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Vánoční muzikál
25. 12. 2019 se již tradičně uskutečnilo v našem
sudoměřickém kostele vánoční pásmo u jesliček,
tentokrát oproti minulým ročníkům bylo představení pojato muzikálovou formou. Účinkující se poctivě
připravovali několik měsíců předem pod vedením
paní Mgr. M. Janečkové. Představení mělo velký
úspěch, o čemž svědčily dlouhotrvající ovace do posledního místa zaplněného kostela. Kdo se nemohl
zúčastnit, má možnost shlédnout tento muzikál na
internetu na stránce youtube.com pod názvem Vánoční muzikál 2019.
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Sudoměřický zpravodaj

Vážení
spoluobčané,
čtenáři našeho
Sudoměřického zpravodaje,
astronomická zima
už je za námi a jaro
je v plném proudu. Letošní zima,
pokud bychom ji
tak mohli nazvat,
byla nezvykle teplá. Dnů, kdy byly
teploty pod nulou,
bychom napočítali
na prstech jedné
ruky a sníh známe
jen z Ladových ilustrací. Pak se není čemu divit,
když počátkem února se objevují pupeny květů,
které už cítí jaro.
V závěru astronomické zimy nás všechny v celé
ČR zasáhla infekce nového typu koronaviru COVID-19, pocházejícího z Číny. Tato šířící se nákaza
donutila nejvyšší představitele našeho státu ke
krokům, který v novodobé historii samostatné
České republiky nemá obdoby. Vyhlášení nouzového stavu v celém státě, zavřeny školy, omezeno
shromažďování osob, značné omezení přechodu
státních hranic, atd. Věřme, že všechno dobře dopadne. My všichni můžeme pomoci tím, že budeme respektovat a plnit nařízení Vlády ČR, nebudeme vystavovat sebe ani své blízké zbytečnému
riziku. Důležitá rozhodnutí nejsou jednoduchá, ale
jsou nezbytná.
Stejně jako v minulém čísle našeho zpravodaje,
tak i v uplynulém období nastal čas loučení. Jistě jste již někteří zaznamenali, že po téměř 16-ti
letech se rozhodla odejít na zasloužilý (ale jak ji
znám, velmi aktivní) odpočinek naše dlouholetá

účetní OÚ, paní Marie Gavlíková. Čas bohužel každému z nás postupně, pomalu, ale jistě ubírá hodinu po hodině, den po dni a naše Maruška už se
těší na jiné, příjemné starosti. Ještě nějakou dobu
bude docházet, aby předávala své bohaté zkušenosti nové paní účetní. Jménem všech zastupitelů a spolupracovníků – současných i bývalých,
jménem svým, Vám, paní Gavlíková, přeji všechno
dobré ve Vaší další etapě života a upřímně děkuji
za všechno, co jste pro naši obec vykonala.
V uplynulém období byli činní i zastupitelé. Celkem se sešli 4x a schválili důležité dokumenty.
Nejdůležitějším dokumentem je rozpočet na
rok 2020, tím byly schváleny a finančně jednomyslně podpořeny investiční akce pro tento rok.
Také schválili důležité Obecně závazné vyhlášky
obce Sudoměřice a zareagovali tak na nově platnou legislativu od roku 2020. Po zvážení všech
dostupných faktů, museli přistoupit k nepříjemnému a nepopulárnímu kroku – ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu ze 400,-Kč
na 500,-Kč. Pro občany jistě nepříjemné opatření,
ale po rekapitulaci nákladů na likvidaci odpadů nám nic jiného nezbylo. Celkové náklady na
svoz, likvidaci a zneškodňování byly v minulém
roce 1 320 000,-Kč, na poplatcích od nás občanů se vybralo 420 000,-Kč, zbylou část ve výši
900 000,-Kč je hrazena z obecního rozpočtu. Za
roční poplatek 500,-Kč má občan zdarma vyvezené popelnice, a to bez ohledu na jejich počet,
zdarma možnosti uložení odpadů z domova na
sběrný dvůr a kompostárnu. Bohužel tlak na zvyšování míry vytříděných vyprodukovaných odpadů bude mít v blízké budoucnosti za následek
zvyšování poplatku za uložení na skládkách TKO.
Pevně věřím, že toto rozhodnutí pochopíte. Dále
probíhaly výkupy pozemků, ve kterých chceme
pokračovat i nadále.
Z investičních akcí byla dokončena cyklostezka
na Baťově kanálu, nyní je zpevněná asfaltová komunikace od silnice I/55 až po železniční most.
Tuto akci jsme spolufinancovali nemalými finančními prostředky, celou akci zajišťoval Dobrovolný
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svazek obcí Obce pro Baťův kanál. Snad bude
dlouho sloužit ke spokojenosti všech. Podařila
se dokončit Architektonická studie přístavu na
Baťově kanálu, na kterou se nám podařilo získat
dotační prostředky od Jihomoravského kraje.
Prodloužili jsme veřejné osvětlení od hlavní křižovatky okolo statku k firmě Bonega a odtud
jsme pokračovali směrem k nádrži. V tomto asi
120 metrovém úseku (od firmy Bonega k nádrži)
jsme instalovali s ohledem na budoucí výhled
výstavby inženýrských sítí, osvětlení, které je napájeno na sluneční energii. Je to pilotní instalace,
pokud se osvědčí, zvážíme možnost další instalace těchto světel i do dalších míst. Připravovaná
výsadba větrolamu musela být přesunuta na letošní podzim, neboť Operační program životního prostředí dosud (od července 2019) neposlal
akceptaci naší žádosti o dotaci. Při investičních
nákladech 1,8 mil. Kč, je výsadba bez dotačních
prostředků nemožná.
Začátek nového roku byl u nás také ve znamení
příprav a podání žádostí o dotace. Nejprve byla
podána žádost o dotaci z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR na generální opravu střechy
přední (uliční) části panského statku. Na tuto akci
byla podána žádost o finanční krytí u Jihomoravského kraje. Stav střechy je doslova katastrofální, tudíž se nás v brzké budoucnosti oprava této
části střechy, která je na tomto památkově chráněném objektu nejhodnotnější, nevyhne. V této
souvislosti proběhlo i výběrové řízení na dodavatele prací. Přihlásilo se celkem 6 zájemců, díky
soutěži klesla cena prací o 700 tis. Kč na celkových
2,3 mil. Kč. Uvidíme, kolik peněz se nám podaří
získat. Dále byly podány žádosti na obnovu vybavení knihovny, na přístavbu tělocvičny. Také
jsme žádali o dotaci na zpracování dokumentace
pro stavební povolení na prodloužení cyklostezky okolo Škarpy k přístavu pod Výklopníkem na
Baťově kanálu. Touto dokumentací chceme řešit
i lávku pro chodce a cyklisty přes tento vodní tok.
Předběžné náklady jsou stanoveny na 700 tis. Kč.
Dále byla podána žádost o dotaci u Ministerstva
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pro místní rozvoj ČR na optimalizaci dětských hřišť
za více jak 2 mil. Kč. Cílem je doplnit stávající dětská hřiště o například fitness a workoutové prvky,
dále vytvořit nové dětské prvky v zahrádkářském
areálu. Vize je taková, aby na hřištích (alespoň na
některých) našli vyžití věkové skupiny od 3 do 99
let. Byla také podána žádost o dotaci na dosazení
solitérních stromů do Posraného trní.
Co nás čeká v nejbližší době. Do konce března
začne obecními pracovníky oprava čelní části
opevnění z betonových dlaždic požární nádrže
tak, abychom stačili nádrž napustit, dokud poteče voda v potoce. Mělo by proběhnout výběrové
řízení na přístavbu tělocvičny. Bude samozřejmě
probíhat i projektová příprava dalších investic.
V kulturní oblasti máme za sebou Vánoční koncert,
Přivítání nového roku 2020 s ohňostrojem, dva
plesy a také Fašaňk, který byl za krásného téměř
jarního počasí. Bohužel v souvislosti vyhlášeným
nouzovým stavem, byla již zrušena Družební výstava vín, uvidíme, co se uskuteční a co ne. O všem
budete obvyklým způsobem informováni – místní
rozhlas, obecní web, obecní facebook a také prostřednictvím aplikace hlášenírozhlasu.cz.
Před námi je také připomínka 75 let od osvobození obce od fašistické okupace spojeneckou rudou armádou. Výročí je to významné, neboť nebýt
oběti vojáků, kteří obětovali svůj život, pravděpodobně bychom tady nebyli. Dne 12. dubna 2020
by se měl uskutečnit pietní akt k uctění památky
padlých ruských a rumunských vojáků a v neposlední řadě našich spoluobčanů. Snad nám aktuální situace tento akt úcty dovolí uskutečnit.
Děkuji Vám všem, spolkům a Kulturce, kteří připravujete akce ve svém volném čase pro nás ostatní
spoluobčany. Také upřímně děkuji všem, kteří se
pořádaných akcí pravidelně zúčastňujete a tím
oceňujete práci pořadatelů.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné, pohodové prožití nadcházejících dnů a sluncem prozářené Velikonoce.
František Mikéska
starosta
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Usnesení z 12. Zasedání
ZO Sudoměřice
dne 16. 12. 2019
Usnesení č. 12/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Martina Mikla a pana Tomáše Kočvaru
DiS., Zapisovatelkou určuje paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Martin Mikl)
Usnesení č. 12/ 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený program 12. zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 2: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 12/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva obce Sudoměřice.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice prodlužuje termín
plnění úkolu výboru pro sociální a občanské záležitosti ve věci revize nájemních smluv do konce
března 2020.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce na
r. 2019. Celkem příjmy zvýšeny o 262 800,- Kč, náklady sníženy o 2 542 300 Kč a financování sníženo
o 2 805 100 Kč.
Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 12/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) rozpočet obce Sudoměřice na r. 2020. Rozpočtované příjmy jsou ve výši 20 713,5 tis. Kč,
výdaje ve výši 30 955,9 tis. Kč a schodek financování je ve výši 10 242,4 tis. Kč, který je hrazen
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 Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvkové organizace, na rok 2020. Výnosy i náklady jsou rozpočtovány ve výši 12 321 200,- Kč a rozpočet je tedy
vyrovnaný.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/6 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Střednědobý rozpočtový výhled obce Sudoměřice na období let 2021 – 2022.
b) Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy
a Mateřské školy Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvkové organizace, na období let 2021 - 2022.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č.1/2019
o nočním klidu.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 2/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Sudoměřice.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/9 bylo schváleno.
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Usnesení č. 12/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 3/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování č. 10: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/10 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 4/2019,
o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2020
v upraveném znění.
Hlasování č. 11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 5/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování č. 12: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/12 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování č. 13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/13 bylo schváleno

www.obecsudomerice.cz

obce č.22/2020/Dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
a Rodiče dětem, z. s, Sudoměřice 29, 696 66 Sudoměřice, IČ 26983044 za podmínky správného vyúčtování dotace poskytnutého v roce 2019. Kontrolu správného vyúčtování provede Finanční výbor
ZO Sudoměřice na svém nejbližším zasedáním.
Hlasování č. 15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/15 bylo schváleno
Usnesení č. 12/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 1497/72 o vým. 191m², parc.
č. 1626/11 o vým. 571 m², parc. č. 2654/75 o vým.
1588 m²v KÚ Sudoměřice od XXXXXXXX Sudoměřice za celkovou cenu 47 000,- Kč.
Hlasování č. 16: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/16 bylo schváleno
Usnesení č. 12/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 1781/8 o vým. 437m², parc.
č. 1781/24 o vým. 1814 m² v KÚ Sudoměřice od paní
XXXXXXXXXXXX za celkovou cenu 45.020,- Kč.
Hlasování č. 17: pro 9, proti 1 (D. Janeček), zdržel se 0
Usnesení č. 12/17 bylo schváleno
Usnesení č. 12/18:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
prodeje pozemku parc.č 888 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 18: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/18 bylo schváleno

Usnesení č. 12/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 6/2019/Dot uzavřené dne 5. 2. 2019 v předložením znění mezi Obcí
Sudoměřice a Sportovním klubem Sudoměřice, z. s.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/14 bylo schváleno

Usnesení č. 12/19:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
prodeje části pozemku parc. č 884/2, 885 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 19: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/19 bylo schváleno

Usnesení č. 12/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu

Usnesení č. 12/20:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
parc.č.1602 v k.ú. Sudoměřice za celkovou cenu
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5800,- Kč bez DPH bez příslušenství, od XXXXXX,
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. 20: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (T. Janeček)
Usnesení č. 12/20 bylo schváleno
Usnesení č. 12/21:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Plánovací smlouvu mezí Obcí Sudoměřice, Sudoměřice
322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a firmou TStech spol. s r.o., Lipová alej 3087/1, 695 01 Hodonín,
IČ 269 01 048 v upraveném znění.
Hlasování č. 21: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/21 bylo schváleno
Usnesení č. 12/22:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na akci „Příjezdová komunikace ke kulturní památce Výklopník“ mezi
Obcí Sudoměřice, č. p. 322, 696 66 Sudoměřice, IČ
00285331 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337.
Hlasování č. 22: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/22 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/23:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice ukončuje smlouvu a nájmu prostor sloužící k podnikání na č. p. 289
ze dne 3. 3. 2014, ke dni 31. 12. 2019.
Hlasování č. 23: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/23 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/24:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí informace ohledně odstoupení od podpisu
smlouvy na akci „Protierozní vegetační pásy v k. ú.
Sudoměřice“ společností Kavyl s r.o. z důvodu na
straně zhotovitele a pověřuje starostu k dalšímu
jednání.
Hlasování č. 24: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/24 bylo schváleno.

Usnesení č. 12/25:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo žádost paní XXXXX o přidělení bytu v Domově pokojného stáří č. p. 374 v Sudoměřicích.
Hlasování č. 25: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/25 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/26:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o zřízení věcného břemene pro uložení
přípojek kanalizace, vodovodu a elektřiny na pozemku parc. č. 4903 v k. ú. Sudoměřice a pověřuje
starostu a místostarostu k vypracování oboustranné dohody řešící podmínky udělení souhlasu se
zřízením věcného břemene na pozemku p. č. 4903
v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 26: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/26 bylo schváleno.

Usnesení z 13. Zasedání
ZO Sudoměřice
dne 27. 1. 2020
Usnesení č. 13/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Jana Kalužu a Josefa Bučka, Zapisovatelkou určuje paní Ivanu Bederkovou.
Hlasování č. 1: pro 8, proti 0, zdrželi se 2 (J. Kaluža,
J. Buček)
Usnesení č. 13/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený program 13. zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 2: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/3:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o realizaci přijatých opatření ve věci uhrazení dlužných
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částek občany k 31. 12. 2018.
Hlasování č. 3: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce na
r. 2019. Celkem příjmy zvýšeny o 1 421 000,- Kč, náklady sníženy o 2 957 400 Kč a financování sníženo
o 4 378 400 Kč.
Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje svým
neuvolněným členům za výkon funkce odměny
za měsíc v následujících částkách: místostarosta
22.000,-Kč, člen zastupitelstva a zároveň předseda
výboru /komise/ zvláštního orgánu obce: 3.611,-Kč,
člen zastupitelstva a zároveň člen výboru /komise/
zvláštního orgánu obce: 3 010,-Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí:1.805,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo stanovení výše funkčních odměn členům výborů /komisí/ zvláštního orgánu obce
Sudoměřice, kteří nejsou zároveň zastupitelé ve výši
1.100,-Kč. Tyto odměny budou vypláceny měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1. 2. 2020. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva obce bude odměna poskytována 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 zvolení do příslušné funkce.
Hlasování č. 5: pro 8, proti 2 (T. Janeček, D. Janeček),
zdržel se 0
Usnesení č. 13/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
rozpočet DSO Obce pro Baťův kanál pro rok 2020.
Hlasování č. 6: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/6 bylo schváleno.
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Usnesení č. 13/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
rozpočet Mikroregionu Strážnicko pro rok 2020.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č.1/2020/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a Kulturní spolek Zvedlá závora
2014, Sudoměřice 432, 696 66 Sudoměřice,
IČ 03059197.
b) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č. 2/2020/dot mezi Obcí Sudoměřice,
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
a Mysliveckým spolkem Valcha Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 48843288.
c) smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č.3/2020/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a Senioři České republiky, z.s. Základní organizace Sudoměřice, Sudoměřice
240, 696 66 Sudoměřice, IČ 72062983.
d) smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č.4/2020/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a Sportovním klubem Sudoměřice, z.s., oddílem hokejbalu, Sudoměřice 322,
696 66 Sudoměřice, IČ 49419170.
e) smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č.5/2020/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a Spolkem přátel destilátů, Sudoměřice 195, 696 66 Sudoměřice, IČ 26649721.
f) smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č.6/2020/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
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.7/2020/dot mezi Obcí
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Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Michalem Novickým, Sudoměřice 234, 696 66 Sudoměřice, IČ 70418764.
h) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce č.8/2020/dot mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Vlastimilem Hynčicou, Sudoměřice 216, 696 66 Sudoměřice, IČ 634 47 185.
ch) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce č.9/2020/dot mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Sportovním klubem Sudoměřice, z. s., oddílem kopané, Sudoměřice 322,
696 66 Sudoměřice, IČ 49419170.
i) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.10/2020/dot mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Sudoměřice, Sudoměřice 362, 696 66 Sudoměřice, IČ 72562129.
Hlasování č. 8: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/8 bylo schváleno
Usnesení č. 13/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozšíření
plochy NP – plochy přírodní, RBK – regionální biokoridoru prvku ÚSES na celý pozemek parc. č. 1491
v k. ú. Sudoměřice a pověřuje starostu obce k zahrnutí této dílčí změny do připravované změny ÚP č. 2.
Hlasování č. 9: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/9 bylo schváleno
Usnesení č. 13/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
žádost nájemce o koupi židlí v Obecní hospůdce
a pověřuje starostu a místostarostu k dalším jednáním v této věci.
Hlasování č. 10: pro 7, proti 0, zdržel se 3 (F. Mikéska,
M. Mikl, J. Buček)
Usnesení č. 13/10 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí

řádné splnění závazků vzniklých z Kupní smlouvy,
o zřízení práva zpětné koupě ze dne 2. 11. 2015
mezi Obcí Sudoměřice a XXXXXXXXX a pověřuje
starostu obce k vyřízení všech potřebných náležitostí pro výmaz – zrušení tohoto práva z KN na LV
č. 2588 pro obec a k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 11: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s prodejem, ani s pronájmem části obecního pozemku
parc. č. 947/1 z důvodu vzniku překážky pro povodně v korytu bývalého koryta potoka.
Hlasování č. 12: pro 9, proti 1 (D. Janeček), zdržel se
0
Usnesení č. 13/12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1599/3 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 13: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/13 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
žádost o pronájem zahrádkářského areálu.
Hlasování č. 14: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/14 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1615/1
v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 15: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/15 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice:
a) odvolává na základě jeho žádosti člena Školské
rody Základní a Mateřské školy Sudoměřice,
pana XXXXXXX.
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b) schvaluje doplnění svého zástupce do Školské
rady Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace,
Sudoměřice č. 29 a to pana Roberta Šrédla.
Hlasování č. 16: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (R. Šrédl)
Usnesení č. 13/16 bylo schváleno.

Usnesení z 14. Zasedání
ZO Sudoměřice
dne 13. 2. 2020
Usnesení č. 14/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Martina Mikla a Dr. Štěpána Bučka, zapisovatelkou určuje paní Marii Gavlíkovou.
Hlasování č. 1: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 14/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený program 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice.
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na
r. 2020. Celkem příjmy sníženy o 652 000,-Kč, náklady zvýšeny o 146 200,-Kč a financování zvýšeno
o 798 200,-Kč.
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci „Dětská hřiště pro všechny
věkové kategorie v Sudoměřicích“ z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H, Podpora budování a obnovy
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míst aktivního a pasivního odpočinku z Ministerstva pro místní rozvoj.
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/5
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu
a místostarostu k přípravě studie proveditelnosti
k vybudování dalšího sportoviště v areálu „U Kolní“.
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/6
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrských sítí mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice č. 322, 696 66 Sudoměřice
a XXXXXXXXXX.
Hlasování č. 6: pro 7, proti 0, zdrželi se 2 (T. Kočvara,
D. Janeček)
Usnesení č. 14/6 bylo schváleno.

Usnesení z 15. Zasedání
ZO Sudoměřice
dne 6. 3. 2020
Usnesení č. 15/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Davida Janečka a pana Jiřího Janečka,
Zapisovatelkou určuje paní Ivanu Bederkovou.
Hlasování č. 1: pro 9, proti 0, zdrželi se 2 (Janeček David, Janeček Jiří)
Usnesení č. 15/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený program 15. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice.
Hlasování č. 2: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/2 bylo schváleno.
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Usnesení č. 15/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na
r. 2020. Celkem příjmy se nemění, náklady zvýšeny
o 304 200,-Kč a financování zvýšeno o 304 200,-Kč.
Hlasování č. 3: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Organizační řád obce Sudoměřice s účinností od 6. 3. 2020
v upraveném znění.
Hlasování č. 4: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/ 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
parc. č. 1615/1 v k. ú. Sudoměřice XXXXXXX, za celkovou cenu 4320,-Kč bez DPH bez příslušenství, 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. 15: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej
pozemku parc. č. 888 o vým. 141 m2 v k. ú. Sudoměřice, XXXXXXX za celkovou cenu 1410,- Kč bez DPH,
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. 6: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/6 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje cenu při
prodeji pozemku ve výši 50 Kč za m2 při narovnávání majetkoprávních vztahů s účinností od 1. 1. 2021.
Hlasování č. 7: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (T. Kočvara)
Usnesení č. 15/7 bylo schváleno

Usnesení č. 15/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc. č. 884/2 o vým. 111 m2 , parc.
č. 885 o vým. 147 m2 v k. ú. Sudoměřice, panu
XXXXXXXXXX, za celkovou cenu 2580,- Kč bez DPH,
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. 8: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/8 bylo schváleno
Usnesení č. 15/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu
a místostarostu k zahájení kroků vedoucích ke koupi pozemku parc. č. 1497/43 a části pozemku parc. č.
1624/3 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 9: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/9 bylo schváleno
Usnesení č. 15/ 10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje prodej pozemku parc. č. 371 k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č.10: pro 10,proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/10 bylo schváleno
Usnesení č. 15/11:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 20 – ostatní plocha – o výměře
274 m2 v k. ú. Sudoměřice a zároveň nesouhlasí s vybudováním průjezdu nebo chodníku.
Hlasování č.11: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/ 11 bylo schváleno
Usnesení č. 15/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s převodem přístupové komunikace k nádraží ČD (dle karty
majetku SúS JmK inv.č. 2822000071), pozemků parc.
č. 1781/1, 1782/6, 1782/7, 1785/2, 1879/1 a 2291/15
v k. ú. Sudoměřice do majetku Obce Sudoměřice,
zároveň pověřuje starostu a místostarostu k zahájení kroků vedoucích k převodu.
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Hlasování č.12: pro 10 proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/ 12 bylo schváleno
Usnesení č. 15/13:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
č. 2/2020/VB k pozemkům parc.č.1591/10, 1619/2,
1619/5 a 4903 v k. ú. Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331, DIČ CZ00285331 a XXXXXXXXX.
Hlasování č. 13: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (T. Kočvara)
Usnesení č. 15/ 13 bylo schváleno
Usnesení č.15/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu č. 5/2020/ost/vyd/mik na akci „Oprava střechy
bývalého panského statku – I.etapa“ mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ
00285331 a firmou H&B, s.r.o., Bobrky 382, 755 01
Vsetín, IČ 25835661.
Hlasování č.14: pro 10,proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/ 14 bylo schváleno
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Usnesení č. 15/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje podání
přihlášky do soutěže Vesnice roku 2020 a pověřuje
starostu a místostarostu k zabezpečení organizačně
technických záležitostí v souvislosti s touto akcí.
Hlasování č.15: pro 10,proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/ 15 bylo schváleno
Usnesení č. 15/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
nabídku.
Hlasování č. 16: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/16 bylo schváleno
Usnesení č. 15/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice ukládá starostovi
a místostarostovi zajistit umístění tabulek upozorňujících na zákaz volného pohybu psů na místech,
kde je to Obecně závaznou vyhláškou zakázáno.
Hlasování č.17: pro 10,proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/17 bylo schválen
František Mikéska - starosta
Robert Šrédl – místostarosta

Výkup pozemků
Vážení spoluobčané,
Obec Sudoměřice i nadále 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 ne12

movitosti, tzn. Kupní smlouvu, Návrh na vklad práva
do KN, apod. Pracovníci OÚ Sudoměřice Vám rádi
poradí, jakým způsobem při prodeji postupovat.
Předem děkujeme.
František Mikéska, starosta
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Místní knihovna
Milí čtenáři,
máme tu nový rok 2020, a také v tomto roce proběhnou v naší knihovně různé akce zaměřené
na literaturu. Kromě toho Vás budu informovat
o novinkách, které se letos v knihovně možná budou dít. Všechny tyto informace najdete také na
webových stránkách https://knihovnasudomerice.webk.cz/, vytištěné na papíře v okně knihovny
či na vývěsce u obecního úřadu, a to v době, kdy
budou jisté a aktuální.
Nejaktuálnější novinkou je nyní rozšíření služeb
knihovny, a to tak, že kromě tištěných knih z výměnného fondu si můžete nechat rezervovat také
audioknihy (zvukové knihy). Jsou to na CD nebo
na kazetě nahrány a předčítány příběhy z knih
známými i neznámými osobnostmi naší kultury.
O této možnosti vypůjčit si i jiný druh knih než
je kniha tištěná, jsem Vás informovala v jednom
předchozích čísel zpravodaje a nyní bych Vám ji
chtěla jen připomenout pro případ, že byste měli
zájem ji využít, což někteří čtenáři již učinili.
Rezervace zvukových knih z VF je stejná jako u tištěných knih. Nejdříve musíte být registrovaným

čtenářem knihovny a zaplatit čtenářský roční poplatek, který pro dospělé činí 30 Kč a pro děti do
15 let 20 Kč. Jakmile se stanete čtenářem, můžete
si půjčovat nejen knihy z fondu naší knihovny, ale
i právě rezervovat knihu nebo audioknihu z výměnného fondu. Nejprve mi nahlásíte, o jaké zvukové knihy máte zájem a pak je zkusím vyhledat
v seznamu VF. Pokud tam Vámi hledaná audiokniha či kazeta bude, rezervuji ji a následně Vám dám
vědět až audiokniha dorazí k nám do knihovny,
a to formou lístku v poštovní schránce nebo formou jiných nepovinných kontaktů, které jste mi
poskytli. V nabídce audioknih z VF najdete knihy
pro dospělé, ale i pro děti, které mohou třeba usínat při poslouchání pěkné pohádky či příběhu.
Tento typ knih může být také alternativou pro ty,
kterým čtení knih dělá problémy, ale přesto by si
nějaký román rádi poslechli. Tato nová služba je tu
pro Vás, takže záleží jen na tom, zda ji budete chtít
využít.
Prozatím je to všechno a o dalších novinkách Vás
budu včas informovat.
Monika Podrazilová, knihovnice

Knihovna je z důvodu mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví od 13. 3. až do odvolání
uzavřena. Děkuji za pochopení.
!Změna ve výpůjčkách!
V souvislosti s mimořádným uzavřením knihovny
budou všechny výpůjčky, které vyprší v zavřené době
knihovny, prodlouženy o další měsíc.
13
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Rady a doporučení pro domácí karanténu
10. březen 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ
Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje
přijetí do nemocnice.
Je důležité dodržovat následující pokyny:
1. Zůstaňte doma
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli
zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod
3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče).
Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa
a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi,
dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.
Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin,
jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc
jinou osobu. Také si můžete nákup objednat
telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích
pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup
má být ponechán venku nebo na verandě nebo
na jiném vhodném místě.
2. Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze,
měli byste být separováni od ostatních osob
v domácnosti. Zavírejte dveře.
Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla
by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako
poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu
řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání
nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.
Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské
prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se
zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných
případech a nosit ústní roušku.
14
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Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na
koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte
do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku. Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte
ručně v horké vodě s čisticím prostředkem
a osušte vlastní utěrkou.
Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem
projednány telefonicky. Je to proto, že je ve
zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.
Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno
Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti
s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní
roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.
Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos
kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují
o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli
a kýchání jednorázové kapesníky.
Kapesníky odhazujte do plastového pytle na
odpadky (viz bod 10 - nakládání s odpady)
a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund),
opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak
pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto
pravidla osobě, o kterou se stará.
Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět
často a důkladně mýdlem a vodou po dobu
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nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte
a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující
o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.
7. Vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní,
ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které
jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili,
byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší
domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí
a příborů lze použít myčku nádobí.
Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude
známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou
negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci
s prádlem níže.
8. Nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás
někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není
členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.
9. Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po
kontaktu s nimi.
10. Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat
doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky
vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku
při nejvyšší možné teplotě
vhodné pro danou tkaninu.
Vhodné jsou teploty nad 60
°C. Pokud je to možné, sušte
a žehlete prádlo na nejvyšší
možnou teplotu vhodnou
pro danou tkaninu.
Při manipulaci se znečištěnými materiály používej-

te jednorázové rukavice a plastovou zástěru
a očistěte všechny povrchy v okolí pračky.
Prádlo nenoste do veřejné prádelny.
Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
11. Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od
osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém
pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně
zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen
do druhého pytle a zavázán a až poté dán do
kontejneru na odpad.
12. Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo
u osoby, o kterou pečujete
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu
praktickému lékaři nebo do nemocnice.
Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat
sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že
jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete
o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .
bylo použito http://www.szu.cz/
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Ze školních lavic
Začátek nového roku 2020 v ZŠ
Sudoměřice
Po příjemně prožitých vánočních svátcích jsme se všichni
odpočatí a spokojení vrhli opět,
v novém roce 2020, do pilné
práce. Výuku nám zpestřili tyto
uskutečněné akce. Hned 7. ledna začala výuka plavání pro žáky
1., 2. a 3. ročníku na plaveckém
bazéně v Hodoníně. Děti se na
dovádění a učení všeho nového
velice těšily a každé úterý je pro
ně velikou zábavou. Ti nejmenší
se snaží především zbavit obav
z hlubší vody a ti starší už plavou
ve velkém bazénu, skáčou šipky
do vody a dovádí s rozličnými
hračkami a pomůckami dle pokynů plavčíků a trenérů v jednom.
Dne 11. ledna 2020 se uskutečnil již tradiční Školní ples, který
byl uspořádán ve spolupráci se
spolkem Rodiče dětem. Letošní
páťáci spolu s třídní paní učitelkou Ludmilou Foltýnovou nacvičili překrásné taneční číslo.
Předvedli se nám na tanečním
parketu na známé melodie populární a velice úspěšné kapely
Queen. Nejeden divák v tělocvičně byl dojatý a děti sklidily
bouřlivý potlesk. Ples školy se
velmi vydařil, účast byla hojná
a ohlasy na tuto pěknou akci
jsou opravdu pozitivní.
Již dvakrát v tomto roce jeli žáci
3. - 5. ročníku v rámci výuky tělesné výchovy bruslit na zimní
16
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stadion TEZA v Hodoníně. Děti si
opět po roce mohly vyzkoušet,
jaké to je stát na bruslích, pro
některé to byla dokonce i premiéra. Všem se tato netradiční
výuka velmi líbila a již teď se těší
na další.
V týdnu před jarními prázdninami nás ve škole navštívili policisté
za účelem preventivního programu pro žáky všech tříd. Touto
besedou jsme chtěli navázat na
dlouhodobě dobrou spolupráci
s městskou policí, která naši školu navštěvuje každý rok v rámci
předmětu dopravní výchova.
I tentokrát si s našimi dětmi přišli
povídat o nebezpečích, která na
ně na ulicích a silnicích číhají a jak
předcházet neštěstím. Žákům
byla připomenuta řada pravidel silničního provozu, dopravní
značky, bezpečné chování na pozemních komunikacích a mnohé
další. Děkujeme za spolupráci
a těšíme se na další setkání. V den
vydání výpisu z vysvědčení jsme
si s dětmi užili kulturní zážitek
v kinosále ve Veselí n. Moravou.
Místní organizátoři si k promítání připravili novou pohádku
od režiséra Z. Trošky s názvem
Zakleté pírko. Pohádka zaujala
jak starší, tak i mladší děti a měla
veliký úspěch. Na jejím konci děti
dlouze tleskaly a bylo jim líto, že
je již konec. Po návratu do školních lavic jsme žákům předali
očekávaná pololetní vysvědčení
a za odměnu všechny čekal den
volna. Na základě dobrého doporučení jsme do školy pozvali
dva lektory Davida Baxu a Jitku

Maláškovou, aby našim dětem
představili velmi důležité hmyzí
kamarády - včely.
Jejich skoro dvouhodinová
přednáška a beseda v jednom
s názvem „Včelí bzučení“ byla
velmi poutavá. Obsahovala
spoustu názorných obrázků
a videí, které oba dva lektoři
doprovázeli odbornými komentáři a zkušenostmi z praxe. Žáci
se velmi dobře zapojili a skvěle
odpovídali na dotazy, kterými
je oba dva návštěvníci častovali. Za odměnu dostali všichni
ochutnat med nebo si mohli
vyzkoušet včelařský klobouk.
Pochopili jsme nebo jsme si
znovu připomněli, jak jsou včely
pro lidstvo důležité a že se jich
nemusíme bát. Naopak bychom
je měli chránit, a jako zajímavost
lze uvést, že když archeologové v Egyptě zkoumali některou
z hrobek jednoho ze svých panovníků, našli zde i džbán s medem, který i po 2 tisících let byl
sice tvrdý jako kámen, ale po

chemické analýze byl naprosto
nezávadný a stoprocentně poživatelný.
Dne 14. února 2020 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, do kterého se přihlásilo
celkem 16 žáků. V deset hodin
jsme se sešli ve školní družině,
abychom si společně všechny
soutěžící poslechli a odměnili
je vřelým potleskem. Ne každý
z žáků má totiž odvahu si stoupnout před své spolužáky a s klidem a rozvahou je zaujmout
svým recitováním. Stejně jako
každý rok to měla porota velice těžké a o pořadí rozhodovali
opravdu maličkosti. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích: mladší
(1. a 2. tř.) a starší (3. a 5. tř.).
Všem zúčastněným žákům děkujeme za pěkný kulturní zážitek
a všem oceněným gratulujeme.
Ve čtvrtek 4. března vybraní žáci
ZŠ svým recitačním a pěvecký
vystoupením zpestřili Výroční
schůzi Seniorů ZŠ v tělocvičně
v Sudoměřicích.
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Výsledky recitační soutěže:

1. místo (ml.) Natálie Šimoníková 1. tř.
2. místo (ml.) Pavel Harašta 2. tř.
3. místo (ml.) Katrin Kočvarová 2. tř.

1. místo (st.) Alžběta Tomčalová 3. tř.
2. místo (st.) Helena Nogová 3. tř.
3. místo (st.) Zuzana Janečková 5. tř.
18

A co nás čeká?
Na jaře nás čeká recitační
soutěž malotřídních škol,
kterou bude letos pořádat naše škola a potkají
se na ní žáci například ze
ZŠ Petrov, Radějov, Louka,
Kněždub nebo z Tvarožné
Lhoty. Dále pro nás paní
Podrazilová
připravuje
besedy v místní knihovně.
Uskuteční se dopravní výchova (4. ročník) s městskou policií Hodonín,
Dopravní soutěž, soutěž
Matematický klokan a velmi se těšíme na koncert
Základní umělecké školy
ve Strážnici.
Šablony II
Jak jsme vás již informovali v předchozích číslech
zpravodaje, od února loňského roku jsme navázali
na projekt EU „Moderní
výuka“, projektem z Šablon II s názvem „Cesta
je cíl“, na který škola získala 739 612 Kč. Pokračujeme v naplňování cílů
projektu, čímž je zlepšení
kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích, podpora
školních projektů, personální podpora, dále podpora profesního růstu pedagogických pracovníků
pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného
sebevzdělávání.
Kolektiv ZŠ Sudoměřice

Sudoměřický zpravodaj

Ze školní družiny…
Dne 30. ledna 2020 si děti ve
školní družině připravily hudební soutěž s názvem ,,Caruso
show´´. První místo získaly Agáta Hajdinová a Helena Nogová,
druhé místo obsadil Pavel Harašta a třetí Anna Bučková. Celé
odpoledne se neslo v příjemné
hudební atmosféře.
Ve čtvrtek 13. února uspořádala školní družina karneval
v tělocvičně. Děti se opravdu
nenudily a odpoledne plné her,
soutěží a tancování si užily. Při
volbě masek první místo obsadila Elena Bučková, druhé místo
David Janeček a třetí místo získal Michal Okáník. Spolek Rodiče dětem poskytl občerstvení
a ceny pro vítěze.
V pondělí 24. února v rámci
spolupráce se seniory pro nás
opět seniorky připravily vyni-

kající pochoutky. Tentokrát se
jednalo o přípravu koblížků.
Děti s nadšením asistovaly s přípravou těsta a zdobením. Ve
čtvrtek 27. února jsme navštívili
truhlářskou dílnu p. Bučka. Prohlédli jsme si celý provoz dílny
a osobně vyzkoušeli, jak se dělají věšáky na drobnosti. Děti

si procvičily zatloukání hřebíků
a práci se smirkovým papírem.
Při odchodu dostaly sladkou
odměnu.
Kromě výrobků se zimní tématikou jsme také vytvořili 90 dárečků na výroční členskou schůzi seniorů.
Kolektiv školní družiny

Spolek Rodiče dětem - celkové vyúčtování za rok 2019 - pokladna
Pokladna
Školní ples

Výdaje

Příjmy

- 25 814,-

+ 27 970,-

ŠP – příspěvek na šaty

- 4 760,-

ZŠ Kino

- 3 840,-

ZŠ a MŠ Karneval

- 2 351,-

Příspěvek Mažoretkám
ZŠ bruslení
Spaní s pohádkou

- 15 000,- 1 600,- 886,-

MŠ - divadlo

- 2 150,-

Slet čarodejnic

- 4 080,-
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Školní akademie - (zvuk, odměny pro děti)

- 5 978,-

„Od tabletu zpátky k světu“

- 7 055,-

MŠ knihy pro předškoláky

- 1 677,-

ZŠ trička pro V. třídu

- 1 800,-

Zahradní slavnost (malování, Motýl a Erika)

- 6 002,-

MŠ – výlet ZOO

- 2 100,-

ZŠ - výlet

- 5 280,-

Drakiáda

- 506,-

Podzimníček

- 2 281,-

MŠ - divadlo

- 2 000,-

ZŠ - skanzen

- 1 860,-

Mikulášské balíčky

- 6 148,-

Zpívání u stromečku

- 185,-

ŠP 2020 příprava

- 142,-

Podací lístek
Členský příspěvek rodičů
Celkem

- 54,- 0,-

+ 11 500,-

- 103 549,-

+ 39 470,-

Celkové vyúčtování za rok 2019 – běžný účet
Účet

Výdaje

Příspěvek OÚ

+ 73000,-

ŠP - OSA

- 2057,-

Slovácké divadlo

- 6240,-

Kladné úroky
Vedení účtu
Celkem

Příjmy

+ 1,23
- 692,- 8989,-

+ 73001,23

Pokladna

Účet

131,-

18,64

52,-

30,87

Počáteční a konečné zůstatky
Stav k 1. 1. 2019
Stav k 31. 12. 2019
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Misijní koledování
Děkujeme všem koledníkům, kteří se nezalekli nepříznivého počasí a i přes poměrně velký a studený
vítr vyrazili do ulic na koledu. Rozdáváte tím radost
a naději všem, kteří jsou závislí na podpoře jiných
a bez vaší pomoci by nedosáhli ani základů vzdělání. Všem těm, kdo nás cestou očekávali s „teplým
čajem“ a obdarovali potřebné svým finančním darem, ze srdce děkujeme. Vykoledovaná částka, která činila 25.880,- Kč a 69,-EUR byla zaslána k rozvoji
venkovské školy v Chiparamba v Zambii.
K. a J. Janečkovi
Chiparamba z.s.
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Z činnosti mateřské školy
V posledním článku jsme čtenářům přáli vše nejlepší do nového
roku a už tu máme jaro! Dovolte
nám však ještě malé ohlédnutí
za akcemi, které od té doby zažily děti v naší mateřské škole.
Na začátku ledna jsme se s dětmi byli podívat na krásný velký
betlém do našeho kostela. Dětem se velmi líbily vyřezávané
figurky v betlému a vyzkoušely
si i akustiku kostela při zpěvu
koled. Dále jsme s dětmi absolvovali také tříkrálové koledování. S vlastnoručně vyrobenými
korunami na hlavách jsme se
vydali potěšit zpěvem paní učitelky a kamarády
ze základní školy, obyvatele Domu pokojného
stáří i paní prodavačky místní prodejny potravin.
V půlce ledna proběhlo v MŠ preventivní screeningové vyšetření zraku přihlášených dětí v rám-
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ci projektu "Koukají na nás správně?", které provedla firma Primavizus pomocí diagnostického
přístroje "PlusoptiX". 16. ledna se byli předškoláci
podívat na kamarády do první třídy ZŠ. V hodině
čtení se mohli přesvědčit, co již zvládají prvňáci
přečíst. Paní učitelka Damborská předškoláky
částečně zapojila do výuky a ukázala jim pomocí zajímavých úkolů, že
učení může být zábava.
Velmi zábavné bylo také
hudební
vystoupení
"To nejkrásnější" operního pěvce pana Mgr.
Břetislava Vojkůvky, člena Národního divadla
Brno, které proběhlo
29. ledna. Pan Vojkůvka
zazpíval písně různých
žánrů za doprovodu
klavíru a svým osobitým
stylem a dramatickým
nasazením uměl děti zaujmout a také je aktivně
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zapojit do svého vystoupení. Od
ledna až doposud (přesněji do
19. 3.) také probíhala na krytém
plaveckém bazénu v Hodoníně
předplavecká výuka předškoláků, která je mezi dětmi tradičně
velmi oblíbená.
V únoru děti jako každý rok
jistě potěšil karneval v MŠ, na
kterém si děti užily spoustu zábavy, her a tance. V maskách se
společně pobavili všichni, včetně paní učitelek. 13. února jsme
se ve školní družině zúčastnili
výukového programu "Včelí bzučení". Do školy
přijeli majitelé rodinného včelařství z Kuřimi,
kteří s sebou přivezli různé včelařské pomůcky,
ochranný oblek, voskové plástve a další předměty spojené s chovem včel a velmi poutavě
dětem vyprávěli o pozoruhodném včelím životě. Děti se např. dozvěděly, že má včela pět očí,
že je na Zemi od dob dinosaurů a že pokud by
včely naráz vyhynuly, skončil by veškerý život
na naší planetě do čtyř let! Děti také shlédly videoprojekci o zrození včel, jejich životě, užitečnosti, anatomii a dozvěděly se mnoho o včelích
tajemstvích od výživy včelích miminek, přes

„včelí kariéru“ až po odhalení výroby vosku.
Druhá polovina února se setkala s velmi slabou
docházkou dětí jednak kvůli jarním prázdninám
(17. 2. - 21. 2.) a jednak také kvůli velké nemocnosti dětí.
Březen se nesl v duchu pohádek. Měsíc knihy
připomínáme nejen různými aktivitami, vyprávěním a hrami během týdne, ale i návštěvou
knihovny, kde si pro nás připravila program slečna Podrazilová. Máme také v plánu, že dětem budou číst pohádky před odpoledním odpočinkem
„kouzelné babičky a dědečkové“ z řad sudoměřických seniorů (za spolupráci velmi děkujeme).
V souvislosti s mimořádnými opatřeními se Zápis do 1. třídy pro školní
rok 2020/2021 uskuteční dne 7. 4. 2020 bez
osobní přítomnosti dětí
ve škole. Zápis do Mateřské školy je naplánován na 7. 5. 2020.
Nezbývá než popřát
všem čtenářům Zpravodaje krásné prožití jarních dní plných sluníčka
a nové energie!
Za kolektiv MŠ Mgr.
Michaela Janečková
23
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Vítání občánků v naší obci Sudoměřice
proběhlo 8. prosince 2019
Děti přivítal mezi občany obce starosta František
Mikéska. O kulturní doprovod se postarala Mgr.
Michaela Janečková s dětmi z MŠ. Další vítání občánků bylo naplánováno na 8. března 2020, ale
z důvodu velké nemocnosti dětí z Mateřské školy jsme se rozhodli termín posunout. Jelikož však

došlo k vyhlášení zákazu volného pohybu osob
Vládou ČR jsme nuceni s novým termínem vítání
počkat až do odvolání. O novém termínu Vás včas
budeme informovat. Už se moc těšíme.
Výbor sociální
a pro občanské záležitosti

Vítané děti:
Ema Lavrovičová
Eva Pagáčová
Natálie Svejkovská
Matyáš Macháček
Magdaléna Šiflová

Kristýna Hradská
Anna Zavřelová
Adriána Macháčková
Stela Grossmanová
Lilly a Dominik Malušovi
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Fašaňk
Jako každoročně jsme se sešli
na masopustním průvodu naší
obcí. Začátek průvodu vypukl
před Řeznickou Baštou, kde na
všechny masky čekal dobrý svařák a teplý čaj. V průvodu se objevily různé a zajímavé masky od
fotbalistů počínaje, ke kterým se
následně přidali roztleskávačky,
nebo piráti, kteří si skočili polku
s teletubbies. V průvodu nás doprovázela k tanci a poslechu Slovácká kapela Kamila Horňáčka.
Také nás čekalo něco na zakousnutí a něco dobrého ve
štamprly od našich milých spoluobčanů, kteří náš hojný průvod
dobře pohostili. Zastávka byla
také v domě pokojného stáří, kde
si masky společně duply polku
a před Sudomírem jsme se zase
pobavili mašinkou.
Jak průvod dědinů pokračoval,
po náročné, ale veselé cestě jsme
konečně dorazili na Zahrádkářský sklep ve Starém potoku, kde
na všechny zúčastněné čekaly
výborné zabíjačkové dobroty.
Nechyběl ani bufet s dobrým pivem a občerstvením od Michala
Staňka. Následně se náš známý
Dj Johnny Gregory postaral o to,
aby se všecky masky důkladně
protáhly a zatančily si na parketu.
Děkujeme všem zúčastněným
a doufáme, že jste si tuto akci užili stejně jako my, aby nás zase příští rok bylo v průvodu o něco víc.
Za kulturku Adéla Bučková
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Tříkrálová sbírka 2020
Koledování se zúčastnilo celkem 105 skupinek koledníků a výtěžek z koledování činil
celkem 494.883 Kč, po započtení valut (výtěžek byl překročen oproti loňskému roku cca
o 21.000 Kč).
Jako dárek pro koledníky byl letos připraven od
charity ČR pestrobarevný šátek na krk a jako malá
pozornost pro vedoucí tříkrálových skupinek byl
zase připraven dárek v podobě balíčku ze 3 bylinObec

Skupin

ných čajů, který věnovala firma Leros s.r.o. Praha,
závod Strážnice. Touto cestou jim také chceme
poděkovat.
Děkujeme za nezištnou pomoc v průběhu Tříkrálové sbírky všem dobrovolníkům i dětem koledníkům, kteří přispěli svým úsilím na dobrou věc.
Jen s Vaším přispěním lze sbírku realizovat a pomáhat tak lidem v nouzi.
Charita Strážnice

Vybráno v Kč

Ostatní měny

Celkem v Kč

Strážnice

45

226 835

+ 12,1 € (= 296 Kč)

227 131

Petrov

12

62 861

+ 65 € (= 1 604 Kč)

64 465

Radějov

6

30 075

0

30 075

Rohatec

27

117 122

0

117 122

Sudoměřice

15

54 655

+ 58,2 € (= 1435 Kč)

56 090

CELKEM

105

491 548

+ 135,3 € (= 3 335 Kč)

494 883
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Senioři ČR, z. s., ZO Sudoměřice
Ve čtvrtek 5. března se členové sešli na členské
schůzi, kde zhodnotili činnost v uplynulém roce.
Pro náš spolek je to také hodnocení za uplynulých 10 let, proto zde předložíme i rekapitulaci
činnosti za toto období.
Spolek Senioři ČR, z. s., ZO Sudoměřice byl založen na ustavující schůzi 4.února 2010 jako
Svaz důchodců ČR, MO Sudoměřice. Jako spolek jsme byli zapsáni do Spolkového rejstříku
27. 2. 2018. Ke konci roku 2010 měl spolek 63
členů, k 31. 12. 2019 máme 106 členů. Zemřelo
11 našich členů.
Za dobu 10 let jsme určitě odvedli kus dobré práce pro nás staršího věku. Cílem spolku je zpestřit
život nejen našich členů, ale i ostatních občanů,
obohatit je o kulturní, sportovní i společenské
zážitky. A jak se nám to daří, ukážeme v naší rekapitulaci. Veškerá činnost je řízena 9-ti členným
výborem, který činnost plánuje a plán činnosti
předkládá ke schválení členské schůzi. Informace
o zájezdech, schůzích a podobně se naši členové
dovídají prostřednictvím 4 úsekových důvěrníků
a prostřednictvím rozhlasu.
Od založení Spolku se konalo 124 schůzí výbo-

Ustavující schůze Místní organizace Svazu důchodců v Sudoměřicích –
4. února 2010

ru. Členských schůzí bylo 22, s průměrnou účastí
nad 70%. Podzimní členská schůze je spojena
s posezením s jubilanty. Předsedkyně se pravidelně zúčastňuje na schůzích Krajské rady Seniorů a schůzí v hodonínském spolku.
Od ledna do jarních prací se vždy v úterý scházíme ve volební místnosti na statku na klubových
odpolednech. Uspořádali jsme 18 přednášek na
různá témata a zúčastnili se 3 besed s autory
knih, které pořádala místní knihovna. Každý rok
se zapojíme v hojném počtu do fašaňkového
průvodu. Několik se nás účastnilo v kostýmech
i na pálení čarodějnic na Výklopníku a individuelně, podle počasí, se scházíme i na Otevírání plavební sezony na Baťově kanále.
Pro Charitu Hodonín jsme uspořádali 2 úspěšné
sbírky ošacení i domácích potřeb. Spolupracujeme také se spolky a Kulturkou v obci. S Kulturkou
a OÚ se snažíme zapojovat účastí do všech akcí hody, různá výročí, oslavy, rozsvěcování stromku
a zpívání u stromečku apod.
Ve velkém počtu jsme se aktivně zapojili v roce
2012 do obecních oslav 750 let od první zmínky
o Sudoměřicích. V minulém roce jsme pekli pro
komisi, která hodnotila naši obec v rámci soutěže Vesnice roku patenty, koláčky a pagáčky. Pomáháme při organizaci Dne seniorů a také se ho
účastníme.
V rámci spolupráce s SK Sudoměřice obsazujeme
3 soutěžní stanoviště na akci Mezinárodní sportovní den pro rodinu. Spolku zahrádkářů vypomáháme v pokladně. Při plese školy se zapojujeme účastí, zakoupením tomboly a také výpomocí
v pokladně. Naše členky se zapojily i do akce MŠ
– Babičky čtou dětem. Spolupracujeme také se
Spolkem přátel destilátů na pěkných podzimních akcích - Ochutnávka výrobků s přiloženým
receptem a ochutnávkou macerátů.
Od založení spolku máme podepsanou smlouvu
o družební spolupráci s Klubem důchodců z Bre29
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zové pod Bradlom. Setkáváme se každý rok - jeden rok u nás ve sklepě u zahrádkářů, zde jsme
je hostili 6x a 5 návštěv bylo v Klubu důchodců
v Brezové a spojujeme s dopolední návštěvou
nějakého zajímavého místa v okolí.
Za dobu 10 let jsme uspořádali 27 zájezdů, z toho
5 zájezdů na výstavu Floria do Kroměříže. V rámci výletů na kolech jsme se 2 x zúčastnili výletu
osobními auty na kopec Náklo u Ratíškovic a na
louku s kvetoucím Hlaváčkem jarním.
Shlédli jsme 19 divadelních představení a muzikálů, vystoupení Miroslava Donutila a Všechnopárty Šípa a Náhlovského. Navštívili jsme 7
koncertů. Pro naše členy jsme zajišťovali permanentky na dechovky v Hodoníně. Členové mají
možnost zúčastnit se rehabilitačních pobytů dle
nabídky. Rok končíme Zpíváním při svíčkách.
Pod vedením p. Možnara pořádáme výlety na
kolech po okolí. Účastníme se i akcí církevních.
O všech aktivitách a akcích je veden zápis v kronice. Naši občané jsou se všemi akcemi pravidel-
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ně seznamováni v obecním Zpravodaji. Všechny
tyto akce jsme schopni zajišťovat a plnit nejen
zájmem členů a jejich účastí, ale hlavně díky finanční dotaci od OÚ a poskytnutím prostor pro
konání schůzí a setkání. Přejeme si, aby se nám
alespoň tak dařilo i v příštích letech.
A ještě něco za uplynulé období tohoto roku.
V úterý 7. ledna jsme zahájili klubová odpoledne,
která se konají pravidelně každé úterý, s pěknou
účastí. V sobotu, 11. ledna se uskutečnil zájezd
do Uh. Brodu na odložený koncert Petra Spáleného a Libušky Voborníkové – přes problémy s prodejem vstupenek / z důvodu konání školního
plesu/ jsme nakonec všechny vstupenky prodali.
Při písničkách našeho mládí jsme se snad všichni
dobře bavili.
V sobotu 22. února se 18 našich členů již tradičně zapojilo do fašaňkového průvodu, tentokrát
jsme zapojení pojali sportovně, zapůjčili si dresy
fotbalistů a nastoupili jako fotbalová jedenáctka
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+ rozhodčí a 6 členů v jiných přestrojeních. Počasí nám přálo a veselé odpoledne bylo zakončené
posezením a občerstvením ve sklepě u zahrádkářů.
A ještě něco veselého:
Babička veze po návsi na vozíčku televizi. Potká ji
starosta a říká: „Babi, kam ji vezete? Do servisu?“
„Kdepak Fando. Vezu ji do kostela ke zpovědi, svini jednu prolhanou.
Růžena Klásková
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Košt ovocných destilátů a macerátů
Spolek přátel destilátů Sudoměřice pořádal dne 29. února 2020 v místní tělocvičně ZŠ 18 ročník koštu
ovocných destilátů a macerátů. Od 14 00hod. hrála k tanci a poslechu cimbálová muzika Martina
Kláska ze Sudoměřic a mohli jste ochutnat celkem 713 vzorků ovocných destilátů a macerátů.
Vítězem koštu se stal vzorek:
DURANCIE 2018 Prachař Tomáš Velká nad Veličkou ŠV 49,5***
Vítězové v kategoriích:
BROSKVE 2018
GRAPA 2019
HRUŠKA 2019
JABLKA 2017
MACERÁTY
= Hrozny ve vínovici
MERUŇKY 2019
Ořechovka 2019
OSKERUŠE 2019
TŘEŠNĚ 2018
Višňovka 2019
Speciality = Řepák 2017

Dvořáček Josef Mikulčice
Hrachovský Tomáš Sudoměřice
Berka Jaroslav Mezilečí
Tesařík Jaroslav Mutěnice

VO 49***
VO 49***
VO 49***
VO 49***

2019 Svoboda Vladimír Skalica
Polášek Jan Bukovany
Švirga Jiří Sudoměřice
Martin Mikl Sudoměřice
Košulič Pavel Ratíškovice
Schack Roman Sudoměřice
Chovancová Zuzana Skalica

VO 49***
VO 49***
VO 49***
VO 49***
VO 49***
VO 49***
VO 49***

Děkujeme všem degustátorům, dárcům vzorků, všem, kteří nám pomohli tyto vzorky sesbírat,
a hlavně sponzorům, kteří i finančně podporují tuto velmi náročnou akci uskutečnit. Hlavní poděkování patří obecnímu úřadu za podporu uskutečnit tuto akci - DĚKUJEME. Spolek přátel destilátů
Sudoměřice. Degustace byla
provedena 8. února 2020 v Sudoměřicích. Bylo hodnoceno
713 vzorků ovocných destilátů
a macerátů. Degustace se zúčastnilo 96 degustátorů z měst
a obcí České a Slovenské republiky pod vedením p. Z. Fojtíka. Nultý vzorek byl ohodnocen
43 bodů. Tento vzorek se stal
mustrem pro hodnocení všech
vzorků. Diplomem byly oceněny vzorky od bodové hodnoty
42**.
Zdeněk Fojtík
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Hokejbal
Začal nám nový rok a tím pro nás pro sportovce
začala i zimní příprava na jarní část sezony. Tréninkové jednotky jsme absolvovali v místní tělocvičně a také v našem sportovním areálu U kolní.
Přípravu na jarní část vedl náš trenér Mario Dinka,
který v měsíci únoru absolvoval
trenérskou licenci ,,B“ a v dalších studiích bude pokračovat
v průběhu roku. Pracovní povinnosti a nemoci nám bohužel
nedovolily scházet se v hojném
počtu. Před začátkem jarní části
jsme odehráli jedno přípravné
utkání v Bratislavě s místním
extraligovým mužstvem Jokerit Petržalka. Toto utkání jsme
vyhráli 1:5. O týden později nás
čekalo první jarní střetnutí na
horké půdě Plzně. Na toto utkání jela nekompletní sestava, se
kterou jsme zápas nezvládli.
V dalším kole jsme chtěli odči-

nit vysokou porážku z Plzně, na domácí půdě s týmem z Dobřan. Utkání se bohužel neuskutečnilo,
protože Českomoravský svaz hokejbalu na nařízení vlády, pokračování sezony odložil.
Nesmíme zapomenout i na naše nejmenší hokejbalové naděje. Proto pořádáme nábory jak v naší vesnici,
tak i v okolních školách. Jeden
z náborů se uskutečnil poslední týden v únoru v Radějovské
škole. Náboru se zúčastnilo více
jak čtyřicet dětí z místní školy a školky. Dětem i učitelům
se akce velmi líbila a budeme
doufat, že se k nám některé
děti přidají. Divákům přejeme
trpělivost a věříme, že se za
krátkou dobu opět setkáme na
sportovních akcích na hokejbalovém hřišti.
Děkujeme za přízeň
Jan Kaluža

NOVITECH
Motorsport
Sezóna 2020 pro náš tým začal testováním
na Masarykově okruhu 3. března. Letos se zúčastníme Mistrovství České republiky Závodů
automobilů do vrchu. Michal Novický (Ligier
JS49 Honda) a Radek Krakovič (formule Fiks09
RK) budou startovat za tým AMK Ecce Homo
Šternberk. Dále budeme pracovat na Matěji
Krakovičovi, který nás reprezentuje za Motokáry Staré Město. Výborně nás reprezentuje
taky Ondra Kamas v rámci Česko-Slovenského Autoslalomu s Peugeotem 106 Rally.
Michal Novický - Novitech
33
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Rok osvobození
od německých
okupantů
V lednu 1945 mnoho mladých chlapců muselo jít na zákopové práce do
různých krajů Moravy. V polovici
března začaly polní práce, než však
mohly býti skončeny, přišly k nám
první předvoje a náš kraj se tak stal
přímým frontovým zázemím. Obyvatelstvo kopalo skrýše, zazdívalo šatstvo, poživatiny a různé
cennosti. Od Velikonoc tj. 1. dubna dostala se
východní fronta do prudkého pohybu. Německé
vojsko nutilo občany, aby pro ně kopalo zákopy,
dělo se tak i v noci, ale to již k nám zaznívala dělostřelba z fronty. A tak již 12. dubna v dopoledních
hodinách byla celá vesnice osvobozena Rudou
armádou.
Dobývání naší vesnice však trvalo 26 hodin,
a proto dělostřelba způsobila značné škody na
domech a vyžádala si i oběti na lidských životech.
Útok na vesnici začal dne
11. 4. v 8 hodin ráno dělostřelbou od Skalice. První
granát dopadl před dům
Františka Tomšeje v Chaloupkách č. 250, kde urazil hrušku
a zničil celé okno. Dobývání
vesnice proto trvalo dlouho,
protože Sudoměřský potok
činil Rudé armádě velkou
překážku, v němž se Němci
dobře ukryli.
V noci Rusové učinili obchvat a zmocnili se vesnice
přes vinohrady a Vápenky.
Když se Rudoarmějci za silné
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střelby objevili ve vesnici, nadšení obyvatelstva
neznalo mezí. Lidé objímali vojáky, objímali se
navzájem, radostně zdravili a všem zářila radost
z očí.
Každý se těšil, že již svoboden, že nenávidění Němci jsou hnáni stále a stále pryč. I když se
Němcům podařilo vyházet všechny mosty, byly
tyto zase obětavou prací všech občanů za vedení
ruských ženistů provizorně opraveny, takže Rudá
armáda mohla vítězně pokračovat v postupu.
Okupanti však neměli dost na tom, že vyházeli
mosty, ale zaminovali celé pole za potokem na
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„Trávníkách“ a těmto minám padlo za oběť několik našich občanů.
Že žádná svoboda nepřichází sama a bez obětí, osvědčilo se u nás až příliš, neboť nás stála
11 obětí. Jsou to: umučený Vladimír Konečný,
popravený Jar. Klemš, při dobývání zabitý 28 let
starý a 2 měsíce ženatý Pavel Janeček č. 6, František Jagoš č. 237 a František Kuja č. 238, zastřelený Jan Klásek č. 101, na zranění zemřelý Martin
Pukanec č. 14 a Michal Kučera č. 212, Antonín
Mikl č. 152 5-letý a minou roztrhání Jan Podrazil
č. 102 a Josef Podrazil č. 186. Pavel Janeček byl
zabit vystřeleným granátem a okamžitě mrtev.
Jagoš a Kuja byli zasaženi, když vyšli z krytu vystřeleným granátem. Prvnímu byla rozbita hlava,
druhému nohy. Martin Pukanec byl raněn střepinou a zemřel v nemocnici. Michal Kučera šlápl na minu, která mu roztrhala nohu. Ta mu byla
amputována, ale zemřel. Jan Klásek byl omylem
zastřelen vojáky. Antonín Mikl byl zabit minou,

se kterou si hrál. Jan a Josef Podrazilovi zemřeli
společně byvše (když byli) roztrháni minou. Josef Podrazil zemřel jako pravý hrdina, protože
odstranil nedbaje nebezpečí smrti půl druha sta
min ze zaminovaných polí na „Trávníkoch“ Oběti
tyto nás zavazují – čest jejich památce. Pohřeb,
který se konal dvakrát, děl se za velké účasti z celého okolí.
Čerpáno z obecní kroniky
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Bilancování a výhled fotbalu v Sudoměřicích
Po nevelmi úspěšné sezoně 2017 a 2018, jsme
se rozhodli a zároveň pokusili o oživení fotbalu
v Sudoměřicích. Po úspěšném absolvování trenérského kurzu licence C jsme do našeho klubu
získali dva nové trenéry Radka Salčáka a Martina
Stanislava. Nebyly to kroky jednoduché, ale jak
se říká, trpělivost přináší ovoce.
Příprava sezony 2019/2020 začala ve velkém stylu. Po dohodě klubu SK Sudoměřice a TJ Jiskra
Strážnice, jsme společně začali trénovat u nás
na hřišti U kolní a zároveň jsme uspořádali nábor mladých fotbalistů do řad SK. Tato akce měla
velmi velký úspěch a to nejen z hlediska kvality
ale i kvantity nových členů. Po dlouhé době se
podařilo vrátit život na fotbalové hřiště U kolní a to opravdu ve velkém stylu, kdy se na hřišti
sešlo a trénovalo 40 až 50 dětí. Jednalo se o děti
mini, mladší i starší přípravky. Zabezpečily jsme
finanční prostředky na nákup nových branek pro
mladší i starší přípravku. Získali jsme finanční

Rk.

příspěvek pro hráče na fotbalové soustředění,
které se konalo společně s TJ Jiskra Strážnice na
Lučině v hotelu Radějov. Za této spolupráce jsme
pokračovali společně i v podzimní sezoně okresní soutěže mladší přípravky skupiny B. Byli jsem
velmi mile překvapeni, jak velký pokrok naši kluci
udělali. Po 11 vyhraných, 2 remízách a 1 prohraném zápase, jsme zakončili podzimní část sezony 2019 na 1 místě v tabulce a postoupili do OS
mlad. přípr. skupina A jarní části.
Tato polovina sezony byla pro nás ukázkou
toho, že když se chce, tak to opravdu jde. Byli
jsmE rádi i za kluky ze starší přípravky, kteří sice
nemohli hrát za klub SK Sudoměřice z důvodu
malého počtu hráčů, ale měli tu možnost zahrát
si za klub TJ Jiskra Strážnice. I za jejich pomoci se tento klub umístil na perfektním 2 místě.
Na konci roku 2019 se po dohodě s klubem TJ
Jiskra Strážnice uskutečnilo úspěšné ukončení
této sezony v naší tělocvičně základní školy. Co
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lepšího může být pro trenéra, než že může svým
borcům předat po takové sezoně po zásluze pohár i s překvapením.
Pro nadcházející sezonu jsme po dlouhých diskuzích přistoupili na sloučení klubu SK Sudoměřice
s TJ Jiskra Strážnice. Za oba kluby budeme přihlašovat celkem 4 soutěže a tím se otevírá možnost,
aby si mohly zahrát všechny věkové kategorie
hráčů od mini až po straší přípravku. Pro jarní
sezonu připravujeme fotbalové soustředění, které se bude konat 2. – 5. dubna v areálu TJ Jiskra
Strážnice. Na léto připravujeme letní soustředění v CHKO Bílé Karpaty ve středisku Kopánky
v období 5. – 9. srpna. Od 16. března začínáme
trénovat venku na umělce ve Strážnici a to každé pondělí, středu a pátek v týdnu od 16.30 do
18.00. Tato tréninková část se po dohodě bude
probíhat i u nás na hřišti. Budeme rádi, když se na

nás přijdete podívat na trénink nebo nás přijdete
podpořit svou účastí na mistrovské utkání. Pokud budete mít zájem přihlásit své dítě do fotbalu, neváhejte nás kontaktovat na tel. 776 668 634
Martin Stanislav nebo 605 124 360 RSDr. Štěpán
Buček. Jak je vidět nenudíme se, ale co bychom
pro ty naše borce neudělali.
V závěru bych chtěl tímto poděkovat všem hráčům, rodičům a sponzorům, kteří se podíleli na
úspěšné části soutěžního ročníku 2019. Společně si přejme, abychom pozitivních výsledků dosahovali i ve společných družstvech, které budou
hrát pod společným názvem TJ Jiskra Strážnice
– SK Sudoměřice v příštím období. Poděkování
patří rovněž činovníkům TJ Jiskra Strážnice za
vzájemnou spolupráci.
Stanislav Martin
trenér SK Sudoměřice
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Cyklistická sezona začíná
Příchodem jara je čas oprášit a nachystat na sezonu
jízdní kola. Zaslouží si odbornou prohlídku, protože
kolo je dopravní prostředek
a pohybuje se v provozu
mezi auty! Novější kola jsou
náročnější na opravy, a proto se vyplatí je předat do cykloservisu. Dobře seřízené
kolo je pohodlnější a hlavně spolehlivější na vašich
cestách. Kdo vlastní už kolo
staršího data, tak se vyplatí
koupit i nové a pohodlnější
jízdní kolo, které nabídne
nové možnosti. Moderní je
pořizování elektrokol. Jejich výhody a možnosti jsou
posunuty i pro necyklisty,
protože snižuji hendikep při
jízdě do kopcovitých terénů.
Nevýhoda je vyšší pořizovací cena a náročnější údržba
kola. Po zkušenostech můžu
říct, že je to návykové a hodně příjemné zdolávaní kopců s úsměvem. Sám jsem
zvědavý, kam až se elektronika v jízdních kolech ještě posune, jak nám bude
sloužit a dělat radost. Stále
dávám přednost klasickému
jízdnímu kolu, kdy je potřeba mít i kondičku a neřešit
dobíjení akumulátoru!
Všem přeji hodně příjemných strávených hodin
v sedle vašeho jízdního kola.
Vlasta Hynčica
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