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Mateřská školka – zahájení školního roku

Žáci první třídy – začátek školního roku



Sudoměřický zpravodaj

3

Slovo starosty… 
Vážení spoluobčané, čtená-
ři našeho Sudoměřického 
zpravodaje,
dovolte, abych Vás pozdra-
vil na začátku krásného 
a  malebného období – 
podzimu. Příroda dokre-
sluje barvy do již pomalu 

padajícího listí, na polích, ve vinohradech panuje čilý 
ruch při sklizni úrody, o kterou jsme se poslední měsí-
ce starali a pomalu se připravujeme na neúprosně se 
blížící chladné zimní období. 
Zásadní a věřme, že ojedinělou tragédií, jež se snad 
již nebude opakovat, bylo řádění tornáda, které se 
prohnalo ve čtvrtek 24. června 2021 pěti obcemi 
na Břeclavsku a Hodonínsku. Během několika málo 
minut byly zničeny rodinné domy, veřejná infrastruk-
tura, porosty a hlavně došlo také k několika úmrtím 
a  mnohým zraněním. S  následky tohoto živlu se 
budou v  zasažených oblastech vypořádávat ještě 
dlouhé roky. Jak se neustále přesvědčujeme, příroda 
je mocnější než člověk, ač si myslíme opak. Vlna so-
lidarity, která se zvedla ihned po této události, byla 
nevídaná a masivní, je vidět, že naše společnost se 
dokáže v  krizových okamžicích semknout a  není 
lhostejná k neštěstí ostatních. Naše obec nebyla vý-
jimkou a  mnoho našich občanů pomáhalo a  ještě 
také pomáhá v  zasažených oblastech, v  pátek po 
události byla operativně zorganizovaná materiální 
sbírka. Bylo také možné přispět do Pokladničky, která 

byla umístěna na OÚ a příspěvky z této pokladničky 
spolu s výtěžkem z Červencové noci byly odevzdány 
postiženým obcím Mikulčice a Lužice, oběma pak po 
částce 33 600,- Kč. 
Všechna pomoc, ať už fi nanční či materiální, byla ko-
ordinována s krizovým štábem a s jednotlivými ob-
cemi dle jejich aktuálních potřeb. Obec samozřejmě 
zdarma zapůjčila nákladní auto s kontejnery a také 
manipulátor Merlo a naši pracovníci pak nepřetržitě 
po dobu 14 dnů odklízeli sutiny v místních částech 
Hodonína - Pánov a  Bažantnice. V  září zastupitelé 
rozhodli o daru další fi nanční pomoci ve výši 250 tis. 
korun, tedy 50 tis. Kč každé postižené obci na obno-
vu obecního majetku. Přejeme všem obyvatelům 
v postižených oblastech všechno dobré. 
Investiční akce v posledním období neustávaly. Pro-
běhla rekonstrukce veřejného osvětlení v  Potoční 
ulici, které bylo již v havarijním stavu a neprošlo pra-
videlnou revizí. Dále byl zhotoven ochranný nástřik 
svršku místní komunika-
ce v  ulici Sportovní, tím 
by měla být komunikace 
ochráněna proti vytloukání 
a následné degradaci. Jed-
ná se o novou technologii 
a v případě, že se osvědčí, 
budeme ji aplikovat i  na 
ostatní místní komunika-
ce. Vlastními silami jsme 
začali s  opravami výtluků 
na místních komunikacích, 
byla provedena výmalba 
volební místnosti. 
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Velký stavební ruch byl přes prázdniny v obcí zřizo-
vaných školských zařízeních. V  ZŠ byla provedena 
rekonstrukce elektro rozvodů, rozváděčů, podlah ve 
dvou třídách, rozvodů internetu po budově školy, 
dále ve všech třídách byla provedena výměna osvět-
lení a  také byl pro lepší akustickou pohodu žáků 
a  kantorů vytvořen ve všech učebnách kazetový 
strop. Z důvodu toho, že v naší škole je od letošního 
školního roku samostatných všech pět ročníků, byla 
zakoupena interaktivní tabule do jedné z tříd. Celko-
vě bylo přes prázdniny v naší škole proinvestováno 
1,3 mil. Kč, z toho 750 tis. Kč je hrazeno z dotací z Ji-
homoravského kraje a ze Státního zemědělského in-
tervenčního fondu ČR (SZIF ČR). 
Ve školce zase byla provedena částečná rekonstrukce 
elektroinstalace, výměna podlahy, světel a byl zřízen 
kazetový strop v  jídelně a do kuchyně přibyla nová 
profesionální myčka na nádobí, celkem bylo pro-
investováno 300 tis. Kč, k tomu je třeba přičíst ještě 
výmalby, které hradila ZŠ a  MŠ ze svého rozpočtu. 
Koncem prázdnin byla dokončena oprava střechy 
přední části našeho statku, v tomto objektu by mělo 
být vybudováno v příštích měsících Komunitní cen-
trum, kde najdou zázemí spolky, mládež (klubovna) 
a  veřejnost. Již nám přišlo schválení dotace ve výši 
2,4 mil. Kč. Nyní intenzivně připravujeme podklady 
pro výběrové řízení. Zároveň nám byla schválena více 
jak dvoumilionová dotace na cyklostezku do Petrova, 
ta se bude realizovat na jaře, v následujících týdnech 
proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Byla 
také dokončena dokumentace na revitalizaci plochy 
okolo Býkárny, nyní doplňujeme žádost o  dotaci 
u SZIF ČR. Už je pomalu dokončována 
největší investice poslední doby, a  to 
přístavba tělocvičny. Dodavatelská fi r-
ma STAMOS Uherské Hradiště již své 
práce předala, a  protože jsme se roz-
hodli provést také výměnu dlažeb, ob-
kladů a zdravotechniky v sociálkách na 
návrh krajinné architektky Ing. Schnei-
derové, bude kompletně vytvořen ven-
kovní prostor přístavby s prvky zeleně 
a v budoucnu bude nad části venkov-

ních prostor vybudována dřevěná konstrukce. 
Už pomalu fi nišuje příprava podkladů pro podá-
ní žádosti o  povolení stavby rozšíření komunikace 
v průmyslové zóně. V souvislosti s touto stavbou se 
jednomyslně rozhodli zastupitelé pro zvýšení místní-
ho koefi cientu pro výpočet daně z nemovitosti pro 
průmyslovou zónu. Zvýšeným výběrem daně z ne-
movitosti chceme zafi nancovat tuto investiční akci 
tak, abychom investici ve výši 5,5 mil. Kč nehradili 
na úkor investic, které budou sloužit ku prospěchu 
všech občanů Sudoměřic. Bez rozšíření komunikace 
není další výstavba v této části možná, pozemky jsou 
tak bezcenné a zhodnocovat pozemky soukromých 
vlastníků na úkor obecního rozpočtu není také mož-
né. Mimo toto velmi důležité rozhodnutí zastupitelé 
také schválili změnu územního plánu a mimo jiné byl 
schválen příspěvek 25 tis. Kč nemocnici TGM v Hodo-
níně na obnovu zdravotnické techniky.
Uplynulé období bylo z  hlediska probíhající pan-
demické situace rozvolněné a  mohlo se uskutečnit 
i několik naplánovaných akcí pro veřejnost. Proběhla 
Červencová noc, Rocková přehlídka, Neonová párty 
na ukončení prázdnin, v  kostele Krista Krále se po-
čátkem září děkovalo při dožínkové bohoslužbě za 
úrodu. Do konce roku se ještě uskuteční několik akcí 
pro veřejnost, na které Vás srdečně zvu – Lampióno-
vý průvod, Hody v kostele Krista Krále, Rozsvěcování 
vánočního stromu, Čertovské harašení, Vánoční kon-
cert v kostele a Přivítání Nového roku 2022. 
Závěrem Vám přeji krásný, klidný a pohodový pod-
zimní čas. 

František Mikéska, starosta obce 

Dovezené plachty jako pomoc pro postižené tornádem v červnu
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Budoucí venkovní prostory u tělocvičny
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Revize katastrálního území obce Sudoměřice
Vážení čtenáři zpravodaje,
Obecnímu úřadu Sudoměřice bylo doručeno 

oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj 
o tom, že bude v katastrálním území obce Sudoměři-
ce zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá 
od 3. 1. 2022 do 30. 11. 2023. 

Tuto činnost bude vykonávat místně příslušný ka-
tastrální úřad a jeho pracovníci budou během revize 
kontrolovat stav uváděný v katastru nemovitostí (dále 
jen KN) a porovnávat se stavem skutečným v terénu. 
Nejprve budou provádět revizi dálkovým způsobem 
pomocí online přístupů a  porovnáním leteckých 
snímků s katastrální mapou a při zjištění nesouladu, 
bude následně s vlastníkem pozemku pracovník ka-
tastrálního úřadu řešit případnou nápravu, např. na 

pozemku, který je veden v katastru nemovitostí jako 
orná půda, stojí nějaká větší stavba, v takovém přípa-
dě bude třeba tuto stavbu dodatečně povolit a zapsat 
do KN. Provádět revizi katastrálního území je povinen 
příslušný katastrální úřad ze zákona v  pravidelných 
intervalech. Více informací se dozvíte v informačním 
letáku, který je přílohou tohoto vydání zpravodaje. 

Stejně jak občanům pomáhal OÚ Sudoměřice při 
masivním připojování rodinných domů na veřejný 
vodovod před cca 3-4 lety, kdy vlivem velkého sucha 
začaly ve velké části naší obce vysychat studny, bude-
me i v tomto případě nápomocni při řešení nesrovna-
lostí v KN. V případě zájmu se na nás proto neváhejte 
obrátit, rádi Vám pomůžeme.

František Mikéska, starosta obce

Usnesení z 27. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 12. 7. 2021
Usnesení č. 27/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli 
zápisu pana Radka Salčáka a pana Martina Mikla, za-
pisovatelem určuje Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1:  Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (R. Salčák)
Usnesení č. 27/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený 
program 27. zasedání zastupitelstva obce v  uprave-
ném znění.
Hlasování č. 2:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 27/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje žádost 
o odkoupení – směnu části pozemku parc. č. 371 v k. 
ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 3:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/3 bylo schváleno.

Usnesení č.27/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice z  důvodu přijatých 
vládních opatření v důsledku zamezení šíření korona-
viru v ČR, schvaluje žádost nájemce o prominutí ná-
jemného v Obecní hospůdce za období od 15. 5. 2021 
do 15. 6. 2021 v celkové výši 12 500,- Kč.
Hlasování č. 4: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.27/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na r. 2021. Cel-
kem příjmy zvýšeny o  273 200,-Kč, náklady zvýšeny 
o 813 500,-Kč a fi nancování zvýšeno o 540 300,-Kč. 
Hlasování č. 5:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 27/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2021. 
Celkem příjmy zvýšeny o 1 000,-Kč, náklady zvýšeny 
o 304 900,-Kč a fi nancování zvýšeno o 303 900,-Kč. 
Hlasování č. 6:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 27/6 bylo schváleno.
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Usnesení č. 27/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na r. 2021. 
Celkem příjmy zvýšeny o 10 600,-Kč, náklady zvýšeny 
o 322 400,-Kč a fi nancování zvýšeno o 311 800,-Kč. 
Hlasování č. 7:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 27/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kra-
je č. JMK070586/21/ORR na úhradu nákladů opravy 
učeben v ZŠ Sudoměřice, mezi obcí Sudoměřice, Su-
doměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Ji-
homoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno, IČ: 70888337.
Hlasování č. 8:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
č. JMK071355/21/OK na úhradu nákladů opravy stře-
chy bývalého panského statku, mezi obcí Sudoměřice, 
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331aa 
a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3, 601 
82 Brno, IČ: 70888337.
Hlasování č. 9:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doda-
tek č. 2 ke smlouvě č. 5/2020/ost/vyd/mik na opra-
vu střechy bývalého panského statku, mezi obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice. 
IČ: 00285331 a H&B Delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 
Vsetín, IČ: 25835661.
Hlasování č. 10:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě č. 13/2020/ost/přij/mik na akci „Pří-

stavba tělocvičny základní školy Sudoměřice“ mezi 
obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudomě-
řice, IČ: 00285331 a STAMOS Uherské Hradiště spol 
s.r.o. Otakarova 108, 686 01 uherské Hradiště, IČ: 
46346171.
Hlasování č. 11:  Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 2 (D. Janeček, 
T. Kočvara)
Usnesení č. 27/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi po-
zemků parc. č. 1508/27, 1781/10 v k. ú. Sudoměřice od 
XXXXX za celkovou cenu 10 440,- Kč.
Hlasování č. 12:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi po-
zemků parc. č. 1418/2, 1508/57 v k. ú. Sudoměřice od 
XXXXX za celkovou cenu 4 410,- Kč.
Hlasování č. 13:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice postupuje žádost 
stavebnímu výboru. 
Hlasování č. 14:  Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Kaluža)
Usnesení č. 27/14 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej 
pozemku parc. č. 947/5 o vým. 44 m2 v k. ú. Sudomě-
řice, XXXXXX, za celkovou cenu 2200,- Kč bez DPH, 
která je nižší než cena v daném místě a čase obvyk-
lá, a to z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů 
a  již dříve přijatých usnesení Zastupitelstvem obce 
Sudoměřice při obdobných prodejích pozemků.
Hlasování č. 15:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/15 bylo schváleno

Usnesení č. 27/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 1236/2 o vým. 487 m2 v k. ú. Sudomě-
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řice, XXXXX, za celkovou cenu 14610,- Kč včetně DPH.
Hlasování č. 16:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/16 bylo schváleno. 

Usnesení č. 27/17:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej 
pozemků parc. č. 1073/2 o vým. 43 m2 a parc. č. 1074 
o vým. 1060 m² v k. ú. Sudoměřice, XXXXX, za celko-
vou cenu 33 090,- Kč včetně DPH.
Hlasování č. 17:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/17 bylo schváleno. 

Usnesení č. 27/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje stano-
vení místního koefi cientu daně z nemovitosti 5 pro 
celou průmyslovou zónu a ukládá starostovi a mís-
tostarostovi vytvořit příslušnou obecně závaznou vy-
hlášku obce a předložit k projednání zastupitelstvu 
do 30. 9. 2021.
Hlasování č. 18:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/18 bylo schváleno. 

Usnesení č. 27/19:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje ukon-

čení smlouvy a  obchodních podmínkách na svoz, 
využití a  odstranění komunálních odpadů v  obci 
Sudoměřice mezi obcí Sudoměřice, IČ: 00285331 
a  fi rmou MEGAWASTE, spol. s.r.o., IČ: 60721804 
k 31. 12. 2021.
Hlasování č. 19:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/19 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/20:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žá-
dost XXX, pro přijetí do DPS č. p. 374 v Sudoměřicích.
Hlasování č. 20:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/20 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/21:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice:
- schvaluje příspěvek na vybudování parkovacího 

místa pro jeden RD na pozemku parc. č. 870/1 v k. 
ú. Sudoměřice,

- povoluje vybudování parkovacího místa,
- předává celou záležitost k  dořešení Stavebnímu 

výboru
Hlasování č. 21:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/21 bylo schváleno.

Usnesení z 28. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 9.  8. 2021

Usnesení č. 28/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli 
zápisu pana Dr. Štěpána Bučka a pana Josefa Bučka, 
zapisovatelem určuje Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1:  Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (Š. Buček)
Usnesení č. 28/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 28/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený 
program 28. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 2:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 28/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 28/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice po projednání změ-
ny č. 2 Územního plánu obce Sudoměřice (dále jen 
„Změna č. 2 ÚP obce Sudoměřice“) předložené poři-
zovatelem, tj. Obecním úřadem Sudoměřice,

I. ověřuje
ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, soulad Změny č. 2 ÚP obce 
Sudoměřice:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky ve 

znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5,
b) se Zásadami územního rozvoje jihomoravského 

kraje ve znění Aktualizace č. 1 a 2,
c) se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřa-
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Usnesení z 29. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 13. 9. 2021

Usnesení č. 29/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli 
zápisu pana Davida Janečka a pana Jiřího Janečka, za-
pisovatelem určuje Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený 
program 29. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 2:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 29/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí zprávu 
Kontrolního výboru o plnění usnesení ZO Sudoměřice.
Hlasování č. 3:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 29/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice prodlužuje termín 
pro plnění usnesení č. 6/21 ze dne 25. 3. 2019 do 31. 
12. 2022, kdy končí udržitelnost projektu Obnovy sí-
delní zeleně v obci Sudoměřice.
Hlasování č. 4:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 29/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 8 k rozpočtu obce na r. 2021. Cel-

du a s výsledkem řešení rozporů – dle textové části 
odůvodnění Změny č. 2 ÚP obce Sudoměřice do-
plněné pořizovatelem dle § 53 odst. 5 stavebního 
zákona. 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neshledalo žádný 
rozpor. 

II. souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání návrhu Změny 
č. 2 ÚP obce Sudoměřice zpracovaným pořizovatelem 
ve spolupráci s určeným zastupitelem, jak je uvedeno 
v textové části odůvodnění změny č. 2 ÚP obce Sudo-
měřice doplněné pořizovatelem dle § 53 odst. 5 sta-
vebního zákona.

III. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za 
použití § 55b odst. 7 stavebního zákona, § 13 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších před-
pisů, Změnu č. 2 ÚP obce Sudoměřice formou opatře-
ní obecné povahy.

IV. bere na vědomí
skutečnost, že Změnu č. 2 ÚP obce Sudoměřice po 
této změně obec doručí veřejnou vyhláškou; dnem 
doručení Změny č. 2 ÚP obce Sudoměřice a úplného 
znění ÚP obce Sudoměřice nabude Změna č. 2 ÚP 
obce Sudoměřice účinnosti.

V. ukládá
určenému zastupiteli, aby vydal pokyn pořizovateli 
k zajištění zpracování úplného znění ÚP obce Sudo-
měřice po změně č. 2 a následné jeho doručení včet-
ně Změny č. 2 ÚP Sudoměřice podle bodu IV. tohoto 
usnesení.
Hlasování č. 3:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 28/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje přidělení 
volného bytu v Domově pokojného stáří XXXXX a po-
věřuje starostu obce Sudoměřice k uzavření příslušné 
nájemní smlouvy.
Hlasování č. 4:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/4 bylo schváleno.
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kem příjmy zvýšeny o  431 800,-Kč, náklady zvýšeny 
o 969 700,-Kč a fi nancování zvýšeno o 537 900,-Kč. 
Hlasování č. 5:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 29/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 9 k rozpočtu obce na r. 2021. Cel-
kem příjmy zvýšeny o  957 800,-Kč, náklady zvýšeny 
o 961 700,-Kč a fi nancování zvýšeno o 3 9 00,-Kč. 
Hlasování č. 6:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 29/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Sudoměřice 
na r. 2021. Celkem příjmy zvýšeny o 310 600,-Kč, ná-
klady zvýšeny o  997 200,-Kč a  fi nancování zvýšeno 
o 686 600,-Kč
Hlasování č. 7: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku č.3/2021 o stanovení místního ko-
efi cientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s účin-
ností od 1. 1. 2022.
Hlasování č. 8: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje kupní 
smlouvu č. 21/2021/poz mezi Obcí Sudoměřice, Su-
doměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 na 
jedné straně a XXXXX, XXXXX na straně druhé.
Hlasování č. 9: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 2 (R. Salčák, F. 
Mikéska)
Usnesení č. 29/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi po-
zemku parc. č. 383/2 v k.ú. Sudoměřice, ostatní plocha 
o výměře 48 m2, od XXXXX za celkovou cenu 1 440,- Kč.

Hlasování č. 10: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr 
směny navržených nemovitostí a  pověřuje starostu 
a  místostarostu k  objednání znaleckého posudku 
a přípravě směnné smlouvy.
Hlasování č. 11: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice vyslovuje zásadní 
nesouhlas s  nabytím vlastnického práva k  pozemku 
parc. č. 371 v k. ú. Sudoměřice mimořádným vydrže-
ním.
Hlasování č. 12: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Zá-
věrečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2020.
Hlasování č. 13: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo žádost 
XXXXX o přidělení obecního bytu v Sudoměřicích.
Hlasování č. 14: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/14 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek 
Nemocnici TGM, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, 
IČ: 00226637 ve výši 25 000,- Kč na obměnu zdravot-
nické techniky.
Hlasování č. 15: Pro 8, Proti 1 (D. Janeček), Zdrželi se 1 
(J. Buček)
Usnesení č. 29/15 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje darovací 
smlouvu č. 20/2021/Dot. mezi Obcí Sudoměřice, Su-
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doměřice 322, 696 66 Sudoměřice a Nemocnicí TGM, 
p. o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, IČ: 00226637.
Hlasování č. 16: Pro 8, Proti 1 (D. Janeček), Zdrželi se 1 
(J. Buček)
Usnesení č. 29/16 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/17:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspě-
vek spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina z. s..
Hlasování č. 17: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poskytnutí 
příspěvku 50 000,- Kč postižené oblasti Obec Hrušky, 
IČ: 00283185 se sídlem U Zbrojnice 100, 691 56 Hruš-
ky na transparentní účet k tomu zřízený jako pomoc 
k odstranění škod na veřejném majetku po tornádu.
Hlasování č. 18: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/18 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/19:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poskytnutí 
příspěvku 50 000,- Kč postižené oblasti Město Hodo-
nín, IČ: 00284891 se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 
695 01 Hodonín, na transparentní účet k tomu zřízený 
jako pomoc k odstranění škod na veřejném majetku 
po tornádu.
Hlasování č. 19: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/19 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/20:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poskytnutí 
příspěvku 50 000,- Kč postižené oblasti Městys Morav-
ská Nová Ves, IČ: 00283363 se sídlem nám. Republiky 
107, 691 55 Moravská Nová Ves, na transparentní účet 
k tomu zřízený jako pomoc k odstranění škod na veřej-
ném majetku po tornádu.
Hlasování č. 20: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/20 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/21:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poskytnutí 
příspěvku 50 000,- Kč postižené oblasti Obec Mikul-
čice, IČ: 00285102 se sídlem Mikulčice 245, 696 19 
Mikulčice, na transparentní účet k tomu zřízený jako 
pomoc k  odstranění škod na veřejném majetku po 
tornádu.
Hlasování č. 21: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/21 bylo schváleno.

Usnesení č. 29/22:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poskytnutí 
příspěvku 50 000,- Kč postižené oblasti Obec Lužice, 
IČ: 44164343 se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice, na 
transparentní účet k tomu zřízený jako pomoc k od-
stranění škod na veřejném majetku po tornádu.
Hlasování č. 22: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/22 bylo schváleno.

František Mikéska – starosta
Robert Šrédl – místostarosta

Místní knihovna
Milí čtenáři,
prázdniny skončily a  s  nimi i  změna otevírací doby 
knihovny. Od 1. 9. můžete tedy knihovnu navštívit ne-
jen v pátek od 14:00 do 20:00 hodin, ale také v úterý 
od 15:00 do 18:00 hodin s tím, že vrácení a výpůjčky 
probíhají opět pouze přes okno knihovny. Pro rychlej-
ší odbavení u okna si můžete také knihy sami vyhle-
dat a rezervovat po přihlášení do svého čtenářského 

konta v online katalogu, který funguje na webových 
stránkách knihovny nebo mi dát vědět přes knihovní 
email, telefonní číslo či osobně. Koronavirová situace 
je stále nejistá, proto jsem se rozhodla pro znovuza-
vedení úterního výdejového okénka. Všechna hygie-
nická nařízení zůstávají nadále v platnosti. 
Dále bych Vás chtěla informovat o Burze vyřazených 
a darovaných knih, která byla zahájena 17. 9. zveřej-
něním seznamů knih určených na prodej. Tyto sezna-
my najdete v papírové podobě vyvěšené ve dvou ok-
nech knihovny a položené na stole při otevírací době. 
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Tyto knihy si budete moct také prohlédnout fyzicky, 
protože jsem pro ně vyhradila regál, který je ohrani-
čený modrou barvou a nápisem Burza, aby byly od-
děleny od ostatních knih. Prodej knih bude probíhat 
od 1. 10. do 10. 12. v úterý a v pátek, tedy v otevřenou 
dobu, přímo v  knihovně. Knihy si koupíte v  ceně 5 
Kč za 1 knihu. Seznamy jsou rozdělené na knihy pro 
dospělé, pro děti a mládež a naučné knihy s tím, že 
u každé knihy naleznete vysvětlivky, o jaký příběh se 
jedná nebo o jakém poučném tématu kniha pojed-
nává. Máte také možnost si tyto knihy zarezervovat, 
a to tak, že si o ně řeknete při návštěvě knihovny, přes 
knihovní email, telefonní číslo nebo poštovní schrán-
ku. Výběr knih je pestrý a velký. V nabídce najdete kni-
hy různých literárních žánrů, poučných témat nebo 
také knihy ve slovenském jazyce. Srdečně Vás tímto 
zvu na tuto akci.

Soutěživým dětským čtenářům bych chtěla připome-
nout probíhající literární soutěž, jejíchž vyhodnocení 
proběhne v prosinci tohoto roku. Její pravidla najdete 
vyvěšené v okně knihovny a na webových stránkách 
v položce AKCE.
Na webových stránkách v položce NOVÉ KNIHY na-
jdete seznam nových knih tohoto roku, které oboha-
tily fond naší knihovny o další zajímavé knihy. 
Máte také možnost půjčit si zvukové knihy z výměn-
ného fondu, tedy příběhy předčítané známými osob-
nostmi a nahrané na CD. K dispozici jsou zvukové kni-
hy pro dospělé i pro děti. Seznam těchto zvukových 
knih, která jsou nyní k vypůjčení, najdete na webo-
vých stránkách v položce VÝMĚNNÝ FOND. 
To je prozatím všechno a budu se těšit na Vaši další 
návštěvu knihovny. 

Monika Podrazilová, knihovnice  

Místní akční skupina Strážnicko 

nabízí spolupráci
Vážení občané, členové spolků, podnikatelé,
přestože máme nepříjemné covidové období, život 
se nezastavil a  dělalo se a  dělá mnoho zajímavých 
aktivit do kterých se můžete zapojit i Vy. Chceme vás 
informovat, jak pracovala naše organizace Místní akč-
ní skupina (zkráceně MAS) Strážnicko pro podporu 
podnikání, škol, veřejných prostranství a služeb v ob-
cích Strážnicka a jaké jsou možnosti pro Vaše projekty 
v  období 2021-2027 na které vzniká nová strategie 
„Strážnicko – je i Váš kraj!“
V letech 2015-2020 se nám podařilo v rámci čtyř ev-
ropských dotačních programů v  území Strážnicka 
podpořit částkou přes 50 mil Kč více jak 60 nových 
projektů rozvoje. Tedy šlo většinou o malé projekty ža-
datelů do 1 mil Kč se kterými MAS pomáhala žadate-
lům a partnerům na přípravě i administraci v rozsahu:
• 21 projektů na podporu malých zemědělců 

a podnikatelů v Programu rozvoje venkova Minis-
terstva zemědělství

• 11 projektů pro obce a  spolky na veřejná pro-
stranství, cyklostezky, spolkové zázemí a expozice 
získaly obce v Programu rozvoje venkova Minis-
terstva zemědělství a Integrovaného operačního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj

• 13 škol v místním akčním plánu Spolupráce škol 
z Ministerstva školství, tři školy získaly větší inves-
tiční podporu pro specializované učebny z  Inte-
grovaného operačního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj.

• 15 projektů pro vlastníky půdy, zemědělce a obce 
na výsadby ovocných i  neovocných stromů do 
krajiny pro snižování eroze a zvýšení odolnosti na 
klimatickou změnu.

Dále jsme se zapojili jako aktivní členové do další 
projektů na rozvoj území v  nové Turistické asociaci 
Slovácko (TAS) a v Krajské síti MAS Jihomoravského 
kraje, které naše MAS od roku 2016 předsedá.
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Červencová noc
Letos o prázdninách jsme připravili červencovou noc, 
na které nás všechny provázela po celou dobu zába-
vy, jak k tanci, tak i k poslechu skupina Fair Play. Byla 
připravena krásná tombola, ve které ani letos nechy-
běly krásné ceny jako televize, mobil, dárkové koše 
nebo srna. 
Tímto děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do tom-
boly.
Nouze také nebyla o něco dobrého na zub a osvěžení 
různými nápoji, které pro 
nás připravil pan Michal 
Staněk. Výtěžek ze vstup-
ného i  tomboly byl tento-
krát celý věnován posti-
ženým obcím po tornádu. 
Svůj honorář taky věnovala 
skupina Fair Play v hodnotě 
8.500 Kč. Celkový výtěžek 
tedy činil 32 000 Kč a  ten 
byl rozdělen do obcí za-
sažených po tornádu, a  to 
do Mikulčic a  Lužic. Všem, 
kteří nám přispěli, moc dě-
kujeme a  přejeme krásný 
podzim.
Těšíme se zase na další akci. 

Kulturka

V  období 2021 – 2027 budeme hledat a  animovat 
kvalitní projekty a podporovat žadatele v podobných 
projektech s  45 až 95% dotací s  minimální 5 letou 
udržitelností. Nově budou podporovány i  projekty 
snižující energetickou náročnost, využívající obnovi-
telné zdroje energie, podporující krátké dodavatelské 
řetězce a zavádějící inovace. Více o stávajících projek-
tech a případně o možnosti Vašeho projektu se dozví-
te v naší kanceláři na MěU Strážnice nebo na www.
straznicko-mas.cz, kde jsou i naše kontakty.

Za tým MAS Strážnicko zdraví manažer Vít  Hrdoušek 
a předseda Otakar Březina

MAS Strážnicko prezentuje malé výrobce a  služby 
Strážnicka na konferenci v Brně v roce 2019
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Neonová párty 2021
Vážení čtenáři zpravodaje,
stejně jako v předchozích letech, tak i letošní poslední 
srpnová sobota byla v areálu ve Starém potoku vyhra-
zena pro naše děti a mládež. Uskutečnilo se ukončení 
prázdnin ve znamení neonu a různých svítících ozdob. 
Pro děti byla již od 17 hodin přichystána překážková 
dráha Monster Truck, malování na obličej, po celou 
dobu nám hrál DJ QBass a v průběhu akce proběhly 
jako zpestření různé hry. Počasí nám i přes malou pře-
háňku přálo. Hojná účast nás nabila pozitivní energií 
a myslíme si, že si děti všechny atrakce a hry námi při-
pravované řádně užily. Děkujeme všem, kteří jste přišli 
a s námi společně zakončili prázdniny.
Neonovou párty v tomto roce nekončíme, a proto Vás 
nyní zveme na další akce, které se uskuteční do konce 
tohoto kalendářního roku:

27. 10. 2021 Lampionový průvod
27. 11. 2021 Zpívání u stromečku a  jeho slavnostní 
rozsvěcování s vánočním jarmarkem
4. 12. 2021 Čertovské harašení v areálu statku „trochu 
jinak“
1. 1. 2022 Přivítání nového roku 2022

Vaše Kulturka 
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PODĚKOVÁNÍ
V červenci 2021 se v Sudoměřicích 
uskutečnil příměstský tábor. Tak jako v letech přede-
šlých, je na místě poděkovat těm, kdo se na jeho re-
alizaci podíleli nebo svým přístupem přispěli k  jeho 
zdárnému průběhu.
Poděkování patří panu starostovi Františkovi Mikés-
kovi za poskytnutí prostor v  obci Sudoměřice, paní 
ředitelce Mgr. Haně Veselé za spolupráci při realizaci 
příměstského tábora, panu Zděňkovi Fojtíkovi za po-
skytnuté zázemí Výklopníku, Veronice Cutákové za zá-
zemí na sudoměřickém ,,Kolečku“, kolektivu kuchařek 
MŠ a ZŠ za zajištění stravování pro děti a v neposlední 
řadě paní Radce Bučkové za všechno, co pro děti dělá.

Mgr. Marie Flašarová, DDM Strážnice
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Ze školních lavic …
Milí čtenáři,
Prázdninové radovánky a pohoda slunečních dnů 
u vody skončila a my vplouváme do nového školní-
ho roku 2021/2022. 
Malé ohlédnutí si jistě zaslouží závěr minulého škol-
ního roku. I když byl tento rok velmi náročný pro nás 
pro všechny, podařilo se nám ho zvládnout. V závě-
ru školního roku si děti užily krásné dopoledne na 
Výklopníku Baťova kanálu, jehož součástí byla také 
projížďka na loďkách. Tento pěší výlet se pro naši 
školu stal již tradicí. Za dlouholetou spolupráci při 
této aktivitě patří velký dík manželům Fojtíkovým.
V  úterý 29. 6. 2021 se uskutečnilo Rozloučení 
s předškoláky a páťáky. Vedle tradičního rozloučení 
s žáky 5. ročníku a předškoláky si každá třída připra-
vila krátký program. Odpoledne jsme pak zakončili 
společným tancem Jerusalema, které s  dětmi na-
cvičila paní vychovatelka Alena Příkazská. Věříme, 
že to Rozloučení … bylo pro nás všechny krásnou 
tečkou za náročným školním rokem.
Dne 30. 6. 2021 bylo žákům rozdáno Vysvědčení 
a všichni se rozešli užít si zasloužené prázdniny.
Slavnostní zahájení školního roku 2021-2022 se 
uskutečnilo 1. září 2021 v 1. třídě ZŠ Sudoměřice za 
přítomnosti rodičů a pana starosty. Z důvodu prací 
na rozšíření tělocvičny se tak nemohlo proběhnout 
společné slavnostní zahájení tělocvičně.
V naší základní škole se letos vzdělává 73 žáků v pěti 
třídách. Stalo se tak více jak po 30 letech.
Třídní učitelkou 14 prvňáčků je nová posila peda-
gogického týmu paní učitelka Mgr. Marie Tomšejo-
vá. Druhou třídu v počtu 12 žáků si vede dál paní 
učitelka Mgr. Ludmila Foltýnová, se třetí třídou 
v počtu 13 žáků pokračuje paní učitelka Mgr. Žane-
ta Frolková, 4. třídu v počtu 16 žáků opět vede paní 
učitelka Mgr. Tereza Orságová a  5. třídu v  počtu 
18 žáků vede paní učitelka Mgr. Šárka Daňková.
Součástí naší školy je také Školní družina s kapaci-
tou 55 dětí s ranním i odpoledním provozem. Ve-
doucí vychovatelkou školní družiny je paní Alexan-

dra Hadašová, vychovatelkou druhého oddělení je 
paní Alena Příkazská.
Kromě povinných předmětů je do výuky zařazen 
nepovinný předmět náboženství. Nově ho bude 
vyučovat P. Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP a paní 
učitelka Mg. Marie Tomšejová.
V minulém školním roce jsme dokončili projekt EU 
z Šablon II s názvem „Cesta je cíl“, na který škola zís-
kala 739 612,- Kč. Na tento projekt jsme od 1. září 
2021 navázali projektem Cesta je cíl II., na který ško-
la získala 561 122,- Kč z Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání - Výzvy č. 02_20_080 pro 
Šablony III - MRR v prioritní ose 3. Projekt je zamě-
řen převážně na personální podporu, osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrože-
ných školním neúspěchem a podporu extrakuriku-
lárních aktivit. Předpokládané datum ukončení je 
stanoveno na 30. 6. 2023.
Škola pokračuje i  nadále v  projektu Recyklohraní. 
Děti mohou nosit do školy stará drobná elektroza-
řízení, vybité baterie a  prázdné tonery z  tiskáren. 
I nadále pokračujeme v projektech Mléko do škol 
a Ovoce do škol. 
Díky velké podpoře zřizovatele Obce Sudoměřice, 
jsme opět mohli vylepšit prostředí obou našich 
škol. O prázdninách došlo v mateřské škole k rekon-
strukci elektroinstalace. Ve školní jídelně byla vymě-
něna světla a byly zde instalovány podhledy, které 
mají výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti.
V  ZŠ byl realizován projekt za cca 1 300 000 Kč, 
v rámci kterého byla vybudována ICT učebna, byly, 
vyměněno osvětlení a  instalovány nové protihlu-
kové podhledy ve všech učebnách. Ve 3. třídě byla 
instalovaný nový LCD panel. Ve dvou třídách byla 
provedena rekonstrukce podlah. Všechny učebny 
jsou tak vybaveny moderními informačními tech-
nologiemi.
V pondělí 20. 9. 2021 se uskutečnila ve spolupráci 
s  Městskou policií v  Hodoníně dopravní výcho-
va žáků 4. ročníku. V pátek 24. 9. 2021 proběhl ve 
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spolupráci se studentkou Pedagogické fakulty 
A. Rýznarovou Evropský sportovní den. V pondělí 
27. září 2021 jsme navštívili výstavu hub a prohlíd-
ku muzea vagonů v Ratíškovicích. 
V říjnu plánujeme školení požární ochrany spojené 
s besedou. V  listopadu pak ve spolupráci s CHKO 
připravujeme projektové dny. 
Všem přejeme, aby školní rok 2021/2022 byl plný 
zdraví, pohody a úspěchů.

….ze školní družiny

Prázdniny utekly jako voda a  my jsme se setkali 
v  novém školním roce 2021-2022. Letošním škol-
ním rokem nás opět provází celoroční hry. První 
oddělení, které vede paní vychovatelka Alexandra 
Hadašová se budou zabývat hrou s názvem ,,Cestu-
jeme po světě´´.
Cílem této hry je seznámit děti hravou formou 

s jednotlivými světadíly Země. Úkoly jsou zaměře-
ny na vyhledávání informací, kreslení, doplňování 
kvízů s tématikou daného světadílu. Za každý spl-
něný úkol, dostanou razítko. Kdo získá nejvíce razí-
tek dostane omalovánky ,,Vymaluj si celý svět´´.
Druhé oddělení školní družiny vede paní vychova-
telka Alena Příkazská a název celoroční hry je ,,Rok 
v přírodě´´.
Hlavní cílem této hry je rozvíjet u dětí celou osob-
nost. Především rozvoj smyslového vnímání, pa-
měti, pozornosti, představivosti i  fantazie. Příroda 
prospívá nejen dětské kreativitě, ale vede i k daleko 
větší samostatnosti.
Děti se tedy rozvíjí v přírodě nejen po fyzické strán-
ce, ale hlavně by měly mít čas na svou hru, podle 
jejich vlastních pravidel, protože díky tomu se učí 
samy skrze své zkušenosti.
V průběhu hry budou děti sbírat lístečky ke stromu 
života a na jejich konci je čeká malé překvapení.

Tým ZŠ a MŠ Sudoměřice
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Výlet na Výklopník – červen 2021
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Rozloučení s předškoláky a páťáky – 29. 6. 2021 – 5. ročník

Rozloučení s předškoláky a páťáky – 29. 6. 2021 – 2. ročník
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Rozloučení s předškoláky a páťáky – 29. 6. 2021 – 4. ročník

Rozloučení s předškoláky a páťáky – 29. 6. 2021 – 3. ročník
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Rozloučení s předškoláky a páťáky – 29. 6. 2021 – tanec Jerusalema

Vysvědčení 1. ročník
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Vysvědčení 3. ročník

Vysvědčení 2. ročník
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Vysvědčení 4. a 5. ročník

Rekonstruovaná učebna
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Nejdříve bych se ráda vrátila k ukončení školního 
roku 2020/21, kdy na společné akci „Rozloučení 
s  předškoláky a  páťáky s  neobyčejným školním 
rokem“ byly děti z  MŠ pasovány na školáky. Do 
základní školy odešlo 14 dětí. Na této akci vystou-
pily všechny děti z MŠ i ZŠ s krátkým vystoupením 
každé třídy a tím se děti rozloučily s neobyčejným 
školním rokem, který jsme spolu prožili. Ale ma-
teřská škola zůstala otevřena pro přihlášené děti 
k  prázdninovému provozu ještě celý červenec. 
Prázdniny jsme si s  dětmi užili naplno. V  první 
polovině měsíce se děti proměnily v  námořníky. 
Během dnů tvořily děti kotvy, poznávaly moř-
ské živočichy, stavěly lodě a  přístav. Ukončením 
námořnického tématu bylo zdolat podle mapy 
různé nástrahy a  najít poklad ukrytý na zahradě 
MŠ. V druhé polovině července se třída a zahrada 
MŠ proměnila na indiánskou osadu - děti se sta-
ly indiány. Procvičovaly si svou hbitost a postřeh, 
zdolávaly různé překážky. Svou tvořivost a  fan-
tazii uplatnily při vyrábění indiánských čelenek, 
totemu a  zdobení indiánského oblečení. Za tyto 
činnosti a snahu děti dostaly odměnu – indiánský 
přívěšek na krk. Od 1. 8. byla mateřská škola uza-
vřena. V  průběhu prázdnin se prováděla oprava 
elektroinstalace v jídelně, byla tam také položena 
nová podlaha, udělané nové podhledy, osvětlení 
a  nové obložení stěny. Do kuchyně byla zakou-
pena moderní myčka nádobí. V  interiéru tříd, na 
chodbách, v šatnách a ve vestibulu MŠ bylo nově 
vymalováno. 
V tomto školním roce 2021/22 je do MŠ zapsáno 
celkem 40 dětí. Máme pokles přihlášených dětí, 
a to o 9 dětí oproti minulému roku. Děti jsou roz-
děleny do dvou tříd. Ve třídě Berušek jsou mladší 
děti, zapsáno je jich 17. Třídní učitelky jsou Lenka 
Macelisová a Jana Miklová, Dis.  V rámci projektu 
EU Cesta je cíl II.  ze šablon III.  škola získala fi nan-
cování na personální podporu Školní asistentky. 
Novou posilou našeho týmu v MŠ je paní Blanka 

Hrdá. Do třídy Včeliček dochází převážně děti star-
ší. Třídní učitelky jsou Petra Jančová a Mgr. Micha-
ela Janečková. Ve třídě je zapsáno 23 dětí, z toho je 
16 předškoláků. V kuchyni pracují kuchařky Jolana 
Okáníková, Hana Bursíková a  vedoucí stravování 
Alena Baculíková. Úklid zajišťuje paní uklízečka 
Lenka Macháčková a  údržbářské práce pan Jan 
Ondruš. Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 
hod. Během hezkého počasí využíváme zahradu 
MŠ i v odpoledních hodinách. I v  tomto školním 
roce jsme se zaregistrovali do certifi kace škol „Ro-
diče vítáni“. Tuto značku používají všechny školy, 
které jsou vstřícné při komunikaci s rodiči, což nás 
zavazuje dále zlepšovat kvalitu komunikace s ro-
diči dětí. Snažíme se u  dětí rozvíjet pohybovou 
gramotnost a  lásku k  pohybu, z  tohoto důvodu 
se s naší MŠ zúčastníme od tohoto školního roku 
projektu „Se Sokolem do života“.
15. září proběhla schůzka rodičů, na které byli ro-
diče seznámeni se školním a  provozním řádem 
a informováni o akcích, které máme v plánu usku-
tečnit. 21. září proběhla logopedická depistáž pro 
přihlášené děti, kdy do školky přijela logopedka 
Mgr. Alena Horáková, 30. září proběhla na zahradě 
MŠ akce s rodiči „Uspávání broučků“ s lampióno-
vým průvodem, 7. 10. přijede do MŠ divadlo Ši-
kulka. 
Čeká nás také výstava Podzimníčků, kdy děti s ro-
diči vyrábí z  různých přírodnin skřítky, zvířátka 
a jiné výrobky, které nám potom po nějakou dobu 
zkrášlují interiér MŠ. V měsíci listopadu je naplá-
nováno hudební vystoupení pana Břetislava Voj-
kůvky, projektový den CHKO Bílé Karpaty a další 
akce, na které se s dětmi moc těšíme. 
Na závěr bych chtěla popřát, aby se dětem ve škol-
ce líbilo a  adaptace na nové prostředí probíhala 
bez slziček, aby byli rodiče dětí spokojeni. Přeji Vám 
všem čtenářům za kolektiv zaměstnanců MŠ pevné 
zdraví a krásný barevný podzim plný sluníčka.

Za kolektiv MŠ Petra Jančová 

Ze života mateřské školy 
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Prázdninový program v MŠ - Indiáni
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Prázdninový program v MŠ - Piráti

Prázdninový program v MŠ - Indiáni
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Prázdninový program v MŠ - Piráti

Prázdninový program v MŠ - Indiáni
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Zprávy z farnosti
Dožínky 2021

První zářijová neděle patří již tradičně v naší obci 
dožínkám - poděkování za úrodu. Nejinak tomu 
bylo i 5. září 2021. Krásu celé slavnosti dodalo ne-
jen slunečné a teplé počasí, ale hlavně barevnost 
sudoměřického kroje. Vzhledem k  nečekanému 
onemocnění administrátora farnosti otce Rober-
ta sloužil mši svatou improvizovaně strážnický 
rodák P. Petr Bulvas, který se náhodou nacházel 
ve Strážnici u rodiny.  
Na úvod bohoslužby byl host přivítán staros-
tou obce Františkem Mikéskou a  následně byly 
posvěceny dvě nové korouhvičky a  nový bal-
dachýn, které se používají pro průvody Božího 
Těla. V  kázání P. Bulvas připomenul důležitost 

vděčnosti za plody země, které často bereme 
jako samozřejmost a nevážíme si jich. Uprostřed 
bohoslužby během přinášení tzv. obětních darů 
byly krojovanými účastníky přineseny symbolic-
ky plody úrody jako hrozny, obilí, zelenina, ovoce 
nebo také včelí med. Bohoslužbu hudebně do-
provázela kromě pana Petra Mlýnka za varhana-
mi i dechová hudba. 
Závěr bohoslužby se odehrával před kostelem, 
kde došlo k  posvěcení nového společenského 
centra na farní zahradě, která bude sloužit prá-
vě pro podobné akce jako dožínky, pro přátelské 
posezení návštěvníků a účastníků akcí. Finančně 
stavbu zajistila dotace z obecního rozpočtu. 

VŠ 

Poděkování za úrodu – slavnostní bohoslužba – hlavní celebrant P. Petr Bulvas – rodák ze Strážnice
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Slavnostní posvěcení nového společenského centra na farní zahradě – 5. 9. 2021
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Nový administrátor sudoměřické farnosti
V pondělí 13. 9. 2021 do naší farnosti přijel děkan 
veselského děkanátu Mons. Václav Vrba a byl nám 
představen  nový administrátor naší farnosti P. 
Mgr. Dawid Wiktor Bartochowski SchP.
Při mši svaté byl přítomen Mateusz Pindelski SP - 
provinciál komunity z Polska.
Po mši svaté přivítal nového pana faráře starosta 
naší obce pan František Mikéska, Mons. Václavu 
Vrbovi poděkoval za představení nového admini-
strátora farnosti a  velký dík přijal i P. Mgr. Robert 
Kalbarczyk SchP - za jeho roční službu u  nás. Při 
této příležitosti jsme s P. Dawidem připravili krátký 
rozhovor:

Prvním dotazem bylo, jestli by se nám otec Da-

wid představil a řekl něco o sobě, odkud pochá-

zí, z jaké rodiny?

Jmenuji se Dawid Bartochowski. Pocházím z města 
Stalowa Wola na jihovýchodě Polska, zhruba tam, 
kde se setkávají hranice Polska, Slovenska a Ukrajiny, 
jakoby vzdušnou čarou na sever od Košic. Mám jed-
noho bratra. Je o 8 let starší a už má rodinu, 3 děti.
Po ukončení gymnázia jsem studoval politologii 
na dvou univerzitách. Šest let jsem byl zaměstnán 
v  obchodním řetězci Tesco. Poté jsem se vrhl na 
kněžskou dráhu a  vystudoval teologickou fakultu 
v Krakově. Mimo to jsem vystudoval obor kariéro-
vého poradenství a  podnikatelství. Jako bohoslo-
vec jsem vyučoval v krakovských školách u piaristů 
v  posledních třídách základní školy. Učil jsem, jak 
si zvolit budoucí školu a zaměstnání a taky nábo-
ženství. 

Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se knězem, jak 

byla cesta Vašeho duchovního povolání, a proč 

zrovna řád piaristů?

Kněžské povolení je dar a tajemství. Bylo to na pěší 
pouti do Čenstochové v r. 1999. V srpnu na hlavní 
oslavy putují na Jasnou Goru pěší poutě z celého 
Polska. Šli jsme to 9 dní. Při náhodném setkání s pi-

aristickými bohoslovci jsem dostal letáčky o řádu. 
Zajímavé pro mě bylo, že je to řád, v němž má kněz 
pastoraci a zároveň může být vychovatelem a uči-
telem. Nežije uzavřený v klášteře, ale žije ve světě.

Kdy jste byl vysvěcen na kněze, co Vás přimělo 

k tomu nezůstat v Polsku a namísto toho půso-

bit v ČR?

Kněžské svěcení jsem přijal 23. května 2020. Popr-
vé jsem byl ve Strážnici jako bohoslovec 1. ročníku. 
Okouzlilo mě město, milí lidé a okolí. A i z historic-
kého hlediska není bez zajímavosti, že je to místo, 
kde první piaristé začali působit mimo Itálii.

Co Vám z rodného Polska tady chybí, po čem je 

Vám smutno?

Stýská se mi po rodině a kamarádech, ale pomalu 
si zvykám na odloučení. Našel jsem si mnoho no-
vých přátelství a velkou podporu pro naši práci. 

Co se Vám tady na jižní Moravě líbí, co Vás tady 

příjemně překvapilo?

Líbí se mi charakter místních lidí. Všichni jsou 
vstřícní a milí. Na Strážnici a jejím okolí se mi také 
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Příměstský tábor Tornádo aneb pomoc 

rodičům dětí z obcí postižených tornádem
Červnové tornádo za sebou zanechalo obrovskou 
spoušť. Tato nešťastná událost sebou přinesla sil-
nou vlnu solidarity lidí nejen z celé republiky, ale 
i ze zahraničí. S odklízením škod v postižené ob-
lasti pomáhalo tisíce dobrovolníků. Děkuji Vám 
všem, kteří jste se jakkoli zapojili do pomoci. Ne-
smírně si toho cením.  
Já jsem své síly soustředila primárně na pomoc ro-
dinám s dětmi z postižené oblasti. Tornádo v ob-
cích poškodilo mateřské i základní školy. Blížil se 
začátek prázdnin a  mnoho rodin najednou mu-
selo řešit opravy či demolice svých domů a  plá-
ny na prázdninové radovánky s dětmi musely jít 
stranou. Naopak děti se motaly na staveništích, 
což pro ně bylo nebezpečné a mnohdy je neměl 
vůbec kdo hlídat. 
Ve spolupráci s metodičkou prevence Mgr. Alenou 
Vlkovou a  s  podporou starostů Regionu Podluží 
a  Mikroregionu Hodonínsko jsem pomohla zre-
alizovat projekt - letní příměstský tábor Tornádo 
pro děti z postižené oblasti. Rodiče měli možnost, 
zcela zdarma, využít tábora libovolně dle jejich 
potřeb v průběhu celých letních prázdnin. Děti ve 
věku prvního stupně byly sváženy školním auto-
busem z Lužic, Mikulčic, Hrušek a Moravské Nové 
Vsi do základny tábora, který první půlku prázdnin 
hostil areál ZŠ Prušánky a  následně ZŠ Lanžhot. 
Tábora během prázdnin využilo téměř 100 dětí 
v různých intervalech. O děti se starali dobrovolní-
ci z řad pedagogických pracovníků z okolí. Pro děti 

líbí lidová kultura, úcta k tradicím, krásná příroda 
a dobré víno.

Co se Vám naopak nelíbí, čemu jste u nás nepři-

šel na chuť?

Opravdu všechno se mi líbí.

jsme zajistili nejen pestrý program v místě konání, 
ale také každý týden zážitkový výlet. Rodičům se 
podařilo odlehčit tím, že měli možnost celoden-
ního hlídání až do večerních hodin během skoro 
celých prázdnin. 
Stejně tak byla pomoc soustředěna i  na děti 
z mateřských školek, kterým byl zajištěn náhrad-
ní prázdninový provoz v MŠ Prušánky a MŠ Dolní 
Bojanovice. Pro děti jsme zajistili svoz školním au-
tobusem a fi nancovali stravu. 
Tímto děkuji starostům, vedení obcí a  škol 
v  Prušánkách, Lanžhotu a  Dolních Bojanovicích 
za velmi vstřícné a rychlé jednání o využití jejich 
budov pro tábor a školky. 
V Hodonínské Bažantnici smetlo tornádo zázemí 
skautského městečka a atletického areálu U Čer-
vených domků. Podařilo se mi zajistit fi nanční pří-
spěvek na příměstský tábor Liščátek, na náhradní 
prostory pro letní tábor romských dětí a  také na 
soustředění hodonínských atletů, kteří museli 
rovněž přesunout své letní aktivity do náhradních 
prostor. 
Než se dá život v postižené oblasti zpět do nor-
málu, bude pomoc ještě dlouho potřeba. Jsem 
moc ráda, že se nám podařily zrealizovat právě 
tyto projekty a že jsme mohli dětem alespoň tro-
chu zlepšit prázdniny a  rodičům ulevit od části 
starostí. 

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Poslední otázka, jaké máte plány nebo přání do 

budoucna.

Chtěl bych lépe poznat sudoměřickou farnost 
a  více naslouchat Božímu lidu (a  bezbožnému 
taky ). 

rozhovor připravila redakce
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Z činnosti spolku Senioři ČR
Od října minulého roku byla veškerá činnost našeho 
spolku ovlivněna vládními nařízeními. Na četné do-
tazy našich členů jsme nebyli schopni odpovědět, 
co bude dál, až do června tohoto roku, kdy jsme se 
poprvé jako výbor sešli, abychom naplánovali další 
naši činnost.  
Jako první byl naplánován zájezd do Vyškova, kte-
rý se uskutečnil 15. července. Počasí nám přálo, po 
příjezdu k  vyškovskému Zoo jsme nasedli na vlá-
ček, který nás dopravil do Dinoparku, kde byl volný 
rozchod, každý se zařídil podle svých sil a možností, 
zde jsme se také občerstvili a odpoledne se přesu-
nuli zase vláčkem do ZOO, tam byl zase volný pro-
gram a po prohlídce jsme odjeli domů. 
Další zájezd se uskutečnil 31. srpna, s  obavami ze 
zamračené oblohy jsme odjeli do Slavkova, kde byla 
prohlídka nádherného zámku, během prohlídky se 
vyjasnilo na krásný letní den. Hlubokým zážitkem 
byla návštěva památníku padlým v bitvě tří císařů, 

včetně kaple. Průvodce nás seznámil s  historií pa-
mátníku, počty padlých a my jsme si tak uvědomili 
útrapy padlých a  raněných vojáků, ale i  ostatních 
obyčejných lidí. Oba zájezdy se nesly v pohodové, 
klidné atmosféře a také počasí přispělo ke spokoje-
nosti zúčastněných.
V  sobotu 9. října plánujeme již několikrát odloženou 
návštěvu muzikálu Kleopatra v Brně. Rádi bychom 
letos ještě navštívili nějaké divadelní představení. 
Na 21. října plánujeme volební členskou schůzi, při 
které by se uskutečnily naše již tradiční posezení 
s jubilanty a to za letošní i minulý rok a doufáme, že 
nás zase nezaskočí nějaká další opatření. I když je to 
ještě hodně daleko, chtěli bychom se s našimi členy 
setkat na předvánočním zpívání při svíčkách. O dal-
ších termínech akcí, které se ještě letos uskuteční, 
vás budeme informovat prostřednictvím úseko-
vých důvěrníků.

Růžena Klásková

Příměstský tábor Tornádo



Sudoměřický zpravodaj

33

Návštěva Dinoparku – 15. červenec 2021

Slavkov u Brna – 31. červenec 2021
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Novitech
Sudoměřický NOVITECH Motorsport se letos 
zúčastňuje Mezinárodního mistrovství závodů 
automobilů do vrchu Maverick Hill Climb Czech 
2021. Michal Novický s Ligierem JS49 Honda má 
odjeto 6 závodních víkendů a v průběžném pořa-
dí si drží 5. místo absolutně, a 1. místo ve své třídě 
E2/SC-2000. Posledním letošním závodem bude 
17. října Brněnský Drak pořádaný na Masarykově 
okruhu.
Nejmladší jezdec týmu - Matěj Krakovič, drží prů-
běžné 3. místo v Mistrovství Slovenské republiky 
motokár kategorie BABY 60. V seriálu MČR moto-
kár je průběžně v první desítce z důvodu neúčasti 
na všech vypsaných podnicích. Více informací na 
https://www.facebook.com/motokarystaremesto/
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Vlastimil Hynčica
Cyklosezóna pomalu končí. Byla ovlivněna mnoha fak-
tory a hlavně epidemií, různými nařízeními, omezeními 
cestování a nedostatkem dílů. Omezení výroby nových 
kol postihlo i mě, až do teď nemám ani nové slíbené kolo. 
Cyklistické zboží je sezonní záležitost a tím trpí celý kolo-
běh letních aktivit a cestování na kole. Sezónu jsem ab-
solvoval na vypůjčeném kole. Má kategorie je posunuta 
o pět let a tím mám větší konkurenci. Mé výsledky jsou 
kolem pátého až osmého místa. Je to díky omezenému 
tréninku a pomoci na poničeném domě tornádem v Mo-
ravské Nové Vsi u  bratra Petra. Závody jezdíme spolu 
s Petrem, který pravidelně jezdí na stupně vítězů ve starší 
kategorii.
Opravit pumptrackovou dráhu bylo potřeba jako sůl. Ve 
spolupráci s OU Sudoměřice byl dovezen fi nální podklad, 
rozvezen na dráhu a zhutněn. Nevýhoda tohoto povrchu 
je neustála údržba a práce na opravách. Do budoucna 
bych navrhoval jiný povrch a více využití i za nepříznivé-
ho počasí. Pokud bude možnost a fi nance, položil by se 
asfalt na dráhu a vznikl by ideální povrch pro další sporty 
- koloběžky, kolečkové brusle a skateboardy. Jsem rád, že 
vůbec nějakou dráhu máme, závidí nám ji okolní vesnice 
i město Skalica, protože k nám jezdí jejich děti sportovat. 
Těší mě každé dítě, které má zájem sportovat! Pokud 
bude někdo mít nějaký nápad na vylepšení, budu rád 
a taky děkuji všem, co pomáhali na opravě dráhy.
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24. 9. 2021 - Evropský školský sportovní den ve sportovním areálu U Kolní. Z disciplín, které pro žáky ZŠ 
Sudoměřice připravila, ve spolupráci se školou Anna Rýznarová, byly děti nadšené.

Klokánek bude bývat ve volební místnosti, děti mají nakoupené nové hračky a vybavení, tak je na co se těšit  
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Kontrolní den v nové přístavbě tělocvičny
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