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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
začátek března a další z měsíců letošního roku jsou v plném proudu. Venku je „jarně”, i když víkend
9. a 10. března byl velice větrný a způsobil mnoho malých i větších škod, včetně výpadku proudu u
veřejného osvětlení. Březnové počasí se pak drželo v režimu jarních dnů, jen nás stále obtěžovaly
silné větry. Poslední dekáda měsíce března pak byla s mrazivými rány a slunečními dny. Ráno
mrazíky a odpoledne i sedmnáct stupňů celsia. V březnu už přiletěli čápi. V naší obci se objevili,
v sobotu 16. 3. 2019 (aspoň já je viděl). Dokonce už byli vidět i první motýli, hlavně žluťásci. V rámci
měsíce března zaměstnanci obce opět vyčistili všechny přístupové cesty do naší obce, kde vysbírali
spoustu odpadků od plastů, papíru, skla a jiného odpadu, kterého se nesvědomití lidé zbavili tím, že to vyhodili do
příkopů u cesty. Bohužel nejednalo se jen o občany cizí, ale také o občany z naší obce, kdy třeba někdo u cesty
kolem kravínu, bývalého JZD vysypal obklad z koupelny nebo WC. Ano máme místo na takový odpad a stejně to
prostě někdo pohodí, kam se mu zachce. A je to tady, 20. 3. 2019 je první jarní den a začíná astronomické jaro. I
když vlastně začalo ve 22:58 hod., venku je krásný sluneční jarní den. Poslední březnový víkend byl dle počasí jako
na houpačce, v sobotu krásně teplo, na zahradě v krátkém rukávu a v neděli na fotbale v zimní bundě. Začátek dubna
byl aprílový, ráno mrazíky nebo kolem 0°C, odpoledne krásně teplo. Na Mařenu pak byl nádherný víkend, ovšem
týden před velikonocemi byla zima, pršelo a dokonce poletoval sníh. V dalším týdnu klesly ranní teploty až na -3
stupně. Na velikonoce už bylo opět příjemně. Až poslední dubnový víkend se ochladilo a přišel i deštík, který trval
ještě pár dní. Koncem dubna už tu byly i vlaštovky.
V pátek 15. 3. 2019 jsme na Obecním úřadě v Sudicích
přivítali sedm nových občánků naší obce. Samotného vítání se
účastnilo pět rodin se svými malými ratolestmi. Bylo to velmi
příjemné posezení s mladými rodinami naší obce. Všichni dostali
pro své miminka krásnou deku, maminky kytičku a každý
z občánků obdržel tisíc korun, tak zvaně “do začátku”…. Děti
z naší školy nám předvedly malé kulturní vystoupení, za což jim i
jejich doprovodu paní Pavle Němcové děkujeme. Samozřejmě
jsme i vystupující odměnili sladkou odměnou. Tak jen houšť
miminek pro naši krásnou obec. V letošním roce jsme v Sudicích
přivítali tyto nové občánky: Jakub Mikluš, Tomáš Zips, Ema
Bočková, Filip Stříbný, Sebastian Lesčinský, Jan Mikuš a Eliška Halfarová. Přejeme jim šťastný a krásný domov
v naší obci.
V pátek 22. 3. 2019 se v Hlučíně na Městském úřadě konalo předání ocenění
ke Dni učitelů. Za naši školu byla nominována a oceněna paní Mgr. Veronika
Chovancová. Paní Chovancové patří velké díky za práci pro naši školu, děti i
obec. Gratulujeme.
Celý poslední březnový víkend byl ve znamení brigád. Hasiči v pátek káceli
stromy na ulici Stiborské, směrem k bývalému JZD. Opět jsme po kácení zjistili, že
strom, který byl nejblíže vysokému napětí a byl vyšší než samotné vysoké napětí,
byl uvnitř vyhnitý a byla otázka času, kdy se zřítí. Byli bychom opět bez elektrické
energie, zvláště při silných větrech posledního období. Střelecký klub uklízel areál střelnice a jeho okolí. Fotbalisti
uklízeli hřiště, chystali areál na novou sezónu a nohejbalisti zase připravovali antukový kurt. Všem brigádníkům
děkujeme za péči o naši obec.
pokračování na str. 2
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Str. 2
pokračování ze str. 1

V sobotu 6. 4. 2019 organizovala obec brigádu na výsadbu
ovocných stromků za kostelem na polní cestě. Počasí nám zrovna
nepřálo. Ráno začalo jemně pršet, ale nebylo to nic katastrofálního,
takže se to dalo vydržet a během dopoledne i pršet přestalo. Brigáda
nakonec vypadala tak, že přišli jen zastupitelé nebo jejich rodinní
příslušníci. Bylo nás nakonec osm a dvě malé děti, které pomáhaly,
seč jim síly stačily. Vysadili jsme všech padesát ovocných stromků,
ke každému jsme dali kůl, úvazek a ochranu proti okusu. Sadily se
roubované stromky slívy, jabloně a hrušně. Snad přijdou vhod našim
dalším generacím. Bude vhodné na podzim či na jaře v těchto
brigádách pokračovat a dosazovat další aleje kolem obce. V sobotu
jsme museli také nahradit několik stromků, které uschly nebo se nepřijaly. Děkuji všem brigádníkům a dobrovolným
hasičům, kteří stromky odpoledne pokropili.
ŘSD Ostrava také nechalo vysadit 34 kusů ovocných stromků kolem silnice I/46, jako náhradní výsadbu za pokácené
stromy.
V neděli 7. 4. 2019 se v naší obci konalo tradiční Vítání jara - snad už dvanácté. Krásné počasí, teplo, sluníčko,
jen chybělo více účastníků. Samozřejmě, že je to dobrovolná akce, ale pak se na mě nezlobte, až někdo přijde na
obec nebo na zastupitelstvo a řekne, že se u nás nic neděje …. Máme plno krásných akcí po celý rok a záleží jen na
Vás, jestli je budeme dále dělat. Tak či tak přišlo pár lidí se svými malými dětmi, nazdobenou Morenu jsme vezli na
kočárku, trošku jsme si zazpívali „ O Mařeno krásná“ a u splavu jsme Morenu zapálili a hodili do vody. Snad jsme tím
zahnali paní zimu a přivítali v Sudicích jaro. Cestou jsme měli občerstvovací zastávky a na konec i sladkost pro
všechny děti, které s námi tuto krásnou procházku absolvovaly. Děkuji všem, kteří přišli.
V pondělí 15. 4. 2019 jsme si u památníku osvobození s tankem T 34 připomněli 74. výročí osvobození naší obce
Českou armádou. K této oslavě se sešlo plno hostů a členů armád, a hostů z Moravskoslezského kraje či zástupce
Ruské ambasády. Děti z naší školy zazpívaly Českou hymnu a u tanku stála vojenská
čestná stráž. Vyslechli jsme si několik projevů a také zdravice z úst přítomného
generála. Na závěr pak byla vypálená čestná salva. Děkujeme všem, kteří si našli
chvilku a této vzpomínkové akce se účastnili. U této příležitosti musím i připomenout,
že na ulici Křanovské je zrekonstruovaný památník osvobození z roku 1960. Během
léta u něj ještě přibude malé posezení.
V dubnu začala rekonstrukce mostu přes Oldřišovský potok na silnici I/46. Akci
zaštiťuje ŘSD Ostrava a práci provádí firma Alpine. Prosíme všechny občany o shovívavost a trpělivost. Práce by
měly probíhat celý rok. Jelikož není v blízkosti vhodná objízdná trasa, bude se jezdit přes přemostění. Chodci musí
pak využívat propustek (mostek) mezi ulicemi Na Angru a ulicí Ke Hřišti.
Tak máme za sebou první čtyři měsíce letošního roku. Konečně nám trochu zapršelo a je to zlatý déšť, pro naše
pole a zahrádky. V létě nás čeká plno práce, opravy chodníků na ul. Ratibořské, cesta k OÚ a ke kostelu, a hlavně
plno stavební činnosti ve škole - střecha, jazyková učebna, oprava elektroinstalace. Právě se dokončila rekonstrukce
hasičárny a proběhlo výběrové řízení na dané akce a na dopravní automobil pro naše dobrovolné hasiče. Dosavadní
dodávka Nissan již má své roky a stěží projde technickou kontrolou. Na podzim už bude pro hasiče k dispozici nová
dodávka. Přejme si, aby naši dobrovolní hasiči, byli pořád připraveni i s novou technikou, ale také aby nemuseli nikam
vyjíždět. Já Vám přeji do dalšího období hodně zdraví, elánu a pevné nervy.
Petr Halfar, starosta



Akce na další období:

12.05.2019 EKO Trhy – Teplo přátelské k životnímu prostředí, Pietrowice Wielkie, Polsko, družební obec
14.05.2019
Vystoupení ke Dni matek v ZŠ a MŠ
15.05.2019
Zápis do MŠ (od 12:30 – 16:00 hod)
18.05.2019
XIV. ročník o pohár starosty obce Sudice ve střelbě z malorážky SM,LM, 30 ran vleže,
začátek v 8:45 hod. ve střelnici
Sobota
01.06.2019
Kácení máje, od cca 19.00 hod. na hřišti TJ Sokol
Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice
Sobota
01.06.2019
Dětský den, od 15.00 hod. na hřišti v Sudicích, pořádá sdružení STROM
Čtvrtek
06.06.2019
Pasování předškoláků v MŠ Sudice, v 16.00 hod.
Pátek
07.06.2019 Smažení vajec od 17:00 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice a rodiče
Víkend 22. a 23.06.2019 Sudický odpust, Svátek patrona římskokatolického kostela.
V Sudicích na náměstí po oba dny- kolotoče, cukrová vata, cukroví,
domácí speciality, pečená kýta, makrely, langoše, placky, vařená
uzená žebra aj. V sobotu karneval s Golden Hits, ohňostroj, v neděli
DJ kulturní vystoupení a různá překvapení či hry pro děti i dospělé.
Neděle
Úterý
Středa
Sobota
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Slovo starosty:



Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče
voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc děkujeme!
Spoluobčanům
- za zametání, úklid chodníků a cest, úklid sněhu
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…)
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, cvičení, školení a plnění úkolů v rámci projektu Ready
To Help,
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci obce při fotbalových utkáních
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování,
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády,
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
- Sdružení STROM za akce pro děti
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ a zvelebování areálu školy, spolupráce na
projektech,
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akcí v obci a které jsem tady neuvedl, děkuji všem spoluobčanům za
účast na akcích pořádaných obcí a organizacemi a děkuji i zaměstnancům OÚ za jejich pomoc při organizování
akcí OÚ, stejně tak zastupitelům obce za pomoc při řízení obce.
Petr Halfar, starosta


Vítání občánků
V pátek 15. března 2019 proběhlo na Obecním úřadě v Sudicích vítání nově narozených dětí v r.
2018 a 2019. Maminkám starosta předal finanční dar, kytičku a dětem malou pozornost. Všem
dětem popřál hodně štěstí a zdraví do nového života.
Vítání se účastnilo celkem 5 dětí – Eliška Halfarová, Jan Mikuš, Jakub Mikluš, Filip Stříbný,
Sebastian Leščinský spolu se svými rodiči.
Omluveni byli – Tomáš Zips a Ema Bočková.
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Vítání jara – neděle 07.04.2019 ▼











Brigády – březen 2019 ▼
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Marius Pedersen
!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Obecní úřad Sudice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden

v sobotu 11. května 2019 na těchto stanovištích:

NÁMĚSTÍ V SUDICÍCH

v době od 8:00 do 11:30 hod.

(před bytovým domem čp. 38)
Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesunuta do další obce.
V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených místech odpady v následujícím sortimentu:
-

olejové automobilové filtry – plechovky se zbytky barev – monočlánky –autobaterie –
zářivky, výbojky – znečištěné láhve a sklo od chemikálií – zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky – staré kosmetické přípravky – staré léky – vyjeté motorové oleje –
ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla – plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem,
vazelínou, barvami znečištěné textilie – fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od
sprejů – televizory – rádia – ledničky – domácí elektrospotřebiče – matrace – WC mísy
– umyvadla – koberce – linolea – kočárky – křesla – gauče atd.
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plásty.
Jelikož tyto sběry budou v obci organizovány každoročně 2x, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily
v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.

Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s.





SVOZOVÝ KALENDÁŘ
PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY - vše do jednoho
OBEC SUDICE
pytle !!!
(svoz směsného komunálního odpadu v roce 2019)
sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen
LEDEN 15.1. 29.1.
ČERVENEC 2.7.
16.7.
30.7
PLASTY
ÚNOR 12.2. 26.2.
SRPEN
13.8. 27.8.
PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od
BŘEZEN 12.3. 26.3.
ZÁŘÍ
10.9. 24.9.
bonbónů, oplatek a cukrovinek, obaly od chipsů, kávy,
DUBEN 9.4. 23.4.
ŘÍJEN
8.10. 22.10.
igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami
(kelímky od jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE
KVĚTEN 7.5. 21.5.
LISTOPAD 5.11. 19.11.
plasty (obaly od kečupů, hořčice, šamponů, pěny do koupele,
ČERVEN 4.6. 18.6.
PROSINEC 3.12. 17.12. 31.12
kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí,
svozový den ÚTERÝ - lichý týden - samolepka modrá 2018
čistících prostředků), obalový polystyren, plastové hračky,
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu
atd.
oznámena !
TETRAPACK
nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.
MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů
KOVOVÉ OBALY
kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté
sobota 11. května 2019
sobota 23. listopadu 2019
konzervy), plechovky od piva a jiných nápojů, drobné kovové

předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka,

prázdné obaly čajových svíček, atd.
Svoz plastů, tetrapacku, kovových obalů a papíru - vždy
první čtvrtek v měsíci
UPOZORNĚNÍ !
Svoz komunálního odpadu a pytlů probíhá od 5:00 do 22:00
hod. !!! Nebudou sbírány žluté pytle s potiskem MP, ve
kterých bude komunál nebo bioodpad!


Nájem obecních pozemků v roce 2019 –
možnost placení v hotovosti –
do konce června 2019 !!!

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2019 (540,- Kč/osobu)
– je nutné uhradit nejpozději do 31.8.2019 !!!
Bezhotovostně na účet obce – 1649306359/0800, variabilní symbol – 1340(č.p.),
příklad – dům s č.p. 20 - 134020
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Škola bubnování
Ve středu 20. února proběhla v naší škole „Škola bubnování“ na africké bubny
djembe. Lektorem byl Mgr. Ivo Samiec, který vede kurzy bubnování, učí na ZUŠ
v Opavě a je členem orchestru Slezského divadla v Opavě. Je zakladatelem
bubenického orchestru BORIS. Sílu rytmu a tónů afrických bubnů si na vlastní kůži
vyzkoušeli žáci 1. až 9. třídy a také děti z Mš. Děti si zabubnovaly základní údery,
jednoduchý rytmus, procvičily koordinaci pravé a levé ruky, hru ve skupině a nakonec
rytmy spojovaly v menší skladbičku. Pro některé bylo bubnování a držení rytmu velmi
blízké, někteří zjistili, že to zase tak jednoduché není. Protože byly děti velmi šikovné,
zahrály si také těžší rytmy. Nakonec mohly vyzkoušet hru na netradiční africké
nástroje. Všichni jsme si bubnovaní velmi užili a nabyté vědomosti budeme společně
prohlubovat v hodinách hudební výchovy.
Mgr. Petra Poštulková





Polytechnické dílny ve Služovicích
V úterý 5. 3. 2019 se žáci druhého až pátého ročníku vydali do Služovic, kde na ně v rámci projektu MAP čekal program
zaměřený na polytechnické činnosti. Tento projekt měl dětem přiblížit různá řemesla. Děti si mohly na několika připravených
stanovištích vyzkoušet činnosti jako je práce s různým nářadím, šroubování matic, pokládku krytiny, čištění komínu. Dozvěděly
se informace o bezpečnosti práce, životním prostředí a spalování paliv – čím se topí, co se hází do kamen apod. Z dětí sršelo
nadšení a dozvěděly se mnoho nových informací.
Mgr. Kateřina Hrubá
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Knihovna 2019
V rámci podpory čtenářské gramotnosti jsme se přesně po roce opět vypravili do Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Pro žáky
6. třídy, kteří se do knihovny vydali ve čtvrtek 7. 3., byla přichystána beseda s názvem „Antický Řím“. Spoustu zajímavých
informací o Joy Adamsonové, slavné spisovatelce narozené v Opavě, se zase dozvěděli žáci 7. třídy, kteří do knihovny zavítali ve
čtvrtek 21. 3. Poslední březnový čtvrtek 28. 3. navštívili knihovnu žáci 8. třídy, pro které byla přichystána beseda na první pohled
s velmi netradičním názvem „Nebuď čuně“. Při této besedě jsme ovšem k vážnému tématu etiky a společenského chování
přistupovali zábavným a odlehčeným způsobem. Všechny besedy byly velmi zajímavé a poučné. Děkujeme paní knihovnici za
velmi pěkná čtvrteční povídání v příjemném prostředí knihovny. Věříme, že návštěva knihovny byla pro naše žáky opět skvělým
zážitkem a inspiruje je k většímu zájmu o četbu knih.
Mgr. Michal Kunický





„HRY BEZ HRANIC ŠKOLNÍCH DRUŽIN“
V pondělí 1. 4. 2019 se naše školní družina opět zúčastnila „Her bez hranic“,což je zábavná a sportovní soutěž pro odvážné
děti ze školních družin. Soutěž se konala na Základní škole v Kravařích a naši školu reprezentovalo jedenáctičlenné družstvo.
Každé družstvo si mělo za úkol připravit svůj pokřik. Bojovým pokřikem jsme zahájili již naši třetí sportovní olympiádu.
Soutěžilo se v počtu 10 žáků, 1 žák byl náhradník. Zasoutěžili si ovšem všichni, neboť jsme se pravidelně po jednotlivých
soutěžích střídali, takže se dostalo na každého. Soutěžilo se ve vtipných disciplínách na rychlost – Štafeta s úkoly, Pozor náklad!,
Co do lesa nepatří?, Puzzle, Tref plechovku!, Krasochůze, Hadí chůze, Třídění odpadů…
Naši družinu reprezentovali
tito žáci:
Tomáš Komárek,
Viktorie Žídková,
Nela Šušolíková,
Lucie Vaníčková,
Nela Býmová,
Ema Latková,
Marcel Konečný,
Eliška Vaníčková,
Michaela Švanová,
Matěj Švan,
Mikuláš Prasek.
Naše družstvo bylo akční,
energické, soutěživé, dravé
a správně „hladové“ po
úspěchu…ZASLOUŽENĚ
JSME ZÍSKALI 1.MÍSTO!
Družstvo obdrželo pohár,
dort,
diplom,
dětské
šampaňské, hry do družiny
a každý žák bublifuk. Všem
žákům GRATULUJI a
DĚKUJI!
Ester Medková, DiS.
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Řím a caesarové
V úterý 2. 4. jsme se všichni přesunuli v čase až do období starověkého
Říma. Zavítali k nám totiž umělci ze SHŠ Renegáti s historickým
představením Řím a caesarové. Vystoupení si užili žáci celé školy
v prostorách nové školní tělocvičny, která se na hodinu proměnila v Martovo
pole, kde si vybraní noví rekruti vyzkoušeli bojovou sestavu zvanou ,, Želva“,
nebo v římské Koloseum, kde nám zkušení šermíři předvedli souboj
gladiátorů. Z vystoupení jsme si všichni odnesli nejen skvělý zážitek, ale také
nové vědomosti, které nám účinkující předali formou rozhovorů s římskými
císaři. Dozvěděli jsme se například, že měsíc červenec se v angličtině nazývá
July podle Julia Caesara a srpen August podle císaře Augusta. Prohlédli jsme
si výzbroj centurionů, meč Gladius a mnoho dalších zajímavých rekvizit.
Těšíme se na další vtipné a poučné vystoupení.
Mgr. Lenka Sniegoňová



Zápis do 1. třídy
V úterý 9. 4. 2019 proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků. V doprovodu rodičů jsme ve škole přivítali 18 dětí, aby nám
ukázaly, co vše umí a dovedou. Celý zápis probíhal v učebně současné 2. třídy, kde se nám děti nejdříve představily a k plnění
úkolů si vybraly připraveného papírového kamaráda, s kterým se s chutí pustily do jejich plnění. Paní učitelky provázely
předškoláky řadou úkolů - děti předvedly, že poznají všechny základní barvy, zvládnou číselnou řadu do deseti a poznají čísla,
rozeznají geometrické tvary. Úkoly byly také zaměřeny na prověření orientace v prostoru, logopedie, jemné motoriky a nechybělo
ani skákání panáka. Odměnou za snahu byly drobné dárečky, které si pro budoucí prvňáčky připravily starší děti ze školní
družiny. Přestože byla na některých budoucích školáčcích znát malá nervozita, všechny děti ukázaly, co všechno se už naučily, a
tak se budeme v září těšit na třídu plnou šikovných žáků.
Mgr. Kateřina Hrubá
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Velikonoční jarmark
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 16 hodin proběhl
Velikonoční jarmark v restauraci U Zlatého
džbánu. I přes nevlídné počasí přišla spousta
dětí i dospělých. Před restaurací byla k vidění
mini ZOO (králici, slepice s kuřátky, koza
s kůzlátky, holubi, jehňata). K zakoupení byly
ruční výrobky z látek ze dřeva, z papíru,
nazdobené perníky, kravské a kozí sýry,
napečené výborné koláče, domácí uzeniny.
Kdo měl zájem, mohl navštívit kreativní
dílničku, kde si mohl nazdobit perníky,
vymalovat odlitky ze sádry, zdobit vajíčka různými technikami a
naučit se uplést pomlázku.
Poděkování:
 restaurace U Zlatého džbánu
 Stolárna Zips, Josefus
 Klub SENIORŮ
 MŠ SUDICE
 Sdružení STROM
 Ludmila Václavíková
 Markéta Hanzlíková
 Jakub Martinek
 Bohuslav Říčný
 František Komárek
 Pavel Obrusník
 Táňa Švanová
 Marta Švarcová
 Květinářství David Lazar
 Farma Strahovice
 Petra Matušková – látková dekorace
Radka Malchárková



TURNAJ ČTYŘ ŠKOL V SUDICÍCH
Série turnajů a soutěží se tentokrát uskutečnila u nás v Sudicích a soutěžilo se ve florbale. Turnaje
se nakonec zúčastnily tři školy a to: ZŠ PÍŠŤ, ZŠ BOHUSLAVICE a ZŠ SUDICE. Oproti
předešlým ročníkům si letos na turnaji zahrála i děvčata. Hrálo se systémem 3 + 1 a délka hrací
doby byla 2 x 8 min. U chlapců letos s přehledem vyhrála ZŠ Píšť, která si po zásluze odvezla
putovní pohár. V dívčí kategorii si o prvenství zahrála děvčata z Píště a Sudic. Hrálo se na dva
vítězné zápasy. První zápas ovládla domácí děvčata. Ve druhém zase vyhrála ZŠ Píšť. Následoval
tedy třetí zápas a ten nakonec na svou stranu zvrátila domácí děvčata a mohla se radovat
z vítězství.
Tým chlapců: Ondřej Halfar, Jiří Balarin, Jakub Kupec, Jakub Mrovec, Ivo Harazim a Dominik Malchárek
Tým dívek: Klára Kašná, Tereza Ševčíková, Natálie Nevřelová, Pavla Fojtíková, Karolína Šromová, Markéta Obrusniková
Výsledky chlapci:
Výsledky dívky:
1. ZŠ PÍŠŤ
1. ZŠ SUDICE
Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy.
2. ZŠ BOHUSLAVICE
2. ZŠ PÍŠŤ
3. ZŠ SUDICE
Mgr. Ondřej Pekárek
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FLORBALOVÝ TURNAJ TŘÍD VE FLORBALU
Jako každý rok, tak i letos, probíhal florbalový turnaj určený všem třídám na naší škole. První hrací den si to mezi sebou rozdali
žáci nižšího stupně, kteří hráli 2 x 4 min. Druhý den patřil starším žákům a ti hráli 2 x 5 minut. Vítězem turnaje pro nižší stupeň
se stala 4. třída a vyšší stupeň ovládla 8. třída.
Výsledky turnaje nižší stupeň:
1.
4. třída
2.
5. třída
3.
3. třída
4.
1. třída
5.
2. třída
Nejlepší hráč turnaje: Marcel Konečný
Nejlepší hráčka turnaje: Michaela Švanová
Nejlepší brankář turnaje: Prokop Hartmann
Výsledky turnaje vyšší stupeň:
1.
8. třída
2.
9. třída
3.
5. třída
4.
6. třída
5.
7. třída
Nejlepší hráč turnaje: Mikuláš Prasek
Nejlepší hráčka turnaje: Markéta Obrusniková
Nejlepší brankář turnaje: Matěj Švan



PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA NAŠÍ ŠKOLE
Žáci 1. a 2. třídy se aktivně zapojili do preventivního programu „Buďme dobrými kamarády“, který si pro děti připravil
Roman Hota z organizace Acet. Program byl zaměřený na principy dobrého kamarádství, děti si vyzkoušely různé scénky spojené
s kamarádstvím, shlédly video, kde bylo ukázáno, proč je dobré být dobrým přítelem a jak se mají k sobě kamarádi chovat.
Zazpívaly si také zábavnou písničku „Když jsi kamarád“. Podobný program absolvovali žáci 6. a 7. třídy, který byl rovněž o
kamarádských vztazích + etické výchově. Dětem se program moc líbil a určitě přispěje k budování kamarádských vztahů ve třídě.
Ostatní třídy se zapojily do programu s názvem „Skrytá nebezpečí internetu“. Tento program byl zaměřený hlavně na
kyberšikanu a jak se bránit proti agresorům. Také měli žáci
možnost dozvědět se, za jak dlouho je možné dostat se na jejich
různé účty, jaké je nebezpečí sdílení svých fotografií a osobních
údajů, zazněly i rady ve výběru hesel a zabezpečení. I tyto
programy vedl stejný lektor a moc mu tímto chceme poděkovat.
Žákům se programy líbily a určitě se dozvěděli spoustu nových
informací.
Mgr. Ondřej Pekárek

Sudický zpravodaj

Str. 11

POBOČNÝ SPOLEK AVZO TSČ ČR STŘELECKÝ KLUB SUDICE - 800 13, Sudice, Luční 131, 747 25
Sudice, tel. 608 867 063

P R O P O Z I C E
XV. ročník o Putovní pohár starosty Sudic
Disciplína :
Kategorie :
Druh soutěže :
Pořadatel :

SM, LM 30 ran vleže
Muži, Ženy, Junioři
Sportovně střelecká jednokolová soutěž
PS AVZO TSČ ČR STŘELECKÝ KLUB SUDICE

Datum konání :
Místo konání :
Sbor rozhodčích :
Časový rozvrh :

18. 5. 2019 v 09:00 hod.

Podmínky účasti :

Doklady :
Hodnocení :
Odměny :
Technické ustanovení :
Pojištění :
Různé :
Kontaktní adresa :

Střelnice v Sudicích
Zajistí vlastní 2,3 třídy
v 08:30 hod. prezentace, 08:45 hod. zahájení, poučení o zacházení
se sportovními zbraněmi a provozním řádem střelnice, 09:00 hod.
první směna soutěže
Tohoto závodu se mohou účastnit střelci bez rozdílu klubové či svazové
příslušnosti (občané, kteří mají zájem se závodu zúčastnit mohou po
domluvě pod dozorem vlastníka zbraně)
Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně
Součet kol se sečte, první tři
První tři obdrží ceny a diplomy - absolutní vítěz také putovní pohár
Terče dle pravidel sportovní střelby, střílí se na 50 m
Zbraně a střelivo vlastní, startovné na zbraň činí 100,--Kč
Pojištění AVZO TSČ ČR, smlouva č. 2695570 CPP Praha.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny a střelci mohou střílet i
v maskáčovém oblečení.
Petr Weimann, Sudice Luční 131, 747 25, tel. 608 867 063

Střílí se dle platných mezinárodních pravidel sportovní střelby ČR. Ochrana sluchu povinná, ochrana zraku doporučena.
Stojany na dalekohledy mají střelci vlastní!
Petr Weimann v.r.
Předseda PS AVZO TSČ ČR SK Sudice


OZNÁMENÍ
Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme
informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na
www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky
Číslo plánované odstávky:
Obec:
Ulice:
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně:
Plán. ukončení orientačně:
Dotčená oblast:
Způsob náhradního zásobování:

1907
Sudice
Hlavní
15.05.2019 22:00 hod.
16.05.2019 10:00 hod.
obce Rohov a Sudice
Umožněno předzásobení

V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400
(7:30-18:00).
Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny
přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou
vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.
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Fotbalové okénko
V neděli 24. 3. 2019 přijelo k prvnímu jarnímu zápasu mužstvo Strahovic B.
Hosté byli posíleni o několik hráčů z A mužstva a tak, než se naši hráči
rozkoukali, prohrávali jsme v desáté minutě 0:2. Vypadalo to na debakl,
ovšem naši se přece jen zmátořili a vyrovnali na 2:2 a do kabin se šlo za stavu 3:3. Naši celý zápas
tahali za kratší konec. Nakonec po bojovném utkání prohráli 4:5. A to nám v závěru rozhodčí
neodpískal jasnou penaltu. Branky domácích Levák, Baránek, Riemel a Havranke M.
V neděli 31. 3. 2019 se Sudice utkaly s B družstvem Darkoviček na jeho hřišti. V 7.minutě se po individuální akci
Tomáše Kalmuse dostaly Sudice do vedení. Za dvě minuty po rychlém brejku Darkovičky srovnaly. Ve 24. minutě po
skrumáži v malém vápně nekompromisně zakončil Tomáš Lellek a Sudice vedly 2:1, ale hned po rozehrání domácí
srovnali na 2:2, takto skončil i první poločas. V 54. minutě se Darkovičky dostaly do vedení, které jim vydrželo do 80.
minuty, kdy hlavou srovnal na 3:3 Tomáš Riemel. Zápas skončil remízou 3:3.
Další neděli 7. 4. 2019 do Sudic přijelo družstvo Bělé. Bělá začala od prvních minut hrát svižný útočný fotbal.
Našim se podařilo odolávat zhruba třicet minut. Ve třiatřicáté minutě se soupeř dostal krásnou brankou do vedení 1:0.
Během dalších dvou minut přidali hosté další branku a s našimi to nevypadalo moc dobře. Pak se jeden z hostů
nechal vyloučit po dvou žlutých kartách a poločas skončil 0:2. Ve druhém poločase se naši snažili snížit, proti
oslabenému soupeři se jim to podařilo v 64. minutě po skrumáži Tomášem Riemelem.. V 87. minutě dostal druhý hráč
Bělé po dvou žlutých kartách červenou a naši se nadechli k mocnému finiši, který zužitkovali po rohovém kopu
v devadesáté minutě – Kalmus. Zápas tak skončil dělbou bodů 2:2.
Další zápasy už jen výsledkově:
Bohuslavice B – Sudice 5:1 , branka Sudic - Zeman
Závada – Sudice 5:2, branky Sudic - Riemel
Sudice – Dolní Benešov B 3:3, branky domácích - Plachtzik, Riemel a Valníček





Velikonoční turnaj
V sobotu 27. dubna 2019 se v Sudicích v tělocvičně ZŠ a MŠ konal „Velikonoční turnaj“ smíšených družstev ve
volejbale. Pozvání přijali volejbalisté a kamarádi z Kravař, Kobeřic, Ostravy a poprvé i z Bolatic. Volejbalisté ze Sudic
utvořili 2 smíšená družstva. Celým turnajem vládla příjemná sportovní nálada. Na konci turnaje se rozdaly ceny a
diplomy a pokračovalo se ve výborné, zpěvem a hrou na kytaru, okořeněné atmosféře – a také dobrém občerstvení.
První místo si odnesli volejbalisté z Kravař, druhé místo volejbalisté z Ostravy, třetí místo kamarádi z Kobeřic, čtvrté
místo volejbalisté z Bolatic a o poslední 2 místa se podělili naši volejbalisté ze Sudic – „nezáleží vyhrát, ale zahrát si“.
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Cyklistický výlet – Český ráj

Ani v roce 2018 jsme nevynechali příležitost odpočinout si od běžných starostí a vyrazit na kole do míst, na která se jen tak
nepodíváme. Tentokrát padla volba na ČESKÝ RÁJ. Základnu jsme zvolili v Rovensku pod Troskami, v luxusně zařízené
chalupě Tabůrek (https://taburek.webnode.cz/). Jelikož je to kus cesty, tak jsme vyrazili v pět ráno ve čtvrtek 6. září. Kolem
jedenácté jsme už seděli na kole a vyrazili na první etapu. První zastávkou bylo motomuzeum v Borku pod Troskami. Všem
milovníkům motorek, zejména české výroby, vřele doporučujeme. Je to až neskutečné, že všechny exponáty jsou provozuschopné
i po těch letech. Což se třeba nedalo říci o Gazdově kole, který si při prvním sjezdu
vzpomněl, že jeho brzdové destičky mají to nejlepší dávno za sebou a kov na kov
prostě neskutečně blbě brzdí! S oroseným čelem tak vyhlížel výjezd na hrad Trosky,
na který jsme všichni bez výjimky vyjeli až k bráně. Hrad není potřeba představovat,
patří k tomu NEJ co je u nás k vidění. Cesta k bráně je opravdu výživná a kamenitá.
Sjezd z Trosek směrem k rybníkům v Jinolicích nám zpestřil Kožak několika
povedenými defekty, se kterými mu opravdu hodně pomohl Andy. V Lomnici nad
Popelkou jsme nakoupili steaky na večerní grilování a ochutnali u oběda místní pivo,
které jednou fakt stačilo. Chuť jsme si spravili pohledem na skokanské můstky,
krásnými výhledy na Krkonoše a hlavně Plzní na fotbalovém hřišti v Rovensku, kde
měli na výběr asi z 5-ti druhů piv. Tam jsme taky den zakončili. V nohách jsme měli
našlapáno 40 km, při kterých jsme nastoupali 800 výškových metrů. Průměr 16 km/h nebyl sice nijak závratný, ale vysoký
průměr nebyl cílem naší výpravy.
Po sobotním budíčku a vydatné snídani, jsme vyrazili směr rozhledna Kozákov na stejnojmenném kopci, který je nevyšším
v celém Českém ráji. Zpočátku bylo neustále slyšet naříkání a sténání, ale postupně se všichni
rozhýbali a ani to moc dlouho netrvalo a byli jsme nahoře. Rozhledna stojí 744 m.n.m a je vysoká 24
metů. Výhledy byly exelentní!!! Z Kozákova jsme se spustili do Malé Skály, kde nás ještě před
obědem čekal výšlap na zříceninu skalního hradu Vranov neboli Pantehon, s kapličkou postavenou na
vrcholu skály. Kopec to byl ukrutný, ale ty výhledy!!! Některé to hodně překvapilo. Po obědě s plnými
žaludky to nešlo jinak, než pomalu z kopce, čemuž naprosto dokonale vyhovovala úžasná Zlatá stezka
Českého ráje, vedoucí kolem Jizery až do Turnova, kde je krásné náměstí, které ovšem totálně dusí
doprava, vedoucí přímo přes něj. Ani kafe nám tak moc nechutnalo. Navíc se zatáhlo, takže jsme co
nejdříve vyrazili dál, směrem na hřebenovku protínající jednu z částí CHKO. Nejprve jsme se vyšplhali
k hradu Valdštějn a za drobného deště pokračovali až k zámku Hrubá Skála. Po cestě jsme koukli
z několika skalních vyhlídek, které fakt stály za to. V Rovensku jsme opět skončili na hřišti u Plzně, která
ve Vikingovi probudila skrytého provazolezce. I přes drobnou spršku v Turnově jsme ujeli 57 km
s průměrem 17,4 km/h. Nastoupali jsme 1070 metrů, z kterých byla největší porce ráno na rozhlednu,
prostě perfektní den na kole.
Sobotní ráno nás přivítalo azurovým nebem a teplem. Ideální den na královskou etapu, vedoucí
výhradně po území CHKO. Už začátek, který nás po naučné stezce zavedl do Podtroseckého údolí
plného rybníků, u kterých se točily hodně známé filmy i pohádky, dával na vědomí, že to bude fakt
paráda. Společná fotka tak byla povinností. Jeli jsme převážně po turistických stezkách, které jsme
museli na některých místech i hledat. Vepřové koleno se zelím a bramborovým knedlíkem s Plzní na
oběd, tak bylo naprosto zasloužené. Po skvělé obědové pauze jsme pokračovali směrem na hrad Kost, kde jsme zjistili, že stejný
nápad mělo asi dalších několik tisíc lidí. Zastávka na hradě se tak omezila na povinné foto a pokračovali jsme dál na Sobotku. O
Sobotce se píše jako o městě s hezkým náměstím, což má ovšem do pravdy hodně daleko, tam prostě chcípl pes, a to už pěkně
dlouho. Naštěstí restaurace Stará Pošta nám trošku zlepšila náladu. Etapu jsme zakončili opět na hřišti v Rovensku u piva a
grilovačkou na chalupě. V nohách jsme tentokrát měli 55 km s průměrem 19,4 km/h a nastoupali 600 metrů.
Český ráj je prostě ráj se vším všudy. Hrady, zámky, rybníky, rozhledny, prostě pro každého něco. Za tři dny jsme stihli jen
zlomek možností, ale stálo to za tu štreku, která tam ze Sudic vede. Jako každý rok byla vyhlášena bodovací soutěž o ŽLUTÝ
TRIKOT CHRISE FROOMA a letos trikot obdržel, a to zcela zaslouženě, náš Robert.
Účastníci: Dalibor BÝMA, pan Jirka e-VYLEŽICH, Marek SLAWIK, Tomáš ZIPS, Robert STRAKULÁK, Lukáš MARTINEC
(GAZDA), Andy SCHWENZNER, Kuba JOSEFUS, David VANÍČEK, Láďa GILÍK, Martin KONEČNÝ (KOŽAK), Jirka
HALFAR (VIKING), Martin WEIMANN a já Miloš PALUDA.
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V. Historie církevní obce a škol v Sudicích
1.4 Sudická církevní obec v období 1742 - 1920
Obsazením Slezska Pruskem se změnila také situace katolických a evangelických věřících v Sudicích.
Přes státoprávní rozdělení Opavska hranicí na řece Opavě mezi Pruskem a Rakouskem zůstaly hranice
diecézí mezi Vratislaví a Olomoucí na hranici zřízené roku 1137 na řece Pštině. Proto byl Hlubčický kraj
v rámci Horního Slezska vždy jako samostatný útvar. To se ukazovalo v církevní a školní příslušnosti
k Olomouci, v používání moravské řeči, ve výkonu nižší soudní moci knížetem Opavsko/Krnovským.
Co se týče církevní organizace, byl zřízen pro Hlubčický kraj komisariát olomouckého biskupa v Kietři.
Tomuto komisariátu byly podřízeny 4 děkanáty: Kietř, Hlučín, Hlubčice a Opavice. Sudická farnost patřila
k Hlučínskému děkanátu.
Když byla roku 1777 Olomouc povýšena na arcibiskupství, mělo vzniknout vedle Brna jedno biskupství
také v Opavě. Nároky na vyrovnání, vznesené ze strany Pruska, pro Vratislavské církevní statky, které
zůstaly v Čechách, však odsoudili projekt na výstavu Opavského biskupství k zániku.
Obsazení Pruskem přineslo Slezským protestantům zrušení diskriminačních omezení ve vyznání z dob
protireformace, z druhé strany nastala nyní pro katolickou církev doba státních zásahů do jejich vnitřních
záležitostí.
Protože jsou v „Pamětní knize“ uvedeny místněhistorické církevní události od roku 1800 bude v následující
tabulce podán jen stručný přehled.
Časová tabulka církevněhistorických událostí
1742 15. ledna: Hotifikační patent Friedricha II. a výnos luteránského inspekčního a presbyteriálního
pořádku.
1742 Tajní protestanté v Rozumicích a Sciborzycích se formují do evangelických církevních obcí.
Evangelíci v Sudiích se veřejně vyznávají ze své víry – je to 20 rodin.
1743 Jsou vytvořeny moravskébratrské obce v Rozumicích, Sciborzycích a Sudicích. Hrabě Zinsendorf
navštívil Sudice již v roce 1726 a uskutečnil shromáždění s velkým navalem lidí.
1751 Všichni přívrženci bratrské obce museli před komisi. Část se opět stala evangelíky, ostatní opustili
Sudice, Sciborzyce a Rozumice a připojili se k obci ochranovských bratří založené roku 1781 v Gnadenfeldu.
Jeden z mých předků jménem Wilpert také odešel do Gnadenfeldu, kde ještě v roce 1945 žily rodiny se
sudickými a rozumickými jmény.
1795 Církevní proces v Rozumicích, který skončil dne 27. června 1800 úspěchem obce. Rozumice opět
dostanou zpět kostel.
1810
18. říjen: Vysvěcení evangelického kostela v Rozumicích. Tento kostel je farním kostelem
evangelíků v Sudicích.
1817 Zavedení církevní unie, která spojuje luteránské a reformované obce do jednotného církevního
tělesa se společnou agendou, jednotným zpěvníkem a jednotnými církevními pořádky.
1821 Uzavření konkordátu (smlouva mezi státem a církví) kurie s Pruskem a papežská bula „De salute
animarum“. Vratislavská diecéze je oddělena od Hnězdenské diecéze. Fary Hlučínska zůstávají ale nadále
pod Olomouckou Diecézí.
1848 10. července: farář Franz Philipp se stává katolickým knězem v Sudicích a zůstává zde jako kněz
po dobu 48 let.
1870 16. prosinec: Sciborzyce se stávají samostatnou farou a nepatří již k Sudické faře
1873 19. srpen: vysvěcení evangelického kostela v Sciborzycích
1873 Bismarkův kulturní boj. Silný odpor katolické církve vyvolaly státem vydané květnové zákony. Tyto
se týkaly církevního vlivu na školy, vyučování náboženství, postavení duchovních, zprávy církevního majetku,
civilní svatby atd.
Duchovním, jednajícím proti tomuto byly uloženy peněžní pokuty, byli posláni do žaláře nebo do
vyhnanství. Po vzájemných ústupcích zavládly v 80-tých letech opět snesitelné poměry.
1881 13. červen: Vysvěcení evangelického pohřebiště v Sudicích
1882 24. září: Vysvěcení rozšířeného katolického hřbitova v Sudicích
1888 8. duben: Farář Max Fiebig se stává pastorem v Rozumicích a tím kompetentním pastorem pro
evangelíky v Sudicích.
1892 duben: Zřízení evangelického vikariátu v Kietři.
1897 14. říjen: Farář Ernst Jureczka se stává katolickým knězem v Sudicích a zůstává v Sudicích po
dobu 48 let jako kněz (do 1945)
Pokračování na str. 15
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1906 19. listopad: Slavnostní vysvěcení nového katolického kostela v Sudicích
1907 100-leté výročí evangelického kostela v Rozumicích. Mezi sedmi církevně nejstaršími zastupuje
Sudické evangelíky velkoměšťan Gottlieb Gottzmann
1909 19. září: Vysvěcení nové evangelické pohřební kaple v Sudicích
1910 Sčítání lidu. Z 2.177.581 obyvatel v Horním Slezsku bylo cca. 200.000 evangeliků (9,2%).
Existovalo 6 evangelických diecézí (Ratiboř, Opole, Kluczbork, Gliwice, Nysa a Pszczyna).
Mezi lety 1920 a 1945 se změnila
příslušnost evangelické obce v Sudicích.
Tato patřila od roku 1926 k evangelické
faře Opava, pastor Heinrich Herr. Od
roku 1939 k evangelické faře Ratiboř,
pastor Ernst Diebel. Od roku 1945 patří
opět k Opavě.
Katolická církevní obec patřila také od
roku 1920 vždy, a také dnes
k Olomoucké
arcidiecézi.
Církevněorganizační změny z roku 1972
a 1977 se týkaly jen sousedních obcí
(viz. příloha).
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Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským
sporům. Existuje rychlé a pohodlné řešení!
170 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou vodárenské společnosti. Místo
omezování sousedů zvolili rychlejší a efektivnější cestu
Ostrava, 24. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady
nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku této služby – kromě bezplatné zákaznické linky je
také možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je
voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo
k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. Bazénů u domů v našich
městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do krajiny stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region, kde ve většině
případů klesá počet obyvatel větších sídel, naopak roste počet lidí, kteří směřují blíž k přírodě do menších obcí, kde staví své
domy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě
zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní
napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky
bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám
hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal
vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně
projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava
Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně
několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se
nepříjemnostem, které by mohly nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy – předejdou tím
případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto šedesát bazénů.
Meziročně počet lidí, kteří volí toto praktičtější řešení, výrazně vzrostl,“ vysvětluje Koníř. Nejaktivnější byli v tomto ohledu
obyvatelé Opavska, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a
Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do více než 40 bazénů.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292
400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je
v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer. Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího
provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí
cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované
laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná.
Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz). „Kromě
základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které
by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s
prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na
stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestructuras inženýring
Pavla Veselá.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail:marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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Ceník inzerce v Sudickém zpravodaji.
Příspěvky do zpravodaje přijímáme na OÚ
v Sudicích.
Propagace činnosti míst. složek, zájm.org.:ZDARMA
Komerční sdělení ve formátu A4
1.000,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A5
750,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A6
500,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A7
250,00 Kč

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete
někomu poděkovat … ? Vaše příspěvky můžete poslat
e-mailem na adresu: referent@obecsudice.cz,
zaslat poštou na adresu:
Obecní úřad Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25
Sudice, donést osobně nebo vhodit do připravené urny
v prodejně TEMPO v Sudicích. Značka: ZPRAVODAJ
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