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Dožínková slavnost - poděkování za úrodu
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Sudoměřický zpravodaj

Vážení
spoluobčané,
čtenáři našeho
Sudoměřického zpravodaje,
vlaštovky,
jiřičky,
také naši čápi z našeho Sudoměřického čapího hnízda
už jsou na cestě do
svých zimovišť v teplých krajinách. Z pole
je postupně sklízena
úroda, listí stromů
mění svou barvu –
podzim je tady!
Letošní léto bylo ve
srovnání s předchozími roky nadprůměrné, co
do srážek. V úterý 28. července 2020 se u nás
prohnala vichřice s krupobitím, která odnášela
střechy, vyvracela stromy a ničila úrodu. Většina
úrody, zejména ve vinicích ve Hronových a Starých Horách, byla nevratně zničena.
Smutná zpráva nás všechny zastihla uprostřed
prázdnin, v pondělí 10. srpna nás navždy opustil administrátor naší farnosti Otec Jacek Nowakovski, který v naší farnosti působil 3,5 roku. I za
tu krátkou dobu se nesmazatelně zapsal do srdcí nás všech, o to těžší bylo přijmout tuto skutečnost a rozloučit se s naším o. Jackem, který
v tak mladém věku 41 let odešel. Vážený Otče
Jacku upřímně děkuji za všechno, co jste pro
nás vykonal, ať je Vám země v místě Vašeho posledního odpočinku lehká.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice se sešlo 2x
a projednávalo a následně i schválilo několik
důležitých dokumentů. Byly schváleny uzávěrky Obce Sudoměřice a ZŠ a MŠ Sudoměřice za
rok 2019, byly schváleny dodavatelské smlouvy

na realizaci přístavby tělocvičny, výsadbu protierozního pásu a také byl schválen dodatek ke
smlouvě na opravu části střechy bývalého panského statku.
Naplánované investiční akce se již přesunuly
do fáze realizace. Zahájily se práce na přístavbě
tělocvičny základní školy. Práce jsou již v plném
proudu. V souvislosti s probíhajícími pracemi
Vás musím upozornit a zároveň požádat o trpělivost. Realizační firma vytvořila oplocený
koridor pro zachování průchodu okolo školního
dvora, ovšem v průběhu provádění stavebních
prací, kdy bude hrozit riziko zranění kolemjdoucích, např. při pádu ramena bagru, jeřábu,
apod., bude v pracovní dobu průchod dočasně
podle potřeby uzavírán. Zároveň bude upraven
i přístup do tělocvičny pro veřejnost. Stávající
hlavní vchod bude dočasně uzavřen, přístup
bude zachován přes školní dvůr. Předem děkuji
za Vaši trpělivost a pochopení.
V plné realizaci je také dotační výsadba stromů
nad Vápenkami, která nese název „Protierozní
pásy v k.ú. Sudoměřice. V současné době je již
provedeno vysetí trávy a jedna část – mezi Padělky je již vysazena a oplocena.
V říjnu bude zahájena rekonstrukce přední
uliční části střechy našeho bývalého panského
statku na křižovatce. V letošním roce by měla
být hotová cca polovina prací, zbytek bude dokončeno v I. polovině příštího roku. Na tuto akci
se nám podařila získat pro letošní rok dotace od
Ministerstva kultury ČR ve výši 420 tis. Kč. Střecha a zejména krov napadený dřevomorkou je
již v katastrofálním stavu a jen zázrakem ještě
drží při sobě.
Uplynulé prázdniny byly také období, kdy se
u nás uskutečnili po několika měsících omezení
i tradiční akce pro veřejnost. Rocková přehlídka,
kterou tradičně pořádá Kulturní spolek Zvedlá
závora 2014, se uskutečnila za ideálního počasí a dopadla velmi dobře. Další akce pořádané
Kulturkou ve spolupráci s OÚ byly ve znamení
deště, kdy nám nejprve na Rybářské noci spad3
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lo během hodiny asi 30 mm srážek a na Neonové párty se zase střídaly přeháňky v průběhu
celého podvečera, až nás trvalý déšť donutil
předčasně tuto akci ukončit. Tato nepříjemnost
neubrala nic na náladě a už vůbec ne na návštěvnosti. Následovaly Dožínky a to byla zřejmě už na další období poslední akce, které se
uskutečnila. Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je pořádání akcí pro veřejnost za
současných podmínek a nařízení velmi složité.
Věřme, že se situace znovu uklidní a budeme
všichni moci žít, tak jako v minulosti. I z tohoto důvodu jsme byli nuceni odložit na neurčito
Setkání se seniory, což nás velmi mrzí. Naopak
venkovní akce se s velkou pravděpodobností
uskuteční.
Co nás čeká v nadcházejícím období? Samozřejmě budou pokračovat investiční akce - přístavba tělocvičny, výsadba stromků, zahájíme opravu střechy bývalého statku.
Nadcházející období bude i ve znamení příprav
rozpočtu na příští rok. Příští rok i díky finanční rezervě z minulých let je zajištěn. Ovšem za
podmínky, že se nebudou opakovat další vládní škrty na úkor obecních a krajských rozpočtů,
podobně jako tomu bylo na jaře při podpoře
OSVČ, tzv. pětadvacítky. Jednoznačně velmi
dobrá a důležitá podpora, ale hrazená z velké
části všemi obcemi a městy v ČR. Po vlně protestů z řad zástupců samospráv, nám tento výpadek byl nahrazen, tzv. kompenzačním bonusem
na v částce 1250,-Kč na obyvatele s trvalým pobytem občana ČR v obci. Nyní se hovoří o zrušení tzv. super hrubé mzdy, v případě schválení
tohoto záměru přijde naše obec na příjmech ze
státního rozpočtu o částku okolo 2 miliony korun. Určitě se s tím vyrovnáme, ale bylo by to
pravděpodobně na úkor investic a možná volnočasových aktivit. Věřím, že tomu tak nebude.
Závěrem mi dovolte popřát nám všem poklidný podzim a velkou dávku trpělivosti při plnění
vládních opatření.
František Mikéska, starosta obce
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Usnesení ze 17. zasedání
ZO Sudoměřice
dne 29. 6. 2020
Usnesení č. 17/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Tomáše Janečka a pana Josefa Bučka,
Zapisovatelem určuje pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Buček)
Usnesení č. 17/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený program 17. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice.
Hlasování č. 2: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na r.
2020. Celkem příjmy zvýšeny 143 000,-Kč, náklady
zvýšeny o 188 200,-Kč a financování zvýšeno o 45
200,-Kč.
Hlasování č. 3: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/4
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2020.
Celkem příjmy zvýšeny o 10 000,-Kč, náklady zvýšeny zůstávají beze změny a financování sníženo o 10
000,-Kč.
Hlasování č. 4: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/ 5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice po projednání
Změny č. 1 územního plánu Sudoměřice (dále také
„Změna č. 1 ÚP Sudoměřice“) předložené pořizovatelem, tj. Obecním úřadem Sudoměřice,
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I. ověřuje
ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
soulad Změny č. 1 ÚP Sudoměřice
a) s Politikou územního rozvoje České republiky
ve znění Aktualizace č. 1 až 3,
b) se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje,
c) se stanovisky dotčených orgánů a krajského
úřadu a s výsledkem řešení rozporů – dle textové části odůvodnění Změny č. 1 ÚP Sudoměřice
doplněné pořizovatelem dle § 53 odst. 5 stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neshledalo
žádný rozpor.
II. souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání návrhu
Změny č. 1 ÚP Sudoměřice zpracovaným pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, jak je uvedeno v textové části odůvodnění
Změny č. 1 ÚP Sudoměřice doplněné pořizovatelem dle § 53 odst. 5 stavebního zákona.
III. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 55b odst. 7 stavebního zákona,
§ 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 ÚP
Sudoměřice formou opatření obecné povahy.
IV. bere na vědomí
skutečnost, že Změnu č. 1 ÚP Sudoměřice a úplné
znění ÚP Sudoměřice po této změně obec doručí
veřejnou vyhláškou; dnem doručení Změny č. 1
ÚP Sudoměřice a úplného znění ÚP Sudoměřice
nabude Změna č. 1 ÚP Sudoměřice účinnosti.
V. ukládá
určenému zastupiteli, aby vydal pokyn pořizovateli k zajištění zpracování úplného znění ÚP
Sudoměřice po změně č. 1 a následné jeho do-

ručení včetně Změny č. 1 ÚP Sudoměřice podle
bodu IV. tohoto usnesení.
Hlasování č. 5: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje účetní
závěrku za rok 2019 včetně výsledku hospodaření
obce Sudoměřice.
Hlasování č. 6: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/6 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/ 7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje účetní
závěrku ZŠ a MŠ Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace za rok 2019.
Hlasování č. 7: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce
Sudoměřice za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou.
Současně přijímá nápravné opatření: Uvedený nedostatek ve zprávě o přezkoumání hospodaření byl
ihned odstraněn a to tím, že věcné břemeno práva
služebnosti inženýrské sítě bylo ihned doúčtováno.
Aby se do budoucna neopakovala tato chyba,
bude obec dbát na dodržování ustanovení §14
odst. 6, písm. c) Vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991/
Sb., o účetnictví, pro některé vybrané jednotky, ve
znění pozdějších předpisů, zejména tím, že v budoucnu zaúčtuje v zákonném termínu věcná břemena k pozemku a nemovitostem.
Hlasování č. 8: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje převod
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Sudoměřice, PO
za r. 2019 ve výši 20 500,45 Kč do Rezervního fondu
této příspěvkové organizace.
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Hlasování č. 9: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/9 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek
č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě ze dne 27. 10.
2010 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696
66 Sudoměřice, IČ 00285331 a firmou CZA s.r.o., se
sídlem Sudoměřice č. p. 553, 696 66 Sudoměřice,
IČO 28351142.
Hlasování č. 10: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/10 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/11:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků ¼
spoluvlastnického podílu parc. č. 248, 250/1, 252/2,
252/5 a 255/1 v k.ú. Sudoměřice od XXXXX za celkovou cenu 66 750,- Kč
Hlasování č. 11: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 2 (D. Janeček, T. Janeček)
Usnesení č. 17/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/12:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 10/2020/poz/bud mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice
a XXXXX.
Hlasování č. 12: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/12 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/13:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 150/6 v k.ú. Sudoměřice
o výměře 42 m², který vznikl na základě GP pro
rozdělení pozemku č. 915-46/2020 za celkovou
cenu 2100,- Kč bez DPH, která je nižší než v daném místě a čase obvyklá. Tato cena je schválena
Zastupitelstvem obce Sudoměřice na základě
veřejného zájmu obce Sudoměřice na vyrovnání tzv. stavební čáry staveb v dané lokalitě, do
XXXXX.
Hlasování č. 13: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/13 bylo schváleno.
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Usnesení č. 17/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
parc. č. 1606/1 v k. ú. Sudoměřice za celkovou cenu
4480,-Kč bez DPH bez příslušenství XXXXX, 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. 14: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/14 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/15
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 1625/4 o výměře 213 m², parc. č. 1626/2 o výměře 50 m², parc.
č. 1626/9 o výměře 282 m² za pozemek parc. č. 4981
o výměře 954 m².
Hlasování č. 15: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 2 (T. Kočvara, J. Buček)
Usnesení č. 17/15 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu
o dílo na realizaci akce„Přístavba tělocvičny základní
školy Sudoměřice, mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a firmou
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova
108, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46346171 a pověřuje starostu obce Sudoměřice zahrnout finanční
prostředky na zajištění akce do rozpočtu obce na
rok 2020 do dalšího rozpočtového opatření.
Hlasování č. 16: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 3 (D. Janeček, T. Janeček, T. Kočvara)
Usnesení č. 17/16 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Protierozní vegetační pásy v k. ú. Sudoměřice“, id.
č. 115D315030817, Id. č. EIS CZ.05.4.27/0.0./0.0./18
127/0010292.
Hlasování č. 17: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/17 bylo schváleno.
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Usnesení č. 17/18:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu na realizaci akce „Protierozní vegetační pásy v k.
ú. Sudoměřice“ mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a firmou
FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ
60731346.
Hlasování č. 18: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/18 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek
č. 1 ke sml. 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. 19: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/19 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje žádost
prodloužení termínu dokončení stavby do 22. 10.
2022 na parc. č. 1591/11 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 20: Pro 8, Proti 1 (J. Janeček), Zdrželi se
1 (J. Buček)
Usnesení č. 17/20 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/21:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice z důvodu přijatých vládních opatření v důsledku zamezení šíření
koronaviru v ČR, rozhoduje na základě žádosti nájemce o prominutí nájemného v Obecní hospůdce
za období od 14. 3. 2020 do 14. 7. 2020.
Hlasování č. 21: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/21 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/22:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo žádost XXXXX o přidělení obecního bytu v Sudoměřicích.
Hlasování č. 22: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/22 bylo schváleno.

Usnesení z 18. zasedání
ZO Sudoměřice
dne 20. 7. 2020
Usnesení č. 18/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Radka Salčáka a pana Martina Mikla,
zapisovatelem určuje pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 1 (R. Salčák)
Usnesení č. 18/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/2:
Zastupitelstvo schvaluje navržený program 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice.
Hlasování č. 2: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na
r. 2020. Celkem příjmy zvýšeny o 300,-Kč, náklady zvýšeny o 270 650,-Kč a financování zvýšeny
o 270 350,-Kč.
Hlasování č. 3: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č.2/2020
o nočním klidu z důvodu naléhavého obecného
zájmů s účinností od 24. 7. 2020.
Hlasování č. 4: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
Závěrečný účet DSO Obce pro Baťův kanál za rok
2019.
Hlasování č. 5: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/5 bylo schváleno.
7
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Usnesení č. 18/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko, z. s. za
rok 2019.
Hlasování č. 6: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/6 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK065670/20/ORR mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337.
Hlasování č. 7: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků
parc. č. 1237/15 o výměře 21 m2 v k.ú. Sudoměřice,
parc. č. 1464/298 o výměře 14 m2 a parc.č.2091/31
o výměře 20 m2 v k.ú. Petrov od XXXXX za celkovou cenu 1100,- Kč
Hlasování č. 8: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků
parc. č. 1052/96, 1237/41, 1497/2, 1497/85 a ½
pozemku parc. č. 1405/7 v k.ú. Sudoměřice, od
XXXXX, za celkovou cenu 4200,- Kč.
Hlasování č. 9: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/9 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje směnu
pozemků parc. č. 1625/4 o výměře 213 m², parc. č.
1626/2 o výměře 50 m², parc. č. 1629/9 o výměře
282 m² a parc. č. 4981 o výměře 954 m² mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice
a XXXX s doplatkem ze strany Obce Sudoměřice ve
výši 8180,-Kč.
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Hlasování č. 10: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 (J. Buček,
T. Kočvara)
Usnesení č. 18/10 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 30. 9. 2015 mezi
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice č. 322, 696 66 Sudoměřice a XXXXX.
Hlasování č. 11: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (J.
Buček)
Usnesení č. 18/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 14/2020/
Dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice č. 322,
696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Malovanému
kraji, z. s., 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, IČ 270
10 511.
Hlasování č. 12: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 18/12 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/13:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navýšením pracovního úvazku správce na obecním penzionu.
Hlasování č. 13: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/13 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
správu Finančního výboru z 10. zasedání dne 15.
7. 2020.
Hlasování č. 13: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/14 bylo schváleno.
František Mikéska – starosta
Robert Šrédl – místostarosta
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Místní knihovna
Milí čtenáři,
je tu nové číslo našeho zpravodaje a ani
tentokrát v něm nechybí zmínka o knihovně, a také o změnách, kterými v této době
prochází. Prázdniny jsou za námi a otevírací doba se tak vrací do původní podoby,
tedy je otevřeno v úterý i v pátek.
Další změna se týká znovuzavedení roušek v knihovně kvůli zhoršující se situaci
ohledně koronaviru v celé České republice. Proto je s účinností od 1. 9. povinné mít
nasazenou roušku nebo jinou ochranu obličeje při vstupu do Domova pokojného stáří i při
vstupu do knihovny. Nadále také je v platnosti použití dezinfekce před výběrem knih a dodržování
2 m vzdálenosti jednoho čtenáře od druhého.
Chtěla bych Vás tedy požádat o pochopení nynější situace a respektování těchto nařízení tím, že je
dodržíte při návštěvě knihovny.
Novinkou na webových stránkách knihovny je
seznam nových knih, které jsem letos objednala
a které jsou již k vypůjčení. Tento seznam nových
knih najdete v hlavním menu v sekci Akce, kde beletrie pro dospělé a pro děti je barevně odlišná od
naučné literatury pro dospělé a děti. Je to první ze
seznamů nových knih, které na webových stránkách budete nalézat vždy, když nové knihy již budou k vypůjčení. Na další takový seznam nových
knih Vás vždy upozorním hned v Úvodu. Pokud si
nebudete vědět rady, jak nebo kde najít informace
na webových stránkách, kontaktujte mě na moje
telefonní číslo, přes email knihovna@obecsudomerice.cz nebo osobně v otevírací době knihovny,
a poradím Vám.
Na konec listopadu a začátek prosince chystám
Burzu vyřazených a darovaných knih. Doufám,
že i přes nynější situaci se bude tato akce moct
uskutečnit, a proto zatím ještě neurčím žádné
termíny jejího konání. Jakmile se tak stane, budu

Vás informovat. Na tuto burzu chystám také dvě
změny. Mírné zvýšení ceny za jednu knihu a zveřejnění seznamu všech knih určených k prodeji
na webových stránkách i v papírové podobě
před prvním termínem burzy. Seznamy budou
rozděleny na beletrii pro dospělé, beletrii pro
děti a mládež a naučnou literaturu pro dospělé
i děti s tím, že u beletrie pro dospělé a děti bude
určený žánr knih a u naučné literatury určená témata knih.
Budete si tak moci vybrat knih v předstihu nebo si
je třeba i zarezervovat, pokud budete mít zájem.
Když mi napíšete nebo řeknete o rezervaci těchto
knih, odložím je a v den burzy si je můžete koupit.
Také Vás chci informovat, že pokud byste chtěli
darovat nějaké svoje knihy na burzu, tak můžete.
Ale přijímám pouze novější knihy a v dobrém stavu. Za případné knižní dary Vám děkuji.
Také mě velmi těší, že ani koronavirová nákaza
Vás neodradila od návštěvy knihovny a využití jejich služeb. Chtěla bych Vám za tuto věrnost naší
knihovně poděkovat, a také za dodržování nutných hygienických nařízení. Věřím, že při dodržení
všech opatření můžete v klidu a bez obav knihovnu navštěvovat.
To je prozatím všechno, co jsem chtěla sdělit.
Monika Podrazilová, knihovnice
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Krajské volby – 2. - 3. října 2020
První říjnový víkend se konaly volby do krajských zastupitelstev. Oprávněných voličů bylo 972, vydaných obálek 383, dva hlasy neplatné, volební účast 39,4%.
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Jan Míša - 100. výročí narození
16. září 2020 představuje jedno významné výročí
v kulturních dějinách naší obce a regionu. Tento
den přesně před sto lety se narodil muzikant,
zpěvák a skladatel lidových písní Jan Míša, významná osobnost hudebního života na Strážnicku. Pocházel ze známé zpěvácké rodiny. Zvláště
jeho babička, která se dožila 102 let, byla vyhlášenou zpěvačkou. V roce 1955 začal zpívat s muzikou Slávka Volavého, v roce 1957 získal první

místo na strážnických slavnostech, a v roce 1965
první místo v soutěži o nejlepšího zpěváka Moravy. Vystupoval i v rozhlase.
Písně nejen zpíval, ale i skládal. V písních dokázal zobrazit život, přírodu i lásku k rodné obci.
Z jeho nejznámějších sudoměřických písní jsou
Sudoměřské pole, Sudoměřské vinné sklepy, Ide
dívča přes Svárové nebo Jezdili formani. Jan Míša
zemřel 10. února 1993 ve věku 72 let.

11

3/2020

www.obecsudomerice.cz

Rybářská noc
V pátek 24. 7. se uskutečnila Rybářská noc, na které
se podílela jak Kulturka, která se postarala a organizaci a výzdobu, tak spolek rybářů, který nám přichytal rybí dobroty. Hosté si mohli vybrat z více druhů
připravených ryb, jako byl
například smažený kapr
nebo amur a také pečený
pstruh. K rybím specialitám jsme si mohli dát také
něco dobrého k pití z bufetu od Petra Staňka z Petrova. I přes nepříznivé počasí, které nám tuto akci
znepříjemňovalo po celou
dobu, od silného deště, až
po výpadky elektřiny jsme
se s tím poprali. Celou akcí
nás provázela hudba od
skupiny Fair Play, která

12

hrála jak k tanci, tak k poslechu. Doufáme, že jsme
si tuto akci užili a i přes promáčené boty jste odcházeli s dobrou náladou a plným břichem.
Kulturka

Sudoměřický zpravodaj

Neonová párty
Jako každoročně se v sobotu 29. 8. uskutečnila neonová party jako rozlučka s prázdninami. Tato diskotéka pořádaná Kulturkou, která byla jak pro malé, tak
velké, jako každý rok sklidila úspěch. Na menší děti
zde čekaly soutěže o krásné odměny a sladkosti, do
kterých se hodně z vás zapojilo. Velké díky patří paní
Koštuříkové, která nám darovala odměny pro děti,
které jsme mohli použít při soutěžích, ale také jako
zpestření v průběhu celé diskotéky. Po setmění přišla očekávaná várka svítících věciček, na kterou nečekali jenom děti, ale všichni zúčastnění. Po západu
slunce i přes nepříznivé počasí jsme mohli vidět plný

parket. Tanec jsme si mohli užít díky Dj Johnymu
který nás celý večer provázel svou hudbou. Kromě
různých her a soutěží se nám také prvním rokem
představila novinka v podobě nafukovací překážkové dráhy pro menší i větší děti. Tato dráha byla
po celou dobu akce plně obsazená, takže si ji mohl
vyzkoušet každý, kdo měl odvahu. O přestávce mezi
soutěžemi i tancováním, jsme se mohli občerstvit
v bufetu u Petra Staňka z Petrova, který měl pro nás
přichystané jak jídlo tak pití. Doufáme, že jste si tuto
akci užili stejně jako my a těšíme se na příští rok.
Kulturka
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Ze školních lavic …
Nový školní rok 2020/2021 se rozjel za mírné
nervozity a obav, co nás čeká. Opět nová nařízení Ministerstva zdravotnictví, Doporučení ČŠI a další dokumenty, které byly součástí
opatření v souvislosti s COVID-19. V souladu
s veškerými opatřeními a doporučeními jsme
se snažili organizaci nastavit tak, aby se nám
všem dobře pracovalo. Slavnostní zahájení
nového školního roku se uskutečnilo v úterý
1. září 2020 v 8.30 hodin v tělocvičně ZŠ za
přítomnosti pana starosty. V základní škole
se v tomto školním roce vzdělává 64 žáků ve
čtyřech kmenových třídách. Součástí školy je
školní družila s kapacitou 55 účastníků ve 2 odděleních. V pátek 18. září 2020 byla zahájena
výuka nepovinného předmětu Náboženství.
Již v prvních dvou týdnech se konaly schůzky
s rodiči v MŠ i ZŠ, na kterých byli rodiče informováni o současné situaci v obou školách
a o plánovaných akcích v tomto školním roce.
Ve středu 9. září „přijelo“ za dětmi do základní
školy Mobilní planetárium.
Projektové dny hrazené z projektu EU Šablony II s názvem „Cesta je cíl“ byly realizovány 1.
a 2. ročníkem s cílem rozšíření učiva předmětu
Člověk a jeho svět a k získání nových znalostí
a rozšíření dosavadních vědomostí žáků v oblasti vesmíru. Součástí projektu bylo promítání filmu „Se zvířátky o vesmíru“, a to přímo
v mobilním planetáriu umístěném pro účely
projektu v tělocvičně. Promítání bylo následně
doplněno o interaktivní výklad lektora – odborníka z praxe a diskuse na témata, která žákům
„otevřel“ pohádkový příběh. Žáci 3., 4. a 5. ročníku pak v planetáriu zhlédli film „Neuvěřitelný vesmír“ a krátký film o kosmonautech. Ve
čtvrtek 10. 9. 2020 se na školním dvoře ZŠ konala „SOKOLNICKÁ SHOW“ skupiny Vancoš.
Ve skvělém programu a ukázkách sokolnictví
děti MŠ i ZŠ viděly orly, káňata, kondory, sokoly, sovy i supy. Všichni přítomní se dozvěděli
14

zajímavé informace o životě, výcviku a ochraně
dravých ptáků. Děti mohly také získat na základě správných odpovědí jako odměnu krásné
ptačí pero. Dle bouřlivého jásotu děti program
velmi zaujal. V tento den se také konalo první
focení žáků 1. ročníku.
V pondělí 14. září se uskutečnil projekt „Sadíme bylinky“. Z projektu MAS Strážnicko byly
na dvoře ZŠ a zahradě MŠ vybudovány vyvýšené záhony pro podporu environmentální
výuky. Žáci 4. a 5. ročníku se v rámci projektu
podíleli na usazení a založení záhonů. Chlapci
se zápalem vozili hlínu, děvčata ji v záhonech
upravovala. Společně pak zasadili do záhonů
bylinky- mátu, meduňku, měsíček lékařský
a mateřídoušku. Součástí projektu byla přednáška odborníka z praxe pana Hrdouška, který
blíže seznámil děti s pěstováním, významem
a využitím bylin. Žáci 1. ročníku se podíleli
v rámci pracovních činností na založení vyvýšených záhonů v MŠ. Ve vyvýšeném záhoně
v ZŠ si pak zasadili česnek. 14. 9. byl do IV. třídy
instalován nový moderní LCD displej Legamaster se dvěma křídly. Tento dotykový displej
je v současné době nejmodernějším řešením
interaktivních a multimediálních tříd. Spojuje
klasickou i interaktivní výuku v jednom. V úzké
spolupráci se zřizovatelem školy obě naše školy neustále modernizujeme a zlepšujeme jejich
vybavení. Škola pokračuje i nadále v projektu
Recyklohraní. Děti mohou nosit do školy stará
drobná elektrozařízení, vybité baterie a prázdné tonery z tiskáren.
A co nás čeká? Český svaz včelařů Rohatec
pozval dne 25. 9. naši školu v rámci výročí 100
let založení základní organizace českého svazu včelařů na přednášku o včelách a výstavu drobného ptactva. V tomto školním roce
dokončíme projekt EU Šablony II. s názvem
„Cesta je cíl“ (předpokládaný termín ukončení
je stanoven na 31. 12. 2021). Převážnou část ša-
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blon již ZŠ MŠ i ŠD realizovaly.
Na měsíc listopad plánujeme ve
spolupráci s CHKO Bílé Karpaty
Veselí nad Moravou projektové
dny mimo školu. Mrzí nás, že
se letos z bezpečnostních důvodů v souvislosti s COVID-19
neuskuteční Podzimní dostaveníčko v tělocvičně školy.
Pevně věřím, že i přes komplikace v souvislosti s COVID-19
se nám podaří tento školní rok
co nejlépe zvládnout. Závěrem
přeji všem žákům hlavně chuť
a nadšení do učení, rodičům
pak hodně trpělivosti a pevné
nervy a nám všem učitelům
hlavně to, abychom mohli učit
především ve škole.
Kolektiv ZŠ Sudoměřice

Zahájení školního roku 1. září 2020
15
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První třída – 1. září 2020
16
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9. září 2020 - mobilní planetárium
17
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10. 9. 2020 – sokolnická show
18
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14. září 2020 – projekt – „Sadíme bylinky“
19
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nový moderní LCD displej Legamaster
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Ze života mateřské školy
Mateřská škola byla v době letních prázdnin otevřena od 1. 7. do 31. 7. 2020. V tomto období děti
využívaly zahradu MŠ, kde se osvěžovaly v našem
mlhovišti, které používáme za horkého počasí. Dětem byly nabízeny aktivity s různými tématy: hráli
jsme si na indiány, námořníky, děti hledaly ukrytý
poklad apod. V měsíci srpnu byla MŠ uzavřena.
Během letních prázdnin byla po domluvě se zřizovatelem Obcí Sudoměřice pořízena nová průlezka
„Loď se skluzavkou“ z akátového dřeva od firmy
BRNK Aleš Brückner. Tímto bych chtěla panu starostovi poděkovat za realizaci. Snažíme se o zkvalitňování prostředí, pomůcek a hraček pro děti.
Byla také pořízena nová kytara, a v neposlední řadě
musím zmínit i novou kopírku, kterou využíváme
mj. i pro kopírování pracovních listů a omalovánek
pro děti.
Berušky a Včeličky - tak se opět jmenují naše třídy.
V první třídě Berušek učí paní učitelka Jana Miklová, Dis., a Lenka Macelisová. V této třídě jsou mladší
děti a dochází jich do ní 21. Ve druhé třídě Včeliček
učí paní učitelka Petra Jančová a Mgr. Michaela
Janečková. Do této třídy dochází starší děti a děti
s povinnou předškolní docházkou. Dětí ve Včelič-

Práce na vyvýšeném záhonku

kách je 26 a v tomto školním roce je 21 předškoláků. Celkem navštěvuje naši mateřskou školu 47
dětí, z toho je 13 dětí nově přijatých. Provoz mateřské školy je od loňského školního roku v době od
6. 15 do 16.15 hod.
V tomto školním roce jsou z důvodu epidemiologické situace zrušeny akce, kde se schází více lidí,
proto nám bohužel odpadly naše společné akce
s rodiči, jako Uspávání broučků, Podzimní dostaveníčko v tělocvičně ZŠ a adventní dílničky.
Během měsíce září děti ze třídy Včeliček navštívily
Sokolnickou show na dvoře základní školy. Na zahradě mateřské školy byl 14. 9. 2020 vybudován
vyvýšený záhon, který pomáhaly budovat i děti
z mateřské školy: nakládaly a vozily hlínu v dětských kolečkách, do upraveného záhonu pak sázely bylinky a česnek. Tak doufáme, že dětem takové
nadšení z práce zůstane i nadále. Máme naplánováno několik divadelních představení, kdy do školky za námi přijedou divadla s pohádkami s různým
zaměřením. V měsíci říjnu to bude 15.10. Divadlo
z Truhlice, v pondělí 19.10 pak proběhne logopedická depistáž pro přihlášené děti. Také máme
v plánu realizaci přehlídky „Skřítků Podzimníčků“
z přírodnin v prostorách MŠ. V měsíci listopadu dne 5. 11. přijede divadlo „Sluníčko“,
ve čtvrtek 12. 11. pojedeme s dětmi ze třídy
Včeliček na výukový projektový program
v areálu zámeckého parku ve Veselí nad
Moravou, který je plánován ve spolupráci
s CHKO Bílé Karpaty. V pátek 13. 11. přijede
do MŠ divadlo „Hvězdička“. Plánujeme rovněž osobní konzultace pro rodiče dětí. Akcí
pro děti máme naplánovaných hodně, doufejme, že už nám je žádná opatření nezruší
a život se dostane do normálních kolejí.
Přeji Vám všem čtenářům za kolektiv zaměstnanců MŠ pevné zdraví a krásný barevný podzim plný sluníčka.
Za kolektiv MŠ Petra Jančová
21
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Zahájení školního roku v MŠ

třída Berušek

třída Včeliček
22

Sudoměřický zpravodaj

Paní učitelky ze Sudoměřic
Vážení čtenáři, představujeme vám nový seriál našeho Zpravodaje. V dnešním a několika dalších číslech vám budeme přinášet rozhovory se Sudoměřičankami, které se rozhodly pro učitelskou profesi
a učily u nás v Sudoměřicích ať už v mateřské nebo
v základní škole. Nesmazatelně se zapsaly do životů
mladší i střední generace. V dnešním čísle si můžete
přečíst rozhovor s paní Helenou Okénkovou, dlouholetou ředitelkou naší mateřské školy a letošní jubilantkou. Za celou redakci přejeme jen to nejlepší!
Pokud se vám zdá článek dlouhý, pak vězte, že není.
Byl by mnohem delší, ale bohužel jsem tento milý
a zajímavý rozhovor musela poněkud zkrátit, neboť
by sám vydal na seriál.
HELENA OKÉNKOVÁ
Jaké máte vzpomínky na dětství? Kde jste vyrůstala?
Vyrůstala jsem tady v Sudoměřicích, školu jsem
měla kousek od domu. Vychodila jsem tu pět tříd,
jako všichni. Byla jsem ta žačka, která zbožňovala všechny učitelky (smích). Byly mi vzorem, takže
jsem odmalička také chtěla být učitelkou.
Už na tom prvním stupni?
Ano. Za nás ještě mateřské školky tak nefungovaly,
jenom dětské útulky. Ten byl i tady při škole, když
byly žně. Byla jsem tam jen párkrát, byli jsme ve třídě, ale většinou na dvoře (tomu se ani nedalo říkat
zahrada).
Tehdy hlídaly spíš babičky, že?
Ano, babičky, nebo spíš stařenky. Skoro v každém
domě byla stařenka, ta navařila, napekla a dohlížela na děti. Rodiče pracovali v zemědělství a i doma
měli hospodářství, zvířata, takže pracovali od rána do
noci. Ale přesto nemůžu říct, že by nás zanedbávali.
Při té vší práci o nás měli přehled, velice nás kontrolovali, každý úkol museli podepsat. Z rodičů jsme měli
velký respekt, neexistovalo, abychom neposlechli.

Potom jste chodila do měšťanky ve Strážnici?
Ano, normálně od šesté třídy.
Kde jste potom studovala?
Na pedagogické škole v Kroměříži. Tam se dělaly
nejprve talentové zkoušky, to byla výtvarka, hudebka, tělocvik, a také literatura a mluvnice, a to mě
velice bavilo, to byly moje předměty. Já jsem se pro
to narodila (smích).
Líbilo se vám tam?
Velice! My jsme to tam zbožňovali! Hned jsem začala chodit do sboru, dokonce jsem hrála za školu
basketbal. Všechno nás tam bavilo. Líbil se nám ten
městský způsob života, internát u zámku, krásné
náměstí. Se spolužačkami se od té doby scházíme
každý rok.
A rodičům nevadilo, že jste přes týden pryč? Nebránili vám ve výběru školy?
Ne ne, rodiče mě podporovali, byli rádi, chtěli nám
23
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umožnit, co mohli. Od malička jsem hrála na klavír, s čímž jsem také měla náskok a lépe jsem se na
školu dostala. Maturovala jsem v roce 1969 a každý,
kdo nechtěl jít na vysokou školu, dostal umístěnku.
Já jsem byla přidělena do Hroznové Lhoty, kde se
právě otevřela nová mateřská škola (to se mi v životě stalo víckrát, že jsem byla při přípravě otevření
nové školky).
V Hroznové Lhotě jsem byla nesmírně šťastná, učení mě velice bavilo. Bydlela jsem se svou spolužačkou z Vracova na učitelské svobodárně, protože
tehdy bylo složité dojíždění (provoz školky byl do
pěti hodin a moc autobusů nejezdilo). Obě jsme si
tam našli manžela (smích).
Jak dlouho jste tam byla?
Dva roky. Mohla bych tam být i déle, ale po svatbě
jsme chtěli bydlet v Sudoměřicích. Tehdy byly možnosti bydlení velmi omezené a rodiče počítali s tím,
že se vrátím. Musela jsem tedy dát výpověď. Protože pro mě nebylo hned stálé pracovní místo, prošla
jsem několika školkami, kde jsem nasbírala mnoho
zkušeností. Někdy to byly jen krátké zástupy. Byla
jsem v mateřské škole v Rohatci, v Hodoníně, ve
Veselí v Milokošti, pak zpět v Rohatci, kde jsem už
byla déle. Potom jsem byla přeložena do Petrova,
kde jsem už dostala stálé pracovní místo a taky se
tam otevírala nová MŠ.
Ve kterém roce to bylo?
To jsem už měla oba syny. V roce 1974. Tam jsem
byla do dvaatřiceti. Pak jsem v roce 1982 už nastoupila sem do Sudoměřic.
Co si z toho období vybavujete?
Například pobyty venku. Museli jsme se dětem
na zahradě velice věnovat, měli jsme přípravy na
skupinkové aktivity, třeba jedna skupinka byla na
pískovišti, jedna měla sportovní hry a cvičení, třetí
si prohlédala herbáře a povídali jsme si o přírodě,
nebo jsme si tam dokonce četli. Venku jsme museli
být nejméně dvě hodiny. A za pěkného počasí jsme
chodili ven i po odpolení svačině.
24
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Vyhovovalo vám tam to zázemí ve „staré školce“? Já si ji pamatuju jako velmi útulnou, cítila
jsem se tam dobře.
Vyhovovalo mně to, vůbec jsme nebyli nároční.
Přestože tam muselo být na ten prostor hodně dětí.
Ano, někdy tam bylo velice moc dětí, až 36! Na vycházku mohla jít jedna učitelka až se třiceti dětmi!
Ale ty musely být na to prvotřídně připravené, vycepované. První vedoucí dvojice, která vedla zástup
dětí, musela být na to absolutně připravená a poslechnout na slovo! A ty děti byly velmi vychované
a poslušné!
Byly tehdy děti disciplinovanější než děti
v „nové školce“?
Nebyl v tom až takový rozdíl. V nové školce bylo
hodně roků, kdy jsme měli málo dětí, takže se s dětmi v menším počtu lépe pracovalo, měli víc prostoru pro seberealizaci, byly tam dvě třídy, takže měly
oproti staré školce velkorysý prostor. Vždy jsme měli
také skvělé vybavení. Ve Bzenci existovala tzv. Služba
škole, instituce, která zásobovala pomůckami školy
a školky, která nás velice dobře vybavila pomůckami i hračkami. Novinkou pak bylo lego. Dnes je to
běžná hračka, ale dříve se to bralo jako pomůcka pro
rozvoj dětí, byly na to metodické listy. Já jsem byla
proškolená na práci s legem a dokonce jsem byla
školní inspekcí vybrána mezi několik málo učitelů
z republiky na zájezd do Dánska, kde se lego vyrábí.
Inspekce nás brala jako vzorovou vesnickou školu,
a také kuchyň dělala vzorové jídelníčky pro okres.
Jaké jste měli vztahy na pracovišti?
Byli jsme dobrá parta, vždycky jsme táhli za jeden
provaz. Kuchařky byly velice ochotné, vždycky přiložily ruku k dílu. Na
všechny bylo spolehnutí, nikdy jsem nemusela řešit
žádné problémy se zaměstnanci. Byli velice zodpovědní.
Jaká byla spolupráce s rodiči? Vidíte nějaký rozdíl v přístupu rodičů před revolucí a po revoluci?
Byl tam rozdíl. Po revoluci byly maminky někdy více
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kritické. Ale myslím, že většina rodičů byla v pohodě. Cítila jsem podporu. Projevilo se to i u stavby
nové školky. Lidé si k ní našli vřelejší vztah, protože
ji vlastně celou sami postavili brigádně v akci Zet.
Také obec nás vždycky velice podporovala.
Do naší MŠ chodilo i několik dětí z jiných vesnic.
Co vidíte jako plus tehdejší školky?
Určitě její výborné vybavení a také možná její hudební zaměření. V každé školce nebyl klavír. U nás
ano a hrálo se na něj denně, proto jsme měli velice
zpěvné děcka. Pravidelně jsme se zúčastňovali soutěžní přehlídky Zpěváčci Strážnicka.
Doporučovali jste některým rodičům, aby dali
dítě do hudebky, když jste viděli, že má talent?
Ano, každý rok jsme „dali“ strážnické hudebce
v průměru tak sedm žáků.
Co ještě považujete za důležitý bod ve vaší kariéře?
Spolupráci naší školky s organizací UNICEF. Tehdy
to ještě tak nefungovalo přes internet. Měli jsme
k dispozici katalog s výrobky z rozvojových, chudých zemí, ze kterého si mohly maminky objednat např. dárky na Vánoce,
nebo jsme odtud objednali
dětem trička, a velká část
těch peněz šla na projekty
UNICEFU.

sice už dost unavená, protože poslední čtyři až pět let
jsem dělala ředitelku MŠ i ZŠ. V roce 2005 vyšel nový
školský zákon a vše se muselo kompletně předělat, ta
administrativa byla velmi náročná. Ale já jsem to přijala jako novou výzvu, chodili jsme se proškolovat, učila
jsem se práci na počítači atd. Bavilo mě jít stále dál,
sebevzdělávat se.
Měla jste čas i na sebe a na rodinu?
Myslím si, že ano. Chodila jsem například na němčinu. Věnovala jsem se rodině, děckám, taky domácnosti... Všechno se muselo zvládnout, někdy i za
cenu kratšího spánku.
Jak trávíte čas teď?
Pořád je toho dost – velký dům, zahrada, chodím
často do kostela... Jsem ráda, že jsem zatím dost pohyblivá. Kromě práce na zahradě taky ráda chodím
na vycházky do přírody, i delší trasy. Když se podaří,
tak chodím plavat. Samozřejmě se také věnuju rodině a vnoučatům, ty jsou tu velice často. Dělají mi
radost.
Děkuji vám za rozhovor.
Michaela Janečková

Co pro vás bylo v životě
nejtěžší?
Odchod manžela. Byl to velký šok, to se nedá ani vypovědět. Byl to velký sportovec, tanečník, srdcař, dobrý
člověk. Hodně krásného
jsme spolu prožili.
A v profesním životě?
Odchod do důchodu (smích).
To bylo v roce 2008. Byla jsem

Zaměstnankyně MŠ
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Ze života farnosti v Sudoměřicích
Úmrtí správce sudoměřické farnosti P. Jacka Nowakowského
Rok 2020 se od března vyvíjel jaksi zvláštně, hlavně
díky celosvětové pandemii nemoci Covid 19, která pro farnost znamenala zákaz bohoslužeb, kdy se
poprvé v historii nemohly slavit v kostele Velikonoce,
a to sudoměřičtí farníci netušili, že přijde rána ještě
větší.
Na první týden v srpnu byl naplánován příměstský
tábor s názvem Indiánská fara, na který se děti a mládež z farního společenství velmi těšily. Hned v pondělí ráno 3. srpna se objevily u otce Jacka zdravotní
potíže, které si vyžádaly hospitalizaci v hodonínské
nemocnici. Bohužel zde došlo ke zhoršení zdravotního stavu, a za týden 10. srpna došla z nemocnice
smutná zpráva, že otec Jacek ve věku 41 let zemřel.
Jacek Nowakowski se narodil 23. listopadu 1978
ve městě Kamienna Gora. Žil spolu se svými rodiči
a dvěma bratry v obci Opawa. Rodina měla hospodářství, pole, louky a dobytek. Všechny tři děti musely od malička v hospodářství pomáhat. Ještě před
odchodem do školy musely plnit své povinnosti.
V roce 1997 ukončil církevní gymnázium u františkánů v Legnici a pak zahájil roční noviciát u piaristů. Po
ukončení studií byl 15. května 2004 vysvěcen na kněze. Nejprve pracoval ve farnosti v Krakově a od roku
2005 do 2007 v Bolszewu na severu Polska.
V roce 2007 odešel k nám na Moravu do Strážnice,
kde působil jako strážnický kaplan a později převzal
pastorační péči o farnost svatých Cyrila a Metoděje
v Radějově. Zde věnoval hodně úsilí rekonstrukci
presbytáře a celého kostela.
V roce 2017 převzal farnost Sudoměřice. Za tuto dobu
si získal srdce většiny věřících obětavostí, upřímností,
svým neokázalým vystupováním a svérázným pojetím kněžského působení. Zvlášť jeho upřímnost byla
pověstná, kdy řekl věci na rovinu, jak si myslel, až to
někdy vyznělo ne zrovna vhodně, což mělo za následek kritiku.
Poslední rozloučení s otcem Jackem společné všech
26

Otec Jacek se sudoměřickým praporem
na svátek svatého Václava v roce 2018
farností, které spravují piaristé ve Strážnici, se uskutečnilo v pátek 14. srpna na prostranství před kostelem Panny Marie ve Strážnici za účasti několika set
věřících, velkého množství krojovaných a ministrantů a zhruba třiceti kněží. Zádušní mši svatou a pohřební obřady vedl olomoucký arcibiskup a strážnický rodák Jan Graubner.
Po obřadech byly ostatky zesnulého převezeny na
přání rodiny do jeho rodné obce Opawa v Polsku, kde
se uskutečnil pohřeb v pondělí 17. srpna. I tohoto obřadu se zúčastnilo mnoho věřících od nás, kteří přijeli
jednak společně autobusem nebo vlastní dopravou.
Otec Jacek tak našel místo posledního odpočinku vedle kostela svaté Hedviky v Opawě, nedaleko české
hranice ve stínu Sněžky na východní straně Krkonoš.

Sudoměřický zpravodaj

P. Jacek Nowakowski
(23. 11. 1978 - 10. 8. 2020)

Gratulace dětí při příležitosti 40. narozenin otce Jacka v listopadu 2018
27
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Poslední rozloučení ve Strážnici – 14. 8. 2020 (foto: Zbyněk Šišpera)

Závěr pohřebních obřadů ve Strážnici – 14. 8. 2020 (foto: Zbyněk Šišpera)
28
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Zádušní mše v polské Opawě – 17. srpna 2020

Pohřební obřady v polské Opawě – 17. srpna 2020
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Nový správce sudoměřické farnosti
Administrátorem v Sudoměřicích byl jmenován P.
Mgr. Robert Kalbarczyk SP ze strážnické komunity
řádu piaristů. V naší farnosti není neznámou osobou,
protože několikrát zastupoval otce Jacka, například
po jeho úrazu začátkem roku 2018. Při příležitosti
této změny jsme připravili krátký rozhovor. Prvním
dotazem bylo, jestli by se nám otec Robert představil a řekl něco o sobě:
„Narodil jsem se 28. září roku 1972, v Polsku, v městě
Radomu. Toto město leží 100 km na jih od Varšavy.
Mám dva, bratra i sestru. Bratr je mladší o dva roky
a sestra o pět let. Oba dva už mají svoje rodiny. Určitě to byl fotbal, bruslení, čtení knížek, hlavně dobrodružných. Bavil mě dějepis, zeměpis a ministrování
v kostele.“
Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se knězem, jak
byla cesta Vašeho duchovního povolání, a proč
zrovna řád piaristů?
„Od třetí třídy základní školy až do maturity jsem ministroval v naší farnosti. Měl jsem tak možnost sledovat život kněží. Postupně ve mně dozrávala myšlenka, že i mě Pán Bůh volá ke své službě. Piaristy jsem
si vybral, protože je to řád, který působí mezi dětmi
a mládeží, a mě baví výchovná práce. Po ukončení
osmileté základní školy jsem šel studovat na gymnázium. Vstoupil jsem do řádu piaristů, studoval jsem
filozofii v Krakově a tři roky teologii v Římě.“
Kdy jste byl vysvěcen na kněze, kde jste po vysvěcení působil v Polsku?
„Kněžské svěcení jsem přijal 16. 5. 1998 v Krakově,
a to znamená, že letos to bylo už 22 let. Působil jsem
ve farnostech Jelení Hora, Lovicz, Poznaň, Elblag,
Krakov, Strážnice, od 16. 7. 2018 Rohatec, a teď navíc
nově Sudoměřice po smrti otce Jacka.“
Jak se to stalo, že jste se ocitl ve Strážnici?
Piaristé, ke kterým patřím, se vrátili do Strážnice
v roce 1994. Od roku 2001 působil ve Strážnici pouze
30

jeden piarista – Polák o.
Jiří Szwarc. Byla potřebná výpomoc vzhledem
množství práce na tomto
území. Tak jsem byl oslovený pánem provinciálem z Polska a dojel působit
tady. Po dvou letech jsem se vrátil do své vlasti. V roce
2015 zase objevila se potřeba pomocí na Moravě. Tak
jsem se vrátil po druhé a působím doposud.
Co Vám z rodného Polska tady chybí, po čem je
Vám smutno?
V našem řeholním životě jsme zvyklí na změny. Je to
vepsané v naši službu. Prostě musíme přijmout nové
podmínky na danem místě působení. Těžko říct, aby
mi něco chybělo. Morava je krásná, a do rodného
Polska je blízko. Necítím smutek, spíš ochotu poznat
něco nového.
Co se Vám tady na jižní Moravě líbí, co Vás tady
příjemně překvapilo?
Určitě libí se mi příroda Jižní Moravy a víra zdejších
lidi. V kostelích ve Strážnici a v Sudoměřicích je hodně věřících a je komu sloužit.
Co se Vám naopak nelíbí, čemu jste u nás nepřišel
na chuť?
Pořad zvykám si na české knedle (šišky). To v Polsku
nemáme, ale jde to zvládnout.
Poslední otázka, jaké máte plány nebo přání do
budoucna?
Teď mám na starosti dvě farnosti: Sudoměřice a Rohatec. Dává to hodně práce. Chtěl bych, aby se vyvíjely, a bylo v nich vidět radostný křesťanský život.
Snažím se působit tak, aby každý, kdo chce přijít do
kostela, našel tady něco pro sebe, aby se tu cítil dobře. S Boží pomoci myslím si, že se to podaří.
Děkuji za rozhovor o. Robertovi

VŠ
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21. srpna na mši svaté představil P. Mons. Václav Vrba
- děkan Veselí nad Moravou nového administrátora
naší farnosti P. Mgr. Roberta Kalbarczyka SP
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Senioři ČR Sudoměřice
Koncem května se konečně uvolnila vládní nařízení ohledně koronaviru. Odložili jsme roušky, vydechli si, a hned jsme začali plánovat, co všechno
uskutečníme.
Jako první jsme naplánovali zájezd na brněnskou
přehradu, s hodinovou projížďkou velkým parníkem, který byl rezervován jen pro naše účastníky. Bylo ráno, krásné slunečné počasí, nádherná
vyhlídka, tak jsme si plavbu užívali. Po prohlídce
jsme měli rozchod na občerstvení, se kterým jsme
až tak moc spokojeni nebyli, ale nálady to neubralo. Pak jsme se přesunuli do brněnské hvězdárny k prohlídce planetária, kde po pohodlném
usazení, či částečném položení, nám bylo
promítnuta hvězdná obloha a prohlídka
letu dronu nad památkami Jižní Moravy
s poutavým výkladem. Velmi zajímavé, až
na to, že vše bylo koncipováno tak, jako
bychom letěli v dronu my, a tak se některým točila hlava doprovázená menší nevolností.
Protože jsme nestihli v jarních měsících
uspořádat přednášku, přišla nám vhod
nabídka bylinkáře ing. Steinbauera o bylinkách na posílení imunity a využití bylinek při léčení různých neduhů. Přednášku
jsme nabídli prostřednictvím místního
rozhlasu i ostatním občanům, ale nikdo
neprojevil zájem. Škoda, byla to moc zajímavá přednáška, hlavně formou besedy,
diskuze, otázek a odpovědí.
Na konec července jsme naplánovali další zájezd, tentokrát do Archeoskanzenu
Modrá, na Velehrad a do Kovo Zoo Uh.
Staré Město. Jako první jsme navštívili Evropský unikát - podvodní tunel Živá voda.
Zde jsme se procházeli 3,5m pod vodní
hladinou obklopeni rybami značných velikostí a různých druhů. Následovala prohlídka venkovním areálem, svačinka a pak
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návštěva skanzenu, kde jsme obdivovali život lidu
v době Velké Moravy.
Procházkou unaveni jsme se autobusem přesunuli
na Velehrad, kde jsme si příjemně odpočali v krásné opravené bazilice, posílili se tak i duchovně, stavili se na zmrzlinu a hurá, na oběd do Kovo Zoo ve
Starém městě. Po dobrém obědě následovala individuální prohlídka, kde jsme obdivovali šikovné
ruce těch, kteří zvířata ze starého kovového šrotu
sestavili, unikátní byla i výstava aut, zemědělské
techniky a nevím, čeho ještě, co jsme nestačili projít. Unaveni, ale spokojeni jsme se vydali k domovu. Z důvodu zvýšeného výskytu viru a také že ně-
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kteří senioři opatrují vnuky, se kapacita autobusu
nezaplnila. Toto jsme doplnili dětmi v doprovodu
prarodičů a určitě byly i tyto spokojeny.
Na základě doporučení jsme objednali 8 našich
členů, kteří projevili zájem, k očnímu vyšetření na
Oční kliniku Brno NeoVize, kde nám bylo provedeno několik vyšetření velmi milými a ochotnými pracovníky. Dvěma členům byla doporučena
a provedena operace šedého zákalu k velké spokojenosti. Dopravu na vyšetření i úkony zajišťuje
zdarma prostřednictvím vlastní dopravy MedBus.
Naplánovali jsme další zájezd, ale vzhledem k novému velkému výskytu koronaviru jsme tento,
jako ostatní podzimní akce zatím odložili. Máme
zajištěny vstupenky na divadelní představení „Pro
tebe cokoliv“ v Uherském Brodě. Zatím nevíme,
jak se bude situace kolem Covid 19 vyvíjet dál.
Z tohoto důvodu zatím nemůžeme informovat
ani o dalších plánech na akce.
Všem našim členům i občanům přejeme hodně
zdraví a sil a ať se nám virus vyhýbá, abychom se
mohli zase co nejdříve scházet.
R. Klásková

Plavba po brněnské přehradě

Živá voda v Modré
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SK Sudoměřice – oddíl hokejbalu
Po konci v extralize jsme chtěli udržet v Sudoměřicích mužský hokejbal. Proto jsme se rozhodli přihlásit se do 2. ligy - Morava jih. Z minulého roku
u nás skončilo hned 12 hráčů, kteří se vrátili do
svých mateřských klubů. Do týmu jsme
naopak sehnali 14 nových hráčů a 3
brankáře.
V 1. kole jsme na domácím hřišti přivítali HBC Flyers Jihlava se kterými jsme
si poradili hladce 10:0. Hned na začátku
se nám sezóna ale zkomplikovala, protože naši hráči ze Slovenska se nemůžou
zúčastnit tréninků ani zápasů skrz opět
uzavřené hranice. Kromě mužů jsme přihlásili taky naše ženy a přípravku.
Soupiska: Dekány, Kučera, Forch, Matuškovič - Dinka, Konderla, Stratil, Dufek,
Kmenta,Kvaltín, Toman, Ivánek, Chovanec, Kaluža, Mišík, Otrísal, Danielik,
Studénka, Fiala, Kudláč, Pokovič, Sakáč,
Datum
13. 9. 2020
19. 9. 2020
4. 10. 2020
10. 10. 2020
18. 10. 2020
24. 10. 2020
31. 10. 2020
1. 11. 2020
8. 11. 2020
14. 11. 2020
22. 11. 2020
27. 2. 2021
7. 3. 2021
14. 3. 2021
20. 3. 2021
4. 4. 2021
10. 4. 2021
18. 4. 2021

čas
13:00
13:00
13:00
11:00
13:00
14:00
11:30
11:00
13:00
13:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
13:00
11:00
13:00

den
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
NE
SO
NE

Heštera, Balát, Štěpanovský, Směřička, Praskač,
Mikula, Smetana, Pekař
Trenér - Dinka Mario
Vedoucí mužstva - Danielik Marek, Kaluža Jan st.

Domácí
SK Sudoměřice
Slza Přibyslavice
SK Sudoměřice
HBC Hodonín
SK Sudoměřice
Eagles Brno
HBC Flyers Jihlava
Eagles Brno
SK Sudoměřice
SK Sudoměřice
Bulldogs Brno B
SK Jihlava
SK Sudoměřice
SK Sudoměřice
Slza Přibyslavice
SK Sudoměřice
HBC Hodonín
SK Sudoměřice

Hosté
HBC Flyers Jihlava
SK Sudoměřice
Bulldogs Brno B
SK Sudoměřice
SK Jihlava
SK Sudoměřice
SK Sudoměřice
SK Sudoměřice
Slza Přibyslavice
HBC Hodonín
SK Sudoměřice
SK Sudoměřice
Eagles Brno
HBC Flyers Jihlava
SK Sudoměřice
Bulldogs Brno B
SK Sudoměřice
SK Jihlava
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Vlastimil Hynčica
Cyklistika je jedna z možností jak utéct před problémy s nějakým korona-virem! Měl jsem v plánu
absolvovat náročný trénink v jihoafrické republice v Kapském městě, který se na konec obešel
bez karantény. Doba nepřála, zavřely se hranice
a nebylo jisté, zda nějaké závody budou. Nakonec
se vše uklidnilo a závody se rozjely. Byla možnost
porovnat výkonost všech závodníků. Povedlo se
mi absolvovat i závody ve sjezdu. Přivezl jsem stříbrnou medaili a bratr Petr bronz na Šumavském
Špičáku. Junior Kuba Brázdil vyhrál v městském

sjezdu titul MČR. V české enduro serii jsem celkově vyhrál a bratr byl třetí. Všem kdo se podílel na
udržení teamu a pěkných výsledku moc děkujeme. Snad se vše uklidní a bude více možností jak
zábavy, tak výletů na kolech, což je pro všechny
moc důležité! Věřím, že musíme i malinko slevit
z nároku co všechno musíme zvládnout, ale na
druhou stranu je potřeba si udělat čas na rodinu
tak i na koníčky! Cestovat po světě pokud to jde
a poznávat nové věci!
Vlasta Hynčica

Enduro závody na Kopřivné
36
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Enduro závody na Lipně

Vlasta Hynčica se synem Vojtou
37

3/2020

www.obecsudomerice.cz

NOVITECH
Letošní „tak trochu jinou“ sezonu závodů automobilů do vrchu
zahájil NOVITECH Motorsport až
začátkem prázdnin na Vrbenském
kopci pod Pradědem. Závody přinesly další úspěchy týmu. Michal
Novický v sobotu získal 2. místo
a v neděli obsadil 3. příčku ve své
třídě E2-SC-2000. V sobotu 3. místo
a v neděli už 1. místo vyhrál Radek
Krakovič ve třídě E2-SS-1400. Závodu se zúčastnilo přes 100 jezdců,
z nichž byl v absolutním pořadí Michal v sobotu
i v neděli 6. a Radek vybojoval v sobotu 16. a v neděli 15. místo. Byl to skvělý závod a do poslední
chvíle to bylo těsné v boji o místo na bedně.
Další závodění s časem bylo na kopci v Náměšti nad Oslavou. Nadupaný seznam přihlášených
v čele s francouzským závodníkem Sebastianem
Petitem a kompletní českou špičkou této motoristické disciplíny zaručoval, že se bude jednat o jeden z nejkvalitnějších ročníků z celé historie závodů. Dvoukilometrová trať v sobotním deštivém
počasí přinesla M. Novickému 2. místo ve třídě.
Jízda na mokrých gumách “placce” prostě seděla,
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mazaly se výkonnostní handicapy. Za to neděle
již tak úspěšná nebyla, nezvládnutá zatáčka, která s sebou přinesla ztrátu cca 3 vteřiny Michala,
posunula až na páté místo. Radkovi Krakovičovi
se dařilo celý víkend. Vyřešil technické problémy,
které měl na minulém závodu ve Vrbně a o víkendu si zajistil prvenství ve své třídě.
Další měření sil proběhlo na 4 km dlouhém Albrechtickém kopci Laudon se špičkovým povrchem a přinesly 5. místo v absolutním pořadí MČR
pro Novického. Ve své třídě „dvoulitrů“ obsadil 2.
místo, hned za Petrem Trnkou. Radek Krakovič bohužel závod nedokončil kvůli technickým problémům. Zatím poslední odjeté závody
v Divákách u Hustopečí byly úspěšné pro celý tým. I přes velmi rozbitou
trať a sobotní výměnu spojky. Novický v sobotu vybojoval absolutně 6.
místo a 2. místo ve třídě. V neděli zajel ještě lepší čas a tím se dostal na 5.
místo v absolutním pořadí a udržel
si 2. místo ve třídě s časem 1:03:55.
Krakovič se v sobotu i v neděli umístil na 9. absolutním místě a obsadil 1.
místo ve své třídě, 1. místo si udržel
i v nedělním závodě a se svým časem 1:06:69.
Michal Novický
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výsadba stromů nad Vápenkami, „Protierozní pásy v k.ú. Sudoměřice“

stavba přístavby tělocvičny se společenským sálem
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V neděli 4. října proběhlo vítaní občánků v Sudoměřicích: Z leva: Patrik Svoboda, Thea Stratilová,
Elena Mišíková, Elliot Buček, Adam Dikovský, Kateřina Kučerová, Vojtěch Rýznar, Ellin Cutáková,
Martin Harašta, Ondřej Mikéska
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