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4.3.2022 zahájena výstavba cyklostezky Sudoměřice-Petrov

Plánované propojení naší obce s přístavištěm na Baťově kanálu Pod Výklopníkem mimo silnici I/55
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Slovo starosty… 
Vážení spoluobča-
né, čtenáři našeho 
Sudoměřického 
zpravodaje,
je březen, měsíc, 
kdy se pomalu za-
číná příroda opět 
probouzet k životu, 
začínají kvést a  vy-
růstat první rostli-
ny, zkrátka jaro je 
tady. Po dvou le-

tech ovlivněných koronavirem, v době, když se už 
všichni nadechujeme k  normálu, přichází bezpre-
cedentní útok jedné země na druhou, tedy vojska 
Ruské federace zaútočila a v tuto chvíli ještě útočí 
na sousední Ukrajinu. Nechci tady vyjadřovat svůj 
názor na to, jaké pohnutky či snad provokace stály 
za touto agresí, kdo situaci sleduje udělá si obrázek 
sám. Zcela jednoznačně je nepřijatelné, abychom 
tolerovali snahu kohokoliv násilím obsadit území 
jakéhokoliv státu. Naše vlast má obdobnou zkuše-
nost z roku 1938 a také z roku 1968. Jak už to tak 
bývá, tak nejvíce konfl iktem trpí obyčejní lidé, lidé 
jako my, kteří měli ještě před několika týdny mnoho 
plánů a nyní neví, co se bude dít za hodinu. Blízkost 
místa konfl iktu od našich hranic má již nyní velké 
důsledky na náš život  -  zdražovaní základních po-
travin, pohonných hmot, krach banky, atd. Jistě, 
pro všechny z nás neradostné období, ale buďme 
vděční za to, že máme střechu nad hlavou. Přejme 
si navzájem, aby válečný konfl ikt co nejdříve skon-
čil a život válkou zasažených oblastí se začal ubírat 
zpět do normálu. Smutnou událostí v  uplynulém 
období bylo úmrtí našeho kolegy, dlouholetého 
zastupitele RSDr. Štěpána Bučka. Sudoměřice jeho 
odchodem ztrácí velkou osobnost, s  přirozeným 
nadhledem a inteligencí, který až do své smrti byl 
aktivním členem zastupitelstva a SK Sudoměřice.   
Přes všechny problémy se život v naší obci nezasta-

vil. Ve vánočním čase se opět uskutečnil vánoční 
koncert Slovácké kapely Romana Horňáčka v kos-
tele Krista Krále, ohňostrojem a drobným přípitkem 
jsme společně přivítali nový rok, uskutečnil se také 
fašaňkový průvod obcí. V průběhu března se uvol-
ňují téměř všechna protiepidemická opatření a my 
se už těšíme na další akce, které nás čekají. Poslední 
březnovou neděli se uskuteční slavnostní otevření 
Společenského centra Sudomír, první dubnovou 
sobotu bude akce Ukliďme Sudoměřice, po Veli-
konocích karneval, první květnový den otevřeme 
plavební sezonu. V  květnu se uskuteční výstava 
vín a první červnový víkend je vyhrazen tradičním 
Sudoměřickým hodům. Volnočasového vyžití bu-
deme mít všichni dostatek. Srdečně jste na všechny 
akce zváni.
Nezastavil se ani stavební ruch. Dokončené už je 
Společenské centrum Sudomír a nyní se pilně pra-
cuje na venkovních prostorech. Zároveň byla zahá-
jena stavba cyklostezky na Petrov, kterou fi nancu-
jeme pomocí dotačního titulu z  IROP a  s  pomocí 
MAS Strážnicko, z. s. Na Baťově kanálu se dokonču-
je oprava opevnění v úseku od železničního mostu 
po jez Sudoměřice, jejíž investorem je Povodí Mo-
ravy s. p.. A co nás z investičních akcí čeká v násle-
dujícím období? 
Bude pokračovat výstavba cyklostezky, která by 
měla být dokončena do konce června. Zároveň 
budeme postupně revitalizovat prostor okolo bý-
valé býkárny. Celá revitalizace je rozdělena na dvě 
etapy. Do konce první poloviny letošního roku se 
bude realizovat I.  etapa, což je od Býkárny smě-
rem ke kostelu. Zde vznikne nové posezení s pít-
kem a budou provedeny sadové úpravy. Sadové 
úpravy budou provedeny i z opačné strany Býkár-
ny. Bude vysazeno hodně květin, bude dokonče-
na prořezávka stávajících stromů tak, aby zejména 
prostor okolo sochy Sudomíra byl důstojný. Na 
provedení I. etapy již máme schválenou dotaci ve 
výši 480 tis. Kč. Po dlouhém zvažování se zastupi-
telstvo obce na svém posledním únorovém zase-
dání rozhodlo přistoupit k rekonstrukci areálu ve 
Starém potoku. Již nevyhovující přístřešek nad pó-
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diem bude nahrazen novým, který navíc zastřeší 
celé pódium, a to dostane také nový „kabát“. Záro-
veň bude položen i nový asfalt na taneční parket. 
Nyní je zejména parket ve velmi špatném stavu, 
proto přicházíme s  tak velkou rekonstrukcí. Vše 

se stihne do letošních hodů, které jsou o prvním 
červnovém víkendu.
Přeji Vám krásné nadcházející dny, a ještě krásnější 
Velikonoce. Hlavně Vám všem pevné zdraví.

František Mikéska

Usnesení z 31. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 13. 12. 2021
Usnesení č. 31/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřo-
vateli zápisu pana Tomáše Kočvaru, DiS. a  pana 
Martina Mikla ml., zapisovatelem určuje Jakuba 
Chocholáčka. 
Hlasování č. 1: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 31/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 31/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navr-
žený program 31. zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování č. 2: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 31/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 31/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 4/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpadové-
ho hospodářství s účinností od 1. 1. 2022. 
Hlasování č. 3: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 31/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 31/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se setr-
váním obce Sudoměřice ve Sdružení obcí a měst 
Jižní Moravy, a to i v transformované podobě Eu-
roregion Pomoraví. 
Hlasování č. 4: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 31/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 31/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí se 

změnou stanov Sdružení obcí a měst Jižní Mora-
vy, která spočívá ve změně názvu Sdružení obcí 
a měst Jižní Moravy na název Euroregion Pomo-
raví. 
Hlasování č. 5: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 31/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 31/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s navý-
šením členského příspěvku Euroregionu Pomora-
ví na 5,- Kč/obyvatele.
Hlasování č. 6: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 31/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 31/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doda-
tek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 
6. 5. 2011 o  dočasném snížení nájmu v  obec-
ní hospůdce, č. p. 222 v období od 1. 1. 2022 do 
31. 12. 2022 na částku 4000,- Kč/měsíc v uprave-
ném znění. 
Hlasování č. 7: Pro 6, Proti 2 (J. Buček, R. Salčák), 
Zdrželi se 0 
Usnesení č. 31/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 31/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje doda-
tek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 5. 11. 2015 
mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ: 00285331 a  MAS Strážnicko z.s., 
nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice, IČ: 27016595, 
která řeší prodloužení lhůty pro zaplacení zápůjč-
ky ve výši 100 000,-  Kč do 31. 12. 2022 a pověřuje 
starostu obce k jeho podpisu. 
Hlasování č. 8: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 31/8 bylo schváleno.
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Usnesení z 32. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 29. 12. 2021
Usnesení č. 32/1: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli 
zápisu pana Jiřího Janečka a pana Davida Janečka, 
zapisovatelem určuje Jakuba Chocholáčka. 
Hlasování č. 1: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/1 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navrže-
ný program 32. zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování č. 2: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/2 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědo-
mí Rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu obce na 
r. 2021. Celkem příjmy zvýšeny o 447 400,- Kč, ná-
klady zvýšeny o 986 700,- Kč a fi nancování zvýšeno 
o 539 300,- Kč. 
Hlasování č. 3: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/3 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědo-
mí Rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu obce na 
r. 2021. Celkem příjmy zvýšeny o 970 000,- Kč, ná-
klady zvýšeny o 977 200,- Kč a fi nancování zvýšeno 
o 7 200,- Kč. 
Hlasování č. 4: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/4 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Roz-
počet obce Sudoměřice na r. 2022. Rozpočtované 
příjmy jsou ve výši 29 003,3 tis. Kč, výdaje ve výši 
30 657,4 tis. Kč a  schodek fi nancování je vy výši 
1 654,1 tis. Kč, který je hrazen z přebytku hospoda-
ření z minulých let, závazný ukazatel na straně pří-
jmů je paragraf a na straně výdajů paragraf. 

Hlasování č. 5: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/5 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Rozpo-
čet ZŠ a MŠ Sudoměřice, okres Hodonín, p.o. na rok 
2022. 
Hlasování č. 6: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/6 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Střed-
nědobý rozpočtový výhled obce Sudoměřice na 
roky 2022 – 2024. 
Hlasování č. 7: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/7 bylo schváleno.  

Usnesení č. 32/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Střed-
nědobý rozpočtový výhled ZŠ a  MŠ Sudoměřice, 
okres Hodonín, p.o. na roky 2023 – 2024. 
Hlasování č. 8: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/8 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
Schválený rozpočet Mikroregionu Strážnicko na 
rok 2022. 
Hlasování č. 9: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/9 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědo-
mí Střednědobí rozpočtový výhled Mikroregionu 
Strážnicko na rok 2023 – 2024. 
Hlasování č. 10: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/10 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Dohodu 
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 
ČR mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a  Státním zeměděl-



1/2022 www.obecsudomerice.cz

6

ským intervenční fondem, ve Smečkách 801/33, 
110 00 Praha – Nové Město, IČ: 48133981, která 
řeší poskytnutí dotace do rozpočtu obce Sudo-
měřice až do výše 468 520,- Kč v rámci akce „Revi-
talizace ploch u Býkárny, I. etapa“, reg. číslo žádosti 
21/008/19210/564/119/001239. 
Hlasování č. 11: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/11 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Nájem-
ní smlouvu prostor pro podnikání č. 4/2021/náj, pro 
pronájem ordinace na zdravotním středisku, mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudo-
měřice, IČ: 00285331 a MUDr. Marie Teplá s.r.o., Le-
gionářů 1196/21, 695 01 Hodonín, IČ: 15527603. 
Hlasování č. 12: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/12 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek 
č. 8 ke smlouvě o  provozování č. 072/80/2004 ze 
dne 31. 3. 2004, mezi Obcí Sudoměřice, Sudomě-
řice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Vodo-
vody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 
695 01 Hodonín, IČ: 49454544. 
Hlasování č. 13: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/13 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek 
č. 2 smlouvy o  zajištění fi nancování systému IDS 
JMK mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Jihomoravským kra-
je, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. 
Hlasování č. 14: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/14 bylo schváleno.  

Usnesení č. 32/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o svozu a  likvidaci komunálního odpadu mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudo-
měřice, IČ: 00285331 a  fi rmou MEGAWASTE spol 

s.r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 
Hlasování č. 15: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/15 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje směn-
nou smlouvu č. 29/2021/poz mezi Obcí Sudo-
měřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 
00285331 a XXXXX. 
Hlasování č. 16: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/16 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/17:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
Kroniku obce Sudoměřice za roky 2015 – 2017. Hla-
sování č. 17: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/17 bylo schváleno. 

Usnesení č. 32/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
Kroniku obce Sudoměřice za roky 2018  a 2019. 
Hlasování č. 18: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32/18 bylo schváleno.

Usnesení z 33. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 28. 2. 2022
Usnesení č. 33/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli 
zápisu pana Jana Kalužu a pana Tomáše Janečka, 
zapisovatelem určuje Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č. 1:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navr-
žený program 33. zasedání zastupitelstva obce, 
v upraveném znění.
Hlasování č. 2:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 33/2 bylo schváleno.
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Usnesení č. 33/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 16 k rozpočtu obce na r. 2021. 
Celkem příjmy zvýšeny o 880 100,- Kč, náklady sníženy 
o 3 874 600,- Kč a fi nancování sníženo o 4 754 700,- Kč.
Hlasování č. 3:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 33/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na r. 2022. 
Celkem příjmy zvýšeny o 130 500,- Kč, náklady zvýše-
ny o 135 100,- Kč a fi nancování zvýšeno o 4 600,- Kč.
Hlasování č. 4:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 33/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Pravidla 
rozpočtového provizoria obce Sudoměřice.
Hlasování č. 5:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
- koupi spoluvlastnického podílu id. 1/5 k  po-

zemku parc. č. 2654/43 v k. ú. Sudoměřice od 
XXXXX za cenu 124 975,- Kč.

- koupi spoluvlastnického podílu id. 1/5 k  po-
zemku parc. č. 2654/43 v k. ú. Sudoměřice od 
XXXXX za cenu 124 975,- Kč.

- koupi spoluvlastnického podílu id. 1/5 k  po-
zemku parc. č. 2654/43 v k. ú. Sudoměřice od 
XXXXX za cenu 124 975,- Kč.

- koupi spoluvlastnického podílu id. 1/5 k  po-
zemku parc. č. 2654/43 v k. ú. Sudoměřice od 
XXXXX za cenu 124 975,- Kč.

Hlasování č. 6:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
- koupi spoluvlastnického podílu id. 1/2 k pozem-

ku parc. č. 5178 v k. ú. Sudoměřice od XXXXX za 

cenu 1 020,- Kč.
- koupi spoluvlastnického podílu id. 1/4 k pozem-

ku parc. č. 5178 v k. ú. Sudoměřice od XXXXX za 
cenu 510,- Kč.

- koupi spoluvlastnického podílu id. 1/4 k pozem-
ku parc. č. 5178 v k. ú. Sudoměřice od XXXXX za 
cenu 510,- Kč.

Hlasování č. 7:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi 
pozemku parc. č. 1464/342 o výměře 38 m² v k. ú. 
Petrov u Hodonína ve spoluvlastnickém podílu id. 
1/2 od XXXXX a id. 1/2 od XXXXX za cenu 1 140,- Kč. 
Hlasování č. 8:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zve-
řejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 
1599/28 v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 9:  Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (T. Janeček)
Usnesení č. 33/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřej-
nění záměru prodeje pozemku parc. č. 340 o výmě-
ře 414 m² v k. ú. Sudoměřice.
Hlasování č. 10:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
informace o  pozemcích parc. č. 4936/1 a  4936/2 
v k. ú. Sudoměřice a pověřuje starostu a místosta-
rostu k dalšímu jednání.
Hlasování č. 11:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
žádost o  vyjádření k  budoucí provozovně a  dále 
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předává celou věc k dořešení stavebnímu výboru.
Hlasování č. 12:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu 
obce č. 1/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Sudo-
měřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Kul-
turním spolkem Zvedlá závora 2014, Sudoměřice 
432, 696 66 Sudoměřice, IČ: 03059197.
Hlasování č. 13:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu 
obce č. 2/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Sudo-
měřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a My-
sliveckým spolkem Valcha Sudoměřice, Sudoměři-
ce 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 48843288.
Hlasování č. 14:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/14 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu obce 
č. 3/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 
322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Senioři ČR, 
z. s. Základní organizace Sudoměřice, Sudoměřice 
240, 696 66 Sudoměřice, IČ: 72062983.
Hlasování č. 15:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/15 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu obce 
č. 4/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 
322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Sportov-
ním klubem Sudoměřice, z. s., oddílem hokejbalu, 
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 49419170.
Hlasování č. 16:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/16 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/17:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu 
obce č. 5/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Su-
doměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 
a  Českým svazem včelařů, z. s. – ZO Rohatec, Za 
Humny 503/20, IČ: 70418764.
Hlasování č. 17:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu 
obce č. 6/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Sudo-
měřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Mi-
chalem Novickým, Sudoměřice 234, 696 66 Sudo-
měřice, IČ: 72458674.
Hlasování č. 18:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/18 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/19:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu 
obce č. 7/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Su-
doměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 
a  Vlastimilem Hynčicou, Sudoměřice 216, 696 66 
Sudoměřice, IČ: 63447185.
Hlasování č. 19:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/19 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/20:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu 
obce č. 8/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Su-
doměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 
a  Sportovním klubem Sudoměřice, z. s., oddílem 
kopané, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 
49419170.
Hlasování č. 20:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/20 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/21:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
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vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu 
obce č. 9/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Sudo-
měřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Zá-
kladní organizací Českého zahrádkářského svazu 
Sudoměřice, Sudoměřice 362, 696 66 Sudoměřice, 
IČ: 72562129.
Hlasování č. 21:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/21 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/22:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu 
obce č. 10/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Sudo-
měřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Ro-
diče dětem, z. s., Sudoměřice 29, 696 66 Sudoměři-
ce, IČ: 26983044.
Hlasování č. 22:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/22 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/23:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č. 
11/2022/dot mezí Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 
322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Římskoka-
tolickou farností Sudoměřice, Sudoměřice 375, 696 
66 Sudoměřice, IČ: 6660971.
Hlasování č. 23: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/23 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/24:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
smlouvu o  dílo na dodavatele akce „Sudoměřice 
– cyklostezka na Petrov“ mezi Obcí Sudoměřice, 
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 
a fi rmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný zá-
vod Dopravní stavby MORAVA, OBLAST HODONÍN, 
Brněnská 42, 695 01 Hodonín, IČ: 48035599.
Hlasování č. 24:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/24 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/25:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Regis-
traci akce a  rozhodnutí o  poskytování dotace na 

akci „Sudoměřice – cyklostezka na Petrov“ Id. č. 
117D08O003276, poskytnutou od MMR ČR, Staro-
městské nám. 932/6, 110 15 Praha 1.
Hlasování č. 25:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/25 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/26:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje Do-
datek č. 5 ke smlouvě o  poskytování odborných 
knihovnických služeb.
Hlasování č. 26:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/26 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/27:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Dodatek 
č. 6 ke smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Sudoměřice, 
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 
a ZŠ a MŠ Sudoměřice, okres Hodonín, p.o., Sudo-
měřice 29, 696 66 Sudoměřice, IČ: 71010327.
Hlasování č. 27:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/27 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/28:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlou-
vu o  poskytnutí účelové dotace č. 14/2022/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 200 000,- Kč z rozpočtu Obce Su-
doměřice na spolufi nancování nákladů spojených 
s  pořízením projektové dokumentace s  názvem 
„Lávka pro cyklisty – Baťův kanál – k. ú. Sudomě-
řice.
Hlasování č. 28:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/28 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/29:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Stano-
vy Euroregionu Pomoraví, Dominikánské náměstí 
196/1, 602 00 Brno, IČ: 65338081 v  předloženém 
znění.
Hlasování č. 29:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/29 bylo schváleno.
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Usnesení č. 33/30:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zve-
řejnění záměru změnit nájemní smlouvu o nájmu 
obecní hospody ze dne 6. 5. 2011 v návaznosti na 
stav svěřeného movitého majetku v předloženém 
znění.
Hlasování č. 30:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/30 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/31:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
žádost XXXXX pro přijetí do DPS č. p. 374 v Sudo-
měřicích.

Hlasování č. 31:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/31 bylo schváleno.

Usnesení č. 33/32:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje realizaci 
projektu „Oprava areálu ve Starém potoce“, která 
spočívá v rekonstrukci zastřešení, pódia a taneční-
ho parketu.
Hlasování č. 32:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/32 bylo schváleno.

František Mikéska – starosta
Robert Šrédl – místostarosta 

Místní knihovna
Milí čtenáři,
starý rok se přehoupl do nového a s ním také naše 
knihovna, jejíchž otevírací doba zůstala stejná jako 
v loňském roce. 
Koncem ledna jsem Vám nabídla příležitost podílet 
se na seznamu nových knih k  objednání na letoš-
ní rok. Do konce února jste mi tak mohli dát vědět 
o  svých oblíbených knihách, spisovatelích či téma-
tech knih, které byste si rádi vypůjčili v naší knihov-
ně. Získala jsem od Vás spoustu knižních tipů, z nichž 
některé jsem zahrnula do seznamu nových knih 
a které budete mít možnost si vypůjčit již tento rok. 
Ty ostatní knižní podněty si ponechám a budu se jimi 
inspirovat příští rok. Chtěla bych Vám tímto poděko-
vat za všechny tipy na oblíbené knihy a za spolupráci 
při tvorbě seznamu. 
Další novinkou letošního roku je zrušení výdejové-
ho okénka od 8. 3. 2022. To znamená, že v úterky již 
můžete přijít přímo do knihovny stejně jako v pátky 
s tím, že i nadále platí hygienická omezení. 
Od 7. 3. je také změna v  otevírací době. Knihovna 

je otevřena každý druhý týden v úterky i v pátky. To 
znamená, že jeden týden je zavřeno celý týden a tý-
den následující otevřeno v úterý i v pátek. 
Otevírací hodiny jsou: úterý 15:00 – 18:00, pátek 
14:00 – 20:00.
Termíny otevření jsou:  5. 4., 8. 4., 19. 4., 22. 4., 3. 5., 6. 
5., 17. 5., 20. 5., 31. 5., 3.6., ……..
 Důvodem změny je moje druhá práce. Potřebovala 
jsem najít řešení, jak stíhat obě práce tak, aby Vám 
knihovna mohla i nadále poskytovat své služby bez 
jakýchkoliv komplikací. Mohu Vás ujistit, že jinak se 
nemění nic na tom, na co jste zvyklí a můžete tak naši 
knihovnu klidně navštívit se svými požadavky. Pokud 
si nebudete jistí termínem otevření, podívejte se na 
webové stránky, na papír v okně knihovny nebo mi 
můžete napsat zprávu na moje telefonní číslo či kni-
hovní email. 
To je prozatím z novinek, o kterých jsem Vás chtěla 
informovat, všechno a budu se těšit na Vaši návštěvu.
S pozdravem  

Monika Podrazilová, knihovnice 
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Vzpomínka na RSDr. Štěpána Bučka
Každá květina jednoho dne odkvete a každá kap-
ka vody se jednou vypaří, protože nic netrvá věčně 
a vše musí jednou skončit. Nejinak tomu je i  s ži-
votem člověka. Tak jsme i my museli přijmout sku-
tečnost, že po dlouhé a těžké nemoci dne 6. úno-
ra 2022 zemřel zastupitel a  předseda fi nančního 
výboru při ZO Sudoměřice, předseda Sportovního 
klubu Sudoměřice, člen výkonného výboru okres-
ního sdružení České unie sportu, člen revizní ko-
mise Okresního fotbalového svazu v Hodoníně, ale 
hlavně manžel, táta, dědeček, bratr a kamarád, pan 
RSDr. Štěpán Buček. 
Byl člověkem, který se svou obětavostí, nadhledem 
a  svými schopnostmi nesmazatelně zapsal nejen 
do historie našich Sudoměřic a kterému nebyl život 
v naší obci lhostejný.
Po dlouhá desetiletí až do své smrti byl aktivním 
členem zastupitelstva obce, v letech 1971 až 1973 
vedl naši obec jako předseda MNV. Díky jeho zarpu-
tilosti, neúnavnosti a ctižádosti, bylo v našich Sudo-
měřicích vybudováno mnoho veřejně prospěšných 
staveb, které sloužily, dodnes slouží a ještě budou 
po dlouhou dobu sloužit ku prospěchu nás všech.
Díky velké podpoře rodiny byl ve svém volném 
čase aktivním členem v několika spolcích a organi-
zacích, ale nejvíce aktivním byl po celý život v tě-
lovýchově. Nejprve jako hráč, posléze jako trenér 
a funkcionář a v posledních letech byl 
také předsedou Sportovního klubu 
Sudoměřice. Jeho záliba ve sportu se 
neomezovala jen na naši vesnici. Až 
do posledních dnů funkcionařil na 
okresním fotbalovém svazu, kde byl 
v minulosti několik let i  jeho předse-
dou. Až do své smrti byl také členem 
VV okresního sdružení České unie 
sportu. V těchto organizacích působil 
v minulosti i na krajské úrovni a získal 
za svou neúnavnou celoživotní práci 
několik významných ocenění.

Osobně jsem pana Bučka znal od malička. Byl to on, 
kdo mě vedl jako malého kluka při mých fotbalových 
začátcích. Spolu jsme také v posledních letech spo-
lupracovali ve vedení Sportovního klubu, a také v za-
stupitelstvu obce. Pamatuji si ho jako člověka s jasný-
mi názory, který se nebál je nahlas vyslovit a veřejně 
se k nim přihlásit, ale také pro jejich uplatnění obě-
toval svou energii a volný čas. Pro mnohé zastupitele 
byl možná politickým soupeřem, který byl vždy na 
každé jednání perfektně připraven a dokázal pokaž-
dé věcně argumentovat, ovšem bez osobní zášti re-
spektoval vždy většinovou vůli kolektivu. Po skončení 
jednání a  také v  soukromí byl příjemným společní-
kem a kamarádem, ochotným vždy pomoci. Ještě na 
přelomu roku osobně, a později už pouze telefonicky, 
jsme spolu řešili záležitosti směřování a budoucnosti 
sportovního klubu a naší obce. Bylo na něm již vidět, 
že po zdravotní stránce je na tom hůř a hůř, ale elán 
do dalších dnů mu rozhodně nechyběl. Všem je nám 
smutno, že jsme se s ním museli naposledy ve čtvr-
tek 10. února 2022 rozloučit a poděkovat mu za jeho 
práci a život, neboť Sudoměřice v něm ztratily velkou 
osobnost veřejného života v naší obci.
Za jeho neúnavnou práci v tělovýchově, v zastupi-
telstvu a ve vedení naší obce mu upřímně děkuji. 
ČEST JEHO PAMÁTCE.

František Mikéska, starosta
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Příspěvek pro děti, 
Obec dlouhodobě podporuje volnočasové aktivity 
našich dětí. Na základě usnesení zastupitelstva obce 
ze dne 28. 1. 2019, kterým byla schválena pravidla 
pro poskytování darů z  rozpočtu obce, mj. platí, že 
rodiče dětí májí právo požádat o příspěvek na volno-
časové aktivity dětí (do 18-let), např. na absolvování 
lyžařského kurzu, tábora, sportovního soustředění, 

apod., až do výše 500,-Kč/rok/dítě. Co proto udělat? 
Stačí přijít v běžnou úřední dobu na OÚ, přinést s se-
bou potvrzení o absolvování takéto aktivity a pracov-
níci s Vámi vyplní k tomuto účelu přichystaný vzor žá-
dosti. Následně bude zákonnému zástupci příspěvek 
vyplacen. 

Za OÚ Sudoměřice, František Mikéska

Cena Obce Sudoměřice

Spolky v roce 2022

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schválilo na 
svém 24. zasedání pravidla pro udělování Ceny 
obce Sudoměřice. Touto cenou chceme ocenit 
významné osobnosti naší obce, které se zásadním 
způsobem zasloužily o rozvoj naší vesnice, šířily, či 
šíří její dobré jméno, a to ve všech oblastech naše-
ho života. Mezi námi chodí mnohdy „bezejmenní“, 

stejně jako v  minulosti, tak i  v  tomto volebním 
období je jednou z  priorit Zastupitelstva obce. 
Sudoměřice podporovat volnočasové aktivity 
občanů, zejména v  rámci jejich organizované 
činnosti. Po téměř dvouleté nelehké době, kdy 
i  díky možnosti omezeného setkávání občanů 
jsou jednotlivé organizace v ne úplně ideální si-
tuaci, jsme se v letošním roce rozhodli, že žádosti 
na dotaci na činnost v roce 2022 bez nějaké ko-
rekce schválíme. Nejedná se sice o malou částku, 
celkově činí 1 175 300,-Kč přičemž největší na-
výšení proběhlo u  spolku RODIČE DĚTEM, z. s.. 
Tento spolek následně fi nanční prostředky pře-

ale obětaví hrdinové, kteří svůj volný čas věnují ve 
prospěch ostatních. Návrh na udělení ceny může-
te podat prostřednictvím zastupitele, spolku nebo 
právnické osoby (fi rmy) sídlící v  Sudoměřicích, 
a to nejpozději do 30. června 2022. Více informací 
získáte na webu obce, popř. na OÚ Sudoměřice.

František Mikéska

rozděluje dětem v naší základní a mateřské škole 
na jejich školní a mimoškolní aktivity.  Vycházíme 
i  z  toho, a  minulý rok to potvrdil, že jednotlivé 
organizace si této naší pomoci váží a  schvále-
nou dotaci čerpají maximálně hospodárně. Lze 
tak usuzovat, jednak podle odevzdaných vy-
účtování, a také z nespotřebované částky ve výši 
255 000,-Kč, která nám byla jako nevyužitá v loň-
ském roce vrácena některými spolky zpět. Z dů-
vodu větší informovanosti Vám v příloze překlá-
dáme přehled schválených dotací pro letošní rok 
a také srovnání s rokem minulým.

František Mikéska



Sudoměřický zpravodaj

17

VÝDAJE
Poskytnuto 
v roce 2021

Schváleno 
na rok 2022

Rozdíl              Poznámka

Spolufi nancování služeb 134,2 142,3 +8,1

Farnost Sudoměřice 0,0 150,0 +150,0 Na opravu kostela

KOPANÁ (SK Sudoměřice) 100,0 100,0 0,0

V roce 2021 vrácena 
nespotřebovaná 
částka ve výši 
11 110,-

HOKEJBAL (SK Sudoměřice) 200,0 200,0 0,0

V roce 2021 vrácena 
nespotřebovaná 
částka ve výši 
152 475,-

Příspěvek závodnickou Vlastimil Hynčica – 
reprezentace obce

36,0 40,0 +4,0 0

Novitech motorsport 36,0 40,0 +4,0 0

Rodiče dětem,z.s. 80,0 155,0 +75,0

V roce 2021 vrácena 
nespotřebovaná 
částka ve výši 
24 582,-

Český zahrádkářský svaz, ZO Sudoměřice 45,0 65,0 +20,0

V roce 2021 vrácena 
nespotřebovaná 
částka ve výši 
41 422,-

Myslivecký spolek Valcha Sudoměřice 27,0 30,0 +3,0

Senioři ČR, MO Sudoměřice 55,0 60,0 +5,0

V roce 2021 vrácena 
nespotřebovaná 
částka ve výši 
25 411,-

Spolek přátel destilátů Sudoměřice, nezis-
ková organizace

30,0 0 0

Kulturní spolek Zvedlá Závora 2014 Sudo-
měřice 432

45,0 100,0 +55,0 0

Včelaři ( ČSV) 10,0 25,0 +15,0 0

CELKEM PŘÍSPĚVEK SPOLKŮM 
A ORGANIZACÍM

848,2 1175,3 327,1 255 000,-
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Množství likvidovaného odpadu 

v obci Sudoměřice
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás seznámil se statistikou od-
padového hospodářství za loňský rok. V obci Sudo-
měřice bylo vyprodukováno (odevzdáno občany 
a vlastníky rodinných domů do obecního systému 
s nakládáním s odpady – popelnice, sběrný dvůr) 
celkem 1558,688 tun odpadů. Z toho 992,6 tun dru-
hotných odpadů je dále využito, což dělá 63,68%.
Celkové náklady na odpadové hospodářství (včet-
ně servisu techniky, elektřiny na sběrném dvoře) 
činí 1 469 456,-Kč. Obec do svého rozpočtu zpětně 
získala ve formě poplatku za svoz odpadů částku 
505 514,-Kč, dále od podnikatelských subjektů, 
které jsou zapojeny do systému svozu na základě 
smlouvy 49 440,-Kč, za využití druhotných odpadů 
(systém EKOKOM, ELEKTROWIN, ASEKOL, prodej 
železa, atd.) obdržela částku 254 068,-Kč. Zbylou 
částku 660 434,-Kč doplácí Obec Sudoměřice ze 
svého rozpočtu.
Dle platné legislativy je našimi zákonodárci (dle 
zákona o  odpadech z  roku 2020) činěn v  třídění 
odpadů tlak na obce, potažmo na občana tím, že 
se sleduje průměrné množství u některých odpadů 
(Směsný komunální odpad, objemný odpad, odpa-
dy z tržišť a uliční smetky, pozn. v tabulce jsou zvý-
razněny červeně) v kilogramech na jednoho obyva-
tele obce v daném kalendářním roce, které nejsou 
dále využity a  jsou ukládány na skládce odpadů. 
Pokud je u těchto některých odpadů vyproduková-
no větší množství na jednoho obyvatele, než stano-
vené množství (v roce 2022 je to 190Kg/obyvatele), 
ke každé další odevzdané tuně na skládku odpadů 
se připočítává částka 400,-Kč/tunu navíc. V dalších 
letech bude dle platného zákona tato částka dra-
maticky stoupat až na částku 1050,-Kč/tunu v roce 
2030, přičemž se bude zároveň snižovat hranice 
množství na jednoho poplatníka z  letošních 190 
kg/osoby, na 120 kg/na obyvatele v roce 2029. Při 

zachování stávající produkce u čtyř uvedených od-
padů je to v  letošním roce částka 126tis.Kč navíc, 
a v roce 2029 by to bylo již 427 tis. Kč. Navíc se sledu-
je také množství vytříděných odpadů v procentech. 
Za překročení zákonem dané hranice (v roce 2029 
a výše bude muset být vytříděných 80 % produko-
vaných odpadů) bude obci udělena sankce v řádu 
statisíců korun. To jsou již částky, které zásadně 
ovlivní sestavování rozpočtů obce v dalších letech. 
Zastupitelé budou mít v  budoucnu v  zásadě dvě 
možnosti, buď tyto navýšené náklady přenesou 
ve formě zvýšeného poplatku na obyvatele, nebo 
omezí chybějící výdaje na investicích či u podpory 
volnočasových aktivit občanů (podpora spolků). 
I na základě srovnání roku 2020 a 2021 jsme společ-
ně na dobré cestě, stačí jen v tomto trendu vydržet. 
I  v  této souvislosti obec přistupuje na nový 

systém při svozu komunálního odpadu. V  nej-

bližších dnech se budou jednotlivé popelnice 

opatřovat čipem, který bude přímo propojen 

s číslem popisným. Při svozu komunálního od-

padu bude čip načten a  popelnice vyvezena, 

naopak nebudou vyvezeny nádoby bez instalo-

vaného čipu. Mohu Vás ujistit, že smyslem čipo-

vání není šmírovat poctivé občany, kteří poctivě 

hradí poplatky za popelnice, ale kontrola všech, 

kteří nejsou do systému odpadového hospo-

dářství zařazeni, a také se jedná o kontrolu svo-

zové fi rmy. Čipy budou samozřejmě instalovány 

i na kontejnery typu Refl ex na druhotný odpad.  

Abych nekončil negativně, dobrá zpráva je, že ten-
to negativní trend můžeme zvrátit každý z nás. Sta-
čí o něco více třídit. Do popelnic nedávat to, co tam 
nepatří, zejména trávu, větvě, shrabky, papír a plast, 
obaly od plechovek, a další druhotné odpady. Naše 
obec je hlediska vybavenosti pro nakládání s odpa-
dy dlouhodobě velmi dobře vybavena. Je možnost 
uložení svých odpadů na sběrném dvoře, máme 
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kompostárnu, pokud má občan zájem, zdarma 
přistavíme kontejner na suť, větvě či trávu, a další 
odpady. Následně bude moci využít ušetřené fi -

Název odpadu Odevzdané množství 
v roce 2020 (tuna)

Odevzdané množství 
v roce 2021 (tuna)

Srovnání 
2020 vs. 2021

Kovy 0,56 10,21  
Směsný komunální odpad (popelnice) 387,24 374,39 -12,85
Stavební suť 444,90 363,00 -81,90
Stavební materiál obsahující azbest 14,46 0,00 -14,46
Sklo a skleněné obaly 18,81 24,83 6,02
Plasty a plastové obaly 38,94 31,58 -7,36
Papír, papírové obaly a lepenka 13,45 18,77 5,32
Oleje a tuk 0,51 0,23 -0,29
Oděvy 3,48 4,23 0,76
Objemný odpad 229,34 187,03 -42,31
Barvy, tiskařské barvy, lepidla 4,95 4,43 -0,52
Odpady z lesnictví 205,00 195,00 -10,00
Odpad rostlinných pletiv 200,00 195,00 -5,00
Biologicky rozložitelný odpad 145,00 150,00 5,00
Celkem 1 706,07 1 558,69 -147,39

nanční prostředky na jiné, jistě smysluplnější účely, 
a hlavně ušetříme životní prostředí okolo nás pro 
další generace.

Předem děkuji za vaši spolupráci při nakládání s odpady. 
František Mikéska
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Ze školních lavic …
Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny, a my 
přinášíme další malé ohlédnutí z naší činnosti. 

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Dne 13. 12. přijal naše pozvání do školy pan spi-
sovatel Jiří Šandera. Uskutečnila se tak literární 
beseda, a  to postupně během dopoledne pro 
1. ročník, 2. + 3. ročník a 4. + 5. ročník. Pan spiso-
vatel nám v úvodu besedy představil sebe a svou 
obec, ve které žije, a to – jako správný autor pro 
děti – v  zábavné zrýmované podobě. Poté nám 
dával hádanky na téma povolání. Hádání nás vel-
mi bavilo. Beseda pokračovala představením au-
torových knih s následným čtením z jedné z nich. 
Na závěr jsme panu spisovateli pokládali různé 
dotazy k  jeho tvorbě, na které nám ochotně od-
povídal. Než jsme se rozloučili, obohatili jsme naši 
školní knihovničku o  některé autorovy knížky. 
O tom, že literární besedy plní svůj motivační účel 
ke čtení, dokazují aktuálně rozečtené příběhy kní-
žek Jiřího Šandery našimi žáky.

Projekt Evropská unie – 5. ročník

V měsíci lednu proběhl v 5. ročníku pod vedením 
paní učitelky Mgr. Šárky Daňkové projekt Evropská 
unie. Projekt byl realizován v blocích formou cen-
ter aktivit, která vychází z  programu Začít spolu. 
Předností tohoto způsobu výuky je aktivní učení, 
vzájemné učení, spolupráce, práce s informacemi 
a vzájemná ohleduplnost.
Děti pracovaly na daném tématu ve zvolených 
skupinách, každý měl v centru aktivit přidělenou 
roli – strážce ticha, čtenář a  hlídač času. Během 
čtyř dnů žáci prošli čtyřmi stanovišti – centry – 
Vlastivěda, Ekologie, Matematika a Čtení a psaní. 
V  každém centru měli možnost získat informace 
týkající se Evropské unie 
– od základních informací o společenství EU, přes 
seznámení se zeměmi, vlajkami, počty obyvatel, 
rozlohou, ekologickými problémy, významnými 

spisovateli a  jejich díly až po samotnou manipu-
laci s měnou – eurem. K dispozici měli celou řadu 
pomůcek – PC se sluchátky, pracovní listy, velké 
množství kartiček, papírová eura, stolní hry, knihy, 
grafy, brožury, omalovánky vlajek a  další. Velmi 
nám pomohly také webové stránky naší třídy, kde 
měly děti přehledně vloženy všechny potřebné 
odkazy. 
O  své získané znalosti se žáci 5. ročníku podělili 
také s  nižšími ročníky. Na jednotlivých stanoviš-
tích se mladším žákům páťáci věnovali ve dvoji-
cích. Seznámili je s mapou Evropské unie, s někte-
rými zeměmi, s vlajkou EU, děti si také vyzkoušely 
ve hře na obchod platit eury.  Za splnění úkolů na 
stanovištích děti postupně dostávaly razítka. Při 
tomto projektu získaly hravou a zábavnou formou 
hodně informací a také si vyzkoušely roli „učitele“.  
                                                              
Beseda o šikaně

Dne 10. února se pro 4. a 5. ročník uskutečnila be-
seda o šikaně s Mgr. Helenou Adamusovou z PPP 
Břeclav. Žáci se ve skupinách zamýšleli nad tím, 
jaký je rozdíl mezi šikanou a legrací. Poté své návr-
hy společně probrali s paní lektorkou, která dětem 
vysvětlila blíže na konkrétních příkladech, kdy se 
jedná legraci a kdy už o šikanu.   
Děti přemýšlely i nad tím, které z vypsaných pří-
kladů se týkají i  jejich třídy a  co by pro zlepšení 
situace ve třídě mohly udělat. Tato beseda dětem 
pomohla vnímat své chování vůči druhým a také 
uvědomit si, které chování jim není ze strany dru-
hých příjemné a jak na něj reagovat.

Kyberšikana  

Dne 28. 2. žáci 4. a 5. ročníku navázali s paní Mgr. 
Helenou Adamsovou na téma šikany a  věnovali 
se tématu Kyberšikana. Při společném povídání 
paní Adamsová žákům sdělila spoustu zajímavých 
a  poučných příhod a  případů, které sama zažila 
a řešila. Děti si zopakovaly, jak se mají na internetu 



1/2022 www.obecsudomerice.cz

22

bezpečně chovat, co dělat mohou a jakým aktivi-
tám a sdílení se mají vyvarovat. Pro žáky bylo toto 
téma velice zajímavé a  důležité, jelikož nás svět 
počítačů a internetu obklopuje každý den. Věříme, 
že si všichni žáci uvědomili, že toto prostředí není 
vždy pozitivní a přátelské a musíme dělat vše pro 
to, abychom zůstali v bezpečí. 
     
Pohár čtyř kouzelníků (4. ročník) – HARRY POTTER

Jelikož žáci 4. ročníku od září usilovně pracují 
v rámci celoroční tematické hry s názvem „Pohár 
čtyř kouzelníků“, v pátek 11. února jsme si naplá-
novali společné zábavné dopoledne za odměnu. 
Kouzelníci jsou v  naší třídě rozdělení do 4 kolejí 
(skupinek) – s  názvem Havraspár, Mrzimor, Zmi-
jozel a Nebelvír. Za celé první pololetí žáci sbírali 
diamanty, které se na konci každého měsíce spo-
čítaly, a vítězná kolej byla odměněna. 
Slíbený „Pohár čtyř kouzelníků“ čtvrťáci získali za 
nejlepší práci (v součtu) ve všech měsících od září 
do ledna. Koleji, které se to povedlo a byli vyhlá-
šeni jako nejlepší kouzelníci pololetí, byla kolej 
Mrzimoru, kam patří Natálie Lavrovičová, Tomáš 
Polák, Adam Mišík a Filip Linhart. Po slavnostním 
vyhlášení jsme s  dětmi vyplňovali pracovní listy 
z českého jazyka a matematiky s tematikou Harry 
Potter, děti si společně zasoutěžily v nejrůznějších 
soutěžích, vyráběli jsme si sovu Hedviku z balón-
ku a stojánek na tužky či pokladničku ze zavařova-
cí sklenice. V poslední hodině jsme (bohužel bez 
košťat), „vletěli“ do tělocvičny a zahráli si kouzel-
nický sport „famfrpál“. Byla to obrovská zábava, 
všem se nám společné dopoledne líbilo a těšíme 
se i na další naplánovaný program. Jen je škoda, 
že neumíme kouzlit opravdicky! 

Zapsala: třídní učitelka Mgr. Tereza Orságová

Návštěva fi lmového představení

Poslední lednový den neprobíhala tradiční výuka 
ve škole, ale vydali jsme se autobusy do Veselí nad 
Moravou. Navštívili jsme fi lmové představení En-
canto v kině Morava. Náramně jsme si podívanou 
užili, celý sál byl jen pro nás a nechyběla ani mož-

nost koupit si v bufetu oblíbený popcorn. Vstupné 
a dva autobusy hradil spolek „Rodiče dětem“, za což 
jim děkujeme. Tato akce byla odměnou za pololet-
ní vysvědčení, které žáci obdrželi po návratu z kina. 
Animovaná pohádka se nám líbila, byli jsme vděční, 
že se v dnešní covidové době mohla tato akce usku-
tečnit.

Bruslení

Dne 25. 2. a 4. 3. žáci čtvrtého a pátého ročníku 
vyrazili za společným sportem, konkrétně na brus-
lení do Hodonína na zimní stadion Teza. I přes ně-
kolik pádů si děti pobyt na ledě užily a všichni se 
navrátili spokojeni a bez zranění.

Ze školní družiny

Jedním z  nejhezčích období v  roce je doba vá-
noční. Na tuto dobu jsme se pečlivě připravovali. 
Nejdříve jsme si upekli perníčky, vyzdobili třídy, 
poslouchali vánoční koledy a povídali jsme si, jak 
trávíme Vánoce doma.
Období před Vánocemi bylo pro nás všechny plné 
očekávání. I  do naší školní družiny letos zavítal 
Ježíšek a  nechal nám pod stromečkem spoustu 
krásných dárků. Čekaly na nás různé stavebnice 
a hry. Po rozbalení dárků si děti pohrály a užily si 
zábavné odpoledne. 
V měsíci lednu jsme si povídali o povolání. Děti se 
nejprve dozvěděly, jak důležité je vzdělání. Malo-
valy, čím by chtěly být, až budou velcí, a povyprá-
věly spolužákům o povolání členů rodiny. Čekalo 
na nás i spousta her – oblíbené předvádění profe-
sí, poznávání pracovních pomůcek, luštění osmi-
směrky a omalovánky vybraných profesí. 
Povídání o  masopustu pro nás připravil měsíc 
únor. Děti si vyráběly masky na karneval. V úterý 
22. 2. se uskutečnil v naší školní družině karneval. 
Školní tělocvična se proměnila v ráj masek. Mohli 
jsme vidět princezny, čaroděje, myšku a jiné zají-
mavé převleky. Všechny masky byly úchvatné. Ce-
lým karnevalem nás provázela veselá hudba, na 
kterou jsme si všichni zatancovali a zařádili. Každá 
maska si odnesla domů malou odměnu a spoustu 
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veselých zážitků.
Projekt Cesta je cíl II.  

z   Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání,  Výzvy č. 02_20_080 pro Ša-
blony III - MRR v prioritní ose 3, reg. č.  pro-
jektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464.
Od 1. září 2021 naše škola realizuje akti-
vity v rámci  projektu Cesta je cíl II., Výzvy 
č. 02_20_080 pro Šablony III. Na tento 
projekt škola získala dotaci ve výši 561 
122 Kč. Aktivity jsou zaměřeny na pro-
fesní rozvoj pedagogů, personální pod-
poru obou škol, v MŠ i ZŠ pracují školní 
asistentky, základní škola pokračuje 
v  naplňování šablon - Doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem a  ve 
spolupráci s  VIS CHKO Bílé Karpaty ve 
Veselí nad Moravou byly realizovány ša-
blony - projektové dny ve škole, a to jak 
v mateřské, tak i základní škole.

Tým ZŠ Sudoměřice

Pohár čtyř kouzelníků (4. ročník) – HARRY POTTER

Projekt Evropská unie – 5. ročník

Kyberšikana – beseda ve 4. ročníku
Pohár čtyř kouzelníků (4. ročník) – HARRY 

POTTER
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Projekt Evropská unie – 5. ročník

Školní družina – pečení perníčků

Školní družina – povolání
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Školní družina – zimní radovánky

Bruslení 4. a 5. ročník

Školní družina – povolání

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Beseda o šikaně

Šk l í d žiŠk l í d ž lá í i í d á ki

B d l ří Š d B l í č ík

B d šik ě
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Ze života mateřské školy 
Vychází další číslo Zpravodaje a my jsme pro vás 
připravili malé ohlédnutí za minulým obdobím. 
V prosinci jsme s dětmi prožili v MŠ vánoční at-
mosféru. Děti v každé třídě pekly perníčky, zdo-
bily adventní věnečky a na co se děti nejvíc těšily, 
byla vánoční nadílka. Děti pod stromeček dostaly 
různé knihy, pomůcky, stavebnice, autíčka, bubí-
nek štěstí, refl exní hmatový chodník nebo fotba-
lové branky na zahradu. Všechny tyto dárečky 
děti s radostí používají během pobytu v MŠ. 
V prvním týdnu naše aktivity jako každý rok smě-
řují k tématu Tří králů. Děti si během týdne vyrá-
běly královské koruny a ve čtvrtek 6.1.2022 jsme 
se s  dětmi vydali na tříkrálovou obchůzku po 
obci. Mladší děti ze třídy Berušek byly koledovat 
v základní škole a v obchodě Enapo a děti ze třídy 
Včeliček se vydaly na delší pochůzku na obecní 
úřad a do obchodu Coop. Tříkrálový týden vyvr-
cholil prohlídkou místního kostela a  vystavené-
ho betlému. 
Ve dnech 10. prosince a 12. ledna proběhly ve tří-
dách projektové dny CHKO Bílé Karpaty pod ná-
zvem „Poly zkoumá vítr a vodu“ a „Zkoumání živ-
lů kolem nás - vítr, voda, vzduch“. Děti se během 
dopoledne dozvěděly různé informace o  větru 
a  vodě. Měly možnost společně vyrobit papíro-
vý anemometr, pomocí kterého mohou sledovat 
sílu větru. Různými pokusy poznávaly vlastnosti 
vody, přivolávaly déšť, poznávaly sluchem různé 
zvuky vody i větru. Dětem se projektový den vel-
mi líbil, neboť si odnášely nejen spoustu zážitků 
z prožitkového učení, ale i mnoho poznatků, kte-
ré často využíváme např. při každodenním hod-
nocení počasí nebo také při vycházkách, kdy rádi 
pozorujeme přírodu a  přírodní jevy. S  velkým 
zájmem děti např. zkoumají vodu v kalužích, led, 
vločky sněhu, jinovatku, pozorují sílu větru a deš-
tě. Získané poznatky z projektového dne jsou pro 
děti velkým přínosem. 
Během zimních měsíců jsme se potýkali s  ne-

mocností dětí i  personálu. Děti ze tříd se proto 
z organizačních a provozních důvodů ve třídách 
spojovaly. Také jsme byli nuceni přesunout do-
hodnutá divadelní představení na jarní termíny.
10. února děti ze třídy Berušek dostaly dopis od 
veverky Zrzečky, která je prosila o  pomoc. Při-
pravila si totiž na zimu málo oříšků a vzhledem 
k tomu, že zima je dlouhá, tak nemá co jíst. Děti 
se rozhodly, že veverce Zrzečce pomůžou. Vydali 
jsme se tedy po vyznačené cestě, plnili jsme úko-
ly a  hledali oříšky pro veverku. Nalezené oříšky 
jsme uložili do malého lesíka za školkou a vever-
ce jsme popřáli dobrou chuť. Děti si odnášely ne-
jen zážitky z putování a plnění úkolů, ale i velkou 
radost z toho, že se jim podařilo zachránit vever-
ku Zrzečku.
17. února se konalo podle zájmu rodičů pro děti 
screeningové vyšetření zraku. Naše MŠ se tím-
to zapojila do preventivního projektu s názvem 
„Koukají na nás správně?“.  
V týdnu od 14. 2. do 18.2. probíhala ve třídě Beru-
šek Zimní olympiáda. Děti se dozvěděly spoustu 
nových informací, a to jak o olympiádě, tak také 
o zimních sportech a bezpečnosti, vyzkoušely si 
nejrůznější sportovní pomůcky a  nechyběly ani 
sportovní soutěže v  různých disciplínách např. 
hokej, lyžování nebo jízda na bobech. Vyvrcho-
lením celé olympiády bylo slavnostní předání 
zlatých medailí.
24. února se v naší MŠ uskutečnil karneval. Děti 
se zúčastnily karnevalového veselí v  krásných 
kostýmech, tančilo se, zpívalo, hrály se nejrůz-
nější hry a bylo veselo. Na závěr celého karnevalu 
si děti slavnostně připily dětským šampaňským 
a dostaly krásné odměny s malou sladkostí.
Ve dnech 1. a 2. března se uskutečnily konzultace 
s rodiči dětí předškoláků před zápisem do ZŠ. Po 
jarních prázdninách budou děti předškoláci 1x 
týdně navštěvovat třídy v  základní škole v  pro-
jektu „S úsměvem do školy“. Děti se během těch-
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to návštěv seznamují s učitelkami, s prostředím 
a pomůckami v ZŠ. Tím se postupně připravují na 
plynulý přechod do základní školy.
31. března zavítá do MŠ divadlo Šikulka s  pás-
mem pohádek o zdraví a hygieně.
V měsíci dubnu začíná pro předškoláky plavecká 
výuka, pojedeme do skanzenu a do školky přije-
de divadlo Hvězdička. 

Zápis do mateřské školy se uskuteční 5. květ-

na 2022. Pro dokumenty potřebné k zápisu se 

mohou rodiče dostavit ve dnech od 19. dubna 

do 29. dubna v době od 8.00 h. do 16.00 h.

Přejeme všem čtenářům Zpravodaje krásné jarní 
dny a radostné prožití Velikonočních svátků!

Za kolektiv MŠ Petra Jančová

Vánoce - Berušky

Včeličky na návštěvě v kostele

Vánoce - Včeličky

Berušky u Betléma v kostele



Sudoměřický zpravodaj

29

Karneval - Berušky

Projektový den Berušek

Olympiáda ve školce

Karneval - Včeličky

Projektový den Včeliček

Zachraňujeme veverku Zrzečku
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Paní učitelky ze Sudoměřic
Vážení čtenáři, přinášíme vám další díl našeho seri-
álu. Tentokrát to bude rozhovor s paní Danou Nová-
kovou, která byla dlouholetou paní učitelkou (a také 
ředitelkou) mateřské školy v Kněždubu, ale učila dva 
roky také v naší mateřské škole.

Jaké máte vzpomínky na dětství? Kde jste vyrůs-

tala?

Jsem Sudoměřičanka, ale narodila jsem se v  Karlo-
vých Varech, protože tam otec dostal umístěnku do 
rukavičkářských závodů v Abertamech, což byly jed-
ny z nejlepších tohoto druhu u nás. Tam se seznámil 
s maminkou, vzali se a dostali tam dům. Bylo to ale na 
hranicích s Německem a v té poválečné době, kdy se 
ti Němci tam někdy vraceli, to tam bylo velice nebez-
pečné. Tatínkovi potom umřel otec a babička zůstala 
sama, takže jsme se vrátili do Sudoměřic, mně byly 
necelé dva roky. Měla jsem potom ještě tři sourozen-
ce, dvě sestry už bohužel zemřely. Dětství jsem měla 
myslím úplně normální, jak ostatní děti. Rodiče měli 
hodně práce, otec dělal ve vinařských závodech ve 
vedoucí funkci, maminka dělala v  Maryši a  později 
v  JZD. Chodila jsem sem do školy na první stupeň, 
potom do Strážnice na druhý. Mým snem bylo být 
učitelkou na prvním nebo druhém stupni, takže jsem 
šla na střední všeobecně vzdělávací školu do Strážni-
ce. Po maturitě jsem se hlásila na vysokou školu, obor 
čeština a dějepis, protože tyto předměty mě bavily. 
V  tom roce se ale tato kombinace neotvírala, takže 
jsem zkoušela speciální pedagogiku a  psychologii, 
ale tam jsem se nedostala, což mě dost mrzí, protože 
by mě to bavilo. Takže jsem pak pracovala v hodo-
nínských cihelnách v  kanceláři, ale nedalo mně to, 
šla jsem na tehdejší okresní výbor a přihlásila jsem se, 
že bych chtěla jít učit do mateřské školy. V roce 1970 
jsem dostala umístěnku do Kněždubu, kde jsem 
zůstala 38 let. Ve 24 letech už jsem dělala ředitelku, 
protože předchozí paní ředitelka odešla do důchodu. 
Musela jsem si dodělat pedagogickou školu, kterou 
jsem studovala dálkově v Kroměříži, kam jsem jezdí-

vala o sobotách. Po třech 
letech jsem školu úspěš-
ně ukončila a  hned jsem 
zase naskočila na dvoule-
té studium pro ředitelky 
v Brně a dál jsem ještě při 
práci musela chodit na různá školení. Přínosné bylo 
podle mě ježdění na hospitace do jiných školek. Zís-
kávaly jsme zkušenosti, inspiraci a náměty pro práci. 
Každá školka byla jiná – zařízení, výzdoba, pomůcky, 
i každá učitelka byla jiná, bylo to velmi zajímavé. Byly 
jsme sice nervózní, když to padlo na některou z nás 
a přijely se na nás podívat paní učitelky z jiných ško-
lek, ale muselo to být, musely jsme to zvládnout.

Jak se vám líbilo v kněždubské školce?

Dojíždění do Kněždubu bylo obtížné, muselo se pře-
stupovat, jezdilo málo spojů, občas se stalo, že byl 
autobus přeplněný nebo vůbec nepřijel, v zimě jsme 
někdy skončili i v příkopu... Celkově jsem tam ale byla 
spokojená. Vystřídalo se tam několik učitelek, ale asi 
od roku 1980 jsme tam zůstali stejný kolektiv, až než 
jsem odešla. Zpočátku jsme ve školce topili v kam-
nech, kolem jen taková železná ohrada, museli jsme 
si přikládat. Bylo to takové složitější, ale všechno se 
dá zvládnout.

Kdy tam proběhla rekonstrukce?

Rekonstrukci jsme dělali asi od r. 1976, upravovaly se 
třídy, udělalo se ústřední topení, třídy pak byly pěkně 
zařízené. Bylo to sice takové jednodušší, děti neměly 
tolik hraček jako teď, ale o to víc si jich vážily. Učitel-
ky musely více samy tvořit. Teď se dá leccos najít na 
internetu, nějaké náměty, my jsme si všechno vymýš-
lely a tvořily samy. Hodně jsme spolupracovali s obcí, 
která nám vycházela vstříc. Konala se různá vystou-
pení, ale většinou v neděli, jak to tak na vesnici bývá. 
V roce 2003 se zrušily okresy, my jsme se dostali pod 
základní školu, takže jsem pak byla vedoucí učitelka 
pro MŠ. V roce 2008 jsem přešla sem do Sudoměřic 
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zkusit, jaké to je, když se nemusí dojíždět. Tady jsem 
byla spokojená, byl tu dobrý kolektiv, se všemi jsme 
dobře vycházeli.

Co bylo impulsem pro přechod z  Kněždubu do 

Sudoměřic?

Zjistila jsem, že odchází paní Okénková a  že je tu 
volné místo. V Kněždubu jsme byly tři učitelky v MŠ, 
začalo ubývat dětí a nová paní ředitelka nám pořád 
zkracovala úvazky, což pro mě před důchodem sa-
mozřejmě nebylo dobré. A když se mi naskytla mož-
nost jít do Sudoměřic, tak jsem to zkusila. Po takové 
době to pro mě bylo těžké, ale nedalo se nic dělat. 
Bylo tu sice víc dětí, ale zvládnout se to dalo.

Jaký byl přístup rodičů ke škole, k  učitelkám 

v průběhu let?

Rodiče byli dříve víc zaměstnaní. Byla výjimka, když 
byla maminka doma. Maminka doletěla z autobusu, 
vyzvedla si dítě ze školky, neexistovalo, aby ho tam 
nechávala dýl, než bylo nutné. S rodiči nikdy neby-
ly problémy, pokud se například někdo ptal na dítě 
(některé je živější, občas se něco mezi dětmi událo), 
vždycky se dalo všechno vysvětlit, vyřešit.

Liší se nějak dřívější a dnešní děti?

Dětí dříve bylo sice víc, ale vždycky se s nimi dalo do-
mluvit. V dětech nikdy není chyba, s nimi se vždycky 
dá vyjít. Musí se samozřejmě někdy zakročit, něco 

usměrnit, ale vždycky jsme to brali s rezervou. Jsou 
to děti. Na nich se jen odráží to, jaké je to v rodinách. 
Rozdíl mezi tím, jaké to bylo dřív a jaké je to teď, je 
podle mě v  tom, co děti mají. Když jsme například 
objednávali pomůcky nebo chystali hračky třeba na 
Vánoce, ty děti byly vždycky překvapené, nadšené, 
protože to doma neměly. Ale překvapit současné 
děti je už problém, protože všechno mají. Udělat jim 
radost dá mnohem víc práce. Dřív stačilo jen rozsvítit 
vánoční stromeček a děti měly zážitek. Teď to všude 
vidí už dva měsíce dopředu a není jim to vzácné.

Jste ráda, že jste se rozhodla pro tuto profesi?

Já jsem toho nikdy nelitovala! Až ke konci jsem už 
byla hodně unavená. Při této práci je výhoda, že je 
pořád nějaká změna, člověk se pořád musí hýbat, 
pořád něco říkat, neexistuje si sednout. Nikdy není 
nuda, nikdy nevíš, co tě ten den čeká. Jen jsem vždyc-
ky měla strach, aby se některému dítěti něco nesta-
lo. Je to velká zodpovědnost, to si nikdo nedovede 
představit. Naštěstí jsem nic takového závažného 
nezažila.

Měla jste čas i na rodinu a na sebe?

Tak člověk si vždycky musel najít čas. Chodili jsme do 
práce, měli jsme záhumenky, vinohrad... Mám dva 
syny, takže i na ty se muselo dohlížet, věnovat se jim. 
Ale jezdili jsme i na výlety, na dovolené. Hodně času 
zabralo to dojíždění, kluky musela brzo ráno hlídat 

babička, nebo je vyzvedávat ze školky. Po-
tom jak už byli starší, tak to bylo lepší, to už 
tak nevadilo.

Jak trávíte čas teď?

Tak řekla bych, že se nenudím. Máme za-
hrádku, jezdíme se seniory na kole, jezdíme 
do divadla, starám se o  jedenadevadesá-
tiletou maminku, chodíme na vycházky se 
psem. Pořád je co dělat. Užívám si vnoučat. 
Těch starších jsem si tolik neužila, mladší 
chodíme hlídat, nebo jezdí oni sem.

Děkuji za rozhovor
Michaela Janečková



1/2022 www.obecsudomerice.cz

32

Fašaňku, fašaňku …
Po dlouhých dvou letech jsme 
konečně mohli uspořádat tradič-
ní Fašaňkové veselí. I  s  ohledem 
na možná omezení a  protipan-
demická pravidla, byla zvolena 
varianta s  pořádáním průvodu 
jen pod širým nebem. Tak jsme se 
všichni v  sobotu 26. února 2022 
na nádvoří bývalého statku se-
tkali. Před začátkem fašaňku byly 
oceněny děti, které se zúčastnily 
soutěže, kterou v  předchozím 
týdnu pořádal spolek RODIČE DĚ-
TEM, z.s. Následně jsme se posil-
nili výborným svařákem či čajem, 
snad i malou štamprlkou slivovice 
a  vyrazili do ulic za hudebního 
doprovodu Slovácké kapely Ro-
mana Horňáčka z Rohatce. Po tří-
hodinovém pochodu masek naší 
obcí jsme došli zpět na dvůr na-
šeho statku, kde byl pro účastníky 
připraven chutný zvěřinový guláš, 
svařák a  pokračovala zábava až 
do večerních hodin. Myslíme si, že 
varianta „pod otevřeným nebem“ 
se osvědčila a v příštím roce v ní 
budeme pokračovat. Závěrem 
děkujeme Vám všem, kteří jste 
v maskách přišli, také těm, kdo nás 
u  svých domovů pohostil, také 
děkujeme Martinovi Stanislavo-
vi za výborný zvěřinový guláš 
a p. Okáníkovi za víno na svařák.
Další akce, na kterou se těšíme, 
je Karneval, který se uskuteční 
v  sobotu 23. 4. 2022 už v  nově 
otevřeném Společenském centru 
Sudomír.

Vaše Kulturka
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Tříkrálová sbírka
Milí čtenáři zpravodaje,
chtěla bych Vás touto cestou informovat o výsledcích Tříkrálové sbírky v roce 2022. 
Fyzické koledování i umístění statických kasiček je však již ukončeno a celkový prozatímní výtěžek tak činí 
294.904,- Kč.     
Chtěla bych tedy touto cestou moc poděkovat Vám všem, kteří jste otevřeli svá srdce a do Tříkrálové sbírky 
přispěli svým fi nančním darem. Také velice děkujeme za nezištnou pomoc v průběhu Tříkrálové sbírky všem 
koordinátorům a dobrovolníkům, kteří přispěli svým úsilím na dobrou věc. Jen s vaší ochotou lze sbírku rea-
lizovat, proto jsme všem, kdo se na jejím průběhu jakkoliv podíleli, velmi vděční.

Výsledek sbírky nás moc potěšil. Protože jsme na-
konec s ohledem na zdraví koledníků a dárců zvo-
lili variantu, kdy koledníci nechodili dům od domu, 
a zopakovali jsme loňskou podobu sbírky, očekávali 
jsme také podobné výsledky, což se nám potvrdilo. 
Vybralo se sice o 14.965,- Kč méně než v roce 2021, 
ale v dnešní těžké době, kdy je spousta lidí bez práce 
a potýkáme se s velkou ekonomickou krizí, je tento 
výsledek pochopitelný a velice nás těší, že se i přesto 
našla spousta lidí, kteří jsou stále ochotni přispět na 
pomoc potřebným. 
Z výtěžku plánujeme v co nejvyšší míře pomoci li-
dem v  nepříznivých sociálních situacích, kteří se 
nacházejí v  našem regionu působnosti. Jedná se 
především o podporu sociálně slabých rodin i  jed-
notlivých osob, maminek samoživitelek a  lidí bez 
přístřeší. 

Výsledky tříkrálového koledování 2022:

Obec míst Vybráno v Kč Ostatní měny Celkem v Kč 

 Strážnice  26 140 007  0 140 007

 Petrov  6 31 137  + 50 € (= 1 221 Kč) 32 358

 Radějov  2 15 304  0 15 304

 Rohatec  4 45 811  0 45 811

 Sudoměřice  12 50 141  + 7,5 € (= 183 Kč) 50 324

Online kasička ---- 11 100 0 11 100

 CELKEM  50 293 500  + 57,5 €  (= 1 404 Kč) 294 904

Dále bychom chtěli fi nančně podpořit naši terénní 
službu Sociální rehabilitace TERES, kterou se do-
posud nezdařilo zařadit do Základní sítě sociálních 
služeb, a  nemáme tedy na její provoz dostatečné 
fi nanční prostředky, přestože služba je v našem re-
gionu jediná, která pracuje s  osobami s  duševním 
onemocněním v domácím prostředí. V loňském roce 
jsme dokonce museli provoz této služby z důvodu 
zvýšeného zájmu a velké potřebnosti rozšířit.
Také Sociálně terapeutická dílna Kotva, která je naší 
ambulantní službou pracující s osobami s duševním 
onemocněním, by se bez podpory z  TKS neobešla. 
S  nedostatečným fi nancováním tohoto projektu se 
potýkáme již několik let. Do roku 2018 byla její čin-
nost plně hrazena z  Evropského sociálního fondu, 
ale po přechodu na model fi nancování s příspěvkem 
obcí našeho regionu, se fi nanční podpora průběžně 
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snižuje. Protože ale vidíme stálou potřebu tuto služ-
bu udržet se stávající kapacitou, musíme její provoz 
dofi nancovávat, což je v době, která nepřeje pořádání 
benefi čních akcí a prodeji výrobků klientů, velmi ob-
tížné.    
Pokud nám to fi nanční situace umožní, chtěli by-
chom také sjednat podporu pro naše Chráněné 
dílny, které se potýkají již dva roky s vládními ome-
zeními prodejů výrobků na jarmarcích a veletrzích. 
V  současné době jsme rádi, že se nám provozně 
daří, udržet si naše stávající pracovníky bez nutnosti 
snižování jejich stavu. Pro mnohé z nich by takové 
opatření bylo velkým ohrožením, hlavně z důvodu, 
že se ve všech případech jedná o  osoby se zdra-
votním postižením, pro které je chráněný trh práce 
mnohdy jedinou možností, jak najít své uplatnění. 
Scházejí nám tak fi nanční prostředky na obnovu za-
řízení Chráněných dílen. Jedná se především o tech-
nické vybavení šicí a dřevařské dílny, které podléhá 
zubu času a je potřeba jej vyměnit za funkční a pro 

zaměstnance bezpečné pracovní nástroje.
Závěrem bych chtěla ještě jednou všem moc podě-
kovat za dosavadní přízeň a podporu. Pokud se Vám 
naše práce i záměry využití líbí a rozhodnete se, že 
nás chcete dodatečně či znovu podpořit, je to stále 
možné formou ONLINE kasičky na webu Tříkrálové 
sbírky a to celoročně. 
DĚKUJEME VÁM!!!

Za Charitu Strážnice Marie Štípská, ředitelka 

Družební výstava vín 2022
Vážení spoluobčané, 
chtěl bych Vás pozdravit a sdělit Vám několik slov za 
náš spolek Zahrádkářů ze Sudoměřic. Žijeme v  ne-
lehké době a proto Vás tím nebudu dlouho zatěžo-
vat. Po období pandemie tady máme válku a to ni-
komu na dobré náladě nepřidá. Buďme ale optimisti. 
Chtěl bych Vás tímto pozvat na Dru-
žební výstavu vín, která se uskuteční 
v  Sudoměřicích dne 21. května 2022 
od 13:00 hodin. Po dvou letech odkla-
dů, přesunů a rušení věříme, že se tato 
akce uskuteční.
Na Družební výstavu vín dávají vzorky 
vín vinaři ze Sudoměřic, Strážnice, Pet-
rova, Skalice a dalších obcí ze širokého 
okolí. Po několika letech bude možné 
ochutnat a porovnat vína různých vi-
nařů a to si snad nenecháme ujít. Od 

16:00 hodin bude k tanci a poslechu hrát cimbálo-
vá muzika, bohaté občerstvení je zajištěno a snad 
bude i pěkné počasí.
Tímto Vás všechny srdečně na Družební výstavu 
vín zvu a těším se na shledanou nejen na této akci.

Robert Šrédl
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Senioři Sudoměřice
S  novým rokem přišlo konečně aspoň malé na-
dechnutí a  tak jsme se rozhodli, že aspoň neo-
fi ciálně pro naše členy zahájíme úterní klubová 
odpoledne. Sejde se vždy skupina kolem 16 členů, 
někteří přinesou menší občerstvení, uvaříme si 
kávu, čaj či svařák. Hrajeme různé stolní hry a vy-
právíme si. Pro některé z nás je to konečně odtr-
žení od samoty domova, jiní si zase jen tak zkrátí 
zimní odpoledne. 
A je tu fašaňk, který je už v době velkého uvolnění 
opatření a tak jsme se zase sešli na průvodě. Letos 
nás bylo 14 v maskách, někteří i s vnoučaty, jiní se 
zúčastnili průvodu jen tak, jako doprovod a někte-

ří nám zase něco dobrého přichystali. Počasí cel-
kem vyšlo, bylo veselo. Letos se zapojily i některé 
mladší členky z čehož máme radost, protože nám 
starším už dochází síly, ale přesto jsme celou trasu 
všichni zdolali.
V nejbližší době připravujeme v březnu přednáš-
ku, v květnu bychom chtěli jet na prodejní výsta-
vu Floria do Kroměříže a plánujeme podle zájmu 
i zájezd na nějaké divadelní představení. O všem 
vás budou informovat naši úsekoví důvěrníci. Dal-
ší aktivity budou plánovány dle zájmu a  situace, 
uvítáme vaše návrhy.

Růžena Klásková

Klubové odpoledne
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 Senioři na fašaňku
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Vlastimil Hynčica
Jaro máme tady a  snad se i  počasí už umoudří 
a oteplí, bude opět možnost sportovat a jezdit zase 
v  lese na kole. Musím se ohlédnout za minulým  
rokem, kdy se odehrály v mé rodině méně příjem-
né události a snad můžu napsat nejen o cyklistice 
a závodění. Po telefonátu ve čtvrtek 24. 6. 2021 po 
20 hodině, kdy bratr Petr volá, ať se někde schovám, 
že na nás letí silný vítr, a že mu nezůstalo doma nic. 
Z  novostavby mu zbyly jen obvodové zdi v  obci 
Moravská Nova Ves, kde měli koupený dům. Na-
štěstí všichni byli v  pořádku a  byli převezeni do 
Sudoměřic k rodičům, kde mohli přenocovat. Další 
den nás čekalo zachránit aspoň něco, 
co zůstalo v  domě, odvést a  uklidit 
vše, co bylo už poničené.
Tři dny jsem strávil a pomáhal a po-
tkával tu bezmoc všech lidí, co se sta-
lo. Ta touha vše dát do pořádku byla 
velká a všichni dokázali neskutečnou 
sílu a  vůli, která hnala všechny! Byla 
i nepříjemná zpráva, kdy jsem poznal 
pana Sečkáře, který byl můj zákazník 
a na kole najezdil 8000 km za rok. Ne-
měl štěstí a  svému zranění podlehl. 
Osobně jsem zajel k paní Sečkářové, 
předal kytku a obálku. Měli poničené 
tři domy a to je moc zlé a jejich hospo-
da byla zbořena do základu. 
Přes všechny komplikace, které byly, 
jsme začali řešit opravu Petrova 
domu. Nebylo dřevo na střechu, tak 
se měsíc čekalo. Řešila se pojišťovna 
a  řešení peněz na opravu. Kamarád 
cyklista založil sbírku pro rodinu Petra 
a ta se povedla. Kamarádi cyklisti, co 
ho znají, jeho zákazníci, známí i  ne-
známí dárci vybrali pět set tisíc a  ty 
byly použity na střechu, která byla 
potřeba první. Pojišťovny nestíhaly 
řešit žádosti. Někteří vozili osobně pe-

níze v obálce a tyto peníze byly důležité, protože se 
hned použily. Tímto chci všem, co pomohli a mohli 
přispět moc poděkovat a moc si toho vážím, pro-
tože být bez domu není snadné. Všechny zasažené 
obce mají ještě hodně práce před sebou, ale pokud 
budou mít opravené své domy, budou občané 
klidnější a spokojenější. Snad se vše postupně vrátí 
alespoň to, co půjde do původního stavu. Držím jim 
palce a snažím se pomáhat. Snad se to už nebude 
nikde opakovat! 
Děkuji za pomoc

Vlasta Hynčica
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