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Slovo starosty… 
Vážení spoluobča-
né, čtenáři našeho 
Sudoměřického 
zpravodaje,
jaro už se pomalu 
loučí a  před námi 
je období prázdnin, 
dovolených, ale 
také sklizně úrody 
na polích a zahrád-
kách.
Ve světě, ale i  na 

úrovni našeho státu, došlo ke zrušení pandemické 
situace a k uvolnění protipandemických opatření. 
Na druhou stranu se situace na Ukrajině nelepší.  
Snad se celý konfl ikt brzy v  dobré obrátí, neboť 
jakýkoliv konfl ikt vždy nejvíce postihne obyčejné 
nevinné lidi, kteří trpí nejvíce. 
Bez ohledu na vše, co se děje, život v naší obci se 
rozjel po uvolnění opatření naplno. Všechny akce, 
které byly naplánované, zdárně proběhly. Otevření 
společenského centra Sudomír, Karneval, Pohádko-
vá školní akademie, Výstava vín, Hody, Od tabletu 
zpátky k světu – tyto akce se uskutečnily, k radosti 
pořadatelů, za hojné účasti návštěvníků. O někte-
rých akcích se dozvíte více uvnitř zpravodaje. 
Z  pohledu investičních akcí, bylo období velmi 
plodné. V  březnu bylo dokončeno Společenské 
centrum Sudomír, nyní chybí provést výsadbu ze-
leně, ale čekáme na správné agrotechnické lhůty. 
Dokončena je již cyklostezka na Petrov, nyní probí-
há proces kolaudace. Stavební práce se nevyhnuly 
také areálu ve Starém potoku - byl vybudován nový 
přístřešek nad pódiem, samotné pódium dostalo 
nový „kabát“ a také taneční parket dostal nový po-
vrch. Zároveň bylo opraveno několik úseků míst-
ních komunikací. Mnozí z  Vás si jistě všimli nové 
květinové výzdoby v obci, a to na návsi, a také v uli-
ci Pod Vápenkami. V realizaci je revitalizace prostor 
u bývalé Býkárny, která nabrala zpoždění z důvodu 

plánované instalace sloupu pro přesunutí čapího 
hnízda v místě stavby. Toto přesunutí realizuje na 
základě požadavku České ornitologické společnos-
ti fi rma EG.D a.s.. 
Významného ocenění dosáhla naše obec v soutěži 
Vesnice roku 2022, kdy za svou prezentaci obdržela 
oranžovou stuhu, která nám zajistila postup do ce-
lorepublikového kola, které proběhne na počátku 
září, a  také významnou částku do rozpočtu obce. 
Více o této soutěži se dozvíte uvnitř toho listu.
Co nás čeká v  následujících týdnech a  měsících? 
Mimo již zmiňované revitalizace prostor u  Býkár-
ny, také bude pravděpodobně probíhat oprava 
další části střechy, na kterou jsme obdrželi dotaci 
z Havarijního programu Ministerstva kultury a také 
z Jihomoravského kraje, také dokončíme výsadbu 
zeleně u společenského centra a začneme budovat 
část přístupové komunikace s parkovištěm k přísta-
vu Pod Výklopníkem na Baťově kanálu. Na tuto akci 
jsme také obdrželi dotaci, tentokráte z Fondu ma-
lých projektů programu INTERREG V-A SK-CZ.
Zastupitelé se sešli celkem dvakrát a  projednáva-
li běžnou agendu – rozpočtová opatření, dotační 
smlouvy, převody majetku atd. Podařilo se nám 
najít, po osmi letech jednání, shodu s  vlastníkem 
pozemků v areálu bývalé střelnice Valcha a dohod-
nout se na směně. Nyní nás čeká ještě další kolo jed-
nání, na převodu samotné bývalé hájovny. Snad se 
vše podaří do zdárného konce dokončit a celý areál 
bude znovu sloužit ve prospěch našich spolků. Na 
konci 35. zasedání dne 30.5.2022 podal rezignaci 
na post zastupitele pan Tomáš Kočvara, Dis, který 
hodlá kandidovat do zastupitelstva v obci Ratíško-
vice, kde již několik let se svou rodinou žije. Za téměř 
12  let co byl v  Sudoměřicích zastupitelem, z  toho 
více jak půldruhého roku také místostarostou, byl 
jednoznačně výraznou osobností. Dovolte, abych 
mu tímto způsobem za jeho práci v zastupitelstvu 
poděkoval a popřál mu v životě všechno dobré. Na 
jeho uvolněné místo nastoupí další náhradník (ná-
hradnice) v pořadí dle výsledku voleb v roce 2018.  
V  letošním roce také končí funkční období stáva-
jících zastupitelů a 23. a 24. září proběhnou nové 
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volby do zastupitelstva obce a také si budeme volit 
nového zástupce našeho volebního obvodu do Se-
nátu Parlamentu ČR. Využijte, prosím, této možnos-
ti, jak se zapojit do dění nejen v naší obci, ale i v naší 
zemi. Každý hlas je důležitý. Stejně jako v minulosti 

i v  letošním roce budeme společně vybírat 11 za-
stupitelů. 
Přeji Vám všem krásné a pohodové prožití nadchá-
zejících prázdninových dnů.

František Mikéska, starosta obce 

Usnesení z 34. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 28. 3. 2022
Usnesení č. 34/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovate-
li zápisu pana Tomáše Kočvaru, DiS. a  pana Martina 
Mikla ml., zapisovatelem určuje Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č.1: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený 
program 34. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č.2: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí předsedou fi -
nančního výboru paní Ivanu Rybeckou.
Hlasování č.3: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (I. Rybecká)
Usnesení č. 34/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na r. 2022. 
Náklady zvýšeny o 864 400,- Kč a fi nancování zvýšeno 
o 864 400,- Kč.
Hlasování č.4: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 6.5.2011 
o nájmu obecní hospody v návaznosti na stav svěřené-
ho majetku movitého majetku v předloženém znění.

Hlasování č.5: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi 
spoluvlastnického podílu id. 1/3 k  pozemkům parc. 
č. 1052/4, 1054, 1055 a  1056 v  k.ú. Sudoměřice od 
XXXXX za celkovou cenu 19 718,- Kč.
Hlasování č.6: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 340 v k.ú. Sudoměřice za celkovou cenu 
20 700,- Kč bez DPH bez příslušenství, která je nižší než 
cena v daném čase obvyklá, a to z důvodu narovnání 
majetkoprávních vztahů a  již dříve přijatých usnese-
ní Zastupitelstvem obce Sudoměřice při obdobných 
prodejích pozemků.
Hlasování č.7: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 34/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí řád-
né splnění závazků vzniklých z  Kupní smlouvy, o  zří-
zení práva zpětné koupě ze dne 2.12.2015 mezi Obcí 
Sudoměřice a XXX a pověřuje starostu obce k vyřízení 
všech potřebných náležitostí pro výmaz – zrušení to-
hoto práva z KN na LV č. 2594 pro obec a k.ú. Sudo-
měřice.
Hlasování č.8: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (I. Rybecká)
Usnesení č. 34/8 bylo schváleno.
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Usnesení č. 34/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:
- za účelem realizace malého projektu „Zlepšení 

přístupu ke kulturní památce Výklopník – Baťův 
kanál vč. propagace kulturního dědictví na obou 
stranách hranice, Obec Sudoměřice, 8. výzva – 6c“

- zajištění fi nančních prostředků na předfi nancování 
a  spolufi nancování realizovaného projektu ve výši 
rozdílu celkových výdajů malého projektu a posky-
tovaného NFP v souladu s podmínkami poskytnutí 
pomoci s vyčleněnou celkovou částkou 47 819, 93 €.

Hlasování č.9: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu 
obce zahrnout částku na předfi nancování projektu 
s  názvem “Zlepšení přístupu ke kulturní památce Vý-
klopník – Baťův kanál vč. propagace kulturního dědic-
tví na obou stranách hranice, Obec Sudoměřice, 8. vý-
zva – 6c“ do příštího rozpočtového opatření k rozpočtu 
obce Sudoměřice na rok 2022 ve výši 47 819, 93 €.
Hlasování č.10: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje o  účasti 
Obce Sudoměřice ve veřejné dražbě pod číslem jed-
nacím 093 Ex 625/05-151 a pověřuje starostu a mís-
tostarostu obce k zajištění veškerých kroků vedoucích 
ke koupi předmětu dražby.
Hlasování č.11: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje v  sou-
vislosti s  připravovaným rozšířením komunikace 
v průmyslové zóně Plánovací smlouvu mezi Obcí Su-
doměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 
00285331 a fi rmou CZECH UNITE MONT s.r.o., brněn-
ská 3983/61a, 695 01 Hodonín, IČ: 0737802.
Hlasování č.12: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje podání při-
hlášky do soutěže Vesnice roku 2022 a pověřuje sta-
rostu a místostarostu k zabezpečení veškerých pod-
kladů potřebných k hodnocení.
Hlasování č.13: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 34/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje svého zá-
stupce do Školské rady Základní školy a Mateřské ško-
ly Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organiza-
ce, Sudoměřice č. 29, a to Davida Janečka.
Hlasování č.14: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 34/14 bylo schváleno.

Usnesení z 35. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 30. 5. 2022
Usnesení č. 35/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli 
zápisu paní Ivanu Rybeckou a pana Radka Salčáka, za-
pisovatelem určuje Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č.1: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 (I. Rybecká, R. 
Salčák)
Usnesení č. 35/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený 
program 35. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č.2: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bare na vědomí Roz-
počtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na r. 2022. Pří-
jmy sníženy o 3 899 200, náklady sníženy o 3 230 700 
Kč a fi nancování zvýšeno o 668 500 Kč.
Hlasování č.3: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/3 bylo schváleno.
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Usnesení č. 35/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Roz-
počtové opatření č. 4 k rozpočtu obce na r. 2022. Pří-
jmy jsou beze změny, náklady zvýšeny o 609 200 Kč 
a fi nancování zvýšeno o 609 200 Kč.
Hlasování č.4: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Roz-
počtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na r. 2022. Pří-
jmy zvýšeny o 72 600 Kč, náklady zvýšeny o 845 400 
Kč a fi nancování zvýšeno o 781 800 Kč.
Hlasování č.5: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2022. 
Příjmy se nemění, náklady zvýšeny o 986 400 Kč a fi -
nancování zvýšeno o 986 400 Kč.
Hlasování č.6: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi po-
zemku parc. č. 1052/26 o výměře 29 m² v k.ú. Sudomě-
řice od XXXXX za celkovou cenu 870 Kč.
Hlasování č.7: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi 
pozemků ve spoluvlastnickém podílu 1/20 parc. č. 
1052/47, 1052/54, 1052/56, 1195/2, 1195/4, 1237/58, 
4061, 4073 o celkové výměře 1694 m² v k.ú. Sudomě-
řice od XXXXX za celkovou cenu 2 337 Kč.
Hlasování č.8: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi po-
zemku parc. č. 5346 o výměře 294 m² v k.ú. Sudoměři-
ce od XXXXX za celkovou cenu 7 350 Kč.
Hlasování č.9: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje směnu po-
zemků parc. č. 3669 o výměře 402 m² za pozemek parc. 
č. 1781/76 o  výměře 294 m² v  k.ú. Sudoměřice mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice 
a XXX s doplatkem ze strany XXX ve výši 2 700 Kč.
Hlasování č.10: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje směnu 
pozemku parc. č. 148 v  k.ú. Sudoměřice za nemovi-
tosti parc. č. 623 a  624 v  k.ú. Sudoměřice vč. stavby 
na pozemcích stojících, s doplatkem ze strany XXXXX 
v celkové výši 2 119 000 Kč za podmínky zřízení před-
kupního práva ve prospěch Obce Sudoměřice na jí 
převáděné nemovitosti.
Hlasování č.11: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje směnu po-
zemků v k.ú. Sudoměřice takto:
- Obec Sudoměřice nabude do svého vlastnictví 

pozemky parc. č. 1950, 1951 a  1953, které jsou 
nyní ve vlastnictví ČR – s právem hospodařit s ma-
jetkem státu – Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774,

- ČR – s právem hospodařit s majetkem státu – Stát-
ní pozemkový úřad do svého vlastnictví nabude 
pozemky parc. č. 2180, 2192, 2129, 2750 a  2753 
v k.ú. Sudoměřice.

Směna nemovitostí je řešena bez doplatku.
Hlasování č.12: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o poskytnutí nenávratného fi nančního příspěvku z fon-
du malých projektů na realizaci přístupové komunikace 
k Výklopníku mezi obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Regionem Bílé Kar-
paty, nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ: 70849153.
Hlasování č.13: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/13 bylo schváleno.
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Usnesení č. 35/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kra-
je č. JMK07663/22/ORR na údržbu zeleně v obci mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměři-
ce, IČ: 00285331 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo 
náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337.
Hlasování č.14: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 35/14 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu č. 
18/2022/Dot o poskytnutí účelové dotace z  rozpočtu 
obce Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 
322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Městem Ho-
donín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín, IČ: 
00284891, kterou Obec Sudoměřice spolufi nancuje 
minimální síť předem odsouhlasených sociálních slu-
žeb v rámci ORP Hodonín celkovou částkou 142 800 Kč.
Hlasování č.15: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/15 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o dílo na akci „Oprava části střechy bývalého Panského 
statku č.p. – III. etapa“, mezi Obcí Sudoměřice, Sudomě-
řice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a fi rmou H&B 
delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661.
Hlasování č.16: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (I. Rybecká)
Usnesení č. 35/16 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/17:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspě-
vek ve výši 7 500 Kč na podporu provozu Linky bez-
pečí, z.s.
Hlasování č.17: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje poskytnutí 
příspěvku na rekonstrukci stacionáře vlaštovka ve výši 
50 000 Kč.
Hlasování č.18: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 5 (I. Rybecká, 
T. Janeček, D. Janeček, J. Kaluža, R. Salčák)
Usnesení č. 35/18 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/19:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspě-
vek Klubu Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 
47922281.
Hlasování č.19: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/19 bylo schváleno.

Usnesení č. 35/20:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo žádost 
XXX o přidělení obecního bytu v Sudoměřicích.
Hlasování č.20: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/20 bylo schváleno.

František Mikéska – starosta
Robert Šrédl – místostarosta 

Rekonstrukce areálu ve Starém potoku
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Vesnice roku 2022
Po dvouleté pauze způsobené koronavirem byla 
v letošním roce opět vyhlášena soutěž Vesnice roku 
2022. Stejně jako v  roce 2019, tak i  v  letošním roce 
jsme naši obec do této soutěže přihlásili. Spolu s námi 
mělo v letošním roce odvahu se přihlásit do soutěže 
dalších 174 obcí z České republiky a z toho 20 z naše-
ho Jihomoravského kraje. Konkurence byla obrovská.
Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatelstvo ven-
kova k aktivní účasti na rozvoji své obce, ukázat tak 
svoji rozmanitost, pestrost, udržování tradic, spolu-
práci mezi jednotlivými organizacemi za podpory 
samosprávy. Soutěž je o  lidech, volnočasových čin-
nostech, zázemí, infrastruktuře atd. Soutěž vyhlašuje 
Spolek pro obnovu venkova, SMS ČR, SMO ČR, MMR 
a Ministerstvo zemědělství. 
Přihlásit se mohou obce do 7 500 obyvatel. Soutěží 
se ve dvou kolech, nejprve v krajském kole, následně 
držitelé stuh (kategorie) postupují do celostátního 
fi nále jednotlivých kategorií. Do přihlášené obce při-
jede hodnotící komise a každá obec má pak 2 hodiny 
na to, aby odprezentovala život obce v průběhu ce-
lého roku. Hodnotí se mnoho oblastí, péče o vzhled 
a veřejná prostranství, vedení kronik, knihovna, péče 
o stavební fond, podnikání, vybavenost obce, úspory 
energií, informační technologie, spolupráce obce se 
spolky a organizacemi, aktivita občanů, a mnohé další. 
V krajském kole se uděluje:
• Zlatá stuha – za celkový vyvážený život v obci
• Oranžová stuha – za spolupráci se zemědělským 

subjektem hospodařícím v krajině a zároveň spo-
lupráci se spolky hospodařící v krajině – mysliv-
ci, rybáři, včelaři, sadaři, zahrádkáři či vinaři atd. 
Dále za prezentaci místních produktů, spolupráci 
s MAS či DSO.  

• Modrá stuha – za společenský život
• Bílá stuha – za práci s mládeží
• Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Soutěž tedy není jen o tom, kolik máme komunikací, 
budov, ale o lidech, volnočasovém životě, spolupráci 

samosprávy se spolky, subjekty v rámci naší komunity 
a celého mikroregionu. 
Do Sudoměřic v  letošním roce přijela 10-ti členná 
komise ve čtvrtek 9. června 2022. Přestože celý den 
pršelo, na potřebné dvě hodiny se počasí umoudři-
lo a my mohli společně ukázat komisi naši krásnou 
obec. Nejprve jsme začali ve Společenském centru, 
kde vystoupily děti, byla odprezentována různo-
rodost, pestrost života v  naší obci. Přes prohlídku 
školy, ukázky návsi, přes Vápenky, sklepní uličku, 
OÚ a rybník Bařinky jsme se dostali až na přístaviš-
tě Pod Výklopníkem, kde nám prezentace po dvou 
hodinách skončila. Na druhý den v pátek 10. červ-
na 2022 byla v odpoledních hodinách v obci, která 
v  roce 2018 získala zlatou stuhu, tedy v  Hruškách 
v  okrese Vyškov, uspořádána tisková konference 
a byly vyhlášeny výsledky. Jelikož jsme přijeli s časo-
vým předstihem, měli jsme možnost si pohovořit se 
zástupci místních spolků a zjistit, jak to chodí na ves-
nici, které byla v našem kraji v roce 2018 vyhlášena 
jako nejlepší. O chvíli později bylo zahájeno samot-
né vyhlašování výsledků. Obec Sudoměřice nako-
nec získala Oranžovou stuhu za spolupráci a činnost 
samosprávy, spolků, zemědělských subjektů a  cel-
kovou vyváženost obce. Toto ocenění s sebou nese 
i postup do celostátního fi nále, které se uskuteční na 
začátku září a zde budeme zastupovat náš kraj mezi 
ostatními držiteli oranžových stuh z ostatních krajů. 
Dalším zjištěním bylo, že za toto ocenění získáme 
dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 600 000,-
Kč a v případě úspěchu v celostátním kole bude tato 
částka ještě vyšší. Veškerá ocenění budou předána 
v průběhu prázdnin ve vítězném Kostelci u Kyjova 
na slavnostním předávání cen. Buďme hrdí na to, že 
Sudoměřice jsou krásná a malebná vesnička, která 
se nemá za co stydět. Věřím proto, že se s opětov-
nou pomocí spolků a dalších osob, které se podílejí 
na našem volnočasovém vyžití, určitě neztratíme ani 
v zářijovém celostátním kole.

František Mikéska, starosta obce
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Tomáš Kočvara - rozloučení
Vážení spoluobčané, 
po třech volebních obdobích v zastupitel-
stvu obce Sudoměřice jsem na 35. zasedání 
zastupitelstva obce předal svoji rezignaci 
na mandát zastupitele do rukou starosty 
obce pana Františka Mikésky.
Je to již 12 let, kdy mně poprvé oslovil pan 
Marian Kočiš, jestli bych se nepřipojil na 
kandidátku tehdy „Strany nezávislých kan-
didátů“ a  jak jsem následně v  roce 2010 
usedl, co by zvolený zastupitel, v zasedací 
místnosti obecního úřadu a do rukou pana 
Stanislava Tomšeje složil zastupitelský slib.
Po dvou letech ve funkci a bez předchozích 
zkušeností v  komunální politice přede mnou stála 
nová výzva – vystřídat odstupujícího Mgr. Tomáše 
Tomčalu na pozici místostarosty obce a tuším to bylo 
v pátek ráno, kdy mně paní Marie Gavlíková a Marie 
Cutáková vítaly na obecním úřadě a vysvětlovali mi, 
kde se co nachází. A že toho nebylo zrovna málo.
O to větší odměnou a motivací pro budoucí půso-
bení v  obci bylo mé vítězství v  komunálních vol-
bách na podzim roku 2014. Následná povolební 
vyjednávání však nevedla k  dohodě, a  pozici ve 
vedení jsem neobhájil. Obdobná situace nastala 
v  roce 2018, kdy jsme společně založili Sdružení 
nezávislých kandidátů pro Sudoměřice a  ani přes 
velký úspěch a  zisk 4 mandátů nebyla povolební 
vyjednávání proměněna. Nebylo to však 
překážkou pro další práci a  plnění úkolů, 
které před námi stály.
Působením v  zastupitelstvu, v  komisích 
a výborech jsem získal nové znalosti, kon-
takty a  zážitky, které mi navždy zůstanou. 
Těší mně, že se mi dostala příležitost předat 
zkušenosti svým kolegům ze SNK, se který-
mi jsem poslední 4 roky společně fungoval 
a přál bych si, aby si každý občan mohl vy-
zkoušet jaké to je rozhodovat v  záležitos-
tech týkajících se hospodaření obce, vážit 

veřejný zájem, a  především nést odpovědnost za 
svá rozhodnutí, za každé zvednutí ruky.
Rád bych poděkoval především rodině za podpo-
ru, kterou mi věnovali a také Vám všem. Dovolte mi 
popřát všem lidem v Sudoměřicích, pevné zdraví, 
štěstí a spokojenost v dalším životě. Přeji obci, aby 
i nadále vzkvétala, a byla pro všechny důstojným, 
klidným a bezpečným domovem.
Na rodnou obec nikdy nezapomenu, je to jako když 
přesadíte strom, bude spokojně růst jinde, ale koře-
ny, kořeny ty zůstávají….
S úctou

Tomáš Kočvara
bývalý zastupitel obce Sudoměřice   
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Výkup pozemků
Vážení spoluobčané, vlastníci pozemků v  Sudo-
měřicích,
v  posledních týdnech se ve Vašich poštovních 
schránkách objevily nabídky na výkup zeměděl-
ské půdy od různých společností. Všechny mají 
společné jedno – kupující hodlají na pozemcích 
zemědělsky hospodařit. Samozřejmě se jedná 
o zavádějící informace s cílem za výhodnou cenu 
odkoupit jako investici pozemky, které následně 
kupující přeprodává dál a  fakticky nikdy na po-
zemcích hospodařit nebude. Výkupní cena, která 
je Vám od těchto osob nabízena je navíc velmi 
podhodnocená. Protože půda patří mezi dědictví 
našich předků a  chceme v  budoucnu realizovat 
opatření proti suchu a pro zadržování vody v kra-
jině, vytvářet biokoridory, biocentra, remízky, ob-
novovat polní cesty, aleje atd., tak Obec Sudoměři-
ce vykupuje pozemky v katastrálním území obce. 

Můžeme Vám zaručit, že Vaše pozemky nebudou 
využity ke spekulativnímu prodeji a budeme díky 
nim moci realizovat některé z  výše uvedených 
projektů. Příkladem takové realizace, která se nám 
v nedávné minulosti povedla, je kupříkladu Proti-
erozní vegetační pás nad obcí mezi spodní a horní 
cestou na Mlýnky, biocentrum Kratiny, ovocná alej 
Díly za zahradou a Staré Hory a další.  Vždy Vám 
nabídneme cenu odpovídající jejich hodnotě a fé-
rovou pro obě strany. 
Pokud vlastníte pozemky a zamýšlíte se nad jejich 
prodejem, žádáme Vás, abyste se obrátili na obec 
a upřednostnili obec při prodeji. Vyřídíme za Vás 
veškeré formality, potřebné pro převod nemovi-
tosti, tzn. Kupní smlouvu, Návrh na vklad práva do 
KN, apod. Na OÚ Sudoměřice Vám rádi poradíme, 
jakým způsobem při prodeji postupovat.

František Mikéska, starosta
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Ukliďme Sudoměřice
I  přes chladné počasí v  Sudoměřicích proběhla 
v  sobotu 2.dubna 2022 v  naší obci tradiční akce 
„Ukliďme Sudoměřice“, kterou spolupořádalo Mys-
livecké sdružení Valcha Sudoměřice s OÚ Sudomě-
řice. I přes chladné počasí přišlo více jak 20 účast-
níků, kteří pročistili Sudoměřický potok, Lopatu, 
okolí obchvatu atd. Na konci dopoledne nemohla 
chybět zasloužená odměna. 
Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili a pomohli 
udělat něco pro přírodu v blízkém okolí obce.

František Mikéska
starosta obce Sudoměřice
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Společenské centrum Sudomír
Vážení čtenáři Sudoměřického zpravodaje, 
dne 27.března 2022 bylo slavnostně otevřeno Spo-
lečenské centrum Sudomír. Tím byla také dokonče-
na jedna z největších investičních akcí posledních 
let. Nejprve mi dovolte, abych krátce rekapituloval 
myšlenky, které vedly k vybudování tohoto zařízení. 
Poté, co na počátku 90 tých let minulého století byla 
navrácena původním majitelům hospoda i s kultur-
ním sálem, došli občané Sudoměřic o prostor, který 
by sloužil pro pořádání společenských akcí, plesů 
a zábav pro širokou veřejnost a také o prostor pro 
mokrou variantu tradičních Hodů.
Na počátku nového tisíciletí rozhodlo tehdejší 
zastupitelstvo o  vybudování tolik chybějící tělo-
cvičny jednak pro potřeby dětí v ZŠ a pro širokou 
veřejnost, ale také jako prostor pro konání větši-
ny společenských akcí zejména v zimním období. 
S přibývajícím časem a také s přibývajícím zájmem 
o spolkovou činnost, začíná docházet ke kolizi při 
využívání tělocvičny zejména v zimě. Jakákoliv akce 
(i menší) pořádaná v tělocvičně, znamenala několik 
dní předem instalaci koberců, tanečního parketu, 
stolů, židlí atd., bez ohledu na počet účastníků. Po 
ukončení akce, zpravidla o  víkendu byla potřeba 
znovu obnovit chod tělocvičny pro výuku.  
Zastupitelé se začali intenzivně zabývat tím, jak ten-
to problém vyřešit. Nápadů a variant bylo několik, 
ale po zhodnocení všech okolností, zejména také fi -
nanční zátěže při budoucím provozu nové budovy, 
bylo v roce 2016 rozhodnuto o přístavbě stávající 
tělocvičny a tím vytvoření další části – sálu a vybu-
dování tolik potřebného zázemí – bufetu a předsálí. 
Vytvořením projektové dokumentace byl pověřen 
Ing. Petr Valachovič ze Strážnice. Před zahájením 
stavby samotné, bylo nejprve potřeba zrealizovat 
přeložku kanalizace, neboť byla v kolizi s budoucí 
stavbou. Ta se dokončila v roce 2018 fi rmou Inže-
nýrské stavby z  Rohatce. Následně se čekalo na 
vhodný čas pro vypsání výběrového řízení na do-
davatele stavby centra a  doba covidová byla pro 

všechny investory doba, kdy ceny stavebních prací 
byly na nejnižší úrovni. V dubnu 2020 bylo vypsáno 
výběrové řízení na dodavatele, které vyhrála fi rma 
STAMOS Uherské Hradiště a v září se začalo stavět. 
V  průběhu stavby bylo rozhodnuto o  kompletní 
rekonstrukci také sociálek a  celého okolí centra, 
ale tyto práce si již obec zajištovala dodavatelsky 
sama, převážně s  místními fi rmami a  živnostníky. 
Bylo provedeno zateplení, rekonstrukce topení 
s výměnou kotlů, elektroinstalace, instalována byla 
rekuperace vzduchu v celé budově, sociální zaříze-
ní bylo optimalizováno a nově obloženo, instaloval 
se nový kazetový strop. K zásadním změnám došlo 
také v  blízkém okolí této stavby. Parkoviště je již 
dokončeno, budoucí atrium se pomalu staví, nyní 
čekáme na vhodné agrotechnické lhůty pro výsad-
bu zeleně.
Přes vynaložené úsilí a  fi nance, jsme pevně pře-
svědčeni, že vybudováním Společenského centra 
Sudomír, Sudoměřice získaly prostor, který svou 
funkčností, vybaveností, vzhledem a  variabilitou 
bude důstojným a plnohodnotným dějištěm větši-
ny společenských akcí v Sudoměřicích.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na 
přípravě a realizaci celé akce jakkoliv podíleli, výsle-
dek stojí za to.

František Mikéska, starosta

Celkové náklady jsou následující:

Přeložka kanalizace, vybudo-
vaná v roce 2018

110 000 Kč

Samotná stavba 12 500 000 Kč

Rekonstrukce sociálek 1 400 000 Kč

Nové vybavení 850 000 Kč

Další náklady – PD, TDI, BOZP, 
Studie vnitřních prostor

434 000 Kč
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Naše tělocvična
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
hurá, můžem slavit, tělocvičnu máme zpět.
Muselo to trvat dlouhé měsíce,
aby z tělocvičny byla opět krasavice.
Prošla velkou proměnou,
máme ji teď hezkou a hlavně zvětšenou.
K tělocvičně totiž pár metříků přistavěli,
o kulturní prostory ji vylepšili.
Bude v ní nyní velké vyžití,
každý se na ni může těšiti.
Krásné plesy a divadla, zde mohou být,
kdo chce, může se přijít veselit.
Na svátky a slavnosti, hezký program připravíme,
přijďte, jste zváni, rádi vás uvidíme.

Chcete vědět, na co se my děti nejvíc těšíme?
Až si tu pořádně zařádíme.
Nebojte se, nic nezboříme.
Budem si tu hlavně hrát,
cvičit, tančit, běhat a třeba i s balónem si driblovat.
Srandu, radost, všichni užijeme,
když společně si zahrajeme.

A tak si tu naši hezkou tělocvičnu v Sudkách všichni užívejme
a jen krásné chvíle v ní prožívejme.

Jana Miklová
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Karneval
V dubnu se po dlouhé době nuceného volna vrá-
til i náš rodinný karneval. Byla to první akce, která 
byla pořádána v nově otevřeném Společenském 
centru Sudomír. Letos se jako každý karneval ode-
hrával v  tematickém duchu, a  to v  duchu pirát-
ském. Mohli jsme proto vidět nespočet krásných 
pirátských, ale i  jiných masek a  k  tomu parádní 
pirátskou výzdobu i s truhlou plnou pokladů pro 
děti a všechny návštěvníky. Jak bylo zmíněno, ne-
chyběly zde ani jiné krásné masky, ve kterých se 
nám nepřišly ukázat pouze děti, ale i celé rodiny. 
Po celou dobu si všichni návštěvníci mohli zasou-
těžit v různých soutěžích jako bylo skákání v pytli, 
židličkovaná nebo například klobouková soutěž. 
Soutěžilo se o mnoho krásných cen. Proběhla také 
soutěž o nejkrásnější masky celého karnevalu, kte-
rá byla rozdělena do 4 kategorií, a to děti do 4 let, 

děti z mateřské školy, děti ze základní školy a také 
kategorie pro celou rodinu. Všem výhercům, které 
si zvolilo samo publikum a návštěvníci karnevalu 
moc gratulujeme. K  ukončení karnevalu, dostalo 
každé dítko foliový balónek naplněn héliem, který 
ještě pár dní po karnevalu zdobil jeho pokojíček. 
Po celou dobu karnevalu se mohli všichni občer-
stvit v bufetu, který premiérově zařizovala Kultur-
ka a byl zde velký výběr všech možných pochutin 
a  nápojů. Velké díky patří také sponzorům, kteří 
darovali krásné ceny pro děti i rodiny, také všem, 
kdo karneval připravili a  v  neposlední řadě také 
Vám všem, kteří jste se přišli pobavit. Přejeme Vám 
krásné slunečné prázdniny a těšíme se až se všich-
ni setkáme na neonové párty na konci srpna.  

Kulturka
foto: Jindřich Zavřel - photography
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Hody milé hody, už jsem dohodoval…
Po dvouleté přestávce zaviněné vládními opatře-
ními se opět o prvním červnovém víkendu usku-
tečnily tradiční Hody 2022. Program byl bohatý, 
rozdělený do tří dnů. 
Přípravy na Hody 2022 začaly dávno před nimi. 
Zkoušela se vystoupení, chystaly se kroje, růže, 
výzdoba obce, atd. Páteční den začal pro chasu 
a  všechny ostatní, kteří zajišťují průběh hodů už 
v  šest hodin ráno. Jelo se do lesa pro 3 májky – 
jedna na kolečko, druhá ke stárce a  třetí ke stár-
kovi. Po jejich dovezení do Starého potoka mohlo 
začít zdobení nejen májek, ale i celého areálu. Li-
diček ochotných pracovat bylo dost, práce šla od 
ruky, vše se zdárně podařilo do dvou odpoledne 
nachystat tak, aby večerní taneční zábava měla již 
náležitou kulisu. Hudební doprovod na páteční 
zábavě tentokráte zajistila kapela V.S.P. Band.  Před 
půlnocí nechyběla ani tradiční tombola.
Sobotní program začínal mší svatou, pak vyšel ho-
dový průvod ke stárkovi a stárce a na statek, kde 
bylo potřeba Hody 2022 povolit. Hody povoleny 
byly, a tak mohl program pokračovat do areálu ve 
Starém potoku. Zde nás čekalo krásné a poutavé 
vystoupení krojovaných, za doprovodu Tomáše 

Tomčaly. Po krátké přestávce pokračoval hodový 
program večerní zábavou s  dechovou hudbou 
Mistříňanka, která nám vyhrávala také v  kostele 
a v průvodu. 
Nedění odpoledne bylo premiérově ve znamení 
posezení u cimbálu ze doprovodu CM Danaj, které 
bylo příjemným zakončením náročného hodové-
ho víkendu.
Nás jako pořadatele příjemně překvapila výborná 
účast po všechny dny letošních hodů, za to Vám 
všem, kteří jste nezůstali doma a přišli se s námi 
pobavit a užít si veselí, mnohokrát děkujeme.
Zároveň děkujeme všem, kteří jste ke zdárnému 
průběhu Hodů 2022 jakkoliv přispěli – krojovaným 
a jejich vedoucím za přípravu vystoupení, sponzo-
rům za jejich dary do tomboly, kapelám za úžasný 
zážitek a  všem ostatním. Další akcí bude Pohodo-
vý večer s Václavem Neckářem 15. července 2022. 
Předprodej vstupenek již probíhá přes aplikaci 
smsticket.cz, tak neváhejte a nenechte si ujít vystou-
pení této naší hudební legendy v Sudoměřicích.
Děkujeme za podporu

Vaše Kulturka 
foto: Jindřich Zavřel, facebook
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Místní knihovna
Milí čtenáři,
chtěla bych Vás informovat o  dalších novinkách 
z naší knihovny.
Tou první je otevírací doba během letních prázd-
nin, tedy od 1. 7. do 31. 8.. V tyto měsíce se nebu-
de půjčovní doba nijak měnit, takže bude platit 
již dnes nastavená výpůjční doba. Což znamená, 
že bude otevřeno každý druhý týden v úterý od 
15:00 do 18:00 a v pátek od 14:00 do 20:00. Další 
termíny otevření knihovny (označeny barevně) až 
do konce tohoto roku najdete v  okně knihovny 
nebo na webových stránkách v sekci Služby. 
Na webových stránkách si můžete také prohléd-
nout seznam části nových knih k vypůjčení, které 
jsem objednala tento rok a který byl inspirovaný 
také Vašimi knižními požadavky. Za všechny tipy 
na knihy děkuji a budu se tímto seznamem inspi-
rovat i při dalších objednávkách nových knih. 
Na webových stránkách najdete také fotky z be-
sed, kdy naši knihovnu navštívily obě skupiny dětí 

Výsledky hlasování:

Jaké knihy nejraději čtete?

romány 60%

naučná literatura 26%

literatura pro děti a mládež 14%

Máte zájem o půjčování zvukových knih?

mám 55%

nemám 38%

nevím 7%

Rádi byste se seznámili s nějakým spisovatelem/spisovatelkou?

ano 58%

ne 10%

nevím 32%

z  Mateřské školy. Tyto fotky můžete najít v  sekci 
Fotogalerie i  s  malým popiskem společného té-
matu obou besed. 
Další akcí, kterou bych Vám chtěla v  nejbližších 
dnech nabídnout, je Burza vyřazených a  darova-
ných knih. Seznam knih určených k prodeji si bu-
dete moct prohlédnout v  papírové podobě i  na 
webových stránkách knihovny v sekci Akce. Knihy 
budou k  prohlédnutí i  přímo v  knihovně. Cena 1 
knihy zůstává stejná jako minulý rok, tedy 5 Kč. Tyto 
knihy jsou stále v dobrém stavu a stále Vám mohou 
nabídnout příjemný čtenářský zážitek. O přesném 
termínu této burzy Vás budu včas informovat. 
Od 8.4. do 3. 6. jste mohli vyjádřit svoje názory 
ve čtenářské anketě a  přispět tak ke zkvalitnění 
služeb naší knihovny. Měli jste na výběr z 2 způ-
sobů hlasování, a to papírovou formou nebo přes 
webové stránky. Využili jste obě možnosti a po se-
čtení výsledků z obou způsobů hlasování anketa 
dopadla takto: 
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Nyní bych se chtěla vrátit k výsledkům některých 
otázek. K  otázce týkající se půjčování zvukových 
knih bych jen chtěla připomenout, že už nyní 
tuto možnost máte prostřednictvím výměnného 
fondu z  Městské knihovny v  Hodoníně. Seznam 
těchto knih najdete na webových stránkách v sek-
ci Výměnné fondy nebo si je můžete prohlédnout 
při návštěvě knihovny. Tento typ knih je určen pro 
ty čtenáře, kteří si nemohou přečíst klasickou kni-
hu, pro dětské čtenáře, ale i pro ty, kteří chtějí vy-
zkoušet něco nového. Stačí mít CD přehrávač, být 
čtenářem knihovny a můžete si je vypůjčit. Pokud 
byste měli zájem o  jiné zvukové knihy, než jsou 
nyní k dispozici, stačí mi dát vědět. 
Co se týče otázek o návštěvách webových stránek 
a  využívání on-line katalogu, těší mě Váš zájem 
o tyto služby. Využívejte je i nadále v co největším 
počtu uživatelů a v co největší míře. V této souvis-

losti připravuji také 2 prezentace, z  nichž jedna 
bude vysvětlovat jednotlivé funkce webových 
stránek a  druhá bude zaměřena na jednotlivé 
funkce on-line katalogu. Věřím, že tyto prezentace 
Vám pomohou lépe se zorientovat v  interneto-
vých službách knihovny.
V  otázce nových větších prostor pro knihovnu 
Vám děkuji za podporu žádosti ve stejné věci, kte-
rou jsem již podala a nyní čekám na výsledek roz-
hodnutí obecního zastupitelstva. 
Také Vaše názory na to, co byste chtěli mít v no-
vých větších prostorech, budou zohledněny v ná-
vrhu na nové prostory knihovny a jejich využití.
Ještě jednou díky za Vaše názory a připomínky.
S touto poslední aktuální informací se s Vámi pro-
zatím loučím.

S pozdravem
Monika Podrazilová

Navštěvujete webové stránky?

ano 60%

ne 17%

nevím, že má knihovna webové stránky 23%

Využíváte on-line katalog na webových stránkách?

ano 61%

ne 7%

nevím o on-line katalogu 32%

Měla by mít knihovna nové větší prostory?

ano 53%

ne 33%

nevím 14%

Co byste v nových větších prostorech chtěli mít?

čtenářský koutek 52%

koutek pro dětské čtenáře 23%

koutek s počítačem 15%

místo pro studium 10%
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Ze školních lavic …
Školní rok 2021/2022 se nám pomalu blíží ke své-
mu konci a zde je malé ohlédnutí za posledním ob-
dobím tohoto školního roku.

Pohádková akademie

V pondělí 9. května naše škola uspořádala POHÁD-
KOVOU AKADEMII, kde všechny třídy vystoupily se 
svým krátkým nacvičeným programem. Děti z prv-
ní třídy se ukázaly se zahranou pohádkou O  Čer-
vené Karkulce, druháčci zazpívali písničku Když 
jsem já sloužil, třeťáci zaplnili pódium veršovanými 
pohádkami Františka Hrubína, žáci čtvrtého roční-
ku zatančili choreografi i na známé hity z muzikálu 
Pomáda a děti z páté třídy celé vystoupení ukonči-
ly krásným textem pro maminky na melodii Srdce 
nehasnou od Karla Gotta. Všechna vystoupení byla 
moc krásná a u diváků měla veliký úspěch. 

Recitační soutěž – školní kolo

V pátek 1. dubna jsme uspořádali v novém kulturně 
společenském centru Sudomír školní kolo recitační 
soutěže.
Výherci v jednotlivých kategoriích školního kola:
Kategorie 1. ročník:

1. místo: Kryštof Kadera
2. místo: Filip Mikéska
3. místo: Tereza Patáková

Kategorie 2. – 3. ročník:

1. místo: Alexandra Holíková
2. místo: Sofi e Švrčková
3. místo: Natálie Šimoníková

Kategorie 4. – 5. ročník:

1. místo: Alžběta Tomčalová
2. místo: Pavel Harašta
3. místo: Agáta Hajdinová a Katrin Kočvarová

Ve čtvrtek 28. dubna se uskutečnila recitační soutěž 
mezi ZŠ Petrov a ZŠ Sudoměřice. Po dlouhé době 

jsme tak měli možnost uspořádat společnou akci.

Den Země – 1. ročník 

V pátek 22. dubna 2022 jsme si v prvním ročníku 
připomněli Den Země. Povídali jsme si o tom, jak 
a proč třídíme odpad a vyzkoušeli jsme si ho roz-
třídit v praxi do popelnic před školou. Také jsme si 
ukázali, kam můžeme ve škole odevzdat baterie 
a elektroodpad. Poté jsme se společně s ostatními 
třídami zapojili do sbírání odpadu v obci.

Projekt Voda – Řeka, život v  řece a  kolem ní – 

2. ročník

Ve 2. třídě proběhla ve dnech 18. – 20. května 2022 
projektová výuka s názvem 
Řeka – život kolem řeky a  v  ní. Žáci se seznámili 
s tokem řeky Moravy, poznávali podle klíčů hmyz, 
byliny a  stromy, také vyráběli, kreslili, malovali.  
Děti se úkolů zhostily velmi zodpovědně a mnohé 
překvapily svými znalostmi, nápady a  kreativitou. 
Získaly nové poznatky o přírodě a prožily se spo-
lužáky pěkné slunečné dopoledne u řeky Moravy 
v přístavišti v Rohatci Kolonii. Přípravné a závěrečné 
aktivity splnily ve třídě. Utužovaly také kamarádské 
vztahy při skupinové práci i tvoření. Celé dopoled-
ne u řeky i ostatní dny ve třídě při práci na projektu 
proběhly v přátelské atmosféře. 

Den dětí – 3. ročník

Den dětí jsme si zpříjemnili malováním křídami 
na chodník před školou. Sluníčko krásně svítilo 
a my jsme se tak mohli v kousku tohoto sváteční-
ho dopoledne výtvarně „vyřádit“. Chodník nám tak 
potom zdobily obrázky draků, skákacích panáků, 
zvířátek, pokémonů, indiánského teepee, středo-
věkého hradu a sluníček.

Den Země – 3. ročník 

I  my, žáci 3. ročníku, jsme se 22. dubna, na Den 
Země, zapojili do aktivit, které podporují ochranu 
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životního prostředí. K těmto aktivitám patří, mimo 
jiné, také sběr odpadků a dalších věcí, které zkrátka 
nepatří do přírody. Vydali jsme se proto na hřiště 
nedaleko zdravotního střediska a celý prostor toho-
to zábavního místa pro děti jsme zbavili odpadků, 
které jej znečišťovaly. Z  výsledku naší práce jsme 
měli radost. Odměnou nám bylo hřiště samotné – 
houpačky a prolézačky jsme jako správné děti ne-
nechaly bez povšimnutí. Odpadky jsme poté ještě 
sbírali při zpáteční cestě do školy.

Projekt Obec a sudoměřický kroj – 3. ročník

V  měsíci květnu proběhl ve 3. ročníku projekt 
„Obec a  sudoměřický kroj“.  Žáci nejprve rozšířili 
své vědomosti o sudoměřickém kroji v rámci vy-
učovacích hodin – literární výchovy, prvouky a vý-
tvarné výchovy, a  poté pro žáky z  ostatních tříd 
připravili s pomocí paní učitelky pracovní listy. Ka-
ždá třída zhlédla výstavu různých verzí sudomě-
řického kroje v prostorách Společenského centra 
Sudomír. Žáci mohli na fi gurínách vidět pracovní 
kroj, kroj svobodných i  kroj manželských párů, 
miminko v  kroji, a  také některé jednotlivé části 
ženského kroje. Po zhlédnutí vystavených krojů 
a krátkém vyprávění, si žáci vybírali pracovní listy 
a poté si je ve svých třídách vypracovali. Obsahem 
pracovních listů byla omalovánka sudoměřického 
kroje, popis jednotlivých částí mužského i ženské-
ho kroje, dále si žáci mohli vybarvit sudoměřickou 
pantličku a vyluštit křížovku. Na výstavě nechybě-
la ani ochutnávka toho, co dříve jedli naši prarodi-
če. Tímto bychom za 3. ročník velmi rádi poděko-
vali paní Bučkové a paní Šebestové, které pro nás 
výstavu přichystaly.
V  rámci projektu Obec zavítali žáci 3. ročníku ve 
čtvrtek 19. 5. na Obecní úřad Sudoměřice, kde se 
pro ně konala beseda s panem starostou na téma 
Obec Sudoměřice. Pan starosta žáky provedl bu-
dovou úřadu a poté svým poutavým vyprávěním 
a  prezentací přiblížil žákům chod obce, popsal 
funkci zastupitelstva obce, ukázal významná místa 
v obci a ještě mnoho dalšího… Následně žákům tr-
pělivě a s ochotou odpovídal na otázky, které si pro 

něj předem připravili. Před samotným rozloučením 
rozdal pan starosta žákům dárečky a vyfotil se s ce-
lým ročníkem před budovou úřadu.

Projektový den EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ – 

téma JAPONSKÁ KULTURA 

4. ročník

Na začátku dubna jsme se s žáky 4. ročníku velice 
těšili na besedu o zajímavé a kulturou a tajemství-
mi opředené zemi – Japonsku. Před uskutečně-
ním projektového dne Evropa a  svět nás zajímá 
s tématem Japonská kultura jsme se s dětmi bavili 
o  různých lidských rasách a o  jejich respektování. 
S žáky jsme si shrnuli, jak se navzájem respektovat, 
přijímat člověka takového jaký je a nesoudit ho na 
základě vzhledu a fyzického vzezření.
Samotná beseda byla velmi zajímavá a  interak-
tivní, žáci se dozvěděli spoustu nových a opravdu 
zajímavých informací o zemi vycházejícího slunce 
(historie, kulturní odlišnosti a zajímavosti, dopravní 
infrastruktura, památky a symboly Japonska atd.). 
Žáci byli aktivně zapojeni do spousty úkolů (např. 
luštění a  hádání japonského písma, manipulace 
s bambusovými hůlkami, scénka japonského rituá-
lu), které plnili s nadšením a jiskrou v očích. 
Setkání s paní Mari (rodilou Japonkou), která naši 
školu navštívila s  manželem a  synem Šimonem 
v rámci této besedy, bylo pro žáky velmi přínosné 
a všichni ocenili její srdečnost a energičnost, která 
z ní vyzařovala i beze slov. Tyto besedy s reálnými 
lidmi a odborníky jsou u dětí vždy nenahraditelné 
a jejich zkušenost velice silná. 

Zapsala: třídní učitelka Mgr. Tereza Orságová

5. ročník

Pyžamový den

V dubnu si páťáci na přání realizovali tematický Py-
žamový den. Aktivity a pracovní listy v českém jazy-
ce i v matematice byly sestaveny k tomuto tématu, 
v tělesné výchově to byly hry s polštářky a plyšáky, 
ve čtení pak předčítání pohádky. K pohodové pyža-
mové náladě přispělo také kakao, bábovka a samo-
zřejmě i pohodlné sezení či ležení.
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Centra aktivit – 5. ročník

5. ročník tento školní rok zpracovává vybraná té-
mata formou center aktivit. Jedná se o styl práce 
programu Začít spolu. Děti si vybírají, ve kterém 
centru chtějí pracovat, zpravidla mají na výběr 
Matematiku, Čtení a psaní, Pokusy a objevy a Ate-
liér. Během 4 dnů prostřídají všechna stanoviště ve 
dvouhodinových blocích. V každém centru je če-
kají aktivity a rozličné úkoly k danému tématu, kde 
si informace opakují, upevňují, ale také prohlubují 
(naučná videa, křížovky, doplňovačky, práce s en-
cyklopedií, internetem, QR kódy, práce s kartička-
mi, textem, hry, skládačky, grafy, tabulky a  jiné). 
Před samotnou přípravou center žáci píší, co by se 
k tématu chtěli dovědět více. Úkoly a aktivity jsou 
tedy „šité na míru“. Za 2. pololetí tohoto školního 
roku proběhla centra aktivit na téma Evropská 
unie, Podnebné pásy, Marie Terezie a Josefe II., 1. 
světová válka spolu s  obdobím první republiky 
a Lidské tělo. Jednotlivé aktivity lze zhlédnout na 
webových stránkách školy.

Úklid hřišť 

V rámci Dne Země jsme pouklízeli areál fotbalové-
ho a hokejbalového hřiště.

Projekt Občan – poznáváme hlavní město Pra-

hu

18. - 19. května jsme navštívili v  rámci vlastivěd-
ného projektu naše hlavní město. Vyjeli jsme la-
novkou na Petřín, kde jsme navštívili zrcadlové 
bludiště a rozhlednu. Poté jsme sešli k Pražskému 
hradu, prohlédli si Chrám sv. Víta a  některé části 
Pražského hradu – např. Vladislavský sál, prošli 
jsme Zlatou uličkou na Karlův most, absolvovali 
jsme jízdu parníkem po Vltavě, viděli Staroměst-
ské náměstí - orloj, Václavské náměstí a další den 
nás čekal naučný a zábavný program Mise Vyše-
hrad na Vyšehradě. Děti se podívaly do chrámu 
sv. Petra a Pavla, do kasemat a také na Slavín. Celá 
mise byla velmi zážitková a akční. Všem se návště-
va Prahy a její program moc líbil.

Pěší túra na Mlýnky

31. května jsme uskutečnili u příležitosti Dne dětí 
pěší túru na Mlýnky. Celková trasa byla zhruba 
13 km. Cestu jsme prokládali výukovými aktivita-
mi.

Mgr. Šárka Daňková, třídní učitelka 5. ročníku

Kroužek Tvořivka

Dne 4. května jsme s dětmi v rámci kroužku Tvořiv-
ka navštívili Galerii Hodonín. Měli jsme připraven 
interaktivní program „Jak jsme s  Jožou žili“. Se-
známili jsme se s obrazy Joži Úprky a jeho motivy 
v obrazech – křest, pouť, jízda králů a práce. Děti 
si samy vyzkoušely tvořit vlastní obrazy k  těmto 
tématům prostřednictvím uměleckých magnetek 
od výtvarnice Venduly Chalánkové. Jak se jim to 
dařilo, posuďte na fotkách. V závěru jsme si prošli 
expozici, kde vystavovala rodina Rossí.

Mgr. Šárka Daňková, vedoucí Tvořivky

Ze školní družiny

Všichni jsme se moc těšili na jaro, zejména až odlo-
žíme zimní boty a bundy. Pokud nám počasí přálo, 
navštěvovali jsme školní hřiště, chodili na vycház-
ky a  cestou jsme obdivovali první jarní květiny. 
Děti je potom malovaly a také vyráběly z papíru. 
Jarní počasí nás inspirovalo i  k  dalšímu jarnímu 
tvoření. 
Před Velikonocemi nás navštívila Anička Příkaz-
ská z Vacenovic, která nám ukázala techniku vy-
škrabování velikonočních kraslic. Celý duben nás 
provázela ekologie. Povídali jsme si o naší planetě 
a jak se k ní máme chovat, aby se nám pěkně žilo. 
Měsíc květen se nesl v duchu pohádek, děti si vy-
ráběly loutkové divadlo, loutky a starší děti si pro 
nás připravily pohádkové představení. 
Navštívili jsme také zajímavá místa, například vi-
nařství u pana Bučka v Sudoměřicích, kde se děti 
dozvěděly o procesu výroby vína a ochutnaly vý-
borný mošt. Velmi zajímavá byla také návštěva 
sadů a povídání o včelách. První oddělení školní 
družiny si připravilo o včelách projekt. Cílem pro-
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jektu bylo seznámení s  tajuplným životem vče-
lího společenství a znát význam včel pro přírodu 
a  obyvatele planety. Děkujeme panu Šuráňovi, 
který dětem poutavě povyprávěl o včelách a při-
nesl jim ukázat úl.
Velmi zajímá byla také návštěva stolárny u  pana 
Bučka, který nás provedl dílnou, ukázal například 
řezání dřeva a každé z dětí si mohlo vyzkoušet zat-
loukaní hřebíků. Tato aktivita je velmi bavila.

Alena Příkazská, vychovatelka ŠD

Projekt Cesta je cíl II.   z  Operačního pro-

gramu Výzkum, vývoj a  vzdělávání, Vý-

zvy č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR 

v  prioritní ose 3, reg. č.  projektu CZ.02.3

.X/0.0/0.0/20_080/0020464.

Od 1. září 2021 naše škola realizuje aktivity v rám-
ci 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 podporu obou 
škol, v  MŠ i  ZŠ pracují školní asistentky, základní 
škola pokračuje v naplňování šablon - Doučování 
žáků ohrožených školním neúspěchem a ve spo-
lupráci s VIS CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Mo-
ravou byly realizovány šablony - projektové dny ve 
škole a to jak v mateřské tak i základní škole. 

Zápis do ZŠ

Do naší základní školy bylo zapsáno k 1. září 2022 
12 žáků. Všem prvňáčkům přejeme šťastný vstup 
do 1. třídy.

Zápis do MŠ

K předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole 
bylo přijato od 1. 9. 2022 14 dětí. Dětem přejeme 
pohodový vstup do školky.                                                                                   

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Slavnostní zahájení nového školního roku se usku-
teční ve středu 1. září 2022 v  8.30 hodin. Místo 
bude upřesněno.

Vesnice roku

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 navštívila naši školu komise 
soutěže Vesnice roku. Děti z  tanečního kroužku 
předvedly nácvik verbuňku a tanec mazurku. Pa-
vel Harašta přednesl báseň o  novém kulturním 
centru Sudomír.
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Den Země - 3. ročník

Školní družina – ekologický program Školní družina  - beseda o včelách

Školní družina – vyškrabování kraslic

Projekt „Obec a sudoměřický kroj“ – 3. ročník Recitační soutěž mezi ZŠ Petrov a ZŠ Sudoměřice
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Centra aktivit – Podnebné pásy (5. ročník)

Centra aktivit - První světová válka a první republika (5. ročník)

Pyžamový den – 5. ročníkCentra aktivit – lidské tělo (5. ročník)

Projektový den EVROPA 
A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ –

téma JAPONSKÁ KULTURA
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Pyžamový den – 5. ročník

Pěší túra na Mlýnky – 5. ročník
Projekt Občan – poznáváme hlavní město 

Prahu – 5. ročník

Kroužek Tvořivka
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Ze života mateřské školy 
Ani jsme se nenadáli a je tady poslední měsíc škol-
ního roku. V  průběhu měsíce března a  dubna se 
snížil z důvodu změny bydliště počet přihlášených 
dětí v mateřské škole ze 44 dětí na 42 dětí. 
V měsíci dubnu začali předškoláci jezdit na výuku 
plavání do plavecké školy v Hodoníně. Odjíždíme 
každé pondělí brzy ráno od základní školy. Děti 
mají celkem deset lekcí a během plavání se sezna-
mují s vodou, učí se nebát vody, potápět a plavat 
i  ve velkém bazénu. Nezastupitelné jsou pro děti 
zkušenosti v sebeobsluze, postarat se samy o své 
věci, umět si schovat věci do batůžku a  nebát se 
v novém prostředí.

Návštěva knihovny – 8. dubna jsme s  dětmi ze 
třídy Včeliček navštívili místní knihovnu. Paní Mo-
nika Podrazilová si pro děti připravila povídání 
o knihách. Ukázala dětem, jak jsou v knihovně kni-
hy seřazeny, jak se o knihy staráme a průkazku do 
knihovny. Děti si mohly taky knihy, které je zaujaly 
prohlédnout. Dětem se v knihovně líbilo.

Výlet předškoláků do Skanzenu ve Strážnici -   
V úterý 12. dubna se vydali předškoláci na výlet do 
skanzenu ve Strážnici na akci Fašaňky, fašaňky Vel-
ká noc ide. Pro děti při procházce areálem skanzenu 
byla připravena různá stanoviště, na kterých se děti 
dozvěděly o různých zvycích a tradicích v období 
Fašaňku a Velikonoc. Měli jsme možnost ochutnat 
i místní speciality patřící do období Velikonoc (boží 
milosti, jidášky). Děti viděly, jak se plete pomlázka, 
jak se dělá píšťalka a malují kraslice. Na závěr si vy-
robily každý svůj zápich do květináče. Na zpáteční 
cestu na autobusové nádraží jsme se vydali přes 
areál zámeckého parku, kde jsme pozorovali stro-
my, veverku, zámek a jiné zajímavosti parku. Děti si 
výlet užily a měly spoustu zážitků.

Staráme se o  přírodu a  naši planetu Zemi - Ve 
čtvrtek 21. dubna se děti ze třídy Včeliček a Berušek 

vydaly uklízet prostranství kolem cesty ke škole, 
u  hřbitova, cestu za kostelem a  cestu za školkou. 
Tato aktivita proběhla v  rámci akce „DNE ZEMĚ“. 
Děti hledaly odhozené odpadky, upozorňovaly na 
ně a paní učitelky potom sbíraly odpadky do pytle. 
Podařilo se nám nasbírat skoro dva půl pytle růz-
ných odhozených věcí (pet. láhve, plechovky, papí-
ry, sklo, roušky, baterky apod.). Dětem se akce líbila, 
protože i v jiných dnech upozorňovaly na vycház-
kách na věci, které viděly pohozené na zemi.

Sázení zeleniny - Během jarních dnů jsme se 
snažili dětem zpříjemnit pobyt v  MŠ různými ak-
tivitami venku, pozorujeme přírodu a  děti sázely 
do našeho vyvýšeného záhonku zeleninu, hrášek, 
pažitku   a především děti ze třídy Berušek sadily 
„pana Bramboru“. Každý jejich pobyt na zahradě 
vždy začíná pozorováním, jak jejich „pan Brambo-
ra“ už vyrostl.  Děti pozorují, jak nám vyrůstají by-
linky a česnek, které jsme sázeli s dětmi na podzim. 
Vedeme děti k  pěstitelským dovednostem, jak se 
staráme o to, co jsme zasadili. Děti už se těší, jak si 
pochutnají na našem hrášku. 

Zápis do MŠ - Dne 5. května 2022 proběhl zápis 
dětí do MŠ na školní rok 2022/2023. Bylo podáno 
14 žádostí k přijetí do MŠ. Rozhodnutí o přijetí dí-
těte se rodiče dozvěděli podle toho, zda splňují 
děti dané podmínky kritéria přijetí. Podle těchto 
kritérií bylo do MŠ přijato 12 dětí. Pro nově přijaté 
děti se uskuteční ve středu 8. a 15.června od 15.00 
hod do 16.00 hod. „Miniškolička“. Paní učitelky ze 
třídy Berušek si pro děti připraví krátký program 
a děti i rodiče si mohou prohlédnout interiér ma-
teřské školy.

Výstava sudoměřických krojů – ve čtvrtek 5. květ-
na si děti z MŠ měly možnost prohlédnout výstavu 
sudoměřických krojů v kulturním centru „Sudomír“. 
Děti si mohly vykreslit omalovánky s  ornamenty 
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a s postavami v krojích a také mohly ochutnat do-
mácí marmeládu.

Akademie ke Dnu matek – 9. května proběhla 
školní pohádková akademie ku příležitosti Dne 
matek. Děti ze třídy Berušek pod vedením paní uči-
telky Jany Miklové a Lenky Macelisové a asistentky 
Blanky Hrdé si pro maminky připravily básničku 
a taneček broučků a berušek. Děti ze třídy Včeliček 
si pod vedením paní učitelky Michaely Janečkové 
a Petry Jančové připravily divadlo a tanec s písnič-
kou k pohádce „O dvanácti měsíčkách“.

Návštěvy tříd ZŠ – během těchto jarních měsíců 
děti předškoláci navštívily v projektu „S úsměvem 
do školy“ všechny třídy ZŠ. Děti se seznamovaly 
s  prostředím školy, zapojovaly se do vyučování, 
plnily za pomoci starších dětí ze školy různé úkoly 
k  dané hodině. Navštívili jsme hodinu angličtiny, 
matematiky, prvouku, tělesnou výchovu a čeká nás 
ještě návštěva družiny a páté třídy. Děti se na ná-
vštěvy do ZŠ moc těší. Zvykají si na prostředí, třídy 
a na paní učitelky ve škole. 

Pohádková zahrada – ve středu 1.června se za-
hrada mateřské školy proměnila v  pohádkovou 
zahradu. Děti na šesti stanovištích plnily různé 
úkoly.  U stanoviště „Pat a Mat“ převážely děti ko-
lečka přes kopec, a stavěly z kostek věž. Pomáhaly 
sbírat „Jeníčkovi a Mařence“ jahůdky, zachraňovaly 
Šípkovou Růženku, přecházely po mostě (kladině) 
u pohádkového stanoviště „U Shreka“, dále pomá-
haly slepičce zachránit kohoutka, kdy děti přená-
šely vodu a u stanoviště „Jen počkej zajíci“ skákaly 
děti v pytlích. Za každou splněnou disciplínu dosta-
ly děti razítko a za všechny splněné úkoly dostaly 
děti sladkou odměnu a malou dřevěnou skládačku. 
V každé třídě potom na děti čekalo šest kusů bee
-botů – robotické včelky. Bee-bot je interaktivní 
včelička, která nám pomáhá při rozvoji logické-
ho myšlení, prostorové představivosti, plánování, 
předmatematické dovednosti a děti se učí základy 
programování.

Výlet na Železnici 600 ve Vracově – ve čtvrtek 2. 
června jsme se vydali na výlet. Po příjezdu jsme se 
s dětmi svezli vláčkem. V areálu železnice a v přileh-
lé zahradě měly děti možnost se pohoupat, povozit 
se na kolotoči. Pro děti byl připraven také naučný 
program O životě včel. Děti viděly včely v úlu, moh-
ly si vyzkoušet vůni plástu, pokrývku hlavy, kterou 
včelař používá při práci se včelami, nakonec děti 
ochutnaly med. Výlet se dětem i paním učitelkám 
moc líbil.

V pátek 24. června proběhl Den s místními rybáři 
u rybníku Vanďurák.
S blížícím se koncem školního roku je velká událost 
pro děti, které odchází do základní školy. V  tom-
to roce bylo pasováno 12 předškoláků na školá-
ky. Slavnostní pasování proběhlo 29. června 2022 
v areálu Starého potoka. 
V  tomto školním roce jsme se zúčastnili dvou vý-
tvarných soutěží. První výtvarnou soutěž s názvem 
„Zahrada plná života“ pořádal Český zahrádkářský 
svaz. Druhou výtvarnou soutěž s názvem „Mé toul-
ky za zvěří“, pořádal Okresní Myslivecký spolek Ho-
donín. V tomto roce se děti neumístily.  
Ve dnech 11. – 13.5. se naše školka zúčastnila veřej-
né sbírky Českého dne proti rakovině. 
Dovolte mi, abych poděkovala zřizovateli Obci Su-
doměřice za spolupráci. Také bych chtěla poděko-
vat paní Lidce Konečné za ušití látkových zajíčků, 
kterými jsme obdarovali děti při zápisu do MŠ. Dě-
kuji i Spolku Rodiče dětem za poskytnutí fi nancí na 
dopravu a vstupné na výlet, sladkost a pití při aka-
demii, nanuku ke Dni dětí a za poskytnutí fi nancí na 
knihy a šerpy pro předškoláky, kteří odchází do ZŠ. 
Přeji všem dětem, rodičům i  zaměstnancům MŠ, 
aby jim poslední týdny tohoto školního roku uběh-
ly v klidu a vzájemném porozumění.
Vám, čtenářům Zpravodaje, přeji pevné zdraví 
a krásné léto prožité s vašimi nejbližšími.

Za kolektiv MŠ Petra Jančová



Sudoměřický zpravodaj

31

Návštěva ve strážnickém skanzenu

Den Země - Včeličky
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Den Země - Berušky

Sázení hrášku a pana Brambory
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Výstava krojů Berušky

Výstava krojů Včeličky
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Návštěva ZŠ

Den dětí
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Výlet Železnice 600 – Berušky

Výlet Železnice 600 - Včeličky
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Ze života sudoměřické farnosti
Jarní období je tradičně v životě farnosti ve znamení 
největších svátků – Velikonoc, slavených na památku 
umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Svatý týden začal 
Květnou nedělí 10. dubna. Úvod slavnosti byl pojat 
novým způsobem, kdy se věřící shromáždili za koste-
lem na prostranství před hřbitovem, kde bylo přečte-
no evangelium o vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma 
a posvěceny palmové ratolesti a kočičky. Následoval 
průvod do kostela, kde pokračovala bohoslužba ob-
vyklým způsobem, pouze místo klasického úryvku 
evangelia se četly pašije, letos podle svatého Lukáše.  
Dále následovalo tzv. velikonoční triduum, tři dny 
před Velikonocemi, kdy se konají zvláštní bohoslužby 
a obřady. Nejdříve je to mše svatá na Zelený čtvrtek 
na památku poslední večeře, obřady Velkého Pátku 
na památku umučení a smrti Spasitele a Bílá Sobota, 
kdy se neslaví žádné obřady ani bohoslužby. Po celý 
den je otevřen k modlitbě a adoraci tzv. Boží hrob – 
socha Krista uloženého do hrobu. Večerní vigilie patří 
už k neděli Hodu Božího Velikonočního. Podle staré 
židovské tradice totiž den začíná západem Slunce, 
a  ne až o  půlnoci. Proto se obřady Bílé Soboty sla-
ví až po setmění, protože jsou to již obřady nedělní. 
Vrcholem svátků a celého křesťanského roku je ne-
děle všech neděl – Hod Boží Velikonoční – slavnost 
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Po slavnostní mši sva-
té se podle tradice světí velikonoční pokrmy a u nás 
se koná tradiční Velikonoční jarmark před kostelem. 
Výtěžek z této akce, který činil 15 362 Kč a 60 Euro, 
putuje na projekt Chiparamba v  Zambii, kde naše 
farnost díky činnosti Misijního klubka pod vedením 
manželů Janečkových pomáhá.
Ve své činnosti pokračuje i  Matice Svatohostýnská, 
která podporuje rozvoj našeho nejvýznamnějšího 
moravského poutního místa. Bylo přijato celkem 
17 nových členů. Příspěvky činily celkem 8 150 Kč. 
V současnosti probíhá na Svatém Hostýně výstavba 
nové přístupové cesty za téměř 80 mil. korun.  
1. května se konala slavnost Pražského Jezulátka. 
Druhou květnovou neděli 15. 5. byla připravena po 

covidové odmlce tradiční Misijní kavárna. Kromě 
místních farníků přišli také hosté přespolní, z čehož 
měli organizátoři velkou radost. Děti z  misijního 
klubka a  farnosti roznášely výborné dortíky, zákus-
ky, palačinky, kávu a  letos byly novinkou tradiční 
valašské frgály. Po dlouhé odmlce tak všichni mohli 
společně strávit pěkné odpoledne, které se vydařilo. 
Manželé Kateřina a Josef Janečkovi poděkovali dár-
cům a  hostům, že přišli a  svou přítomností udělali 
obsluhujícím dětem radost. Výtěžek pro Zambii činil 
13 805,- Kč a 12,- Euro.  
V  neděli 22. května se konala opět po roce v  naší 
farnosti velká slavnost, kdy 9 dětí přijalo poprvé svá-
tost oltářní. Po celý rok se na hodinách náboženství 
a při pátečních dětských mších svatých připravovaly 
na tento slavnostní okamžik přijetí svátosti smíření 
a svátosti oltářní. 
V sobotu 4. června se uskutečnily opět po tříleté pře-
stávce hody s tradičním programem. Protože se slaví 
v  termínu výročí posvěcení kostela, tak je součástí 
i mše svatá, kterou slouží vždy nějaký host z jiné far-
nosti. Letos to byl P. Mgr. Tomasz Żurek, který působí 
jako kaplan v Bílovicích u Uherského Hradiště. Tento 
mladý kněz, narozený 25. července 1985 v polském 
Brzesku, vystudoval v  olomouckém semináři a  pro 
naši arcidiecézi byl také 25. června 2016 vysvěcen. 
Působil v Uherském Brodě, Kyjově a nyní ve zmíně-
ných Bílovicích. Spolu s ním koncelebrovali i náš ad-
ministrátor P. Mgr. Dawid Bartochowski a také další 
člen piaristické komunity ve Strážnici P. Mgr. Lukáš 
Zaraś. 
V pátek 10. června se uskutečnila akce pro děti s ná-
zvem Spaní na faře. Organizátoři z řad mládeže při-
pravili po dětské mši svaté program v  podobě ně-
kolika her, kdy nechyběla stezka odvahy a v sobotu 
ráno po rozcvičce a  snídani i  hledání pokladu. Pro 
děti je to předprázdninové zpestření a příprava na In-
diánskou faru, které se bude konat opět v Radějově.

Zapsal: V.Šebesta
(použité fotografi e: FB Martin Mikl)
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Velikonoční klepání

Květná neděleK ě á děl

Svěcení velikonočních pokrmů

Velikonoční misijní jarmark
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Misijní kavárna a oslava Dne maminek
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1. sv. přijímání

 Hodová mše svatá
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Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo, neděle 19. června 2022
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Spaní pro děti na faře - 10. června 2022
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Senioři Sudoměřice
Tak a je to tu zas! Jak ten čas letí, si uvědomím vždy, 
kdy dojde upozornění na termín článku do našeho 
Zpravodaje. A už zase přemýšlím, co se za to krátké 
období událo, co se nám podařilo a co ne.
Tak tady je tak trochu výčet ze všeho, kde jsme se 
ochomýtli. O  úterní klubová odpoledne byl letos 
větší zájem, tak jsme je prodloužili i přes pěkné po-
časí do 5. dubna. V úterý 22. března se uskutečnila 
dlouho plánovaná přednáška Policie ČR. Por. Petr 
Zámečník nás seznámil se širokým spektrem přípa-
dů okrádání a podvodů na seniorech a také s dodr-
žováním silničních předpisů, hlavně námi seniory. 
Zajímavá a  hodnotná přednáška byla doplněna 
videoprojekcí a upozornila na naši důvěřivost. Před-
nášky se zúčastnilo 39 členů vč. našeho p. starosty. 
Po přednášce si někteří členové ještě zahráli karetní 
a stolní deskové hry nebo jen tak povykládali.
Neděle 27. března – kdo přišel, a určitě nás seniorů 
nebylo málo, strávil krásné odpoledne při otevírání 
nové části tělocvičny, kterou určitě využijeme při 
našich větších akcích. Ve středu 4. května jsme uspo-
řádali oblíbený zájezd do Kroměříže na prodejní vý-
stavu Floria. Za příjemného, i  když podmračeného 
počasí jsme vyrazili. Výstava byla krásná, zajímavá, 

kdo chtěl i dobře nakoupil, odpočali jsme si na těle 
a potěšili oko i mysl. Škoda, že se někteří přihlášení 
z důvodu nemoci nemohli zúčastnit. Už se těšíme na 
příští rok.
Trochu jsme provětrali bránice v  sobotu 28. květ-
na, při účasti na divadelním představení ochotní-
ků z Hroznové Lhoty – Svatba na klíč. Doprava do 
Strážnice byla individuální a díky ochotným řidičům 
a řidičkám snad nebyly větší problémy. Určitě je nás 
vidět i na akcích pořádaných OÚ, Kulturkou, školou 
a  ostatními organizacemi – otevírání Společenské-
ho centra Sudomír, slet čarodějnic na hřišti, oslavy 
1.máje na Baťáku, cukrárna pro podporu stavby ško-
ly v Zambii, školní akademie, výpomoc zahrádkářské 
organizaci v pokladně. Snad všichni jsme se účastnili 
na letošních krásných tradičně pojatých hodech, ob-
divovali krásu našich mladých tanečníků a tanečnic 
a někteří i účastí na hodové zábavě. 
Co plánujeme? Zatím snad jen odložený zájezd do 
Čech pod Kosířem a dále podle toho, jak se bude si-
tuace vyvíjet – prázdniny, dovolené, hlídání dětí, prá-
ce na zahradě a podobně. Všem členům i občanům 
přejeme ať si užijí krásných letních dnů.

Růžena Klásková

Přednáška 22. března
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představení 28. května – Svatba na klíč

Výstava Floria v Kroměříži
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Svaz chovatelů
Na úvod zmíním něco z historie. V roce 1962 byla 
založena pobočka drobnochovu v  Petrově. Byli 
v ní i chovatelé ze Sudoměřic. Pro většinu členů 
z naší obce bylo obtížné po celodenní práci do-
jíždět na schůze k sousedům a chtěli se osamo-
statnit. To se stalo v prosinci 1963 a naši členové 
v počtu 20 byli převedeni k nám. Ustavující schů-
ze se konala v tehdy nové hasičské zbrojnici. Brzy 
se stala místní organizace jednou z nejlepších na 
okrese v odevzdávkách produktů chovu. Členové 
pořádali výstavy, účastnili se brigád, pořádali zá-
jezdy atd. Místní spolek takto fungoval až asi do 
roku 1993, kdy byla jeho činnost ukončena po-
slední schůzí ve videokavárně u Alenky.
Po dlouhé odmlce byla 6.1.2022 svolána ustavují-
cí schůze, na jejímž základě vzniká spolek znovu.
Je pro nás potěšením přizvat nadšence chovu 
do svých řad, ať už se jedná o chovatele drůbeže, 
holubů, králíků, zpěvného či exotického ptactva, 
hlodavců, koček i kožešinových zvířat. Informace 
o registraci do ČSCH získáte na telefonu 776 776 
214 nebo na facebooku Chovatelé Sudoměřice.
30.4.2022 proběhlo v Kyjově okresní kolo olympi-
ády mladých chovatelů. Z naší obce se zúčastnili 
dva mladí chovatelé v 1. věkové kategorii: David 
Janeček (roč. 2012) v  odbornosti holubi a  Matěj 
Mikéska (roč. 2011) za odbor-
nost exotické a okrasné ptac-
tvo. Matěj Mikéska předvedl 
na svůj věk výborné znalosti 
a  postoupil do celostátní-
ho kola, které proběhne ve 
dnech 17.-21.srpna v Jihlavě. 
Gratulujeme Matějovi - jen 
tak dál.
Všechny nás letos zaskočila 
zvýšená cena krmiva. Zvýše-
ní cen proběhlo velice neše-
trným způsobem, přestože 
se zatím prodává úroda z mi-

nulé sklizně a  momentální 
zvýšení cen paliva a  ply-
nu se nemohlo takto 
razantně promítnout 
do nákladů prodejců 
obilovin, snad jen gra-
nulí. Dá se očekávat, že 
ceny ještě více porostou 
a  porostou proto také ceny 
vajec a masa. Snad i to by mohlo někoho přivést 
k úvaze o pořízení nějakého vlastního užitkového 
chovu.
12.5.2022 jsme se sešli na statku a probrali mož-
nost tady uspořádat místní výstavu. Ta se bude 
konat 9. - 11.9.2022. Nebude se jednat o výstavu 
hodnocených exemplářů, protože jako mladá 
organizace nemáme zatím dostatek kroužkova-
ných či tetovaných zvířat. Přesto svůj chov rádi 
představíme. Pro případné zájemce bude připra-
vená i prodejní klec. Svoji návštěvu nám přislíbila 
i školka a škola. Po shlédnutí výstavy děti nakreslí 
obrázky, ze kterých pak návštěvníci zvolí nejhez-
čí. Pro vítěze máme připravenou odměnu. Srdeč-
ně vás zveme a těšíme se na vaši návštěvu.
Chovu zdar.

David Janeček
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Novitech

Vlastimil Hynčica

Sudoměřický Novitech Motorsport má v  letošní 
vrchařské sezoně odjety dva závodní víkendy. Mis-
trovství České republiky v závodech automobilů do 
vrchu v Náměšti nad Oslavou s sebou přinesly vítěz-
ství v obou závodních dnech.
Předpověď počasí, která se sice vyplnila, a  sobot-
ní dopolední tréninkové jízdy proběhly za stálého 
drobného deště a na mokré trati. Z důvodu poško-
zení sloupu elektrického napětí jedním ze závodní-
ků, které bylo nutné zabezpečit, aby neohrožoval 
bezpečnost závodníků, došlo k  časové prodlevě 
a odjela se pouze jedna závodní jízda. Zato neděl-
ní program proběhl bez větších komplikací. Vel-
ké množství diváků tradičního Zámeckého vrchu 

Máme tady prázdniny a  čekají nás dovolené, ně-
které i  na kolech s  dětmi. Možná stojí za zmínku, 
co s sebou na cyklovýlet? V první řadě naplánovat  
cestu a myslet i na děti, které nezvládají velké kopce 
a taky neumí zvládat těžší terény. Lepší jsou rovina-
tější a širší cesty s minimálním provozem nebo radě-
ji cyklostezky. Děti při jízdě nedávají moc pozor, tak 

MANN-FILTER vytvořilo jako každý rok parádní at-
mosféru, čímž jsou závody v Náměšti nad Oslavou 
proslavené.
Na start víkendových závodů se postavila více jak 
stopadesátka závodníků z České republiky, Rakous-
ka, Německa a Slovenska, kteří v souboji o vteřinky 
ovládali po závodní trati své stroje nejmodernější 
specifi kace, ale i více jak čtyřicítka vozů s krásným 
puncem historie.
Mezinárodní seriál závodů Maverick Hill Climb 
Czech poznal jediného víkendové vítěze v podobě 
Davida Komárka, v  obou závodech obsadil druhé 
místo Jiří Špalek a třetím nejrychlejším byl po oba 
dva dny Michal Novický startující na voze Ligier JS49 

Honda.
Stejné umístění Novic-
ký zopakoval i  na trati 
v Násedlovicích, kde se 
koncem května jel už 
24. ročník Slováckého 
kopce. Nejmladší jez-
dec týmu Matěj Krako-
vič zvládl náročné pod-
mínky prvního podniku 
MČR v  kartingu skvěle 
a odvezl si z Chebu per-
fektní 2. místo. 

Michal Novický

je potřeba je hlídat a říkat jim, co mají dělat. Myslím 
ty menší děti do 8 let. Dále je důležité vzít něco s se-
bou jako oblečení do deště a určitě přilbu. Taky beru 
něco na opravu kola, aspoň náhradní duši a pumpu 
a lepení. Potřeba je taky něco na pití a jídlo na delší 
cestu. Kola by měla být v pořádku a v dobrém stavu, 
jinak kolo dobře neslouží a jízda pak nebaví. 
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Košt vín
21. května 2021 se konala v Obecním sklepě ve Sta-
rém potoku místní výstava vín, letos navíc umoc-
něná tím, že se jednalo o výstavu družební – tedy 
nejen pro místní vinaře, ale pro pěstitele z okolních 
družebních organizací Skalica, Petrov a  Strážnice 
a  dalších obcí jako např. Blatnice, Dubňany, Kněž-
dub, Moravské Knínice, Prušánky, Radějov, Ratíško-
vice, Rohatec, Vnorovy a další. Nechyběla ani vína ze 
Záhorí, kdy kromě zmíněné Skalice byly zastoupeny 
obce jako Brodské, Kopčany, Petrova Ves, Štefanov 
nebo Vrádiště. 
Sešlo se dohromady 645 vzor-
ků – 387 bílých vín, 215 červe-
ných vín a  43 rosé. Degustace 
proběhla týden před samotným 
koštem 15. května v  Obecním 
sklepě, kdy celkem 60 degustá-
torů v 18 komisích vyhodnotilo 

shromážděné vzorky následovně: Šampionem 
bílých vín se stal vzorek č. 319 – odrůda Solaris, 
ročník 2021 od Petera Kosíra z Vrádiště. V katego-
rii šampion červených vín zvítězil vzorek č. 513 
– odrůda Merlot, ročník 2018 z Vinařství Bučkovi 
v  Sudoměřicích. Šampionem v  kategorii rosé se 
stal v zorek č. 635 – odrůda Rulandské modré roč-
ník 2021 z Víno Roseta Radějov. V kategorii vítězná 
kolekce vín se vítězem stalo Vinařství Bučkovi se 
vzorkem č. 222 Ryzlink rýnský – ročník 2020, č. 416 

– Cabernet Sauvignon – ročník 
2018, č. 513 Merlot – ročník 2018 
a  č. 599 Zweigeltrebe – ročník 
2012. Cenu starosty obce získalo 
opět sudoměřické Vinařství Buč-
kovi s již zmíněným vzorkem Ry-
zlinku rýnského z roku 2020.

V. Šebesta 



Sudoměřický zpravodaj

47

Hody 2022
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