoměřice k 31. 12 2018 pod čísly
řádků u následujících dlužníků:
1. JJ - za rok 2012 – 350,- Kč, za rok 2013
- 400,-Kč
2. NP - za rok 2012 – 350,- Kč, za rok 2013
- 400,-Kč
5. UM - za rok 2013 - 400,-Kč
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6. HP - za rok 2012 – 700,- Kč, za rok 2013
- 800,-Kč
7. BJ - za rok 2012 – 350,- Kč, za rok 2013 400,-Kč, za rok 2014 - 400,-Kč
8. VA - za rok 2013 - 1.000,-Kč, za rok 2014
- 1.200,-Kč
10. SZ - za rok 2013 - 400,-Kč
11. SS - za rok 2012 – 1.050,- Kč, za rok 2013
- 533,-Kč
b) Vyřadit z vyřazených pohledávek, které
jsou vedeny na účtu OÚ Sudoměřice č. 905
(ostatní byty nájemné) na podrozvaze
Obce Sudoměřice:
Š - 90.000,-Kč rok 2005
ŠF - 17.425,-Kč
c) Ukládá starostovi a místostarostovi Obce
Sudoměřice: přijmout opatření ve věci
uhrazení dlužných částek místními občany
do konce III. čtvrtletí 2019.
O realizaci opatření informovat ZO na prosincovém zasedání ZO.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/4 bylo schváleno.

účetní závěrku za rok 2018 včetně výsledku
hospodaření obce Sudoměřice.
Hlasování č. 7: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce
na r. 2019. Celkem příjmy zvýšeny o 71 200 Kč,
náklady zvýšeny o 280 100 Kč a financování
zvýšeno o 208 900 Kč.
Hlasování č. 5: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/9
Zastupitelstvo obce Sudoměřice jmenuje podle § 6 odst. 5 písm. f ) stavebního zákona pana
Františka Mikésku, starostu obce, jako člena
zastupitelstva obce spolupracujícího s pořizovatelem v rámci procesu pořízení Změny č. 1
územního plánu Sudoměřice.
Hlasování č.9: pro 11 , proti 0 , zdržel se 0
Usnesení č. 7/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/8
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje
podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a § 55a odst. 2 stavebního zákona o pořízení Změny č. 1 územního plánu Sudoměřice
z vlastního podnětu zkráceným postupem ve
smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona, o obsahu návrhu Změny č. 1 územního plánu Sudoměřice, jejímž předmětem bude prověření rozšíření zastavitelné plochy výroby a skladování
„Z09“ v severozápadní části obce na pozemek
parc. č. 2654/149 v k. ú. Sudoměřice a dále s použitím § 58 odst. 3 stavebního zákona aktualizace zastavěného území.
Hlasování č. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na
vědomí rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce na r. 2019. Celkem příjmy zvýšeny
o 743 700 Kč, náklady zvýšeny o 845 600 Kč
a financování zvýšeno o 101 900 Kč
Hlasování č. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/10
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k zaevidování a k prověření možností zahrnutí žádané lokality do některé další
změny ÚP.
Hlasování č. 10: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/7
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje

Usnesení č. 7/11
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
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prodej pozemku parc. č. 943 o vým. 22 m2
v k. ú. Sudoměřice, XXXXXXXXXXX, za celkovou cenu 220,- Kč, která je nižší než cena
v daném místě a čase obvyklá, a to z důvodu
narovnání majetkoprávních vztahů a již dříve
přijatých usnesení Zastupitelstvem obce Sudoměřice při obdobných prodejích pozemků.
Hlasování č. 11: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/12
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc. č. 4184/5 o vým.
1250 m2, p. č. 4184/7 o vým. 2000 m2,
p. č. 4184/8 o vým. 1749 m2, p. č. 4184/10
o vým. 1100 m2, p. č. 4184/11 o vým. 866 m2,
p. č. 4484/12 o vým. 1315 m2, p. č. 4184/13
o vým. 1036 m2, p.č. 4184/34 o vým. 821 m2,
p. č. 4184/36 o vým. 607 m2, p. č. 4184/37
o vým. 1676 m2, p. č. 4184/38 o vým. 1400 m2,
p. č. 4184/40 o vým. 710 m2 id. ½ p. č. 4184/9
o vým. 2201 m2, id. 1/2 p. č. 4184/39 o vým.
1684 m2, id.1/2 p. č. 4184/41 o vým. 414 m2
a id. 2/3 p. č. 4184/35 o vým. 596 m2, vše
v kultuře vinice a v k. ú Sudoměřice, do
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX za celkovou kupní
cenu ve výši 358 614,-Kč bez příslušenství.
Podmínka kupní smlouvy: kupní smlouva
bude uzavřena s rozvazovací podmínkou
uplatnění předkupního práva překupníkem.
Hlasování č. 12: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/12 bylo schváleno.

parc. č. 1601 o vým. 141 m2, v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 14: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/14 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/ 15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků parc. č. 506/1 o vým. 33 m2 , parc.č. 506/2
o vým. 13 m² v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 15 : pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/15 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/16
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
koupi pozemku parc. č. 2445 o vým. 5387 m2,
od pana XXXXXX, bytem Sudoměřice, 696 66
Sudoměřice za celkovou cenu 107 740,-Kč.
Hlasování č. 16: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/16 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/ 17
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
koupi pozemků parc.č. 1508/73 o vým. 9 m2,
parc. č. 3472 o vým. 2721 m², parc. č. 3506
o vým. 755 m², parc. č. 3636 o vým. 680 m²,
parc. č. 3669 o vým. 402 m², parc. č. 4829
o vým. 760 m² od XXXXXXX, bytem Sudoměřice za celkovou cenu 106 540,-Kč.
Hlasování č. 17: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/13
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků
parc. č. 947/7 o vým. 102 m2 , parc. č. 947/8
o vým. 162 m² v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 13: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/18
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
předložené souhlasné prohlášení o zániku
vlastnického práva Obce Sudoměřice ke stavbě na pozemku parc. č. 1603 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 18: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/18 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/ 14
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku

Usnesení č. 7/19
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo
žádost paní B. P., o přidělení obecního bytu
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v Sudoměřicích.
Hlasování č. 19: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/19 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo
žádost paní L. P. o přidělení bytu v Domově
pokojného stáří č. p. 374 v Sudoměřicích.
Hlasování č. 20: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/20 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/21
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje objednání realizační projektové dokumentace na
výstavbu Komunitního centra se společností
H. ARCH Projekt Hodonín.
Hlasování č. 21 pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/21 bylo schváleno.

příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR z. s., Klub RADOST, Prostějov.
Hlasování č. 23: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/23bylo schváleno.
Usnesení č. 7/24
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje
příspěvek spolku Bratrství Čechů a Slováků
Javořina, z. s.
Hlasování č. 24: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/24 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/ 25
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje
nabídku členství pro obec Sudoměřice ve
spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s.
Hlasování č. 25: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/25 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/ 22
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zamítlo žádost o pronájem objektu - Penzion Starý potok Sudoměřice.
Hlasování č. 22: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/22 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/ 26
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje
příspěvek na podporu Linky bezpečí, z. s.
Hlasování č. 26: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/26 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/ 23
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje

Starosta: František Mikéska
Místostarosta: Robert Šrédl

Vesnice roku 2019
Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém
6. zasedání dne 27. 3. 2019 rozhodlo přihlásit
naši obec do soutěže Vesnice roku 2019. Nejprve
mi dovolte napsat něco málo o této soutěži.
Soutěž Vesnice roku je v rámci Programu obnovy venkova každoročně vyhlašována již od roku
1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova,
ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
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Členové hodnotící komise při návštěvě
Základní školy v Sudoměřicích
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Krajské kolo Vesnice roku 2019 - Členové hodnotící komise
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice
a zapojují se do společenského života v obci. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce
jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy
maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá
stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola
jsou vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících
oblastech: koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče
o krajinu, připravované záměry a informační
technologie obce. V krajském kole má každá
obec na představení své vesnice 10-ti členné
hodnotící komisi neúprosný čas 2 hodin.
Stejně tak tomu bylo i 5. června 2019, kdy k nám
přijela komise v přesně určený čas. Po úvodním
přivítání, představení obce PPT prezentací, dostali členové komise kola a přejížděli jsme postupně přes DPS a knihovnu do kostela, kde
k nám promluvil O. Jacek, poté jsme jeli Nádražní ulicí směrem k základní škole, se zastávkou na
křižovatce, kde byla přestavena zdejší zástavba,
památkově chráněné budovy č. p. 377 a statek,
ČERVENEC 2019

základní školu nám při prohlídce představily žákyně 5. třídy a po krásném vystoupení prvňáků
se celá delegace odebrala přes prohlídku truhlářské dílny Antique na kopec Vápenky, kde se
komise seznámila s připravovanými a uskutečněnými akcemi v krajině (výsadba větrolamu,
sadů, nádrž Telatniska, péče o krajiny, snaha
boje se suchem). Poté jsme na kolech přejeli
sklepní uličkou za zvuku harmoniky a zpěvu
pana Bráneckého do zahrádkářského areálu,
kde byli přichystáni zástupci místních spolků –
Senioři ČR. Od rána neúnavně smažili patenty,
pagáčky a připravili i koláčky. Stárka se stárkem
roztancovali všechny okolo za doprovodu harmoniky Marka Bučka. Vlasta Hynčica předvedl,
co vše umí na kole, kdo chtěl, tak si vyzkoušel
střelbu na hokejbalové brankáře. KS Zvedlá závora 2014 nám předvedl výstavu fotek a předseda komisi seznámil s jejich činností. Zahrádkáři představili svoji historii a také jedinečnou
a stále živou družbu (pozdravil nás i zástupce
družební organice ze Skalice), Vinařství Bučkovi
přichystali drobnou degustaci. Následoval přejezd mikrobusem obcí okolo škarpy k Baťovu
kanálu, kde jsme si všichni vyzkoušeli přívoz až
do přístaviště Pod Výklopníkem, kde nás předseda Spolku přátel destilátů Z. Fojtík i s manažerkou DSO Obce pro Baťův kanál p. Kočvarovou přivítali drobným občerstvením. S ohledem
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na vymezený čas jsme se ještě stihli společně
vyfotit a rozloučit. V pátek 7. června se uskutečnila v obci Křtiny tisková konference, kde byly
vyhlášeny výsledky. Z 18 zúčastněných obcí
v jihomoravském kraji jsme se neztratili a získali
2 ocenění:
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce (zejména citlivě udržované centrum
obce od kostela KK po statek, ale i ostatních budov).
Zvláštní cena za příkladnou činnost Českého zahrádkářského svazu, ZO Sudoměřice (za činnost
po celou historii činnosti organizace, tj. za téměř
60 let trvající družbu, brigádnicky vybudovaný
zahrádkářský areál, výstavy vín, také vedení kroniky spolkem, apod.).
Celkovým vítězem krajského kola se stala
obec Morkůvky, které tímto gratuluji. Chtěl
bych tímto způsobem upřímně poděkovat
všem, kteří přispěli svým dílem k výbornému
výsledku naší obce - jednotlivým členům výše
uvedených spolků, všichni byli velmi aktivní,
základní škole, knihovnici, obyvatelům DPS,
O. Jackovi, M. Miklovi, bývalému starostovi
panu Tomšejovi, manažerce DSO Obce pro
Baťův kanál p. Kočvarové a v neposlední
řadě manažeru MAS Strážnicko P. Mgr. Vítu
Hrdouškovi, se kterým jsme přípravou prezentace naší obce trávili desítky hodin, ať už
v terénu nebo po telefonu.
V současné době připravujeme vyhlášení soutěže o nejhezčí podzimní výzdobu rodinného
domu. Bližší podrobnosti a pravidla se brzy dozvíte prostřednictvím rozhlasu, obecních webových stránek a facebookovém profilu. Závěrem
bych chtěl upozornit na jeden důležitý fakt, soutěž Vesnice roku není o starostovi, místostarostovi a jednotlivcích, ale o fungování celého společenství obce jako takové. Stejně tak i ocenění
není výhra jednotlivců, ale výhra Vás všech aktivních občanů našich Sudoměřic. Jen s přispěním
každého z nás, bude naše obec krásná a bude se
nám v ní žít dobře.
František Mikéska, starosta
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Co řeší senátorka Anna
Hubáčková?
Na podzim v roce 2016 jsem se stala senátorkou za Hodonínsko, volební obvod č. 79.
Náplní moji práce není jen samotná tvorba
legislativy a dohlížení a opravování zákonů,
ale také mnoho různorodých činností jak
v Senátu v Praze, tak především v mém regionu na Hodonínsku a Kyjovsku.
Během uplynulých dvou a půl let ve funkci
senátorky jsem se po legislativní stránce velmi aktivně věnovala zákonu o obcích, vodnímu zákonu, zákonu o zpracování osobních údajů, volebnímu zákonu a na konci
roku 2018 novele zákona o insolvencích.
Tato novela zákona byla velmi složitá. Jejím cílem bylo zpřístupnit institut oddlužení více dlužníkům, kterých je v ČR více než
800 tisíc a zmírnit vstupní podmínky pro jejich oddlužení. Stala jsem se zpravodajkou
k této novele v Senátu a byla jsem pověřena
novelu projednat i v Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo velmi emotivní, ale
změna byla přijata. Z těch nejdůležitějších
a nejvýznamnějších změn uvedu především
zkrácení lhůty insolvenčního řízení na 5 let,
u důchodců a zranitelných osob (invalidita
II. a III. stupně) na 3 roky a pokud dlužník
vynaloží veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů, může být od dluhů osvobozen,
i když uhradí jen minimum. Pro tisíce dlužníků se tak otevírá cesta k oddlužení a šance
na druhý životní start. A přede mnou stojí
další výzva: jak legislativně pomoct mladým
lidem, kteří vstupují do života s exekucí na
dluhy, které často způsobili nezodpovědní
rodiče.
V současné době se věnuji novele stavebního zákona. Předkladatelem je sice ministerstvo pro místní rozvoj, ale zpracovatelem
předlohy záměru je hospodářská komora.
To je možná poprvé, co návrh zákona neObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

zpracovávají legislativci, ale privátní právníci. Už to vzbuzuje obavy, komu na míru
je zákon ušitý. Jistě, se základní ideou, tedy
urychlením a zjednodušením řízení lze souhlasit, nikoli však se způsobem provedení.
V předložené verzi vůbec nejde o ochranu
občana a veřejného zájmu. Stavební řízení
se občanovi naopak hodně vzdaluje! Zřizuje
se totiž nový model úřadů. Navrhuje se zřízení samostatného nejvyššího stavebního
úřadu se sídlem v Praze a v krajských městech budou základní stavební úřady, které
budou mít své pobočky někde v území. Zda
ty pobočky budu tam, kde dosud nebo jen
v městech s rozšířenou působností a jaké
budou mít pravomoci, to se zatím neví. Nebudou však součástí stávajících městských
úřadů. Je pro mne divné, že se zatím ani
neví, kde bude občan svou žádost o stavební povolení dávat, kdo o ní bude rozhodovat, ale tvrdí se, že to povede ke zjednodušení řízení! Kolik nás takový pokus bude
stát, to už není jasné vůbec!
Svou senátní kampaň jsem vedla s mottem:
„Nenechám vás na suchu!“, a snažím se pro
to udělat maximum. Nejvíce času věnuji stěžejní kauze v mém regionu: „Ochrana pitné
vody prameniště Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku.“ Tento
konflikt veřejných zájmů těžby štěrkopísku
a ochrany pitné vody trvá od roku 2004 až
do současnosti. V roce 2018 byla tato kauza
projednána v rámci petice na veřejném slyšení v Senátu PČR, který jednoznačně podpořil ochranu pitné vody a závěrem ve svém
usnesení doporučil učinit veřejnou oponenturu k podkladům tohoto případu, na což
Ministerstvo životního prostředí ČR nereaguje a snaží se tomu vyhnout. Na můj dotaz
ohledně veřejné oponentury pan ministr
Brabec odpověděl, že veřejná oponentura
probíhá tím, že běží další správní řízení, kde
můžeme uplatňovat připomínky k předkládaným posudkům, podkladům a návrhům.
ČERVENEC 2019

To jistě ano, ale bohužel v nich nikdy nedochází k ověření pravdivosti ani posudků
předložených v rámci procesu posuzování
vlivu Ministerstvu životního prostředí ČR
ani k přehodnocení posudků z hlediska klimatických změn a vlivů dlouhodobého sucha. V současné době již o těžbu štěrkopísku nežádá firma Jampílek, ale firma České
štěrkopísky, která celý záměr převzala.
Této firmě v lednu 2019 vydal Obvodní báňský úřad v Brně rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Nemůže nás v žádném
případě uklidnit věta, že jde pouze o administrativní stanovení čáry v mapě! Naopak!
Tímto rozhodnutím se již otvírá prostor pro
žádost o těžbu! Co musíme ještě udělat? Odvolání proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Brno byla podána. Český báňský
úřad zatím v dané věci nerozhodl, a pokud
vyhoví žadateli o těžbu, musí být podána
žaloba k soudu. Na to se obce zastoupené
Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s. připravují. Občanům není lhostejné to, jakým
směrem se tato kauza ubírá. Je pro ně zcela
nepochopitelný postoj Ministerstvo životního prostředí ČR, které zůstává na svém
tvrzení, že těžba není pro pitnou vodu rizikem. Společně s Vodovody a kanalizacemi
Hodonín a.s., obcemi v mém regionu, budu
v boji o vodu aktivně pokračovat a to všemi
dostupnými prostředky!
Dále se snažím obcím v mém regionu aktivně pomáhat koordinačními jednáními ve
věci přípravy a realizace výstavby dálnice
D55 a to zejména v úseku Moravský Písek
– Bzenec – Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice D55 představuje mimořádně důležitý
rozvojový projekt, který povede nejen ke
zlepšení života obyvatel, ale především ke
zlepšení bezpečnosti a zrychlení dopravy
v daném úseku. Mou snahou je napomoci
urychlení procesu přípravy projektu a jeho
realizaci.
V Senátu se mi podařilo uspořádat dva od13

borné semináře a pět výstav. Náš region tak
mohla reprezentovat paní Ludmila Kováříková se svoji uměleckou keramikou, dále
slavné fotografie stařenek v krojích paní
Líby Taylor pod názvem Víchernice, mizející parádnice Moravy a umělecké fotografie
skupiny KONTAKT. Domov Horizont v Kyjově prezentoval výrobky svých klientů a pan
Michael Pavlovský svá dřevěná umělecká
díla v rámci výstavy Hravé umění.
Je mi ctí můj region každoročně reprezentovat v ratíškovském kroji v rámci krásné akce
Krojované slavnosti v Senátu, kde vystupují
lokální soubory regionů a stejně tak jsme
pyšná, když naše soubory vystoupí v rámci
Kulturního léta v Senátu např. soubory z Ratíškovic, Bzence a Dolních Bojanovic.
Ráda umožním prohlídky Senátu a zahrady
žákům a studentům z mého regionu. V letošním roce jsem měla tu čest reprezentovat
Českou republiku na zahraniční cestě v rámci delegace s předsedou Senátu v Ománu.
Cílem této cesty bylo podepsat dohodu
o letecké dopravě mezi Českem a Ománem,

projednání možnosti zřízení konzulátů, rozšíření spolupráce obchodních komor Česka
a Ománu, rozšíření spolupráce a výměny
studentů vysokých škol Univerzity Karlovy
a Univerzity Sultána Quboose a také možnosti spolupráce v oblasti nakládání s odpady, čištění vod, boje se suchem, energetice
či stavbě železnic.
Jak jsme již zmínila na začátku, práce senátorky je velmi různorodá a jsem ráda, že právě mně jste dali tu důvěru Vás zastupovat
v Senátu PČR.
Se svými problémy se na mě obrací i občané
a setkávám se s nimi v mé regionální kanceláři v Hodoníně, Sadová 1688/1. V případě
zájmu, si schůzku prosím sjednejte s předstihem, telefonicky či emailem u mé asistentky paní Bírešové,
email: hubackova.kancelar@gmail.com, tel.:
+420 728 667 752. Pro schůzky v regionu
preferuji pondělí nebo čtvrtek, samozřejmě
vše dle domluvy. Ráda se setkám i s Vámi!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Anna Hubáčková - senátorka za Hodonínsko
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Místní knihovna
Milí čtenáři,
máme tu nové číslo našeho zpravodaje, ve kterém ani tentokrát nechybí článek o novinkách
v Místní knihovně. První informace se týká rozšíření nabídky v půjčování knih z výměnného
fondu, které jsou naší knihovně zapůjčovány
z Městské knihovny v Hodoníně. Rozšíření spočívá v tom, že nabídku tištěných knih doplní
i nabídka audioknih neboli zvukových knih
předčítaných a nahraných na CD. Budete tak
mít možnost knihy nejen číst, ale také poslouchat prostřednictvím hlasů různých předčítačů.
Pokud budete mít zájem o tento další druh knih
z výměnného fondu, mohu Vám je rezervovat
(pokud budou Vámi hledané audioknihy v nabídce výměnného fondu) stejně jako knihy tištěné, které si necháváte rezervovat nyní. V nabídce
audioknih z výměnného fondu naleznete knihy
pro dospělé i knihy pro děti a mládež. Tyto knihy si budete moct půjčit a poslechnout už od
června, kdy přijdou ve výměnném fondu nejen
tištěné knihy, ale i zvukové knihy.
Další informace se týká rozšíření otevírací doby.
V anketě o rozšíření otevírací doby jsem Vás
žádala o vyjádření k tomuto tématu. Ze strany
čtenářů byl zájem o toto rozšíření, a proto se
požadovaná změna uskuteční. Od 1. 6 bude
tedy knihovna nově otevřena dva dny v týdnu,
a to v úterý od 15:00 do 19:00 hodin a v pátek
zůstává otevírací doba stejná, tedy od 14:00 do
20:00 hodin.
S otevírací dobou souvisí také další informace,
a to je otevírací doba během prázdnin. Od 1. 7.
do 31. 8. bude knihovna otevřena každý druhý
týden v termínech: 2. 7., 16. 7., 19. 7., 30. 7., 13. 8.,
16. 8., 27. 8., 30. 8. 2019. V pátek 5. 7. bude zavřeno z důvodu státního svátku a v pátek 2. 8. bude
zavřeno z důvodu plánované revize knihovního
fondu.
Nakonec bych Vás všechny chtěla pozvat na besedy se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou, která
naši obec navštíví hned dvakrát. Poprvé se s ní
ČERVENEC 2019

seznámí místní děti na literární besedě, která je
určena právě pro ně, a ta se uskuteční ve středu
2. 10. v 10:00 hodin v budově ZŠ. Druhá literární
beseda s paní Hlavinkovou už bude určena pro
dospělou čtenářskou veřejnost, a ta se uskuteční o týden později ve středu 9. 10. v 17:00 hodin
ve volební místnosti. Paní Hlavinková je autorkou knih pro děti i dospělé čtenáře a právě pro
ně jsou určené 2 knihy z její literární tvorby. Je
to kniha Sestry Foxovy, ve kterém vypráví pravdivý příběh sester, které založily spiritistické
hnutí. Druhým románem pro dospělé je kniha
Apatykář, což je historický román s detektivní
zápletkou a který později najdete i ve fondu
naší knihovny v nových knihách. Se svou literární tvorbou pro děti, knihami Projekt pes (ten
můj), vyhrála soutěž, kterou vyhlásilo nakladatelství Albatros, a tato kniha se dostala do katalogu nejlepších knih dětem za rok 2017.
Ještě bych jen chtěla připomenout, že všechny
aktuální novinky o dění v naší knihovně naleznete na webových stránkách, na letáku a dám
vědět také prostřednictvím místního rozhlasu
Monika Podrazilová,
knihovnice

Moravská vlajka na počest
příchodu Cyrila a Metoděje

Zemské barvy
a znak Moravy,
1900

Příchod
patronů
Moravy sv. Cyrila
a Metoděje k nám
na Moravu byla
událost obrovského
kulturního a duchovního v znamu
nejen pro naši zem,
ale pro značnou
část Evropy. Na počest této události
je vždy u volební
místnosti na statku
vyvěšena moravská
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vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského
života.
Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a červené,
kterých se od počátku 19. století používalo
k výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako
prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce
1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve
kterém se definuje zemský znak a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb
zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém
a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou
zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka,
kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh
je žlutý, spodní je červený. V druhé polovině 19.
století a počátkem 20. století, v době vzestupu
nacionalismu, to byla právě moravská vlajka,
která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez
ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé,
najdeme o ní doklady za první republiky, po roce
1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské
vlajky začaly být opatřovány zemským znakem –
šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu
odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň
získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala
se základní a všeobecně uznávanou podobou
moravské vlajky současnosti.

učence Jana Ámose Komenského,
15. září význačného moravského
politika a diplomata, ochránce
moravských zemSoučasná podoba
ských práv a svomoravské vlajky
bod, Karla staršího
ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem
připadá na první říjen, 28. října si připomínáme
si nejen vznik Československé republiky, ale
také svatořečení velkomoravského panovníka
Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např.obecní slavnosti,
hody), či některým z významných rodáků.
Další informace
Historie moravských barev a symbolů
http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly/
Kontakty na prodejce vlajky
http://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/
eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravske-vlajky
Občanská iniciativa
„Za vyvěšování moravské vlajky“
http://zamoravu.eu/vyvesime/
Významné moravské dny
http://zamoravu.eu/dokumenty/vyznamne-moravske-dny-a-svatky.pdf
Zpracovala Moravská národní obec, z. s.
http://zamoravu.eu/

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá
moravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté
s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského
16
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Ze školních lavic…
Připravili jsme pro vás malé ohlédnutí za
posledním obdobím tohoto školního roku.
I v jarních měsících pokračovala jednou v měsíci hodina výuky s rodilou mluvčí v AJ ve 3., 4.
a 5. ročníku. V pondělí 15. března navštívili žáci
naší školy knihovnu v Sudoměřicích, kde pro ně
měla paní knihovnice Monika Podrazilová připravený tematický program zaměřený na pověst. Dne 21. března skončila závody pravidelná
výuka plavání v plaveckém škole v Hodoníně.
Březen byl měsícem knihy a také recitace. O výsledcích školního kola v recitaci jsme vás informovali v minulém čísle zpravodaje. V okresním
kole v Hodoníně dne 20. března nás reprezentovali Pavel Harašta z 1. ročník a Zuzana Janečková ze 4. ročníku. Vybrané děti se také zúčastnily recitační soutěže v Petrově dne 27. března.
Žákům, kteří naši školu reprezentovali mezi dalšími zúčastněnými školami, se velmi dařilo. Na
1. místě se ve své kategorii umístil Pavel Harašta
z 1. roč. V další kategorii obsadily 1. místo žákyně Zuzana Janečková a Natálie Patáková ze
4. roč., Sabina Nogová z 5. roč. Druhou příčku ve
své kategorii obsadila Alžběta Tomčalová. Recitační soutěž tedy můžeme považovat za velice úspěšnou. Žáci vyrecitovali opravdu skvělá
umístění. V neděli 31. března na přehlídce Zpěváčci Strážnicka Vaška Harnoše 2019 naši obec
reprezentovali Šárka Janečková, 6. roč., Zuzka
Janečková, 4. ročník Jakub Švrček, 2. ročník
a Davídek Janeček z MŠ.
V dubnu se uskutečnilo Jarní posezení žáků
a jejich rodičů v 2. ročníku, kde bylo pro všechny
připraveno jarní tvoření a veselé jarní hry. Účast
byla hojná, nálada velmi přátelská. V květnu
se pak ve sportovním duchu uskutečnilo Jarní
posezení žáků 1. ročníku a jejich rodičů. V úterý 9. dubna se uskutečnil Zápis do 1. třídy pro
školní rok 2019/2020. Celkem bylo do naší školy zapsáno 11 dětí. Po splnění úkolů nechyběla
sladká tečka v podobě dortu.
Ve středu 10. dubna se uskutečnila Keramická
ČERVENEC 2019

dílna pod vedením Mgr. Marie Flašarové z DDM
Strážnice. Děti si vyrobily keramické dárečky
jako překvapení pro maminky. V pátek 12. dubna jsme společně s panem starostou Františkem Mikéskou a dalšími zástupci obce uctili památku obětí II. sv. války. V tento den byla naše
obec osvobozena od německé okupace.
V úterý 24. 4. 2019 se v Hodoníně na DDH Vančurova uskutečnilo oblastní kolo soutěže mladých cyklistů. Naši žáci ve složení Adéla Pytlová,
Viktorie Stránská, David Švirga a Kristián Kucharič se umístili mezi všemi školami na 1. místě!
Soutěžili ve čtyřech disciplínách: 1. test z pravidel silničního provozu, 2. jízda po dopravním
hřišti, 3. jízda zručnosti a 4. zásady první pomoci. Celé družstvo postoupilo do okresního
kola, které se uskutečnilo dne 17. 5. 2019 ve
Veselí nad Moravou, kde skončili pátí.
Dne 29. 4. 2019 proběhl hudebně naučný program Africká kultura. Členové skupiny nás seznámili s reáliemi Konga, se životem v Kongu
a jejich kulturou. Aktivně děti a paní učitelky
zapojili do afrických písní a tanců.
V úterý 30. dubna jsme se opět zúčastnili krásného koncertu, který pořádala ZUŠ ve Strážnici.
Známé i méně známé melodie jsme vyslechli
v podání klavíru, klarinetu, houslí, příčné flétny
a mnoha dalších nástrojů a hudebních těles.
Nechybělo ani taneční vystoupení. Mezi účinkujícími byli i žáci naší školy. V pátek 3. května
jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří HZS ve
Veselí nad Moravou. Veselští hasiči si pro naše
žáky připravili dopoledne plné zajímavých
a poučných činností a ukázek.
V pondělí 13. května se v budově tělocvičny konala Školní akademie 2019. Program si připravili samotní žáci společně s pedagogy naší školy.
Prezentovaly se jednotlivé ročníky, mažoretky,
kroužky Angličtiny a Dramatický kroužek, který předvedl svoji vlastní novou pohádku. Dle
reakcí se Školní akademie velmi líbila, což nás
všechny velmi těší.
V pátek 21. května jsme se společně s dětmi
z Mateřské školy zúčastnili divadelního před17

stavení Anička a bylinkové kouzlo. Představení
se konalo ve Slováckém divadle v Uherském
Hradišti a všem se moc líbilo. Dne 22. května
se vydal kroužek „Tvořivka“ do Galerie umění
v Hodoníně. Žáci se zapojili do animačního programu „Hry s ornamenty“.
Velkou akcí byl školní výlet dne 29. května, který stejně jako loni směřoval do Brna. Navštívili
jsme Otevřenou zahradu a Planetárium na Kraví
hoře. Zde jsme zhlédli v digitáriu výukový program Astronaut. Planetárium mělo u dětí velký
úspěch a odjížděly domů plni dojmů a zážitků.
V měsících květnu a červnu jsme realizovali
projekt S úsměvem do školy, kdy předškoláci
postupně navštívili a aktivně se zúčastnili výuky
ve všech třídách, včetně družiny. Mezi další projekty, které se uskutečnily v tomto období, patří: projekt Den Země (1. ročník), projekt Voda
(2. ročník), projekt Obec (2. a 3. ročník), projekt
Občan (4. ročník).
I v tomto školním roce jsme pokračovali v projektech Ovoce do škol a Mléko do škol. Žáci
získávají zdarma pravidelné dodávky množství ovoce, zeleniny a mléčných produktů. Cílem těchto projektů je podpora zdravé výživy
a zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléčných
výrobků. Za úspěšnou aktivitu řadíme také čtení před spaním našich žáků 5. ročníku předškolákům.
Žáci pátého ročníku měli možnost poznat své
budoucí spolužáky ze Strážnice a Petrova při
sportovním dopoledni, které se uskutečnilo
31. 5. 2019 na sportovním hřišti základní školy
v Petrově. Dne 5. června nás navštívila a prohlédla si školu komise soutěže Obec roku. Ve
čtvrtek 20. 6. 2019 nás potěšilo svým představením Divadélko pro školy s představením „ Pohádky z našeho statku“.
Závěr školního roku nám obohatilo dne 21. 6.
školení žáků v oblasti PO (požární ochrany),
které připravili pracovníci Hasičského záchranného sboru v Hodoníně, jehož součástí byl také
cvičný poplach. V posledním úkolu letošního
školního roku s názvem „Člověče nezlob se
18

a recykluj!“ v rámci projektu Recyklohraní bylo
záměrem žáky blíže seznámit s recyklačním
procesem a ukázat jim, co se děje s elektrospotřebiči poté, co je ve škole odevzdají k recyklaci.
Pro menší děti – naše druháčky bylo úkolem,
aby si podle předlohy nakreslily nebo z dílků
poskládaly recyklační schéma. Úkol byl připraven tak, aby si děti při jeho plnění uvědomily,
jak účinná je dnes recyklace a jaké suroviny díky
ní ze starého elektra získáváme. Zároveň uvidí,
jak náročný je to proces, a co se všechno musí
stát, než z vyřazeného elektrospotřebiče získáme druhotné suroviny. Cílem bylo připomenout, že ještě moudřejší než odpady recyklovat,
je vůbec je netvořit.
Ve 3. čtvrtletí tohoto školního roku proběhla charitativní sbírka Život dětem, ve které se
vybralo celkem 1540,-Kč. Ve 4. čtvrtletí to byla
sbírka Fondu Sidus s vybranou částkou 210,- Kč.
V obou sbírkách jde výtěžek na pomoc nemocným dětem, na jejich léčbu, terapie, ozdravné
pobyty a zakoupení rehabilitačních pomůcek.
V oblasti prevence jsme zahájili spolupráci s hodonínskou městskou policií, která nám přislíbila
v listopadu besedu o šikaně a kyberšikaně.
Naše škola získala finanční podporu ve výši
739 612 Kč ze Šablon II EU pro projekt „Cesta je
cíl“. Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném
vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností
personálního posílení o školního asistenta v základní a mateřské škole a ve školní družině. Dále
jsou podporovány také extrakurikulární aktivity. Od února probíhá doučování žáků ohrožených školních neúspěchem, zařazujeme další
projektové dny v ZŠ, MŠ a ŠD, vyučující získali
podporu dalšího vzdělávání, škola má novou
personální podporu školního asistenta.
Na samém konci školního roku se konal pěší
výlet na Výklopník a Rozloučení s předškoláky
a žáky 5. ročníku. Dva žáci pátého ročníku odObecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

chází na Purkyňovo gymnázium Strážnice, dva
žáci na ZŠ M. Kudeříkové Strážnice a dalších
11 žáků na spádovou školu ZŠ Školní Strážnice.
Vysvědčení bylo slavnostně předáno 28. června.

Ze školní družiny …
V březnu navštívila školní družina místní knihovnu. Paní knihovnice Podrazilová si pro nás připravila zajímavou besedu v rámci našeho projektu
„Cesta za poznáním naší obce“. Hlavním tématem naší besedy byli „významní občané Sudoměřic“. Na závěr besedy jsme si poslechli četbu
o sudoměřických pověstech a prohlédli celou
knihovnu.
V dubnu jsme se s dětmi vydali na exkurzi do
stolárny p. Bučka. Nejdříve jsme si prohlédli

celý provoz dílny a potom si děti vyzkoušely
broušení dřeva smirkovým papírem a zatloukání hřebíků. Všichni byli nadšení především tím,
že si mohli na vlastní kůži vyzkoušet zajímavou
práci se dřevem. Při odchodu děti čekalo malé
občerstvení.
U příležitosti Dne dětí jsem uspořádala se školní
asistentkou dětem malé překvapení. Děti plnily
úkoly na jednotlivých sportovních stanovištích.
Za každý splněný úkol dostal každý žák razítko
do připravené motivační kartičky. Po splnění
všech úkolů děti odevzdaly kartičku s razítky a za
odměnu dostaly sladkost.
Všem žákům, rodičům, zřizovateli a přátelům
školy děkujeme za spolupráci v tomto školním
roce a přejeme krásné a pohodové letní dny.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ

Soutěž Zpěváčci Strážnicka 2019
ČERVENEC 2019
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Recitační soutěž v Petrově dne 27. března

Keramická dílna
20
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Výlet – Planetárium Brno

Návštěva Galerie umění v Hodoníně
ČERVENEC 2019
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Školní akademie 13. května 2019

Školní akademie 13. května 2019
22

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Soutěž Vesnice roku 2019 – návštěva komise v ZŠ

Sportovní den – hřiště Petrov
ČERVENEC 2019
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Z činnosti mateřské školy
Po dlouhé zimě se nečekaně rychle ohlásilo horké
léto a také konec školního roku.
Poslední čtvrtletí ve školce bylo naplněno mnoha
událostmi a aktivitami, které jsme pro děti pečlivě
a dlouho předem plánovali.
V březnu jsme se věnovali rozvíjení zájmu dětí
o knížky a četbu. Děti z Berušek navštívily se svými
p. učitelkami Místní knihovnu a do Včeliček k nám
poprvé zavítaly děti z 5. třídy s paní ředitelkou
Mgr. Hanou Veselou, které dětem četly pohádky
i své autorské příběhy před odpoledním odpočinkem dětí na postýlkách. Vyslechli jsme si například
pohádku O pyšném pávu, O zajíčkovi Zoubkovi
a povídku Sluneční soustava. Naše děti se na toto
setkávání moc těšily a po poklidném poslouchání
hezky usínaly.
Před velikonočními svátky jsme se ve třídách věnovali barvení vajíček a sázení osení. Mladší i starší
děti toto tvoření mají moc rády a těší se z rašícího
obilí a ze svých vlastních vytvořených kraslic.
Na začátku dubna k nám přijelo loutkové divadlo
ze Zlína s názvem „Pohádky z truhlice.“ Toto divadlo jsme dětem zaplatili z výtěžku prodeje výrobků
na vánočním jarmarku a děti se prostřednictvím
veselé pohádky dozvěděly více o správném stolování a poslechly a zatančily si při hezkých písničkách. Těší se na to, že postavičky Truhlík a Truhlička
k nám zase někdy příště zavítají.
V dubnu si děti v keramických dílničkách tvořily
z hlíny srdíčka. Vyzdobily si je podle svého přání
pod vedením Mgr. Marie Flašarové z DDM Strážnice.
8. 4. jsme navštívili se všemi dětmi z MŠ Kulturní
dům Strážnice, kde jsme shlédli pohádku Víti Marčíka „Sněhurka a sedm trpaslíků.“ Děti si při divadle
zazpívaly a zapojovaly se rytmicky do písniček
a děje, a tak jim prožité chvíle v divadle rychle
uběhly. Vstupenky na pohádku nám uhradil Spolek „Rodiče dětem“.
25. 4. jsme s předškoláky navštívili výchovný koncert pro MŠ v ZUŠ Strážnice. Děti velmi potěšilo,
když na pódiu viděly vystupovat i našeho kamaráda ze Včeliček Davídka Janečka a starší školáky
24

z naší Základní školy. Koncert si děti opravdu užily.
Dozvěděly se spoustu nových informací o hudebních nástrojích, zaposlouchaly se do krásné hudby
a prožily napínavý příběh o ukradené notičce se
šťastným koncem, na kterém si všichni zatančili.
Velkým zážitkem bylo pro děti setkání s africkou
kulturou v tělocvičně ZŠ, kterou jim přiblížili pedagogové, tanečníci a muzikanti původem z Keni.
Děti získaly nové poznatky o životě obyvatel a dětí
v Africe, zazpívaly si původní africké písně a zatančily si za doprovodu bubnů.
9. 5. se konal zápis dětí do mateřské školy. Přihlásilo se 10 dětí, které byly všechny přijaty k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019 – 2020.
14. 5. jsme v naší MŠ oslavili Den matek. Děti si
pro maminky připravily pásmo písniček, tanečků
a zahrály i pohádku „O řepě.“ Paní kuchařky pro pozvané rodiče připravily malé pohoštění a všichni se
mohli občerstvit i kávou od paní Lenky Macháčkové. Vystoupení si děti užily. Na závěr děti maminkám předaly keramická srdíčka.
21. 5. jsme s dětmi jeli do Slováckého divadla do
Uherského Hradiště na muzikálovou pohádku
„Anička a bylinkové kouzlo.“ V pohádkovém příběhu se děti seznámily s Aničkou a s bylinkami
a s jejími léčivými vlastnostmi prostřednictvím
tanečních scének a veselých písniček. Aktivně se
zapojily do krásného příběhu o zachráněné louce. Svět bylinek děti velmi zaujal, vyhledávali jsme
bylinky potom i na vycházkách a ochutnávali jsme
bylinkové čaje.
Od října tohoto školního roku se děti v odpoledních hodinách scházely v tanečním kroužku Sudomírek ve třídě Berušky pod vedením paní učitelky
Hany Matějíčkové ke společnému zpívání, hraní
a tancování. Po jejím odchodu na rodičovskou dovolenou převzala 1. 4. vedení tohoto kroužku paní
Radka Bučková, která děti připravila ke krásnému
vystoupení na hody. Děkuji jim oběma za jejich
práci, kterou s dětmi odvedly, za radostnou atmosféru, která v kroužku panovala a k naplňování cílů
vzdělávacího programu naší mateřské školy.
Také měsíc červen byl v MŠ naplněn událostmi. Na
začátku měsíce děti s paními učitelkami navštívily
Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

ZOO V Hodoníně. Počasí jim přálo, a tak se před
prohlídkou zahrady mohly občerstvit svačinkou
v prostředí lanového centra. Potom nás všechny
již uvítaly v ZOO paní lektorky, které děti zahradou provázely a přiblížily jim svět zvířat, které se
v ZOO nacházejí. Po prohlídce si děti pohrály na
hřišti. Z výletu si odvezly spoustu hezkých zážitků.
Děkuji tímto Spolku „Rodiče dětem,“ který dětem
uhradil vstupenky do Slováckého divadla i do ZOO
Hodonín.
Po výletě paní učitelky dětem připravily „Pohádkovou zahradu.“ Děti si užily na zahradě MŠ hry, které
byly motivovány pohádkovými příběhy. Ukázaly
svou šikovnost a bojovnost, za kterou byly odměněny zmrzlinou od Spolku „Rodiče dětem.“ Od MŠ
děti dostaly do každé třídy „Motýlí zahrádku.“
Motýlí zahrádka nám pomůže prožitkovou formou
předat dětem informace o životě motýlů, kteří jsou
pro nás v létě nádhernou pastvou pro oči. Děti ve
třídách pozorují housenky, které se již nyní proměnily v kukly a pokud se nám naše péče podaří, promění se do překrásných barevných motýlů, které
po několika dnech krmení půjdeme vypustit do
volné přírody.
Jsme rádi, že se v horkých dnech těchto dnů mohou děti osvěžit pod mlhovištěm, které využíváme při dopoledním pobytu na zahradě. Zakoupili
jsme ho v minulém školním roce. Letos od dubna
máme nový prolézací tunel housenka pro malé
i starší děti, který nám na zahradu zabudoval pan
Ondruš ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu. Na zahradu jsme také koupili nové hračky pro
venkovní hry.
Nabídku her a hraček rozšiřujeme pro děti i v interiéru MŠ. V tomto čtvrtletí jsme koupili do třídy
Berušky velkou molitanovou stavebnici, která nejmladším dětem poskytuje bezpečnou, tvořivou
i relaxační hru.
V rámci projektu „Cesta je cíl“, do kterého jsme zapojeni společně se Základní školou, jsme pro děti
realizovali projekt z VIS Bílé Karpaty. Mladší děti

se prožitkovou formou seznámily se životem včel
a starší děti měly delší program s názvem „Poly
dumá o sluníčku“, ve kterém jim byly zodpovězeny
otázky o tajemství vesmíru. V projektu „Cesta je cíl“
- Šablony II, budeme postupně realizovat celkem
4 projekty, z toho 2 ve školním prostředí a 2 v okolí
MŠ. Náklady na tyto projekty budeme hradit z finančních prostředků získaných z těchto šablon.
Loučení s předškoláky a jejich pasování na školáky
se konalo na Zahradní slavnosti 27. 6. Děkuji ještě Spolku „Rodiče dětem “ za zakoupení knih pro
tyto děti. Z MŠ jich do 1. třídy odchází 14. Děti se
v rámci projektu „S úsměvem do školy“ seznamovaly se školním prostředím návštěvami v hodinách
školáků postupně všech ročníků a školní družiny
ZŠ Sudoměřice.
Zapsala Jarmila Ševelová
ve spolupráci s kolektivem mateřské školy

Milí čtenáři
sudoměřického zpravodaje,
tento červnový příspěvek je mým posledním ve
vašem Zpravodaji. Svou pedagogickou práci již
v tomto školním roce v MŠ Sudoměřice ukončuji
a předávám svým kolegyním. Budu ráda vzpomínat na množství krásných zážitků prožitých s dětmi
naší mateřské školy na mnoha výletech, které jsme
v minulých letech podnikly, na vycházky do okolní
přírody, kam jsme s dětmi chodily, na návštěvy u rybářů na Vanďuráku a spoustu pozitivních prožitků
při aktivitách, které jsme pro děti s paními učitelkami připravovaly. Děkuji za dobrou spolupráci všem
místním složkám a vstřícnému postoji obecního
úřadu k našim požadavkům, které přispěly k rozvoji
naší mateřské školy. Mateřské škole i Základní škole
přeju hodně spokojených dětí a rodičů a všem čtenářům Zpravodaje krásné a pohodové léto.
Jarmila Ševelová,
vedoucí učitelka MŠ Sudoměřice

Redakce si dovoluje tímto vyjádřit poděkování paní učitelce Jarmile Ševelové za dlouholetou příkladnou spolupráci
při přípravě obecního zpravodaje a popřát mnoho let ve zdraví a plné síle zaslouženého odpočinku – Vít Šebesta
ČERVENEC 2019
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Návštěva knihovny

Divadlo Pohádka z truhlice
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Pohádková zahrada
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Den matek - Včeličky

Den matek - Berušky
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Výlet do ZOO - Včeličky

Výlet do ZOO
ČERVENEC 2019
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První svaté přijímání
V neděli 5. května 2019 přijalo slavnostně v eucharistii poprvé tělo a krev Kristovu sedm dětí a jeden
dospělý z naší farnosti.
Poprvé přijali Pána Ježíše do svého srdce: Kristián
Kucharič, Zuzana Janečková, Tomáš Salčák, Josef
Podrazil, Cyril Šebesta, Klára Kočišová, Martin Stanislav a pan František Mikéska. Celý rok se děti
připravovaly v hodinách náboženství s otcem Jackem.
V sobotu pak poprvé přišly samy za sebe poprosit
o odpuštění hříchů ke svátosti smíření – k první
svaté zpovědi. I když měly strach, tak to všechny
zvládly a těšily se na nedělní slavnost.
Přeji všem těmto dětem, aby si to svátostné tajemství víry uchovávaly po celý svůj život, aby je to
posilovalo k dobrému a dávalo jim to sílu v jejich
duchovním životě.

HŠ
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Misijní kavárna
Misijní kavárna 12. 5. 2019 a oslava Dne maminek. Moc krásný den s hosty a bezkonkurenční
obsluhou. Děkuji cukrářkám, servírkám a číšníkům, pomocníkům v kuchyni, za zapůjčení
nádobí a stolů. Hostům děkuji, že přišli v nepříznivém počasí a svou přítomností udělali
dětem radost. Zároveň se nám podařilo vybrat
téměř 10.000,-Kč na podporu školy v Zambii.
Děkujeme! www.charitaprozambii.cz
Katka Janečková

ČERVENEC 2019
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Oslava 80. let zahájení provozu
na Výklopníku
VÝKLOPNÍK Sudoměřice byl postaven v roce
1939. Zařízení sloužilo k překládání lignitového
uhlí na lodě a jeho dopravě po Baťově kanále
až do Otrokovic. Surovina se přivážela po železniční trati z nedalekého dolu Tomáš v Ratíškovicích. Plně naložený vagon se pomocí lanového
navijáku vtáhnul do místnosti VÝKLOPNÍKU
s důmyslnou kolébkou s výsypkou. Nakloněný
vagon pak čelními dveřmi vysypal prašný lignit
do připravené lodi. Zařízení sloužilo až do roku
1945. Budova je postavena tak, aby vydržela
nadměrná chvění.
Pod Výklopníkem s vyhlídkovou věží se nachází
přístaviště a půjčovna motorových lodí, kanoí
a kajutových člunů.
Baťův kanál (Průplav Otrokovice-Rohatec) je
historická vodní cesta vybudovaná v letech
1935-38 v délce 20 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po řece
Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami
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a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem
23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody (ochozy se okovaným sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům). Na trase byla řada unikátních technických zařízení,
např. Výklopník uhlí v Sudoměřicích, lanovka
pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu.
Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní
rekonstruována, umožňují poznat technický
um našich předků.
V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce
asi 65 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna tak jak pravidelná, tak
i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi
a Sudoměřicemi.
22. června 2019 proběhla oslava 80. let zahájení provozu na Výklopníku. Přijela symbolicky
rodina Baťova ze Zlína, byli vyhlášení vítězové dětské výtvarné soutěže a poděkování se
dostalo bývalému panu starostovi Stanislavu
Tomšejovi.
(Zdroj: internet)

Obecní zpravodaj SUDOMĚŘICE

Symbolická návštěva rodiny Baťovy

Vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže
ČERVENEC 2019
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Rodinný karneval
V dubnu se opět v tělocvičně Základní školy uskutečnil Rodinný karneval, kde vás jako
šmoulové přivítala Kulturní komise ve spolupráci s Obecním úřadem v naší šmoulí vesničce. Na karneval přišlo hodně rozmanitých
a krásných masek a nechyběly zde ani celé
rodiny. Karneval, který roztančil Dj Johny Gregory se vedl v duchu různých soutěží a tanečních kroků. Jako každoročně byly vyhlášeny
nejzajímavější a nejoriginálnější masky ve
čtyřech kategoriích, které byly vybrány obecenstvem. Kategorie od nejmenších až po ty
starší a kategorie rodina.
V nejmenší kategorii se na prvním místě umístil Šimonek Parobek v masce vodníka.
V další kategorii byla na prvním místě Natálka
Šimoníková jako kočička.
V nejstarší kategorii byla na první místo vybrána Agátka Hajdinová, jako Pipi dlouhá
punčocha.
V kategorii rodin se jako vítězové představila
rodina Nogová jako červené krvinky.
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Během celého karnevalu nechyběly jako každoročně soutěže s odměnami a letošní překvapení na závěr ve formě velkých heliových
balónků, který si každý odnesl domů, jsme si
užili všichni. Doufáme, že se karneval všem líbil a těšíme se zase za rok.
Za Kulturní výbor
Radka Bučková
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Hody
J Jako každý rok se v prvním červnovém týdnu uskutečnily Sudoměřické Hody, které pořádal Kulturní výbor ve spolupráci s Obecním
úřadem. V pátek se konala rocková zábava,
kterou nás celý večer provázela skupina Skarlet rock spolu s hudebním hostem, skupinou
Monument. V sobotu byla sloužena mše svátá v kostele Krista Krále, která byla zakončena
průvodem krojovaných, který směřoval ke
statku pro přečtení hodového práva a povolení našich hodů.
Po žádosti stárka s chasou, náš pan starosta
hody povolil a po přípitku a zatančení sóla
se zvesela dál průvod odebral na kolečko
do Starého potoka za doprovodu slovácké
kapely Romana Horňáčka. Letos nám v hojném počtu vystoupilo 74 krojovaných dětí
a mládeže za doprovodu cimbálové muziky
Martina Kláska.

ČERVENEC 2019

Oba večery, při kterých nám přálo hezké počasí, byly zakončeny bohatou tombolou. Na
závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a také těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci letošních hodů,
které se jako každý rok velmi vydařily. Také
děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali
ceny do tomboly.
Za krojovanou chasu
Adéla Bučková
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Senioři ČR, z.s. Sudoměřice
Uplynulý půlrok určitě přinesl našim seniorům hodně pěkných chvil a zážitků. Těžko
by se někteří z nás sami dostali do divadla,
na koncert, posezení při harmonice nebo
společný poznávací a zároveň i odpočinkový zájezd.
V neděli 28. dubna se uskutečnil zájezd na
divadelní hru Blbec k večeři do Uherského
Brodu. Odjeli jsme ve 14 hod., v Brodě pak
byl individuální program – prohlídka náměstí, posezení v cukrárně či restauraci, což
navodilo dobrou náladu na divadelní hru,
při které smích nebral konce. Velmi pěkné
odpoledne.
Květen již tradičně zahajujeme individuální
akcí Otevírání plavební sezony na Výklopníku. V pondělí 6. května jsme pro velký zájem
zase uspořádali zájezd na prodejní výstavu
Floria v Kroměříži. I přes chladnější a deštivé počasí si všichni nakoupili a spokojeni
se vrátili domů. Na konci května a 1. června
se konaly naše sudoměřické hody, zakoupi-
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li jsme dárek do tomboly a individuálně se
zúčastnili.
Obecní úřad požádal naši organizaci
o ukázku pečení patentů v budově zahrádkářů. Pečení se zúčastnilo 12 našich členů
a dvě členky upekly koláčky a pagáčky. Pečivo bylo následně použito k občerstvení
pro hodnotící komisi v rámci soutěže Obec
roku.
Hned další den ve čtvrtek se i přes počáteční problémy s účastí uskutečnil zájezd do
Lednice a do archeoparku v Pavlově. Počasí
nám přálo a kdo se zúčastnil, určitě nelitoval. Každý týden v sobotu, se konaly výlety
na kolech po okolí.
Ted nás čekají prázdninové dny, ale už zase
plánujeme další akce – koncem srpna zájezd na Zelenou horu, s návštěvou nějakého hradu, v říjnu se zúčastníme koncertu
P. Spáleného a L. Voborníkové v Uh. Brodě,
pak přijedou naši přátelé z Brezové p.Bradlom a plánujeme další akce, takže se máte
na co těšit.
Růžena Klásková
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Co se děje u zahrádkářů…
Chtěl bych Vás v těchto letních měsících oslovit
a seznámit Vás s činností Základní organizace ČZS
v Sudoměřicích. I když teploměr ukazuje již letní
teploty, přenesme se o několik měsíců zpět.
V měsíci únoru zahrádkáři pořádají pravidelně
výroční schůze, na kterých hodnotí svou činnost
za minulý rok a současně plánují činnost na další
období. Výroční schůze probíhají v tomto období i v družebních organizacích ze Skalice, Petrova
a Strážnice. Těchto schůzí se navzájem pravidelně
účastní i hosté z družební organizací. Mimo hostů
z družební organizací jsme letos na naší výroční
schůzi, která se konala dne 10. 2. 2019, přivítali
i nového starostu obce pana Františka Mikésku.
Doufám, že se mu mezi námi líbilo. Ale nebudu
Vás zdržovat schůzováním, pojďme raději hned
do vinice.
V sobotu 16. 2. 2019 dopoledne uspořádali zahrádkáři školení s názvem „Zimní řez révy vinné“.
Jak již název napovídá, školení bylo zaměřeno
na zimní řez a probíhalo přímo v sudoměřickém
vinohradě pana Petra Kláska, který školení i vedl.
Ukázal všem zúčastněným jak stříhat vinohrad,
poradil, čeho se vyvarovat a odpovídal i na dotazy. Za to mu patří velké díky. Asi po 2 hodinách za
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krásného slunného dopoledne se všichni rozcházeli buď přímo do svých vinohradů nebo k sobotnímu obědu.
V březnu pak naše organizace uspořádala pro
své členy zájezd do Vinařství Dufek. Na sobotu
2. 3. 2019 odpoledne odjížděl od místního statku
autobus, který účastníky zavezl až do vinařství ve
Svatobořicích-Mistříně. Po chvíli čekání ve sklepě
se nás ujal pan Dufek starší. Po krátké zastávce
mezi láhvemi vína, kde nám představil své vinařství, nás již zavedl do haly technologie. Tady nám
vyprávěl o vínech, které nám dával ochutnávat
přímo z nerezových tanků. Po krátké ochutnávce prohlídka pokračovala do další části vinařství.
Mezi obrovskými sudy vína byla připravena řízená
degustace. Kvalitu připravených vín naznačovaly
medaile z mezinárodních výstav. A bylo tomu tak,
vína byla opravdu výborná. Pan Dufek vyprávěl
a všichni jej se zaujetím poslouchali. Na závěr bylo
připraveno občerstvení, které každému přišlo
vhod. Všichni si zájezd velmi chválili, tak snad se
líbil.
Začátkem dubna pak pořádala naše organizace
tradiční Místní výstavu vín. V tomto roce byl termín výstavy přesunut z druhé poloviny května
na 6. 4. 2019. A vyplatilo se. Návštěvnost byla
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letos
velmi dobrá. V letošním
rroce se nám podařilo shrom
máždit k ochutnání 423 vzorkků vín, z toho 253 bílých,
334 rosé a 136 červených. Vína
pocházela nejen od místních
p
vvinařů, ale také z mikroregio
onu Strážnicka, sousedního
kkrálovského města Skalica
a dalších okolních obcí. Jsme
rrádi, že se nám postupně daří
zzískávat větší počet vzorků
vvín na naši výstavu a za to bycchom chtěli poděkovat všem
vvinařům, kteří nás v tomto
podpořili. Přálo nám i počasí,
p
bylo krásně a návštěvníci seb
děli venku na lavičkách u pod
hárku dobrého vína a bavili
h
sse. Ve sklepě hrála CM Strážničan a u skleničky vína se
n
zzpívalo do večerních hodin.
Zahrádkáři jsou i v tomto
Z
lletním čase velmi aktivní. ZúČERVENEC 2019
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častnili se např. na pořádání oslavy 80. let zahájení
provozu na Výklopníku, kde připravili malý košt
sudoměřických vín.
Velkou akcí, která nás čeká v létě je „Den vinařů
– vína od Strážnice po Skalicu“, která se bude konat 3. 8. 2019. Tento rok bude tradiční Den vinařů
v Petrově pořádán ve spolupráci s družebními organizacemi ČZS, mezi kterými jsou i zahrádkáři ze
Sudoměřic. A změn bude více, návštěvníky bude
vozit VínoBus (zastávka bude i v Sudoměřicích),
budou nově otevřeny sklepy (víchy) mezi kterými
bude i vícha vinařů ze Sudoměřic. Tímto jste všichni srdečně zváni.
Pokud jsem vzpomenul nejbližší velkou akci, nemohu zapomenout na to, co nás čeká příští rok.
V příštím roce má Základní organizace ČSZ v Su-
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doměřicích kulaté výročí. Bude tomu již 60 let od
založení naší organizace a současně bude v Sudoměřicích i velká Družební výstava vín. To bude pro
náš spolek velká událost a už nyní plánujeme, jak
to s Vámi v příštím roce náležitě oslavíme.
Náš spolek se ale snaží i pravidelně zapojovat
do kulturního dění v naší obci, jak pořádáním
svých pravidelných akcí pro veřejnost či pro členy, tak spolupořádáním akcí buď s jiným spolky
nebo přímo spolupracuje s Obecním úřadem.
Ale to již každý návštěvník těchto kulturních
akcí asi ví…
Závěrem bych Vám popřál krásnou letní pohodu
a velkou úrodu ve Vašich zahrádkách.
Miroslav Dajč,
člen ZO ČZS Sudoměřice
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NOVITECH Motorsport
Sezonu závodů automobilů do vrchu 2019
jsme zahájili testováním na zkrácené trati
Ecce Homo ve Šternberku. Testování bylo
soustředěno na nastavení tlumičů a aerodynamiky před nadcházejícím závodem
v rakouském Rechbergu. Ve stínu Alp jsme
se zúčastnili Mistrovství Evropy v závodech
automobilů do vrchu. Celý víkend panovalo
hezké slunečné počasí, na Rechberg velmi
nezvyklé. Další závody v šampionátu pokračovali v Portugalsku a Španělsku, které tým
z důvodu vzdálenosti a časové náročnosti
vynechal. Na přelomu května a června se
ME přesunulo do ČR na legendární trať Ecce
Homo. Do Šternberku se sjela evropská špička a před zraky 25 tis. diváků padaly opět traťové rekordy. Další závody pro Novitech Motorsport jsou Dobšinský kopec na Slovensku
a Limanowa v Polsku.

V šampionátu Československého autoslalomu
nás reprezentuje Ondřej a Dagmar Kamasovi
na Peugeotu 106 Rallye. Zatím mají úspěšně
odjety závody v Dunajské Stredě, Trabaticích
a v Dlhé na Slovensku. Více info
www.novitech-motorsport.com
Michal Novický

Čtvrtletník Obecní zpravodaj Sudoměřice vydává Obec Sudoměřice, PSČ 696 66, Tel č. 518 335 222,
obecsudomerice@iol.cz, www.obecsudomerice.cz. Registrační číslo: 370600599
Mgr. Šebesta Vít, šéfredaktor – sebesta.vit@seznam.cz, 550 ks výtisků. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda
Výtisk zdarma. Příští uzávěrka čísla 10. září 2019
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15. června - Svátost biřmování udělená otcem arcibiskupem Janem Graubnerem

Slavnost Božího Těla ve farnosti
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