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výsadba protierozních vegetačních pásů

oprava střechy bývalého statku
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Vážení 
spoluobčané, 
čtenáři našeho 

Sudoměřického zpravodaje,

před námi je období 
příprav na pro většinu 
z nás nekrásnější obdo-
bí v  roce, ale taky ob-
dobí bilancování a tvo-
ření plánů na další rok.
Uplynulé období by-
lo zásadně ovlivněno 
pokračující pandemií 
COVID-19, která celou 
naši vlast zasáhla zno-

vu, a s ještě větší silou. Je otázkou, zda bylo ze strany 
kompetentních orgánů vykonáno pro její prevenci 
vše, co mohlo. Až se tento nebezpečný a  nepro-
bádaný vir podaří dostat pod kontrolu, bude zce-
la jistě dostatek času na zhodnocení chyb a přijetí 
nápravných opatření do budoucích let, pro případ 
možného obdobného problému někdy v budouc-
nu. Nyní, kdy se nacházíme po druhé v tomto roce 
v nouzovém stavu, zákazy a nařízení Vlády ČR či Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR se neustále mění, zpřís-
ňují a také uvolňují, je zásadní, abychom byli všich-
ni zodpovědní. Každý z  nás má obrovský vliv na 
zlepšení současného stavu. Ač je to pro nás všech-
ny nepříjemné, i tak je třeba důsledně respektovat 
jednotlivá nařízení a dodržovat již známé pravidlo 
3R – ruky, roušky, rozestupy. Odpůrci nošení rou-
šek se mnou nebudou souhlasit, ale nošení roušky 
není výraz strachu či snad podvolení se nějakému 
nařízení, je to výraz úcty a respektu k tomu, s kým 
se setkáváme. Bez respektování vládních nařízení, 
ač se nám mohou zdát být všelijak nesmyslná a na-
vzájem si odporující, jen těžko budeme v blízké bu-
doucnosti žít zase normálním životem, tak jak jsme 

ho znali v loňském roce. Respektujme prosím vše, 
co je nám doporučeno!
Zastupitelstvo obce se sešlo do uzávěrky tohoto 
vydání v tomto období celkem 2x. Hned na svém 
19. zasedání jsme se zabývali důkladným přehod-
nocením priorit staveb a  investic na další obdo-
bí. Byly stanoveny jednotlivé priority a  jsem rád, 
že po věcné diskusi bylo dosaženo kompromisu. 
Naše reakce na obrovský výpadek příjmů ze stát-
ního rozpočtu byla nevyhnutelná. Na základě i na-
dále se zhoršující celospolečenské ekonomické 
situace jsme stáli před zásadním rozhodnutím co 
dál. I  nadále se prohlubující očekávaný výpadek 
příjmu naší obce jsme museli rychle řešit, neboť 
není v zájmu nikoho z nás, abychom přestali pod-
porovat veškeré volnočasové aktivity a  kulturní 
život v obci. Zároveň nechceme zvedat poplatky 
a zdražovat další služby. Důležité investice budou 
i  nadále v  rozumné míře probíhat, včetně ještě 
důležitější projektové přípravy. Věřím, že není 
úmyslem našich zákonodárců neustále zatěžovat 
rozpočty samospráv. Většina vládních podpůr-
ných ekonomických opatření totiž jdou na vrub 
obecních, městských i krajských rozpočtů. Na jaře 
bylo obcím vše částečně kompenzováno, snad 
tomu bude i nyní. Jen malý příklad: Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu ČR schválené zrušení, 
tzv. superhrubé mzdy, znamená výpadek příjmu 
naší obce ve výši cca 1,7 mil. Kč! To je částka, která 
odpovídá 80 % nákladů na provoz naší základní 
a  mateřské školy, které jsou hrazeny z  obecního 
rozpočtu. Ale nejsme v tom sami, stejné problémy 
řeší i ostatní obce, města i kraje.
I tak nepřestáváme realizovat schválené a již roz-
pracované investiční akce. V  plné výstavbě je 
přístavba tělocvičny, dokončena byla výsadba 
protierozního pásu, opravuje se střecha panského 
statku. S velkou radostí Vás mohu informovat, že 
po dlouhých letech příprav, byly zahájeny práce 
na nádrži Telatniska! Více informací o  těchto ak-
cích najdete uvnitř zpravodaje.  
V minulých týdnech jsme vytvořili důstojné místo 
na tříděný odpad a  přesunuli na něj kontejnery 
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Usnesení z 19. zasedání 

ZO Sudoměřice 

dne 12. 10. 2020

typu Refl ex z parkoviště u prodejny COOP Jedno-
ta. Dlouhodobě zde byl problém s  nepořádkem 
okolo zvonů, věříme, že toto opatření pomůže 
a  okolí již bude čisté. Navíc se tímto opatřením 
zvýšila i kapacita parkoviště u této prodejny. Pře-
dem děkujeme všem za udržování pořádku na 
všech místech pro uložení odpadů.
Nyní nás čeká období tvorby rozpočtu a rozpoč-
tového výhledu na příští rok. Probíhají jednání, 
bedlivě sledujeme predikce Ministerstva fi nancí 
ČR na další roky, neboť to jsou pro nás základní 
ukazatele pro plánování příjmů v  dalším obdo-
bí. Vše bychom měli se zastupiteli projednávat 
a schvalovat na posledním letošním zasedání Za-
stupitelstva obce Sudoměřice, kterého se může 
každý z  Vás zúčastnit. Termín bude zveřejněn 
s týdenním předstihem na úřední desce OÚ. Nyní 
již víme, že nám byla schválena žádost o dotaci 
na výsadbu 105 ks vzrostlých stromů, v  oblas-
ti Kratiny ve Starých horách, složení výsadby je 
převážně z dubů zimních, dále budou vysazeny 
topol osika, lípy srdčité a jilm vaz. Do konce břez-
na by mělo být vše vysazeno. Výše dotace je 80 % 
uznatelných nákladů, max. 346 tis. Kč. Dále nám 
byla schválena dotace 500 tis. Kč na moderni-
zaci učeben v ZŠ Sudoměřice, zde budou práce 
probíhat v období letních prázdnin. Byla podána 

Usnesení č. 19/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli 
zápisu pana Jiřího Janečka a pana Davida Janečka, 
zapisovatelem určuje pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 2 (J. Janeček, 
D. Janeček)
Usnesení č. 19/1 bylo schváleno.

žádost o  vybudování asfaltové cyklostezky do 
Petrova, která by měla kopírovat stávající státní 
silnici. Zde je předpoklad dotačních prostředků 
přes 2 miliony Kč. Věřím, že všechno a  mnohé 
další se v příštím roce podaří zrealizovat. 
S ohledem na stávající epidemickou situace nelze 
nyní předvídat, co se v příštím období uskuteční 
za volnočasové akce – zda budou plesy, koncer-
ty, košty, apod. Již nyní víme, že do konce roku 
se akce – Vánoční koncert, Zpívání u  stromečku, 
Čertovské harašení, neuskuteční. Vše se bude řešit 
operativně podle aktuální situace a o všem připra-
vovaném budete v předstihu informováni.
Závěrem mi dovolte, abych upřímně poděkoval 
Vám všem, kteří jste se podíleli v letošním roce na 
přípravě akcí pro veřejnost, pomáhali jste a pomá-
háte svým blízkým v  této nelehké době, členům 
spolků a organizacím v obci, jejich podporovate-
lům a  sponzorům, holkám z  Kulturky, obecním 
pracovnicím a  pracovníkům, zastupitelům a  čle-
nům výborů a všem ostatním, kterým není lhostej-
ný osud bližních a co se děje v našem okolí. 
Přeji Vám všem klidné adventní dny, poklidné 
prožití Vánoc a v novém roce 2021 hodně štěstí, 
rodinné pohody, pracovních úspěchů a  hlavně 
pevné zdraví!

František Mikéska, starosta obce 

Usnesení č. 19/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navrže-
ný program 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudo-
měřice.
Hlasování č. 2: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce na r. 2020. 
Celkem příjmy zvýšeny o 92 800,-Kč, náklady zvýše-
ny o 64 000,-Kč a fi nancování sníženo o 28 800,-Kč.  
Hlasování č. 3: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/3 bylo schváleno.



Sudoměřický zpravodaj

5

Usnesení č. 19/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce na r. 2020. 
Celkem příjmy zvýšeny o 61 400,-Kč, náklady zvýše-
ny o 22 000,-Kč a fi nancování sníženo o 39 400,-Kč. 
Hlasování č. 4: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědo-
mí rozpočtové opatření č. 10 k  rozpočtu obce na 
r. 2020. Celkem příjmy zvýšeny o 1 649 500,-Kč, ná-
klady zvýšeny o 266 500,-Kč a fi nancování sníženo 
o 1 383 000,-Kč.
Hlasování č. 5: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědo-
mí rozpočtové opatření č. 11 k  rozpočtu obce na 
r. 2020. Celkem příjmy zvýšeny o 254 000,-Kč, ná-
klady zvýšeny o 103 000,-Kč a fi nancování sníženo 
o 103 500,- č. 
Hlasování č. 6: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje před-
ložený plán investic na další období a  pověřuje 
starostu a místostarostu obce k přípravě realizace 
uvedených investic dle tabulky.
Hlasování č. 7: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 19/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje o  vy-
řazení nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku z  účtu 042, vedeného pod analytickým 
účtem č. 16, 19, 21, 23, 25, 26, 37, 50 a jeho převod 
na účet č. 547.
Hlasování č. 8: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice po projednání
I. schvaluje:

- pořízení Změny č. 2 územního plánu Sudo-
měřice,

- obsah Změny č. 2 územního plánu Sudomě-
řice, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

II. stanoví, že:
- Změna č. 2 územního plánu Sudoměřice 

bude pořízena zkráceným postupem podle 
§ 55a a následujících zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „staveb-
ní zákon“),

- určeným zastupitelem pro pořízení Změny 
č. 2 územního plánu Sudoměřice bude Fran-
tišek Mikéska, zastupitel obce.

III. bere na vědomí, že:
- pořizovatelem Změny č. 2 územního plánu 

Sudoměřice bude Obecní úřad Sudoměřice, 
který zajistí výkon územně plánovací čin-
nosti podle § 6 odst. 2 stavebního zákona 
s použitím § 24 stavebního zákona prostřed-
nictvím jiné fyzické osoby na základě uza-
vření příkazní smlouvy,

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
životního prostředí nevyloučil případný 
negativní vliv Změny č. 2 územního plánu 
Sudoměřice na životní prostředí a  v  tomto 
smyslu uplatnil požadavek, aby Změna č. 2 
územního plánu Sudoměřice byla předmě-
tem vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
(SEA). 

- kromě vyhodnocení vlivů Změny č. 2 územ-
ního plánu Sudoměřice na životní prostředí 
bude zpracováno a s návrhem změny územ-
ního plánu projednáno vyhodnocení vlivů 
Změny č. 2 územního plánu Sudoměřice na 
udržitelný rozvoj území.

Hlasování č. 9:  Pro 7, Proti 0, Zdržel se 1 (T. Kočva-
ra)
Usnesení č. 19/9 bylo schváleno.
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Usnesení č. 19/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje, že ná-
klady na pořízení změny č. 2 územního plánu obce 
Sudoměřice uhradí žadatel.
Hlasování č. 10: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej 
pozemku parc. č.  122 o vým. 28 m2 v k. ú. Sudo-
měřice, XXXXX za celkovou cenu 280,- Kč, která je 
nižší než cena v daném místě a čase obvyklá, a to 
z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů a  již 
dříve přijatých usnesení Zastupitelstvem obce Su-
doměřice při obdobných prodejích pozemků.
Hlasování č. 11: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje pro-
dej části pozemku parc. č. 1599/3 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 12: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 1 (R. Šrédl)
Usnesení č. 19/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice zařazuje do po-
řadníku o stavební pozemek.
Hlasování č. 13: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje zve-
řejnění záměru směny pozemku parc. č. 1626/17 
o výměře 838 m²  v k. ú. Sudoměřice a pověřuje sta-
rostu a místostarostu k dalšímu jednání.
Hlasování č. 14: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/14 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje zveřej-
nění záměru směny pozemků parc. č. 371 o výměře 
118 m² za pozemek parc. č. 1672/2 o výměře 91 m².

Hlasování č. 15: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/15 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje nájem-
ní smlouvu č. 10/2020/náj mezi Obcí Sudoměřice, 
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 
a Kulturním spolkem Zvedlá závora 2014, se sídlem 
Sudoměřice 432, 696 66 Sudoměřice, IČ  03059197, 
v upraveném znění. 
Hlasování č. 16: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19/16 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/17: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
smlouvu o  zřízení věcného břemene služebnosti 
v souvislosti s výstavbou cyklostezky na Baťově kanálu 
v úseku mezi silnicí I/55 a přístavem Pod Výklopníkem.
Hlasování č. 17: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/18: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlou-
vu o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného břeme-
ne služebnosti biokoridoru a  smlouva o  budoucí 
smlouvě nájemní mezi Obcí Sudoměřice, Sudomě-
řice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Českou 
republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, nábř. L. 
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 67981801.
Hlasování č. 18: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/18 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/19: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.16/2020/
Dot o  poskytnutí individuální dotace ze dne 12. 
10. 2020 v předloženém znění ve výši 400.000,-Kč 
poskytnuté Římskokatolické farnosti Sudoměřice, 
se sídlem Sudoměřice 375, 696 66 Sudoměřice, IČ 
6660971, na úhradu nákladů spojených s  projek-
tem „Vybudování kulturního a společenského cent-
ra na zahradě farní budovy“.
Hlasování č. 19: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/19 bylo schváleno.



Sudoměřický zpravodaj

7

Usnesení č. 19/20: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Plán in-
ventur na rok 2020.
Hlasování č. 20: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19/20 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/21: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
podnět na vybudování zpevněné cesty.
Hlasování č. 21:  Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19/21 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/22: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu 
a  místostarostu k  vyřešení problému osvětlení 
u č. p. 607 a 197 s termínem do 30. 6. 2021.
Hlasování č. 22: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19/22 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/23 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek 
na vybudování parkovacího místa pro jeden RD na 
pozemku parc. č. 870/1 v k. ú. Sudoměřice a na parc. 
č. 891., povoluje vybudování parkovacího místa a pře-
dává celou záležitost k dořešení Stavebnímu výboru.
Hlasování č. 23: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/23 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/24:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje kou-
pi pozemků do parc. č. 1464/321, 1464/322 
a 1464/323 v k. ú. Petrov u Hodonína od XXX za cel-
kovou cenu 1850,- Kč.
Hlasování č. 24: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/24 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/25:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o budoucí smlouvě kupní č. 18/2020/poz mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudo-
měřice, IČ 00285331 na jedné straně a XXX a XXX 
na straně druhé.
Hlasování č. 25: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19/25 bylo schváleno.

Usnesení z 20. zasedání 

ZO Sudoměřice 

dne 9. 11. 2020

Usnesení č. 20/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli 
zápisu pana Jiřího Janečka a pana Jana Kalužu, za-
pisovatelem určuje pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 2 (J. Janeček, 
J. Kaluža)
Usnesení č. 20/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 20/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navrže-
ný program 20. zasedání Zastupitelstva obce Sudo-
měřice.
Hlasování č. 2: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 20/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 12 k  rozpočtu obce na r. 
2020. Celkem příjmy zvýšeny o 27 800,-Kč, náklady 
zvýšeny o 267 400,-Kč a fi nancování zvýšeno o 239 
600,-Kč.  
Hlasování č. 3: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 20/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje účast 
Obce Sudoměřice ve veřejné dražbě pod číslem 
jednacím 164 EX 1024/19-229.
Hlasování č. 4: Pro 2, Proti 7 (J. Buček, R. Šrédl, 
F. Mikéska, T. Kočvara, T. Janeček, R. Salčák, M. Mikl), 
Zdržel se 1 (J. Kaluža)
Usnesení č. 20/4 nebylo schváleno.

Usnesení č. 20/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje o účas-
ti Obce Sudoměřice ve veřejné dražbě pod číslem 
jednacím 164 EX 1024/19-229 a pověřuje starostu 
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Změna Územního plánu obce Sudoměřice
Vážení spoluobčané, 
v  září letošního roku uplynuly dva roky od doby, 
kdy nabyl účinnosti Územní plán obce Sudoměři-
ce. I za tak krátkou dobu registrujeme potřebu jeho 
změny a upřesnění. Již nyní víme, že je třeba vyme-
zit, tzv. stavební čáru v  některých lokalitách, dále 
stanovit charakter výstavby v nově vznikajících plo-
chách pro zástavbu a další. Celý proces změny to-
hoto základního dokumentu naší vesnice, kterým 
se vymezují pravidla v územním plánování, a který 
ovlivňuje každého z nás, bude trvat několik měsíců. 
V případě, že máte nějaký požadavek, který by byl 

obce k zajištění veškerých kroků vedoucí ke koupi 
předmětu dražby.  
Hlasování č. 4: Pro 7, Proti 1 (J. Janeček), Zdrželi se 
1 (Š. Buček) 
Usnesení č. 20/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 20/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje pří-

spěvek 13 200,-Kč na činnost sociálních služeb „Ob-
lastní charitě Rajhrad, Jiráskova 47,66461 Rajhrad, 
IČ 44990260.
Hlasování č. 5: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/5 bylo schváleno.

František Mikéska – starosta
Robert Šrédl – místostarosta

i s ohledem na požadavky dotčených orgánů státní 
správy možný, sdělte, prosím, svůj návrh či požada-
vek ve věci změny Územního plánu pověřenému 
zastupiteli p. Františku Mikéskovi co nejdříve tak, 
abychom mohli nechat tento požadavek prověřit 
a případně zapracovat do nově vznikajícího doku-
mentu. 
Zde jsou kontakty na pověřeného zastupitele – sta-
rosta František Mikéska - email: starosta@obecsu-
domerice.cz nebo na telefonním číslo 777 277 714.
Předem děkujeme za spolupráci

František Mikéska, starosta
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Protierozní vegetační pásy v k. ú. Sudoměřice
V  uplynulých dnech byla dokončena výsadba 
zeleně ve dvou částech katastru naší obce, jedna 
v části Díly za zahradou a druhá v trati Padělky za 
dvorem. V trati Díly za zahradou výsadba propojila 
příční zpevněnou polní komunikaci s větrolamem 
nad naší vesnicí. Zde bylo vysazeno 116 kusů 
ovocných stromů pro zvýšení ochrany před vět-
rem a také jako úkryt pro živočichy bylo vysazeno 
50 ks keřů – ptačí zob, líska a kalina obecná.
V  trati Padělky za dvorem jsme výsadbou mezi 
spodní a horní cestou na Mlýnky vytvořili budou-
cí ochranu obce před větrnou, která po vyklučení 
sadů nabrala zvyšující tendenci. Přirozeně tím do-
šlo k  rozdělení obrovského půdního bloku a  tím 
i k postupnému tlaku na členitost krajiny v našem 
okolí. Chtěl bych tímto poděkovat vedení země-
dělského družstva Žerotín a.s., bez jejich souhlasu 
by se výsadba nemohla uskutečnit. Vysazeno bylo 
celkem 1000 stromů (duby, lípy, javory, habry, 
třešně, ořešáky, jeřáby, moruše a jilmy) a 1000 keřů 
(ptačí zob, líska, dřín, svída, kalina, střemcha). Pro-
ochranu výsadeb byly vytvořeny čtyři oplocenky, 
kdy pletivo bude odstraněno až poté, co budou 

všechny rostliny vrostlé natolik, že budou schop-
né odolávat tlaku volně žijící zvěře. 
Výsadby provedla fi rma Florstyl s.r.o. z Kunovic, kte-
rá svou nejnižší cenou 1,635 mil. Kč vyhrála v konku-
renci dalších 9-ti uchazečů otevřené výběrové říze-
ní. O výsadbu dle podmínek smlouvy o dílo budou 
ještě následující 3 roky pečovat, pak teprve bude 
předána nám do užívání. Smutné je, že již v minu-
lých dnech jsme museli řešit krádež 160 kusů plato-
vých ochranek v jedné z oplocenek. Zloděj bohužel 
při svém konání poničil několik stromů, a aby toho 
nebylo málo, tak skrz nezavřený vstup se dostala 
srnka, která ještě poničila další stromy. Nyní celou 
událost šetří policisté jako trestný čin.
Celkové náklady na tuto akci, včetně přípravných 
prací (projektová dokumentace, erozní studie, vy-
tyčení, atd.) činí 1,74 mil. Kč, z  toho obec zaplatí 
cca 370 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 1,37 mil. 
Kč, jsou hrazeny dotace z  Evropské unie v  rámci 
Operačního programu životního prostředí. Věřím, 
že tento výrazný krajinný prvek se zdárně ujme 
a oceníme jej nejen my, ale i další generace.

František Mikéska, starosta
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Rekonstrukce střechy panského statku 
Jistě jste si všimli, že v  průběhu října a  listopa-
du 2020 začal čilý stavební ruch na střeše naše-
ho bývalého panského statku. Střecha tohoto 
památkově chráněného objektu z  18. století je 
již ve velmi špatném stavu a  její rekonstrukce 
je nevyhnutelná. Z  ekonomických důvodů je 
její celková rekonstrukce rozdělena do několika 
etap. Tato etapa je první, navíc ještě rozdělena 
úmyslně na dvě části. První část, která se realizuje 
právě v těchto dnech a zahrnuje opravu komínů 
a dále pak polovinu přední části střechy, by měla 
být hotova do konce tohoto roku a  v  příštím 
roce 2021 dojde na druhou půlku přední části. 
Důvod, proč se zahajuje oprava střechy v tak po-
zdní čas, je jednoduchý. Celá I. etapa bude stát 
2,3 mil. Kč a nechtěli jsme ji zahajovat, dokud ne-
budeme mít na tuto akci zajištěny dotační pro-
středky. I proto jsme přistoupili k rozdělení prací 
na 2 roky, aby bylo možné na stejnou akci žádat 
o dotaci v každém roce zvlášť, tedy 2x a tím zvýšit 
možnost vyšší dotace. Tento předpoklad se vy-
platil a v průběhu září nám bylo sděleno rozhod-

nutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí částky 
ve výši 420 tis. Kč na opravu střechy v  letošním 
roce. Ještě jsme museli čekat na zaslání pro-
středků na náš účet a ofi ciální vyrozumění. Pro-
to to zdržení a zahájení oprav v tak pozdní roční 
dobu. Žádost o dotaci byla přitom podána 31. 1. 
2020!  Při pohledu na kvalitu zpracování střešní 
konstrukce, její parametry, je třeba vyjádřit obdiv 
před uměním našich předchůdců, kteří před té-
měř 300 lety tento barokní krov stavěli. Zvládli to 
bez počítačových programů, jeřábů, moderních 
elektrických a motorových nářadí. Neuvěřitelné, 
co tehdejší lidé dokázali. Opravou střechy celko-
vá rekonstrukce statku neskončí. Již nyní máme 
zpracovaný projekt na vytvoření Komunitního 
centra, jako místa pro setkávání spolků, klokán-
ku, konání besed a přednášek, apod. To by mělo 
být vybudováno v  části statku, kde v  minulosti 
bylo řeznictví. Představa a vize, že se náš téměř 
300letý statek stane další dominantou a centrem 
naší vesnice, nám všem dodává energii pro další 
práci.



Sudoměřický zpravodaj

11

Protipovodňová nádrž Telatniska
Po dlouhých letech příprav byla 
na počátku listopadu tohoto roku 
zahájena stavba, která nese název 
„Protipovodňová nádrž N1 Telat-
niska v  k. ú. Sudoměřice“. Tento 
projekt se začal rodit již v  době, 
kdy byla odvážena zemina na stav-
bu obchvatu. Celý proces přípravy 
této, pro naši obec, důležité akce 
trval přes 17 let a zahrnoval tvorbu 
několika variant projektové doku-
mentace, úpravy územního plánu, 
jednoduché pozemkové úpravy, 
získání vodoprávního povolení a to 
nejdůležitější bylo zajistit fi nancování. To vše se 
podařilo i  díky Státnímu pozemkovému úřadu 
ČR, který nejen provedl potřebné pozemkové 
úpravy, ale i  na základě rozhodnutí zastupitelů 
naší obce převzal investorství nad touto akcí. 
Díky tomuto kroku bylo zajištěno fi nanční krytí 
akce, která bude stát bez mála 11 milionů korun. 
Součástí prací bude vybudován nápustný objekt, 
pomocí kterého dojde k  propojení se Sudomě-

řickým potokem, dále vznikne nový výpustný 
objekt a  bezpečnostní přeliv, bude dále vytvo-
řen poldr dle projektové dokumentace. Na konci 
stavby bude provedena i náhradní výsadba, kdy 
bude vysazeno okolo polní cesty na dvě stovky 
stromů a keřů. 
Tím vznikne významný biotop, který bude slou-
žit jako útočiště pro všemožné živočichy v  naší 
oblasti, např. bude vybudován prostor pro hníz-

dění břehulí a hlavně zde 
bude prostor pro zadržení 
92  000 m3 přívalové po-
vodňové vody, která ná-
sledně bude odpouštěna 
zpět do Sudoměřického 
potoka. Nádrž bude trvale 
asi z  jedné třetiny napuš-
těna cca 13 000 m3 vody. 
Stavební práce včetně 
výsadeb a následné péče 
budou stát téměř 11 mi-
lionů korun a  budou ho-
tovy do konce července 
2021. 

František Mikéska, 
starosta
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Příspěvek senátorky Anny Hubáčkové
Téměř celý letošní rok s sebou nese mnohá omeze-
ní, která se dotýkají všech povinností i radostí kaž-
dodenního života. Všechny z nás zasáhly okolnosti 
kolem pandemie COVID-19. Mnoho našich aktivit 
jsme museli utlumit, jiné se zase naučit. Problémy 
se zvládnutím pandemie nejvíc dopadají na naše 
zdravotníky. Velmi si vážím jejich práce a nasazení. 
Beze sporu jim za to patří velký dík. Sama jsem se 
snažila pomáhat. Sháněla jsem roušky, ochranné 
štíty a  zdravé potraviny. Děkuji všem, kteří také 
jakkoli pomáhali a hlavně se chovali zodpovědně 
a ohleduplně k ostatním. 
Ve stínu pandemie ovšem kauzy i projekty pokra-
čují dál. Pro náš region nejdůležitější kauza, ochra-
na zdroje pitné vody a těžba štěrkopísků u Uher-
ského Ostrohu, zaznamenala několik změn. Byly 
podány čtyři žaloby, na základě kterých soud za-
tím rozhodl o zrušení dobývacího prostoru a báň-
ský úřad musí celou věc znovu projednat. Soud 
nevzal jako účastníky řízení všechny obce, proto 
byla k  Nejvyššímu správnímu soudu podána ka-
sační stížnost. Nebezpečí stále není zažehnáno.
Také přípravy na dálnici D55 (nynější R55) se daly 

do pohybu. V září byla zahájena stavba úseku Ba-
bice - Staré Město a  v  příštím roce bude stavba 
pokračovat až do Moravského Písku. Další úseky 
v našem regionu budou zahájeny 2022 a později. 
Velmi mě potěšilo, že se městu Hodonín podaři-
lo úspěšně projednat stavbu lávky u  ZOO, jelikož 
jsme na projektu spolupracovali. Je sice povolena 
jako stavba dočasná, ale už příští rok po ní můžeme 
chodit nebo jezdit na kole! Dále probíhají přípravy 
stavby kruhové křižovatky na Pánově. Využívám 
všech možných příležitostí, aby významné stavby 
a problémy našeho regionu byly řešeny a byly na 
ně i fi nance. V hledání těchto příležitostí budu po-
kračovat i v roli zastupitelky Jihomoravského kraje. 
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří jste mne 
svým hlasem podpořili ve volbách do kraje. 
Nyní se blíží čas Vánoc, svátků klidu, pokoje a sou-
náležitosti. Snad vánoční atmosféra překryje tu, 
která je tu s námi celý rok. Přeji Vám, ať prožijete 
tento čas v kruhu rodinném a hlavně ve zdraví.
Věřím, že rok 2021 bude alespoň o kapku lepší! 

Ing. Bc. Anna Hubáčková - senátorka za Hodonínsko 
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Místní knihovna
Milí čtenáři,
chtěla bych Vás informovat o dalších změnách, které 
se týkají naší knihovny. Po jarním uzavřením kvůli ko-
ronavirové situaci a následném letním otevření, opět 
nastalo uzavření knihovny ze stejného důvodu, a  to 
od 14. 10. až do odvolání. Všechny výpůjčky byly tak 
automaticky prodlouženy až do prosince. A  protože 
není jistá doba, kdy budete moct opět využívat jejích 
služeb, tak jsem se rozhodla Vám nabídnout novou 
výpůjční službu, která bude fungovat pouze po dobu 
uzavřené knihovny. Jde o obměnu tradiční výpůjční 
služby, kdy mi dáte vědět, jaké knihy a  jejich počet 
chcete, dohodneme se na termínu a v dohodnutém 
termínu přijdu k Vám před dům, kde si knihy převez-
mete. Můžete si také připravit vypůjčené knihy a při 
této příležitosti mi je vrátit. 
I při využití této nové služby je však nutné dodržovat 
stále platná hygienická nařízení z  mojí i  Vaší strany. 
Ty jsou tedy: roušky, rozestup 2m a použití dezinfek-
ce, kterou si nosím sebou. Kontaktovat mě můžete 
na mém telefonním čísle, přes email knihovny nebo 
přes lístek s Vašim jménem a  požadavky vhozeným 
do poštovní schránky s názvem Knihovna. Pokud tedy 
budete chtít strávit čas s knihou z naší knihovny, ať už 
pro potěšení či povinnou četbu, dejte mi vědět a do-
hodneme se. Jakmile se knihovna opět otevře, tato 
nová služba přestane fungovat. Od jejího zveřejnění 
se přihlásilo už několik zájemců, kteří dostali své knihy 
až domů a jsem ráda, že tato nová možnost výpůjčky 
má u Vás úspěch. Další novinkou je bezkontaktní dáv-
kovač dezinfekce u vstupu do knihovny, který můžete 
také využívat, jakmile bude knihovna otevřena. Stačí 
dát dlaň ruky pod dávkovač a čekat, až Vám ukápne 
dezinfekce. I nadále však bude možné použít i dezin-
fekci přímo v knihovně.
Novinkou je také nový knihovní systém, jehož převod 
probíhal od 10. 11 do 23. 11. S touto změnou systému 
souvisel také nefungující on-line katalog na webo-
vých stránkách knihovny, takže jste si nemohli v něm 
vyhledávat knihy v našem fondu. Od 23. 11. už on-li-

ne katalog opět funguje v nové podobě. Vyhledává-
ní knih v něm je podobné jako hledání informací na 
internetu. Máte na výběr ze tří možností vyhledávání 
– základním, pokročilém a  kombinovaném. Stejná 
jsou pak tři kritéria podle, kterých vyhledáváte: autoři, 
názvy a témata. Také tam najdete informaci, zda je vy-
braná kniha volná (dostupná) nebo vypůjčená jiným 
čtenářem. Rady o tom, jak vyhledávat v tomto novém 
katalogu najdete i  na webových stránkách v  sekci 
Služby. 
Co se týče Burzy vyřazených a darovaných knih, kte-
rou jsem plánovala na konec tohoto roku, rozhodla 
jsem ji odložit na příští rok, asi na březen. Uvidím, jak 
bude situace příznivá, ale pokud to půjde, burza by se 
mohla v březnu uskutečnit. A to tak, jak jsem Vás již 
informovala, tedy mírné zvýšení ceny a zveřejnění se-
znamů všech knih určených na prodej na webových 
stránkách i v papírové podobě. Seznamy budou roz-
děleny, knihy popsány a uveřejněny v předstihu, abys-
te si je mohli projít, vybrat si a v případě zájmu si je 
zarezervovat. Pokud budete chtít rozšířit nabídku knih 
na prodej, tak můžete, ale přijímám jen novější knihy 
a v dobrém stavu. Za knižní dary Vám děkuji. Všechny 
aktuální změny najdete na webových stránkách, tedy 
i termín, kdy bude knihovna opět otevřena.
Ke konci tohoto bych také chtěla poděkovat za celo-
roční spolupráci všem, se kterými spolupracuji. Jmeno-
vitě jsou to: vedení ZŠ a MŠ, vedení obce, pracovnice 
obecního úřadu, knihovnice z Městské knihovny v Ho-
doníně a paní Helena Lavrovičová. Všem těmto lidem 
patří můj dík a budu se těšit na další spolupráci v no-
vém roce. Nemohu opomenout ani všechny dospělé 
a dětské čtenáře, kterým tímto děkuji za věrnost, po-
chopení a dodržování nutných hygienických opatření. 
Doufám, že tuto věrnost nadále zachováte i v roce příš-
tím a budete naplno využívat služeb knihovny. A po-
kud si cestu do knihovny najdou i noví čtenáři, budou 
srdečně vítáni do klubu místních čtenářů. 
Nakonec tohoto článku bych Vám všem chtěla popřát 
příjemně strávené vánoční svátky a Silvestra v rodin-
ném kruhu, ať si je užijete bez starostí či problémů. 
A do nového roku 2021 Vám přeji hodně zdraví i štěstí.

Monika Podrazilová, knihovnice
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Ze školních lavic …
Milí čtenáři tohoto zpravodaje,
ač bylo mým přáním v  závěru minulého čísla, 
abychom mohli učit především ve škole, nestalo 
se tak. Dne 12. října 2020 rozhodla vláda, s  účin-
ností od 14. října 2020, o opětovném zákazu pří-
tomnosti žáků ve škole.
Přesto, že jsme doufali a  přáli si, aby tato situa-
ce nenastala, bylo nutné se na ni připravit. Na 
základě vyhodnocení byl pro podporu distanč-
ní výuky vybrán nástroj Microsoft Teams, který 
je centrem pro týmovou práci v Offi  ce 365. Tato 
aplikace spojuje lidi, umožňuje také sdílet obsah 
a  nástroje, které tým potřebuje, aby mohl lépe 
a efektivněji spolupracovat. 
V  tomto prostředí je zabezpečena ochrana dat 
v rámci GDPR. Paní učitelky byly v rámci školení 
seznámeny s  prací s  touto aplikací. Pro všech-
ny to byla však nová zkušenost. I  přes některé 
komplikace většinou způsobené výpadkem sítě, 
slabým signálem internetu apod. můžeme ten-
to nástroj pro podporu distančního vzdělávání 
hodnotit jako přínosný. 
Distanční výuka mimo bloky on-line v prostředí 
Microsoft Teams probíhala také ve formě- off -li-
ne (komunikace prostřednictvím e-mailů, telefo-
nických konzultací, využití dalších aplikací, např. 
Messenger, WhatsApp apod.). Na rozdíl od jara 
byla již pro žáky distanční výuka povinná.
S náročnou situací se museli popasovat i rodiče 
žáků a zvláště pak žáků 1. a 2. ročníku. Jednodu-
ché to nebylo ani pro paní učitelky, které učily 
své žáky v menších skupinách. U prvního ročníku 
probíhala výuka jednoho bloku on-line dopoled-
ne, výuka druhé skupiny pak odpoledne (zde byli 
především žáci pracujících rodičů). 
Velmi důležitá je v této situaci pozitivní motivace 
a kvalitní komunikace vyučujících s žáky a rodiči. 
Výuka na dálku našim nejmladším dětem nikdy 
zcela nenahradí standartní výuku. Dětem vedle in-
formační gramotnosti chybí sociální kontakt, pod-
pora spolužáků a přímá interakce s vyučujícími. 

Všem rodičům, dětem i paní učitelkám děkuji za 
spolupráci a úspěšné zvládnutí celé distanční vý-
uky.
Všichni jsme se jistě těšili na návrat k prezenční 
výuce. U žáků 1. a 2. ročníku se tak stalo ve středu 
18. 11. a u žáků 3., 4. a 5. ročníku pak 30. 11. 2020.
Nastavení prezenční výuky muselo být v souladu 
s Informacemi MŠMT a PES (PES-protiepidemický 
systém). Musela být zachována homogenita sku-
pin při výuce, nošení ochrany úst po celou dobu 
přítomnosti ve škole a dodrženo časté větrání ve 
třídách. Z  tohoto důvodu byl rozvržen začátek 
výuky po třídách v   časových intervalech. Tím 
jsme zabránili setkávání žáků z různých tříd. 
Upravena musela být také organizace stravo-
vání ve školní jídelně. Velmi komplikovaná byla 
organizace ŠD (školní družiny), kdy není taktéž 
umožněno míchat děti z  různých tříd. Nařízení 
nezohledňují malé školy, jejich organizaci a per-
sonální složení. Tímto chci poděkovat rodičům za 
vstřícnost a pochopení při jednání o provozu ŠD. 
Informace, které právě čtete, již platit nemusí. 
Situace se neustále mění. Zůstávají obavy a ne-
jistota. I my ředitelé škol se dozvídáme informace 
později, než jsou uvedeny v mediích. 
Chybí často jednoznačné informace. Pro všech-
ny je toto období velmi náročné. Přeji nám všem, 
abychom situaci zvládali ve zdraví, pokoře a vzá-
jemné toleranci. Aby nás tato situace nerozdělo-
vala, ale naopak ještě více semkla.

Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Uskutečněné akce:

Pyžamový den

Žáci 4. a  5. ročníku si 9. října udělali tematický 
den, kdy byla celá třída včetně paní učitelky pře-
vlečená v  pyžamech. Přizpůsobeno bylo tomu 
také uspořádání třídy (lavice ve třech blocích, 
velký prostor na kobercích, měkká lehátka z dru-
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žiny, polštáře, zákoutí). Výuka 
probíhala stylem daltonského 
plánu, děti pracovaly více samo-
statně či ve skupinkách. Připra-
veny měly speciální tematické 
pracovní  listy v ČJ a M. V TV děti 
využily polštářů k  různým her-
ním aktivitám (polštářová bitva, 
soutěže v  družstvech, cvičení 
s  polštáři). O  přestávce si děti 
daly čaj a kakao, k výuce dostaly 
nakrájená jablíčka. V PČ si vyro-
bily zvířátko z  ponožky, ve čte-
ní paní učitelka dětem přečetla 
pohádku z  knihy Krása nesmír-
ná, poté si děti tiše četly svoji 
knihu. Tematický den se dětem 
moc líbil.

Matematický klokan

Každoročně se koná celorepubliková matema-
tická soutěž Matematický klokan, která je ur-
čena pro žáky od 2. tříd základních škol až po 
studenty 4. ročníků středních škol a je rozděle-
na dle věku do několika kategorií. Naší školy se 
týká 2. – 3. ročník – kategorie Cvrček, 4. a 5. roč-
ník kategorie Klokánek. Vzhledem k mimořádné 
situaci na jaře 2020 byla tato soutěž přesunuta 
na podzim tohoto školního roku. Bohužel vzhle-
dem k opětovnému uzavření škol nabídli orga-
nizátoři uskutečnit soutěž distančním způso-
bem. 4. a 5. ročník se do Klokánka zapojil. Využili 
jsme prostředí Microsoft Offi  ce Teams, kde jsme 
si na naplánované schůzce vysvětlili pravidla 
a způsob zpracování zadaných úkolů. Poté měli 
žáci 60 minut na zodpovězení 24 otázek, které 
značili do připraveného formuláře. Jednalo se 
o logické úlohy, které byly odstupňovány podle 
náročnosti. Děti si tak mohli vyzkoušet jiný typ 
úloh. Mezi nejlepší řešitele v letošním kole Ma-
tematického klokana v kategorii Klokánek patří 
Helena Nogová, Karolína Křižanová a Lukáš Po-
majba.

Recyklohraní

Vzhledem k  opětovnému uzavření škol jsme 
neměli možnost pustit se do zpracování připra-
vených úkolů, které pravidelně nabízí projekt 
Recyklohraní. Byl pouze objednán svoz elektro-
zařízení a baterií. Věříme, že po novém roce bude 
opět příležitost zaměřit se na aktuální ekologická 
témata a bude prostor k plnění vybraných úkolů, 
za které škola získává body. Ty pak může na konci 
roku vyměnit za drobné odměny pro děti (např. 
ve formě pomůcek).

Mgr. Šárka Daňková, tř. uč. 4. a 5. ročníku

Beseda se včelaři

V měsíci září nás pozval pan Šuráň na besedu se 
včelaři do Rohatce. S potěšením jsme tuto nabíd-
ku přijali a zpestřili jsme si výuku. Tato beseda se 
konala 25. září v rámci oslav výročí 750 let obce 
Rohatec. 
Včelaři dětem vyprávěli o pozoruhodném životě 
včelího společenstva. Ukázali nám vystavená za-
řízení a přístroje, která jsou nezbytná pro včelaře, 
aby mohli získávat veškeré včelí produkty. Nejví-
ce žáky zaujala ukázka plástu se živými včelami, 

Pyžamový den
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který byl pod sklem, takže mohli přímo pozoro-
vat „včelí hemžení“. Po zajímavé prohlídce žáci 
mohli ochutnat med květový a pastový. Mlsouni 
si přišli opakovaně. 
Beseda se dětem i učitelkám moc líbila, byla vel-
mi zajímavá, poučná a na konci i slaďoučká. Panu 
Petrovi Šuráňovi a  včelařům moc děkujeme za 
tento vzdělávací zážitek.

Slavnost Slabikáře v 1. třídě

V den svátku Kateřiny 25. 11. jsme v 1. třídě pro-
žívali Slavnost Slabikáře. Ve dvou hodinách čes-
kého jazyku jsme dobývali unesenou princeznu 
z  nejvyšší věže hradu. K  tomu žákovi pomohlo 
sedm klíčů, které získával splněním sedmi úkolů. 
Po získání všech klíčů čekala žáka odměna. Půl 
království a  ruka princezny to však nebyla. Od-
měnou byl novotou vonící Slabikář a pasování na 
čtenáře.

Mgr. Ludmila Foltýnová, tř. uč. 1. ročníku

Projekt „Cesta je cíl“ EU 

- Šablony II.

Projektový den ve školní družině

V druhém oddělení školní družiny proběhl 6. říj-
na 2020 projekt na téma „,Žijeme zdravě‘‘. Celým 
naučně-vzdělávacím odpolednem nás provázela 
odbornice z praxe paní Pavlína Macháčková, DiS.
Hlavním cílem bylo prohloubit u dětí povědomí 
o  zdravé výživě a  zdravém životním stylu. Žáci 
pracovali samostatně i ve skupinách a byli velmi 
aktivní. Činnosti se střídaly a byly zvoleny úměr-
ně k věku žáků. Díky projektu se žáci dozvěděli 
nové informace a poznatky týkající se především 
správného stravování. Dle projevů a  nadšení se 
dětem projekt líbil. 

Alena Příkazská, vychovatelka školní družiny

Poděkování a přání

Děkuji všem, kteří  v  tomto roce podporovali 
a spolupracovali s naší Základní školou a Mateř-
skou školou v Sudoměřicích. 
Poděkování za celoroční podporu a  úzkou spo-
lupráci patří především zřizovateli školy Obci 
Sudoměřice, pracovníkům Školské rady, Spolku 
„Rodiče dětem“ z. s., P. Mgr. Robertovi Kalbarc-
zykovi SP, vedoucím zájmových útvarů  školy, 
vedoucí místní knihovny Monice Podrazilové, 
sponzorům, členům místních spolků, místním 
fi rmám, rodičům a  příznivcům školy. Poděková-
ní s tichou vzpomínkou patří také P. Mgr. Jackovi 
Nowakowskemu SchP.

Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Projektový den ŠD – Žijeme zdravě



Sudoměřický zpravodaj

17

Beseda se včelaři v Rohatci – 25. září 2020
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Slavnost Slabikáře – 25. listopad 2020

Pyžamový den – 9. říjen 2020
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Ze života mateřské školy
První čtvrtletí uběhlo jako voda a Vánoce už klepou 
na dveře. Během tohoto období i přes nepříznivou 
epidemiologickou situaci jsme prožívali s dětmi ra-
dosti i starosti všedních dnů. Naše práce s dětmi je 
provázena školním vzdělávacím programem „Svět 
je jako rozkvetlá louka, stačí přivonět“. Témata tříd-
ních vzdělávacích bloků se snažíme vybírat tak, aby 
byla dětem blízká, bavila je a vycházela z aktuální 
situace (roční období, svátky, události v MŠ, počasí 
apod.).
Ve třídě mladších dětí Berušek je zapsáno 22 dětí. 
Děti se adaptovaly na nové prostředí, poznávaly se 
s novými kamarády, učily se pravidlům třídy. Občas 
se u dětí ještě objeví slzičky, ale paní učitelky dove-
dou děti vždy něčím zaujmout, že po chvilce si děti 
pěkně hrají a pláč přejde.
Děti si na nové prostředí zvykly. Spolupracují s paní 
učitelkami, o čem svědčí i to, že se hezky do činnos-
tí zapojují, učí se básničky s pohybem, dramatizují 
pohádky, rády zpívají při klavíru.  A dovedou paní 
učitelky i překvapit tím, že si krásně umí po sobě 
uklidit hračky.
Ve třídě Včeliček je zapsáno 26 dětí z  toho je 
21  předškoláků. Hravou formou u  dětí rozvíjíme 
matematické představy, počítáme, hrajeme si se 
slovy – děti poznávají první a  poslední hlásku ve 
slově, vytleskávají slabiky slov. Učí se spolupracovat 
spolu s ostatními, pravidlům slušného chování. Plní 
různé pracovní listy a úkoly do sešitků, procvičují si 
grafomotorické dovednosti, myšlení.  Dětem byly 
pořízeny ergonomické tužky na procvičení správ-
ného úchopu při psaní. Nabízíme dětem takové 
činnosti, při kterých rozvíjí svou fantazii, představi-
vost a spolupráci s ostatními.
I  přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme 
dětem zajistili divadelní představení. Ve čtvrtek 
15. 10. 2020 naši MŠ navštívilo divadlo ,,Pohádky 
z truhlice“. Děti shlédly pohádkový příběh Truhlíka 
a  Truhličky s  názvem „Skřítek Zubykaz“, který byl 
zaměřen na správné čištění zoubků. Pohádka byla 

poutavá, plná krásných rekvizit. Byla provázena 
hezkými písničkami. Dětem se představení moc 
líbilo a doufáme, že představení nebylo poslední. 
Krásnými dílky nás letos opět překvapili rodiče na 
výstavě skřítků Podzimníčků v  MŠ, kterým tímto 
ještě děkuji za všechen čas, který této akci obětova-
li. Výsledky jejich společného tvoření s dětmi jsme 
mohli všichni zhlédnout na výstavě ve vestibulu 
MŠ.  
V pátek 23. 10. 2020 se uskutečnila slavnostní pře-
hlídka skřítků. Děti přivítal ve vestibulu maňásek 
Skřítek Všetečka, kterému děti své výrobky před-
stavovaly. Zazpívali jsme si společně písničky a řekli 
básničky s tématikou podzimu, které se děti nauči-
ly během podzimního období. Za své snažení byly 
děti odměněny diplomem, který vytvořila paní 
učitelka Jana Miklová, dále drobnými sladkostmi, 
nafukovacím balónkem a refl exním páskem, který 
dětem věnovala obec Sudoměřice.

 Vyhlášení Skřítků Podzimníčků
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Také v naší mateřské škole byl prokázán případ one-
mocnění COVID-19. Na základě Rozhodnutí Krajské 
hygienické stanice Jihomoravského kraje Mateřská 
škola Sudoměřice byla od 11. 11. 2020 do 29. 11. 2020 
uzavřena. Během uzavření byly všem i mladším dě-
tem zasílány náměty k  distanční výuce (činnosti 
s dětmi a s rodiči, pracovní listy, básničky, náměty na 
vzdělávací portály a písničky pro děti). Tyto vzděláva-
cí náměty byly rodičům zasílány na emailové adre-
sy. Činnosti k distanční výuce byly vybírány tak, aby 
souvisely s tematickými plány v našem ŠVP, které by-
chom realizovali při prezenční výuce. Pro předškoláky 
je plnění těchto činností povinné. Děkujeme rodičům 

za odezvu a zasílání fotografi í z plnění činností.  Tato 
situace pro nás byla nová a vždy jsme byly rády za ja-
koukoliv odpověď, odezvu, rozhovor a fotografi e dětí.
Z důvodu uzavření MŠ a epidemiologické situace 
a  v  souvislosti s  vyhlášení nouzového stavu byla 
přeložena divadelní představení (Divadlo Sluníčko, 
Divadlo Hvězdička). Taktéž se nemohl uskutečnit 
výukový program CHKO Bílé Karpaty z  projektu 
EU Šablony II. projektu „Cesta je cíl“ a logopedická 
depistáž. Jejich realizaci plánujeme na jarní období.
Nyní se těšíme na adventní tvoření, na návštěvu 
Mikuláše a jeho družiny a taky na vánoční nadílku 
v  mateřské škole. Děti budou vytvářet přáníčka 
a  dárečky, obrázky se zimní a  vánoční tématikou. 
Chtěli bychom jít zazpívat, pokud to situace dovolí, 
koledy našim občanům v Domově pokojného stáří. 
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří jakko-
liv pomáhají s realizací akcí pro děti, spolku Rodiče 
dětem, obecním zaměstnancům a obci Sudoměři-
ce za spolupráci v letošním nelehkém roce.
Přeji Vám všem čtenářům zpravodaje krásné proži-
tí vánočních svátků. Do nového roku 2021 hlavně 
hodně zdraví, lásky, štěstí a úsměvů na tváři. 

Za kolektiv MŠ Petra Jančová, 
zástupkyně ředitelky pro MŠ 

Podzimní hrátky ve třídě Berušek

Výstavka Skřítků Podzimníčků
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Divadlo z Truhlice - třída Včeličky

Berušky hrají pohádku O Veliké řepě
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Vyhlášení skřítků Podzimníčků

Divadlo z Truhlice - třída Berušky
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Půjčovna lodí Pod Výklopníkem
Letošní sezona 2020 bude určitě sezóna, na kterou 
nikdy nezapomeneme!!
Začátek byl poznamenán pandemií covid 19 a ome-
zením s ní spojenou, kdy do poloviny června jsme 
téměř neprovozovali. Následně přišla dvoudenní 
povodeň, která poničila mola a  zaplavila ostrovy. 
Jakmile jsme odstranili a  opravili její následky, tak 
nás postihla silná bouře s větrnou smrští, která náš 
areál proměnila v  jedno veliké rumiště!!  Po odkli-
zení a  uvedení areálu do provozu si nás vyhlédli 
jako jednu ze čtyř postižených půjčoven zloději, 
kteří nám odcizili lodní motory. No a  jako třešinka 
na dortu byla podzimní povodeň, která nám opět 
zaplavila celý areál a poničila zbytek mol. 
Ono se říká, co tě nezabije, to tě posílí!! Tak toho 
letos na posilování bylo dost! Ale byly i hezké akce 
cyrilometodějské táboření, Baták fest a  podzimní 
dýňohraní, na kterých se účastnilo hodně spoko-
jených návštěvníků, kterým děkuji za jejich přízeň.  
A hlavně chci poděkovat Obecním zaměstnancům, 
panu starostovi, kteří pomohli při odklízení po po-
vodních a větrné smršti, dále panu Chocholáčkovi, 

Půjčovna lodí přeje všem krásné prožití 
svátků  Vánočních a šťastný Nový rok, 

plný pohody, lásky a zdravý

mému bratru Josefovi, všem brigádníkům, kteří ne-
váhali přijít pomoct odklízet, i když neměli směnu. 
Kamarádům a kamarádkám z Hodonína s jejich ro-
dinami, kteří nám ne jenom při kalamitě pomáhají!! 
Dále chci poděkovat manželce, že to vše úžasně zor-
ganizovala a celé nejbližší rodině, která to musela se 
mnou vydržet. Nakonec chci poděkovat kamará-
dům ze  Sudoměřic, kteří nám drželi palce a těšíme 
se na, doufám, že hezkou a klidnou sezonu 2021.

Zdeněk Fojtík

Povodeň na přístavišti Po větrné smršti
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Dýňohraní 

Povodeň na přístavišti
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Ze života farnosti v Sudoměřicích

Návštěva sv. Mikuláše

Možná jsme si na jaře mysleli, že celá koronavirová 
pandemie je přechodnou záležitostí, navíc, když léto 
probíhalo víceméně normálně, takže jsme nebrali až 
tak vážně varování některých odborníků, že tento 
čínský virus tu s námi bude dlouho. Podzim ale přine-
sl nákazu i do naší obce, což se projevilo také v životě 
naší farnosti. 
V závislosti na vládních nařízeních se postupně mě-
nila pravidla ohledně počtu účastníků bohoslužeb, 
takže například od 23. 11. bylo povoleno 20 osob 
v kostele. Proto správce farnosti P. Mgr. Robert Kal-
barczyk zorganizoval vysílání bohoslužeb, které se 
konaly v pravidelných časech, přes internet na nově 
zřízeném profi lu na stránce https://www.twitch.tv/

farnostsudomerice. Byla také možnost k přijetí svá-
tostí v  kostele v  určeném čase vždy před nebo po 
mši svaté. Vše probíhalo za dodržování stanovených 
pravidel. 

V neděli 6. prosince navštívil sv. Mikuláš s andělským poselstvem kostel Krista Krále v Sudoměřicích. Nechal 
pro děti ve vstupu kostela malý dáreček, kdo nemohl přijít na mši svatou, mohl si jej vyzvednout do 18 hodin.

Od 3. prosince došlo opět ke změně, kdy shromáždění 
se nesmí ú č astnit ví ce ú č astní ků , než  odpoví dá  obsa-
zenosti nejvý š e 30 % mí st k sezení , př ič emž  ú č astní ci, 
s vý jimkou osob vedoucí ch nebo zajiš ť ují cí ch obř ad, 
po vě tš inu č asu sedí  na sedadlech, dodrž ují , s vý jim-
kou č lenů  domá cnosti, minimá lní  rozestupy 2 metry 
mezi ú č astní ky sedí cí mi v  jedné  ř adě  sedadel, př ed 
vstupem do vnitř ní ho prostoru si dezinfi kují  ruce, 
nedochá zí  k  podá vá ní  ruky př i pozdravení  poko-
je a  v  rá mci shromá ž dě ní  nedochá zí  k  hromadné -
mu zpě vu. Bylo stanoveno, že toto nařízení platí do 
12. 12. 2020. Otázkou je, co bude dál, hlavně s ohle-
dem na blížící se období svátků, jestli se budeme moct 
sejít v našem kostele, nebo budeme jenom doma.  
Farnost Sudoměřice, všichni farníci v čele s otcem Ro-
bertem, přejí všem spoluobčanům klidné a požehna-
né vánoční svátky a do nového roku štěstí, spokojenost 
a hlavně zdraví – snad už bez koronavirové nákazy.
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Misie v Chiparamba
Milí Sudoměřičané, v  ,,námi“, lépe řečeno ,,vámi“ 
zbudované škole v Chiparambě v Zambii se čas ne-
zastavil. Škola se proměnila v krásné, důstojné mís-
to, kam přichází stále více dětí, které vidí novou na-
ději tam, kde mohou sedět v lavicích, psát do sešitů 
a dostat výživné jídlo Mary´s Meals, díky kterému se 
mohou soustředit na učení a nehladovět.
Zdá se však, že bez pořádání koncertů, kaváren, ko-
ledování nebo jarmarků není možné projekt pod-
porovat.  Aktivity jako jsou Misijní kavárna, jarmarky 
s výrobky, Misijní koncert aj., které pro vás připra-
vujeme v průběhu celého roku, jsme letos nemohli 
uskutečnit. Stejně tak, ani koledování, které obvykle 
probíhá ve vánočním období, se letos vzhledem ke 
vzniklé epidemické situaci konat nebude. Na těch-
to aktivitách, případně akcích našich příznivců, stojí 

veškerá pomoc pro děti ze zambijského venkova. 
Pořádat tyto aktivity je velmi složité nebo spíše ne-
možné. Přesto i letos přišly na účet nově založeného 
spolku Chiparamba, z. s., dary, za které jsme vděčni 
a děkujeme za ně. V těchto, pro všechny nelehkých 
dnech si ještě více uvědomujeme, jak důležitá je po-
moc druhým.
Pokud máte možnost podpořit projekt, jenž vznikl 
díky štědrosti nás všech, příspěvkem, který příliš 
nezatíží vás nebo vaši rodinu, můžete zaslat jakou-
koliv částku na účet spolku Chiparamba, z. s. - č. ú. 
123-1856160217/0100. Děkujeme!
Až to bude možné…dá-li Pán, rádi vás uvidíme na 
příští kavárničce nebo koncertu.
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 
SVÁTKÚ, KLID, POHODU A MNOHO ÚSPĚCHÚ V NO-
VÉM ROCE.

za CHIPARAMBA, z. s.  - Kateřina a Josef Janečkovi



4/2020 www.obecsudomerice.cz

28

Vlastimil Hynčica
Zhodnocení sezony 2020 - SK Grafobal / Spe-

cialized

Jménem SK Grafobal a teamu Specialized CZ chci 
poděkovat  za spolupráci v letošní sezoně a přilo-
žit pár informací o  aktivitách našeho klubu pod 
vedením Zdenka Floriána. Jsem rád, že se podařilo 
uspořádat tak náročné závody. Vedle organizace 
tradičního  Moravsko-Slovenského DH Cupu jsme 
se letos poprvé ujali organizace Českého poháru 
a M-ČR ve sjezdu horských kol. Dle ohlasu a účas-
ti předních zahraničních jezdců, včetně několika 
medailistů ze světového šampionátu se tento seri-
ál vydařil. Proto již teď pracujeme na příští sezoně, 
kde chceme uspořádat šest závodů. Vedle organi-
zace se naši členové aktivně účastní mistrovských 
závodů ve sjezdu i  enduru, kde letos vybojovali 
hned čtyři medaile a jeden titul Mistra ČR.
1. místo a titul Mistra ČR  - Jakub Brázdil - junior  
2. místo  v M-ČR sjezd   - Vlastik Hynčica  - master 
3. místo v M-ČR  sjezd   - Petr Hynčica  - master 40+ 
3. místo v M-ČR enduro - Petr Hynčica - Master 40+
1. místo v celkovém pořadí Czech enduro série - 
team Specialized CZ (V. Hynčica, P. Hynčica, J. Bráz-
dil)

1. místo v celkovém pořadí Czech enduro série - 
Vlastik Hynčica - Master 
3. místo v celkovém pořadí Czech enduro série - 
Petr Hynčica - Master 
2. místo v  celkovém pořadí Slovenského poháru 
ve sjezdu - Vojtěch Hanák - junior 

Byla to velmi složitá se-
zona, ve které jsme často 
museli kvůli Covidové 
epidemii měnit plány, 
složitě zajišťovat orga-
nizaci závodů a start na-
šich jezdců.  
Ještě jednou děkuji za 
spolupráci a  těším se na 
pokračování v  sezoně 
2021 a doufám, že se vše  
vrátí do zajetých kolejí! 
Zimní období nás čekají 
svátky a   chvíle s  rodi-
nou a kamarády. Každý si 
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bude přát něco hezkého a potřebného pod 
vánoční stromeček. Nám cyklistům bude 
dělat radost pěkné počasí, kdy budeme 
moci osedlat naše kola a vydat se na zasně-
ženou projížďku po okolí. Těm, co si kola už 
zazimovali do kůlny tak osobně doporuču-
ji si nechat v  zimním období udělat velký 
servis, protože na jaře je velký zájem o servis 
a čeká se i měsíc. Tím se vyvarujete problé-
mům na jaře, kdy je potřeba mít jízdní kolo 
odborně seřízené a zkontrolované!!!
Chtěl bych Všem příznivcům, kamarádům, 
taky těm kdo nám fandí a  i  rádi jezdi na 
kole popřát krásné prožití vánočních svát-
ků v klidu a pohodě. Do nového roku 2021 
více zdraví a štěstí ve všech směrech. Doba 
nás tlačí neznámou cestou a  musíme ji 
zvládnout. Držím všem palce.

Vlastimil Hynčica
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Úvaha o slepicích
Chov dobytka se z  našich vesnic pomalu vytratil, 
s tím spojené obdělávání polí pro vykrmování pra-
sat a skotu ztratilo význam, záplava cenově dostup-
né zeleniny a  masa v  obchodních řetězcích vzala 
spoustě lidí chuť cokoli pěstovat nebo chovat.
Zůstává ale pořád dost lidí, kteří znají rozdíl mezi 
masem z rychlochovů a domácího chovu, kdy ze-
jména volné výběhy, zelená pastva a  pravidelná 
péče chovatelů zaručí užitkovým zvířatům a drůbe-
ži lepší životní podmínky, za které se pak odvděčí, 
až přijde jejich čas.
Spousta lidí zná tu chvíli, kdy si rozklepne svoje 
vajíčko s  krásným oranžovým žloutkem, kdy se 
zakousne do chutné pečeně a ví, že takhle chutná 
maso vyprodukované poctivou cestou bez urych-
lení. Králíkářů a holubářů také ubývá. Nejrozšířeněj-
ší u nás je zřejmě chov slepic. Tomu se chci v tomto 
příspěvku věnovat. Většina lidí opomíná svoje slepi-
ce chránit před nejběžnějšími nemocemi (např. sal-
monelózou, kokcidiózou, herpes viry atd.). Očková-
ní se ale dá jednoduše podat např. ve vodě na pití. 
Spoustě lidí stačí vědomí, že pipky byly naočkova-
né, když se kupovaly. To ale nevydrží věčně. Hlav-
ně by prevenci neměli podceňovat ti, kterým dvůr 
běžně navštěvují přenašeči nemocí - vrabci, hrdlič-
ky apod. Nemějte obavy, používají se živé vakcíny, 
žádná chemie, a seženete je přes veterináře. Chemií 
se musí léčit až chov, který má problém. A pokud se 
vám v kurníku objeví vejce bez skořápky, jde s nej-
větší pravděpodobností o tzv. pseudomor a záchra-
na hejna už není možná. Nejvhodnějším obdobím 
pro vakcinaci proti nemocem je zima, kdy je nízká 
snůška vajec, protože vejce se po podání některých 
léčiv nedoporučují pár dnů konzumovat. V případě 
potřeby ale léčbu neodkládejte. Například salmo-
nela, jak je známo, je z vajec přenosná i na člověka 
a to nemá smysl riskovat. Někteří chovatelé tvrdí, že 
neočkují a chov se tím čistí od slabých kusů. Toto 
tvrzení respektuju a nechávám každému na zváže-
ní.

Další nemilou zkušeností 
z posledních let je pro cho-
vatele drůbeže výskyt čme-
líků. Zbystřit byste měli při 
snížení snůšky. Slepice bý-
vají neklidné, slábnou a mladé kusy hynou. Čmelíky 
lze nalézt při důkladné prohlídce v  peří drůbeže, 
nebo ve skulinách kurníku. Jedná se o parazita sají-
cího krev o velikosti cca 0,5 mm. Při výskytu čmelíků 
je nutné kurník vyčistit a ošetřit do poslední skulin-
ky. Pro tento účel jsou dostupné různé spreje, do 
nichž rozhodně doporučuju investovat. Jako pre-
vence i  velký pomocník se používá křemelina, ve 
které se holky poctivě vypopelí, a která se nasype 
po vyčištění kurníku do všech skulin. Při styku s kře-
melinou se čmelíkům naruší povrch těla, vysychají 
a hynou. Určitě vhodné je vylíčení kurníku hašeným 
vápnem a pro popelení slepic bedna nebo nádoba 
s popelem ze spáleného dřeva.
A teď, když už máme všechno, jak má být, můžeme 
si pro radost odchovat vlastní kuřátka. Málokdo má 
to štěstí, že mu začne některá slepice kvokat, a tak si 
vyrobí, nebo koupí líheň. Během dvou týdnů nasbí-
ráme vajíčka, taková akorát, nevelká nemalá, hezky 
tvarovaná. Skladujeme je špičkou dolů v  teplotě 
kolem 17°C a každý druhý den je nakloníme o 45°, 
aby se nepřilepil žloutek na skořápku. Pokud máme 
nasbíráno, připravíme líheň, a postupujeme podle 
návodu. Za tři týdny se máme na co těšit. U nás je 
to velká událost hlavně pro děti. A hlavně dětem by 
měly být předávány zkušenosti s chovem domácí-
ho zvířectva, aby toto dědictví, které k vesnici ne-
odmyslitelně patří, nezaniklo v pohodlné možnosti 
koupit všechno bez práce.
A až vám bude někdy ráno vadit sousedův kohout, 
který svým kokrháním upozorňuje na nějaký po-
hyb v okolí, zkuste si představit, že se probouzíte ve 
městě za hukotu dopravy, kde kokrhají električky. 
Mějte to u nás rádi a chovu zdar.

David Janeček
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