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Letošní jubilanti z řad seniorů

Nově zvolení zastupitelé – z leva Martin Stanislav, František Mikéska, Stanislav Podkalský, Jan Kaluža, Radek Salčák, 
Ing. Lukáš Macháček, Jiři Janeček, David Janeček, Robert Šrédl, Josef Buček, Martin Mikl 

– 1. ustavující zasedání 24.10.2022
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Slovo starosty… 
dovolte mi, abych 
Vás pozdravil v tomto 
období, kdy pomalu 
o  sobě dává vědět 
paní Zima. Podzim-
ní krásné malebné 
počasí je nenávratně 
pryč. 
Zároveň Vás zdravím 
v  novém volebním 
období, kdy zastupi-
telstvo obce již pra-

cuje naplno. Máme za sebou dvě zasedání zastupi-
telstva obce, kdy jsme hned na druhém museli řešit 
velmi nepříjemnou záležitost. Bohužel se občas sta-
ne, že pravidla – územní plán, stavební zákon není 
dodržován a zastupitelstvo je následně vystaveno 
otázce, zda zpětně toto jednání schválí či ne. My 
jsme se jednomyslně a tvrdě postavili proti nedodr-
žování základních principů stavební morálky. Nyní 
už je před námi také tvorba rozpočtu, ve kterém se 
odrazí nejen vyšší příjmy, ale také vyšší výdaje, ze-
jména za energie.
Ještě se krátce vrátím k proběhlým volbám. Upřím-
ně děkuji všem, kteří jste se zúčastnili proběhlých 
voleb a vyjádřili svůj názor na to, kdo má spravovat 
naši obec v následujících čtyřech letech. Také je po-
třeba ocenit odvahu i těch, kteří dali svou osobnost 
v  sázku a  kandidovali, a  je jedno za jakou stranu. 
Tím dali najevo, že jim není lhostejné dění v  naší 
obci. Děkuji i jménem všech zvolených zastupitelů 
za vaši důvěru, kterou bereme s pokorou a zároveň 
jako závazek do další práce pro nás všechny. Systém 
komunálních voleb je přesně daný legislativou, kdy 
každá volební strana od okamžiku podání kandi-
dátní listiny na registrační úřad už neovlivní to, kdo 
mandát získá, a  nezíská. Pak se stane, že k  zisku 
mandátu někdy nestačí mít více hlasů než ostatní 
kandidáti. Zásadní je pořadí na kandidátní listině. 
Pokud počet hlasů pro jednotlivce nepřekročí 10 % 

z celkového zisku volební kandidátky, zůstává po-
řadí zvolených podle pořadí na kandidátce před 
volbami. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří 
dali svou osobnost v sázku a kandidovali, a je jedno 
za jakou stranu a není jim lhostejné dění v naší obci. 
Zároveň děkuji i  těm, kdo se zúčastnili senátních 
voleb. Tato Horní komora Parlamentu ČR má v le-
gislativním procesu nezastupitelné místo a mnoh-
dy právě v této komoře jsou naposledy napravová-
ny zákony. 
Stavební ruch v obci také neutichá. Postupně jsou 
prováděny trvalé výsadby zeleně na plochách 
u  Býkárny, u  společenského centra a  také v  ulici 
Pod Vápenkami. Získali jsme také dotaci na údržbu 
zeleně od Jihomoravského kraje a  dosazovaly se 
v obci, a také u rybníku Bařinky – lípy srdčité. Zahá-
jena byla také výstavba parkoviště u přístavu Pod 
Výklopníkem. Zde se také provádí oprava opevnění 
Baťova kanálu, ale tuto akci kompletně řídí a reali-
zuje Povodí Moravy s. p. 
Volnočasové vyžití pro nás všechny je více než do-
statečné. Máme za sebou Halloweenskou párty, 
Lampionový průvod, Drakiádu, Podzimníčky, Hody, 
Rozsvěcování vánočního stromu, letos poprvé s jar-
markem, Čertovské harašení, a tím nekončíme. Na 
1. svátek vánoční nám vystoupí v kostele děti s vá-
nočním pásmem, 27. 12. 2022 proběhne Vánoční 
koncert skupiny GOODWORK. Společně přivítáme 
tradičně i Nový rok a začne plesová sezóna. Nabíd-
ka je bohatá a každý si má z čeho vybrat. Organizá-
toři Vás rádi uvidí. 
Závěrem mně dovolte, abych upřímně poděkoval 
všem, kdo se svou neúnavnou prací podílel na lep-
ším a pestrém životě ostatních. Obecním zaměst-
nancům, zastupitelům, členům komisí a  výborů, 
členům Sudoměřických spolků a  všem ostatním. 
Speciální poděkování patří Kulturce. Tato parta ne-
únavně organizovala akce pro veřejnost a  odmě-
nou jim byla Vaše hojná účast na nich. 
Přeji Vám klidné prožití adventní doby, pohodové 
Vánoce a v novém roce 2023 hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti

František Mikéska, starosta obce
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Usnesení z 1. Ustavujícího zasedání 

ZO Sudoměřice dne 24. 10. 2022
Usnesení č. 1/1/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápi-
su pana Josefa Bučka a pana Davida Janečka, zapisovate-
lem určuje Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č.1:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 (J. Buček, D. Ja-
neček)
Usnesení č. 1/1 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/2/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený pro-
gram 1. Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č.2:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/3/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zvolení jed-
noho místostarosty.
Hlasování č.3:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/3 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/4/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice v souladu s § 84 odst. 2 
písm. k) zákona o obcích, určuje, že pro výkon funkce sta-
rosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování č.4:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/4 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/5/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje způsob volby 
starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Hlasování č.5:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/5 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/6/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí starostou pana 
Františka Mikésku, nar. 20.08.1981, bytem Sudoměřice 
č.p. 435, 696 66 Sudoměřice.
Hlasování č.6:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (F. Mikéska)
Usnesení č. 1/6 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/7/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí místostaros-
tou pana Roberta Šrédla, nar. 26.02.1977, bytem 
Sudoměřice č.p. 362, 696 66 Sudoměřice.

Hlasování č.7:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 (R. Šrédl, L. Ma-
cháček)
Usnesení č. 1/7 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/8/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Jednací řád 
Zastupitelstva obce Sudoměřice na volební období 
2022 – 2026.
Hlasování č.8:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/8 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/9/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice zřizuje Finanční výbor, 
Kontrolní výbor a Stavební výbor. Všechny tyto výbory bu-
dou tříčlenné.
Hlasování č.9:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/9 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/10/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí předsedou fi nanční-
ho výboru pana Josefa Bučka.
Hlasování č.10:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (J. Buček) 
Usnesení č. 1/10 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/11/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí předsedou kontrolní-
ho výboru pana Martina Stanislava.
Hlasování č.11:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (M. Stanislav) 
Usnesení č. 1/11 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/12/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí členy fi nančního vý-
boru pana Davida Janečka a pana Radka Salčáka.
Hlasování č.12:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 (D. Janeček, 
R. Salčák)
Usnesení č. 1/12 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/13/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí členy kontrolního 
výboru pana Ing. Lukáše Macháčka a  pana Stanislava 
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Podkalského.
Hlasování č.13:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 (L. Macháček, 
S. Podkalský)
Usnesení č. 1/13 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/14/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí předsedou stavební-
ho výboru pana Davida Janečka.
Hlasování č.14:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 1 (D. Janeček)
Usnesení č. 1/14 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/15/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí členy stavebního vý-
boru pana Jiřího Janečka a pana Jana Kalužu.
Hlasování č.15:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 (J. Janeček, J. Ka-
luža)
Usnesení č. 1/15 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/16/2022:

a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje svým neu-
volněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v ná-
sledujících částkách: místostarosta 22 000 Kč, člen zastu-
pitelstva a zároveň předseda výboru /komise/ zvláštního 
orgánu obce: 3 611 Kč, člen zastupitelstva a zároveň člen 
výboru /komise/zvláštního orgánu obce: 3 010 Kč, člen za-
stupitelstva bez dalších funkcí 1 805 Kč.
b)  Zastupitelstvo schválilo stanovení výše odměn členům 
výborů/komisí/zvláštního orgánu obce Sudoměřice, kteří 
nejsou zároveň zastupitelé ve výši 1 100 Kč. Tyto odměny 
budou vypláceny měsíčně.
c)  Odměna bude poskytována od 24.10.2022. V případě 
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastu-
pitelstva obce bude odměna poskytována ode dne slože-
ní slibu, u člena výboru/komise/ zvláštního orgánu obce, 
který není členem zastupitelstva obce ode dne zvolení do 
funkce. V  případě změny v  obsazení jednotlivých funkcí 
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 
funkce. 
Hlasování č.16:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/16 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/17/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice deleguje za Obec Su-

doměřice, v souladu se stanovami dobrovolného svazku 
měst a obcí Obce pro Baťův kanál a v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o  obcích, pana Františka Mikésku, nar. 
20.8.1981, bytem Sudoměřice č.p. 435, 696 66 Sudoměřice 
jako svého zástupce do shromáždění dobrovolného svaz-
ku obcí Obce pro Baťův kanál, a to na dobu neurčitou od 
24.10.2022.
Hlasování č.17:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/18/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice deleguje za Obec Sudo-
měřice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
pana Františka Mikésku, nar. 20.8.1981, bytem Sudomě-
řice č.p. 435, 696 66 Sudoměřice jako svého zástupce 
do Mikroregionu Strážnicko, a  to na dobu neurčitou od 
24.10.2022.
Hlasování č.18:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/18 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/19/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice deleguje za Obec Sudo-
měřice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
pana Františka Mikésku, nar. 20.8.1981, bytem Sudoměřice 
č.p. 435, 696 66 Sudoměřice jako svého zástupce do MAS 
Strážnicko, z.s., a to na dobu neurčitou od 24.10.2022.
Hlasování č.19:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/19 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/20/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice deleguje za Obec Sudo-
měřice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
pana Františka Mikésku, nar. 20.8.1981, bytem Sudoměřice 
č.p. 435, 696 66 Sudoměřice jako svého zástupce Euroregi-
onu Pomoraví, a to na dobu neurčitou od 24.10.2022.
Hlasování č.20:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/20 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/21/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice deleguje za Obec Sudo-
měřice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
pana Františka Mikésku, nar. 20.8.1981, bytem Sudomě-
řice č.p. 435, 696 66 Sudoměřice jako svého zástupce do 
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Usnesení z 2. zasedání 

ZO Sudoměřice dne 28. 11. 2022
Usnesení č. 2/1/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu 
pana Jiřího Janečka a pana Jana Kalužu, zapisovatelem urču-
je Jakuba Chocholáčka.
Hlasování č.1:  Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 2 (J. Janeček, J. Kaluža)
Usnesení č. 2/1/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/2/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje navržený pro-
gram 2. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č.2:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/3/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočto-
vé opatření č. 12 k rozpočtu obce na r. 2022. Příjmy se zvyšují 
o 111 400 Kč, náklady zvýšeny o 999 900 Kč a fi nancování 
zvýšeno 888 500 Kč. 
Hlasování č.3:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/3/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/4/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočto-
vé opatření č. 13 k rozpočtu obce na r. 2022. Příjmy se zvyšují 
o 665 300 Kč, náklady zvýšeny o 620 900 Kč a fi nancování 
sníženo o 44 400 Kč. 
Hlasování č.4:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/4/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/5/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočto-
vé opatření č. 14 k rozpočtu obce na r. 2022. Příjmy se zvyšují 
o 106 700 Kč, náklady zvýšeny o 610 100 Kč a fi nancování 
zvýšeno o 503 400 Kč. 
Hlasování č.5:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/5/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/6/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočto-

Svazu místních samospráv ČR, a to na dobu neurčitou od 
24.10.2022.
Hlasování č.21:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/21 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/22/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice deleguje za Obec Sudo-
měřice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
pana Františka Mikésku, nar. 20.8.1981, bytem Sudoměřice 
č.p. 435, 696 66 Sudoměřice jako svého zástupce na val-
né hromadě Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., a to na 
dobu neurčitou od 24.10.2022.
Hlasování č.22:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/22 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/23/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice deleguje za Obec Sudo-
měřice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
pana Františka Mikésku, nar. 20.8.1981, bytem Sudoměři-
ce č.p. 435, 696 66 Sudoměřice jako svého zástupce i do 
dalších organizací, kde má obec svůj podíl, nebo jehož je 
členem, a to na dobu neurčitou od 24.10.2022.
Hlasování č.23:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/23 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/24/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce 
k provádění rozpočtových opatření v souladu s rozpočto-
vými pravidly v neomezené míře na straně příjmů a až do 
výše 1 000 000 Kč na straně výdajů. Takové rozpočtové 
opatření musí starosta předložit k projednání a nejbližším 
možném zasedání ZO.
Hlasování č.24:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/24 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/25/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dohodu o pro-
vedení práce mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice jako zaměstnavatelem a XXX jako zaměst-
nancem.
Hlasování č.25:  Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/25 bylo schváleno.
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mik o zápůjčce ve výši 100 000,-Kč pro MAS Strážnicko, z.s. 
nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice na období 1.1.2023 do 
31.12.2027 na předfi nancování provozu MAS pro potřeby 
žadatelů z území MAS Strážnicko.
Hlasování č.11:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/11/2022 

Usnesení č. 2/12/2022:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na směnu pozemků 
mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 69666 Sudoměřice, 
IČ 00285331 a Žerotín a.s., se sídlem Za Drahou 1331, 696 62 
Strážnice, IČ 63495465 a pověřuje starostu a místostarostu 
k zahájení jednání.
Hlasování č.12:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0  
Usnesení č. 2/12/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/13/2022:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy, 
jejímž předmětem je koupě spoluvlastnických podílů po-
zemku parc. č. 2654/43, orná půda, o výměře 5171 m2, v k.ú. 
a obci Sudoměřice, a to
a) spoluvlastnického podílu o velikosti podílu id. 1/15 od 

XXXXX, za kupní cenu 41 658 Kč;
b) spoluvlastnického podílu o velikosti podílu id. 1/15 od 

XXXXX, za kupní cenu 41 658 Kč;
c) spoluvlastnického podílu o velikosti podílu id. 1/15 od 

XXXXX, za kupní cenu 41 658 Kč.
Hlasování č.13:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/13/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/14/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice dodatek č.1 ke smlouvě ze 
dne 31.5.2022 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 
66 Sudoměřice a H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín. 
Hlasování č.14:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/14/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/15/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje návrh projektu 
„Zachování kulturního dědictví lidových písní obce Sudo-
měřice“.
Hlasování č.15:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/15/2022 bylo schváleno. 

vé opatření č. 15 k rozpočtu obce na r. 2022. Příjmy se zvyšují 
o 1 485 300 Kč, náklady zvýšeny o 800 000 Kč a fi nancování 
níženo o 685 300 Kč. 
Hlasování č.6:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/6/2022 bylo schváleno.  

Usnesení č. 2/7/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Plán inventur 2022. 
Hlasování č.7:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/7/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/8/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Vnitro organizač-
ní směrnici k zajištění účetnictví účetní jednotky v předlože-
ném znění.
Hlasování č.8:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/8/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/9/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje, podle ustanovení 
§ 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
s použitím § 55a stavebního zákona neschválit pořízení změny 
Územního plánu Sudoměřice na návrh osoby, která má vlast-
nická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území 
obce, spočívající v  prověření změny způsobu využití plochy 
v  lokalitě vinných sklepů v  jihovýchodní části obce ze stabili-
zované plochy zemědělské – orná půda (ZO) na zastavitelnou 
plochu smíšenou výrobní – vinné sklepy a rekreace (SVs).
Hlasování č.9:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0  
Usnesení č. 2/9/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/10/2022:

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodloužení smlouvy 
o zápůjčce ze dne 5.11.2015 mezi smluvními stranami MAS 
Strážnicko, z.s. nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice a Obcí 
Sudoměřice, č.p. 322, 696 66 Sudoměřice a požaduje vrácení 
dlužné částky ve výši 100 000 Kč na účet obce do 31.12.2022.
Hlasování č.10:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/10/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/11/2022:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 36/2022/ost/přij/
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Usnesení č. 2/16/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost 
XXXXX a zařazuje do seznamu žadatelů pro přijetí do DPS 
č.p. 374 v Sudoměřicích.
Hlasování č.16:  Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/16/2022 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/17/2022:

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje dohodu o prove-
dení práce mezi Obcí Sudoměřice a XXXXX.
Hlasování č.17:  Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 1 (M. Mikl)
Usnesení č. 2/17/2022 bylo schváleno.

František Mikéska, starosta Robert Šrédl

Místní knihovna
Milí čtenáři,
opět bych Vás chtěla informovat o aktualitách z naší 
knihovny. Tou první je pokračování otevírací doby, 
kdy je otevřeno každý druhý týden, i v příštím roce 
2023. Všechny termíny otevření zveřejním do konce 
tohoto roku na papíře v okně knihovny a na webo-
vých stránkách. 
V  prosinci proběhne poslední akce tohoto roku, 
a  to Burza vyřazených knih. Tato burza se bude ko-
nat 6.12., 9.12. a 20.12. během otevírací doby přímo 
v  knihovně. Tedy v  úterky od 15:00 do 18:00 hodin 
a v pátek od 14:00 do 20:00 hodin.  Knihy si budete 
moct koupit za 5 Kč za 1 knihu. Na výběr budou knihy 
pro dospělé čtenáře, dětské čtenáře i naučné knihy. 
Tímto Vás tedy zvu na koupi nějaké té knihy, ať už pro 
sebe nebo pro své blízké. Z vybraných peněz pak pří-
ští rok dodatečně nakoupím nové knihy do knihovny. 
Mám pro Vás ještě jednu pozvánku, a to na literární 
besedu se spisovatelem Jiřím Jilíkem, která se usku-
teční příští rok v březnu, konkrétní datum je 6. břez-
na. Hodinu a místo konání této besedy ještě později 
upřesním a  dám Vám včas vědět. Pan Jilík je autor 
z  Uherského Hradiště, který naši obec již navštívil 
v  roce 2017 a  účastníkům besedy vyprávěl o  svých 
knihách, především o knize Žítkovské čarování. Ten-
tokrát budou tématem historické pověsti a  příběhy 
ze Slováckého Dolňácka. Tak si přijďte poslechnout 
zajímavé zapomenuté příběhy z našeho okolí a po-
znat regionálního autora. 
V říjnu knihovnu navštívily děti ze ZŠ. Ty mladší se do-
zvěděly informace o knihách a knihovně. Pro ty starší 
děti jsem měla nachystanou dobrodružnou literatu-
ru, kdy jsem jim představila klasické i současné autory 

a autorky tohoto žánru. Některé z nich si z těchto be-
sed odnesly nejen nové poznatky, ale i přihlášky do 
knihovny, které později vyplněné vrátily a staly se tak 
novými čtenáři naší knihovny. V říjnu proběhla také 
beseda s dětmi ze školní družiny, a to přímo ve školní 
družině. Na této besedě jsem dětem představila naši 
republiku přes české fi lmové pohádky a  místa, kde 
byly natáčeny. 
Protože se pomalu blíží konec roku, chtěla bych všem, 
se kterými spolupracuji, poděkovat za tuto celoroční 
spolupráci. Jmenovitě jsou to: učitelky a vychovatelky 
ze ZŠ a MŠ, pan starosta a zastupitelé obce, pracov-
níci obecního úřadu, knihovnice z Městské knihovny 
Hodonín a paní Helena Lavrovičová. Budu se těšit na 
dobrou spolupráci i v příštím roce. Také díky všem do-
spělým a dětským čtenářům, kteří letos naši knihovnu 
navštívili a využili jejích služeb. Využívejte jich i nadále 
v co největší míře. A pokud budete mít zájem stát se 
novým čtenářem, stačí přijít v otevřený den knihovny, 
Na konec tohoto článku bych Vám chtěla popřát pří-
jemné a pohodové strávení svátků vánočních, veselé-
ho Silvestra a co nejlepší vykročení do roku nového. 
Budu se těšit na Vaši návštěvu i v příštím roce.

S pozdravem
Monika Podrazilová
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Pozdrav obyvatelům Sudoměřic
Milí přátelé, vážení občané, jako senátorka za volební 
obvod č. 79 bych vám chtěla poděkovat za vaši pod-
poru a hlasy při volbách do horní komory Parlamentu 
České republiky. Do Senátu jdu s odhodláním hájit zá-
jmy našeho Slovácka, každé jednotlivé obce, města, 
ale především Vás, občanů. Vaše starosti i obavy mě 
zajímají a ráda pomůžu tam, kde to bude možné. 
V  Senátu jsem členkou Senátorského klubu 
KDU-ČSL a  nezávislí, pracuji ve Výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, v Mandá-

tovém a imunitním výboru, dále ve Stálé komisi Sená-
tu pro rozvoj venkova, Stálé komisi Senátu VODA-SU-
CHO. Těším se na setkání s Vámi. Kdykoliv mi můžete 
napsat na email rajchmanovae@senat.cz. 
Ráda se s Vámi setkám i  v  mé senátorské kanceláři 
v Hodoníně v ulici Sadová 1688/1. Sledujte moji práci 
na www.evarajchmanova.cz nebo na mé facebooko-
vé stránce.

Eva Rajchmanová,
senátorka za Hodonínsko a Kyjovsko

Lampionový průvod
Předvečer výročí vzniku Československa tradičně v  Sudoměřicích patří lampionovému průvodu. Jako 
vždy jsme se sešli u obecního úřadu a vyrazili Potoční uličkou a Chalupkami na Kolečko. Tam na účastníky 
čekaly špekáčky, svařák, čaj… Děkujeme všem, kdo přišli. 
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Halloweenská párty
Při plánování akcí pro veřejnost v  loňském roce, 
jsme se rozhodli, že uspořádáme akci pro mladé. 
Celoročně spolupořádáme akce, které jsou buď pro 
děti, rodiny s dětmi, anebo pro starší. Proto se v po-
lovině října poprvé uskutečnila akce, určená pro vě-
kovou kategorii 15+ a zejména pro mladé.
Ač byla polovina října, přes všechny předpovědi se 
počasí umoudřilo a  pro v  celku slušnou návštěvu 
bylo připraven pěkný program. Míchané nápoje, 

Beer pong, tři DJovové, a další. Ti, kteří přišli, určitě 
nelitovali. Děkujeme všem, kdo pomohl s organiza-
cí a také těm, kdo se zúčastnili.

Vaše Kulturka
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Rozsvěcování vánočního stromku s jarmarkem
Po dvou letech, kdy se, bohužel, z důvodu vládních 
nařízení a  covidové situace, nemohlo uskutečnit 
veřejné Rozsvěcování vánočního stromku, a  také 
plánovaný jarmark, jsme se konečně dočkali.
V sobotu 26. listopadu 2022 začal ve 14:00 hodin 
historicky první Sudoměřický jarmark. Prodávající, 
kteří byli z  drtivé většiny složeni z  místních oby-
vatel a  místních spolků, nabídli široký sortiment 
výrobků a pochutin. Nemohl chybět svařák, punč, 
čaj, zabíjačkové zelí, klobásy, sýr, výrobky z medu, 

destiláty a jiné. Počasí, až na malou přeháňku, přá-
lo a s přibývajícím časem lidí přibývalo. Vrcholem 
odpoledne, po rozsvícení vánočního stromu, bylo 
vystoupení dětí z  naší mateřské a  základní školy. 
Závěr večera byl ve znamení příjemného povídání 
a bilancování celého odpoledne. Věříme, že se celé 
odpoledne vydařilo a líbilo se. Děkujeme všem, kte-
ří se zúčastnili, prodávali a podíleli se na hladkém 
průběhu.

Vaše Kulturka
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Ze školních lavic …
Zdravíme všechny čtenáře Sudoměřického zpra-
vodaje. V minulém čísle jsme vás informovali o re-
zignaci paní ředitelky Hany Veselé. Po úspěšném 
zvládnutí výběrového řízení, jehož druhé kolo 
proběhlo dne 10. října a  jehož se zúčastnily dvě 
uchazečky, byla do funkce ředitelky naší základní 
a mateřské školy jmenována paní učitelka Mgr. Mi-
chaela Janečková. 
Školní rok se rozběhl závratným tempem a už tu 
máme Vánoce. Od září jsme ve škole stihli kromě 
učení i  mnoho zajímavých akcí. Mezi společné 
akce celé školy patřil projektový den „Mezilidské 
vztahy“, který se uskutečnil 20. 10. Dopoledne 
jsme přivítali v  našich třídách některé rodiče při 
dni otevřených dveří a  odpoledne jsme se děti, 
jejich příbuzní, přátelé a  zaměstnanci školy sešli 
na „Podzimním dostaveníčku“ v kulturním centru 
Sudomír, kde proběhla výstava skřítků Podzimníč-
ků - výrobků dětí ze ZŠ i z MŠ. Děti si zde mohly 
vytvořit něco ve výtvarných dílničkách a  dospělí 
povyprávět u šálku kávy či čaje a ochutnat něko-
lik druhů pomazánek, které připravily naše paní 
kuchařky. Další společnou akcí byl Strašidlácký 
den, který proběhl poslední den před podzimními 
prázdninami. Děti mohly přijít v kostýmech příšer, 
čarodějnic a strašidel a výuka byla tematicky hra-
vě motivována. V úterý 15. 11. k nám zavítala paní 
Flašarová z DDM Strážnice a zprostředkovala dě-
tem možnost zkusit si práci s keramickou hlínou, 
která děti velmi zaujala. Paní Flašarová vzala vý-
robky na vypálení a děti už se těší na výsledek své-
ho snažení. V úterý 22. 11. navštívila naši školu spi-
sovatelka pro děti paní Tereza Pařízková. Ta žákům 
při besedě zaujatě a zajímavě vyprávěla o tom, jak 
vzniká kniha, přečetla jim ukázky ze svých knih 
a  s  vlídností a  nadšením odpovídala i  na jejich 
všetečné otázky. V listopadu také děti pilně tréno-
valy na vystoupení při obecní akci Rozsvěcování 
vánočního stromu, kde se představily s pásmem 
vánočních písní, básniček i adventního povídání. 

Děkujeme všem, kteří se přišli na děti a  krásnou 
akci s  jarmarkem podívat, a  také těm, kteří kou-
pí vánočního výrobku v  našem stánku přispěli 
na potřeby a  kulturní vyžití žáků naší školy. Ve 
čtvrtek 1. 12. se žáci 3. - 5. třídy vypravili do stráž-
nického skanzenu na tradiční vánoční program 
NÚLK „Radujme se, veselme se“, kde si připomněli 
dávné zvyky a tradice, které se vážou k Vánocům 
a nahlédli do malebných chaloupek strážnického 
skanzenu nebo potkali mikulášskou družinu, luc-
ku, tři krále či koledníky. Sudoměřická mikulášská 
družina nás také navštívila ve škole a školce 5. 12. 
Prošli postupně všemi třídami, Mikuláš některé 
děti pokáral i pochválil, děti mu zazpívaly nebo za-
recitovaly a všechny dostaly od andělíčků balíčky. 
Ty nám připravil spolek Rodiče dětem, za což moc 
děkujeme. Děkujeme také všem zúčastněným. 
Teď nás bude čekat už jen školní vánoční ladění, 
které vyvrcholí vánočními dopoledními besídka-
mi v jednotlivých třídách 22. prosince.
Kromě společných akcí mají jednotlivé třídy i svůj 
vlastní program. V prvním ročníku si například p. 
uč. Mgr. Šárka Daňková 10. října připravila pro na-
vázání lepších vztahů mezi rodiči, prvňáčky a tříd-
ní učitelkou akci s  názvem „Jabkohrátky“. Byla 
připravena stanoviště s  různými aktivitami s  jab-
lečnou tématikou (hry, tvoření, puzzle, labyrinty, 
omalovánky…). Každý prvňáček měl tak možnost 
strávit se svým rodičem společný čas ve své třídě, 
prostor byl také ke společné řeči učitelky s rodiči. 
Každý přinesl malé pohoštění a celá akce se nes-
la ve velmi přátelském duchu. Dobrá spolupráce 
s rodiči pokračovala i dále, neboť nás 2. listopadu 
navštívil pan Lahoda, který si pro 1. a 2. ročník při-
pravil besedu o svém zaměstnání strojvůdce vla-
ku. Představil dětem různé druhy lokomotiv a vla-
ků, vysvětlil práci strojvůdce a další zajímavosti ze 
svého povolání. Děti také informoval o nebezpečí 
a rizicích na kolejišti, vlakových přejezdech a ná-
stupištích na nádraží. Za jeho ochotu najít si ve 
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svém volnu čas a  za zajímavé povídání moc dě-
kujeme. Dne 29. listopadu si prvňáčci zopakovali 
probrané učivo z Živé abecedy. Pracovali ve sku-
pinkách na stanovištích, kde si ověřili, jak poznají 
tiskací a psací tvary písmenek, přiřazovali k obráz-
kům první slabiky (jak na koberci, tak na interak-
tivní tabuli) a skládali ze slabik slova. Za každý spl-
něný úkol získala skupinka zlatý klíč. Získáním čtyř 
klíčů se jim pomyslně otevřela brána do dalšího 
čtenářského období, které prožijí se Slabikářem. 
Ten jim slavnostně předal pan starosta, který je zá-
roveň pasoval dřevěným mečem na čtenáře. Jako 
dáreček dostaly děti vyrobené záložky se jménem 
a obrázkem Pinocchia, který nás nyní v první třídě 
provází.
V měsících říjnu a listopadu proběhlo v České re-
publice testování tělesné zdatnosti žáků základ-
ních a  středních škol na základě žádosti České 
školní inspekce. V  naší škole byli testováni žáci 
3. ročníku v hodinách tělesné výchovy pod vede-
ním p. uč. Mgr. Ludmily Foltýnové. Testování bylo 
realizováno prostřednictvím sady motorických 
testů – skok daleký z místa, člunkový běh 4 x 10 m, 
leh – sed a  vytrvalostní člunkový běh. Výsledky 
budou podrobeny kompletní analýze. Žáky testo-
vání bavilo, projevil se u nich přirozený smysl pro 
soutěživost.
Čtvrťáci p. uč. Mgr. Pavly Brázdové 2. 11. přivítali 
příslušníky Městské policie Hodonín. Ti žáky se-
známili se základními pravidly silničního provozu, 
které se dětí nejvíce týkají, ověřili jejich znalosti 
značek i  řešení dopravních situací na cvičných 
nákresech křižovatek, ukázali, jak má být vybaven 
cyklista i  jeho kolo. Všechny tyto vědomosti jeli 
žáci 4. třídy ověřit v pátek 4. 11. na dopravní hřiště 
u ZŠ Vančurova v Hodoníně. Přestože jim počasí 
příliš nepřálo, dětem šlo ježdění velmi dobře. Po 
několika cvičných kolech již jezdily podle všech 
pravidel i v situacích, které u nás v Sudoměřicích 
běžně nepotkávají. 
Páťáci také nezahálí, ale snaží se užít si svůj poslední 
školní rok na naší škole naplno a především s chu-
tí do práce. Jako téma celoroční hry bylo v 5. třídě 

Mgr. Terezy Orságové zvoleno téma KRÁSY EVRO-
PY. Žáci sbírají hvězdičky, které mohou dostat za 
kvalitní práci a  slušné chování dle školního řádu 
a  pravidel třídy. Každý pátek probíhá hodnocení 
a  sebehodnocení žáků. Celoroční hra je skvělým 
prostředkem ke zvýšení snahy, výkonnosti a  po-
zornosti v  každém z  předmětů. Za určitý počet 
hvězdiček žáci získávají dílek do skládačky evrop-
ské země, kterou si na začátku září vylosovali (dílek 
obsahuje obrázek se zajímavostí či důležitou reálií 
dané země). Taktéž dostávají možnost volby odmě-
ny, kterou si mohou využít dle jejich uvážení (např. 
týden bez DÚ, propustka z diktátu, didaktická hra 
v hodině atd.). Mezi další zábavné činnosti, které v 5. 
třídě patří do běžné výuky, je hraní na BOOMWHA-
CKERS v hodinách hudební výchovy. Možná si říká-
te, co to dlouhé cizí slovo znamená? Jsou to takové 
barevné plastové trubky! Každá trubka vydává jiný 
tón a dají se na ně hrát nejrůznější skladby. A jak se 
na takové BOOMWHACKERS hraje? V  jedné ruce 
držíte trubku a jemně s ní boucháte ve správném 
rytmu například o ruku nebo o stehno. Děti zkou-
šely hrát například melodie z  animovaného fi lmu 
Encanto nebo i píseň Believer od skupiny Imagine 
Dragons a další. Hraní na BOOMWHACKERS je veli-
ce baví a těší se na každé další „bouchnutí“!
V  říjnu se také vybraní žáci jednotlivých ročníků 
zúčastnili logické olympiády, což je unikátní sou-
těž pořádaná Mensou České republiky založená 
na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje sa-
mostatný a  kreativní přístup. Nerozhodují zde 
naučené znalosti, ale schopnost samostatné-
ho uvažování a  pohotového rozhodování. Tato 
olympiáda byla rozdělena do 6 kategorií (MŠ, 
1. tř., 2. tř., 3. – 5. tř., 6. – 9. tř. a SŠ), probíhala on-line 
a zúčastnily se jí desetitisíce žáků z celé ČR (např. 
v kategorií 3. – 5. tříd se zúčastnilo 17 701 dětí). 
Z naší školy se zúčastnili tito žáci: Kryštof Kadera 
a Nicolas Grossmann ze 2. tř., David Šuráň a Martin 
Šebesta ze 3. tř., David Janeček ze 4. tř., který dosá-
hl nejlepšího výsledku, Pavel Harašta, Jiří Janeček 
a Adam Mišík z 5. třídy. Všem zúčastněným patří 
velká pochvala.
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Ve školním roce 2022/2023 jsou opět otevřena 
dvě oddělení školní družiny. Celkový počet dětí 
ve školní družině je 50. V tomto školním roce pro-
běhla změna týkající se provozu družiny. Nyní je 
pro žáky otevřena ráno již od 6:15 do 7:40 hod. 
Odpolední provoz je od 12:15 do 16 hod. Kaž-
dé oddělení má svoji celoroční hru. I. oddělení 
,,Cestujeme po Česku‘‘ – cílem je seznámení dětí 
hravou formou s jednotlivými kraji České repub-
liky. Každý měsíc se tomuto tématu věnujeme 
poslední týden v  měsíci. Děti vyhledávají infor-
mace o daném kraji, kreslí a vyrábějí věci s danou 
tématikou. Za každý splněný úkol dostanou ra-
zítko do svého kufříku, který si na začátku roku 
vytvořily. Největší počet razítek vyhrává. Druhé 
oddělení ŠD má téma ,,Pirátské putování za po-
kladem´´. Děti navštěvují různé ostrovy, získávají 
zlaté mince a ty pak mění za kousky mapy k po-
kladu. Mapa nás přivede ke ztracenému pokladu, 
ale nebude to jednoduché. Cesta bude náročná. 
Tak jako podzim hýří všemi barvami, tak i výtvar-
né práce dětí ve školní družině zářily barevností 
a nápaditostí. Děti si vyzkoušely různé výtvarné 

a pracovní techniky. Kromě vyrábění jsme soutě-
žili, zpívali, malovali, hráli si s hračkami, a pokud 
nám počasí přálo, užívali jsme si čerstvého vzdu-
chu na zahradě školy. 31. října proběhla v  I. od-
dělení ŠD přednáška slečny Podrazilové, místní 
knihovnice, která si pro děti připravila téma: Jaké 
pohádky se natáčely v  jednotlivých krajích Čes-
ké republiky. Přednáška byla poutavě připravená 
a  děti velmi zaujala. 28. listopadu se uskutečni-
la přednáška o počasí s RNDr. Pavlem Hadašem, 
PhD. Přednášky se zúčastnily děti 3. a 4. ročníku, 
pro mladší děti byly nachystány omalovánky 
a  pracovní listy s  danou tématikou. Následující 
dny budou plné tradic, vánočních zvyků a  vel-
kých očekávání.
Děkujeme všem, kteří naši školu podporují, zvláš-
tě Obci Sudoměřice, rodičům a také spolku Rodiče 
dětem za spolupráci a za fi nanční podporu škol-
ních akcí. 
Za celý kolektiv ZŠ přejeme všem čtenářům 

krásné prožití vánočních svátků a  do nového 

roku 2023 jen to nejlepší!

Pedagogický sbor ZŠ Sudoměřice

10. říjen Jablkohrátky – 1. třída
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Testování tělesné zdatnosti ve 3. třídě

Beseda s p. Lahodou – 2. listopad 
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Strašidlácký den – 2. třída

Dopravní výchova – 4. třída
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29. listopad – předání slabikářů v 1. třídě

Strašidlácký den - 5. třída
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Přednáška o počasí v družině

Tvoření v družině
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Ve strážnickém skanzenu – 4. třída

Mikuláš ve 2. třídě
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Ze života mateřské školy 
Je to teprve nedávno, kdy jsme nastupovali do nové-
ho školního roku a už je za námi první čtvrtletí. Děti 
se během tohoto období seznamovaly s prostředím, 
kamarády a s paními učitelkami. Adaptace dětí pro-
bíhá z důvodu velké nemocnosti ve třídě Berušek po-
stupně. Děti si zvykají na pravidla ve třídě, učí se být 
samostatné, umět spolupracovat s  ostatními dětmi 
a hlavně vydržet určitou dobu bez rodičů. 
Kapacita míst v mateřské škole je naplněna. 
Do MŠ je zapsáno 46 dětí.
V  tomto roce jsme inovovali náš školní 
vzdělávací program, který má název „Naše 
cesta za poznáním světa“. Vzdělávací pro-
gram je zpracováván na tři roky. Je to do-
kument, podle kterého pracujeme s dětmi 
a snažíme se o to, aby na konci docházky do 
MŠ děti splňovaly dané kompetence, které 
mají zvládat při přechodu do ZŠ. ŠVP vy-
chází z  daného rámcového programu pro 
předškolní vzdělávání. Vzdělávací nabídka 
se skládá ze šesti oblastí, bloků: Radostně 
ke zdravému životu, Jsme chytré hlavičky, 
Nejsem na světě sám, Krásy přírody a světa, 
Já a moje místo pro život, Kultura a  lidské 
hodnoty. K těmto blokům potom přiřazuje-
me tematické části podle aktuálních situací, 
ročního období, svátků apod. Děti se sezna-
mují s  lidovými tradicemi. Učíme se různé 
dětské tanečky a lidové písničky a snažíme 
se u dětí rozvíjet lásku k místu, ve kterém 
žijeme. 

Uskutečněné akce 

V měsíci říjnu se konalo v úterý 4. 10. „Us-
pávání broučků“, které proběhlo v  areá-
lu zahrady MŠ. Po přivítání dětí a  rodičů 
skřítkem Všetečkou děti dostaly papírové 
taštičky s listy ze stromů, které představo-
valy peřinky pro broučky. U každé překážky 
a disciplíny měly děti za úkol položit lísteč-

Beseda se spisovatelkou Terezou Pařízkovou 22. 11. 2022

Uspávání broučků – 4. 10. 2022

ky do připravených postýlek pro boučky. Při čekání 
na setmění si děti s paní učitelkou mohly zatancovat 
při hudbě z CD. Na závěr děti malovaly na kamínky, 
které potom jako broučky za svitu lampiónů odnes-
ly za humna k plotu zahrady mateřské školy. Aby se 
broučkům lépe usínalo, zazpívaly jim děti společně 
ukolébavku.
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V úterý 11. 10. do mateřské školy přijela logopedka 
Mgr. Alena Horáková a  provedla logopedickou de-
pistáž u  dětí, jejichž rodiče projevili o  přezkoušení 
výslovnosti zájem. Z dvanácti přihlášených dětí byla 
doporučena návštěva logopedické ambulance šesti 
dětem. 
Ve středu 19. 10. se v MŠ konala „Výstava skřítků Pod-
zimníčků“ z domácích dílniček. Výrobky nás vítaly při 
vstupu do MŠ a krásně nám několik dní ozdobily in-
teriér školky. Děti přivítal skřítek Všetečka, zpívali jsme 
podzimní písničky, děti nám představily své 
výrobky a výstavu si moc užily. Za svou sna-
hu získaly malé odměny, diplom a časopis 
pro děti a také sladkost, kterou dětem vě-
noval spolek Rodiče dětem. Výrobky jsme 
potom přemístili do kulturního centra Su-
domír, kde se ve čtvrtek 20. 10. konala spo-
lečná akce MŠ a ZŠ „Podzimní dostaveníč-
ko“. Děti si zde měly možnost vyrobit různé 
podzimní obrázky či výrobky ve výtvarných 
dílničkách. Součástí této akce byl podzimní 
jarmark, kde si návštěvníci této akce mohli 
zakoupit různé podzimní dekorace či per-
níčky. Z  výtěžku jarmarku jsme dětem za-
platili čokolády do adventního kalendáře.
V  pátek 21. 10. k  nám zavítalo zlínské Di-
vadlo z  truhlice s  pohádkou O  správném 
stolování. Herec a  herečka ve veselých 
kostýmech Truhlíka a  Truhličky předvedli 
pohádku s poučením, jak se správně stoluje 
a používá příbor. Během vystoupení se děti 
měly možnost protáhnout a zazpívat si pís-
ničky k  pohádce. Dětem se pohádka moc 
líbila a divadlo nás navštíví ještě 8. prosince 
s vánoční pohádkou O hvězdičce. 
Během měsíce listopadu proběhly v mateř-
ské škole osobní konzultace rodičů, kde se 
rodiče seznámili s adaptací svých dětí a vý-
sledky předškolního vzdělávání. 
V úterý 22. 11. se předškoláci zúčastnili be-
sedy se spisovatelkou Terezou Pařízkovou. 
Beseda proběhla v  kulturním centru Su-
domír. Děti si vyslechly povídání o knihách 

Uspávání broučků – 4. 10. 2022

Divadlo z truhlice

a měly možnost si poslechnout ukázky z knih, které 
dětem paní spisovatelka přečetla.
Ve středu 23. 11. jsme uspořádali pro rodiče a jejich 
děti ze ZŠ i  z  MŠ tvořivé odpoledne s  výrobou ad-
ventních věnečků. Dílničku vedla paní Lenka Pod-
razilová, která přivezla objednané věnečky a  také 
různé přízdoby a  adventní svíčky. Sešli jsme se ve 
vyzdobené jídelně mateřské školy, k  pohodovému 
tvoření nám hrály koledy a o občerstvení se posta-
raly naše paní kuchařky. A  také přinesla výbornou 
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ořechovou roládu babička Filipa 
Linharta, čímž nás velmi potěšila 
a mile překvapila. 
V pátek 25. 11. si tvořily děti advent-
ní věnečky ve třídách a to znamená, 
že se nám opravdu přiblížil předvá-
noční čas. O tom jsme se také pře-
svědčili v sobotu 26. 11. na krásné 
akci Rozsvěcování vánočního stro-
mu na statku, kde jsme s  dětmi 
vystoupili s pásmem písniček a bás-
niček. Měli jsme zde také stánek 
s výrobky, které si mohli návštěvníci 
zakoupit. Děkujeme všem, kteří 
podpořili zakoupením výrobků ma-
teřskou školu. Výtěžek z  jarmarku 
bude použit na potřeby dětí. 
V  následujícím období do konce 
kalendářního roku máme připrave-
no ještě několik akcí pro děti: miku-
lášskou nadílku, divadlo z Truhlice, 
budeme péct perníčky a  čeká nás 
vánoční nadílka.
Tímto bych chtěla na závěr roku 
2022 poděkovat za spolupráci 
všem, kteří naší mateřské škole ja-
koukoli formou pomáhají, našemu 
zřizovateli Obecnímu úřadu Sudo-
měřice, pracovníkům obecního úřa-
du za pravidelné sečení zelených 
ploch v  areálu zahrady MŠ a  také 
spolku Rodiče dětem za pravidelné 
fi nanční příspěvky na kulturní akce 
a dárečky pro děti během školního 
roku. 
Za všechny zaměstnance MŠ přeji 
všem čtenářům Zpravodaje šťastné 
a veselé Vánoce a do nového roku 
2023 hlavně hodně zdraví, štěstí, 
lásky, pohody a splnění tajných přá-
ní. 

Petra Jančová 
(zástupce ředitele pro MŠ)  

Vyhlášení podzimníčků - Včeličky – 19. 10. 2022

Vyhlášení podzimníčků v MŠ – 19. 10. 2022

Divadlo z truhlice
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Pečení svatomartinských rohlíčků

Berušky - příběh O svatém Martinovi

Berušky - pečeme svatomartinské rohlíčky

Výroba adventních věnečků – Berušky  – 25. 11. 2022

Výroba adventních věnečků – Včeličky – 25. 11. 2022

Včeličky – vystoupení u vánočního stromu

Berušky – vystoupení u vánočního stromu
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Misijní jarmark - 22. října 2022

Obnova ministrantských slibů - 20.11.Návštěva sv. Mikuláše 4.12

1. dětské roráty a snídaně

Slavnost Krista Krále hody 20.11.2022

Ze života sudoměřické farnosti

Sl t K i t K ál h d 20 11 2022

d k

k



4/2022 www.obecsudomerice.cz

28

Vážení spoluobčané, 
Dovolte mi, abych Vás jménem pořadatelů – Obce Sudoměřice a Římskokatolické farnosti Sudoměřice 
srdečně pozval na Vánoční koncert skupiny GOODWORK, který se uskuteční dne 27.12.2022 od 19:00 
hodin v kostele Krista Krále v Sudoměřicích. Vstupné je zdarma, jste srdečně zváni.
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Mezinárodní den seniorů
6. října se po dvouleté přestávce uskutečnila při pří-
ležitosti Mezinárodního dne seniorů, Beseda se seni-
ory. Sál se postupně zaplnil, k tanci a poslechu krásně 
hrála Slovácká kapela Romana Horňáčka z Rohatce, 
jídlo a pití nechybělo, dokonce nás navštívila dele-
gace ze Sudoměřice u Bechyně. Jménem pořadatelů 
děkuji všem kdo přišel, už se těšíme na příští rok. 
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Senioři Sudoměřice
Tím, že naše obec v krajském kole soutěže Vesni-
ce roku postoupila do celostátního kola, byli jsme 
znovu požádáni o upečení tradičních výrobků pro 
hodnotící komisi. Opětovně jsme pekli pagáčky, 
tvarohové a  makové koláčky, v  budově zahrád-
kářů jsme pekli patenty a na Výklopníku se vařila 
tradičně povidla, kterými se následně před komisí 
patenty pomazávaly. Zdálo se, že komise byla spo-
kojená, v celostátním kole se naše obec umístila 
na 2. místě a získala Oranžovou stuhu.
V říjnu byli všichni, kdo se jakkoliv zapojili do re-
prezentace obce, pozváni na přátelské posezení 
ve Společenském centru Sudomír se starostou 
a  místostarostou.  Za náš spolek se zúčastnilo 
11 členek. Jsme rádi, že jsme aspoň troškou při-
spěli k dobrému umístění.  
 O zájezd do Buchlovic a na hrad Buchlov byl cel-
kem dobrý zájem. I přes ne moc příznivou předpo-
věď počasí přálo. Po prohlídce krásného buchlo-
vického zámku jsme se na buchlovickém náměstí 
občerstvili a plni sil odjeli na hrad Buchlov. Odtud 
byl krásný výhled na okolní krajinu. Šťastně jsme 
se plni dojmů vrátili domů s deštěm v zádech. Při 
vystupování z autobusu u budovy Obecního úřa-
du jsme se ještě setkali s kandidátkou na senátor-
ku, dnes už senátorkou Evou Rajchmanovou. Ve 
čtvrtek 6. 10. uspořádal OÚ u příležitosti Meziná-
rodního dne seniorů Besedu se seniory. Sál byl za-
plněn, o  výbornou zábavu se postarala Slovácká 
kapela R. Horňáčka z Rohatce.
Po dvouleté přestávce jsme znovu navázali spolu-
práci se Spolkem přátel destilátů a v pátek 21. 10. 
jsme uspořádali již tradiční akci „Výrobek s recep-
tem“. Ochutnali jsme 45 druhů různých výrobků 
- pečivo slané i sladké, saláty, pomazánky domácí 
chléb, paštiku, výrobky z  kdoulí, výbornou šťávu 
z červené řepy. O ostatní občerstvení se zase po-
staral Spolek přátel destilátů. Účastníkům se líbila 
i reprodukovaná hudba, která také přispěla k dob-
ré náladě a příjemnému posezení.  

Ve čtvrtek 10. 11. proběhla členská schůze s po-
sezením s  jubilanty. Za téměř  90 % účasti jsme  
popřáli 21 jubilantům, 4 se pro nemoc omluvili. 
Po seznámení s  programem schůze předsedky-
ně stručně zhodnotila činnost od počátku roku, 
následovala diskuze, ve které vystoupil starosta 
i  místostarosta. Ocenili naši činnost, práci i  spo-
lupráci jak s  OÚ,tak i  s  ostatními spolky v  obci. 
Seznámili nás s  plány v  obci do dalšího období.  
Předsedkyně ještě seznámila s plány akcí do konce 
roku – účast na jarmarku při rozsvěcování vánoč-
ního stromu, zájezd na Vánoční trhy do Uherské-
ho Hradiště, vánoční zpívání na statku. Od ledna 
by měla probíhat úterní klubová odpoledne a na 
čtvrtky se pokoušíme zajistit lektora na kurz tré-
nování paměti, což by přispělo ke zpestření naší 
činnosti, mnohým určitě pomohlo si paměť tro-
chu protrénovat a také pro zkrácení zimních dnů. 
V některých obcích probíhají kurzy velmi úspěšně 
už několik let. Následovalo přání jubilantům a pře-
dání kytiček, podání občerstvení a  volná zábava 
při harmonice p. Bráneckého.
Na jarmark při příležitosti rozsvěcování Vánoč-
ního stromu nám byl nabídnut stánek k  prodeji 
výrobků členů našeho spolku. S menšími obavami 
o jeho využití jsme požádali naše členy o upeče-
ní nebo darování nějakých výrobků. Při otevírání 
stánku, jsme byli překvapeni, že naši prosbu vysly-
šelo asi 25 členů, kteří přispěli nejméně 35 druhy 
pečiva a  jiných dárků. Výrobky jsme prodávali za 
lidové ceny, takže na konci akce bylo všechno vy-
prodáno. Všem ochotným členům, kteří přispěli, či 
se jinak podíleli na zdárném prodeji, moc děkuje-
me. 
Protože se kvapem blíží Vánoce a Nový rok chtěli 
bychom všem našim členům i ostatním občanům 
popřát Šťastné a veselé Vánoce prožité ve zdraví 
a pohodě a do nového roku hlavně zdraví, štěstí, 
klid a mír.

Růžena Klásková
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Setkání se současnou senátorkou E. Rajchmanovou

Zájezd do Buchlovic a na Buchlov
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21. 11. 2022 – Výrobek s receptem

Vaření povidel na Výklopníku v rámci soutěže Vesnice roku
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členská schůze s posezením s jubilanty

 členská schůze s posezením s jubilanty
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Jarmark – rozsvěcování vánočního stromu
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Novitech
Pro sudoměřický NOVITECH Motorsport je sezona 
mezinárodního mistrovství závodů automobilů do 
vrchu u  konce. V  absolutním pořadí šampionátu 
Maverick Hill Climb Czech 2022 se umístil Michal 
Novický (Ligier JS49 Honda) na 13. 
místě a  vyhrál svou třídu sportov-
ních prototypů E2/SC-2000.
Další úspěšnou sezonu má za se-
bou i týmový jezdec Novitechu de-
vítiletý Matěj Krakovič, který odjel 
šampionát Mistrovství ČR a  pohár 
AČR v kartingu, kategorie BABY 60 
a získal další cenné zkušenosti.
Tímto bychom chtěli poděkovat 
obchodním partnerům, spolupra-
covníkům a  mechanikům (Petr 
Pavka, František Okáník, Pavel Va-
culík), za podporu, bez které by ne-

bylo možné se závodů zúčastnit: REC Group s.r.o., 
Bonega, s.r.o., Obec Sudoměřice.

Za Novitech Motorsport
Michal Novický
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Vlastimil Hynčica
Milí cyklisté, sezóna skončila a máme tak více času 
na jiné aktivity a sporty. Je potřeba všestrannosti tak 
teď dávám přednost i túrám pěšky nebo na běžkách. 
Pro mě je dobrou přípravou cyklotrial, který se dá 
trénovat v hale. Na posilování celého těla je ideální 
lezení na umělé stěně. Já chodím do Brna, kde je 100 
různých drah. Plavání i sauna se hodí na regeneraci, 
která je taky moc důležitá. Zimní období je ideální 
čas na servis jízdních kol nebo i  koupení nového 
kola. V servisech mají volno, a tak vám rádi opraví co 
je potřeba.
Jaká byla sezona? Já jsem absolvoval českou endu-
ro sérii, kde jsem bral 8. příčku a jel jsem i sjezd na 
horských kolech, kde jsem jel 3 závody a taky pomá-
hal s organizací. Měl jsem za úkol předat zkušenosti 

a taky opravovat kola, které bylo potřeba opravit na 
každé závody. V juniorské kategorii se stal mistrem 
republiky Ondra Kolečík, což mi udělalo radost.
Těším se na spolupráci a propojení aktivit v regionu. 
Byl bych rád, kdyby cyklisti měli vetší pohodlí v na-
šem regionu, který má co nabídnout. Spolupracuji 
s půjčovnou elektrokol ve Strážnici. Mám za úkol je 
seřizovat a opravovat během celé sezony. Věřím, že 
časem bude více propojení se slovenskou Skalicí, 
kde mají vybudované trati v okolí Zlatnické doliny. 
Turistický ruch, ve spojení se zázemím pro cyklisty, 
kteří se rádi vracejí, přináší zisk nám všem. Mapy 
s vyznačením cyklostezek moc pomůžou.
Na závěr bych chtěl Všem popřát hezké a příjemné 
Vánoce a do Nového roku hlavně zdraví a štěstí!
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20 let paliativní a hospicové péče na Hodonínsku – 
Agentura domácí péče HOMEDICA.
Je to již dvacet let, co na Hodonínsku, Bzenecku, Vra-
covsku, Ždánicku a Strážnicku poskytujeme ve spo-
lupráci s praktickými a odbornými lékaři domácí, ale 
i paliativní a hospicovou péči. V roce 2004 jsme v Ho-
doníně poskytování těchto zdravotnických služeb 
rozšířili a doplnili do přirozeného komplexu se služ-
bami sociální péče. Týmy více než deseti zdravotních 
sester HOMEDICA, s.r.o. a více než třiceti pečovatelek 
PS Homediss, o.p.s. zajišťují, ve spolupráci s praktický-
mi a odbornými lékaři a rodinami, péči i o dlouhodo-
bě nemocné a umírající spoluobčany. 
Prostřednictvím bezplatné škály zdravot-
ních služeb, které přímo v  domácnostech 
zajištují specializované zdravotní sestry, 
lékaři, pečovatelky i  psychologové, jsme 
za uplynulé dvě dekády pomohli důstojně 
odejít stovkám umírajícím z celého našeho 
okresu.
Péče o umírajícího člověka je jistě jednou 
z  nejnáročnějších z  hlediska psychologic-
kého, ale z hlediska medicínského poměr-
ně jasná. Z tohoto hlediska jde především 
o  tlumení bolestí, kdy naprosto základ-
ním článkem v  této péči je, nebo by měl 
přirozeně být praktický lékař umírajícího. 
U  každého pacienta máme individuální 
plán analgetické léčby a konzultujeme jej 
i s odbornými lékaři. Dále je nutné udržo-
vat hydrataci (zavodnění) pacienta, pečo-
vat o vyprazdňování, které je také nedílnou 
součástí paliativní péče a  prostřednictvím 
pečovatelek pečovat o  osobní hygienu 
nemocného. V  paliativní péči je nesmírně 
důležitá i péče o psychiku pacienta i rodin-
ných příslušníků, kterou zajišťuje náš psy-
cholog.
Naše zkušenosti také říkají, že velmi často 
rodina nechce vidět zemřít svého blízkého, 

a tak jej raději na posledních pár hodin nechají odvézt 
do nemocnice a omlouvají se sami před sebou tím, že 
tam mu snad ještě pomůžou. Kdo z nás by ale nechtěl 
zemřít v přítomnosti svých nejbližších? Smrt je sou-
částí života a je předurčena již jeho zrozením. Pokud 
máme se svými blízkými hluboký vztah, mysleme na 
to, prosím, a mysleme i na to, abychom si za života 
takto hluboké vztahy ke svým blízkým budovali. 

Bc. Ria Otrubová, 
vrchní sestra HOMEDICA, s.r.o., 

členka správní rady PS Homediss, o.p.s.
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Redakce Sudoměřického zpravodaje Vám přeje krásné 
a klidné prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2023 hodně zdraví, štěstí a pohody.


