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Vzpomínka na dobu 
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Vážení 
spoluobčané, 
čtenáři našeho 

Sudoměřického zpravodaje,

sluníčko svítí stále 
častěji, den je stále 
delší a delší a poma-
lu zapomínáme na 
poslední tři měsíce, 
na které nikdo z  nás 
nezapomene. Ná-
stup virové epidemie 
nejen nás v Sudomě-
řicích, ale i  celou re-
publiku a  také Evro-
pu zavedl do situace, 
na kterou asi nikdo 

z  nás nezapomene. Vyhlášení nouzového stavu, 
zákaz volného pohybu osob, zavíraní základních 
a  mateřských škol, zákaz cestování, omezeno 
shromažďování osob, apod. Nepříjemná doba 
pro nás všechny už pominula a vše se vrací po-
malu do normálu a nastává čas bilancování. Hlav-
ním úkolem se stalo zajištění dezinfekce, roušek, 
zajišťování rozvozu obědů a běžných nákupů pro 
zájemce z řad našich starších spoluobčanů. Důle-
žitou a zákonnou povinností bylo a je informování 
veřejnosti o důležitých nařízeních, které se měnily 
ze dne na den. I když nám Vládou ČR bylo naříze-
no omezení úředních hodin OÚ, tak činnost úřadu 
neustala a vyřizovala se běžná agenda. Samozřej-
mě se vyplňovaly různé dotazníky v  souvislosti 
s naší potřebou na ochranné pomůcky, zejména 
roušky a respirátory. Jako jedna z mála obcí v na-
šem kraji jsme po celou dobu (vyjma Bílé soboty) 
nechali otevřený sběrný dvůr, takže spoluobčané 
se mohli alespoň vrhnout do domácích úklidů, 
když už je nastalá situace nepustila do práce.

Ale, jak se říká, všechno zlé, je k něčemu dobré. 
Tato situace okamžitě aktivovala ochotné dobro-
volníky a dobrovolnice, kteří byli okamžitě ochotni 
nabídnout pomocnou ruku a ochotně zdarma šili 
roušky pro nás ostatní Sudoměřičany, zejména ty 
nejzranitelnější novým tipem viru – seniory. Bylo 
ušito několik stovek těchto ochranných pomůcek, 
které po prvotním rozvozu těm nejohroženějším, 
byly na OÚ v Sudoměřicích k dispozici i ostatním.
Zkrátka přísloví „v  nouzi poznáš přítele“ je ab-
solutně pravdivé. Na celé této nelehké době, je 
příjemné zjištění, že i mezi námi jsou lidé, kterým 
není osud ostatních lhostejný, je to obdivuhodné 
a velmi si toho vážíme. Děkuji všem, kteří se za-
pojili do pomoci ostatním, zejména ženám, které 
šily roušky pro ostatní – zaměstnankyním MŠ, Lu-
cii Stanislavové, Elišce Salčákové, Nadě Bučkové, 
Marii Zavřelové, Petře Baculíkové, Lidce Koneč-
né, Iloně Fojtíkové, Janě Miklové, Monice Marko-
vé, Anně Kobedové, Veronice Janečkové, děkuji 
také Úklidové službě AZ Kvaltin Radima Kvaltína, 
pomocnou ruku také přidala Jiřina Grombířová, 
Marek Salčák, Martin Stanislav, materiál na roušky 
věnovala Marie Macháčková a mnozí další. Děkuji 
také za radu při obstarání dezinfekce Pavlovi Fojtí-
kovi. Je radost s vámi spolupracovat.
Bohužel v důsledku epidemie muselo být zruše-
no několik naplánovaných akcí, zejména mě mrzí 
neuskutečněné tradiční Hody, které měli být letos 
od pátku až do neděle. Věřím, že v příštím roce si 
to všichni vynahradíme. 
Jak vyplývá z výše napsaného, tak se ani na chvíli 
čas nezastavil a my se intenzivně věnovali přípra-
vám investic a  také jsme si připomněli důležitý 
milník v historii naší obce a vlasti. Dne 12. dubna 
tomu bylo 75 let od chvíle, kdy se naše vesnice 
stala opět po šestiletém nacistickém útlaku opět 
svobodnou. K uctění památky těm, kteří položili 
své mladé životy za naši budoucnost při osvo-
bozování Sudoměřic a také za naše rodáky, kteří 
zemřeli v 2. světové válce, byl položen věnec u po-
mníků padlých před budovou naší základní školy, 
v místním rozhlase zazněl projev a zahrály státní 
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Usnesení z 16. zasedání

ZO Sudoměřice 

dne 25. 5. 2020

Usnesení č. 16/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli 
zápisu pana Jana Kalužu a  pana Tomáše Kočvaru, 
Dis., zapisovatelkou určuje paní Ivanu Bederkovou 
a pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1:  Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navrže-
ný program 16. zasedání Zastupitelstva obce Sudo-
měřice.
Hlasování č. 2:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/2 bylo schváleno.

hymny České republiky, Ruské federace a Rumun-
ska. 
Investiční akce jsou již v plné přípravě: Máme za 
sebou výběrové řízení na dodavatele Přístavby tě-
locvičny ZŠ. Do této soutěže se přihlásilo 6 zájem-
ců a vítězná nabídka je o více jak 2 miliony korun 
nižší, než byly stanoveny rozpočtové náklady pro-
jektantem. Nyní se chystá podpis smlouvy a  do 
podzimu příštího roku bude vše hotovo. 
Koncem května nám konečně po 10-ti měsících 
přišlo rozhodnutí o  přidělení dotace z  OPŽP na 
výsadbu větrolamu přes bývalé sady. Tato akce 
s názvem „Protierozní vegetační pásy v k.ú. Sudo-
měřice“ byla přesunuta z loňského roku. Již máme 
vybraného dodavatele, který vzešel z otevřeného 
výběrového řízení. Celkem se přihlásilo 9 zájemců 
a vítězná nabídka je ve výši 1,61 mil. Kč. I zde se 
díky otevřené soutěži podařilo cenu snížit o bez-
mála 600 tis. Kč oproti předpokládaným nákla-
dům. Celkem bude do konce tohoto roku vysaze-
no 1.116 stromů a 1.050 keřů! Výše dotace je 80 % 
celkových uznatelných nákladů.
Koncem května jsme podali žádost o  dotaci na 
vybudování komunitního centra, které vznikne 
v  budově bývalého panského statku, v  té části, 
kde v minulosti byla prodejna řeznictví. Uvidíme, 
jak dopadneme. 
Ač lze v  souvislosti se současnou krizí očekávat 
výrazný výpadek příjmů, tak tyto akce si může-
me dovolit i přes dobré hospodaření v minulých 
letech. Přípravy dalších budoucích investic budou 
postupně pokračovat, ale jejich realizace se nyní 
zdá být v nejbližší době nereálná. 
Zastupitelé se v tomto období sešli pouze jednou. 
Schválili několik kupních smluv na pozemky a tím 
i  narovnání majetkoprávních vztahů k  pozem-
kům, ale zcela určitě nejdůležitějším rozhodnutím 
bylo připojení se k dalším desítkám obcí v našem 
regionu, ke společnému podání správní žaloby 
proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu 
v Brně, kterým byl stanoven dobývací prostor pro 
těžbu štěrkopísku, a to v těsné blízkosti význam-
ného vodního zdroje Bzenec-komplex. Z  tohoto 

prameniště je zásobováno pitnou vodou cca 140 
tisíc obyvatel našeho regionu, včetně nás v Sudo-
měřicích. Touto žalobou chceme společně i s Jiho-
moravským krajem těžbě zabránit. Pevně věřím 
v úspěšnou ochranu tohoto vodního zdroje. Více 
o této problematice je v článku, od paní senátorky 
Anny Hubáčkové uvnitř tohoto vydání. 
V  nadcházejícím období prázdnin by se měly 
uskutečnit již naplánované akce: Rocková pře-
hlídka na kolečku ve Starém potoku, dále pra-
videlné akce na přístavišti pod Výklopníkem 
– Cyrilometodějské táboření, apod., Kulturkou 
spolupořádaná Rybářská noc a ukončení prázd-
nin zajistí Neonová párty a posledním srpnovém 
víkendu, v září pak Dožínky, Posezení se seniory. 
Dovolte, abych Vás srdečně na všechny tyto po-
zval.  
Závěrem přeji Vám všem klidné a pohodové pro-
žití nadcházeních prázdnin se svými nejbližšími. 

František Mikéska, 
starosta obce 
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Usnesení č. 16/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na r. 2020. 
Celkem příjmy se nemění, náklady zvýšeny o  98 
000,-Kč a fi nancování zvýšeno o 98 000,-Kč. 
Hlasování č. 3:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce na r. 2020. 
Celkem příjmy zvýšeny o 89 400,-Kč, náklady zvýše-
ny o 197 00,-Kč a fi nancování zvýšeno o 107 600,-Kč. 
Hlasování č. 4:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
zprávu kontrolního výboru o  plnění usnesení ZO 
a schvaluje plán kontrol KV do konce roku 2020.
Hlasování č. 5:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/6:

Zastupitelstvo obce rozhoduje, že k  pozemkům 
obce bude s účinností tohoto usnesení sjednáváno 
pachtovné/nájemné v min. výši 3,- Kč/m²/rok.
Hlasování č. 6:  Pro 9, Proti 1 (T. Kočvara), Zdrželi se 0   
Usnesení č. 16/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č.1/2020, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostran-
ství v upraveném znění. 
Hlasování č. 7:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/8:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi 
pozemku parc. č. 1497/43, vodní plocha o výměře 
98 m2 a nově vzniklého pozemku parc. č. 1624/23, 
orná půda o výměře 74 m2, který vznikl na zákla-

dě GP pro rozdělení pozemků č. 915-45/2020, od 
XXXXXXXXXXX  za celkovou cenu 7 880,-Kč.
Hlasování č. 8:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0   
Usnesení č. 16/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/9:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje směnu 
pozemků parc. č. 4117 o  výměře 545 m2 a  parc. 
č.  3694 o  výměře 606 m² mezi Obcí Sudoměřice, 
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice a XXXXXXXX 
s  doplatkem ze strany Obce Sudoměřice ve výši 
1220,-Kč. 
Hlasování č. 9:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0  
Usnesení č. 16/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/10:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje směnu 
nově vzniklých pozemků, parc.č. 4903/3 o výměře 
3m2, parc. č. 4903/2 o výměře 45 m2, 1591/25 o vý-
měře 56m2 za pozemky parc. č. 4902/9 o  výměře 
126 m2, parc. č. 4902/10 o  výměře 352 m2, které 
vznikly na základě geometrického plánu pro roz-
dělení pozemků č.904-161/2019 ze dne 14. 4. 2020,  
mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice a XXXXXXXXXXXXXXX s doplatkem ze 
strany Obce Sudoměřice ve výši 84 150,-Kč. 
Hlasování č. 10:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (T. Kočva-
ra) 
Usnesení č. 16/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice podmiňuje podání 
návrhu na vklad směnné smlouvy prodejem pozem-
ků parc. č. 4902/3, parc. č. 4902/4, parc. č. 4902/5, 
parc. č. 4902/6, parc.  4902/7 a parc. č. 4902/8 majite-
lům pozemků v lokalitě Pod Vápenkami nebo obci. 
Hlasování č. 11:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (T. Kočvara)
Usnesení č. 16/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/12:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej 
pozemku parc. č.  937 o vým. 22 m2 v k. ú. Sudo-
měřice XXXXXXXXXXXXXXXXXXX za celkovou cenu 
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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 Zastupitel-
stvem obce Sudoměřice při obdobných prodejích 
pozemků.
Hlasování č. 12:  Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 2 (J. Buček, 
R. Salčák)
Usnesení č. 16/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/13:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej 
pozemku parc. č.  708 o vým. 562 m2 v k. ú. Sudomě-
řice XXXXXXXXXXXXXX, za celkovou cenu 5620,- Kč, 
která je nižší než cena v daném místě a čase obvyk-
lá, a to z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů 
a již dříve přijatých usnesení Zastupitelstvem obce 
Sudoměřice při obdobných prodejích pozemků.
Hlasování č. 13:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Buček)
Usnesení č. 16/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/14:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu 
a místostarostu k zahájení patřičných kroků k pro-
deji pozemku par. č. 233 o vým. 63 m2 v k. ú. Sudo-
měřice.
Hlasování č. 14:  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 3 (R. Salčák, 
D. Janeček, J. Buček)
Usnesení č. 16/14 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/15:  
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
Obec Sudoměřice v území působnosti MAS Stráž-
nicko, z.s. souhlasí se zařazením území obce Sudo-
měřice do území působnosti MAS Strážnicko, z.s. na 
programové období 2021 – 2027.
Hlasování č. 15:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/15 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/16:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
č.11/2020/Dot o  poskytnutí účelové dotace z  roz-
počtu Obce Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, Su-
doměřice č. 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 

a Městem Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 
01 Hodonín, IČ 00284891.
Hlasování č. 16:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 16/16 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/17:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Darovací 
smlouvu č. 12/2020/Dot mezi Obcí Sudoměřice, Su-
doměřice č. 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 
a Nemocnicí TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 
26 Hodonín, IČ 00226637.
Hlasování č. 17:  Pro 8, Proti 2 (D. Janeček, T. Jane-
ček), Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/17 bylo schváleno.

U snesení č. 16/18:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Do-
hodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
č. 2020/80/021 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 
č. 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a společ-
ností Vodovody a kanalizace, a.s., Purkyňova 2933/2, 
695 11 Hodonín, IČ 49454544.
Hlasování č. 18:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/18 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/19:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Do-
hodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací 
č. 2020/80/022 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 
č. 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a společ-
ností Vodovody a kanalizace, a.s., Purkyňova 2933/2, 
695 11 Hodonín, IČ 49454544.
Hlasování č. 19:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/19 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/20:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje povo-
lení výjimky v závazných regulativách výstavby RD 
v  lokalitě Pod Vápenkami  na parc. č. 1591/11 v  k. 
ú. Sudoměřice, změnu přípustného sklonu střešní 
roviny na minimální sklon 25° a pověřuje starostu 
a místostarostu k zajištění veškerých náležitostí vy-
plývajících z tohoto usnesení.
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Zasedání ZO Sudoměřice dne 25. 5. 2020 v místní tělocvičně

Hlasování č. 20:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Buček)
Usnesení č. 16/20 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/21:  
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
řádné splnění závazků vzniklých z  Kupní smlouvy, 
o  zřízení práva zpětné koupě ze dne 26. 10. 2015 
mezi Obcí Sudoměřice a XXXXXXX a pověřuje sta-
rostu obce k vyřízení všech potřebných náležitostí 
pro výmaz – zrušení tohoto práva z KN na LV č. 2596 
pro obec a k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 21:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/21 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/22:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspě-
vek Malovanému kraji, z.s., 17. listopadu 1, a, 690 02 
Břeclav, IČ 270 10 511 ve výší 5 000,-Kč na podporu 
vydávání časopisu.
Hlasování č. 22:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0  
Usnesení č. 16/22 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/23:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje pří-
spěvek Lince bezpečí, z. s.
Hlasování č. 23:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0       
Usnesení č. 16/23 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/24:   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje darova-

cí smlouvu č.13/2020/Dot mezi Obcí Sudoměřice, 
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 
a Městem Kyjov, Masarykovo nám č. p. 30, 697 01 
Kyjov, IČ 00285030.
Hlasování č. 24:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/24 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/25:   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
důvodovou zprávu ze dne 22. 2. 2020 o právním 
zastoupení obcí/měst v  zájmu dosažení společ-
ného cíle – Společná právní obrana proti povolení 
těžby štěrkopísku v  lokalitě Uherský Ostroh v  sa-
mostatné linii ochrany ústavních práv samosprávy 
a  dosažení dodržování základních principů vol-
ného správního uvážení, popř. v  kooperaci s  linií 
správního řízení.
Hlasování č. 25:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 16/25 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/26:   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navr-
žený postup a uděluje plnou moc Mgr. Janě Zwyr-
tek Hamplové, advokátce specializující se na právo 
územních samospráv, v předloženém znění. 
Hlasování č. 26:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/26 bylo schváleno.

František Mikéska – starosta
Robert Šrédl – místostarosta



2/2020 www.obecsudomerice.cz

8

Před 75 lety byla osvobozena 

Obec Sudoměřice 

a 9. května 1945 skončila 

druhá světová válka.

12. dubna t. r. řada našich spoluobčanů spolu 
s představitelem naší obce věnovali tichou vzpo-
mínku osvoboditelům a  padlým vojákům Rudé 
armády, rumunské armády a padlých našich ob-
čanům při osvobozování naší obce Sudoměřice 
u  pomníku II. světové války před místní základ-
ní školou. U  pomníku padlých vojáků a  občanů 
v závěrečných bojích při osvobozování Sudomě-
řic byl položen věnec a kytička květů za doprovo-
du hymny České republiky, Ruské federace a Ru-
munské republiky a  následně byla provedena 

pietní vzpomínka v místním rozhlase.
Ti všichni padlí vojáci při osvobozování nejen 
naší vesnice položili životy daleko od svých do-
movů, abychom my mohli žít. Ti padlí měli své 
rodiny, své naděje, sny a  touhy. Namísto toho 
spí svůj věčný spánek v moravské a české zemi. 
S tichou úctou, vzpomínkou a pokorou byl polo-
žen věnec od občanů jako hold osvoboditelům 
a padlým. Letošní oslavy byly komorně laděny ve 
srovnání s jinými předcházejícími léty v důsledku 
pandemie.
12. duben, ale i 9. květen 1945 jsou dny, které na-
vždy zůstanou zapsány zlatým písmem v našich 
srdcích, jako dny vítězství spojeneckých armád 
nad nacistickým Německem. 
Nikdy nezapomeneme na hrdinství těch, díky 
kterým dnes můžeme žít v míru.

Dr. Štěpán Buček - Zastupitel Obce Sudoměřice

Věnec před pomníkem padlých v II. světové válce před ZŠ – 12. duben 2020
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Místní knihovna
Milí čtenáři,
píšu tento článek v době, kdy je knihovna již pár 
týdnů znovu otevřena poté, co musela být z dů-
vodu rozšíření koronaviru v České republice uza-
vřena. Knihovna byla uzavřena od 13. 3. a její služ-
by byly opět obnoveny od 1. 5., ovšem s určitými 
hygienickými omezeními, která platí až do jejich 
odvolání. Tato hygienická nařízení jsou:
- vstup do knihovny pouze s rouškou, respiráto-

rem nebo jiným krytím dýchacích cest
- při vstupu si nasaďte rukavice nebo použijte 

dezinfekci
- snažte se dodržet rozestupy 2 metry
- omezte délku svého pobytu v knihovně na ne-

zbytně nutnou dobu

V době znovuotevření knihovny platilo ještě jed-
no opatření a tím byla karanténa vrácených knih. 
Ta platila v době nouzového stavu a po domluvě 
s panem starostou jsem tuto karanténu knih zru-
šila, takže si už budete moct půjčit i vrácené knihy. 
Aby mohla být knihovna otevřena, musela jsem 
splnit určitá hygienická nařízení, tak např. při 
příchodu si můžete všimnout ubrusů na obou 
stolech. Ty jsou omývatelné a slouží k lepší dezin-
fekci povrchu stolů, které přicházejí do kontaktu 
s  knihami. Dalším nařízením je používání dezin-
fekce na dezinfi kování povrchů v knihovně, a také 
byste ji měli použít Vy, návštěvníci, předtím, než 
si začnete vybírat knihy. Případně můžete použít 
rukavice. Povinným nařízením je také nošení rouš-
ky, respirátoru nebo jiného krytí dýchacích cest 
jak ze strany návštěvníků, tak z  mojí strany. A  já 
ještě používám ochranné rukavice při manipulaci 
s knihami. Jsou to omezující nařízení, které je však 
nutné a důležité dodržovat, aby knihovna mohla 
být otevřena. Proto bych Vás chtěla požádat o pře-
čtení nových pravidel a jejich dodržování při vaší 
návštěvě, stejně jako je dodrželi ti čtenáři, kteří už 
svou první návštěvu knihovny po jejím znovuote-

vření absolvovali. Tímto bych jim chtěla poděko-
vat za pochopení nynější situace a děkuji za po-
chopení i  dalším čtenářům, kteří se na návštěvu 
knihovny ještě chystají. Takže při dodržování výše 
zmíněných hygienických nařízení můžete naši 
knihovnu s klidem navštívit.
Jak již bylo řečeno, tak od 1. 5. je knihovna ote-
vřena i se všemi svými službami, tedy výpůjčkami 
či rezervacemi knih z  fondu naší knihovny nebo 
knih a  audioknih z  výměnného fondu. Rozvozy 
knih z VF už byly také ze strany Městské knihovny 
v Hodoníně obnoveny, takže jakmile přijdou zare-
zervované knihy, dám vědět těm čtenářům, kteří 
je chtěli rezervovat. Ještě bych Vám chtěla připo-
menout nový email knihovny, kam můžete psát 
své požadavky na knihovnu nebo poslat nějaký 
dotaz: knihovna@obecsudomerice.cz. 
Podle doporučení Ústřední knihovnické rady ČR 
pro provoz knihoven po skončení nouzového sta-
vu bych Vás chtěla upozornit na velmi malé riziko 
přenosu nákazy z knih. Je to riziko velmi malé a při 
dodržování hygienických pravidel nepravděpo-
dobné. Pokud však chcete, tak můžete vypůjčené 
knihy z knihovny nechat po dobu pár dní odlože-
né na jednom místě, než si je začnete číst.
Prázdniny jsou za dveřmi a v tuto dobu bývá změ-
něna také otevírací doba. Takže v termínu od 1. 7. 
do 31. 8. bude knihovna otevřena každý týden, ale 
pouze v pátek. V úterý bude knihovna uzavřena. 
Termíny otevření: 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 
7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8. v čase do 14:00 do 20:00 
hodin. 
To je prozatím poslední nová informace, kterou 
jsem Vám chtěla sdělit, a uvidíme, co přinesou dal-
ší týdny tohoto roku. Budu ráda, když opět začne-
te naši knihovnu pravidelně navštěvovat tak jako 
dřív a budu se na Vás těšit.

Monika Podrazilová, 
knihovnice
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Co s odpady 

z našich domácností

Vážení spoluobčané, 
s  ohledem na postupné zvyšování podílu nevy-
tříděné složky odpadu z našich domácností v po-
pelnicích Vám předkládám přehled, jak správně 
třídit vyprodukovaný odpad v našich domovech. 
Neustále se stává, že v  popelnicích se nacházejí 
složky, které do nich určitě nepatří. Jen ku příkla-
du: shrabky se zahrádek včetně zeminy a  kame-
nů, zářivky (je to nebezpečný odpad!), tráva, keře 
a květiny apod. 

Obec Sudoměřice má dlouhodobě zvyšující se 
náklady na likvidaci odpadů. Roční náklady ve 
výši 1,32 mil. Kč nejsou malé a  nejvyšší podíl 
z této částky činní poplatek za uložení na skládce 
TKO. Tento poplatek činí 1098,-Kč a při množství 
387 tun v  roce 2019 je částka 424 tis. Kč. S  jis-

totou lze konstatovat, že v  našich popelnicích 
končí zbytečně to, co tam nepatří. V  roce 2020 
museli zastupitelé přistoupit k  nepříjemnému 
a nepopulárnímu kroku, a to ke zvýšení poplat-
ku za svoz odpadu, kdy nově činí 500,-Kč/osobu 
a  rok. Na druhou stranu má každý občan mož-
nost zdarma (v  jiných obcích a  městech je tato 
služba částečně zpoplatněna a omezena množ-
stvím) uložit veškerý odpad na sběrném dvoře 
nebo kompostárně. Zároveň je i  možnost, a  to 
také zdarma, přistavit kontejner na BRKO (bio-
logicky rozložitelný komunální odpad) k  Vašim 
domovům a obecní pracovníci tuto kompostova-
telnou složku odpadů odvezou na kompostárnu 
k dalšímu zpracování. Obdobně svážíme i klestí, 
např. vinařů. Je velká škoda a hlavně zbytečně za 
to platíme, když tráva končí v popelnici. Věřím, že 
všichni začneme využívat všech možností, kte-
ré máme – sběrný dvůr, kompostárnu – není to 
v každé obci samozřejmost.
Děkuji za pochopení 

František Mikéska 

Do popelnic se nesmí ukládat: 

velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapali-
ny, látky žíravé, látky výbušné, zápalné a lehce 
vznětlivé, kafilerní odpad (uhynulá zvířata), 
zemina, kamenivo a stavební suť, nebezpečné 
odpad (např. zářivky, výbojky, akumulátory, 
baterie, obaly od kyselin, barev, ředidel, olejů 
apod.) a materiály ohrožující zdraví nebo bez-
pečnost lidí manipulujících s těmito nádobami.

V případě, že pracovníci zajištující svoz popelnic 
zjistí, že v nádobě je umístěn tento nepovolený 
odpad, NEBUDE POPELNICE VYVEZENA!!

Směsný komunální odpad   

- svoz popelnic každých 14 dnů – čtvrtek 

Zde je tabulka jak nakládat s odpady, které se 
mohou dále vytřídit:

Papír

a) papírový obal - kartony  – tyto obaly není 
nutno trhat na menší kusy, obecní zaměstnan-
ci odeberou každých 14 dnů, vždy při svozu 
komunálního odpadu (jako dosud) nebo dodá 
občan na sběrný dvůr.                           
b) smíšený papír – noviny, letáky, lepenka – 
svázaný do balíků obecní zaměstnanci odebe-
rou každých 14 dnů, vždy při svozu komunální-
ho odpadu nebo dodá občan na sběrný dvůr.
c) ostatní papír - vše, co nepatří do a) a b) mimo 
nebezpečné odpady – barva pytle MODRÁ 
– obecní zaměstnanci odeberou každých 14 
dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako 
dosud)   nebo dodá občan na sběrný dvůr.
Pozn.: Do MODRÝCH pytlů na tříděný papír ne-
patří, např. prázdné pytle od cementů, zednic-
kých lepidel, malt, atd.
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Plasty 

a) PET láhve - barva pytle ŽLUTÁ – sešlapané 
- obecní zaměstnanci odeberou každých 14 
dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako 
dosud) nebo dodá občan na sběrný dvůr. 
b) ostatní plastové obaly – barva pytle ŽLUTÁ -  
kanystry, obaly od čisticích prostředků, pracích 
prášků, jogurtů, apod. - vše vymyté a  sešla-
pané.  Transparentní folie čiré, strečky, apod. 
obecní zaměstnanci odeberou každých 14 
dnů, vždy při svozu komunálního odpadu (jako 
dosud) nebo  dodá občan na sběrný dvůr.
c) ostatní plasty- např. plastový nábytek, bed-
ničky od ovoce, apod. dodá občan na sběrný 

dvůr.

Pozn: Veškeré obaly a fólie musí být zbave-

ny zbytků jídel a nápojů, láhve a obaly musí 

být sešlapány!

Do kontejnerů v obci typu REFLEX, tzv. zvo-

nů ukládat veškeré obaly sešlapané tak, aby 

se do nich vlezlo co nejvíce dané komodity. 

Obaly TETRAPAK

barva pytle ČERVENÁ – prázdné a sešlapané – 
jako doposud, obecní zaměstnanci odeberou 
každých 14 dnů, vždy při svozu komunálního 
odpadu nebo dodá občan na sběrný dvůr.

Sklo

a) sběrná místa v obci (třídit na bílé a barevné)
b) sběrný dvůr odpadů -  sklo o větších rozmě-
rech, ale i další skleněný odpad včetně lahví – 
dodá občan na sběrný dvůr

Objemný odpad 

odpad větších rozměrů (staré kusy nábytku, 
pytle od cementu a  dalších stavebních hmot, 
pytle s plastovou výplní, znečištěné různé typy 
nádob, kuchyňské potřeby, keramika, staré 
textilie, apod. - dodá občan na sběrný dvůr.

Směsné stavební odpady

okna, dveře, apod. na sběrný dvůr dodá ob-

čan (na SD bude z oken odstraněno sklo z vý-
plní, uloženo do samostatného kontejneru, 
rámy oken zvlášť).

Stavební suť (cihla, beton) – dodá občan na 

sběrný dvůr.

BIO odpad 

a) samostatně tráva, zbytky rostlin, listí, apod.
b) samostatně rostlinné zbytky z  údržby stro-
mů a keřů (větve, apod. krácené)- dodá občan 

na sběrný dvůr.

Pneumatiky – jen z osobních a malých dodáv-
kových vozidel v omezené míře -  dodá občan 

na sběrný dvůr

POZOR: v  maximální míře využívat pneu-

servisů při výměnách či opravách - mají PO-

VINNOST ponechat si opotřebované pneu 

v rámci ZPĚTNÉHO ODBĚRU.  

Televize, ledničky, mrazáky – pokud mož-
no kompletní bez demontovaných součástí - 
dodá občan na sběrný dvůr.

POZOR: v maximální míře využívat prodejců 

těchto zařízení – mají POVINNOST ponechat 

si starý spotřebič v případě prodeje nového 

v rámci ZPĚTNÉHO ODBĚRU.

Elektroodpad ostatní – (všechny další použité 
výrobky elektro) - dodá občan na sběrný dvůr.

Nebezpečný odpad - tj. barvy, ředidla, postři-
ky, oleje, absorpční materiály, znečištěné odě-
vy od nebezpečných látek, zářivky, výbojky, 
apod. – občan odloží na sběrný dvůr.

Oblečení, oděvy a hračky -  možnost uložení 
oblečení, obuvi a hraček do kontejneru umíst-
něného u zdravotního střediska. 

František Mikéska
Starosta obce
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Proč má mít štěrk přednost před pitnou vodou? 

Kauza pokračuje…

Záměr soukromé fi rmy, těžby štěrkopísků v  Uher-
ském Ostrohu, prošel od roku 2006 několika procesy 
posuzování. Problémem bylo, že těžební prostor je 
umístěn v těsné blízkosti strategického prameniště 
Bzenec-komplex pro 86 měst a obcí Jihomoravské-
ho kraje [okr. Hodonín, Břeclav] a dvě obce Zlínské-
ho kraje a to je celkem více než 140 tisíc obyvatel. 
Původně bylo žádáno o  těžbu v  rozsahu 400 ti-
síc tun za rok, pak došlo k úpravě na 350 tisíc tun 
za rok. Tyto záměry byly sice projednány, ale nikdy 
nebylo posuzování dokončeno. Znalecké posudky 
je vyhodnocovaly jako velké riziko pro vodní zdroj 
Bzenec-komplex. V  roce 2010 byl na Ministerstvo 
životního prostředí podán další návrh na EIA, který 
byl v roce 2012 aktualizován, upřesněn na 200 tisíc 
tun za rok. I přes mnoho zamítavých stanovisek byl 
kladně posouzen a Ministerstvo životního prostředí 
v roce 2015 vydalo souhlasné stanovisko k těžbě. 
Velmi zajímavé v tomto procesu byla účelovost ce-
lého posuzování. Negativní stanoviska správních 
orgánů byla nestandardními postupy měněna, 
dokonce byla odňata Ministerstvu zdravotnictví 
příslušnost z  Krajské hygienické stanice Jihomo-
ravského kraje, která se vyjadřovala velmi negativ-
ně a jasně vyjadřovala obavy o kvalitu pitné vody. 
Pravomoci byly převedeny na Krajskou hygienickou 
stanici Zlínského kraje, která vydala kladné stano-
visko. A proč ne, vždyť obyvatel Zlínského kraje se 
zásobení vodou nedotýká. Nestandardnost v  po-
stupech některých správních orgánů konstato-
vala a  velmi podrobně popsala nakonec i Veřejná 
ochránkyně práv. Její zpráva však nikdy nebyla Mi-
nisterstvem životního prostředí ani báňským úřa-
dem vzata v úvahu, stejně jako závěry dvou petic 
projednaných v Poslanecké sněmovně v roce 2014 
a v Senátu v roce 2018.
Na velká rizika těžby a negativní ovlivnění vodního 
zdroje jasně upozorňuje i stanovisko České geolo-

gické služby z  roku 2017. Kromě jiného uvádí, že 
odtěžení stropního izolátoru hlín a odkrytí hladiny 
podzemní vody je nezvratný proces, který zvyšuje 
zranitelnost významného vodního zdroje. Vhledem 
ke strategickému významu zdroje Bzenec-komplex, 
je nezbytné vyloučit všechna negativní ovlivnění 
těžbou a jejími důsledky. Příslušné orgány (Minister-
stvo životního prostředí, báňský úřad) ani nebraly 
v  úvahu dopady změn klimatu a  na prohlubující 
sucho, zřetelné od roku 2015. Přes všechny námitky 
obcí, spolků a Jihomoravského kraje bylo nakonec 
v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutí Obvodní-
ho báňského úřadu v Brně o stanovení dobývacího 
prostoru dne 19. 5. 2020. Nejde jen o administrativ-
ní vymezení území, jak se snaží Ministerstvo životní-
ho prostředí uklidňovat. Firma již může připravovat 
těžbu, neboť procesem EIA byly posouzeny i hornic-
ké práce, nejen hranice a kapacita těžby.
Český báňský úřad Praha prostě v celém odvolacím 
řízení rezignoval na ověřování skutečného stavu, 
ověřování aktuálních podmínek v území, nezabýval 
se hodnocením nových podkladů, pouze mecha-
nicky přebral závěry EIA. Nevnesl do řízení žádnou 
vlastní úvahu, i když mu to alibisticky doporučil sám 
ministr životního prostředí ve svém stanovisku ze 
dne 4. 12. 2019. Ještě v lednu 2020 ministr v tisku 
uvádí: „Upozornili jsme báňský úřad na nové sku-
tečnosti, kterými by se měl nejenom s ohledem na 
změnu klimatu a  přetrvávající sucho zabývat“. Nu, 
papír snese vše a vše lze také vykládat dvojím způ-
sobem. 
Obce jsou připraveny podat správní žalobu k soudu, 
požádat soud o odkladný účinek. Až těžba negativ-
ně ovlivní životy nás všech, bude již příliš pozdě. Pit-
nou vodu nám už nikdo nikdy nevrátí!

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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Na naší pitné vodě nám záleží. Děkuji za to, že jste přišli! 

V  sobotu 13. 6. 2020 se uskutečnil Protestní po-
chod Za vodu pro lidi. Pochod se těšil mimořád-
né přízni počasí, ale především mimořádné přízni 
účastníků. Silně zastoupené průvody z Veselí nad 
Moravou, Moravského Písku a Uherského Ostrohu 
se sešly na místě plánované těžby štěrků. Právě 
těžbu štěrků považujeme za velké riziko ohrože-
ní našich zdrojů pitné vody, které jsme také mohli 
z toho místa vidět. Sešlo se hodně starostek, sta-
rostů, politiků a přišel nás podpořit i pan hejtman, 
který potvrdil, že i Jihomoravský kraj podá žalobu 
na rozhodnutí báňského úřadu. To je pro nás vel-
mi dobrá zpráva – žalobu podávají města a obce 
a samostatnou žalobu podají i Vodovody a kanali-
zace Hodonín. Velmi si vážím především podpory 
Vás občanů, kteří jste přišli ve skutečně hojném 

počtu – snad i 2000 lidí. Děkuji všem, co se zúčast-
nili i těm, co nás podporují, ale nemohli se zúčast-
nit a poslali své povzbuzení.

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko



2/2020 www.obecsudomerice.cz

14



Sudoměřický zpravodaj

15



2/2020 www.obecsudomerice.cz

16

Moravská vlajka na počest příchodu 

Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a  Metoděje 
k nám na Moravu byla událost obrovského kul-
turního a duchovního významu nejen pro naši 
zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest 
této události bude u volební místnosti na statku 
vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je 
v současnosti také vnímána jako symbol souná-
ležitosti občanů k území Moravy, jejího duchov-
ního a společenského života. 

Historie 

moravské vlajky

Dnešní hojně rozšířená 
podoba moravské vlajky 
vychází ze zemských ba-
rev, zlaté a červené, kte-
rých se od počátku 19. 
století používalo k  výz-
době, později začaly být 
vyvěšovány i jako prapo-
ry. Ofi ciálního stvrzení se 
dočkaly v roce 1848, kdy 

poslanci Moravského zemského sněmu schváli-
li 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se 
defi nuje zemský znak a  zemské barvy: „Země 
moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, 
totiž orlici vpravo hledící, v  poli modrém a  čer-
venozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zla-
tá 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 naciona-
lismu, to byla právě moravská vlajka, která sjed-
nocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na 
národnost. Ačkoliv události dvacátého století ne-
byly 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 po-
měrů po roce 1989. Tradiční žlutočervené mo-
ravské 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 este-
tickou úroveň získala 
velmi rychle oblibu po 
celé Moravě a  stala se 
základní a  všeobecně 
uznávanou podobou 
moravské vlajky sou-
časnosti.

Další použití  moravské vlajky

Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá mo-
ravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s mo-
ravskou historií. 28. března si připomínáme výročí 
narození světoznámého moravského učence Jana 
Ámose Komenského, 15. září význačného morav-
ského politika a diplomata, ochránce moravských 
zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotí-
na. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucem-
burského, zvaného též Moravský, římským králem 
připadá na první říjen, 28. října si připomínáme 
si nejen vznik Československé republiky, ale také 
svatořečení velkomoravského panovníka Rosti-
slava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a udá-
losti spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či 
některým z významných rodáků.

Zpracovala Moravská národní obec, z.s

Další informace a kontakty: 
http://zamoravu.eu/

Zemské barvy 
a znak Moravy, 1900

Současná podoba 
moravské vlajky
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Velikonoce ve farnosti v době pandemie

foto: Martin Mikl, ml.
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Ze školních lavic
Poslední čtvrtletí tohoto školního roku mělo 

pro všechny zcela jiný a  nečekaný průběh. 

Všechny připravené akce byly zrušené, stej-

ně tak jako výuka ve škole. Vláda totiž svým 

usnesením ze dne 12. 3. 2020 zakázala osob-

ní přítomnost žáků mimo jiné také v základ-

ních školách.

Pro nás pro všechny nastala nová situace, 

na kterou nikdo nebyl připravený a  to ani 

MŠMT. Sporadicky a nahodile jsme získávaly 

informace, mnohdy zkreslené médii.

Přesto všechno naše škola během prvního 

týdne nouzového stavu zajistila výuku žáků 

na dálku. Komunikace se žáky a  zákonnými 

zástupci probíhala především prostřednic-

tvím mailu, telefonu a  soc. sítí (Mesenger, 

WhatsApp, Skype, apod.). Při distanční výu-

ce byly využity různé školní portály, výukové 

programy, videa, kanály, programy TV, pra-

covní listy, vlastní video a  audio nahrávky, 

webové stránky školy, tříd atd.

Pro žáky první třídy si mimo jiné paní učitelka 
Damborská připravila Honbu za pokladem. Žá-
kům natočila sérii videí, ve kterých pirátský pa-
poušek ALBUS žáky směřoval, aby našli poklady 
schované na různých místech v obci. Cílem ukry-
tých „kešek“ bylo, aby se žáci naučili poznávat 
blízké i  vzdálené okolí Sudoměřic, vylepšili si 
schopnost orientace v  prostoru a  pomocí zá-
bavných úkolů procvičili učivo nebo se pobavili 
v rámci rodiny. 

Žáci druhého ročníku se pod vedením paní uči-
telky Orságové s novou formou distanční výuky 
vypořádali také velmi dobře. Práce probíhala for-
mou komunikace přes mailové schránky rodičů, 
všichni žáci se velmi snažili a za jejich snahu při 
domácím učení jim byla obratem poslána odmě-
na – velký palec. Tyto palce děti sbírají v průběhu 
celého školního roku a slouží jim společně jako 

odměnový systém za dobře odvedenou práci. 
Palce se jim velmi osvědčily a děti je i nadále kaž-
dodenně berou jako pozitivní motivaci. 
V týdnu od 20. 4. do 24. 4. se žáci 3. a 4. ročníku 
se pod vedením paní učitelky Daňkové věnovali 
v  domácím prostředí projektu Den Země. Žáci 
měli na výběr   různé činnosti. Mohli si vybrat 
z  různých povolání a  téma zpracovat praktic-
ky dle svých dovedností, možností a  zálib. Ně-
kteří jako zahradníci sadili stromy, někteří jako 
architekti stavěli domečky z přírodnin, jiní jako 
spisovatelé skládali básně. Jako další výstupy 
projektu byly vytvořeny také naučné plakáty 
o ohroženém druhu zvířete, pexesa s ekologic-
kou tematikou, hry a další. 
Žáci 5. ročníku během distanční výuky plnili 
mimo jiné také dobrovolný úkol. V  době má-
jového prodlouženého víkendu měli cestou 
na Mlýnky najít zadání úlohy o Harry Potterovi 
s tajenkou a řešení odeslat do neděle večera. Cí-
lem bylo, aby si rodiny s dětmi udělaly výlet do 
přírody. Paní učitelka Foltýnová svým žákům vy-
tvářela také výuková videa a zvukové nahrávky 
pro lepší zvládnutí učiva AJ.
Úzká spolupráce se zákonnými zástupci 

a  žáky probíhala v  převážné většině na vy-

nikající úrovni a v pozitivní atmosféře. Rodi-
čům za jejich spolupráci v této mimořádné situ-
aci patří obrovské díky.
Pro naše žáky se škola znovuotevřela dne 

25. 5. 2020. Výuka probíhá ve skupinách do 

max. počtu 15 žáků a je nepovinná. Do výu-

ky ve škole se zapojilo cca 70% žáků. Ostatní 

pokračují ve výuce na dálku. 

Ze školní družiny …

V rámci souvislosti opatření výskytu onemocně-
ní COVID-19 byl přerušen v době od 11. 3. také 
provoz Školní družiny. Paní vychovatelky praco-
valy z domu. Kromě přípravy různých tematicky 
zaměřených her, sportovních aktivit a  výtvar-
ných činností pro děti připravovaly také výrobky 
pro podzimní a  vánoční jarmark a  dárečky pro 
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naše důchodce.
V den otevření školy 25. 5. 2020 vzhledem k přís-
ným hygienickým opatřením došlo ke změně 
v organizaci ŠD. Děti byly rozděleny do tří skupin 
dle ročníků (1., 2. a 3. ročník). Jednotlivé skupiny 
se střídají při činnostech na školní zahradě. Spor-
tují, hrají různé hry, soutěže, chodí na vycházky. 
Ve třídách pak kreslí, tvoří, vyrábí různé výrobky 
z papíru, korálků, hrají deskové hry apod.

Zápis do 1. třídy

Dne 7. dubna 2020 se uskutečnil Zápis do 

1.  třídy. Ten letos probíhal bez účasti dětí 

a  za dodržení všech předepsaných bezpeč-

nostních opatření v  souvislosti s  Covid-19. 

K  základnímu vzdělávání od školního roku 

2020/2021 bylo zapsáno do naší školy 13 

dětí.  Rozhodnutí o dokladu školní docházky 

bylo vydáno ve čtyřech případech. 

Šablony II 

I  přes malou „přestávku“ pokračujeme v  napl-
ňování cílů projektu EU „CESTA JE CÍL“, zamě-
řeným na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků 
žáků v  klíčových kompetencích, podporu škol-
ních projektů, personální podporu, dále podpo-

ru profesního růstu pedagogických pracovníků 
pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžné-
ho sebevzdělávání. Realizace neuskutečněných 
projektů se přesunuje na podzim.

Život dětem

V rámci charitativní sbírky Život dětem bylo vy-
bráno 1.320 Kč. Částka bude použita na pomoc 
dětem se závažnými onemocněními, které jsou 
stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů 
a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického 
materiálu, speciální výživy, rehabilitačních poby-
tů apod.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení nového školního roku se 
uskuteční v úterý 1. září 2020 v 8.30 hodin v tě-
locvičně ZŠ.

Všem žákům, rodičům, zřizovateli, sponzo-

rům a přátelům školy děkujeme za spolupráci 

v  tomto školním roce a  přejeme krásné a  po-

hodové letní dny.

 
Kolektiv ZŠ Sudoměřice

Albusova honba za pokladem v 1. třídě
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Luky zahradníkem

Ondrův hmyzí domeček

Pavlíkova domácí příprava

Domácí procvičování Helenčina koláž Honza – Den Země
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Ze života mateřské školy
V souvislosti s mimořádným opatřením byla naše 
MŠ dne 17. 3. 2020 uzavřena. 
Po uzavření MŠ jsme desinfi kovali všechny hračky, 
prostory a snažili jsme se připravit prostředí školky 
na to, až se k nám děti po karanténě vrátí. Provoz-
ní zaměstnanci vybudovali nový záhon na bylinky 
na zahradě MŠ a před budovou vysázeli nový zá-
hon muškátů a truhlíky, které zdobí okna MŠ. Tak 
jako spousta občanů jsme chtěli přispět s pomo-
cí potřebným i  my zaměstnanci mateřské školy, 
a proto jsme se zapojili do šití roušek. Tímto bych 
chtěla všem zaměstnancům a provozním pracov-
níkům poděkovat za jejich pomoc. Velké díky patří 
i  paním kuchařkám za jejich obětavou práci, kdy 
v době nouzového stavu vařily pro starší spoluob-
čany a se vzniklou situací se vypořádaly, jak nejlépe 
mohly.
V době uzavření školky jsme se snažili zabezpečit 
vzdělávání dětí formou rozvozu pracovních sešitků 
a pracovních listů na adresy bydliště dětí. Rodiče 
měli možnost nalézt na webových stránkách MŠ 
informace ke vzdělávání, odkazy na různé vzdě-
lávací portály a  další webové stránky pro rozvoj 
vědomostí dětí. Odměnou za naše snažení byla 
odezva rodičů, kteří nám posílali fotografi e dětí při 
plnění těchto úkolů. 
Dne 7. 5. 2020 proběhl zápis dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2020/2021, a to bez pří-
tomnosti dětí za dodržení bezpečnostních opat-
ření vydaných Ministerstvem zdravotnictví. Bylo 
podáno 17 žádostí k  přijetí do MŠ. Rozhodnutí 
o přijetí bylo vydáno dle platných kritérií í ke dva-
nácti žádostem. 

Otevření MŠ 

Dne 25. 5. 2020 byl znovu zahájen provoz MŠ. 
K předškolnímu vzdělávání se vrátila do MŠ většina 
dětí.  Paní učitelky se na děti moc těšily a přivítaly 
je s  úsměvem, i  když za přísnějších hygienických 
opatření (rozestupy, měření teploty, desinfekce 

rukou apod.)  Děti si na nastavená pravidla rych-
le zvykly a  užívají si společné aktivity, které jim 
dlouhodobě chyběly. Vzdělávací činnosti probíhají 
především na zahradě MŠ. Všechna nastavená pra-
vidla se řídí manuálem MŠMT vydaným pro mateř-
ské školy. Všechny připravované a plánované akce 
byly zrušeny (výlet, divadlo, návštěva ZUŠ, Zahrad-
ní slavnost). 
V souladu se všemi opatřeními jsme pro děti připra-
vili ke Dni dětí sportovní den s různými disciplínami: 
skok z místa, štafetový běh, skok do dálky, hod na cíl, 
přetahování lanem, hod koulí. Za svou snahu potom 
dostali všichni účastníci diplomy a sladkou odměnu, 
kterou poskytl spolek Rodiče dětem.
Konec školního roku je velká událost pro děti, kte-
ré odchází do základní školy. V tomto školním roce 
bylo pasováno na školáky 14 předškoláků.
Z důvodů bezpečnostních opatření tato akce pro-
běhla v interních podmínkách, tedy v rámci do-
poledních činností. Děti se představily s pásmem 
písniček a básniček, které přednesly dětem ze třídy 
Berušek, a přišli je pasovat pan starosta s paní ře-
ditelkou.
Věříme, že to nehorší je za námi a brzy se naše živo-
ty vrátí do normálu, jako to bylo před vyhlášením 
nouzového stavu. Touto cestou děkuji za spoluprá-
ci zřizovateli školy Obci Sudoměřice a také spolku 
Rodiče dětem, který zajistil nákup nanuků ke Dni 
dětí a  uhradil nákup knih a  šerp předškolákům, 
kteří odcházejí do ZŠ. 
Přeji všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy, 
aby jim poslední týdny tohoto zvláštního školní-
ho roku uběhly v klidu a vzájemném porozumění 
a abychom se v září sešli tak jako dříve - bez růz-
ných omezení. 
Vám čtenářům zpravodaje přeji pevné zdraví, krás-
né léto a slunečné dny prožité se svými nejbližšími.

Za kolektiv MŠ
 Petra Jančová 
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Šití roušek v MŠ

Doručený pracovní sešit 
při uzavřené MŠ

Vycházka - Včeličky
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Sportovní den v MŠ
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Sportovní den v MŠ
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ZO ČZS Sudoměřice
Vážení občané, zahrádkáři a  vinaři naší obce 
Sudoměřice. Úvodem bych Vás chtěl všechny 
mým jménem pozdravit a za spolek zahrádká-
řů popřát jen a jen pevné zdraví v této neleh-
ké době, teď už téměř bývalé pandemie. Tro-
chu jsem přemýšlel, o čem budu psát, protože 
toho není mnoho, co se událo ve spolku ZO 
ČZS Sudoměřice v tomto roce 2020. Ale ještě 
než přišla pandemie Covid-19, tak naše orga-
nizace stačila vyslat zástupce na výroční schů-
ze družebních organizací Strážnice, Petrova, 
Skalice a  zorganizovat vlastní výroční schů-
zi. Našim hlavním úkolem tohoto roku bylo 
uspořádat družební výstavu vín, která se měla 
konat 4.  4.  2020 a při této příležitosti uspo-
řádat oslavu „založení našeho spolku 60 let“. 

Další akcí, která proběhla dle našeho plánu 
práce dne 5. 3. 2020, bylo uspořádání škole-
ní degustátorů. Tímto školením nás po celou 
dobu provázel enolog, pan Karel Novák, z vi-
nařství Štěpán Maňák ze Žádovic, který si pro 
nás připravil na školení několik zajímavých 

vzorků vín. Našim úkolem bylo každý vzorek 
ohodnotit sám za sebe sto bodovým hodno-
cením, a pak se společně pobavit o vyhodno-
ceném vzorku, kolik, a proč jsme mu dali tolik 
bodů. Mezi těmito vzorky se našla jak skvělá, 
tak i  špatná vína z  různými vadami. Hlavním 
cílem bylo rozlišit dobré od těch špatných 
a  naučit se poznávat vady ve víně. Tohoto 
školení se zúčastnilo cca 45 členů nejen z naší 
organizace, ale i  z  družebních organizací. 
Toto školení se dle odezvy všech zúčastně-
ných vinařů povedlo nad míru spokojenosti. 
Dalším úkolem našeho spolku bylo zúčastnit 
se degustace dne 8. 3.2020 ve Strážnici na 
připravovanou tradiční výstavu „Josefovské 
chutnání mladých vín“. Tuto akci přišlo pod-
pořit v  zastoupení spolku pět našich členů. 
I přes velký počet dodaných 600 vzorků vín se 
podařilo získat dvěma členům našeho spol-
ku vítěze odrůdy. Tato výstava se měla konat 
dne 14. 3.2020, ale díky zasáhnutí vyšší moci 
pandemie COVID-19 a rozhodnutí vlády České 
republiky ze dne 10. 3. 2020 o vyhlášení nou-

zového stavu byla tato výstava 
zrušena.
A  tak, jak bylo vše naplánované 
po školení degustátorů a  degu-
staci ve Strážnici jsme dále pokra-
čovali v  přípravách na družební 
výstavu, která se měla konat dne 
4. 4. 2020. Z důvodu už výše zmi-
ňované pandemie ze dne 10. 3. 
2020, jsme byli nuceni tuto vý-
stavu taky zrušit. Avšak milovníci 
dobrých vín nezoufejte, o výstavu 
vás nepřipravíme, jenom ji odlo-
žíme a  přesunem raději na příští 
rok. Všichni doufáme a věříme, že 
pandemie se v příštím roce nebu-
de opakovat. Školení-enologie v praxi
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Dalším našim cílem bylo se zapojit 
a  podílet na obecních hodech, ale 
i tato společenská akce byla díky stále 
trvajícímu nouzového stavu zrušena. 
Nezbývá než jen doufat, že se to už 
v  budoucnu nebude opakovat. Aby 
toho nebylo málo, tak po všech těch 
nekonečných dlouhých dnech, týd-
nech zavřených ve svých domovech, 
musím vzpomenout brzký nástup 
jarního období v  letošním roce, až 
s  dvoutýdenním předstihem. Díky le-
tošní teplé a suché zimě odborníci avizují dal-
ší vyprahlé suché léto. Rychlý start do jara tak 
napomáhá k  vysušování krajiny. Snad se od-
borníci mýlí a suché léto nebude. Mnoho toků 
se tak díky poúnorových bohatých srážkách 
dostalo opět na nižší úroveň hladiny vody, tak 
snad to tak vydrží a v potoce zůstane voda co 
nejdéle.
Nesmím opomenout příchod jarních mrazů, 
které způsobily devastující a  katastrofální 
následky budoucí úrody většiny ovocných 
stromů. Už na konci února díky zvýšeným 
teplotám začaly rašit lístky různých stromů, 

Výroční členská schůze

Josefská degustace ve Strážnici

pak kvetly jarní květiny a  začaly kvést i  ko-
runy ovocných stromů, které následkem 
ranních mrazů uhynuly. Ona příroda asi ví, 
co má dělat a ví, proč to dělá. Doufejme, že 
v příštím roce bude všeho dost. Snad se vše 
vrátí zpět do starých kolejí a  bude tak, jak 
má být. 
Za spolek ZO ČZS Sudoměřice přeji všem 
mnoho pěstitelských úspěchů a  aspoň něja-
kou tu úrodu, která zůstala po těch všech ne-
vyzpytatelných teplotních výkyvech.                                                                                     

Robert Šrédl, 
předseda ZO ČZS Sudoměřice   

Vý č í čl ká hů

f k d
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Národní úřad pro letectví a  vesmír NASA při výběru 

vhodných kandidátů pro plánovaný let do vesmíru za-

ujal strážnický oddíl Scarabeus. NASA oceňuje přede-

vším celou řadou úspěchů světového formátu, jež má 

tato skupina za sebou. Jmenujme z  nich alespoň ob-

jevení nového rostlinného druhu Campinella Odorata 

(2015), nalezení ztraceného Mayského města (2016) či 

přežití rozsáhlé přírodní katastrofy (2018). Z těchto dů-

vodů plánuje NASA oslovit členy oddílu s nabídkou účasti na průzkumném letu na planetu 

Beubeus425, jež se nalézá v blízkosti planety Uran. Národní úřad pro letectví a vesmír se 

obrátil na naši redakci s prosbou o zveřejnění výzvy pro členy oddílu Scarabeus s žádostí 

o pravidelnou kontrolu poštovních schránek, do kterých jim bude v následujících dnech do-

ručena ofi ciální žádost o účast a bližší informace o chystané misi.

Prázdniny se blíží
Máme za sebou dobu, kdy jsme s ohledem na epidemiologická opatření byli nuceni přistoupit ke 
zrušení dlouhodobě plánovaných akcí. Nyní se začínají, k  radosti nás všech, jednotlivá pravidla 
pro shromažďování osob postupně uvolňovat a s očekáváním vyhlížíme prázdniny, které jsou již 
přede dveřmi. Možnost odpočinout si od běžných povinností využije pravděpodobně každý z nás. 
Tímto bychom Vás chtěli s radostí informovat a srdečně pozvat na akce, které proběhnou v nad-
cházejícím období. 
V pátek 24. července si společně zatancujeme a zazpíváme na kolečku ve Starém potoku na Rybář-
ské noci. K tanci a  poslechu nám bude hrát skupina Fair Play. 
A ne jenom děti a mládež se jistě těší na každoroční ukončení prázdnin při Neonové párty, která se 
uskuteční 29. srpna také na kolečku ve Starém potoku. Občerstvení je na obou akcích připraveno 
a možná bude i malé překvapení 
Všichni přijďte, těšíme se na Vás.
Přejeme Vám krásné a prosluněné prázdniny!

 Vaše kulturka
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NOVITECH 

motorsport
Letošní „tak trochu jiná sezona“ začala 
pro sudoměřický sportovní klub posled-
ní květnový víkend testováním na trati 
v Násedlovicích.
Pro vyzkoušení techniky sportovního 
prototypu Ligier JS49 po dlouhé zimní 
přestávce stačilo M.  Novickému odjet 
3  testovací sobotní jízdy. I  přes drobné 
problémy s řazením šestého převodové-
ho stupně se zajeté časy tvářily na 1. mís-
to z 50 přihlášených vozidel.
První ostrý start vrchařské sezony je na-
plánován na začátek července podnikem 
MČR ve Vrbně pod Pradědem.

Za Novitech Motorsport
Michal Novický
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Červnové deště v našem okolí

Baťův kanál v Sudoměřicích – 20.6.2020

Soutok Sudoměřického 
a Skalického potoka

 Sudoměřický potok 
u obchvatu
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