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výstavba přístavby tělocvičny

oprava střechy bývalého statku

výsadba stromů ve Starých Horách

stavba kulturního a společenského centra na farní zahradě
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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho
Sudoměřického
zpravodaje. Paní
zima se ještě občas snaží připomenout, ale jaro
už je mezi námi.
Práce na zahrádkách a polích nabírají na obrátkách
a koloběh života se
neúprosně ubírá dál. A ač se nám to nelíbí, promiňte mi, že znovu zmiňuji to slovo – koronavirus
COVID -19, pandemie pokračuje. Ta samozřejmě
zásadním způsobem ovlivňuje životy nás všech,
věřme však, že vše bude co nejdříve za námi.
V důsledku stávajícího stavu se v oblasti volnočasového vyžití nic nezměnilo, dokonce jsou v čase,
kdy píšu tyto řádky, zavřeny i mateřské školy,
a také kompletně všechny typy ostatních škol.
O dalších opatřeních nemluvě. Jediné, co nás
může, mimo vakcinace, zase vrátit do normálního života, je respektování a důsledné dodržování nařízených opatření v boji proti pandemii, to
znamená - dodržování základních pravidel – 3R,
ruce – roušky (respirátory) - rozestupy.
I přes všechna omezení se stavební ruch v naší
obci nezastavil.
V plném proudu je přístavba tělocvičny, střecha
panského statku je již téměř dokončena, do konce března proběhne výsadba 105 ks solitérních
stromů ve Starých Horách v části Kratiny, připravujeme rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení
v ZŠ – ta by měla proběhnout o letních prázdninách. A mnohé další jsou projekčně připravovány
– revitalizace území v bývalé pískovně, rozšíření
infrastruktury a další. Dále se snažíme dořešovat
majetkoprávní vztahy, zejména pod polními cestami. Pokud máte pozemky, na kterých se nachá-

zí nějaká komunikace, prosím ozvěte se a věřím,
že najdeme společný kompromis k narovnání
stávající situace. V posledních týdnech proběhla
po dlouhé době také údržba (zdravotní řez) vysazené zeleně v obci, provedená odbornou firmou,
byly také ořezány stromy na ostrůvku v areálu
přístavu Pod Výklopníkem na Baťově kanálu
a také okolo železniční tratě u pískovny. Chápu,
že zdravotní ořez některých, zvláště v bezprostřední blízkosti silnice či chodníku, rostoucích
stromů nebyl úplně veřejností přijat, ale je třeba si uvědomit, že vlastník pozemku je povinen
zajistit bezpečnost pro chodce, cyklisty a také
projíždějící automobily, tzn. průjezdná výška cca
4 metry je proto nutností. V dubnu by měly být
ořezány ještě ořešáky.
Od uzávěrky minulého vydání našeho zpravodaje proběhly celkem čtyři zasedání zastupitelstva
a bylo rozhodnuto o zásadních věcech pro život
v naší obci. Dříve, než jsme mohli rozhodovat
o osudu investic, podpory volnočasových aktivit
a dalších záležitostí v rámci schvalovaní rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového výhledu na další léta, museli jsme se hluboce zamyslet co dál.
Výpadky příjmů, které v souvislosti s pandemií
řeší všechny samosprávy a i my, jsme na výpadek
stabilních příjmů ve výši 4 milionů korun museli reagovat. Díky finančnímu polštáři z minulých
přebytkových let, jsme k tomuto rozhodnutí nemuseli přistoupit dříve. Se stávajícími prostředky
bychom v tomto roce bez problémů, za určitých
podmínek, vystačili, ale… Obecní rozpočet má
příjmy z velké a rozhodující části ze státního
rozpočtu na základě přerozdělování prostředků
podle zákona o rozpočtovém určení daní a zde
platí jednoduché pravidlo: stát daně vybere
a následně přerozděluje samosprávám. Pokud
je, např. posunut termín pro odevzdání a platbu daně z příjmu (tak jako letos) o 2 měsíce, tak
i nám jsou peníze připsány na účet o tuto dobu
později a do té doby příjem není. Nehledě na jakékoliv vládní kompenzace pro zavřené podniky,
které jsou samozřejmě velmi potřebné, jsou hra3
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zeny z našich obecních a městských pokladen.
Mandatorní výdaje (energie, mzdy, odvody za
zaměstnance, na provoz ZŠ a MŠ, apod.) samozřejmě hradit pravidelně musíme. Pro vytvoření
rezervy jsou v zásadě 2 možnosti. Buď dokončit
rozpracované investice, další již nepřipravovat
a zásadním způsobem šetřit na provozu, zvednout veškeré poplatky (jen na odpadové hospodářství z rozpočtu ročně doplácíme 0,75 mil. Kč),
již nepodporovat volnočasové aktivity občanů,
nevykupovat nemovitosti a další opatření. Druhou možností by bylo čerpání úvěru od bankovní
instituce. Podmínky, které se nám podařilo vyjednat, jsou velmi výhodné. Vždyť na půjčku ve výši
10,3 mil. Kč za 10 let přeplatíme necelých 800 tis.
Kč. Těchto výhodných podmínek bylo možno dosáhnout pouze na nějakou investiční akci a přístavba tělocvičny ZŠ se přímo nabízela. Jsem rád,
že nadpoloviční většina zastupitelů se nakonec
rozhodla pro druhou variantu a nebyli jsme nuceni zastavit veškeré investice a jejich přípravu
a také volnočasový život v naší obci a provádět
drakonické škrty. To reálně hrozilo a rozhodová-
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ní nebylo jednoduché. I tak k úsporným opatřením dochází, zejména v provozu. Některé služby
budou muset být nově již zpoplatněny, např.
sečení neobdělávaných pozemků v okolí obce,
apod. Snížili jsme také počet o jednoho stálého
zaměstnance a některé nezbytné výdaje budou
muset být odloženy. Následně byl schválen rozpočet na letošní rok, rozpočtový výhled, zároveň
jsme rozhodli o příspěvcích pro sudoměřické
spolky (všem jsme museli jejich žádosti o cca
10% pokrátit) a také byly schváleny pravidla pro
udělení Ceny obce Sudoměřice. Více se dozvíte
uvnitř zpravodaje.
V tuto chvíli je velmi složité s ohledem na epidemickou situaci odhadnout, co nás v nadcházejícím období čeká a které aktivity se uskuteční. Velký otazník opět visí nad uskutečněním tradičních
hodů na počátku června, věřme, že ano.
Přeji Vám krásné prosluněné jarní dny, ještě krásnější Velikonoce a hlavně Vám všem přeji pevné
zdraví!
František Mikéska, starosta obce

Cena obce Sudoměřice
Vážení čtenáři zpravodaje,
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schválilo na svém 24. zasedání pravidla pro udělování Ceny obce Sudoměřice. Touto
cenou chceme ocenit významné osobnosti naší obce, které
se zásadním způsobem zasloužily o rozvoj naší vesnice, šířily, či šíří její dobré jméno, a to ve všech oblastech našeho
života. Mezi námi chodí mnohdy „bezejmenní“, ale obětaví
hrdinové, kteří svůj volný čas věnují ve prospěch ostatních.
Návrh na udělení ceny můžete podat prostřednictvím zastupitele, spolku nebo právnické osoby (firmy) sídlící v Sudoměřicích, a to nejpozději do 30. června 2021. Více informací získáte na webu obce, popř. na OÚ Sudoměřice.
František Mikéska, starosta
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Usnesení z 21. zasedání
ZO Sudoměřice dne 30. 11. 2020
Usnesení č. 21/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Kočvaru, DiS. a pana Tomáše Janečka, zapisovatelem určuje pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený
program 21. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice.
Hlasování č. 2: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu obce na r. 2020. Celkem příjmy zvýšeny o 453 900,-Kč, náklady zvýšeny
o 155 000,- Kč a financování sníženo o 298 900,- Kč.
Hlasování č. 3: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice:
a) schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s.,
IČO: 45317054, v maximální výši 10 300 000,-Kč za
účelem financování investiční akce „Přístavba tělocvičny ZŠ Sudoměřice“ a to s maximální úrokovou
sazbou 1,39 %, se splatností úvěru 10 let ve znění
podmínek v příloze č. 1,
b) pověřuje starostu obce Sudoměřice k podpisu příslušné smlouvy o poskytnutí úvěru.
Hlasování č. 4: Pro 8, Proti 3 (T. Kočvara, D. Janeček,
T. Janeček), Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o změnu ÚP a pověřuje starostu obce, jako urče-

ného zastupitele ve věci změny č. 2 ÚP, zahrnout tento
požadavek do rozsahu probíhající změny č. 2 ÚP.
Hlasování č. 5: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje, že náklady
na pořízení změny č. 2 ÚP obce Sudoměřice hradí žadatelé.
Hlasování č. 6: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/6 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí na část komunikace III/4263 mezi
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo
náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337.
Hlasování č. 7: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje darovací
smlouvu na pozemky v k. ú. Sudoměřice mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337.
Hlasování č. 8: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 1052/39 o vým. 72 m², parc. č. 1052/85
o vým. 31 m², parc. č. 1237/30 o vým. 20 m2 vše v k. ú.
Sudoměřice od XXXXX za celkovou cenu 3075,- Kč.
Hlasování č. 9: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/9 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi
pozemků parc. č. 2654/63 o vým. 3481 m², parc. č.
1508/55 o vým. 18 m², parc. č. 3394 o vým. 1186 m²,
parc. č. 3451 o vým. 1646 m², parc. č. 3527 o vým.
5
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966 m², parc. č. 3615 o vým. 1770 m² vše v k.ú. Sudoměřice od XXXXX za celkovou cenu 226 675,- Kč.
Hlasování č. 10: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/10 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje pozemku parc. č. 133 o vým. 79 m²
v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 11: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Registraci
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci s názvem „Biocentrum Kratiny – dosadba solitérních stromů“, id. č. 115D315030945, id. č. EIS CZ.05.4.27/0.0./0.
0./17_088/0011317.
Hlasování č. 12: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/12 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice
a) schvaluje přistoupení obce Sudoměřice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84
odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení
místních samospráv České republiky,
b) ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu
sídla Sdružení místních samospráv ČR, a s účinností od 1. 1. 2021.
Hlasování č. 13: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/13 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/14:
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. 10. 2020 do 14. 1. 2021.
Hlasování č. 14: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/14 bylo schváleno.
6
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Usnesení z 22. zasedání
ZO Sudoměřice dne 21. 12. 2020
Usnesení č. 22/1
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Josefa Bučka a pana Radka Salčáka, zapisovatelem určuje pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 2 (R. Salčák,
J. Buček)
Usnesení č. 22/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený
program 22. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice.
Hlasování č. 2: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
zprávu Kontrolního výboru o plnění usnesení ZO Sudoměřice a schvaluje plán kontrol KV.
Hlasování č. 3: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu obce na r. 2020. Celkem příjmy zvýšeny o 190 200,- Kč, náklady zvýšeny
o 1 335 800,- Kč a financování zvýšeno o 1 145 600,- Kč.
Hlasování č. 4: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) rozpočet obce Sudoměřice na r. 2021. Rozpočtované příjmy jsou ve výši 19 862,8 tis. Kč, výdaje ve
výši 35 211,8 tis. Kč a schodek financování je ve
výši 15 349 tis. Kč, který je hrazen z přebytku hospodaření z minulých let, závazný ukazatel na straně příjmů je paragraf a na straně výdajů paragraf,
b) rozpočet Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvkové organizace, na
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rok 2021. Výnosy i náklady jsou rozpočtovány ve
výši 13 952 000,- Kč a rozpočet je tedy vyrovnaný.
Hlasování č. 5: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/5 bylo schváleno.

nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČ 75068478 v předloženém znění.
Hlasování č. 9: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (T. Janeček)
Usnesení č. 22/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 22/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) Střednědobý rozpočtový výhled obce Sudoměřice na období let 2022 – 2023.
b) Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy
a Mateřské školy Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvkové organizace, na období let 2022 - 2023.
Hlasování č. 6: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 22/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Sudoměřice č.17/2020/Dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a DSO
Obce pro Baťův kanál, Masarykovo nám. 53/1, 695 01
Hodonín, IČ 75068478 v předloženém znění.
Hlasování č. 10: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 22/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Sudoměřice č.2/2019/Dot mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a DSO Obce pro Baťův kanál, Masarykovo
nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČ 75068478 v předloženém znění.
Hlasování č. 7: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (T. Janeček)
Usnesení č. 21/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek č.
1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Sudoměřice č.19/2019/Dot mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a DSO Obce pro Baťův kanál, Masarykovo
nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČ 75068478 v předloženém znění.
Hlasování č. 8: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 22/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) prodloužení termínu čerpání investiční dotace ve
výši 400.000,- Kč poskytnuté Římskokatolické farnosti Sudoměřice, se sídlem Sudoměřice 375, 696
66 Sudoměřice, IČ 6660971, na úhradu nákladů
spojených s projektem „Vybudování kulturního
a společenského centra na zahradě farní budovy“
z původního termínu do 31. 12. na nový termín do
30. 04. 2021,
b) prodloužení termínu finančního vypořádání dotace z původního termínu do 31. 12. 2020 na nový
termín 31. 05. 2021,
c) prodloužení termínu pro vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace z původního termínu
do 31. 1. 2021 na nový termín 31. 05. 2021,
d) schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
individuální dotace č. 16/2020/Dot uzavřené dne
9. 11. 2020 v předložením znění.
Hlasování č. 11: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Janeček)
Usnesení č. 22/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 22/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek č.
1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Sudoměřiceč.20/2019/Dot mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a DSO Obce pro Baťův kanál, Masarykovo

Usnesení č. 22/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje kupní smlouvu 23/2020/poz mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice
322, 696 66 Sudoměřice a XXX v předloženém znění.
Hlasování č. 12: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/12 bylo schváleno.
7
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Usnesení č. 22/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 1497/92 o vým. 650 m², parc. č. 1508/12
o vým. 4 m², parc. č. 1582/6 o vým. 104 m² zapsaném
na LV č. 942 v k. ú. Sudoměřice od XXXXX za celkovou
cenu 19 490,- Kč.
Hlasování č. 13: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/13 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc. č. 133 o vým. 79 m2 v k. ú. Sudoměřice,
XXXXX za celkovou cenu 790,- Kč bez DPH, která je
nižší než cena v daném místě a čase obvyklá, a to z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů a již dříve
přijatých usnesení Zastupitelstvem obce Sudoměřice
při obdobných prodejích pozemků.
Hlasování č. 14: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/14 bylo schváleno.

Usnesení z 23. zasedání
ZO Sudoměřice dne 14. 1. 2021
Usnesení č. 23/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Martina Mikla a pana Dr. Štěpána Bučka, zapisovatelem určuje pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený
program 23. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice.
Hlasování č. 2: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu obce na r. 2020.
Celkem příjmy zvýšeny o 272 950,-Kč, náklady
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sníženy o 11 118 300,- Kč a financování sníženo
o 11 391 250,- Kč.
Hlasování č. 3: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/4:
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 21/4
ze dne 30. 11. 2020 ve znění:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice:
a) schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s.,
IČO: 45317054, v maximální výši 10 300 000,-Kč
za účelem financování investiční akce „Přístavba tělocvičny ZŠ Sudoměřice“ a to s maximální
úrokovou sazbou 1,39 %, se splatností úvěru
10 let ve znění podmínek v příloze č. 1,
b) pověřuje starostu obce Sudoměřice k podpisu
příslušné smlouvy o poskytnutí úvěru.
Hlasování č. 4: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 3 (T. Kočvara,
T. Janeček, D. Janeček)
Usnesení č. 23/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice:
a) schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s.,
IČO: 45317054, v maximální výši 10 300 000,-Kč
za účelem financování investiční akce „Přístavba tělocvičny ZŠ Sudoměřice“ a to s maximální
úrokovou sazbou 1,32 %, se splatností úvěru
maximálně do 11 let, ve znění podmínek uvedených v příloze č. 1,
b) schvaluje předloženou Smlouvu o úvěru mezi
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČO:00285331 a Komerční bankou
a.s., Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1,
IČO: 45317054 a pověřuje starostu obce Sudoměřice k jejímu podpisu.
Hlasování č. 5: Pro 8, Proti 3 (T. Kočvara, T. Janeček,
D. Janeček), Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se zřízením zástavního práva a s případným dalším omeze-
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ním (kterými jsou: zákaz zcizení, zákaz zatížení, závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším
pořadí nový dluh, závazek neumožnit zápis nového
zástavního práva namísto starého) k pozemku v KN
parc. č. 1591/11 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 6: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 (J. Buček,
D. Janeček)
Usnesení č. 23/6 bylo schváleno.

d)

e)

Usnesení z 24. zasedání
ZO Sudoměřice dne 1. 2. 2021
f)
Usnesení č. 24/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Davida Janečka a pana Jana Kalužu, zapisovatelem určuje pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 2 (D. Janeček,
J. Kaluža)
Usnesení č. 24/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený
program 24. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 2: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.1/2021/dot mezi Obcí Sudoměřice,
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
a Kulturní spolek Zvedlá závora 2014, Sudoměřice
432, 696 66 Sudoměřice, IČ 03059197.
b) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č. 2/2021/dot mezi Obcí Sudoměřice,
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
a Mysliveckým spolkem Valcha Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 48843288.
c) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.3/2021/dot mezi Obcí Sudoměřice,
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331

g)

h)

a)

i)

j)

a Senioři ČR, z.s. Základní organizace Sudoměřice,
Sudoměřice 240, 696 66 Sudoměřice, IČ 72062983.
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.4/2021/dot mezi Obcí Sudoměřice,
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
a Sportovním klubem Sudoměřice, z.s., oddílem
hokejbalu, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 49419170.
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.5/2021/dot mezi Obcí Sudoměřice,
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
a Spolkem přátel destilátů, Sudoměřice 195, 696
66 Sudoměřice, IČ 26649721.
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.6/2021/dot mezi Obcí Sudoměřice,
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331
a Českým svazem včelařů, z.s. – ZO Rohatec, Za
Humny 503/20, IČ 70418764.
schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.7/2021/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a Michalem Novickým, Sudoměřice
234, 696 66 Sudoměřice, IČ 70418764.
schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.8/2021/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a Vlastimilem Hynčicou, Sudoměřice
216, 696 66 Sudoměřice, IČ 634 47 185.
ch) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce č.9/2021/dot mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Sportovním klubem Sudoměřice, z.s., oddílem kopané, Sudoměřice 322, 696 66
Sudoměřice, IČ 49419170.
schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.10/2021/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Sudoměřice, Sudoměřice
362, 696 66 Sudoměřice, IČ 72562129.
schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.11/2021/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
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IČ 00285331 a Rodiče dětem, z.s, Sudoměřice 29,
696 66 Sudoměřice, IČ 26983044.
Hlasování č. 3: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí:
a) schválený rozpočet DSO Obce pro Baťův kanál na
rok 2021,
b) střednědobý rozpočtový výhled DSO Obce pro
Baťův kanál na roky 2022 - 2026.
Hlasování č. 4: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí:
a) schválený rozpočet Mikroregionu Strážnicko na
rok 2021,
b) střednědobý rozpočtový výhled Mikroregionu
Strážnicko na roky 2022 – 2024.
Hlasování č. 5: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
a) schvaluje navýšení nájemného v obecních bytech
na č. p. 29, 289, 319, 321,
b) ukládá starostovi obce Sudoměřice zajistit navýšení nájemného v těchto obecních bytech o 20 %
postupem dle § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., Nový
občanský zákoník, v platném znění.
Hlasování č. 6: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/6 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi nově
vniklého pozemku parc. č. 1786/254, orná půda o výměře 566 m2, který vznikl na základě GP pro rozdělení pozemků č. 942-153/2020, od XXXXX za celkovou
cenu 113 200,-Kč.
Hlasování č. 7: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/7 bylo schváleno.
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Usnesení č. 24/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ½ k pozemku parc. č. 1786/21 – orná půda
– o výměře 1676 m2 v k. ú. Sudoměřice od XXXXX za
celkovou cenu 57 695,-Kč bez příslušenství.
Hlasování č. 8: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Buček)
Usnesení č. 24/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje prodej
části pozemku parc. č. 1040/37 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 9: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/9 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje prodej
části pozemku parc. č. 1786/47 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 10: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/10 bylo schváleno.
Usnesení 24/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi
pozemků parc. č. 1391/7 – ostatní plocha – o výměře 7 m²,parc.č. 1393/2 – ostatní plocha – o výměře
59 m², parc. č. 1405/22 – ostatní plocha – 14 m², parc.
č. 1781/7 – ostatní plocha – 363 m ²,parc.č. 4160 –
orná půda – o výměře 4049 m², parc. č. 4160 – vinice –
o výměře 67 m², parc. č. 4199 – vinice o výměře 879 m²,
parc. č. 4295 – vinice – o výměře 451 m², parc. č. 4471 –
zahrada – o výměře 258 m², parc. č. 5179 – orná půda
– o výměře 28 m², parc .č. 5189 – orná půda o výměře
2088 m² v k. ú. Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice a XXX za celkovou
cenu 270 055,- Kč.
Hlasování č. 11: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje pravidla
pro udělování Ceny obce Sudoměřice.
Hlasování č. 12: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 3 (T. Kočvara,
T. Janeček, D. Janeček)
Usnesení č. 24/12 bylo schváleno.
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Usnesení č. 24/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje o účasti
Obce Sudoměřice v aukci na odkup pozemků na LV
2655 v k. ú. Sudoměřice a pověřuje starostu obce k zajištění veškerých kroků vedoucí ke koupi předmětu aukce.
Hlasování č. 13: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/13 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu č.03MP-006103 mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ 00285331 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 5 – Nusle, IČ 65993390.
Hlasování č. 14: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/14 bylo schváleno.

Usnesení z 25. zasedání
ZO Sudoměřice dne 1. 3. 2021
Usnesení č. 25/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Jiřího Janečka a pana Tomáše Kočvaru,
DiS., zapisovatelem určuje pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 25/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený
program 25. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 2: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 25/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16 k rozpočtu obce na r. 2020. Příjmy a výdaje zůstávají beze změny.
Hlasování č. 3: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 25/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí roz-

počtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na r. 2021. Celkem příjmy zvýšeny o 158 300,-Kč, náklady zvýšeny
o 852 000,-Kč a financování zvýšeno o 693 700,-Kč.
Hlasování č. 4: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/4 bylo schváleno.
Usnesení č. 25/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje obecně
závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Hlasování č. 5: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 25/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Ceník společenské budovy ve Starém potoku s účinností od 1. 4. 2021.
Hlasování č. 6: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/6 bylo schváleno.
Usnesení č. 25/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje směnou
smlouvu č.4/2021/poz mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 69666 Sudoměřice, IČ 00285331 a Žerotín a.s.,
se sídlem Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice, IČ 63495465.
Hlasování č. 7: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 25/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje směnu pozemků parc. č. 5239, 5252 v k. ú. Sudoměřice o celkové
výměře 608 m² za pozemky parc. č. 1781/13, 1781/14
v k.ú. Sudoměřice o celkové výměře 617 m² mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice a XXX
s doplatkem ze strany Obce Sudoměřice ve výši 225,-Kč.
Hlasování č. 8: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 2 (D. Janeček,
T. Janeček)
Usnesení č. 25/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 25/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje kupní
smlouvu č.5/2021/poz mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 na jedné
straně a XXXXX a XXXXX na straně druhé.
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Hlasování č. 9: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/9 bylo schváleno.

Hlasování č. 10: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 25/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 1781/6 – ostatní plocha – o výměře
1380 m², parc. č. 1508/19 – ostatní plocha – o výměře
117 m², parc. č. 1508/61 – ostatní plocha – o výměře
12 m², parc. č. 1508/64 – ostatní plocha – o výměře
44 m ² vše v k.ú. Sudoměřice od XXX za celkovou cenu
39 690,- Kč.

Usnesení č. 25/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje prodej
části pozemku parc. č. 1786/47 v k.ú. Sudoměřice
Hlasování č. 11: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 2 (T. Kočvara,
D. Janeček)
Usnesení č. 25/11 bylo schváleno
František Mikéska – starosta
Robert Šrédl – místostarosta

Místní knihovna
Milí čtenáři,
máme tu nový rok 2021, ale situace v naší knihovně
zůstává stejná jako na podzim v roce minulém. I od
1. 1. 2021 je knihovna stále uzavřená až do odvolání.
I nadále však můžete využít donáškové výpůjční služby, o které jsem Vás již informovala, nebo po společné domluvě můžete přijít k oknu knihovny a půjčím
Vám knihy přes okno. Stále jsou platná hygienická
nařízení. Tedy: respirátor třídy FFP2 nebo KN95, rozestup 2 m a dezinfekce.
V rámci donáškové výpůjční služby si můžete také
zaplatit roční čtenářský poplatek za rok 2021.
Na webových stránkách knihovny nově naleznete
v hlavní nabídce novou kolonku s názvem Rady pro
čtenáře. Zde můžete získat informace o tom, jak vyhledávat a rezervovat knihy v novém on-line katalo-

gu. Rezervace knih přes internet z Vašeho domova je
další z možností, jak mi můžete dát vědět, jaké knihy byste si chtěli z naší knihovny vypůjčit. Stále však
můžete také psát své požadavky na email knihovny,
na moje telefonní číslo nebo mi jen zavolat. Záleží na
Vás, jakou z možností využijete.
Těší mě, že donášková výpůjční služba u Vás vyvolala
pozitivní odezvu a naplno ji využíváte. Tímto Vám děkuji za váš zájem o tuto službu a využívejte ji i nadále.
Pokud máte zájem stát se čtenáři naší knihovny, můžete se jimi stát i během uzavření. Stačí, když mi dáte
vědět, dám Vám k vyplnění přihlášku čtenáře a zaplatíte roční čtenářský poplatek.
Jakmile nastane jakákoliv změna, budu Vás informovat.
Monika Podrazilová, knihovnice

Společenská kronika za rok 2020
Narození v roce 2020
020
Mikéska Ondřej
Dikovský Adam
Štipčák Martin
Harašta Martin
Múčka Viktor
Kolařík Matěj
Gavlíková Rozárie
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Zemřelí v roce 2020
Miškeřík Miroslav
Kvaltín Ján
Podrazil Josef
Janečková Alena
Mikéska Ľudovít
Klimek Tomáš
Buček Josef

Skalíková Marie
Hrušková Josefa
Štosová Marie
Harašta Petr
Šebesta Pavel
Pechová Ludmila
Fialová Jindřiška
Okáníková Marie
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Ze školních lavic …
Milí čtenáři,
v neděli 28. února 2021 skončily dětem jarní
prázdniny a z důvodu zhoršené situace epidemie koronaviru zůstaly obě naše školy (mateřská
i základní) od 1. března 2021 prázdné. K distanční
výuce se museli připojit opět žáci 1. a 2. ročníku
a předškoláci. Na tento způsob výuky musel přejít
hned po vánočních prázdninách 3., 4. a 5. ročník.
Opětovně byl upraven rozvrh on-line hodin a dětem byly znovu poskytnuty školní počítače. Škola
vychází při nastavení organizace distanční výuky
z Metodiky MŠMT pro distanční výuku, z místních
podmínek, ze získaných zkušeností v předchozím
období a zohledňujeme také některé postřehy zákonných zástupců uvedené v dotazníkové šetření
z prosince 2020.
I když škola zeje prázdnotou, paní učitelky ani
žáci (často i s rodiči, kterým patří velký dík) nezahálí. Děti k učení a svým povinnostem přistupují
zpravidla zodpovědně a práci s Microsoft Teams
a ostatními aplikacemi ovládají velmi dobře. Velký
posun u žáků vidíme v rozvoji schopnosti organizovat si své povinnosti a své učení. Pozorujeme
u nich také větší samostatnost.
Paní učitelky se i v náročných a mimořádných
podmínkách snaží konat maximum pro vzdělávání svých žáků. Vedle distančního vzdělávání s žáky,
komunikace se zákonnými zástupci, se intenzivně
vzdělávají v oblasti informačních technologií.
Život jednotlivých ročníků a školní družiny vám
přiblíží následující příspěvky.
…ze života I. třídy (1. ročníku)
Prvňáčci se do konce února vzdělávali prezenčně, kromě jednoho měsíce na podzim od 14. 10.
do 17. 11. 2020, kdy probíhala výuka distanční
formou. Bohužel od 1. 3. se opět vídáme jen přes
monitory PC a učíme se přes Microsoft Teams distančně, přestože nikdo nebyl od Vánoc nemocný.
Od podzimu, kdy jsme 26. 11. prožili Slavnost

Slabikáře, jsme se naučili mnoho nového. Stali se
z nás malí čtenáři, dokážeme napsat psacím písmem celou větu, sčítat a odčítat do 10. Získali jsme
nové vědomosti o škole, rodině, lidském těle, přírodě a o tom, jak plyne čas. Na konci ledna jsme
dostali první vysvědčení za práci v 1. pololetí a zároveň jako motivaci do toho následujícího.
Momentálně pracujeme na projektu Kalendář třídy. Rok má tolik měsíců, kolik je prvňáčků. Každý
žák vyrobí, popíše a nazdobí list jednoho měsíce,
který si vybral. Samozřejmě nezapomeneme do
kalendáře zaznamenat jmeniny dětí. V rámci výtvarné a pracovní činnosti jsme vytvořili spoustu
pěkných prací, např. Novinové městečko, Tučňáky,
Rukavice, Čepice, Sněhuláky, Valentýnku, Karnevalové masky, Zimní domečky a jiné. Protože nyní
trávíme většinu času doma, dostáváme i praktické úkoly. V rámci finanční gramotnosti zvládnout
drobný nákup bez pomoci dospělého, nebo uklidit, vyvenčit pejska, projevit svým blízkým, že se
máme rádi.
Mgr. Ludmila Foltýnová, třídní učitelka
…ze života II. třídy (2. ročníku)
Do naší školy v Sudoměřicích se chodí učit udatní
rytíři a spanilé princezny. Získávají tu nové znalosti
a dovednosti a upevňují vzájemná přátelství. Nevěříte?
Ale to jsme přece my – žáci 2. ročníku! Školními
dny nás totiž provází celoroční tematická hra „Princezny a rytíři“. Snažíme se vysvobodit princeznu
z Čarovného hradu, na kterém byla uvězněna
před samotným začátkem školního roku. Víme, že
se nám princeznu podaří vysvobodit pouze společnými silami a musíme proto všichni „táhnout za
jeden provaz“!
Za práci ve vyučování, plnění si svých školních povinností, za pomoc druhému a za další věci hodné ocenění a pochvaly získáváme „diamanty“, bez
kterých by naše snaha o vysvobození princezny
13
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byla marná. Čas od času nám cestu zkříží sluhové z Čarovného hradu, a to je právě ta chvíle, kdy
musíme své dosavadní vědomosti či dovednosti
uplatnit! Už jsme za půlkou a těšíme se na další

znalostně-dovednostní výzvy, které nás v tomto
ročníku na cestě za vysvobozením princezny čekají. V únoru jsme si vyrobili veselé klauny.
Mgr. Žaneta Šantavá, třídní učitelka

2. ročník - výroba klaunů

…ze života II. třídy (3. ročníku)
Žáci 3. ročníku byli v prosinci opravdu nadšení, že
už brzy přijdou Vánoce. O to více se poté těšili na
to, až se po Vánocích podělí se spolužáky, kamarády a paní učitelkou o své zážitky a o radost z Ježíškovy nadílky.
Nicméně v lednu už jsme se s dětmi do lavic z důvodu koronavirové pandemie nevrátili a zasedli
jsme opět k obrazovkám počítačů a tabletů a znovu zahájili distanční výuku. Děti mi své dárečky,
které našly pod stromečkem, ukazovaly alespoň
prostřednictvím kamer. A musím říci, že nás to
všechny opravdu bavilo a nadšení se nás i přes vývoj situace drželo „jako klíště“.
14

Třeťáčci si zaslouží velkou pochvalu, při online
hodinách se snaží, pracují aktivně a zodpovědně.
Společně se učíme nové poznatky a dovednosti
nejen v běžných předmětech, ale také v oblasti internetové a technické gramotnosti. Už nás málokdy rozhodí slabší kvalita signálu nebo zaseknutí
paní učitelky uprostřed věty. Třeťáci jsou zkrátka
už takoví „online kabrňáci“!
Se žáky se nemůžeme dočkat, až se do třídy a do
naší pěkné školy vrátíme a budeme zas a znovu
zažívat nová dobrodružství tváří v tvář. Protože to
nám chybí ze všeho nejvíce.
Mgr. Tereza Orságová, třídní učitelka

Sudoměřický zpravodaj

Ukázky prací žáků 3. ročníku

A. Polesňáková

A. Mišík

V. Truhlář

15
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…ze života IV. třídy ( 4. a 5. ročníku)
Od prvopočátku distanční výuky z podzimu 2020
je naše třída rozdělena na 3 skupiny. 4. ročník se
učí ve dvou skupinách po 9 dětech a 5. ročník
v počtu 6 žáků samostatně. Všechny děti se online
výuky účastní, vytvořili jsme si systém práce, na
který jsme si všichni zvykli. Stále zkoušíme nové

věci, nové stránky, nová prostředí, kterými si výuku zpestřujeme a obohacujeme tak i své znalosti
a dovednosti. Jednou z našich oblíbených prostředí je tabule jamboard, kde máme připraveny
aktivity k výuce a kde se děti samy mohou zapojit
do některých aktivit po zpřístupnění odkazu paní
učitelkou. Zde malá ukázka:

Tato aktivita navázala na práci s textem „Dračí polévka“ (gramar.in – čtení s porozuměním), kde jsme
si téma přenesli do „třídnické chvilky“. Děti samy vymýšlely a zapisovaly na barevné virtuální štítky své
nápady a myšlenky k přátelství. Psaní textu jsme
také využili ke kontrole pravopisných chyb a následně jsme pracovali s podstatnými jmény rodu
ženského, kterým se právě v mluvnici věnujeme.

Dětem se také zalíbil kreslící program www.autodraw.com, kde si zkoušely vytvářet obrázky pomocí
virtuálních kreslících nástrojů včetně „kouzelného
pera“, které obrázky umí dotvářet a nabízí řadu
dalších možností. Vytvořené obrázky mi děti posílají. Čeká nás pak společná výstava a vyhodnocení
nejlepších prací dětmi a samozřejmě zasloužená
jednička všem. Malá ukázka práce dětí:

Horní řádek zleva: Petra Smékalová, Klára Jamná, Dolní řádek zleva: Lukáš Pomajba, Agáta Hajdinová
16
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Před jarními prázdninami jsme si udělali s dětmi
masopustní tematickou hodinu v předem připravených maskách, které si děti v tomto týdnu
v rámci pracovních činností vyrobily. Veškeré aktivity a úkoly byly spjaty s tématikou masopustu
– čtení o období masopustu, seznámení s typic-

kými masopustními maskami, příklady ukryté
pod maskami, masopustní slovní úloha, mluvnické učivo na spojeních s touto tématikou. Opět
jsme využili tabuli jamboard, která umožňuje
mimo jiné i odkrývání obrázků. Nesměla chybět
společná fotka.

skupina 4A

Skupina 4B.

17

1/2021

www.obecsudomerice.cz

5. ročník
Do výuky zařazujeme také práci ve skupinách.
Děti jsou rozděleny a mají vytvořeny v prostředí
Teams podskupiny po třech, kam se dle pokynů
- vymezení času na práci a zadání úkolu přihlašují, a společně práci řeší. Zpět se pak vrací na společnou online hodinu, kde si zpracované zadání
zkontrolujeme. Občas zařadíme do online výuky
také pohybovou či hudební chvilku, v týdnu pak
nějaký praktický úkol.:-)

Děti mne velmi mile překvapují zpracováním zadaných praktických úkolů – příprava pokrmu či
aranžmá titulní strany knihy. Někteří také využili
možnosti virtuálního běhu pro záchranu tygrů,
který vyhlásila ZOO Hodonín. To je potřeba odměnit diplomem.
18
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Všichni se těšíme, až budeme moci být zase spolu, ve své třídě, ve své lavici a vrátí se nám to, co jsme dříve
považovali za samozřejmost. Děkuji všem svým žákům za jejich snahu, píli, vytrvalost a aktivitu ve výuce.
Mgr. Šárka Daňková, třídní učitelka

Ze života školní družiny…
Prosinec patří mezi nejočekávanější měsíce v roce.
I ve školní družině byl tento měsíc plný nadějí. Děti
trávily čas vyráběním různých výrobků s vánoční tématikou. Dne 18. 12. 2020 se uskutečnila ve školní
družině vánoční nadílka. Chlapci i děvčata našli pod
stromečkem spoustu hraček, stavebnic a společenských her, ze kterých měli velkou radost. Po novém
roce, z důvodu zhoršení epidemiologické situace, nastoupili do škol opět jen žáci prvního a druhého ročníku. Do školní družiny za dodržování veškerých epidemiologických opatření nastoupilo celkem 15 dětí.
Obě oddělení školní družiny trávily hodně času
venku, aby se minimalizovalo riziko nákazy. Pokud
počasí nedovolilo trávit čas venku, zaměřili jsme se
na výtvarné a pracovní činnosti.
Žáci I. oddělení se v lednu zabývali tématem „povolání“. Seznámili se s různými druhy povolání, zahráli
si pantomimu a nakreslili si své vysněné povolání.
Děti v II. oddělení si povídaly o jejich těle, jak funguje a jak je důležité se o něj správně starat.
Měsíc únor se nesl v obou odděleních v duchu „karnevalového rejdění´´. Vyráběli jsme klauny i masky.
Povídali jsme si také o Masopustu. Společně si každé oddělení vyzdobilo svou družinu na karneval.
Mimo tyto činnosti, které jsou v souladu s ŠVP ŠD,
si děti nejraději hrály se stavebnicemi a legem.
Děvčata nejvíce času trávila se zařizováním domeč-

ku pro panenky. Často jsme četli pohádky a poslouchali oblíbené písničky.
Uskutečněné akce ŠD:
12 .12. 2020
– Vánoční nadílka
27. – 28.1 2021 – Turnaj v pexesu
Vítězové I. oddělení
1. Terezie Lahodová
2. Natálie Šimoníková
3. Denisa Janošková

Vítězové II. oddělení
1. Marek Luzum
2. Anna Šiflová
3. Tomáš Křižan

12. 2. 2021 - Karneval (obě oddělení)
Zpracovaly vychovatelky ŠD
Alexandra Hadašová a Alena Příkazská
19
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Karneval ve školní družině

Projekt „Cesta je cíl“
V období od 1. února 2019 do 31. 1. 2021 naše
škola realizovala projekt Cesta je cíl, reg. č. CZ.0
2.3.X/0.0/0.0/18_063/0011388 podpořený z výzvy
MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD. Tento
projekt byl spolufinancovaný EU a škola získala
na jeho realizaci dotaci ve výši 739 612 Kč. Cílem
výzvy bylo podpořit mateřské a základní školy
a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní
družiny) formou projektů zjednodušeného vykazování.
20

Aktivity projektu byly zaměřeny:
V Mateřské škole na personální podporu – školní
asistent MŠ, osobnostně profesní rozvoj pedagogů
(vzdělávání pedagogů), rozvojové aktivity v MŠ –
projektové dny ve škole, projektové dny mimo školu. V Základní škole na personální podporu – školní
asistent ZŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj
pedagogů – (vzdělávání pedagogů), extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, rozvojové
aktivity v ZŠ – projektové dny ve škole, projektové
dny mimo školu.

Sudoměřický zpravodaj

Ve Školní družině na personální podporu – školní
asistent v ŠD, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD – (vzdělávání pedagogů), rozvojové aktivity v ŠD – projektové dny v ŠD.
Hlavními cíli projektu bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí
na ZŠ, podpora profesního růstu pedagogických

pracovníků a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Stanovené cíle
projektu byly splněny. Bohužel se nám v souvislosti
s Covid-19 nepodařilo realizovat některé plánované
projektové dny (Projekt Praha (ZŠ), projekty s CHKO
Bílé Karpaty (MŠ i ZŠ) a projekt se včelařem (ŠD).
Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Turnaj v pexesu 2. oddělení

Loutkové divadlo ve ŠD

Zimní procházky ŠD 2. oddělení
21
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Ze života mateřské školy
Ani jsme se nenadáli a jaro nám ťuká na dveře. Tak
jako švitoří ptáci venku na stromech, rozléhalo se
štěbetání dětí v naší mateřské škole. Provoz mateřské školy probíhal podle nastavených doporučení a pravidel vydaných MŠMT a Ministerstvem
zdravotnictví. Děti ze tříd se nespojují a snažíme
se o to, abychom dodržovali nastavená pravidla,
a tím předešli výskytu Covid-19 a uzavření celé
MŠ. I v této nelehké době se dětem snažíme zpříjemnit pobyt v mateřské škole různými akcemi.
Vrátím se do měsíce prosince, kdy děti navštívil
v pátek 4. 12. 2020 Mikuláš s jeho družinou a obdaroval děti balíčkem sladkostí od Spolku Rodiče dětem. Měsíc prosinec se nesl v duchu čekání
a příprav na vánoční nadílku. Děti vyráběly adventní věneček, tvořily vánoční přáníčka a z modelovací hmoty vykrajovaly vánočními vykrajovátky ozdoby pro rodiče. Děti také uklízely, zdobily
třídu a netrpělivě očekávaly, jestli k nám do školky přijde taky Ježíšek s nadílkou. To bylo radosti,
když se ve čtvrtek 17. 12. 2020 pod stromečkem
objevily nějaké dárky, hračky, knihy a taky boby na
sjíždění kopce na naší zahradě MŠ, které jsme využili hned při prvním sněhu. Na zahradě děti také
stavěly sněhuláky, domečky pro skřítky ze sněhu
a moc si pobyt na čerstvém vzduchu užívaly.
V měsíci lednu zajistila paní učitelka Jana Miklová
návštěvu místního kostela. Dětem se líbily vyřezávané figurky v betlému, prohlédly si prostory
kostela a zazpívaly si některé známé koledy. V lednu děti ze třídy Včeliček poznávaly různá řemesla
a povolání, druhy materiálů a práci s nimi. Děti ve
výtvarných chvilkách pracovaly s textilem - lepením různých kousků látek vytvářely postavy či
zvířátka z pohádek. Při práci se dřevem se děti seznámily s různými druhy nářadí, zkoušely zatloukat hřebíky a ze dřeva si vyrobily panáčky podle
své fantazie, kteří nám zdobili šatnu ve Včeličkách.
V zimním období učíme děti, aby se staraly o volně žijící zvířata a ptáčky. Proto vyráběly děti z obou

tříd pro ptáky lojové koule s obilím a semínky, které jsme rozvěsili na zahradě MŠ a v jejím okolí.
Protože v této době jsou různé akce zrušeny, připravily paní učitelky ze třídy Berušek od 1. 2. –
5. 2. 2021 akci přímo ve školce, a to týden „Zimní olympiády“. Děti každý den poznávaly formou
hry zimní sporty, poznávaly různé sportovní vybavení, skládaly olympijské kruhy a zdolávaly ve
třídě různé sportovní disciplíny, které souvisejí se
zimou. Na konci týdne měly děti slavnostní vyhlášení s medailemi, což se jim velmi líbilo. 12. 2. 2021
proběhl již tradiční fašaňkový karneval. V každé
třídě si paní učitelky vesele vyzdobily třídy a připravily pro děti program plný společných soutěží,
her, tance, písniček a přehlídky masek. Děti si za
odměnu odnesly balíčky, které nám věnoval Spolek Rodiče dětem.
Jak všichni víte, na základě usnesení vlády ČR ze
dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření
je od pondělí 1. března 2021 omezen provoz mateřských a základních škol. Na základě tohoto rozhodnutí je zakázána osobní přítomnost dětí MŠ
i žáků 1. a 2. ročníku ZŠ, kteří přešli na distanční
výuku. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní
vzdělávání povinné. Dětem jsou doručovány na
jejich adresu nebo rozesílány na e-mail rodičů náměty na aktivity a pracovní listy k distanční výuce.
Mladším dětem rozesíláme náměty na činnosti
také, ale jejich plnění povinné není. Jsou však
příležitostí pro společně strávený čas dětí s rodiči
nad zajímavými aktivitami, cvičením či výtvarným
tvořením. Jsme rády za každou odezvu od rodičů
a děkujeme jim za spolupráci při distanční výuce
dětí.
Nezbývá než popřát všem čtenářům krásné prožití
jarních dní, pevné zdraví a budeme doufat, že se
život brzy navrátí do normálních kolejí a školkou
se opět ponese štěbetání dětských hlásků.
Za kolektiv MŠ Petra Jančová
23
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Vánoční nadílka ve třídě Včeliček

Vánoční nadílka ve třídě Berušek
24
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Návštěva kostela třída Včeliček

Návštěva kostela děti ze třídy Berušek
25
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Práce s textilem - děti ze třídy Včeliček

Zimní olympiáda ve třídě Berušek
26
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Zimní olympiáda ve třídě Berušek

Karneval třída Berušek
27
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Karneval třída Berušek

Karneval třída Včeliček
28
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Karneval třída Včeliček

Karneval
29
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Práce se dřevem ve třídě Včeliček

Pomáháme v zimě ptáčkům

Pomáháme v zimě ptáčkům
30
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Zprávy z farnosti

Ohlédnutí za vánočními svátky 2020 – Bohoslužba na Hod Boží vánoční, příprava betléma před kostelem,
zdobení jesliček, vánočně vyzdobený kostel

Tříkrálová sbírka
Od začátku ledna probíhala tradiční Tříkrálová sbírka, která díky koronavirové pandemii měla jinou
formu než v předešlých letech. Z důvodů vládních
nařízení nebylo možné zorganizovat skupinky koledníků, kteří by obcházeli jednotlivé domy, ale na určených místech byl přítomen vždy určený zástupce,
který přijímal dary do sbírky. V naší obci organizovala
sbírka Charita Strážnice. Bylo možno
přispět do určených kasiček, kterých
bylo v Sudoměřicích dvanáct, nebo
formou dárcovské DMS či přímo na
účet sbírky. Online formou je možné
posílat příspěvky až do konce dubna.
K 15. 2.2021 byl výtěžek prozatím na
Strážnicku necelých 310 tisíc korun.
V Sudoměřicích se vybralo něco málo
přes 50 tisíc korun. Celkově to bylo

o 185 000 korun méně než v roce 2020, což je i tak
velký úspěch s ohledem na podmínky, za kterých se
letošní sbírka konala.
Za Charitu poděkovala na webových stránkách
všem dárcům Marie Štípská, která uvedla, že peníze
půjdou na podporu sociálně slabých rodin i jednotlivých osob, maminek samoživitelek a lidí bez přístřeší. Dále by chtěla Charita Strážnice finančně podpořit terénní službu
Sociální rehabilitace TERES, kterou
se doposud nezdařilo zařadit do Základní sítě sociálních služeb, a na její
provoz nejsou dostatečné finanční
prostředky, přestože služba je v našem regionu jediná, která pracuje s
osobami s duševním onemocněním
v domácím prostředí.
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22. leden 2021 - ministrantská mše svatá – vyhodnocení činnosti za rok 2020
Od začátku roku bohužel pokračovala pandemická situace, která citelně omezuje, podobně jako
u jiných organizací, normální provoz i v sudoměřickém kostele a celkový život farnosti. I nadále
probíhaly a probíhají bohoslužby v pravidelných
časech. Pouze účast je omezena na 25 osob, aby se
vyhovělo vládnímu nařízení, kdy je dovoleno využít pouze 10 %
kapacity
míst
k sezení. Registrace se provádí
písemně vzadu
v kostele. Každá
bohoslužba
je
pravidelně vysílána i přes internet. Kdo nemá
možnost, je mož-
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né sledovat mše svaté na televizi TV NOE nebo
TV LUX.
14. ledna 2021 za celou farnost pogratuloval otec
Robert paní Františce Horňáčkové k jejímu významnému životnímu jubileu a zároveň jako výraz poděkování za její obětavou službu kostelnice,
kterou vykonává od roku 2014, jí předal kytici květin a malý dárek.
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Vzpomínka na otce Karla Krumpolce
Před vánočními svátky zasáhla naši farnost další
smutná zpráva, když ve věku 74 let zemřel v neděli 13. prosince 2020 v kyjovské nemocnici P. Karel
Krumpolc, dlouholetý farář v Rohatci, který svého
času působil i u nás.
Narodil se 30. srpna 1946 v Kyjově. Na kněze byl vysvěcen 23. 6. 1973 v Olomouci. Působil jako kaplan v
Přerově (1973– 1979), následně byl administrátorem
v Paršovicích (1979–1984) a ve Stříteži nad Ludinou
(1984–1991). Od 1. 7. 1991 byl farářem v Rohatci.
Spolu s tím dostal na starost i Sudoměřice, ale ne
z titulu rohateckého faráře, ale nýbrž jako strážnický
kaplan, protože Sudoměřice patřily stále ke Strážnici.
V roce 1994 jej v Sudoměřicích nahradil P. Jaroslav
Jošek jako první farář nově zřízené farnosti.
Charakteristické pro otce Karla byly jeho pokora
a ochota ke službě druhým. Dalším výrazným znakem byla jeho záliba v hudbě a zpěvu. Při žádné
mši, ani ve všední den, nesměl chybět v bohoslužbě
slova zpívaný žalm, který přednesl svým jasným a silným hlasem.

V roce 2018 odešel na zasloužený odpočinek, který
chtěl strávit v Rohatci. Bohužel mu to nebylo dopřáno. V rohateckém zpravodaji 1/21 na tuto smutnou
okolnost
zavzpomínal
současný starosta a dlouholetý ministrant Ing.
Jarmil Adamec: „….toužil
v poklidu dožít ve svém
domově, v místě, které znal, kde měl své přátele. Trápení, bolest a slzy, které jsme viděli kvůli nečekanému
požadavku odejít ze svého domova jinam, byly pro
nás velmi trýznivé. Vidět toho, který celé roky naslouchal všemu, co nás v životě tíží, jak pláče, nechce nikam odcházet a přeje si jen v klidu dožít zde, je jeden
z nejsmutnějších okamžiků, které jsem zažil.“
Pohřeb, kterého se zúčastnilo i několik málo farníků ze
Sudoměřic, se uskutečnil 18. prosince 2020 v Rohatci.
Vít Šebesta

1. svaté přijímání v 90. letech
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Senioři v roce 2020
Ještě nikdy se mně článek nepsal tak těžce jako letos. Na události uplynulého roku nebudeme určitě
vzpomínat s nějakou radostí, i když začal úplně normálně až do naší hodnotící schůze. Omezení, která
nastala v měsíci březnu 2020, nám ovlivnila veškeré
plány v osobním životě ale i činnost spolku.Už od
začátku ledna jsme zahájili klubová odpoledne, na
která se mnozí členové vždy těší, protože v tomto
zimním, někdy pošmourném počasí, tady najdou ve
společnosti rozptýlení. Společně si dáme kávu, čaj,
někdy i svařák, někdo něco přinese, povypráví se,
zahrají stolní hry apod. Měli jsme v plánu zakončit je
vzpomínkou na bývalé MDŽ s nějakým menším programem. To jsme už nestihli.
Asi v polovině ledna se uskutečnil odložený zájezd
do Uh. Brodu na koncert Petra Spáleného a Milušky
Voborníkové – přes problémy s prodejem vstupenek
/ z důvodu konání školního plesu/ jsme nakonec
všechny vstupenky prodali. Při písničkách našeho
mládí jsme se snad všichni dobře bavili. Někteří naši
členové se zúčastnili školního plesu. Fašaňky jsme
tentokrát pojali sportovně, zapůjčili si dresy fotbalistů a nastoupili jako fotbalisté - Klapzubovci včetně
rozhodčího a 6 členů bylo v jiném přestrojení, takže
bylo v průvodu 18 masek a ještě další členové šli jen
jako účastníci průvodu. Počasí nám přálo, bylo slunečno, což navodilo krásné odpoledne zakončené
posezením a občerstvením ve sklepě u zahrádkářů.
V měsíci březnu se za pěkné účasti členů konala
hodnotící členská schůze, na které jsme kromě uplynulého roku zhodnotili i období 10 let od založení
spolku. Schůze proběhla podle programu. Překvapení nám připravily děti ze školní družiny, které se
představily v krátkém programu a našim členkám
darovaly k MDŽ malý dárek. Po občerstvení následovala volná zábava za doprovodu nám již známého harmonikáře p. Vaňkáta, který, jako vždy navodil
pěknou atmosféru a členové se rozcházeli v dobré
náladě a spokojeni. V dalších dnech už jsme museli celý náš program odložit nebo zrušit z důvodu
34

vládních opatření, která určitě ovlivnila život nejen
v obci, ale celostátně.
Tato opatření se uvolnila až v létě. Nevěděli jsme,
zda je to nastálo, nebo epidemie přijde znova, tak
jsme se snažili této doby co nejlépe využít, což se
nám snad částečně i podařilo uskutečněním 2 velmi
úspěšných zájezdů. Koncem června to byl zájezd na
Brněnskou přehradu s plavbou lodí, která byla zajištěna jen pro naše účastníky s hodinovou projížďkou
po přehradě, odpoledne jsme navštívili brněnské
planetárium s promítáním hvězdné oblohy a promítání letu drony nad památkami Jižní Moravy s poutavým výkladem. Všichni účastníci byli spokojeni. Byl
to klidný, pohodový zájezd.
V následujícím týdnu jsme zajistili poutavou a zajímavou odpolední přednášku Ing. Steinbauera o bylinkách na posílení imunity a využití bylinek. Přednáška byla formou besedy a tím se stala ještě zajímavější.
Zúčastnilo se 24 našich členů, a přestože jsme pozvali i ostatní občany, bohužel nikdo z občanů nepřišel.
Na konec července jsme naplánovali další zájezd,
tentokrát do archeoskanzenu Modrá, na Velehrad
a do KovoZoo Staré Město. Jako první jsme navštívili
Evropský unikát - podvodní tunel Živá voda. Následovala návštěva skanzenu. Přesuli jsme se do baziliky
na Velehradě, kde jsme si odpočinuli tělesně i duševně a pak odjeli k pozdějšímu obědu do KovoZoo ve
Starém městě. Následovala individuální prohlídka
areálu, kde jsme obdivovali šikovné ruce těch, kteří
zvířata ze starého kovového šrotu sestavili, unikátní byla i výstava aut, zemědělské techniky ani jsme
všechno nestihli projít. Unaveni, ale spokojeni jsme
se vrátili domů. To jsme ještě nevěděli, že další plánované akce budou na dlouhou dobu zrušeny. Pro
8 našich členů, kteří projevili zájem, jsme zajistili prohlídku očí na klinice NeoVize v Brně, kde 2 naši členové následně podstoupili úspěšné operace šedého
zákalu. Doprava a úkony byly zdarma.
Můžeme konstatovat, že i v tak krátké době se podařily uskutečnit velmi pěkné akce. Těšíme se, že opat-
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ření brzy skončí a my se budeme moci zase věnovat
volnočasovým aktivitám našich členů. Z důvodu
vládních opatření se letos zatím nekonala členská
hodnotící schůze a ani nevíme zda, a kdy se bude
konat. Proto je tento příspěvek pojat jako zpráva

o činnosti za rok 2020. Všem přejeme hodně zdraví
a trpělivosti a těšíme se, že opatření brzy skončí a my
se budeme moci zase věnovat volnočasovým aktivitám a kulturnímu vyžití našich členů.
Růžena Klásková

Naše stromy
Přátelé, sousedé, kamarádi. Při procházkách po nejbližším okolí naší obce si mnozí všimneme, jak se
nám to tu mění. Bývala tu políčka a okolo nich stály stromy, které poskytovaly užitek i úkryt. Stromy
si poslední dobou žádají naši zvýšenou pozornost.
Čím dál víc se na nich objevují lišejníky a mechy.
Stromy takto napadené předčasně stárnou a odumírají a to je důvod k tomu, abychom se lišejníků
a mechů na stromech zbavovali. Starší ročníky to
určitě znají. Nejdříve bychom měli napadená místa
očistit mechanicky, třeba kartáčem. Pak můžeme na
dřevo použít některý z měďnatých postřiků. Následně se doporučuje provést nátěr vápenným mlékem.
Našel jsem recept na nátěr ze směsi 8 dílů vody,
1 dílu dřevního popela a 1 dílu žíravého vápna. Toto
se denně po dobu jednoho týdne míchá, pak se
nechá ustát a čirou tekutinou se natřou stromky. Je
třeba počítat s tím, že čiré tekutiny bude sotva polovina. Ale i s tím zbytkem si našinec poradí.
Další nemilou skutečností je, že se u nás rozmnožila vrtule ořechová a ničí nám téměř všechnu úrodu
ořechů. V roce 2017 byly zjištěny larvy vrtule v oplodí
vlašských ořechů v oblasti trojúhelníku vymezeného
Znojmem, Brnem a Hodonínem a jak už jsme zjistili, oblast se zvětšuje. Dospělí jedinci vylézají z hlíny
od druhé poloviny července až do půlky srpna, po
spáření kladou samičky do zelených ořechů vajíčka,
ze kterých se do týdne vylehnou larvy. Larvy opouští plod ořešáku do pěti týdnů a zakuklí se v půdě,
kde přezimují. Starost nám tedy začne v polovině
července. V tento čas je důležité mít na stromě rozvěšený velký počet žlutých lepových desek a pravidelně je kontrolovat a měnit. Jestliže na lepových
deskách objevíme první dospělé kusy, provedeme

první postřik.
k Doporučuje se do
d návnady
d z vodou
d
naředěné melasy přidat insekticid, například Spintor
– je drahý, ale účinný. Je potřeba použít trysku s velkým otvorem a malý tlak, aby se na listech udělaly asi
půlcentimetrové kapky. Postřik se opakuje po týdnu,
nebo hned po dešti. Mouchy vrtule nejvíc napadají
osluněnou stranu. Napadené ořechy se doporučuje
otrhat a spálit je. Dokonalou ochranu nám zaručí jenom postřik celého stromu několikrát po sobě a to
je možné jenom tam, kde nehrozí v blízkosti stromu
kontaminace ovoce a zeleniny. Málokdo z nás má takové vybavení, kterým dokáže provézt dokonalý postřik velkého ořešáku, proto věřím, že si kamarádsky
vypomůžeme. Budu nám všem držet palce, ať se té
havěti brzy zbavíme.
David Janeček
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Cyklistika - V. Hynčica
Zdravím všechny příznivce cykloturistiky. Pomalu
přibývají cyklostezky, které lákají na výlety. Sám některé využívám tak i účelové cesty zemědělců, kde
je menší provoz. Na hlavních cestách se pomalu
začínám bát o svůj život, protože je nadměrný provoz a žádné krajnice. Cyklista tak nemá místo, kde
by bezpečně jel. Proto žádám a připomínám, že se
musíme navzájem tolerovat. Jsme součástí provozu
a nejsme „škodná“!! Hodně cyklistů přivítá odstup
od cyklisty minimálně 1,5 m a dávat směrovku, protože tím upozorní i další vozidla objíždění překážky.
Už několikrát jsem byl vytlačen do příkopy a není
to vůbec příjemné!! Někdy mě zaráží, jak se auta se
snaží i když nemají žádné auto v protisměru a jedou
na milimetry od cyklisty. Jejich výmluva na zabití
„mě se nechtělo točit volantem a dávat směrovku“.
Na druhou stranu i cyklisté mají své špatné zlozvyky. Dávají málo pozor na ostatní účastníky provozu. Pokud jedou dva vedle sebe, více překáží do

vozovky, ale při předjíždění jej auto dříve předjede.
Cyklista je více zranitelný, tak musí být moc opatrný.
Každý, kdo na kolo sedne, nesmí požít žádný alkohol i omamné látky!! Prosím o to, abyste byli dobře
vidět i za bílého dne, v noci bez osvětlení, reflexní
vesty a cyklistické přilby jste ani nezkoušeli vyrazit!
Kolo stále patří k nejekologičtější dopravě a hlavně
prospívá našemu zdraví.
Máme nelehké období ve všech směrech, hlavně
svoboda pohybu obyvatel, což není ideální! Naše
Sudoměřice máme přímo na hranicích se Slovenskem a na druhou stranu tu máme velký tok Moravy.
Přejetí přes ni je omezené jen na velmi frekventovaných cestách a to omezuje v cyklovýletech. Sportovci nejsou zvyklí být něčím omezení. Snaží se i při
problémech vše řešit a trénovat třeba doma na trenažéru. Ještě máme lesní cesty, kde se dá trénovat
a být na čerstvém vzduchu.
V. Hynčica

Vlastimil Hynčica
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Novitech
Náš tým se v letošním roce zúčastní Mezinárodního mistrovství závodů automobilů do vrchu Hill
Climb Czech. Michal Novický bude startovat opět
se sportovním prototypem Ligier JS49 Honda ve
skupině E2SC (sport cars) jeho týmový kolega Ra-

dek Krakovič ve skupině E2SS (single seater) se
svou formulí FiKS 09 RK. Nejmladší člen týmu Matěj Krakovič, by rád absolvoval co nejvíce závodů
v rámci MČR a Českomoravského poháru v kartingu.

Závodník Radek Krakovič při rozhovoru
pro Svět motorů

Matěj Krakovič

Michal Novický Ligier JS49 Honda
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K prameni
Sudoměřického
potoka
Ke každé obci patří neodmyslitelně nějaký vodní tok. Tak i Sudoměřice mají svůj potok, dokonce
i podle jména – Sudoměřický potok. Většina z nás
ho zná hlavně na jeho dolním toku od obce směrem
k Baťovu kanálu, a potom ještě možná v okolí vodní
nádrže Mlýnky. Není na škodu se s tímto vodním tokem blíže seznámit.
Začněme na soutoku Sudoměřického potoka s Baťovým kanálem, což je zhruba bývalý tok Radějovky.
Prvních necelých 250 metrů proti proudu tvoří státní
hranici se Slovenskem až do místa, kde se do Sudoměřického potoka vtéká Zlatnický potok. Náš potok
potom víceméně regulovaným korytem pokračuje
až k nejnižšímu bodu obce v oblasti ČOV, která je
od soutoku vzdálená 1,5 km. Po jižním okraji obce
pokračuje koryto pomalým stoupáním do oblasti
požární nádrže a vinných sklepů, které se nachází ve
starém korytě potoka.
Ve vzdálenosti 3,5 km od soutoku se nachází rybník
Vanďurák a odtud pokračuje vodní tok v hlubším zářezu pod vinohrady, dále v trati Sedliska, pod Svárovýma až k hrázi vodní nádrže Mlýnky, která je 8,2 km
od soutoku s Baťovým kanálem. Potok prochází
tímto vodním dílem, které se na straně slovenské
označuje Kostolnica a na moravské straně se nazývá
Mlýnky podle osady dál proti proudu.
9,5 km od soutoku se v nadmořské výšce 260 m n. m.
vlévá do našeho potoka druhý vodní tok – potok
Mandát. Zde se nachází původní osada Mlýnky, která vznikla na místě rozcestí do dvou bělokarpatských
údolí – severnějšího Měsíčního údolí a jižního údolí
našeho potoka.
Od Mlýnků už pokračuje koryto Sudoměřického
potoka neregulovaně stále hlouběji do nitra Bílých
Karpat. Na moravské straně jsou to vrcholy Mandát
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(425 m n. m.) a Olšový vrch (447 m n. m.), na straně slovenské potom Malý Rink (420 m n. m.), Hrubý
Rink (488 m n. m.), Skalický vrch (512 m n. m.) a Tri
kopce (567 m n. m). Putovat k prameni potoka je
možné po obou stranách, ale po slovenské straně je
to po většinu trasy značně pohodlnější. Na rozcestí
na Mlýnkách se vydáme doprava po zelené a modré, kde po překonání potoka po malém dřevěném
mostě stezka pokračuje do kopce až k asfaltové
cestě, která vede ze Zlatnické doliny (Velký skalický
okruh). Po této cestě se vydáme doleva, pokračujeme nejdříve krátký úsek z kopce a potom mírně do
kopce až k rozcestí Pod Malým Rinkom. Zde se vydáme opět doleva po už méně kvalitní asfaltové cestě.
Po levé straně budeme mít neustále koryto potoka,
které zde tvoří krásné meandry.
Po této cestě, jejíž kvalita se postupně zhoršuje, pokračujeme mírně do kopce dalších 2,5 km do výšky
450 m n.m. na rozcestí s názvem Zbojnické Studienky, kde se cesta stáčí ostře doprava a pokračuje do
kopce zpět na Velký skalický okruh. Na tomto rozcestí je potřeba cestu opustit a pokračovat dál proti
proudu potoka po lesní cestě a potom už jenom přímo podél potoka a hranečníků. Terén je to už náročnější, zvláště po dešti. Na posledním úseku potom
Sudoměřický potok má pochopitelně největší spád,
kdy na velmi krátkém úseku klesne o 80 výškových
metrů.
Po moravské straně se k tomuto místu dostaneme
následovně: na Mlýnkách se vydáme rovně směrem
ke kapličce a vpravo od ní pokračujeme po asfaltové cestě až k bráně do Strážnického městského lesa.
Zde se nachází dřevěný přechod dovnitř oploceného území a podél plotu pokračujeme dále do nitra
hor. Po zhruba 2,5 km dojdeme k další bráně Radějovské obory, kam je v tomto místě vstup zakázán.
U brány je ale dřevěný přechod do lesa směrem ke
státní hranici, a zde pokračujeme proti proudu už
přímo podél potoka. Je zde možné také přejít na
slovenskou stranu a zde postupovat po již zmíněné
zpevněné cestě k rozcestí Zbojnické Studienky.
Podle staré pověsti by se zde měl nacházet poklad,
který zde kdysi dávno ukryli zbojníci. Při jedné pře-
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střelce byli všichni zabiti, pouze jeden přežil a dožil
ve vězení na Mírově, kde ho navštívil jeden stařeček
ze Sudoměřic. Tam se dozvěděl, že onen poklad se
nachází u studánky Drama (dnes zvané Zbojnická),
40 kroků od ní měla růst malá lipka a u ní měl být
vchod do podzemí, kde se skrývá nevídané množství zlata, stříbra a skalického vína. Bohužel celé hledání zkomplikoval fakt, že lipka byla pokácena při
obnově lesa a navíc Zbojnické studánky jsou prý
dvě. A tak poklad dodnes nikdo nenašel. Pokud se
v těch místech octnete, můžete zkusit štěstí. Ale pozor – dveře do podzemí mají prý důmyslné zařízení,
který případného vetřelce může usmrtit.
Nyní ale zpátky k potoku. Od zmíněného „zbojnického“ rozcestí, jak již bylo řečeno, je to náročná cesta
jak kvůli prudkému stoupání, tak hustému nízkému
porostu. Orientovat se dá podle samotného koryta,
nebo hranečníků anebo oplocení obory. Po několika
desítkách metrů tok slábne, až dorazíme k onomu
hledanému místu, kde v nadmořské výšce zhruba
520 m n. m., ve vzdálenosti 14,5 km od soutoku s Baťovým kanálem, pramení náš Sudoměřický potok.
Při bližším zkoumání zjistíme, že se nejedná o upravený pramen, který by vyvěral ze země. V těchto
místech je to spíše strouha, která vzniká kousek ještě
výš pod hřebem, který je ve výšce 550 m n.m. Tato
strouha je v horní části suchá, postupně se její dno
stává vlhkým, objevují se nesouvislé menší vodní

plochy, a o několik metrů níže je možné pozorovat
malý tekoucí potůček, který s každým metrem sílí.
Pokud nás ale nezajímá koryto potoka samotné
a chtěli bychom vidět jenom pramen, tak nejpohodlnější cestou, která je vhodná i pro cyklisty, je po
Velkém skalickém okruhu pokračovat až na rozcestí
Kamenná búda (Pod Skalickým vrchom), kde se dá
odbočit doleva a po lesní cestě pokračovat až na Koválovské lúky. Zde opět narazíme na zpevněnou cestu, po které se dáme doleva. Je to zároveň i červená
turistická značka. V místě kde tato značka odbočí do
lesa po levé straně, tak zde se nachází i státní hranice. Je to jakési menší sedlo (550 m n.m.) mezi dvěma
vrcholy – Tri kopce a Tlstá hora. Zde se pěšky vydáme
podél hranečníků dolů z kopce, kde po několika metrech narazíme na vznikající koryto Sudoměřického
potoka.
Doufejme, že brzy pominou všechna ta omezující
opatření spojení s covidovou pandemií, že se zase
otevřou hranice pro volný pohyb a bude možné si
do těchto míst udělat krásný výlet. Zvláště za dobré
viditelnosti je z Koválovských luk nádherný výhled
na slovenskou stranu, kde lze vidět město Senica,
hřeben Malých Karpat až k Devínské Kobyle u Bratislavy, a také do Rakouska vrch Hundsheimer Berg.
Když je opravdu dobrá viditelnost, tak se dají zahlédnout i vzdálenější Alpy.
Vít Šebesta

Turistická mapa oblasti Sudoměřického potoka – zdroj: mapy.cz
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Pohled na „pramen“ Sudoměřického potoka – od hraničního kamene s číslem 14/3 bylo již možné vidět
pomalu tekoucí proud našeho potoka. V pozadí je vidět vrch Mandát, za kterým je osada Mlýnky – ještě více
v pozadí Ždánický les

Potok v nižší poloze protéká hustě zarostlým terénem
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Potok těsně pod pramenem
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Česko - Slovenská hranice - horní tok Sudoměřického potoka

ál ké lúk
dí Malé
lé Karpaty
Koválovské
lúky – v pozadí
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