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Zaměstnanci školy a odcházející páťáci
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Slovo starosty… 
Vážení spoluobča-
né, čtenáři našeho 
Sudoměřického 
zpravodaje,
léto nám uteklo 
jako voda, doba 
dovolených a krás-
ného slunečného 
počasí je nenávrat-
ně pryč. 
Stejně tak uteklo 
i  čtyřleté volební 

období zastupitelstva a  v  čase, kdy právě čtete 
tyto řádky, máme již zvolené nové zastupitele 
a připravuje se ustavující zasedání nového zastu-
pitelstva. 
Nejdříve se společně podívejme na to, co v po-
sledních měsíc událo a  povedlo. Máme již cyk-
lostezku po kolaudaci, okolo býkárny již je čilý 
stavební ruch, dokonce již bylo distribuční spo-
lečností postaveno nové čapí hnízdo. Nyní bude 
postup takový, že se bude čekat no to, až se na 
jaře vrátí čapí rodinka zpět a  dojde přenesení 
mláďat na toto nové hnízdo. Postup je již ně-
kolikrát ornitology ověřený, tak snad vše dobře 
dopadne. Původní hnízdo bude následně odstra-
něno a na jeho místě budou instalovány zábrany 
proti opětovné stavbě čapího hnízda. Probíhala 
také oprava části střechy našeho panského stat-
ku, kterou nám fi nančně i  v  letošním roce pod-
pořil Jihomoravský kraj a  Ministerstvo kultury 
ČR. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele 
stavby parkoviště u  Výklopníku, do konce roku 
by mělo být vybudováno. Po vybudování parko-
viště a  zapsání do katastru nemovitostí, včetně 
příjezdové komunikace, budeme následně pod-
nikat kroky pro zklidnění dopravy u  odbočení 
na silnice I/55. Projektově řešíme i  prodloužení 
chodníku na Horním Konci, téměř hotová je i do-
kumentace pro stavební povolení na prodlou-

žení cyklostezky včetně lávky od Škarpy přes 
Baťův kanál. Zde jsme předali investiční přípravu 
a případnou realizaci dobrovolného svazku obcí 
Obce pro Baťův kanál, který má větší možnosti 
zajistit fi nancování na tento projekt. Intenzivně 
se zabýváme energiemi její úsporou.   
Volnočasový život běžel naplno. Na rockovou 
přehlídku Kulturního spolku Zvedlá závora 2014, 
navázal jedinečný Pohodový večer s  Václavem 
Neckářem, se skupinou Fčeličky a  GOODWORK. 
Konec prázdniny tradičně neodmyslitelně pat-
ří Neonové párty, začátek září zase Dožínkám, 
chovatelská přehlídka, atd. Všechny akce byly za 
hojné účasti občanů, za což jsou pořadatelé vždy 
rádi. 
Na začátku září naši obec navštívila celostátní 
komise, hodnotící krajské vítěze oranžových stuh 
v  rámci soutěže Vesnice roku 2022. Zde si naše 
obec vedla výborně, více se dozvíte uvnitř zpra-
vodaje. 
Konec září byl také ve znamení voleb. Známe již 
nové zastupitele, kteří se budou na naši obec 
starat po následující 4 roky a novou senátorkou 
našeho obvodu č.79, bylo zvolena Ing.Eva Raj-
chmanová z Dolních Bojanovic, která střídá paní 
Ing.Bc.Annu Hubáčkovou. Děkuji všem voličům, 
kteří jste k volbám přišli.
Prvním dnem komunálních voleb skončil čtyřle-
tý mandát zastupitelstvu. Volební období 2018-
2022 nebylo jednoduché, bylo téměř 2 roky ovliv-
něné pandemií, nyní zase válkou na Ukrajině. 
I tak bylo období plodné a podařilo se  i spoustu 
plánů uskutečnit. Malé zhodnocení volebního 
období, najdete uvnitř zpravodaje. Děkuji všem 
zastupitelkám a zastupitelům, členkám a členům 
výborů, komisí, celé Kulturce, všem obecním pra-
covnicím a  pracovníkům, za spolupráci v  před-
cházejícím období. 
Přeji Vám všem všechno dobré, ať Vás nadhled 
provází v  nadcházejícím období, které nebude 
jednoduché.   

František Mikéska
starosta
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Usnesení z 36. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 27. 6. 2022
Usnesení č. 36/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápi-
su pana Davida Janečka a pana Jiřího Janečka, zapisova-
telem určuje Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č.1:  Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 2 (D. Janeček, 
J. Janeček)
Usnesení č. 36/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený pro-
gram 36. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č.2:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 36/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na r. 2022. Příjmy 
zvýšení o 35 000 Kč, náklady zvýšeny o 997 800 Kč a fi -
nancování zvýšeno o 962 800 Kč.
Hlasování č.3:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 36/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje účetní závěr-
ku za rok 2021, včetně výsledku hospodaření obce Sudo-
měřice.
Hlasování č.4:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 36/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje účetní závěr-
ku ZŠ a MŠ Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková or-
ganizace za rok 2021.
Hlasování č.5:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje převod hos-
podářského výsledku ZŠ a MŠ Sudoměřice, okres Hodo-

nín, příspěvková organizace za rok 2021 ve výši 97 944,96 
Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace.
Hlasování č.6:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Závěrečný 
účet obce Sudoměřice a vyslovuje souhlas s celoročním 
hospodařením obce s  výhradou. Současně přijímá ná-
pravné opatření spočívající v důsledku dodržování záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů při sestavování rozpočtu obce.
Hlasování č.7:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej nově 
vzniklého pozemku parc. č. 1599/38 o výměře 10 m², druh 
pozemku: ostatní plocha, který vznik na základě GP pro roz-
dělení pozemků parc. č. 983-1406/2021 za celkovou cenu 
500 Kč bez DPH, XXX, která je nižší než cena v daném místě 
a čase obvyklá, a to z důvodu narovnání majetkoprávních 
vztahů a již dříve přijatých usnesení Zastupitelstvem obce 
Sudoměřice při podobných prodejích pozemků.
Hlasování č.8:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (T. Janeček)
Usnesení č. 36/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej nově 
vzniklého pozemku parc. č. 1599/28 o výměře 12 m², druh 
pozemku: ostatní plocha, který vznikl na základě GP pro 
rozdělení pozemků č.983-1406/2021 za celkovou cenu 
600 Kč bez DPH, XXX, která je nižší než cena v daném mís-
tě a čase obvyklá, a to z důvodu narovnání majetkopráv-
ních vztahů a již dříve přijatých usnesení Zastupitelstvem 
obce Sudoměřice při podobných prodejích pozemků.
Hlasování č.9:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje 
na opravu III. etapy střechy bývalého panského statku 
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ve výši 375 000 Kč mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 
322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Jihomoravským 
krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82, IČ: 70888337. 
Hlasování č.10:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje usnesení 
č. 33/16 ze dne 28.2.2022 ve znění: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu obce 
č. 4/2022/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Sportovním klubem 
Sudoměřice, z.s., oddílem hokejbalu, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ: 49419170.
Hlasování č.12:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice revokuje usnesení 
č. 33/20 ze dne 28.2.2022 ve znění: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu obce 
č. 8/2022/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Sportovním klubem 
Sudoměřice, z.s., oddílem kopané, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ: 49419170.
Hlasování č.12:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu obce 
č. 20/2022/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Sportovním klubem 
Sudoměřice, z.s., oddílem kopané, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice, IČ: 49419170.
Hlasování č.13:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/14:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlou-
vu o  poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu obce 

č. 20/2022/dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Sportovním klubem 
Sudoměřice, z.s., oddílem hokejbalu, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ: 49419170.
Hlasování č.14:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/14 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu o po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č. 19/2022/
dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Su-
doměřice, IČ: 00285331 a ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, z.o., 
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 14279771.
Hlasování č.15:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 36/15 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlou-
vu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Obce Sudoměřice 
č. 22/2022/Dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 a Centrum pro rodinu 
a sociální péči Hodonín, z.s., Štefánikova 288/15, 695 01 
Hodonín, IČ: 69722595.
Hlasování č.16:  Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 4 (D. Janeček, 
T. Janeček, I. Rybecká, J. Kaluža)
Usnesení č. 36/16 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/17:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Žádost 
o přidělení bytu v Domě pokojného stáří XXXXX.
Hlasování č.17:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 36/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje o  přidělení 
volného bytu v Domě pokojného stáří XXXXX.
Hlasování č.18:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/18 bylo schváleno.

Usnesení  č. 36/19:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje nové úplné 
znění Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregionu 
Strážnicko v předloženém znění, jako přílohu dodatku ke 
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Usnesení z 37. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 29. 8. 2022
Usnesení č. 37/1:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápi-
su paní Andreu Pomajbovou a pana Josefa Bučka, zapiso-
vatelkou určuje paní Ivanu Bederkovou.
Hlasování č.1:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Buček)
Usnesení č. 37/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/2:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený pro-
gram 37. zasedání zastupitelstva obce v upraveném znění.
Hlasování č.2:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 37/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/3:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 8 k rozpočtu obce na r. 2022. Příjmy 
zvýšeny o 2 178 600,-Kč, náklady zvýšeny o 944 200,-Kč 
a fi nancování sníženo o 1 234 400,-Kč.
Hlasování č.3:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/4:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 9 k rozpočtu obce na r. 2022. Příjmy 
se nemění, náklady zvýšeny o 984 500,-Kč a fi nancování 
zvýšeno 984 500,-Kč. 
Hlasování č.4:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/5:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 10 k rozpočtu obce na r. 2022. Příjmy se 
zvyšují o 510 000,-Kč, náklady zvýšeny o 971 500,-Kč a fi -
nancování zvýšeno 461 500,-Kč. 

Smlouvě o založení Dobrovolného svazku obcí, náměstí 
Svobody 503, 696 62 Strážnice, IČ: 70972869.
Hlasování č.19:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/19 bylo schváleno.

Hlasování č.5:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/6:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Závě-
rečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2021.
Hlasování č.6:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 37/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/7:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Dohodu o po-
skytnutí dotace z  Programu rozvoje venkova ČR mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, 
IČ 00285331 a Státním zemědělským intervenčním fon-
dem, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha – Nové Město, 
IČ 48133981, která řeší poskytnutí dotace do rozpočtu 
obce Sudoměřice až do výše 481 882,-Kč v  rámci akce 
„Revitalizace ploch u Býkárny, II.etapa“, reg.číslo žádosti 
22/009/19210/564/119/000024.
Hlasování č.7:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/8:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek 
č. 1 k  plánovací smlouvě ze dne 18.12.2019 mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 
00285331 a  fi rmou TS-tech spol. s  r.o., Sudoměřic 556, 
696 66 Sudoměřice, IČ 26901048.
Hlasování č.8:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/9:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje kupní smlou-
vu na pozemky parc.č.1910/7, 1910/10 a 1910/11 v k.ú. 
Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a fi rmou CZA s.r.o., Su-
doměřic 553, 696 66 Sudoměřice, IČ 28351142.
Hlasování č.9:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 37/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/10:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi nově 
vzniklého pozemku parc.č.152/2, ostatní plocha, o výměře 
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2 m2 v k.ú. Sudoměřice, který vznikl na základě geometrického 
plánu č. 987-75/2022, od XXX a XXX za celkovou cenu 50,-Kč.
Hlasování č.10:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/11:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi nově 
vzniklého pozemku parc.č.1464/371, ostatní plocha, 
o výměře 1 m2 v k.ú. Petrov u Hodonína, který vznikl na 
základě geometrického plánu č. 942-74/2022, od Obce 
Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov za celkovou cenu 25,-Kč.
Hlasování č.11:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/12:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozem-
ku parc.č. 1508/54 o celkové výměře 9 m² v k.ú. Sudomě-
řice od XXXXX za celkovou cenu 270,-Kč.
Hlasování č.12:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/13:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozem-
ku parc.č. 1508/70 o celkové výměře 16 m² v k.ú. Sudo-
měřice od Bonega spol. s r.o., č.p. 302, 696 66 Sudoměřice 
za celkovou cenu 480,-Kč.
Hlasování č.13:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/14:

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku 
parc.č.1672/3, ostatní plocha, o výměře 34 m2 v k.ú. Su-
doměřice, od XXX a XXX za celkovou cenu 1020,-Kč, při 
započtení výše jejich spoluvlastnických podílů.
Hlasování č.14:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Buček)
Usnesení č. 37/14 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/15:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozem-
ku parc.č. 1781/11 o celkové výměře 714 m² v k.ú. Sudo-
měřice od XXXXX za celkovou cenu 17 850,-Kč.
Hlasování č.15:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/15 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/16:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozem-
ků parc.č. 1052/69, 1052/07, 1237/14, 4086 o celkové vý-
měře 1538 m² v k.ú. Sudoměřice od XXXXX za celkovou 
cenu 38 935,-Kč.
Hlasování č.16:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/16 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/17:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozem-
ku parc.č.1508/32, ostatní plocha, o výměře 13 m2 v k.ú. 
Sudoměřice, od XXXXX, za celkovou cenu 390,-Kč.
Hlasování č.17:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/18:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi po-
zemků parc.č. 1508/63 o celkové výměře 12 m² a parc.č. 
1508/68 o celkové výměře 26 m² v k.ú. Sudoměřice od 
XXXXX za celkovou cenu 1140,-Kč.
Hlasování č.18:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/18 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/19:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje darovací smlou-
vu č.26/2022/Dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 
696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Nemocnicí TGM Hodo-
nín, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, IČ 00226637. 
Hlasování č.19:  Pro 8, Proti 1 (D. Janeček), Zdrželi se 2 
(T. Janeček, A. Pomajbová)
Usnesení č. 37/19 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/20:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo žádost 
XXXXX o přidělení obecního bytu v Sudoměřicích.
Hlasování č.20:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi 0 
Usnesení č. 37/20 bylo schváleno.

Usnesení č. 37/21:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje prodej po-
zemku parc.č. 9 v k.ú. Sudoměřice.
Hlasování č.21:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/21 bylo schváleno.
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Usnesení z 38. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 19. 9. 2022 
Usnesení č. 38/1: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápi-
su paní Ivanu Rybeckou a pana Radka Salčáka, zapisova-
telem určuje Jakuba Chocholáčka. 
Hlasování č.1: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 2 (I. Rybecká, R. Salčák) 
Usnesení č. 38/1 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený pro-
gram 38. zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování č.2: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (A. Pomajbová) 
Usnesení č. 38/2 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/3: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 11 k rozpočtu obce na r. 2022. Příjmy 
zvýšeny o 77 400 Kč, náklady zvýšeny o 434 600 Kč a fi -
nancování zvýšeno o 357 200 Kč. 
Hlasování č.3: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/3 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/4: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje darovací 
smlouvu mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ: 00285331 a Jihomoravským krajem, Že-
rotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, a tím 
i přijetí daru ve výši 100 000 Kč za účast obce v soutěži 
Vesnice roku 2022. 
Hlasování č.4: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/4 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/5: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Dohodu 
o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi 
Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, 
IČ: 00285331 a Žerotín a.s., Za Drahou 1331, 696 62 Stráž-
nice, IČ: 63495465. 
Hlasování č.5: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/5 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/6: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozem-
ku parc. č. 1508/67 o celkové výměře 30 m² v k.ú. Sudo-
měřice, od XXXXX za celkovou cenu 900 Kč. 
Hlasování č.6: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/6 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/7: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej nově 
vzniklého pozemku parc. č. 47/4 o výměře 16 m² v k.ú. 
Sudoměřice, který vznikl na základě geometrického 
plánu po rozdělení pozemků č. 989-78/2022, XXXXX za 
celkovou cenu 800 Kč bez DPH, která je nižší než cena 
v daném místě a čase obvyklá, a to z důvodu narovná-
ní majetkoprávních vztahů a již dříve přijatých usnesení 
Zastupitelstvem obce Sudoměřice při obdobných pro-
dejích pozemků. 
Hlasování č.7: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/7 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/8: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu o výpůj-
čce a souhlas se stavební úpravou mostu mezi Obcí Sudo-
měřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331 
a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. 
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801. 
Hlasování č.8: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/8 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/9: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní s ujednáním o právu provést 
stavbu mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ: 00285331 a XXXXX a XXXXX. 
Hlasování č.9: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/9 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/10: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní s ujednáním o právu provést 
stavbu mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ: 00285331 a IPM-EG, spol. s.r.o., Sudomě-
řice 554, 696 66 Sudoměřice, IČ: 26292203. 
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Hlasování č.10: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/10 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/11: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní s ujednáním o právu provést 
stavbu mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ: 00285331 a TS-tech, spol. s.r.o., Sudomě-
řice 556, 696 66 Sudoměřice, IČ: 26901048. 
Hlasování č.11: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/11 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/12: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní s ujednáním o právu provést 
stavbu mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 
Sudoměřice, IČ:  
00285331 WESTPRA, s.r.o., Brněnská 3983/61a, 695 01 
Hodonín, IČ: 60725419. 
Hlasování č.12: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/12 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/13: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dodatek 
č. 1 k  veřejnoprávní smlouvě o  přestupcích mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 
00285331 a  Městem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 
695 01 Hodonín. 
Hlasování č.13: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/13 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/14: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje žádost 
o dlouhodobý pronájem pozemků v k.ú. Sudoměřice. 
Hlasování č.14: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček) 
Usnesení č. 38/14 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/15: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice z důvodu neexistujících 
parkovacích ploch v dané lokalitě nemůže vydat souhlas 
s parkováním. 
Hlasování č.15: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 36/15 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/16: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Žádost 
o fi nanční podporu a pověřuje starostu a místostarostu 
k prověření situace a dostupnosti služeb. 
Hlasování č.16: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/16 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/17: 

Obec Sudoměřice bere na vědomí žádost o  přidělení 
bytu v DPS XXXXX. 
Hlasování č.17: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/17 bylo schváleno. 

Usnesení č. 38/18: 

Obec Sudoměřice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na 
akci „Dětské hřiště Sudoměřice“ z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj. 
Hlasování č.18: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 38/18 bylo schváleno

František Mikéska – starosta
Robert Šrédl – místostarosta 
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Volební období 2018 – 2022
Vážení spoluobčané, 
čas není jen vyslovené slovo, čas je jako vystřele-
ný šíp, čas je něco, co nelze vrátit zpět. Stejně tak 
rychle uplynulo i  funkční období zastupitelům ve 
volebním období 2018 – 2022. Ač se zdá, že jsou 
4 roky dlouhá doba, tak na přípravu a vlastní reali-
zaci nápadů je toto období krátké. I proto je důle-
žité, i když nedochází po volbách k zásadním změ-
nám, že existuje návaznost a propojenost, zvláště 
při realizaci dlouhodobých projektů. Také i  díky 
návaznosti na předchozí práci zastupitelů se poda-
řilo v uplynulém období, a to i přes složité covidové 
období, vytvořit mnohé. Zde je krátké shrnutí práce 
zastupitelstva v uplynulém volebním období:
• vybudovaly se dvě cyklostezky (hráz Baťova ka-

nálu, mezi Sudoměřicemi a Petrovem), 
• postavilo se Společenské centrum Sudomír, Át-

rium se dokončuje, 
• opravil se areál se Starém potoku (pódium, za-

střešení, taneční parket), 
• zahájila se postupná oprava střechy panského 

statku, 
• komunitní centrum je před vypsáním výběro-

vého řízení, 
• revitalizujeme náves okolo Býkárny, 
• přibyla květinová výzdoba a  Bylinková skalka 

před OÚ, 

• vysázeno bylo v  různých lokalitách přes 2 tis. 
keřů a stromů,

• máme zmodernizovanou školu a školku,
• za pár dnů zahájíme výstavbu parkoviště u Vý-

klopníku,
• opraveno bylo několik úseků místních komuni-

kací a chodníků a mnoho dalšího. 

Nyní jsou rozpracovány další investice:
• prodloužení chodníku na Horním konci, 
• revitalizace dětských hřišť v obci, 
• komunikace u hřbitova,
• vodovod od statku k nádrži, 
• rozšíření kapacity bytů v DPS, 
• výstavba obecních bytů, 
• prodloužení cyklostezky a lávka přes Baťův ka-

nál,
• výsadba zeleně v obci i mimo obec, 
• revitalizace pískovny, 
• komunikace v průmyslové zóně a další projekty 

připravujeme.

Celkem bylo od roku 2018 proinvestováno více jak 
40 mil. Kč. Obdrželi jsme dotace 
(i  prostřednictvím DSO Obce pro Baťův kanál) ve 
výši 13,5 mil. Kč. Obec také nakoupila nemovitosti 
v hodnotě 13 mil. Kč, kdy zejména odkoupení zby-

lého areálu statku bylo vel-
mi důležité. Dalšími 5 mil. Kč 
jsme podpořili volnočasové 
aktivity občanů prostřed-
nictvím našich spolků a or-
ganizací. 
Nebylo toho málo, ale ne-
málo nás ještě čeká.
Závěrem děkuji všem zastu-
pitelům za práci v  uplynu-
lém volebním období.

František Mikéska 
starosta obce Sudoměřice
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Volby do zastupitelstev obcí 
Ve dnech 23. – 24. září 2022 se konaly volby obecní volby. V Sudoměřicích si mohlo 982 oprávněných 
voličů vybrat z 33 kandidátů na třech kandidátkách: Sportovci pro Sudoměřice, Sdružení nezávislých kan-
didátů pro Sudoměřice, KDU-ČSL. 
Bylo vydáno celkem 591 obálek, odevzdáno 590. Celkově platných hlasů bylo 5980. Své volební právo 
využilo 60 % oprávněných voličů.

Kandidátní listiny Hlasy
číslo název počet v %
1 Sportovci pro Sudoměřice 1 490 24,92
2 „Sdr.nez.kand.pro Sudoměřice“ 1 152 19,26
3 KDU-ČSL 3 338 55,82

Výsledky voleb 

Nově zvolení zastupitelé
č. Kandidátní listina Kandidát věk počet hlasů v %
1 Sportovci pro Sudoměřice Stanislav Martin 38 232 15,57
1 Sportovci pro Sudoměřice Kaluža Jan 58 219 14,69
1 Sportovci pro Sudoměřice Salčák Radek 47 207 13,89
2 „Sdr.nez.kand.pro Sudoměřice“ Janeček David 47 159 13,80
2 „Sdr.nez.kand.pro Sudoměřice“ Macháček Lukáš Ing. 35 142 12,32
3 KDU-ČSL Mikéska František 41 438 13,12
3 KDU-ČSL Mikl Martin 44 339 10,15
3 KDU-ČSL Šrédl Robert 45 319 9,55
3 KDU-ČSL Janeček Jiří 56 291 8,71
3 KDU-ČSL Buček Josef 52 289 8,65
3 KDU-ČSL Podkalský Stanislav 20 254 7,60
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Senátní volby
Spolu s komunálními volbami se v našem obvodu č. 79 – Hodonín konaly i volby senátní. V prvním kole se 
na prvních dvou místech umístily Ing. Eva Rajchmanová za koalici SPOLU a PhDr. Ladislava Brančíková za 
ANO. Ve druhém kole o týden později vyhrála prvně jmenovaná kandidátka. 
V Sudoměřicích zvítězila v obou kolech Ing. Eva Rajchmanová v poměru hlasů 198:136 v kole prvním 
a 129:111 v kole druhém. Z oprávněných 964 voličů využilo možnost volit 490 občanů v prvním kole a 241 
v kole druhém.

Výsledky jednotlivých kandidátek

(jména nově zvolených zastupitelů jsou zvýrazněna):

Sportovci pro Sudoměřice

kandidát hlasy
č. jméno počet v %
1 Kaluža Jan 219 14,69
2 Salčák Radek 207 13,89
3 Stanislav Martin 232 15,57
4 Chovanec Martin 115 7,71
5 Mikéska Radim 97 6,51
6 Danielik Marek 74 4,96
7 Luzumová Eliška 130 8,72
8 Hynčica Vlastimil 173 11,61
9 Janeček Jiří 81 5,43
10 Stratil Martin 88 5,90
11 Mišík Dominik 74 4,96

KDU – ČSL

kandidát hlasy
č. jméno počet v %
1 Mikéska František 438 13,12
2 Šrédl Robert 319 9,55
3 Mikl Martin 339 10,15
4 Janeček Jiří 291 8,71
5 Buček Josef 289 8,65
6 Podkalský Stanislav 254 7,60
7 Kučerová Kateřina Bc. 315 9,43
8 Šrámková Ludmila 272 8,14
9 Cutáková Jana 291 8,71
10 Tomšej Stanislav 275 8,23
11 Šebesta Vít Mgr. 255 7,63

„Sdr.nez.kand.pro Sudoměřice“

kandidát hlasy
č. jméno počet v %
1 Janeček David 159 13,80
2 Janeček Tomáš 89 7,72
3 Kočiš Marian 119 10,32
4 Macháček Lukáš Ing. 142 12,32
5 Bucha Tomáš Mgr. 82 7,11
6 Zatloukal Peter 76 6,59
7 Janečková Michaela Mgr. 129 11,19
8 Buček František 74 6,42
9 Burešová Marcela Mgr. 87 7,55
10 Smola Blahoslav Ing. 108 9,37
11 Šebesta Radek Ing. 87 7,55
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Celostátní kolo krajských držitelů 

Oranžové stuhy v rámci soutěže 

Vesnice roku 2022
Jak už bylo uvedeno v minulém čísle našeho zpra-
vodaje, tak v letošním ročníku soutěže Vesnice roku 
2022 naše obec získala v  krajském kole ocenění 
Oranžová stuha a tím i právo účastnit se v celostát-
ním kole vítězů oranžových stuh.
Den D byl stanoven na středu 7. září 2022. My 
všichni jsme měli 2 hodiny na to, abychom tento-
kráte sedmi členné komisi ukázali celoroční život 
v naší obci s důrazem spolupráci se zemědělskými 
subjekty a spolky hospodařící v krajině. A byly to 2 
hodiny zcela jistě obohacující nejen pro komisi, ale 
i pro účastníky. Po přivítání na OÚ a krátké PP pre-
zentaci jsme nasedli na koňmi tažený vůz a vyjeli 
jsme se zastávkou v kostele, DPS, na návsi směrem 
na Vápenky. Odtud přes ovocný sad jsme se dosta-
li sklepní uličkou do obecního sklepa a po krátké 
prezentaci, průjezdem obcí, návštěvou unikátního 
oškorušového sadu, jsme ukončili naše dvouhodi-
nové putování v přístavu Pod Výklopníkem. Nejen 
členové komise ochut-
nali spoustu našich re-
gionálních produktů, 
které společně připravili 
ochotní lidé. Komise se 
s  námi rozloučila a  my 
museli čekat až do 4. říj-
na 2022 na výsledek. To 
byl den, kdy se v budo-
vě Senátu Parlamentu 
ČR  uskutečnilo za účasti 
několika významných 
hostů slavnostní vyhlá-
šení celostátního kola. 
V silné konkurenci naše 
obec obsadila úžasné 

2. místo. S tímto umístěním se nám ještě navýšila od-
měna z krajského kola a společně jsme tak převzali 
z rukou ministra zemědělství poukaz na čerpání do-
tace v příštím roce na částku 800 000,-Kč. Obdržené 
ocenění je ocenění všech občanů, kteří neváhají dě-
lat ve svém volném čase něco pro druhé.
Upřímně děkuji všem, kdo se zapojil do prezenta-
ce a její přípravy, ale také těm, kdo děláte něco pro 
ostatní, bez Vás by byl život v naší obci smutný.

František Mikéska, starosta obce
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Místní knihovna

Společenská kronika za rok 2021

Milí čtenáři,
ráda bych Vám opět sdělila novinky z naší knihov-
ny. Tou první je změna termínů otevírací doby, které 
jsem musela upravit tak, aby odpovídaly nové situ-
aci v  mojí druhé práci. I  nadále platí, že knihovna 
bude otevřena každý druhý týden v úterý i v pátek. 
Výjimkou byly první dva týdny v září, kdy bylo ote-
vřeno dva týdny po sobě. Od druhého zářijového 
týdne však už platí zavedený systém otevření, tedy 
každý druhý týden. Na webových stránkách, na 
papíře v okně knihovny nebo na vývěsce u obec-
ního úřadu pak najdete již nové upravené termíny 
otevření až do konce roku 2022. V případě jakých-
koliv pochybností ohledně termínů otevření se mi 
můžete ozvat na mé telefonní číslo nebo na emailu 
knihovny. Tato další změna otevírací doby byla nut-
ná proto, aby knihovna mohla fungovat i  nadále 
bez problémů a  mohli jste naplno využívat jejích 
služeb. Děkuji Vám za pochopení a budu ráda, když 
naši knihovnu poctíte svou návštěvou.
Vytvořila jsem již pro Vás propagační ma-
teriál týkající se funkcí webových stránek, 
který si můžete prohlédnout během ná-
vštěvy. Obsahuje informace o  tom, co na 
těchto stránkách najdete a  jak je můžete 
využívat. Ještě pro Vás chystám propagační 
materiál, který se bude týkat funkcí on-line 
katalogu. 
Na webových stránkách v sekci Nové knihy 
naleznete seznam druhé poloviny nových 
knih, které jsem objednala tento rok a které 
si můžete již v knihovně vypůjčit. Tak se na 
něj podívejte a vyberte si. 
Ještě bych Vás chtěla informovat o Burze vy-
řazených a darovaných knih, která proběhla 
26. 8., 6. 9. a 9. 9. přímo v knihovně. Děkuji 
všem, kteří si nějaké ty knihy koupili a při-
spěli tím na nákup knih nových v  příštím 
roce. Zbytek neprodaných knih nechám 
ještě vystavený, kdyby ještě někdo z  Vás 

Narození

Mráková Elizabeth č.p. 322
Kočvara Štěpán č.p. 606
Okáník Richard č.p. 381
Juřík Vincent č.p. 28
Valenta Rudolf č.p. 134
Doskočilová Lillien č.p. 334
Vyskočilová Noemi č.p. 275
Svejkovský Jakub č.p. 439
Kadlečík Vasilij č.p. 413
Horák Lukáš č.p. 611
Jagošová Adéla č.p. 372

Zemřelí 

Pechová Marie  3.1.2021
Procházková Alžběta   30.1.2021
Buzrlová Marie 15.3.2021
Janeček Josef 28.3.2021
Čajka Josef 15.7.2021
Opavská Ludmila 6.8.2021
Mikulková Antonie 22.8.2021
Novický Milan 25.8.2021
Čajka František 26.8.2021
Hynčica Alois 15.9.2021
Podrazilová Anna 22.9.2021
Polakovičová Žofi e 8.10.2021
Kristlová Ludmila 28.11.2021
Cuták Karel 12.12.2021
Antoš František 25.12.2021
Míšová Milada 27.12.2021

měl zájem si nějakou tu knihu odnést domů. Ze se-
znamu vybírám např. detektivní román Anděl smrti, 
historickou trilogii od Vladimíra Neff a, román pro 
ženy Řekni mi pravdu nebo hororový příběh Pev-
nost. Můžete si vzít také knihy ve slovenském jazyce 
nebo romány od Vlasty Javořické. Z příběhů pro děti 
a mládež jsou to třeba Pohádky třeboňského kapra, 
Fanfárie, Čertík Mičula, Ségry a čáry na rodiče nebo 
dobrodružný příběh Bílý tesák. Z naučné literatury 
bych Vám nabídla např. Divoká zvířata, encyklope-
dii Historie světa, všeobecnou encyklopedii pro děti 
Malý Edison, kuchařku pro děti Kuchařka mladých 
svišťů nebo knihu o domácnosti Hospodyňkám od 
A do Z. Pokud budete mít zájem, přijďte a odneste 
si sebou některou z nich. Na podzim chystám dal-
ší burzu, kdy budou v nabídce knihy, které vyřazuji 
tento rok. 
S touto poslední aktuální informací se s Vámi proza-
tím loučím.

S pozdravem Monika Podrazilová
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Bylo mi ctí být vaší senátorkou!
Senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám 
vás na suchu!“ a snažila jsme se pro to udělat ma-
ximum. Nejvíce času jsem věnovala stěžejní kauze 
našeho regionu „Ochrana pitné vody prameniště 
Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku v  Morav-
ském Písku.“ Uspořádali jsme „Protestní pochod za 
vodu pro lidi!“, s obcemi jsme vedli nespočet jed-
nání, podali jsme petici a v Senátu jsme dokonce 
uspořádali veřejné slyšení. Společně s VaK Hodo-
nín jsme se snažili najít způsob, jak u soudu bránit 
naši pitnou vodu.  Tato kauza se s našim území vle-
če již roky. Přese všechno pevně věřím, že se nám 
nakonec podaří naši pitnou vodu zachránit. 
Obcím jsem aktivně pomáhala s  koordinačními 
jednáními ve věci přípravy a  realizace výstavby 
dálnice D55 a to zejména v úseku Moravský Písek 
– Bzenec – Rohatec – Břeclav. Plánovaná stavba 
této časti dálnice je pro naše území zcela zásad-
ním krokem do budoucna. Měla jsem radost, 
když se podařil zrealizovat projekt „Lávka pro pěší 
a  cyklisty u  ZOO Hodonín“ a  zároveň se dala do 
běhu příprava kruhového objezdu na křižovatce 
na Pánově. Dále jsem obcím pomáhala s různými 
projekty v oblasti životního prostředí, protierozní-
mi opatřeními, využitím důlních vod a přípravou 
výstavby nových ČOV.
Po loňském ničivém tornádu jsem se mj. zaměřila 
na pomoc rodinám s dětmi z posti-
žených obcí. Ve spolupráci s Mikro-
regionem Hodonínsko, Regionem 
Podluží a  Nadací Karel Komárek 
Family Foundation jsme zřídili pří-
městský tábor „Tornádo“. S  pomocí 
dobrovolníků jsme vytvořili bohatý 
program a  díky tomu bylo o  děti 
postaráno během celých letních 
prázdnin. 
S  Kyjovským Slováckem v  pohybu 
jsem spolupracovala na projektu 
Stromy s pamětí, kde jsme nejen sá-

zeli stromy, ale zároveň se u dětí zaměřili na osvě-
tu. Vždy jsem podporovala děti a  mládež nejen 
formou příměstských táborů, ale především akce-
mi jako je Den Země, junáckými, veslařskými ak-
tivitami či snažila jsem se nalákat mládež na akce 
jako Ukliďme Česko. 
Během svého šestiletého senátního období jsem 
se jako členka, následně místopředsedkyně Ústav-
ně-právního výboru věnovala mnoha zákonům. 
Po legislativní stránce jsem se aktivně zabývala 
zákonem o  obcích, vodním zákonem, zákonem 
o zpracování osobních údajů, volebním zákonem, 
novele zákona o insolvencích a komplexnímu po-
změňovacímu návrhu k novele stavebního záko-
na. V novele trestního řádu se mi podařilo prosadit 
vyšší ochranu pro oběti znásilnění a domácího ná-
silí při trestních řízeních. Úzce jsem spolupracova-
la na Milostivém létu a  snažila jsem se následně 
pomocí Člověka v tísni, aby se informace dostaly 
do širokého povědomí a  jejich dluhoví poradci 
pomohli v našem regionu co nejvíce občanům. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se mnou spo-
lupracovali a  pomáhali mi náš region posunout 
dál. Bylo mi velkou ctí být šest let vaší senátorkou.
S přáním všeho dobrého a hlavně pevného zdraví 

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za volební obvod č. 79



3/2022 www.obecsudomerice.cz

18

Ze školních lavic …
Začal nový školní rok 2022/23 a s ním nastaly vý-
znamné změny v  učitelském kolektivu naší MŠ 
a  ZŠ. Na konci minulého školního roku se s  námi 
rozloučila paní ředitelka Mgr. Hana Veselá. Tímto jí 
velmi děkujeme za všechno, co pro naši školu bě-
hem svého působení udělala, a do dalšího profes-
ního i osobního života jí přejeme jen to dobré. Po 
rezignaci paní ředitelky bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na místo ředitele/ředitelky školy, do něhož se 
však nikdo nepřihlásil. Proto bylo vyhlášeno druhé 
kolo, které v současné době stále probíhá. Do funk-
ce ředitelky školy byla prozatímně jmenována paní 
Mgr. Michaela Janečková, která tak přešla ze školky 
do školy, kde kromě vedení školy učí také několik 
předmětů ve třetí, čtvrté a páté třídě. Na její mís-
to do MŠ byla zpět povolána paní učitelka Lenka 
Macelisová, se kterou jsme se původně v  červnu 
rozloučili kvůli návratu paní učitelky Haničky Malu-
šové z rodičovské dovolené. Další změnou v kolek-
tivu byl odchod paní učitelky Mgr. Žanety Frolkové 
na mateřskou dovolenou. Na její místo byla přijata 
zkušená pedagožka paní Mgr. Pavla Brázdová, kte-
rou srdečně vítáme v našem kolektivu. 
Nový školní rok byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 
1. září ve společenském centru Sudomír. Po za-
znění státní hymny a přednesu básniček přivítala 
žáky v  novém školním roce paní ředitelka Mgr. 
Michaela Janečková a  pan starosta František Mi-
késka. Představena byla také nová posila kolektivu 
základní školy paní učitelka Mgr. Pavla Brázdová. 
Velkým okamžikem byl tento den zejména pro 
prvňáčky, kteří se dostavili v  doprovodu rodičů. 
Po slavnostním přivítání paní ředitelkou, panem 
starostou a třídní učitelkou Mgr. Šárkou Daňkovou 
se děti spolu s rodiči přesunuly do 1. třídy, kde se 
společně uvítaly v úzkém kruhu také s novým tříd-
ním kamarádem loutkou Pinocchiem. Ten je bude 
provázet jejich začátky ve škole a pokusí se jim na 
úryvcích ze stejnojmenné knihy ukázat, jak se stát 
lepším. Přejeme všem prvňáčkům radost z učení, 

hodně úspěchů v získaných znalostech a spoustu 
hezkých chvil prožitých ve škole a se školou.
V tomto školním roce je do naší MŠ zapsáno 43 dětí 
a ZŠ navštěvuje 69 dětí. První třídu, kde je 12 dětí, 
vede paní Mgr. Šárka Daňková. Druhou třídu, kde je 
15 dětí, učí paní Mgr. Marie Tomšejová. V této třídě 
je také paní asistentka Alena Příkazská. Třetí třídu, 
kde je 13 dětí, vede paní Mgr. Ludmila Foltýnová. 
Čtvrtou třídu, kde je také 13 dětí, učí paní Mgr. Pav-
la Brázdová. Pátou třídu, kde je 16 dětí, vede paní 
Mgr. Tereza Orságová. První oddělení školní druži-
ny vede paní vychovatelka Alexandra Hadašová, 
druhé oddělení paní vychovatelka Alena Příkazská. 
Nepovinný předmět náboženství bude učit v 1. a 2. 
třídě paní Mgr. Marie Tomšejová a 3. - 5. třídu si po-
vede pan farář P. Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP.
Přes prázdniny ve škole proběhla rekonstrukce 
kabinetu v  prvním patře. Škola nadále pokračuje 
v projektu Recyklohraní, jehož záměrem je podpořit 
environmentální výchovu ve školách. Projekt rozvíjí 
vztah dětí k  životnímu prostředí formou tematic-
kých her, praktických činností, kvízů a menších pro-
jektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých 
baterií a  vysloužilého drobného elektrozařízení či 
prázdných tonerů z  tiskáren. Nadále pokračujeme 
také v projektech Mléko do škol a Ovoce do škol.
Máme již za sebou i první velmi vydařenou akci – 
projektový den s názvem Den se zvířátky, který se 
uskutečnil v pátek 9. září. Během dopoledne děti 
ze základní i  mateřské školy zhlédly na školním 
dvoře naučný program o  dravcích. Při zábavné 
prezentaci živých dravců si děti s velkým zájmem 
a pozorností prohlédly různé druhy dravých ptáků 
a  sov a  dozvěděly se o  nich spoustu zajímavých 
informací. V  další části dopoledne se jednotlivé 
skupiny tříd střídaly na výstavě drobného ptactva 
a zvířectva, kterou pořádal místní spolek chovate-
lů na dvoře u  statku. Žáci zde mohli nejen vidět 
různé druhy chovaných zvířat, ale také se pomaz-
lit s  morčaty a  myšičkami, mohli si prohlédnout 
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křečka, pískomily, holuby, králíky, kozy, kachny 
a exotické papoušky, a nechyběla ani užovka, kte-
rá sklidila veliký úspěch u všech dětí. Po zhlédnutí 
výstavy žáci všech ročníků malovali či kreslili ob-
rázek zvířete, které je nejvíce zaujalo. Návštěvníci 
výstavy z řad veřejnosti mohli v průběhu víkendu 
hlasovat pro výkres, který se jim nejvíce líbil, a to 
ve dvou kategoriích. Rozhodování bylo velice těž-
ké, protože se obrázky všem dětem moc povedly.
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže proběhlo v ne-
děli a dopadlo následovně: 

I. kategorie (1. - 3. tř.):

1. místo Štěpánka Bučková (z 1. třídy)
2. místo Natálie Janečková (ze 3. třídy)
3. místo Sofi e Švrčková (ze 3. třídy)

II. kategorie (4. a 5. tř.):

1. místo Aneta Polesňáková (z 5. třídy)
2. místo Elen Bučková (ze 4. třídy)
3. místo Alexandra Holíková (ze 4. třídy)
 
Po vyhlášení se děti mohly podívat také na krme-
ní hada nebo si mohly pohladit a z rukou vypustit 
poštovní a jiné holuby. Řady chovatelů se možná 
rozšíří o další členy, neboť několik morčat a  také 
živé odměny za obě první místa ve výtvarné sou-
těži - dva páry andulek mají své nové malé majite-
le, kteří se o ně jistě s láskou starají. Děkujeme tím-
to spolku chovatelů za spolupráci při krásné akci.
Přejeme všem dětem i  rodičům hodně úspěchů 
a radosti v novém školním roce!

kolektiv učitelek ZŠ

Poslední vysvědčení páťáků v naší ZŠ
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Žáci 1. třídy poprvé ve své třídě

Zahájení školního roku 1. září
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Žáci na výstavě drobného ptactva a zvířectva

9. září – Den se zvířátky – prezentace živých dravců
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Žáci na výstavě drobného ptactva a zvířectva – uprostřed vedoucí místních chovatelů David Janeček

Žáci na výstavě drobného ptactva a zvířectva
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Ze života mateřské školy 
V úvodu dnešních informací bych se chtěla vrátit do 
období před prázdninami, kdy se uskutečnilo něko-
lik akcí, které stojí za připomenutí. V pátek 24. června 
se děti setkaly s místními rybáři u rybníku Vanďurák. 
Děti měly z  této vycházky spoustu zážitků. Členo-
vé spolku rybářů si pro děti přichystali ukázku lovu 
ryb za pomoci různých udic a podběráků. Báječné 
bylo, že rybáři měli za naší přítomnosti hned několik 
záběrů, takže je děti mohly vidět v akci. Dále si děti 
mohly samy vyzkoušet nahazování udice, mohly si 
pohladit živé ryby v kádi, prohlédnout si krmení pro 
ryby a  také poznávaly okolní přírodu. Chtěla bych 
tímto poděkovat všem rybářům, kteří tuto krásnou 
akci zajistili. 
29. června se konala společná akce ZŠ a MŠ „Rozlou-
čení s  předškoláky a  páťáky“. Děti z  MŠ předvedly 
krátké vystoupení a  byly pasovány na školáky (do 
základní školy odešlo 12 dětí). Zároveň se škola roz-
loučila s žáky páté třídy, kteří odchází na druhý stu-
peň nebo na gymnázium. Chtěla bych poděkovat 
maminkám i dětem ze třídy Berušek, které se velmi 
krásně rozloučily i s naší kolegyní paní učitelkou Len-
kou Macelisovou, která měla odejít do penze. V září 
však byla paní učitelka povolána zpět „do služby“, 
aby zastoupila paní Mgr. Michaelu Janečkovou, která 
byla prozatímně jmenována na post ředitelky školy. 
O  prázdninách byla mateřská škola otevřena pro 
děti přihlášené k prázdninovému provozu od 1. čer-
vence do 22. července 2022. Během prázdnin byl do 
třídy Berušek pro zkvalitnění výuky zakoupen velký 
LCD televizor.
V tomto školním roce 2022/2023 je do MŠ zapsáno 
celkem 43 dětí. Během září nastoupí ještě dvě děti, 
které zažádaly o přijetí do MŠ a jedno dítě nastoupí 
v měsíci říjnu. Celkový počet přijatých dětí do školky 
bude tedy v tomto školním roce 46 dětí.  Děti jsou 
rozděleny do dvou tříd. Ve třídě Berušek jsou mladší 
děti, zapsáno je jich 21. Třídní učitelky jsou Jana Mik-
lová, Dis. a po rodičovské dovolené se k nám vrátila 
paní učitelka Hana Malušová. Do třídy Včeliček do-

chází převážně děti starší. Třídní učitelky jsou Petra 
Jančová a  Lenka Macelisová. Ve třídě je zapsáno 
22 dětí, z toho je 14 předškoláků a jedno dítě má in-
dividuální vzdělávání. Ve třídě Včeliček je k dispozici 
paním učitelkám asistentka pedagoga Blanka Hrdá. 
V kuchyni pracují kuchařky Jolana Okáníková, Hana 
Bursíková a  vedoucí stravování Alena Baculíková. 
Úklid zajišťuje paní uklízečka Lenka Macháčková 
a údržbářské práce pan Jan Ondruš. Provoz mateř-
ské školy je od 6.15 do 16.15 hod. Během hezkého 
počasí využíváme zahradu MŠ i v odpoledních ho-
dinách.
I  v  tomto školním roce jsme se zaregistrovali do 
certifi kace škol „Rodiče vítáni“. Tuto značku použí-
vají všechny školy, které jsou vstřícné ke komuni-
kaci s rodiči, což nás zavazuje dále zlepšovat kvalitu 
komunikace s rodiči dětí. Snažíme se u dětí rozvíjet 
pohybovou gramotnost a lásku k pohybu, z tohoto 
důvodu se naše MŠ opět zúčastní projektu „Se So-
kolem do života“.  V  tomto školním roce budeme 
pracovat podle nového školního vzdělávacího pro-
gramu „Naše cesta za poznáním světa“. Školní vzdě-
lávací program vychází z Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání a byl společně 
vypracován týmem učitelů MŠ. Cílem našeho škol-
ního vzdělávacího programu je rozvoj rozumových, 
pohybových a komunikačních dovedností, citového 
prožívání a vytváření pozitivního vztahu k místu, ve 
kterém děti žijí, seznámení dětí s lidovými tradicemi, 
tradičními hrami a  tancem. Chceme dětem předat 
takové zkušenosti, vědomosti a  návyky, které jim 
umožní nejen dobrý start a vstup do základní školy, 
ale i do dalšího života. Snažíme se rozvíjet samostat-
nost a spolupráci mezi dětmi, mít pozitivní vztah ke 
zdravému životnímu stylu a  k  přírodě. Naše MŠ se 
snaží zkvalitňovat vzdělávání a neustále rozvíjet vě-
domosti dětí a také hledat nadané děti. Doporučili 
jsme některým rodičům o zapojení jejich dítěte do 
logické olympiády, kam se mohou v tomto roce hlá-
sit i děti od tří let. 
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7. září proběhla schůzka rodičů, na které byli rodiče 
seznámeni se školním a  provozním řádem a  infor-
mováni o  akcích, které máme v  plánu uskutečnit. 
V pátek 9. září proběhl projektový den „O zvířatech“. 
Nejprve se děti ze třídy Včeliček zúčastnily progra-
mu o dravcích, který se konal na dvoře základní ško-
ly. Děti si mohly prohlédnout zblízka různé ptáky, 
sovy, supa, orla a  jiné. Samozřejmostí byla ukázka 
letu, kdy dravci létali bezprostředně mezi dětmi, nad 
jejich hlavami. Dětem se akce líbila a odnesly si z ní 
hodně informací o životě těchto dravců. Po této pře-
hlídce dravců se děti i se třídou Berušek setkaly na 
místní výstavě ptactva a drobného zvířectva, kterou 
pořádal místní svaz chovatelů. Děti zde mohly vidět 
kozy, králíky, myši, křečky, pískomily, různé exotické 
ptáky a hada. Dětem se výstava moc líbila a největší 
úspěch u dětí měla morčata, která si mohly děti chyt-
nout, pohladit a pohrát si s nimi v ohradě. Na závěr 
dostaly děti od pořadatelů sladkost. Pevně věříme, 
že u některých dětí se našly další nástupci chovatelů. 
Ve čtvrtek 15. září děti ze třídy Včeliček v  projektu 
poznáváme ovoce pekly 
jablečný štrůdl. Samy si 
chystaly suroviny, připra-
vily jablka, těsto, cukr, 
oříšky a závin nám potom 
upekly paní kuchařky. 
Každé z  dětí si kousek 
štrůdlu odneslo domů 
k  ochutnání. V  rámci te-
matického celku o  ovoci 
se děti učily lidový tanec 
k písni „Trnky“. Ve třídě Be-
rušek se děti adaptují na 
novou situaci bez rodičů. 
Poznávají nové prostře-
dí a  kamarády. Formou 
her, písniček a básniček si 
upevňují pravidla pobytu 
v mateřské škole. 
V  tomto školním roce 
máme v  plánu různé 
akce, některé i pro rodiče.

4. října byla na zahradě MŠ naplánována akce „Uspá-
vání broučků“ s  lampiónovým průvodem. Ve čtvr-
tek 6. 10. přijelo do MŠ Divadlo z truhlice. Ve středu 
11. října proběhla logopedická depistáž pro přihlá-
šené děti, kdy do školky přijela logopedka Mgr. Ale-
na Horáková. Čeká nás také výstava „Podzimníčků“, 
kdy děti s  rodiči vyrábí z různých přírodnin skřítky, 
zvířátka a jiné výrobky, které nám potom po nějakou 
dobu zkrášlují interiér MŠ. Na to naváže celoškolská 
akce v kulturním centru Sudomír „Podzimní dosta-
veníčko“, která se bude konat 20. října. V měsíci listo-
padu nás čekají konzultace pro rodiče dětí, beseda 
se spisovatelkou, tvoření adventních věnečků a další 
akce, na které se s dětmi moc těšíme.
Na závěr bych chtěla popřát, aby se dětem ve školce 
líbilo a adaptace na nové prostředí probíhala bez sl-
ziček, aby byli rodiče dětí spokojeni. 
Přeji Vám všem čtenářům za kolektiv zaměstnanců 
MŠ pevné zdraví a krásný barevný podzim plný slu-
níčka.

Petra Jančová (zástupce ředitele pro MŠ)  

Včeličky pečou štrůdl
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Včeličky

Berušky
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Berušky poznávají morčata

Berušky na výstavě ptactva a zvířectva
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Včeličky na ukázce dravců

Včeličky na výstavě zvířat
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Ze života sudoměřické farnosti
V  minulých ročnících zpravodaje jste měli možnost 
číst o  charitativních aktivitách v  rámci neziskové or-
ganizace Chiparamba Trust Organisation, jejímž cílem 
je pomoc potřebným v Zambii. Vesnice Chiparamba 
se nachází ve východní Zambii na hranicích s Malawi 
nedaleko města Chipata. Za dobu existence projek-
tu se podařilo postavit školu v  Chiparambě a  kostel 
v Kachingwe. A právě stavba kostela v  roce 2016 se 
mohla uskutečnit díky aktivitě naší spoluobčanky Ka-
teřiny Janečkové, která dokázala spojit velké množství 
dárců fi nančních prostředků na tuto stavbu. 
Tato charitativní aktivita trvá dodnes např. formou 
tzv. misijní kavárny, která se po nucené covidové 
přestávce opět uskutečnila letos na jaře, a jejíž výtě-
žek jde právě na tyto účely. Během června a začátku 
července se uskutečnila misijní cesta čtyř zástupců 
od nás a  ze Slovenska, kdy kromě Kateřiny Janeč-
kové se do Zambie vypravil i  její syn Josef Janeček, 
dále Antonín Cáb ze Strážnice. Čtvrtým členem byla 
Kristina Simonová ze Slovenska. Pokud máte zájem 
se o této cestě dozvědět víc, máte možnost v neděli 
23. 10. 2022 v 17:00, kdy se koná beseda s účastníky 
této výpravy do Afriky.  
Během minulého období se ve farnosti uskutečnilo 
několik akcí. V pondělí 22. 8. se v Sudoměřicích ko-

nalo Celostátní setkání ministrantů z  piaristických 
farností. Zahájeno bylo slavnostní mší svatou, kterou 
celebroval administrátor místní farnosti Dawid Bar-
tochowski a spolu s ním koncelebrovali Lukáš Zaraś 
a Lukáš Karpinski, který měl i promluvu. I přes nepříz-
nivé počasí program pokračoval v tělocvičně, kde se 
účastníci rozdělili do týmů a soutěžili ve sportovních 
aktivitách.
V neděli 4. září se konala již tradiční slavnost poděko-
vání za úrodu – dožínky. Po slavnostní bohoslužbě, 
kterou sloužil P. Robert ze Strážnice se uskutečnilo 
posezení na farní zahradě za doprovodu dechové 
hudby. 
28. září, na svátek svatého Václava, se někteří naši 
ministranti vydali na výlet do Olomouce, kde na-
vštívili katedrálu zasvěcenou tomuto světci. Zde se 
uskutečnila bohoslužba, kterou sloužil biskup Josef 
Nuzík. Potom následoval sportovní program – fl or-
balový turnaj – pro ministranty z farností olomoucké 
arcidiecéze. 30. září se konala další akce pro děti, kdy 
se po páteční dětské mši svaté uskutečnila večeře 
v přístavbě kostela, připravena byla večerní hra a pak 
bylo možné přespat pod dozorem zástupců rodičů 
na faře.

V. Šebesta 

Slavnostní poděkování za úrodu – dožínky – 4. září
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Setkání ministrantů z piaristických farností

Slavnostní poděkování za úrodu – dožínky – 4. září – posezení na farní zahradě



3/2022 www.obecsudomerice.cz

30

Setkání ministrantů z piaristických farností

Setkání ministrantů z piaristických farností
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Spaní na faře – 30. září 2022 – večeře v přístavbě kostela

Florbalový turnaj ministrantů v Olomouci – 28. září 2022
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Pohodový večer s Václavem Neckářem
Vážení čtenáři zpravodaje, 
v letošním roce jsme si pro Vás připravili 
změnu. Místo tradiční zábavy uprostřed 
prázdnin jsme chtěli uspořádat takový 
klidný večer, na kterém by vystoupilo 
několik kapel. Příprava začala rok před-
tím a podařilo se nám zajistit tři kvalitní 
interprety, včetně legendy českosloven-
ské popmusic Václava Neckáře s nemálo 
slavnější kapelou Bacily. Před touto le-
gendou ještě zahrála gospelová kapela 
GOODWORK a Fčeličky ze Strážnice. Po-
časí bylo ideální a výkony všech interpre-
tů byly skvělé. Nejprve nám zahrála ka-
pela GOODWORK, následovaly Fčeličky 
a nejlepší na konec – nestárnoucí Václav 
Neckář s  kapelou Bacily. Tato legenda 
naší hudební scény si od úvodních minut 
získala publikum, které bylo složeno ze 
všech věkových skupin. Ani jsme se ne-
nadáli a poslední píseň večera – Půlnoční 
zpívali společně všichni, včetně dětí. 

Vaše Kulturka

Kapela GOODWORK
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Skupina Bacily a zpěvák Václav Neckář

Strážnická kapela Fčeličky
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Neonová párty 2022
Vážení čtenáři zpravodaje,
stejně jako v  předchozích letech, 
tak i letošní poslední srpnová sobo-
ta byla v  areálu ve Starém potoku 
vyhrazena pro naše děti a  mládež. 
Uskutečnilo se ukončení prázdnin ve 
znamení neonů a  různých svítících 
ozdob. Pro děti byla již od 17 hodin 
přichystána překážková dráha Mon-
ster Truck, po celou dobu nám hrál 
neúnavně DJ QBass, za jehož dopro-
vodu proběhly, jako zpestření, různé 
hry. Hojná účast nás nabila pozitivní 
energií a myslíme si, že si děti všech-
ny atrakce a hry námi připravované 
řádně užily. Děkujeme všem, kteří 
jste přišli a společně s námi prázdni-
ny zakončili.
Ale Neonovou párty v  tomto roce 
nekončíme, a proto vás nyní zveme 
na další akce, které se uskuteční ještě 
do konce tohoto kalendářního roku:
27.10.2022 Lampionový průvod
26.11.2022 Zpívání u  stromečku 
a jeho slavnostní rozsvěcování s vá-
nočním jarmarkem
3.12.2022 Čertovské harašení v areá-
lu statku „trochu jinak“

Vaše Kulturka 
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Svaz chovatelů
13. a  14. srpna 2022 proběhla v  Kyjově 7. oblast-
ní a  18. okresní výstava zvířat mladých chovatelů. 
Náš jedenáctiletý člen Matěj Mikéska na ní obdržel 
ocenění NEJLEPŠÍ MLADÝ CHOVATEL V  EXPOZICI 
NEBODOVANÝCH ZVÍŘAT za svoje andulky. Tento 
mládenec nás 17. 8. – 21. 8. 2022 reprezentoval na 
Celostátním kole 54. ročníku Soutěže mladých cho-
vatelů v  Jihlavě, kde strávil čtyři dny s  nejlepšími 
mladými chovateli z republiky. Ve věkové kategorii 
8 - 14 let se na přední místa neprobojoval, ale odnesl 
si vzácné zkušenosti a nás velice potěšil. Soutěž mla-
dých chovatelů (SMCH) je jednou z forem soustavné 
práce s  dětmi a  mládeží v  rámci organizované ná-
plně volného času. SMCH svým způsobem zvyšuje 
zájem dětí a mládeže o systematickou práci s živou 
přírodou, včetně její ochrany.
Ve dnech 9. - 11. 9. proběhla na statku Prezentač-
ní výstava ptactva a  drobného zvířectva místního 
spolku chovatelů. Nejsilnější zastoupení u nás mají 
exotáři, kteří vystavili celkem 20 druhů cizokrajného 
ptactva. Dále bylo k vidění 6 plemen holubů, několik 
kačen a králíků, dvě kůzlata a jiné drobné zvířectvo.
Smůla byla, že týden před výstavou nám Krajská 

veterinární správa stanovila pro 
hrabavou drůbež a  bažanty 
kvůli aktuální nákazové situa-
ci veterinární podmínky, které 
jsme nedokázali dodržet a kvůli 
případné pokutě jsme od vysta-
vení slepic, křepelek a  bažantů upustili. Přesto nás 
velice potěšil zájem místních i přespolních. V pátek 
dopoledne nás navštívily děti z místní školy a škol-
ky a od 14. hodiny se výstava otevřela pro veřejnost. 
Návštěvnost byla na první ročník opravdu velká 
a mnohé děti se vracely ke zvířátkům celý víkend.
V  neděli po obědě proběhlo vyhlášení výtvarné 
soutěže dětí ze ZŠ o nejhezčí obrázek. Vítězům jsme 
rozdali věcné ceny, kdo chtěl, se podíval na krmení 
hada, a nakonec si děti z rukou vypustily holuby.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem zaan-
gažovaným členům ČSCH, kteří odvedli výbornou 
práci a obětovali této akci spoustu svého času, dále 
děkuji Obci Sudoměřice za poskytnutí areálu a  fi -
nanční podpory, učitelskému sboru za podporu při 
organizování výtvarné soutěže a vám všem, kteří jste 
naše úsilí odměnili svojí návštěvou. Už teď se těšíme 
na příště. 

Chovu zdar.
David Janeček.
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Senioři Sudoměřice
Čas pomalu plyne a  my se ani nenadáli a  pře-
houpli jsme se z horkého léta přímo do chladného 
deštivého podzimu. Naše působení se přesune 
z  venkovních akcí do místností a  na krásné letní 
akce budeme jen vzpomínat.
Ani vysoké letní teploty nás neodradily od pořá-
dání zájezdu do Čech pod Kosířem a vyplatilo se 
to. Zájezd se vydařil, všichni byli nadšeni výstavou 
kočárů, kterou nás prováděl velmi zapálený a vtip-
ný průvodce, dále výstavou historické hasičské 
výbavy i  návštěvou zámku. Spokojeni a  unaveni 
jsme se vrátili šťastně domů.
Vstupenky na Pohodový večer jsme pro členy za-
jistili v  předprodeji, zájem o  tuto akci byl vcelku 
dobrý a koncert určitě nezklamal. Jako první vy-
stoupila kapela Good Work, pak Fčeličky a vrcho-
lem večera byla skupina Bacily s Václavem Necká-
řem. A i zde se ukázalo, že se naši senioři umí bavit. 
Kdo chtěl, mohl si večer při hudbě opravdu užít.
Ještě v červenci jsme zajistili přednášku lázeňské-
ho lektora a bylinkáře Ing. Steinbauera. Účast byla 
ovlivněna silným deštěm těsně před začátkem 
přednášky. Přednáška byla vedena formou bese-
dy na téma bylinky a jejich účinky a použití, všich-
ni byli spokojeni.
Konečně po delší covidové přestávce se podařilo 
zajistit zájezd na družební návštěvu do Brezové 
pod Bradlom a  na Bradlo. Na tento den jsme se 
všichni těšili. V  Brezové nás čekala předsedkyně 
Klubu důchodců a předseda svazu důchodců SR, 
kteří s námi odjeli na Bradlo, kde nás očekával prů-
vodce, který nám velmi zajímavým a  poutavým 
způsobem přiblížil dobu ve které Štefánik žil, jeho 
dětství i další život a vše ostatní jsme shlédli v pro-
mítaném dokumentu. Kdo chtěl, šel s průvodcem 
i k památníku, kde průvodce svůj výklad ještě roz-
šířil o  podrobnosti Štefánikovy smrti a  pohřbu. 
Kdo si na kopec netroufal, zůstal na parkovišti, 
kde bylo možno posedět při kávě nebo se prošel 

po okolí. Pak jsme se společně přesunuli do nově 
zrekonstruovaného klubu, kde nás už přátelé oče-
kávali. Některá setkání byla velmi srdečná. Přátelé 
nás pohostili, při muzice a  pohárku vína jsme si 
zazpívali, povyprávěli, bylo veselo. Všichni kladně 
hodnotili i účast našeho pana starosty a místosta-
rosty a dostavil se i primátor města Brezová p. Bra-
dlom.  Byl to moc pěkný den plný zážitků. Už se 
všichni těšíme, že se příští rok setkáme zase u nás 
v Sudoměřicích.
A že prázdniny nekončí jen dětem, ale i rodičům 
a také babičkám a dědečkům, hodně se nás obje-
vilo i na Neonové párty ve Starém potoku k ukon-
čení prázdnin.
Na požádání pana starosty jsme se zapojili k pří-
pravě pohoštění pro hodnotící komisi v  rámci 
celostátního fi nále soutěže držitelů oranžových 
stuh. Napekli jsme koláčky tvarohové i  makové, 
pagáčky a  patenty jako ukázku pečení a  ochut-
nání pro komisi v zahrádkářském areálu, tak i na 
Výklopník, kde naše členky pomáhaly s  vařením 
povidel, kterými jsme ještě mazali patenty přímo 
u kotle. Teď už jenom soutěž vyhrát.
Ještě plánujeme zájezd do zámku Buchlovice a na 
hrad Buchlov. 

Do konce roku ještě plánujeme:
- účast na oslavě Dne seniorů,
- akce Výrobek s  receptem ve spolupráci se 

Spolkem přátel destilátů,
- členská schůze s posezením s jubilanty,
- předvánoční zpívání při svíčkách.

O  termínech těchto akcí, popř. o  dalších akcích, 
které by se naskytly, budou členové informováni 
prostřednictvím úsekových důvěrníků. 
Nejsme staří, jenom hodně pamatujeme.

Růžena Klásková
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Výlet do Čech pod Kosířem

Posezení v Brezové

Návštěva na BradleČervencová přednáška Ing. Steinbauera 

V památníku M. R. Štefánika
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PAHOP JE NEMOCNICE DOMA
Všechno má v životě svůj začátek a konec, a tak je 
to i s lidským životem. Ztráta blízkého člověka patří 
k  jedné z nejtěžších v životě člověka a nikdy se na 
ni nejde vnitřně zcela připravit. Někdy může být 
odchod blízkého člověka v důsledku nevyléčitelné 
nemoci pozvolný a my se budeme rozhodovat, jestli 
jej necháme v péči zdravotnického zařízení nebo mu 
umožníme strávit poslední dny/týdny života v pro-
středí jemu nejbližším, doma. Někteří z  nás však 
ukončení naší pouti na tomto světě berou jako něco 
hrozného, něco, o čem se nemluví, před čím je třeba 
zavírat oči. Proto, aby byl takový odchod těžce ne-
mocného či starého člověka co nejlehčí, nejdůstoj-
nější, aby neměl pocit, že na druhý břeh 
odchází v osamění je zde mobilní hospic  
PAHOP - PAliativní a HOspicová Péče. 
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní 
a  hospicové péče, z.ú., byl založen 
v  dubnu roku 2016 Mgr. Helenou 
Schwarczovou. Hlavní činností je spe-
cializovaná zdravotní péče pro nevylé-
čitelně nemocné pacienty. O  nemoc-
né pečuje multidisciplinární tým, který 
tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální 
pracovník, pečovatelky, psycholog 
a podle přání klienta i duchovní.
PAHOP je podporou rodinám, které 
chtějí pečovat o své nejbližší v prostře-
dí jejich domova a  tento vzácný, vy-
hraněný čas, který nemocným zbývá, 
prožít v kruhu se svými nejbližšími. 
Zdravotní služby  mobilního hospi-
ce jsou zajištěny nepřetržitě 365 dní 
v  roce a  24 hodin denně a  jsou plně 
hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Mnozí se domnívají, že se tato péče 
týká občanů ve vyšším věku, ale prav-
dou je, že klienty má PAHOP ve všech 
věkových kategoriích včetně nejmen-
ších pacientů. 

PAHOP poskytuje péči v  regionech Uherské Hra-
diště, Uherský Brod, Luhačovice, Zlín, Kroměříž, 
Veselí nad Moravou a Hodonín.  
Posláním PAHOPu je navracet naše blízké zpět do 
svého přirozeného prostředí, kterým je domov 
a PAHOP je nemocnice doma!
Jak můžete požádat PAHOP o péči:
- telefonicky - 737 077 376 
- e-mailem -  vedoucis@pahop.cz
- vyplnit formulář:  

https://www.centrum-pahop.cz/zadost-o-poskyt-
nuti-mobilni-hospicove-pece
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Vlastimil Hynčica

Hokejbal

Podzimní počasí je tady a sezonní cyklisti kolo uloží 
do kůlny. Někteří cyklisté jezdí celoročně a dovyba-
ví si oblečení na zimní období, ale určitě teplé po-
časí je více ideální. Já osobně vyjedu raději na kole 
i v zimě, než bych jezdil na trenažéru zavřený v míst-
nosti. Cesty jsou mokré a kluzké, tak ovládaní kola je 
náročnější. Pokud je kolo udržované a servisované, 
tak bude dobře sloužit, musí se častěji mýt a  taky 
je potřeba dobře namazat. Ti, kteří odloží kolo přes 

V  sezóně 2021/2022 jsme v  základní části obsadili 
1. místo. V play off  jsme v semifi nále narazili na JVSK 
Slza Okříšky, které jsme porazili 3:0 na zápasy (6:1, 
2:1pp, 3:4pp). Ve fi nále nás čekal HBC Flyers Jihlava. 
Po domácích výhrách 2:1, 
3:2 jsme jeli do Jihlavy poku-
sit se ukončit fi nálovou sérii. 
První zápas v  Jihlavě jsme 
podlehli domácím Flyers 3:2 
po prodloužení. Co se nepo-
dařilo v sobotu tak v neděli 
už ano. Po výhře 3:7 jsme se 
stali mistrem 2. ligy Morava 
- Jih ! 
V  nové sezóně 2022/2023 
jsme zatím odehráli jen jed-
no utkání. Brněnské Bulldo-

zimu, tak teď je ideální čas na velký servis (výměnu 
opotřebovaných dílů, promazaní všech kompo-
nentů).  V  zimním období cykloservisy mají volno 
a  dostatek času na opravu vašeho kola. Na jaře se 
jen doplní tlak v pláštích a můžete vyrazit. Nemusí 
čekat v pořadníku, protože velké prodejny neberou 
opravy. Mají své zákazníky, a hlavně mají hodně prá-
ce s  novými koly v  prodejně. Věřím, že už nebude 
problém s náhradními díly, protože byl nedostatek. 
Cyklistika má velký nárůst ve všech směrech, proto 
už to nebude jen sezonní záležitost. Elektrokola mají 
výhodu, že umožňují i méně zdatným cyklistům ujet 
více kilometrů. Uvidíme, jak se bude vše ubírat v cy-
klo průmyslu, a jaká kola budou časem standardem. 
Kam se budeme moci vůbec projet a užívat svobodu 
pohybu na výletech. Jde o to, kam můžeme s kolem 
vjet a kam ne. Myslím tím lesní a chráněné oblasti, 
protože díky elektrokolům se méně zdatní cyklis-
ti dovezou až tam, kde to vůbec neznají. Věřím, že 
většina cyklistů se chová zodpovědně a svou trasu si 
předem nastuduje.

V. Hynčica

ky jsme na jejich hřišti porazili 3:6 a připsali jsme si 
tak první 3 body do tabulky.
Více informací na FB a IG stránce SK Sudoměřice

Marek Danielik
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Pouliční turnaj v malé kopané 3. září 2022
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Foto: Jindřich Zavřel - photography
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