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Sudoměřický zpravodaj

Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho Sudoměřického
zpravodaje. Po chladném
jarním období přichází velmi teplý začátek léta. Věřme, že se vyplní pranostika:
„chladný máj ve stodole ráj“.
S ohledem na to, že se stále
nacházíme v probíhající covidové době, která samozřejmě ovlivňuje životy a aktivity nás všech a v důsledku opatření vydávaných nejvyššími státními
orgány, se znovu v první polovině tohoto roku neuskutečnila žádná celo- obecní akce, a dokonce nedošlo ani na tradiční Hody. První akce, která by se měla
uskutečnit a věřím, že v době, kdy čtete tyto řádky,
již o ní hovoříme v minulém čase – a tedy se již uskutečnila - Červnová noc, která proběhne/la za přísných
hygienických opatření. Odpovědnost je v tomto případě na pořadateli, kterému hrozí za porušení sankce až 3 mil. Kč, proto těm, kteří přišli a respektovali
pokyny pořadatelů, je třeba ještě jednou poděkovat.
V uplynulém období byly téměř dokončeny práce na
I. etapě opravy střechy našeho bývalého panského
statku, nyní již zbývá doplnění části okapů a mělo by
být hotovo. Na práce, probíhající v roce 2021, nám
byla opět poskytnuta dotace z Ministerstva kultury
ČR ve výši 400 tis. Kč a dále se nám podařilo získat
na tuto rekonstrukci ještě 350 tis. Kč od Jihomoravského kraje. Celkem nás tato oprava střechy bude
stát 2 390 000,-Kč a z dotací je hrazeno 1 170 000,-Kč,
zbylou část hradíme z obecního rozpočtu. Již nyní se
chystá na příští rok další etapa rekonstrukce, neboť
střecha je již vážně v havarijním stavu.
Do konce března bylo již vysazeno 105 solitérních
stromů ve Starých Horách, také dotační akce, nyní
ještě dodavatel bude provádět 3 roky následnou
údržbu.
Pokračuje také přístavba tělocvičny - budování společenského (kulturního) centra. Jsou již hotovy vnitřní rozvody, omítky, také část zateplení a fasády.

Bohužel se na čas zastavily práce na nádrži Telatniska.
Investor akce (Státní pozemkový úřad ČR), kterému
jsme předali investorství, nyní řeší společně s dodavatelem částečnou změnu projektové dokumentace. Nyní probíhají intenzivní jednání samozřejmě
i za účasti zástupce obce, ale pravděpodobně letos
práce ještě ukončeny nebudou. Jakékoliv změny budou z hlediska funkčnosti jen k lepšímu, protože po
kolaudaci díla si ho znovu převezmeme do užívání.
V minulých dnech byla také dokončena rekonstrukce polních cest ve Starých Horách a také byl přesunut sjezd na konci Sklepní uličky. Děkujeme všem
vlastníkům okolních pozemků a staveb za trpělivost
při provádění prací.
V nadcházejícím období stavební ruch v naší obci
neutichne. Pokračovat budou práce na kulturním
centru. O prázdninách budou prováděny práce
v naší základní a mateřské škole. Zejména v naší
škole budou vytvořeny nové rozvody internetu,
vyměněno osvětlení v učebnách, bude dokončena
rekonstrukce podlah, pořízena nová interaktivní tabule, dojde i na kompletní výmalbu. Celkem bude
proinvestováno více jak 1,2 milionu korun, z toho
cca 750 tis. Kč je hrazeno z dotací od Jihomoravského kraje a také z SZIF ČR. Žáci se tak budou v září vracet do kvalitnějšího prostředí. V budoucnu nás ještě
čeká dovybavení školy klimatizací, na kterou již nyní
intenzivně sháníme financování. Děti mají při červnových a zářijových dnech v učebnách až 30°C!
Ač jsme se tomu dlouho bránili, ale stále se opakující
krádeže zejména na sběrném dvoře a další vandalské činy na obecním majetku, nás donutily situaci
řešit a byli jsme událostmi donuceni nainstalovat
kamery. Kamery v tuto dobu hlídají obecní budovy
a obecní areál ve Starém potoku, sběrný dvůr, včetně kompostárny, areálu statku a také sochu Sudomíra. Tyto kamery nám v budoucnu umožní identifikaci pachatele, ale pevně věřím, že kamery budou mít
hlavně preventivní účinek. Stačí se podívat v průchodu býkárny a každý si udělá úsudek sám.
Zastupitelé se sešli pouze jedenkrát a projednávali
36 záležitostí. Byla schválena účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2020, jehož součástí byla
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i auditní zpráva, dále byla řešena majetková problematika, mj. nám Jihomoravský kraj daruje bývalou
starou cestu a část přístupové komunikace k nádraží
ČD, vše v účetní hodnotě 2,2 mil. Kč, dále byl schválený nový Řád veřejného pohřebiště a byla učiněna
další důležitá rozhodnutí. Pokud Vás zajímá dění
v obci, tak máte možnost se pravidelně zúčastňovat
zasedání zastupitelstev, která jsou ze zákona veřejně
přístupná.

Usnesení z 26. zasedání
ZO Sudoměřice dne 17. 5. 2021
Usnesení č. 26/1:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli
zápisu pana Tomáše Janečka a pana Josefa Bučka, zapisovatelem určuje pana Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 2 (T. Janeček,
J. Buček)
Usnesení č. 26/1 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/2:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený
program 26. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 2: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/2 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/3:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na r. 2021. Celkem příjmy zvýšeny o 154 500,-Kč, náklady zvýšeny
o 167 900,-Kč a financování zvýšeno o 13 400,-Kč.
Hlasování č. 3: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/3 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/4:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na r. 2021. Celkem příjmy zvýšeny o 494 100,-Kč, náklady zvýšeny
o 145 600,-Kč a financování sníženo o 348 500,-Kč.
Hlasování č. 4: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/4 bylo schváleno.
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Věřím, že v nadcházejícím období se uskuteční vše
tak jak je v plánu a je také tradicí – Rocková přehlídka, Neonová diskotéka na ukončení prázdnin, Dožínky a další. Dovolte, abych Vás srdečně na všechny
tyto akce pozval s prosbou o respektování pokynů
a podmínek, které budou v danou chvíli platné.
Závěrem přeji Vám všem klidné a pohodové prožití
nadcházeních prázdnin se svými nejbližšími.
František Mikéska, starosta obce

Usnesení č. 26/5:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce na r. 2021.
Celkem příjmy zvýšeny o 55 100,-Kč, náklady zvýšeny
o 604 500,-Kč a financování zvýšeno o 549 400,-Kč.
Hlasování č. 5: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/5 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/6:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled obce Sudoměřice na období
let 2022 - 2023.
Hlasování č. 6: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/6 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/7:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje účetní závěrku za rok 2020 včetně výsledku hospodaření obce
Sudoměřice.
Hlasování č. 7: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/7 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/8:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje účetní závěrku ZŠ s MŠ Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace za rok 2020.
Hlasování č. 8: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/8 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/9:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje převod
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Sudoměřice, okres
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Hodonín, příspěvková organizace za rok 2020 ve výši
88 299,96 Kč do Rezervního fondu této příspěvkové
organizace.
Hlasování č. 9: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/9 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/10:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Závěrečný
účet obce Sudoměřice za rok 2020.
Hlasování č. 10: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/10 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/11:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek č.
5 ke smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a ZŠ
a MŠ Sudoměřice, okres Hodonín, p. o., Sudoměřice
29, 696 66 Sudoměřice, IČ: 71010327.
Hlasování č. 11: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/11 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/12:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2021 o zrušení obecně závazné vyhlášky č.29/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště.
Hlasování č. 12: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/12 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/13:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Sudoměřice s účinností od 1. 7.
2021.
Hlasování č. 13: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/13 bylo schváleno.
Usnesení č.26/14:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje své zástupce
do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Sudoměřice č. 29 a to pana Roberta Šrédla a Dr. Štěpána Bučka.
Hlasování č. 14: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.26/14 bylo schváleno.

Usnesení č.26/15:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje uzavření
darovací smlouvy mezi obcí Sudoměřice, Sudoměřice
322, 696 66 Sudoměřice IČ: 00285331 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ:
70888337, kterou daruje Jihomoravský kraj obci Sudoměřice pozemek parc. č. 1879/1 v k. ú. Sudoměřice
v pořizovací hodnotě pozemku 2 234 156,- Kč v předloženém znění.
Hlasování č. 15: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.26/15 bylo schváleno.
Usnesení č.26/16:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje uzavření
darovací smlouvy mezi obcí Sudoměřice, Sudoměřice
322, 696 66 Sudoměřice IČ: 00285331 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,
IČ: 70888337, kterou daruje Jihomoravský kraj obci
Sudoměřice část komunikace č. III/4263 Sudoměřice
– příjezdná, v pořizovací hodnotě 14 805,- Kč v předloženém znění dle přílohy č. 2.
Hlasování č. 16: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.26/16 bylo schváleno.
Usnesení č.26/17:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje uzavření
kupní smlouvy mezi XXXXX, jako prodávající a obcí
Sudoměřice jako kupující, v předloženém znění dle
přílohy č. 1. Podmínka: k převodu vlastnického práva
dojde pouze za předpokladu, že bude smlouva schválena soudem.
Hlasování č. 17: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.26/17 bylo schváleno.
Usnesení č.26/18:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání návrhu na soud, na jehož základě by bylo soudem rozhodnuto o schválení kupní smlouvy mezi XXXXX jako prodávající a obcí Sudoměřice jako kupující, k pozemku
parc. č. 1781/9, ostatní plocha v k. ú. Sudoměřice a podílu o velikosti id. 1/6 na pozemcích parc. č. 2097/12,
orná půda a parc. č. 2097/13, orná půda, oba v k. ú. Petrov u Hodonína, za celkovou kupní cenu 33 500,- Kč.
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Hlasování č. 18: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.26/18 bylo schváleno.
Usnesení č.26/19:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje uzavření
dohody o zániku závazků ze smluv, dohodu o zániku
zástavních práv a práva předkupního mezi XXXXX,
XXXXX a Obcí Sudoměřice jako kupující, v předloženém znění dle přílohy č. 1, pověřuje starostu obce
Sudoměřice zahrnout výši kupní ceny do nejbližšího
rozpočtového opatření k rozpočtu obce na rok 2021.
Hlasování č. 19: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.26/19 bylo schváleno.
Usnesení č.26/20:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje uzavření
kupní smlouvy mezi XXXXX jako prodávající a Obcí
Sudoměřice jako kupující, v předloženém znění dle
přílohy č. 2 a pověřuje starostu obce Sudoměřice zahrnout výši kupní ceny do nejbližšího rozpočtového
opatření k rozpočtu obce na rok 2021.
Hlasování č. 20: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.26/20 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/21:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi
pozemků zapsané na LV 354 parc. č. 1052/35 o vým.
31 m², 1052/65 o vým. 36 m², 1202/4 o vým. 69 m²,
1203 o vým. 16 m², 1204/2 o vým. 677 m², 1237/10
o vým. 31 m², 1497/15 o vým. 83 m², 1824/3 o vým.
94 m², 1825/1 o vým. 417 m², 5168 o vým. 83 m²
v k. ú. Sudoměřice, zapsané na LV 735 ve výši id. 1/20
spoluvlastnického podílu parc. č. 1052/47 o vým.
15 m², 1052/54 o vým. 743 m², 1052/56 o vým. 18 m²,
1195/2 o vým. 28 m², 1195/4 o vým. 30 m², 1237/58
o vým. 41 m² v k. ú. Sudoměřice, zapsané na LV 2574
ve výši id. 1/20 spoluvlastnického podílu parc. č. 4061
o vým. 398 m², 4073 o vým. 421 m² v k.ú. Sudoměřice, zapsané na LV 2158 parc. č. 1464/304 o vým. 18 m²
v k. ú. Petrov u Hodonína, zapsané na LV 2164 ve výši
id. 1/20 spoluvlastnického podílu parc. č. 1464/313
o vým. 11 m² v k. ú. Petrov u Hodonína od XXXXX za
celkovou cenu 41 000,- Kč a pověřuje starostu obce
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Sudoměřice zahrnout výši kupní ceny do nejbližšího
rozpočtového opatření k rozpočtu obce na rok 2021.
Hlasování č. 21: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/21 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/22:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemku 1/8 spoluvlastnického podílu parc. č. 2654/77,
1052/103, 1237/48 v k. ú. Sudoměřice od XXXXX za
celkovou cenu 29 656,25,- Kč
Hlasování č. 22: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/22 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/23:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků parc. č.
2654/45, 340 v k. ú. Sudoměřice a ½ spoluvlastnického podílu parc. č. 6101, 5814/32 v k. ú. Strážnice od
XXX za celkovou cenu 162 643,- Kč a pověřuje starostu
obce Sudoměřice zahrnout výši kupní ceny do nejbližšího rozpočtového opatření k rozpočtu na rok 2021.
Hlasování č. 23: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Buček)
Usnesení č. 26/23 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/24:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků id. ¼ spoluvlastnického podílu parc. č. 248,
250/1, 252/2, 252/5 a 255/1 v k. ú. Sudoměřice od XXX
za celkovou cenu 66 750,- Kč + příslušenství.
Hlasování č. 24: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/24 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/25:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi
spoluvlastnického id. podílu ½ k pozemkům parc.
č. 1845/6 – ostatní plocha – o výměře 155 m2, parc.
č. 1849/2 – trvalý travní porost – o výměře 2193 m²,
parc. č. 2958 – trvalý travní porost – o výměře 918 m²
v k. ú. Sudoměřice a ¼ spoluvlastnického podílu
parc. č. 1446/248 – ostatní plocha – o výměře 52 m²
v k. ú. Petrov u Hodonína od XXXXX za celkovou cenu
41 215,-Kč bez příslušenství.
Hlasování č. 25: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/25 bylo schváleno.
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Usnesení č. 26/26:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi spoluvlastnického id. podílu ½ k pozemkům parc. č. 1845/6
– ostatní plocha – o výměře 155 m2, parc. č. 1849/2 – trvalý travní porost – o výměře 2193 m², parc. č. 2958 – trvalý travní porost – o výměře 918 m² v k. ú. Sudoměřice
od XXX za celkovou cenu 40 825, - Kč bez příslušenství.
Hlasování č. 26: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/26 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/27:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc. č. 1052/32 – ostatní plocha – o výměře 79 m2,
parc. č. 1052/50 – ostatní plocha – o výměře 86 m², parc.
č. 1052/110 – ostatní plocha – o výměře 24 m², parc. č.
1237/55 – ostatní plocha – o výměře 16 m² v k. ú. Sudoměřice od XXX za celkovou cenu 6 150,- Kč bez příslušenství.
Hlasování č. 27: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (R. Šrédl)
Usnesení č. 26/27 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/28:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje pozemku parc. č. 1236/2 o výměře
487 m², druh pozemku orná půda v k. ú. Sudoměřice
a pověřuje starostu a místostarostu k objednání znaleckého posudku na výše uvedený pozemek.
Hlasování č. 28: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/28 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/29:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje pozemků parc. č. 1073/2 o výměře 1060
m², druk pozemku orná půda a parc. č. 1074 o výměře
43 m², druh pozemku orná půda v k. ú. Sudoměřice
a pověřuje starostu a místostarostu k objednání vypracování znaleckého posudku na výše uvedené pozemky.
Hlasování č. 29: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/29 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/30:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje žádost
o odkoupení – směnu části pozemku parc. č. 371
v k. ú. Sudoměřice.

Hlasování č. 30: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/30 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/31:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 947/5 o výměře
44 m², druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 31: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/31 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/32:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.
č. 233 o výměře 63 m2 v k. ú. Sudoměřice XXXXX, za
celkovou cenu 630,-Kč bez DPH a bez příslušenství,
která je nižší než cena v daném místě a čase obvyklá,
a to z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů a již
dříve přijatých usnesení Zastupitelstvem obce Sudoměřice při obdobných prodejích pozemků.
Hlasování č. 32: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 26/32 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/33:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje změnu
Stanov společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín
a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 49454544
v předloženém znění a pověřuje starostu obce Sudoměřice k účasti na VH a k hlasování pro přijetí změny
Stanov společnosti.
Hlasování č. 33: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/33 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/34:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu
č.14/2021/Dot o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice č. 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Městem
Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín,
IČ: 00284891, kterou obec Sudoměřice spolufinancuje
minimální síť předem odsouhlasených sociálních služeb v rámci ORP Hodonín částkou 134 141,-Kč a pověřuje starostu obce Sudoměřice zahrnout uvedenou
částku do nejbližšího rozpočtového opatření k rozpočtu na rok 2021.
7
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Hlasování č. 34: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 26/34 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/35:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu
o poskytnutí účelové dotace č. 15/2021/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,
která řeší dofinancování vlastního podílu z rozpočtu
Obce Sudoměřice na část cyklostezky „Výklopník Sudoměřice – inundační hráz Morava – Trasa T1A ve výši
65.288,- Kč a pověřuje starostu obce Sudoměřice zahrnout tuto částku do dalšího rozpočtového opatření
k rozpočtu Obce Sudoměřice pro rok 2021.
Hlasování č. 35: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/35 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/36:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu
o poskytnutí účelové dotace č. 16/2021/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 ve výši
129.934,- Kč z rozpočtu Obce Sudoměřice na část cyklostezky „Cyklostezka Veselí nad Moravou-Hodonín, úsek
silnice I/55-Výklopník Sudoměřice a pověřuje starostu
obce Sudoměřice zahrnout tuto částku do dalšího rozpočtového opatření k rozpočtu Obce Sudoměřice.
Hlasování č. 36: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/36 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/37:
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
15. 1. 2021 do 15. 5. 2021 v celkové výši 50 000,- Kč.
Hlasování č. 37: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/37 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/38:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspěvek
8
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ve výši 7 500,-Kč na podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Hlasování č. 38: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/38 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/39:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspěvek Malovanému kraji, z.s., 17. listopadu 1 a, 690 02
Břeclav, IČ: 270 10 511 ve výší 5 000,-Kč na podporu
vydávání časopisu.
Hlasování č. 39: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 3 (F. Mikéska,
T. Kočvara, R. Šrédl)
Usnesení č. 26/39 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/40:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o přestěhování knihovny do zásobníku projektů
a pověřuje starostu a místostarostu obce k projektové
přípravě řešení.
Hlasování č. 40: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/40 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/41:
Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí návrh na výsadby stromů a keřů mezi rybníkem Bařinky
a železnicí ČD a pověřuje starostu s místostarostou
obce k přípravě řešení.
Hlasování č. 41: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/41 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/42:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Obcí
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
IČ: 00285331 a Státním zemědělským intervenčním
fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha – Nové
Město, IČ: 48133981, která řeší poskytnutí dotace do
rozpočtu obce Sudoměřice až do výše 480 612,-Kč
v rámci akce „Modernizace učeben ZŠ Sudoměřice“,
reg. číslo žádosti 20/007/19210/564/119/004093.
Hlasování č. 42: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/42 bylo schváleno.
František Mikéska – starosta
Robert Šrédl – místostarosta
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Místní knihovna
Milí čtenáři,
je tu nové číslo zpravodaje a s ním i nové informace
o dění v naší knihovně. Tou první informací je její znovuotevření, a to od 14. 5. v běžnou otevírací dobu.
Platí tedy tato otevírací doba: úterý 15:00 – 18:00
(pouze výdejové okénko) a v pátek 14:00 – 20:00.
V úterky se půjčují a vracejí knihy pouze přes okno
knihovny, přičemž zůstávají v platnosti hygienická
nařízení: povinnost mít na obličeji respirátor FFP2/
KN95 nebo roušku a dodržení 2 m vzdálenosti mezi
sebou v případě, že se Vás u okna sejde víc najednou.
V pátky je pak knihovna úplně otevřena tak jako dřív,
ovšem nadále s platnými hygienickými nařízeními.
K povinnosti mít na obličeji respirátor nebo roušku
a dodržení 2 m vzdálenosti mezi sebou, se přidává
povinnost použití dezinfekce, která je před vstupem
do knihovny i v knihovně, dále omezení délky pobytu na nezbytně nutnou dobu, a také omezení počtu
osob v jeden okamžik na 2 osoby. Tímto Vás žádám
o respektování těchto nařízení a za jejich dodržení
Vám děkuji.
Také bych Vám chtěla připomenout možnost rezervovat si knihy v on-line katalogu na webových stránkách, kde najdete návod, jak to udělat, a to v Radách
pro čtenáře. Nebo mi můžete napsat na knihovní
email.
Pro dětské čtenáře jsem připravila soutěž, která je již
v běhu a je určená pro všechny děti do 15 let, které mají rády příběhy a rády také soutěží o odměny.
Soutěž trvá až do konce tohoto roku, kdy proběhne
vyhlášení vítězů. Soutěžící však musí splnit tyto podmínky, aby se mohli soutěže zúčastnit:
a) zúčastnit se mohou děti ve 2 kategoriích podle
věku:
1. kategorie – děti do 9 let,
2. kategorie – děti 9-15 let
b) účastníci soutěže musí přečíst do konce listopadu
9 knih
c) vybrané knihy musí být literaturou pro děti a mládež
10

d) účastník si vybere knihy podle daných 10 kritérií
v každé kategorii, které musí vybrané knihy splňovat, aby byly zařazeny do soutěže
kategorie 1
• český spisovatel, česká spisovatelka
• pohádka
• příběh o zvířátkách
• příběh s dětským hrdinou
• příběh s dětskými hrdiny
• říkadla
• filmový animovaný příběh
• příběh plný kouzel
• příběh s pohádkovou bytostí (vodník, strašidlo,
drak atd.)
kategorie 2
• český spisovatel, česká spisovatelka
• fantasy/sci-fi příběh
• dívčí román
• dobrodružný román
• pověst
• příběh s dětskými hrdiny
• báseň
• komiks
• naučná literatura pro děti
Na soutěžní papír A4 pak napíše soutěžící tyto údaje:
svoje jméno, svou věkovou kategorii, vybraná kritéria,
9 autorů, 9 názvů knih a svoje názory na přečtené knihy (jestli se mu příběh líbil/nelíbil, co nebo kdo ho zaujal/nezaujal, čím, atd.). Kritérií je 10 z důvodu většího
výběru témat knih a jedním kritériem je myšlena vždy
1 celá kniha. Seznam soutěžních knih můžete doplnit obrázkem či obrázky, ale to už není podmínkou
soutěže. Záleží jen na soutěžících, zda budou chtít
něco namalovat či nakreslit. Jakmile bude mít soutěžící seznam hotový, případně i s obrázky ho může
odevzdat v otevřené době knihovny. Tímto tedy vyzývám dětské čtenáře, aby se této soutěže zúčastnili
a nenechali své oblíbení knižní hrdiny čekat. Poslední
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aktuální informací je změna otevírací doby od 1. 7.
do 31. 8. V tuto dobu bude otevřeno každý týden, ale
pouze v pátek od 14.00 do 20:00 hodin. V úterý bude
knihovna uzavřena. Termíny otevření jsou tedy: 2. 7.,

9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. To
je prozatím z aktuálních novinek všechno a budu se
těšit na Vaši návštěvu.
S pozdravem Monika Podrazilová, knihovnice

Senát hraje nepostradatelnou roli!
Během svého volebního období jsem
se mnohdy setkávala s názory, že Senát je zbytečný a že ho nepotřebujeme. Konstantně občanům vysvětluji,
jak moc je Senát důležitý a v čem tkví
jeho role. Posledních 12 měsíců zcela
jasně ukázalo, že funkce Senátu je pro
naši republiku velmi důležitá a jeho
role je nepostradatelná! Poslanecká
sněmovna obzvlášť v této koronavirové době vytvořila mnoho zákonů „ušitých horkou jehlou“, kdy i pod dobrým
úmyslem a snahou zlepšení situace
mohlo mnohdy dojít k závažným legislativním problémům. Často se jednalo o přímé poškození občana, zásahů do Ústavy a ohrožení demokratických principů.
Senát naštěstí díky velkému množství nezaujatých
a politicky neovlivňovaných odborníků odhaluje tyto
nedokonalosti a snaží se je napravit. Díky Senátu bylo
opraveno velké množství zákonů, jako např. zákon
o dávkách státní sociální podpory, který nadměrně
zvyšoval byrokracii a administrativu pro zaměstnavatele. Dále tzv. pandemický zákon, který zaváděl
omezování práv až příliš a zaváděl mimořádně vysoké trestní sazby i za drobné trestné činy (např. krádež)
v době nouzového stavu a nekontrolovatelné pravomoci hygieny a ministerstva zdravotnictví.
Já velmi intenzivně dlouhodobě spolupracuji na volebním zákoně, který je velmi sledován a na stavebním zákoně, kde v týmu s poslanci předkládáme pozměňovací návrh k novele připravené vládou. Podle ní
by mělo dojít k úplnému zrušení stávajícího systému
stavebních úřadů a ke vzniku úplně nové struktury
státních stavebních úřadů se sídly v krajských měs-

tech – daleko od občana. A to se mi
vážně nelíbí!
V poslední době dochází k velkému
nárůstu domácího násilí a týraní.
Proto jsem v Senát předložila návrh
na změnu příslušného zákona. To by
obětem mohlo pomoci k přiznání
statutu zvlášť zranitelné oběti, díky
čemuž s nimi bude v trestním řízení
zacházeno se zvýšenou citlivostí, kdy
např. oběť násilí bude mít právo být
vyslýchána bez přítomnosti pachatele, bude mít nárok na bezplatného
zmocněnce a bude moci využít zvláštních práv, která
jim přiznává statut právě s ohledem na jejich extrémní
zranitelnost a prožité útrapy.
Nezapomínám ani na ochranu naší pitné vody ohrožené těžbou štěrků. Snažím se v rámci boje se suchem
hledat zdroje vod (např. závlahy), které by pomohly
našemu zemědělství. Jihomoravský kraj na základě
mých argumentů zadal analýzu podkladů k možnému využití důlních vod na Hodonínsku. Věřím, že to
smysl má!
Senátoři nezahálí s pomocí proti koronaviru ve svých
regionech a vyvíjí mnoho různorodých aktivit. Jsem
velmi ráda, že díky nadstandartním přátelským vztahům našeho předsedy Senátu Miloše Vystrčila dostala
Česká republika od Taiwanu pět výrobních linek na
výrobu FFP2 respirátorů od firmy Autoland, jejíž majitel se rovněž zavázal, že 5% z výrobní kapacity linek
daruje Senátu na půl roku. Díky čemuž můžu u nás
v regionu rozdat 2 352 ks FFP2 respirátorů měsíčně
potřebným.
Ing. Bc. Anna Hubáčková - senátorka za Hodonínsko
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Ze školních lavic …
Milí čtenáři,
Školní rok 2020-2021 pomalu končí a před námi je
poslední ohlédnutí v tomto neobvyklém školním
roce, který nebyl jednoduchý pro nikoho z nás. Přes
všechna opatření jsme ho však zvládli a budeme
doufat, že se nám již školy neuzavřou a nebudeme
muset přecházet na distanční výuku. Virtuální setkávání nikdy nenahradí to osobní.
Med z pampelišek
Žáci 1. ročníku si vyzkoušeli vyrobit med z pampelišek. V rámci pracovních činností žáci nasbírali
pampelišky, které pak omyli a nechali v převařené
vodě macerovat. Druhý den jsme směs přecedili
přes plátno do čistého většího hrnce. Do získané
pampeliškové šťávy jsme přidali cukr a za častého
míchání směs vařili 1,5 hodiny, než se med začal
táhnout. Závěrečné práce probíhaly ve spolupráci
se Školní družinou. Výroba medu děti moc bavila
a na medu jsme si všichni moc pochutnali.
Mgr. Hana Veselá
Projekt VODA
Ve středu 9. června, kdy byl krásný slunečný a teplý
den, jsme se my prvňáčci vydali k obecnímu ryb-
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níku Vanďuráku plnit projekt Voda. Nejprve jsme si
rybník prohlédli ze všech stran, poznávali jsme rostliny, které u něho rostou a pozorovali plovoucí ryby
těsně pod hladinou. A že jich bylo!
Potom jsme doplnili kalorie a pustili se do úkolů.
Nejprve jsme pracovali společně na téma Život
u rybníka. Bádali jsme také pomocí dalekohledů
a lup. Vzápětí jsme pracovali na pracovních listech
ve tříčlenných skupinkách - rozklíčovali jsme koloběh vody v přírodě, poznávali ryby, obtahovali a vybarvovali jsme obrázky.
V závěru jsme si zahráli pohybové hry – Na molekuly a Na rybáře. Po hodnocení projektového dne
jsme šli na zasloužený oběd.
Projektový den se nám moc vydařil. Úkoly jsme splnili, dozvěděli jsme se něco nového a strávili jsme
spolu příjemné dopoledne v krásném prostředí
rybníka na čerstvém vzduchu.
Mgr. Ludmila Foltýnová, tř. učitelka I. třídy
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DEN DĚTÍ
Den dětí s sebou přinesl kromě slavnostní nálady
i krásné počasí, a my jsme si tak část školního dopoledne mohli užít venku. Osvěžující ledňáček polichotil našim chuťovým pohárkům a barevné křídy
v nás probudily touhu výtvarně se projevit. Chodník před školou by mohl vyprávět… Až půjdete
kolem, nezapomeňte se na něj podívat. Určitě vám
svou barevností vykouzlí úsměv na tváři .
STROM PŘÁTELSTVÍ – 2. ROČNÍK
Na dveřích naší třídy nám „vyrostl“ strom přátelství.
A jak takový strom přátelství vyroste? Sám od sebe
ne. Na jeho růstu se musí společně pracovat. A to
jsme také udělali. Nejprve jsme společně vytvořili
kmen a větve. Každý jsme si poté vylosovali jméno
spolužáka a zamýšleli se nad tím, jaké má hezké
vlastnosti, za co jej můžu mít rád/a. Myšlenku jsme
potom v podobě vzkazu napsali na lísteček, a náš
strom tak postupně začal obrůstat, až se celý zazelenal. Každý se teď může kdykoliv u stromu přátelství zastavit a připomenout si, čeho si na něj druhý
váží, za co jej má rád.
Kolem našeho stromu jsou také „rozesety“ pětilístky. Metodu pětilístku jsme si vyzkoušeli poprvé.
Tato metoda rozvíjí kritické myšlení – její podstatou
je dovednost shrnout stručně nějaké téma, svůj názor, postoj k danému tématu, a to prostřednictvím
výrazů, které dané téma popisují. Naše první pětilístky jsme tvořili na téma „KAMARÁD“.
Mgr. Žaneta Šantavá, třídní učitelka II. třídy
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Projekt OBEC 3. ročník
Dne 10. června měli žáci 3. ročníku perfektní den!
Účastnili se projektového dne s názvem OBEC, který byl zaměřený na obec Sudoměřice, ve které žáci
žijí.
V první hodině nás navštívil pan starosta František
Mikéska, který nám o naší obci řekl spoustu informací, novinek a zajímavostí. Děti byly velmi pozorné, a beseda s panem starostou se jim velice líbila.
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Panu starostovi a obci Sudoměřice patří velké díky
za spolupráci a bohaté dárečky, kterými byly děti
obdarovány. Všichni měli obrovskou radost! 
V následujících hodinách jsme se věnovali dalším
aktivitám. Paní Radka Bučková, které také moc
děkujeme, nám donesla ukázat lidové kroje, do
kterých se někteří nastrojili, a musím říct, že jim to

opravdu slušelo!  Dále jsme navrhovali obecní
prapor, zjišťovali jsme pomocí dotazníků, jak se rodičům žáků v obci Sudoměřice žije a co se jim na
naší obci líbí, popřípadě co by se dalo vylepšit či
změnit. Společný den jsme si opravdu užili a těšíme
se na další společnou spolupráci s obcí Sudoměřice.
Mgr. Tereza Orságová, třídní učitelka III. třídy

Recyklohraní
Vzhledem k uzavření škol nebyl prostor věnovat se
v tomto pololetí zadaným úkolům, které v rámci recyklohraní plníme. Nástup dětí do školy vyžadoval
zcela jiné priority v oblasti vzdělávání, k aktuálnímu
úkolu, jehož termín byl do konce dubna, jsme se
tedy nedostali. Uchopili jsme však tuto problematiku po svém a ke Dni Země se 4. a 5. ročník vydal do
terénu – posbírat odpadky ve větrolamu. Měli jsme
představu, že zvládneme uklidit více míst. Igelitové
pytle se však tak rychle naplnily a byly tak těžké, že
jsme naši úklidovou misi na konci větrolamu ukon-

čili a zavolali o pomoc se svozem panu starostovi.
Děti sbíraly a pátraly po odpadcích v jejich oblíbené
lokalitě opravdu zodpovědně, snažily se posbírat
každý kousek, který do přírody nepatří.
Byl objednán také svoz vypotřebovaných tonerů
do tiskáren a dvou krabic vybitých baterií. Svoz
elektrozařízení proběhne na podzim. Pokud Vám
tedy nějaký drobný pokažený elektrospotřebič zavazí, můžete jej poslat po dětech do školy. Za každý
svoz jsou škole přičítány body na stránkách www.
recyklohraní.cz.
Mgr. Šárka Daňková, tř. učitelka IV. třídy
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3D KINO ve škole
Dne 24. května 2021 do naší školy přijelo promítat
3D kino, a každý ročník tak mohl vidět zajímavý dokument plný nových informací.
1., 2. a 3. ročník s nadšením pozoroval živočichy
žijící v mořském světě ve filmu Tajemné světy pod
hladinou 3D. Žákům byly zapůjčeny 3D brýle, díky
kterým vnímali obraz v trojrozměrném rozlišení.
Některé děti již tuto vymoženost znaly, pro jiné to
však byla úplná novinka a natahovaly před sebe
radostně ručičky tak, jakoby se chtěly rybiček, chobotnic či žraloků dotknout. V paměti nám uvízla
informace, že některé druhy chobotnic v moři mají
rozpětí chapadel až 7 metrů!
4. a 5. ročník zhlédl film Tahity 3D. Promítání filmu
v 3D dostaly děti jako dárek ke Dni dětí a vstupné
uhradil spolek Rodiče dětem. Děti měly možnost
nahlédnout a pozorovat tvorbu vln v oblasti podmořských pohoří tektonického původu. Zmíněná
byla ve filmu také místní kultura plná hudby, tance
a tradic. Dokument byl zaměřen převážně na umění surfování, které je pro Tahity vzhledem k velikosti
vln typickým a také velmi oblíbeným sportem.
Promítání mělo u všech ročníků velký úspěch,
moc se nám to líbilo a dokumenty nás obohatily
16
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o spoustu zajímavých poznatků, které třeba využijeme při potápění na letní dovolené. 
Zapsala Mgr. Tereza Orságová a Mgr. Šárka Daňková
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Školní družina
V měsíci březnu přešla družina na online výuku, která
byla pouze dobrovolná a byla vytvořena pro zábavu
dětí. Byli jsme tak v kontaktu, alespoň touto formou.
Družina online byla společným projektem obou oddělení školní družiny.
Kromě aktivit venku a pracovních listů, děti dostaly
například i různé bludiště, omalovánky, hádanky, šifry, nápady na vyrábění, pokusy atd. Proběhlo i několik
online hodin, kde jsme si povídali, zahráli paměťové
hry, dávali hádanky a ukazovali si náměty na velikonoční vyrábění. První týden jsme začali pohádkově.
Děti dostaly omalovánky, pracovní listy a pohádku,
která byla zašifrovaná a mohly si ji tak vyluštit pomocí
Morseovy abecedy.
Druhý týden jsme se věnovali jaru. Děti opět dostaly
různé pracovní listy. Jejich hlavní týdenní úkol probíhal venku. V následujících dvou týdnech nás provázely Velikonoce, jejich význam, zvyky i tradice. Další dny
byla pro děti kromě jiného připravena také jarní stezka, které se účastnily i děti z MŠ. Celkem bylo registrováno 45 dětí a každé z nich dostalo malý dáreček.
Dne 30. 4. 2021 se v prostorách ŠD uskutečnil čarodějnický rej. Děti dostaly dopis od čarodějnice Agáty
a jejich úkolem bylo posbírat při plnění různých úkolů
všechny suroviny do lektvaru mládí, díky kterému čarodějnice Agáta znovu omládla.
V měsíci květnu byl v obou oddělení školní družiny
vzdělávací záměr získat u dětí elementární poznatky
o rodině.

Dne 1. 6. 2021 jsme MDD oslavili pohádkovou stezkou, kde děti odpovídaly na otázky se známých českých pohádek a na konci je čekalo i malé překvapení.
Alena Příkazská, vychovatelka ŠD
Život dětem
V rámci charitativní sbírky Život dětem bylo vybráno
2 195 Kč. Částka bude použita na pomoc dětem se
závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na
pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy,
rehabilitačních pobytů apod.
Mgr. Šárka Daňková
Projekt EU Cesta je cíl II.
Naší škole byla v měsíci květnu schválena žádost na
Projekt: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 Cesta je
cíl II.. s dotací ve výši 561 122 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzvy č. 02_20_080
pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen převážně na personální podporu, osobnostně
17
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profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu extrakurikulárních aktivit. Předpokládané datum zahájení projektu
je 1. 9. 2021 a předpokládané datum ukončení je stanoveno na 30. 6. 2023.
Zápis do ZŠ
Do naší základní školy bylo zapsáno k 1. září 2021
14 prvňáčků. Všem prvňáčkům přejeme šťastný vstup
do 1. třídy.
Zápis do MŠ
K předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole bylo
přijato od 1. 9. 2021 8 dětí. Dětem přejeme pohodový
vstup do školky.

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
Slavnostní zahájení nového školního roku se uskuteční ve středu 1. září 2021 v 8.30 hodin. Místo bude
upřesněno.
Poděkování
Za skvělou spolupráci v tomto náročném školním
roce děkuji pracovníkům školy, žákům, rodičům, zřizovateli školy, spolku „Rodiče dětem“, Školské radě,
sponzorům, spolkům v obci a všem, kteří nás podporovali.
Krásné prázdniny plné slunce, dobré nálady a nezapomenutelných zážitků
Vám přeje
Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Rozloučení s předškoláky a páťáky – vystoupení žáků ze ZŠ

Pohádka – O kohoutkovi a slepičce – I.ročník

Píseň Auta – II. ročník
18
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Tanec na píseň Mach a Šebestová – III. ročník

Distanční výuka v podání IV. ročníku

Poděkování paním učitelkám od vedení obce

Na závěr tanec Jerusalema
19
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Ze života mateřské školy
Jaro uteklo jako voda a dny se nám po dlouhém čekání přehouply do léta. V jarních měsících od 1. března 2021 do 12. dubna 2021 byl z důvodu zvýšeného
výskytu COVID-19 na základě nařízení vlády ČR provoz mateřských škol omezen a naše mateřská škola
byla uzavřena. Proto jsme přešli na distanční výuku,
která byla poskytována dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Rodičům těchto dětí byly na
e-mail nebo fyzicky do poštovních schránek doručovány náměty na aktivity a pracovní listy k distanční
výuce. Náměty jsme zasílali rovněž pro mladší děti,
plnění úkolů však pro ně nebylo povinné.
Jelikož jsme cítili potřebu kontaktu s dětmi, zpestřili
jsme dětem distanční vzdělávání a zavedli 1x týdně
on-line setkávání s dětmi předškoláky v prostředí MSTEAMS. On-line setkání proběhlo ve dvou týdnech.
Po prvním zkušebním setkání, kdy byly přihlášeny
všechny děti, byly děti rozděleny do tří skupin z důvodu lepší kvality připojení a komunikace. Děti během on-line setkání sdělovaly své zážitky, poznávaly
obrázky, zpívaly písničky, recitovaly básničku, cvičily
a odpovídaly na otázky. Všechny aktivity byly zaměřeny k danému tématu v námětech distanční výuky.
Činnosti k distanční výuce byly vybírány podle tematických plánů našeho ŠVP, které bychom realizovali
při prezenční výuce. Do plnění úkolů se zapojovali
všichni předškoláci i některé mladší děti. Rodiče posílali v různé frekvenci fotografie dětí při činnostech
či naskenované vyplněné pracovní listy, některé maminky v e-mailu popisovaly, jak se jejich dětem dařilo úkoly plnit. Spolupráce s rodiči byla dobrá a chtěli
bychom rodičům poděkovat za odezvu při distanční
výuce a za podporu dětí při plnění úkolů.
Během uzavření MŠ se v prostorách školky pracovalo a její uzavření se využilo pro opravu elektroinstalace v kanceláři vedoucí stravování.
Po znovuotevření MŠ 12. dubna 2021 jsme dle
pokynů MŠMT museli přeorganizovat třídy. Do MŠ
se mohli vrátit pouze předškoláci, a to v počtu max.
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15 dětí na třídu. Jelikož máme letos 21 předškoláků,
rozdělili jsme děti do dvou tříd. Do spodní třídy docházelo 11 předškoláků a do horní třídy šest předškoláků a také dvě děti mladší, jejichž maminky jsou
zaměstnány v IZS a vybraných profesích. Třídy se nesměly spojovat, aby při případném výskytu nákazy
COVID-19 šla do karantény jen jedna třída. Od 12. 4.
do 10. 5. 2021 probíhalo vždy každé pondělí a čtvrtek nařízené testování dětí a zaměstnanců školy.
Setí zeleniny - Během těchto dnů jsme se snažili
dětem zpříjemnit pobyt v MŠ různými aktivitami
venku. Děti sely do našeho vyvýšeného záhonku zeleninu - ředkvičky, hrášek, pažitku. Pozorují, jak nám
vyrůstají bylinky a česnek, které jsme sázeli s dětmi
na podzim. Vedeme děti k pěstitelským dovednostem, ukazujeme si, jak se starat o to, co jsme zasadili,
zaléváme záhon atd. Děti si také už pochutnávaly na
první úrodě ředkviček a hrášku.
Ochrana přírody a Den Země - V měsíci dubnu se
děti seznamovaly s tématem ochrany přírody, jak
třídíme odpad a jak se chováme k životnímu prostředí. Ve čtvrtek 22. 4. se děti ze třídy Včeliček pod
vedením paní uč. Mgr. Michaely Janečkové a Petry
Jančové zapojily do projektu Den Země a mj. pomáhaly vyčistit okolí cyklostezky za Sudoměřickým potokem (samy odpadky nesbíraly, jen je vyhledávaly).
Mezi jarní témata, která mají děti velmi rády, patří
i poznávání domácích zvířat a jejich mláďátek, obydlí či užitečnosti pro člověka. V rámci tohoto tématu
si děti zdramatizovaly pohádku „O kůzlátkách“.
Zápis do MŠ - Dne 5. května 2021 proběhl zápis
dětí do MŠ na školní rok 2021/2022, bohužel však
bez přítomnosti dětí. Rodiče byli pozváni k předání
dokumentů na určitý čas, aby byla dodržena bezpečnostní opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví. Bylo podáno 10 žádostí k přijetí do MŠ. Rozhodnutí o přijetí dítěte se rodiče dozví podle toho,
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zda splňují děti dané podmínky přijetí. Vyhodnocení zápisu a seznamy přijatých dětí jsou vyvěšeny
pod registračním číslem na nástěnce MŠ u základní
školy a na webových stránkách školy. Do MŠ bylo
přijato 8 dětí.
Otevření mateřské školy od měsíce května pro
všechny děti - 10. května 2021 bylo omezení docházky pro mladší děti zrušeno a život v mateřské
škole se opět pomalu začal vracet do normálních
kolejí. Po návratu dětí jsme do činností v MŠ zařazovali takové aktivity, aby se děti dobře adaptovaly na
kolektiv a pravidla třídy.
3D kino - V pondělí 24. května 2021 se předškoláci
zúčastnili v ZŠ promítání kina s názvem „Tajemné
světy pod hladinou“. Za použití 3D brýlí děti sledovaly úchvatnou hru barev korálů různých druhů, nahlédli jsme do jeskyní a puklin, které slouží jako útočiště hejnům pestrobarevných ryb, děti se nechaly
okouzlit rozmanitostí života v moři a seznámily se
s některými mořskými živočichy a životem v korálových útesech.
MDD – Putování za pokladem - 1. června 2021
jsme v MŠ oslavovali Den dětí putováním za pokladem skřítka Všetečky. Skřítek dětem zanechal v každé třídě dopis, podle kterého musely děti hledat znamení po okolí MŠ. Cesta za pokladem byla zvlášť pro
každou třídu značena barevnými fáborky a děti musely cestou plnit úkoly ze světa pohádek, následně
najít místo, které hlídal maskot třídy (Včelička a Beruška). A tam, kde děti nalezly tyto plyšové hračky,
byl poklad ukrytý. Děti jej musely nalézt a vykopat
v pískovišti. Dětem se dařilo úkoly moc hezky plnit
a pak se dostavila i velká radost z nálezu pokladu.
Den s místními rybáři – vycházka k rybníku Vanďurák. Po deštivém počasí se vyjasnilo a 3. června
2021 jsme se vydali k rybníku Vanďurák, kde místní rybáři ukázali dětem, jak se loví ryby. Děti si také
prohlédly nachytané ryby v kádi a rybářské náčiní,
vyzkoušely si nahodit udici a na závěr jsme si obe-

šli celý rybník a pozorovali přírodu. Děti si odnesly
domů spoustu hezkých zážitků, a také fruko a omalovánky od rybářů. Tímto děkujeme místním rybářům, že si na nás udělali čas.
Miniškolička - Ve středu 9. června se pro nově přijaté děti uskutečnila na zahradě MŠ „Miniškolička“.
Pro nové děti si paní učitelky ze třídy Berušek - p. uč.
Jana Miklová a Lenka Macelisová, připravili dráhu na
herních prvcích na zahradě a potom si všichni mohli
prohlédnout prostory školky.
V tomto školním roce jsme se zúčastnili dvou výtvarných soutěží. První výtvarnou soutěž s názvem
„Zahrada plná života“ pořádal Český zahrádkářský
svaz. V této soutěži se děti neumístily. Druhou výtvarnou soutěž s názvem „Mé toulky za zvěří“, které
se naše děti z MŠ zúčastnily, pořádal Okresní Myslivecký spolek Hodonín. Soutěž byla rozdělena do tří
kategorií a celkem bylo zasláno 167 obrázků z různých mateřských a základních škol. V této soutěži
byly oceněny na prvním místě Kristiánek Zatloukal
s obrázkem „Zajíček“ a na třetím místě Mikulášek
Gavlík s obrázkem „Jelen“. Moc nás umístění těší
a chlapcům gratulujeme.
Pro děti z mateřské školy se uskutečnila dvě divadelní představení. 17. června to bylo divadlo Hvězdička
s představením „Krtek a rytíř“ a 22. června hudební
divadlo „Abraka Muzika“ s příběhem „Pohádkový
vandr“. 29. června bylo pasováno 14 předškoláků na
školáky.
Dovolte mi, abych poděkovala zřizovateli Obci Sudoměřice za spolupráci. Děkuji i Spolku Rodiče dětem za spolupráci - poskytnutí financí na 3D kino,
sladkosti ke Dni dětí a na knihy a šerpy pro předškoláky, kteří odchází do ZŠ.
Přeji všem dětem, rodičům i zaměstnancům MŠ,
aby jim poslední týdny tohoto zvláštního školního roku uběhly v klidu a vzájemném porozumění
a abychom se v září sešli za co nejběžnějších podmínek. Vám, čtenářům Zpravodaje, přeji pevné zdraví
a krásné léto prožité s vašimi nejbližšími.
Za kolektiv MŠ Petra Jančová
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Sázení zeleniny

Výtvarná soutěž – „Mé toulky se zvěří“
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První úroda

Den Země
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Dramatizace pohádky O třech kůzlátkách
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Poznáváme zvířátka a mláďátka

3D kino
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Hledání pokladu Berušky
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Hledání pokladu Včeličky
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Vycházka k „Vanďuráku“ - Den s rybáři – Včeličky
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Vycházka k „Vanďuráku“ - Den s rybáři – Berušky

Vystoupení dětí z MŠ, pasování předškoláků
29
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Paní učitelky ze Sudoměřic
Vážení čtenáři, přinášíme vám další díl našeho seriálu, tentokrát to bude rozhovor s paní Irenou Mikéskovou, dlouholetou paní učitelkou v naší mateřské škole a letošní jubilantkou. Za celou redakci přejeme
hodně zdraví a do dalších let jen to nejlepší!
Paní učitelky ze Sudoměřic:
paní IRENA MIKÉSKOVÁ
Jaké máte vzpomínky na dětství? Kde jste vyrůstala?
Narodila jsem se ve Skalici, ale bydleli jsme tady
v Sudoměřicích, naši byli oba Sudoměřičané. Málokdo asi ale ví, že od mých tří do šesti let jsme bydleli
v Uherském Hradišti, v bytě, kde se tedy mamce velice líbilo. Tatínek tam dostal místo v Letu Kunovice,
měl ekonomickou školu. Já jsem tam dokonce šla
k zápisu do první třídy. Věci se však vyvinuly jinak.
Dědeček, který bydlel v tomto domě, kde teď bydlím já, zemřel v lednu roku 1957 a babička Pechová
tu zůstala sama. Otec pocházel ze sedmi dětí a ti
jeho bratři už byli jinde a říkali našim, vy jste Sudoměřičané, běžte si to tam spravit. My jsme se sem
tedy odstěhovali, abych už do první třídy nastoupila tady a naši začali opravovat ten dům. Bohužel
se však stala velká tragédie. Bydleli jsme tu jen dva
měsíce, maminka byla v šestém měsíci těhotenství
a na tatínka, kterému bylo 32 roků, při té přestavbě
domu spadla stěna a zabila ho. Moje sestra Maruška se narodila až po jeho smrti.
To muselo být velice těžké...
To bylo hrozné. Maminka zůstala bydlet s tatínkovou maminkou, dům spadlý, ona těhotná... Byla
teda v hrozné situaci. Na činžáku jsme měli všechno
a teď ztratila manžela a na všechno zůstala sama,
ale řekla, že to taťkovo dílo dodělá, takže se dům
podle plánu opravil, Maruška se pak narodila, takže
jsme byly dvě holky...
Chodila jsem tedy sem na první stupeň a potom
do Strážnice na druhý. Já jsem se odmalička hrála
vždycky na školu, to bylo moje. Známkovala jsem
30

červeným inkoustem, to mně bylo strašně vzácné,
a učitelky (Skočdopolová, Sečkářová, Honcová), to
pro mě byly nadpřirozené bytosti, já jsem je zbožňovala a byla jsem jim vděčná za každý úsměv. No
ale další moje velká láska byla železnice. Já jsem
chtěla jít na výpravčí. Tatínek totiž pocházel ze železničářské rodiny. U želenice pracoval jeho otec
i čtyři z jeho šesti bratrů, a také tatínek si dělal kurz
na výpravčího po přestěhování do Sudoměřic.
No nakonec jsem si vzala manžela, který byl také
železničář i jeho bratr a rodiče. A já vždycky, když
jsem došla na to hradlo, mně to tam tak vonělo! No
a tehdy to samozřejmě nebylo automatizované, to
se točilo klikami a já jsem na to zbožně hleděla. Od
malička jsem k tomu tíhla i tatínek mě fotil u vlaků
a kolejí. Doteď mě dojímá, když třeba vidím parní
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lokomotivu, jak ona dýchá... Je to ve mně. No ale
maminka řekla, že na výpravčí nepůjdu, takže mi na
přihlášku napsala ekonomickou školu. Paní učitelka
Nováčková mě ale přemlouvala, ať jdu na pedagogickou školu, že si mě nedovede představit sedět
v kanceláři. Já jsem ale nevěděla, co to je mateřská
škola. Kde bych s ní došla do styku?
Vy jste v Hradišti do školky nechodila?
Ne, maminka byla se mnou doma. Tady se otevírala
mateřská škola v r. 1966, to já jsem nastupovala do
školy do Kroměříže, takže jsem nevěděla, jak školka
vypadá, jak se v ní učí. Tak to byl zlom v mém životě,
když jsem to riskla a rozhodla se jít na pedagogickou školu.
Líbilo se vám tam?
Moc! Kde já bych se dostala do divadla nebo do
kina! Krásné město, Podzámecká zahrada, profesoři
byli výborní, člověk se velice rozvíjel i po té estetické stránce! Spolužačky byly taky výborné, navzájem jsme se velice podporovaly. Pokračovala jsem
v klavíru, chodily jsme se spolužačkami do sboru,
jezdily jsme na koncerty po republice, no bylo to
ohromné!
A po maturitě jste šla učit rovnou do Sudoměřic?
Ano. Přede mnou tu byla paní učitelka Filásková,
pozdější inspektorka, a pak odtud odcházela Jarka
Sajáková ze Skalice, takže já jsem tu pak byla po ní
od roku 1970. V roce 1972 jsem se vdávala, v roce
1974 jsme dostali byt ve Skalici, kde jsme bydleli až
do roku 2001. Obě moje dcery tam navštěvovaly základní školu a na Slovensku i vystudovaly. Tak jako
máme v rodině tu železničářskou tradici, tak máme
i pedagogickou – obě moje dcery studovaly školy
s pedagogickým zaměřením, i vnučky absolvovaly
studium na Pedagogické škole v Modre. Jedna dokonce po pětiletém působení v mateřských školách
v Anglii využívá teď své poznatky při práci v prestižní mateřské škole v Bratislavě. Druhá pokračuje
na vysoké pedagogické škole. Ale abych se vrátila

k otázce – ve Skalici jsme bydleli 27 let, takže jsem
do Sudoměřic dojížděla. Pak jsme se přestěhovali
v roce 2001 zpátky sem do Sudoměřic do mého
rodného domu. V Sudoměřicích jsem tedy učila
celý život – 39 let až do důchodu.
To jste odchovala hodně dětí!
No moc. Dvanáct let jsem byla s paní učitelkou Bílíkovou, potom od roku 1982 s Helou Okénkovou.
A to byla jednotřídka, takže jsem měla děti tří až šestileté od rána do večera po celou jejich docházku,
někdy i čtyři roky, takže oni mně byly velice blízké,
měla jsem je prokouklé všecky. Tyhle moje první
děti už teďmají vnoučata! Na starou školku vzpomínám velice ráda, bylo to tam takové rodinné.
Jak vzpomínáte na úplné začátky tehdejší mateřské školy?
To si nedovede nikdo představit! Měli jsme 35 dětí,
to byl plný stav a ještě navíc na jaře chodilo několik předškoláků, kteří jinak byli doma. Ve školce se
topilo kamny, ústřední topení bylo až od r. 1970.
Ale vařilo se na kamnech! Na zahradě byl jen těžký
železný kolotoč a houpačky. Pak se zahrada opravovala. Takže jsme nabrali deky, kočárky a míče
a chodili jsme na fotbalové hřiště. Byla tam snaha
o modernizaci, ale všechno se dělalo za provozu
– měnily se gumolity, okna, obložení. Taky bylo
obtížné, že jsme tam byly jenom dvě, často jsem
byla s dětmi sama, a to i na vycházce, když paní Bílíková odjela např. na školení, ani dovolenou jsme
si pomalu nemohly vybírat. Taky ta naše práce byla
velmi přísně hlídaná, chodily jsme na další vzdělávání učitelek, často chodily po školkách inspekce,
někdy i s jinými učitelkami, které se dívaly na jiné
učitelky při práci a poté všechno rozebíraly a hodnotily s tou paní inspektorkou. Pro ty učitelky to
bylo asi poučné, ale pro tu, která to „zaměstnání“
s dětmi dělala, to bylo velmi obtížné a stresující,
protože člověk nikdy nevěděl, jak se mu to podaří, jak budou děti reagovat atd. Vždycky jsme se
samozřejmě velice snažily, protože kdyby nám to
nevyšlo, tak o tom ví celý okres! Ale musím říct, že
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jsme měli jako školka velmi dobré jméno. V roce
1982 nastoupila jako ředitelka Helena Okénková,
takže ta práce se hodně obohatila, protože ona
byla velká hudebnice, sehnala klavír a byla takovou
hybnou silou v tom hudebním zaměření (a nejen
v něm). Ona vždycky přišla s náměty a já jsem jí to
pomáhala realizovat a nacvičovat. Za této éry začaly děti vystupovat v krojích. Hudba a zpěv se prolínal celým dnem při všech činnostech. Děti byly
velmi „vyzpívané“ a mnoho dětí pak navštěvovalo
LŠU, později ZUŠ ve Strážnici, mnoho z nich hraje
v cimbálkách a jinde, takže si myslím, že jsme něco
do nich zasely. Velkým přínosem byla spolupráce
s panem učitelem Šafaříkem ze strážnické hudebky – pořádaly se vánoční koncerty, kde nejprve
zahrály na své nástroje děti ze Sudoměřic, a pak
zahrála mladá cimbálová muzika z hudebky svůj
vánoční program. Toto vystoupení bylo i pro rodiče, kteří dostali při té příležitosti od svých dětí vyrobený dárek. Bývalo to velice krásné a milé setkání
a pan učitel Šafařík se strážnickými malými muzikanty se k nám vždycky těšili. Koncerty bývaly už
na staré školce, ale ve větším pak v nové.
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Vidíte nějaký rozdíl mezi dětmi vychovávanými
před revolucí a dnešními dětmi?
Děti jsou pořád stejné, jen přístupy k výchově se trochu mění. Teď je taková volnější výchova, děti mají
větší svobodu v rozhodování, což je dobře, ale když
je toho moc, tak je to na škodu. Také se děti hodně
chválí, což je dobré pro jejich motivaci. Když se ale
chválí a odměňují úplně za všechno, pak si moc ničeho neváží, jsou ochuzené o to, že nám byl velice
vzácný i jen úsměv či občasná pochvala od paní učitelky. Myslím si, že bychom na ně mohli klást trošičku větší nároky, vést je k slušnému chování a úctě ke
starším. Ale všichni jsme se změnili, to není jenom
o tom, že teď maminky věnují více času dětem, že
se jim snaží mnohé usnadnit. I my babičky jsme se
změnily. Copak já jsem stejná, jak moje mamka nebo
babička? Vždyť i moje chování k vnoučatům je úplně
jiné. Všechno to nese ta doba, všechno má svoje klady a zápory, ale děti jsou vždycky ty čisté nepopsané
dušičky a co do nich napíšeme, to tam bude.

Jaké to bylo v nové školce?
Nová školka se otevřela v r. 1988, byla krásná, moderní, byly tam už dvě třídy, přibyly dvě učitelky
(p.uč. Obrtlíková a Svobodová), takže jsme se už
mohly vzájemně zastupovat. Dobré taky bylo, že
po r. 1989 se snížil možný počet dětí ve třídě a také
výchovné činnosti už nemusely být tak striktně
časově dodržované, ale plnily se podle potřeby
během celého dne, což už nebylo tak stresující pro
učitelky ani pro děti.

Jaká byla spolupráce s rodiči?
Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá, na staré i na
nové školce, ale zase se to velice změnilo. Do staré
mateřské školy nám skutečně chodily děti zaměstnaných maminek. Kromě zaměstnání měly plno
práce i doma, na poli, ve vinohradě a byly vděčné
za to, že se ty děti dostaly do školky a neměly ani
čas přemýšlet, co tam ty děti dělají. Teď jsou i maminky doma, už jsou třeba i vzdělanější, informovanější, navíc samy prošly mateřskou školou (dřív ty
mamky do školky nechodily), takže jsou už takové
náročnější na tu naši práci a mají na to víc času, nad
tím přemýšlet.

Jaké jste měli vztahy na pracovišti?
Velmi dobré! Já si nepamatuji, že by někdy došlo
k jedinému problému ze strany učitelek nebo třeba
děvčat v kuchyni. Všechny jsme tam byly jedna parta, vycházely jsme si vstříc, např. když jsme s dětmi
vykrajovaly něco z těsta, chtěly jsme něco upéct
a podobně, paní kuchařky vždycky byly vstřícné.
Školka klapala, jak měla.

Co pro vás bylo v životě nejtěžší?
Řekla bych tak tři věci. Nejtěžší byla ta smrt mého
tatínka, ten mně velmi chyběl, provázelo mě to
celým životem, protože maminka se s tím nikdy
nevyrovnala a často na něho vzpomínala. U nás se
pořád plakalo, na Vánoce, na narozeniny... Žili spolu
jenom sedm let a měli před sebou budoucnost, ze
začátku se jim velice dařilo, a pak to všechno spadlo
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jak domeček z karet. Druhá velmi těžká věc, to bylo
to nedávné úmrtí mého manžela, který mně teda
velice chybí. To mě tak zasáhlo. Těžké bylo i období
mé nemoci. Nejhorší to bylo, když jsem se to dozvěděla a měla jsem to sdělit svým blízkým, své rodině.
Naštěstí jste se z toho dostala...
Teď je to dobré, od operace mám třináct roků, chodím každý rok na kontrolu a výsledky mám teď
dobré.
Kdy vám bylo nejlíp? Dá se to nějak srovnat?
Všechno si nese svoje. Člověk je velice šťastný, když
se mu narodí děti. Když pak holky vystudovaly,

když se vdávaly, to bylo všechno moje štěstí. A teď
mi dělají radost moje čtyři vnoučata. Všichni jsou šikovní, mají svoje koníčky, dosahují svých úspěchů,
dvě mladší vnoučata se věnují v Brně společenskému tanci, Evička se dokonce probojovala do české
reprezentace.
Jak trávíte čas teď?
Čas trávím na zahrádce nebo ve vinohradu, ráda
jezdím do Skalice, ta mně přirostla k srdci. Občas si
vyjedu na kole. No a když to jde, tak jsem nejradši
s rodinou.
Děkuji za rozhovor
Michaela Janečková

Z leva: Irena Mikésková, Marie Buzrlová, Emílie Bílíková, Terezie Brožková
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Zprávy z farnosti
Po většinu jarního období pokračovala pandemická situace, která
omezovala provoz i v sudoměřickém kostele a celkový život farnosti.
Bohoslužby probíhaly v pravidelných časech. Pouze účast byla omezena na 25 osob, aby se vyhovělo
vládnímu nařízení, kdy bylo dovoleno využít pouze 10 % kapacity míst
k sezení. Každá bohoslužba byla
pravidelně vysílána i přes internet.
V tomto režimu proběhly i Velikonoce, už podruhé poznamenané
koronavirovou pandemií. Zatímco
loni se v kostele konaly sváteční bohoslužby bez účastí lidí, letos bylo
možné oslavit největší křesťanské
svátky alespoň v omezeném počtu.
Další významnou událostí v uplynulém období byla slavnost prvního
svatého přijímání, která se uskutečnila v neděli 30. května po dvouleté
přestávce. Tuto svátost eucharistie, které předchází svátost smíření, přijalo celkem 13 dětí. Tomuto
slavnému dni předcházela příprava
pod vedením našeho duchovního
správce P. Mgr. Roberta Kalbarczyka
SP
Piaristická komunita ve Strážnici,
která spravuje i naši farnost, doznala organizační změny, kdy po
dlouholetém působení odešel
zpět do Polska P. Lukasz Karpinski.
Dočasnou výpomoc při pastorační činnosti do konce školního roku
zajistila slovenská komunita piaristů
z Nitry. A tak jsme mohli u nás vídat
P. Petera Valachoviče.
V. Šebesta
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Květná neděle – čtení pašijí

Zelený čtvrtek – mše svatá pro děti a jejich rodiče,
které šly letos k 1. svatému přijímání

30. května – 1. svaté přijímání
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Novitech
Sudoměřický Novitech Motorsport má v letošní
později odstartované sezóně odjetý závod automobilů do vrchu v Násedlovicích (Mezinárodní
mistrovství ZAV Maverick Hill Climb Czech 2021).
Michal Novický se svojí žlutou „plackou“ získal
1. místo jak ze sobotního, tak i z nedělního závodu ve své třídě E2/SC-2000. V celkovém pořadí se
umístil na 5. (sobota) a pak na 4. místě (neděle)

hned za 3-litrovými plackami na trati dlouhé 2.200
metrů. Dalším závodem budou Vírské serpentýny
v Bystřici nad Perštejnem na konci června. Nejmladší člen týmu, sedmiletý Matěj Krakovič, má za
sebou závod v kartingu (motokáry) v Chebu MČR,
z 22 závodníků obsadil 11. místo. Mates startuje
v kategorii Baby 60 (závodníci ve věku 7-10 let).
Michal Novický
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Rozloučení s páťáky

Pasování předškoláků na školáky 29. června na kolečku
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