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Slovo starosty:   
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
tak už nám začal nový školní rok, tím pádem skončily prázdniny a nejčastější doba dovolených.  Do 
první třídy nám nastoupilo patnáct prvňáčků a život ve škole se rozběhl jako vždy. Děti vidí novou 
jazykovou učebnu, ale určitě nevnímají novou elektroinstalaci v přízemí hlavního pavilónu. A vůbec 
si neuvědomují, kolik práce a úsilí nás to všechny stálo. Hlavně tedy, ať škola 
dále plní svou hlavní roli a to, vzděláváním, výchovou a rozvojem našich 
budoucích generací …   
     Na konci prázdnin, o poslední srpnové neděli, vtrhla do našich končin silná 

bouřka, naštěstí snad na našem katastru zlomila jen jeden strom a k vážnějším škodám 
nedošlo. Naši dobrovolní hasiči vyjeli do obce Třebom k odstranění několika spadlých stromů. 
Půdu tak svlažila potřebná vláha. Konec srpna však byl teplý až dusný. První pondělí měsíce 
září celé propršelo a konečně se ochladil i vzduch, ale celý týden byl celkem teplý. Druhý 
víkend v září, se opět rapidně ochladilo a opět celé pondělí propršelo, tentokrát hodně vydatně. 
Večery i rána jsou již chladná, i když denní teploty jsou příjemné. V průběhu září už léto 
definitivně skončilo, večerní i ranní teploty již byly nízké a pomalu jsme se dostali do 
podzimního počasí. V této době to byl houbařský ráj. Houby rostly i v Sudicích v hojném počtu a v nedalekých lesích 
v počtu ještě větším, i s výrazným výskytem houbařů. 
     V průběhu září odletěli do teplých krajin čápi a na konci září také vlaštovky. Hned první říjnový víkend ukázal svou 
podzimní tvář. Bylo chladno, deštivo, prostě „podzimně”. A v pondělí, 7. října jsme se probudili do prvního mrazivého 
rána. Teploty ukazovaly -2 stupně Celsia a i další den byl ve znamení ranních mrazíků.  Zbytek týdne se už jen 
oteplovalo a následující víkend byl nádherný. Počasí pak zůstalo skoro do konce října krásně slunečně podzimní. Ve 
středu 23. 10. 2019 přišel opravdový podzimní den, po celý den byla mlha, a i když bylo celkem teplo, tak už byl 
podzim. 
     Poslední dva prázdninové víkendy a první zářijový víkend byly ve znamení dožínek. V naší družební obci 
Pietrowice Wielkie byly dožínky Gmine – poviatové (okresní) a v Pietraszyně a v Kietrzi (Dzierzyslaw) dožínky gmine.  
Na všech dožínkách jsme mohli vidět nazdobené delegace s překrásnými dožínkovými korunami. Vyzdobené obce a 
hlavně poděkování za úrodu, která vyšla z tvrdé lidské práce.  Předávám i pozdravení starosty Pietrowicz Wielkich 
Andrzeje Wawrzinka, aby našim domácnostem nikdy nechyběl chléb a pokrmy. 
     Poslední srpnovou sobotu se v naší obci konalo snad první letní kino. Sportovci zajistili prodej občerstvení, vyšlo 

nám krásné počasí a pohádka „Čertí brko” byla příjemným zpestřením 
sobotního večera. Zhruba sto padesát zájemců se usadilo do lavic a 
vidělo společně krásnou pohádku. Myslím, že to je dobrým začátkem 
pro další léta. 
     V úterý 10. 9. 2019 navštívil naší obec cirkus Pacifik, který se 
vracel z turné po Polsku.  Doufám, že se všem, kteří jediné vystoupení 
v naší obci navštívili, představení líbilo. Snad to bylo krásné zpestření 
úterního podvečeru. 
     V sobotu 14. 9. 2019 se na střelnici konal XIV. ročník soutěže ve 
střelbě z pistole, Memoriál René Vitáska. Více o tomto závodě se 
dočtete uvnitř zpravodaje. 

     V sobotu 5. 10. 2019 se na místní faře konal znovu probuzený „Fara fest”. Společně se podařilo připravit a znovu 
obnovit setkání farníků v prostorách areálu fary (foto uvnitř zpravodaje).                                            pokračování na str. 2 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 

I když nám počasí nepřálo, i tak se sešlo dost zájemců na této velmi příjemné 
společenské akci. Bylo zde taky několik překvapení, ať už příchod zakladatele 
této akce pátera Szkandery, nebo cimbálovka, či promítání snímků z činnosti 
našeho pátera Aleše. Všem spoluorganizátorům a účastníkům děkujeme.  
     V sobotu 12. 10. 2019 pořádalo po delší odmlce Myslivecké sdružení 
Sudice „myslivecké odpoledne” na myslivecké chatě.  Bylo nádherné počasí, 
tak se dalo sedět i venku. Pro děti byl připravený táborák, na kterém si mohly 
něco opéct, a uvnitř myslivny pak byl připravený výborný srnčí guláš, vařené 
uzené žebra a spousta nápojů. Myslivcům se tato akce velmi povedla, za což 
jim patří velké díky a určitě se všichni těšíme na její pokračování.   
     V neděli 13. 10. 2019 se v Hněvošicích konalo XXII. setkání chrámových 
sborů Hlučínska. Na tomto setkání se účastnilo celkem deset chrámových 
sborů, včetně chrámového sboru při kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích. 
Všechna vystoupení byla moc krásná a byl to velmi příjemný kulturní i 
duchovní zážitek. Tímto děkujeme našemu chrámovému sboru za reprezentaci 
naší farnosti i obce (foto uvnitř zpravodaje) 
     Tak a jsme na konci měsíce října. Začíná doba nakupování vánočních 
dárků, plnění svých restů za končící kalendářní rok, protože jsme si každý 
něco slíbili. Je skoro konec roku a kolika z nás se to všechno ještě nepodařilo…. Dětem se už dávno rozběhl školní 
rok, prvňáčci si zvykli na školu, škola na prvňáčky, deváťáci si vybírají svá nová působiště po ukončení školní 
docházky a my dospělí začínáme myslet na vánoce. Přeji nám všem pevné zdraví, klid při nakupování vánočních 
dárků a hlavně si pak před svátky udělejme klidnou předvánoční atmosféru bez divočiny a zmatků. 
.  

  

 

Motto: Nauč se být vděčný za každou úžasnou maličkost ve svém životě, protože věz, že na světě je spousta lidí, kteří   

nemají ani to, co máš Ty!  
 
                                                                                                                                                       Petr Halfar, starosta 


    
 


 

Všímejme si více lidí i věcí kolem nás 
 
     Stále častěji se setkáváme se stížnostmi občanů na drobné krádeže lamp, svící, luceren a v neposlední řadě 
hlavně květin na našich hřbitovech. Občan si koupí a vysadí kytky na hrobech svých blízkých a netrvá dlouho a tyto 
kytky mu někdo sprostě ukrade. Stojí nad hrobem a nemůže pochopit, že někdo může být tak cynický a kytku ze 
hřbitova si vysadí doma. Převážně se vše svádí na děti nebo mládež, ale v tomto případě jsou to bezpochyby dospělí. 
Jakou radost může mít takový člověk, když ví, že kytka, kterou jiný člověk vysadil s láskou na hrob svým blízkým, 
zdobí jeho zahrádku.  

      Ke krádežím dochází i před rodinnými domy. Lidé si chtěji ozdobit své 
příbytky a i tam se ztrácejí věci, které jsou někdy i cenné. Nevěříte vlastním 
očím, když někdo takovou věc odcizí. Je možno hovořit o dalších 
krádežích. To jsou případy, o kterých víme. Kolik je dalších případů, víte 
určitě sami.  

 -oú- 
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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 
- 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, soutěže v požárním sportu, Vinobraní 
- 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, střeleckou soutěž 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády, posezení v myslivně  
- 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, rekonstrukce ZŚ – jazyková učebna 
- 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 
 


 
 
 
 
 
 

Akce na další období:  
 
 

Pátek        08.11.2019      Halloween party žáků 9. třídy 

Pátek        08.11.2019      Broučkův průvod v MŠ 

Neděle      17.11.2019     Sudický krmáš, mše svatá v 10:00 hod v kostele Sv. Jana Křtitele 

Pátek        29.11.2019      Setkání seniorů s Pepou Meleckým, sál restaurace U 

zlatého džbánu, pořádá OÚ Sudice od 15 hod.  

Středa      04.12.2019      Mikuláš, po mši svaté v 17:45 hod. v kostele  

                                         Sv. Jana Křtitele v Sudicích 

Čtvrtek     05.12.2019      Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ 

Neděle     08.12.2019      Koncert, v kostele Sv. Jana Křtitele  

                                        v 18:30 hod.  

Neděle     22.12.2019      Zpívání u vánočního stromu, od 17:00 

hod. v parku v Sudicích na náměstí, pořádají - 
OÚ, maminky a zpěváci  
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Veterán liga 

 
      Družstvo SDH Sudice se letos zúčastnilo Opavské Veterán ligy. Jedná se o soutěž hasičů starších  35let. 
Celkem proběhlo 8 kol soutěží v celém opavském okrese. Každý závod byl zpestřen netradiční překážkou. Mužstvo 
tvořilo vždy 7 členů. Každé družstvo dostalo v jednotlivých kolech body podle umístění. Body byly v závěru ligy 
sečteny a byl stanoven vítěz. SDH Sudice skončilo celkově na 8. místě z 15 hodnocených týmů. Celá soutěž 
probíhala v přátelské náladě, rozhodčí však požadovali striktní dodržování pravidel soutěže. Za jejich porušení 
rozdávali nekompromisně diskvalifikace. Reprezentanti SDH Sudice: Kožiol Jiří, Plachtzik Pavel, Levák Daniel, 
Vaníček Pavel, Vaníček David, Weimann Martin, Halfar Jiří, Zips Tomáš, Josefus Jakub 
 
Celkové výsledky Veterán ligy: 

1. SDH Kobeřice  99bodů  

2. SDH Štítina  90bodů 

3. SDH Rohov  87bodů 

4. SDH Kravaře  86bodů 

5. SDH Kylešovice                83bodů 

6. SDH Štěpánkovice                79bodů 

7. SDH Dvořisko  71bodů 

8. SDH Sudice  67bodů 

9. SDH Chlebičov  64bodů 

10. SDH Kouty  54bodů 

11. SDH Kyjovice  48bodů  

12. SDH Těškovice  46bodů 

13. SDH Raduň  34bodů 

14. SDH Malé Hoštice                 21bodů 

15. SDH Slavkov  2body 

 

 

 
Vinobraní 

 
      I v letošním roce se hasiči rozhodli uspořádat pro občany Sudic Vinobraní. Celá akce se uskutečnila v nově 
zrekonstruovaných prostorách hasičské zbrojnice. Tradičně vsadili na dodavatele vína a burčáku z jižní Moravy 
z oblasti Mutěnic – Vinařství Štěpánek. Letos poprvé si přizvali živou country kapelu. Ta navodila příjemnou 
atmosféru. Doufáme, že lidé, kteří navštívili vinobraní se dobře bavili a dorazí i na další ročník v roce 2020.  

                                                                                                                                                                                      
Tým SDH Sudice 
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Projekt „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ 
 

V loňském roce jsme vás informovali o česko-polském projektu s názvem „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních 
obcí v Euroregionu Silesia“ financovaném z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Realizace projektu byla zahájena 
v říjnu 2017 a letošním rokem končí. 
 
Do projektu se zapojilo 10 partnerů: Euroregion Silesia jako vedoucí partner celého projektu, 7 hraničních obcí z  české strany 
(Sudice, Chuchelná, Rohov, Strahovice, Píšť, Hať, Šilheřovice) a 2 polské gminy (Krzanowice, Krzyżanowice). Celkem se do 
projektu zapojilo 22 jednotek dobrovolných hasičů z obou stran hranice. 
 
Pro JSDH Sudice bylo v rámci projektu pořízeno nové požární vozidlo, které jsme společně pokřtili vloni v dubnu. V červnu 
loňského roku se pak jednotka zúčastnila víkendového soustředění v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Program 
soustředění zahrnoval jak teoretickou, tak praktickou část a byl zaměřen na použití dýchacích přístrojů, dálkovou dopravu vody a 
poskytování předlékařské pomoci. Součástí programu byla i přednáška na téma plošného pokrytí a organizace požární ochrany 
na obou stranách hranice.  


JSDH Sudice se pod vedením velitele Pavla Plachtzika dále zúčastnila dvou mezinárodních taktických cvičení. První ze série 
cvičení se konalo v květnu loňského roku přímo v Sudicích. Cvičení, kterého se celkem zúčastnilo přes 50 českých a polských 
dobrovolných i profesionálních hasičů a 12 požárních vozidel, bylo zaměřeno na zdolání požáru hospodářské budovy místní fary 
s organizací dálkové dopravy vody.  


V květnu letošního roku se JSDH Sudice zúčastnila dalšího cvičení, a to ve Strahovicích. Toto cvičení bylo zaměřeno na zdolání 
požáru rekreační chaty u lesa a na vyhledání a ošetření zraněných osob. Na obou cvičeních si naše jednotka vedla velmi dobře. 
 
Projekt bude ukončen společným setkáním všech zapojených jednotek, a to dne 22. listopadu 2019 v Kulturním centru v Píšti.   
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XIV. ročník střeleckého závodu, 

O putovní pohár René Vitáska, 
který se konal 14. září 2019 na střelnici v Sudicích 

 

 Uběhl nám zase další rok, kdy se konal další ročník závodu a v krátkosti Vám přiblížíme jeho 

průběh. Tak jako vždy uvádíme malou zmínku o počasí. Letos bylo počasí příjemné, sice se sem tam 

objevil mráček, ale nemělo to žádný vliv na průběh závodu.  

 Střelecká disciplína z krátkých zbraní se střílí na vzdálenost 25 metrů a to 2 x 15 ran. 

Co se týče počtu střelců, tak v letošním roce se jejich počet zvýšil na 28, kdy z tohoto počtu bylo 8 

žen, což je o 6 více než v loňském roce. 

Prostřednictvím tohoto článku děkujeme panu starostovi, Petru Halfarovi za jeho přítomnost u 

zahájení závodu. Rovněž děkujeme panu Vitáskovi a jeho manželce, že si udělali chvilku a poctili nás 

svojí návštěvou. Jsme rádi, že byli přítomni u předávání cen nejlepším střelcům a samozřejmě i předání 

hlavní ceny poukazu na víkendový pobyt pro dvě osoby na hotelu Bahenec, absolutnímu vítězi závodu.   

 Ze závodu bylo pořízeno několik fotografií, které můžete shlédnout na stránkách obce Sudice. Pokud 

se jedná o kamerový záznam, tak ten nebyl v letošním roce pořízen.  

 

Výsledky závodů : 

                            Muži 
1. místo Jiří  Popek  Dolní Benešov     274 bodů 
2. místo  Lubomír Šimek  Suché Lazce  270 bodů 
3. místo    Daniel  Čáš  Opava   262 bodů 

                            Ženy 
1. místo Petra  Šimková Suché Lazce  250 bodů 
2. místo Renáta  Mlčáková Suchdol n Odrou 240 bodů 
3. místo Martina Václavíková Píšť   236 bodů 







































                                                                                                                                                 
Petr Weimann                                                                                                                                            

Předseda ZO AVZO TSČ ČR SK Sudice 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     

  Základní škola v Sudicích slaví své výročí aneb…Nový školní 

rok 2019/2020 zahájen 
 

Počasí venku říká jediné, je tady září, začala škola, období prázdnin je 

zase na delší dobu pryč. Někdo se do školy těšil, někdo do ní možná vcházel 

s malými obavami, co ho v novém školním roce čeká. Brzké vstávání, spousta 

povinností, učení se, úkolů… Ale 

škola, to jsou především také 

kamarádi, nová přátelství a nové 

zážitky.  Již kolem 7.30 hodin 

se u školy začali scházet první 

„nedočkavci“ se svými rodiči. Počasí 

se alespoň na chvíli umoudřilo a 

dovolilo nám zahájit nový školní rok na krásně opravené terase školy. 

Do první třídy nastoupilo hned 15 nadšených a určitě také šikovných 

dětí, které stejně jako jejich rodiče a ostatní žáky přivítala paní ředitelka. 

Dětem byl následně představen pedagogický sbor. Všechny přítomné 

poté pozdravili a všem žákům i učitelům popřáli hodně štěstí a úspěchů 

do nového školního roku starostové obcí Sudice, Rohova a Třebomi. Poté se už žáci pod vedením třídních učitelů 

rozešli do svých tříd, aby zjistili, co nového je ve třídách čeká. A co čeká naši školu? Další zajímavý rok…Ten letošní 

bude ovšem výjimečný, naše škola totiž letos oslaví své 45. narozeniny, které společně všichni oslavíme velkolepou 

školní akademií v květnu 2020. Krásný dárek už naše škola dostala, a to moderní multifunkční jazykovou učebnu, 

která je chloubou naší školy.    

Přejeme všem žákům, pedagogům, zaměstnancům školy, ale také rodičům - hodně štěstí a úspěchů v životě 

pracovním i osobním, ať je tento školní rok pro všechny rokem šťastným a úspěšným. 
                                               Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy 

                                                                                                                             


 

Do nového školního roku s novou jazykovou učebnou…  
 

     Stává se již téměř pravidlem, že letní prázdniny jsou obdobím, kdy se škola v Sudicích promění ve 

staveniště. Letos nás čekalo vybudování multifunkční učebny v 

doposud nedokončeném a nevyužitém podkroví nad hlavním 

vstupem a šatnami základní školy.  Stavební práce se rozběhly již 

na začátku června 2019 a realizovala je firma Ostravské stavby 

a.s.  V průběhu srpna probíhaly dokončovací práce a postupné 

zařizování. Učebnu vybavila nábytkem Moderní škola s.r.o. a 

interaktivní technikou specialista na jazykové laboratoře AV 

Media a.s. Všechny práce byly ukončeny v termínu a v posledním 

týdnu prázdnin se mohlo kolaudovat.  

     Žáci a učitelé mají nyní k dispozici učebnu, která svými 

funkčními vlastnostmi umožní především zefektivnit výuku cizích jazyků. Digitální jazyková laboratoř s 22 ks 

počítačových stanic je umístěna podél obvodu třídy. Střední část učebny je vybavena žákovskými stoly a židlemi pro 

variabilní použití, mobilním interaktivním dotykovým displejem a mnoha dalšími pomůckami. V přední části 

multimediální učebny se nachází pódium, které slouží ke kontaktní výuce cizího jazyka. Příjemným bonusem navíc 

jsou i boční a zadní skladovací prostory, které vznikly v nejvíce sešikmeném půdním prostoru. 

     Na projekt " Vybudování odborné učebny v ZŠ Sudice“, podávaný v rámci 46.  Výzvy IROP - 

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL, jsme získali dotaci 6,6 mil Kč. Součástí tohoto projektu, který 

spolufinancovala Evropská unie, bylo i pořízení schodolezu pro bezbariérový přístup a úpravy atria školy. Nemalou 

finanční částkou se ovšem podílel také zřizovatel školy - Obec Sudice. Nad rámec původního projektu bylo nutné 

provést navíc opravu části střechy a výměnu oken v nové učebně. 
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     To však zdaleka nebyly všechny práce, které o prázdninách ve škole 

probíhaly.  Zároveň s budováním nové učebny byla rovněž zahájena 1. etapa 

rekonstrukce elektroinstalace v přízemí  hlavní budovy a zcela nenápadně a 

ve stínu velkých akcí byla dokončena i rekonstrukce žákovské knihovny. 

Zatímco v knihovně jsme téměř hotovi a čekáme pouze na nové židle, s      

2. etapou rekonstrukce elektroinstalace budeme pokračovat opět v příštím 

roce. 

     Chtěla bych touto cestou poděkovat našemu zřizovateli za realizaci 

nákladného projektu nové učebny, financování a zaštítění všech 

rekonstrukcí a zároveň popřát vyučujícím i jejich žákům, aby se jim v nové 

učebně a zmodernizované knihovně dobře pracovalo. 
                                                                                                                             ředitelka školy Mgr. Ivana Kobzová                                                                                                   

 
 
 

HURÁÁÁ BASEBALL A SOFTBALL JSOU PRIMA 

 
V úterý 17. září si žáci naší školy vyzkoušeli základy 

pálkovacích her, mezi které patří softball a baseball.  

Opavský trenér SK HIT Opava, Martin Poledna, naše 

žáky seznámil se základními taji těchto sportů. 

Vysvětlil jim, jak si vybrat správnou pálku a jak vypadá 

rukavice, jaký je rozdíl mezi softballem a baseballem. 

Nadšení bylo veliké, kdo by si rád nevyzkoušel odpaly 

a běh na metu. Mimo tyto dovednosti si děti 

vyzkoušely, jak se chytá do rukavice po zemi i z 

„luftu“, teď už také vědí, co je homerun, domácí meta a 

jiné pojmy.  

Všichni si nakonec zahráli základní hru pro nejmenší 

Bee-Ball a zkusili si odpal ze stativu.  

Kdo by měl zájem hrát tento sport, může si vyzkoušet 

trénink v Opavě, informace najdete na www.hitopava.cz, rádi vám vše vysvětlí a přijmou vás mezi sebe. 
                                                                                                                                                                             Mgr. Ondřej Pekárek 

 
 
 

Evropský den jazyků ve škole v Sudicích 
 

     Víte, že na světě existuje něco mezi 6 – 7  tisíci jazyky, kterými 

mluví přes 6 miliard lidí žijících ve 189 jednotlivých státech? Jazyky 

pocházejí z rodin podle původu a rozšíření a rodiny se větví do 

jazykových skupin, které mají společný základ. Jazyky jsou živé, 

zaniklé a mrtvé, mění se a vyvíjejí, jsou doslova živoucím organismem.  

Dá se o nich dozvědět spousta zajímavostí a pracovat s nimi, i když je 

na začátku vůbec neovládáte. To všechno jsme si vyzkoušeli u nás ve 

škole na „Evropský den jazyků“, který připadá na 26. 9. a slaví se 

v rámci Evropské unie od roku 2001.  

     Ve škole jsme si užívali aktivity s jazyky, které pro nás připravili učitelé a zpestřili nám každý vyučovací předmět.  

Děti s paní učitelkou Katkou Hrubou a asistentkami Luckou Stuchlíkovou a Pavlou Němcovou si hrály, tvořily 

skládanky ze slov a symbolů zemí a taky vytvořily gastronomickou dílnu s ochutnávkami dobrůtek různých krajů.  

Paní učitelka Petra Poštulková vytvořila s dětmi úžasnou informační mapu o zemích a jejich jazycích. Paní učitelka 

Jaroslava Ratajová nabídla dětem pohádku a písničky v cizím jazyce. Děti s paní učitelkou Lenkou Sniegoňovou 

výtvarně zpracovaly vlajky států a pozdravy v mnoha jazycích. Starší žáci dokonce psali azbukou s paní ředitelkou 

Ivanou Kobzovou, která je zároveň naučila některá slova v ruštině. Pan učitel Michal Kunický a jeho žáci zpívali 

písničku v několika jazycích ze známé pohádky Ledové království a velmi si to užili.  

 

 

 

http://www.hitopava.cz/
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Paní učitelky Romana Synková a Hana Nováková vedly hodiny dějepisu a přírodopisu ve spojení s informacemi v 

cizím jazyce, což je velmi oblíbená metoda CLIL. (Content and Language Integrated Learning).  

Paní učitelka Veronika Chovancová připravila pro děti počítání s římskými číslicemi.  Žáci s panem učitelem 

Ondřejem Pekárekem hledali s v mapách a určovali jazyky poslechem.  Žáci s paní učitelkou Petrou Ratajovou 

pracovali v naší úžasné nové jazykové učebně s mapkami jazykových rodin a skupin, řadili jazyky do oblastí, 

seznámili se více se slovanskými jazyky, řešili kvíz a také hledali a 

přiřazovali slova, která jsou převzata z jiných jazyků do angličtiny i 

češtiny.  

     Tento zábavný a poučný den nám napovídá, že lidé na všech 

kontinentech jsou originální nejen svým vzhledem, kulturou a 

jazykem, ale i přístupem a pojetím rozmanitosti. V Evropě žije 800 

milionů Evropanů ve 47 členských státech a jejich jazyková bohatost  

nás může více spojovat než rozdělovat. Zároveň nás tato skutečnost 

vede k učení se cizích jazyků, které nám pomáhají při cestování, práci  

i zábavě! 

Jazykům zdar a úspěch v jejich učení!!! To si přejí učitelé a děti z 

naší školy. 
                                                                                           Mgr. Petra Ratajová 

  
  
 

 

Terénní workshop v Sudicích aneb… Sudice v proměnách času 
 
Sudice – malebná obec u polských hranic s bohatou historií, kterou 

můžeme krásně použít k výuce a poznání regionálních dějin, které mají 

v dějepise a historii také své důležité postavení. Ve středu dne 2. října 

2019 uspořádala naše škola ve spolupráci s Muzeem Hlučínska terénní 

workshop, resp. projektovou výuku, která byla právě zaměřená  

na poznávání regionálních dějin, konkrétně dějin naší obce Sudice, 

protože Sudice jsou tak trošku malou a názornou učebnicí dějepisu. 

V roce 1920 byly připojeny k Československu a v roce 1945 se staly 

první osvobozenou obcí v „Ostravské operaci“. Tyto i jiné informace o 

historii obce Sudice se naši žáci 9. třídy na tomto workshopu dozvěděli. 

Během této akce žáci plnili nejrůznější úkoly na čtyřech stanovištích – 

TANK, HŘBITOV, POMNÍK PADLÝM, NÁMĚSTÍ. Například u 

tanku měli žáci zadány úkoly – „vyfoť tank, proč je zde umístěn, co má 

symbolizovat…“ Ke konci každé aktivity žáci vyplnili pracovní list a poté jsme si sdělili důležité informace k danému 

tématu. Ze všeho nejvíce naše žáky bavila aktivita na náměstí, kde měli za úkol najít podle dobové fotografie 

současné místo v Sudicích. Naši žáci se projevili jako zdatní historici, kteří se nebáli požádat na ulici o malou pomoc i 

starší pamětníky. Po aktivitách jsme se přesunuli do školy, kde se naším útočištěm a základnou stala nová 

multifunkční učebna. Zde jsme si všechny své nově získané poznatky ještě jednou zopakovali, utřídili a celou 

projektovou výuku zhodnotili. Za sebe i za žáky mohu konstatovat - 

výborné. Tímto srdečně děkuji za naprosto skvělou spolupráci panu 

PhDr. Jiřímu Neminářovi z Muzeum Hlučínska, který nám poskytl 

obrovské množství fotografií „starých“ Sudic a obohatil nás 

všechny svým odborným výkladem. Velké poděkování patří také 

paní učitelce Mgr. Petře Ratajové, která celou akci nafotila a 

pomáhala při její organizaci. Pracovní list k této projektové výuce i 

některé fotografie budou součástí almanachu, který se připravuje 

k 45. výročí naší školy. Máme krásnou školu v malebné obci, o jejíž 

historii již víme mnohé.  
                                                                                                                                                                             

Mgr. Michal Kunický 
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Soutěž GEOŠIFRA 
 

    Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se naše dva týmy tvořené žáky 9. třídy 

zúčastnily této soutěže. Vše si přichystala Střední průmyslová 

škola stavební v Opavě. Jedná se o soutěž, která se v minulosti 

jmenovala „Najdi si svou kešku“. Vše probíhalo v blízkosti 

střední školy a v nedalekém městském parku. Úkolem bylo v co 

nejkratším čase najít všechny stanoviště pomocí navigace 

Garmin, splnit několik úkolů a na závěr vyplnit test, který byl 

zaměřen na otázky z geodezie, matematiky a zeměpisu. Další 

soutěže, které žáci museli splnit, byly přetahování lanem a měření 

plochy. Také jsme měli možnost vyzkoušet si různé přístroje 

na geodezii a v průběhu soutěže jsme navštívili blízkou jídelnu, 

kde na nás čekal výborný oběd. Letos se našim týmům podařilo 

obsadit úžasné 4. a 10. místo z 20 týmů. Jedná se sice o 

bramborovou medaili, ale i přesto je to nejlepší umístění, kterého 

jsme kdy dosáhli.  

 4. místo -  Tým Buchty – Filip Hrušťák, Ondřej Kašný, Klárka Kašná, Ester Mrvová 

10. místo – Tým Klobásy – Jan Boček, Oliver Hartmann, Ivo Harazim a Tereza Ševčíková. 

    Na závěr musíme poděkovat organizátorům této soutěže za krásnou atmosféru, báječné občerstvení a oběd. 

Poděkování si zaslouží i naši žáci, kteří výborně reprezentovali naši školu. 
                                                                                                                                                                           Mgr. Ondřej Pekárek 
 




Soutěž v deskových hrách  
 
     Ve středu 16. října 2019 se někteří žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili 

Soutěže v deskových hrách, která probíhala v Kulturním domě v Bolaticích. 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

Hlučínsko-západ II pod vedením lektorů z Hracího deskového centra Legie 

z Hradce nad Moravicí. Na akci nešlo zdaleka jen o soutěžení, lektoři 

s sebou přivezli téměř 200 ks moderních deskových a aktivních 

společenských her, které si mohli žáci vyzkoušet a s lektory zahrát. 

Nechyběly strategické, kooperační, logické a další deskové hry, které mají 

zábavnou formou podpořit matematickou gramotnost žáků. Čtyři vybraní žáci se pak pustili do soutěžení mezi 

školami ve hře Sushi go! Přestože jsme nezvítězili, celé dopoledne jsme si náramně užili.  
                                                                                                                                                                              Mgr. Kateřina Hrubá  
 
 
 

Drakiáda školní družiny 
Podzim už je tady, venku začíná foukat vítr, a to je vždy ideální 

počasí pro aktivitu, kterou milují především děti. Ano, jedná se o 

pouštění draků. Školní družina letos opět uspořádala další ročník 

úspěšné drakiády. V pátek 18. října odpoledne postupně dorazily na 

fotbalové hřiště za školou desítky dětí. Zanedlouho pak také vzlétli 

vzhůru jejich originální draci a dráčci… Přestože nám „pan Vítr“ 

moc nepřál a nefoukal, zvládly naše děti poslat své draky vzhůru 

k obloze. No a jak už to tak bývá, co by to bylo za drakiádu, kdyby 

se nějaký ten zlobivý dráček nezatoulal. Ale světe div se – zrovna ten 

vítězný… Děti si užily skvělou drakiádu, která byla plná legrace a 

zábavy. Prostě dokonale strávené páteční odpoledne… Tak zase za 

rok, milí dráčci a draci… 

Stupně vítězů:                                                                                                            

1. místo – Jolana Latková a Ema Latková 

2. místo – Nela Šušolíková a Lucie Vaníčková 

3. místo – Anna Stříteská a Jakub Saidl                                                                                           Ester Medková, DiS.         
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ MALÉ HOŠTICE 
 

      13. 9. 2019 jsme jeli linkovým autobusem na výlet na dětské dopravní hřiště v Malých Hošticích, kde se děti 

z naší MŠ mohly na chvíli stát účastníky silničního provozu. Musíme si ale uvědomit, že jízda na kole, koloběžce či 

odrážedle není jen zábavou, ale má určitá pravidla. 

Ta se musí dodržovat, aby se nám nic nestalo a 

abychom nezpůsobili žádnou nehodu. Naše děti si 

trať projížděly vícekrát a snažily se ji zvládnout. 

Ověřily si, zda znají správné cyklistické vybavení a 

vyzkoušely, jak se chovat na křižovatce. Velkým 

zážitkem pro děti byla i zpáteční jízda vlakem.  

 

 

 

 
 
 

 

PŘÍTEL ČLOVĚKA  

aneb  

Setkání s canisterapeutickými psy v mateřské škole 
 
     Dne 4. 10. 2019 zavítala do naší mateřské školy lektorka s dvojicí 

speciálně vycvičených canisterapeutických psů. Děti se dověděly o různých 

pomůckách, ale také obojcích, průkazech očkování, pohárech, granulích a 

pamlscích. Se zájmem poslouchaly o základních dovednostech při soužitím 

se psem a také slyšely, jaký pes se k čemu používá (záchranář, vodící pes, 

pasák ovcí, lovecký a tažný pes). Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o 

výchově a péči od štěněte až po dospělého psa (potřeby, veterinární péče, 

výcvik). Předvedena nám 

byla i ukázka základní psí 

poslušnosti. Dětem se tato nevšední návštěva velmi líbila.  
                                                                                                                                                                                         

Radka Malchárková 
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Fotbalové okénko  
              






 
 
 
 
 
 
 

Výsledky:  

 

Sudice – Dobroslavice 2 : 3, branky Sudic: Červeňák René, Riemel Tomáš 

Bělá – Sudice 9 : 1, branka Sudic: Červeňák René 

Sudice – Bolatice B 1 : 4, branka domácích Tomáš Riemel 

Strahovice B – Sudice 2 : 4, branky Sudic: Oldřich  Paprskář, Tomáš Riemel, Michal Pitra, Patrik    

Vítek 

Sudice - Chuchelná B 3 : 1, branky domácích Lelek Tomáš 2, Havranke David 

Šilheřovice B – Sudice 5 : 1, branka hostů Martin Havranke 

Sudice – Kobeřice B 4 : 2, branky domácích: R. Červeňák, P. Vítek, D. Havranke, M. Pitra 

D. Benešov B – Sudice 7 : 3, branky hostů: K. Schreiber, M. Havranke, D. Havranke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okénko – příspěvky našich čtenářů 

 

Hlas z lidu, asi takhle bych nazval tento článek. 

Myslím, že se nikdo nenaštve a neurazí, když se tady tak trochu, jak se říká, vykecám. Když budu konkrétnější a 
konečně se dostanu k jádru problému, což bude možná pro mnohé konec čtení toho článku, ale co už! Takže o co 
jde, fotbal, přesně řečeno sudicky fotbal. Možná si někteří všimli, ale po delší době Sudice vyhrály, když budu 
upřímný, utrpěly výhru, konkrétně mluvím o zápase 21.9.2019 Strahovice - Sudice 2:4. Moc bych chtěl, jménem 
celého mančaftu, poděkovat všem fanouškům, kteří si našli v tento krásný prosluněný den (více o počasí a teplotách 
tohoto dne se dočtete na první straně našeho zpravodaje) cestu do nedaleké vesnice na tradiční derby. Myslím , že 
bych mohl klidně všechny sudicke příznivce jmenovat (byli dva), ale dnes se to prý bez svolení nesmí, no tím se 
pomalu dostávám k pointe celého článku. A nebo ještě ne, nejen že si musíme dělat kolem fotbalu všechno sami, jako 
např. předsedu, pokladníka, hospodáře, členy výboru, atd. Ale abychom si i fandili sami!!! Ano, to je ta pointa celého, 
možná pro někoho nudného a zbytečného článku. Pravda, převedena hra není úplně to nejlepší a pravé ořechové na 
co jsme byli v Sudicich zvyklí, ale právě možná teď by se toho pozitivního fandění hodilo! Hráče sháníme odkud se 
dá, kdo koho zná tak ho osloví a tím se nějak tady mužstvo doplňuje. Někteří místní zkouší štěstí jinde, proč ne. Tohle 
se nikomu nebere, ale možná je čas se zamyslet, jak dlouho to tady budeme ještě hrát!!! Za mě asi vše. 
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Víte kde a co jsou Toulovcovy maštale? Nevíte?  
 
     Nic si z toho nedělejte, nevěděl to skoro nikdo z 13 účastníků letošního ročníku …. Jako základnu jsme zvolili dost 
dobře vybavenou chalupu, stojící v obci Bučina, cca 11 kilometrů vzdálené od Litomyšle (www.chalupabucinacz). 
Odjezd byl jako vždy ve čtvrtek 5. září v šest ráno a vybaveni koly, něčím k jídlu a několika bečkami piva, jsme na 
chalupu dorazili ještě před polednem, takže po vybalení nejdůležitějšího, jsme mohli vyrazit na první etapu. Jelikož 
předpověď počasí byla taková, že na kolo to bude jen první dva dny, tak jsme zavrhli zahřívací etapu a rozhodli se 
poznat to nej z Toulovcových maštalí, kvůli kterým jsme jeli tři hodiny autem.  
     Maštale jsou přírodní rezervace pískovcových skal, které jsou protkány jak turistickými, tak cykloturistickými 
trasami, po kterých jsme rezervaci mohli projet, jak jen to šlo. První den jsme tak končili s 50 kilometry v nohou, které 
jsme schladili v bazénu s pivem v ruce a steaky na grilu. Druhý den jsme začali prohlídkou zámku Nové Hrady a jeho 
zahrady s celkem fajn restaurací a obsluhou, pískovcovým skalním obydlím ve Zderazu a pokračovali přes rozhledny 
Terezka, Jarošov a Borůvka na zříceninu hradu Košumberk u města Luže. Bohužel všechny tři rozhledny byly 
uzamčené a klíče mněl „bůh ví kdo“. Snad časem pochopí i tam, že toto není dobré řešení a nejlepší je volný přístup. 
Rovněž dobré řešení nebylo Zdeňkovo trekingové kolo, které neustálo štěrk v jedné z mnoha zatáček a návštěva lesa 
skokem přes řídítka tak byla nevyhnutelná. Naštěstí v tom Zdeněk umí létat a ustál to bez větších zdravotních 
problémů. Takové štěstí už ovšem neměl motorkář, který to přímo před námi v křižovatce nedobrzdil. Postarali jsme 
se o něho a měli tak s pocitem dobře odvedené práce co zapíjet. Druhý den jsme tak zakončili s 61 kilometry 
v nohou a asi pěti pivy v hrdle. V sobotu se naplnily všechny nehezké předpovědi a od rána mrholilo. Ovšem my 
nejsme z cukru a i přes nepřízeň počasí jsme vyrazili k zámku Nové Hrady, kde jsme se koukli do úžasného moto 
muzea. Kdo má rád vůni benzínu, kola a podobné stroje, tak by si návštěvu (www.muzeumcyklistiky.cz) neměl nechat 
ujít. Po poledni už přestalo mrholit a začalo „fest“ pršet. Naše cesta tak mířila přímo do Cerekvice, kde jsme měli 
vyhlédnutou hospodu s velkou televizí, protože jsme ten den hráli kvalifikaci s Kosovem. Fotbal nic moc, tak jsme se 
jeli podívat na utkání místní jedenáctky. Tam to ovšem bylo ještě horší, dostali totiž šestku a sami nedali ani jeden. To 
nám už bylo ale úplně jedno. Den to byl náročný, ačkoliv 22 kilometrů tomu moc nenapovídá. 
     I přes sobotní nepřízeň počasí jsme byli maximálně spokojení, vlastně jako vždycky. Sice těch kilometrů nebylo 
letos tolik, ale o to více máme zážitků. A kam příští rok? To už víme, ale vy se nechte překvapit… 










http://www.muzeumcyklistiky.c/
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Okénko naší farnosti 
 

Poslední prázdninová neděle se nesla v duchu vděčnosti za uplynulé dva měsíce. Vzorem vděčnosti nám byl sv. 
František se svým Chvalozpěvem stvoření. Po mši svaté na poděkování za prázdniny čekal na farní zahradě děti i 
dospělé program plný her a zábavy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 






 
 
 














Fara Fest – 5.10.2019 
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  

 
 C. Sudické vzpomínky 

 
 

Kürschner, Georg 
 

Městys Sudice a jeho obyvatelé a statky v letech před a během 1. sv. války. 
 

Rohovská ulice (cesta do Nového města) 

levá strana 
obchodník Josef Kreis, holič Mathäus Mika, Borkes, Przinitzki, klempíř Max Mosler, Paul Dastig, Franz Kupka, 

Robert Krautwurst (Gruschkes), Paul Raida (Hooses), mlynář z větrného mlýna Janik (později Heinrich Lamla), 
Paulus, hodinář Franz Körner, Oswald Matyssek, Hluchnik (Latkes), Gasthaus Fritz Plachtzik (Fritsches) 

pravá strana 
Wilhelm Kremser obuvník, kovář Gustav Matyssek, Reimonnova zahrada, obuvník Mosler (Hernekes), 

Grziebekova zahrada, most, Tesses, Motzles, Komarek, Plachtzikova stodola 
 

Stibořská ulice včetně Kávové ul. 
 
levá strana 
kovář Gustav Matyssek, sedlák Gustav Mosler (Loses), Otto Schwenzner, Josef Görlich, Heinrich Grziebek 

(Binders), sedlák Gutav Weiss (Hechlers, později Lamche), kovář Josef Rosnowski, Ernst Fuchs (Doktor Eders) 
pekárna Karl Loske, Anna Plachtzik, Josef Malucha nebo Philipp, Franz Madey (Kotzian), Josef Baranek 

pravá strana 
obuvník Wilhelm Kremser, přístup k pekárně Josefus, Bozianova stodola, Nepomukova socha, řeznictví Max 

Luzar, sedlák Wilhelm Wielsch, pravá strana dále: brod pro koně, hasičská zbrojnice, sedlák Paul Pluschke, 
sedlák Ernst Mosler (Fredriches), stolař Homola, Josef Hartmann, sedlák Emanuel Plachtzik (Palemmers, sedlák 
Melzer, Rudolf Tynka, Marie Pluschke (Wernersch), Thomanes (Gotzmann), sedlák Schepke, sedlák Fritz Thau 
(Schepkes), sedlák Paul Raida (Gruschke), most, poslední dům Truley 

 
Zámecká ulice 

 
levá strana 
Emil Czepan, zahrada, Juritza, Madey, sedlák Franz Koller, Kaschny, sedlák Klein, Dastig, obecní dům 

(stanice řádových sester) 
pravá strana 
sedlák Fritz Thau (Fuchses), dolní mlýn, Alfred Swoboda, Emil Görlich, Karl Pluschke (Tonerlei), Birkhorst, 

Wanjurova zahrada, Laskeho stodola, Johann Wilpert, Dastig, malíř Spata 
 

Luční cesta 
 
levá strana 
Kubny 
pravá strana 
Oswald Matyssek, Fritschova zahrada, Franz Kremser (Kubla), Komarek (Jägerlein), Heidutzek Josef a Emil, 

Christoph, Malucha, August Wanjek (později Anton Krautwurst a Anna rozená Wanjek), Stromsky  
 

Janova ulice (Johannesgasse) 
 

levá strana 
hospoda Fritz Plachtzik (Fritsches), krejčí Ludwig, Zweigel, Wollny, Pischalla 
pravá strana 
Josef Slawik, Kramny, Hutny, Slanina, Nieborowski (Nazes), Nieborowski, Johann Klinger, Grittner (obecní 

poslíček), Raida, Jakubik (Plewes) 
 

 
 

 
                                    Pokračování na str. 18 
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Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 17 
 

Studnová ulice a Angr (Brngasse a Anger) 
levá strana 
Plachtzikova stodola, sedlák Josef Komarek, Josef Homola, Johann Heimann, Lamla, Marie Schlosser, 

obuvník Franz Kupka, sedlák Hans Lauterbach, Janotta, Görlich, Hannes Bartsch, Max Mosler, Krömer, Kramny, 
Josef Komarek, Niemetz, Josef Bartsch 

pravá strana 
Komarek, Emil Przinitzki, Marie Klinger, krejčí Emil Hawranke, pokračování Angr: Johann Heinz, Gitzmann, 

Josef Dux, Hannes Körner, bednář Anton Schikora 
 

Třebomská ulice 
levá strana 
Hans Pluschke, Kurka Hans a zahrada, evangelická škola (jednotřídá, učitel Pietruschke, později Kroker), 

Mucha (poslední majitel K. Kaschny) stodola (Steiner-Krautwurst), Heinrich Lamla, pošta (poslední majitel 
Gustav Weiss), Pluschkova a Wielschova stodoola 

prava strana 
obchodní dům Mikulla, sedlák Gustav Gitzmann, Josef Koch (Kochei), později stolař Karl Wilpert, sedlář Josef 

Wilpert (naposledy Gottlieb kaluza), Johann Walitzek, kameník a kovář Krautwurst, sedlák Ernst Gottzmann 
(Hämonnes), Ernst Kaluza s výměnkem, Loske, Bittner, Laskeho stodola, ulice do Třebomi, pak Kleines, 
Grittners (Martinzes) a Kurkova stodola 

 
K Angru (Steigerturm) 

levá strana 
dům pro služebnictvo Lamche, Kremser, Kaluppa, Kaschneho sýpka a Paul Wilpert. Pan Paul Wilpert, 

bratranec mé matky, 2. září při stavbě kostela smrtelně zraněn 
pravá strana 
Josef Schuheida, sedlák Hermann Kawan 
 
Horní mlýn v Sudicích byl po mnoho generací majetkem rodiny Abrahamczyk. Sňatkem se dostala na horní 

statek rodina Botzian. Před 1. sv. válkou byl mlýn několikráte pronajat. 1915 jej koupil Reinhard Plachtzik ze 
Sudic, který jej vlastnil jen několik let. Dnes jsou ze mlýna jen ruiny. 

V Sudicích byly známy následující názvy pozemků: na Ratibořské ulici, na Stibořské ulici, na Rohovském 
pozemku, na Kobeřickém pozemku, Rauhnich, Paschellke, za Novým městem, za kostelem, zelinářské zahrady.  
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Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

           Pokračování příště 
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Svatováclavský hudební festival – 18.9.2019 
 

 
 

22. Setkání chrámových sborů – 13.10.2019 
v kostele Krista Dobrého Pastýře v Hněvošicích 
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

Krajské ředitelství policie moravskoslezského kraje 

kancelář ředitele krajského ředitelství 
          oddělení prevence 

Ostrava 8. října 2019 

„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období 

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to 

nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období 

mívají sebou nakupující také větší finanční hotovost. Je faktem, že i na 

psychiku nás všech může mít toto náročnější období roku vliv. 

Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při 

předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou 

usnadnit páchání protiprávního jednání.  

A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí 

v jednom z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku kabelku. 

Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a 

osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na částku více jak 

dva tisíce korun.  

V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím 

nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním 

vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, 

platební karta a finanční hotovost ve výši několika tisíc korun. Celkovou 

škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc korun. 

Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží 

do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, 

který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají 

zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či 

kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či 

spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují 

tolik pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští 

policisté i v preventivním videospotu kampaně 

s názvem„KDOS KOHO“odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw.  

Ve spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, 

a to v prostředcích MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté 

ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky 

pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, 

finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak 

čtyři tisíce korun.  

Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen 

krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen 

materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. 

Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování a 

rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně 

uzavírali a nenechávali je volně odložené.  
 

por. Mgr. Lukáš Kendzior 

                                     komisař 

  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw
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                         Čipování psů 
 

Povinné čipování psů od 1.1.2020 – co to znamená pro jejich majitele? 
Všem, kdo si nevědí rady, přinášíme základní informace spojené s tímto zákrokem. 
 

Proč je čipování psů nově povinné? 

Psi s průkazem původu (PP) a psi cestující z nebo do zahraničí očkování mít musí, stejně tak i čipování je u 

nich povinné již nyní. Přijatá novela veterinárního zákona má mj. za cíl zpřísnit podmínky pro chov psů a 

tak omezit výskyt množíren psů. Právě díky povinnému čipování psů veterinární správa rychleji zjistí, zda 

pes nepochází z množírny. 

Může se odkládání vymstít? 

Očkování proti vzteklině, která je u nás ze zákona povinné, bude od 1.1.2020 platné pouze tehdy, bude-li 

pes před provedením vakcinace označen identifikačním čipem. Orgánem, který bude pověřen kontrolami 

povinného čipování psů, bude Státní veterinární správa (SVS). Kontroly budou prováděné jak náhodně 

(na základě obdrženého podnětu), tak plánovaně. Jestliže chovatel neprokáže, že má jeho pes platné 

očkování a mikročip, může mu být stanovena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc korun, podle druhu a rozsahu 

provinění. Dvě třetina provedených kontrol bývají obvykle provedeny na základě obdrženého podnětu. 

Kdo může psa očipovat? 

Čip se psům zavádí do podkoží na levé straně hřbetu. Označení psů mikročipem provádí 

všichni soukromí veterinární lékaři, kteří mají oprávnění vykonávat veterinární léčebnou a 

preventivní činnost a jsou registrováni u Komory veterinárních lékařů ČR: 

www.vetkom.cz/seznam-veterinaru 

Kdy je třeba čipovat štěňata? 

Pro majitele štěňat platí, že by měli své mazlíčky nechat očipovat (označit mikročipem) nejpozději v půl 

roce věku, kdy se provádí u štěňat první povinné očkování proti vzteklině. U nás je podle dosud platných 

předpisů povoleno tetování psů nejdříve ve stáří 6 týdnů a čipování od 4 týdnů věku. Celý vrh je vždy 

čipován, nebo tetován zároveň a po sobě následujícími čísly. 

Existují výjimky? 

Mikročip nemusí mít pouze psi, kteří byli ještě před 3.7.2011 označeni tetováním a jejich tetování je dosud 

čitelné. 

Kolik stojí čip a jeho aplikace?  
Čip má pouze registrační číslo, údaje o majiteli jsou zjistitelné pouze z databáze v registru čipovaných 

zvířat. Čip je natolik malý a jeho aplikace tak šetrná, že psa nijak zdravotně neohrožuje. Proto se tohoto 

kroku majitelé domácích mazlíčků a chovných zvířat nemusejí nikterak obávat. Běžně používané mikročipy 

jsou 1 cm dlouhé a 1 mm široké. Aplikace mikročipu využívaná při označování zvířat se nazývá 

Radiofrekvenční identifikace (RFID). Mikročip je naprogramován číselným kódem, jenž je neopakovatelný 

a jedinečný. Ke každému čipu patří jednorázový aplikátor. Čip neobsahuje jméno majitele ani jeho telefonní 

číslo ani e-mail. Cenové rozpětí se u mikročipů pohybuje mezi 150 až 450 korunami. Dražší mikročipy 

obsahují antimigrační čepičku, ta zabrání putování čipu v těle psa. Částky za aplikaci čipu a jeho zápis do 

očkovacího průkazu se obvykle pohybuje v rozpětí 300 až 500 Kč. 

Proč se povinnost zavádí? 
- zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa atd.) 

- účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů a postih chovatelů 

v případě týrání zvířat 

- umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska 

finančních předpisů 

- bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu 

vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, 

psi pytláci atd.) 

- zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu 

majiteli, jeho návrat je operativnější 

Ti, kteří nečipovali svého psa u MVDr. Jana Holečka, nahlaste číslo čipu na 

Obecním úřadě v Sudicích do seznamu čipovaných psů. 
 

http://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru
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Vážení občané, přátelé! 
 
Dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o problému, na který nás 
upozornil Hasičský záchranný sbor České republiky. 
 
Z  dlouholetého sledování požárů 
v České republice vyplynulo, že v 
českých domácnostech dochází 
každý rok k více než tisícovce 
požárů, při nichž umírají desítky lidí a 
stovky jsou zraněny. Jen v loňském 
roce došlo k 1700 požárům rodinných 
domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238 
jich bylo zraněno a škody způsobené 
požáry přesáhly 286 milionů korun. 
Jednotky požární ochrany vyjížděly 
k požárům domácností každý den. 
Hasiči proto připravili informační 
kampaň, v níž ve spolupráci se všemi 
starosty a starostkami obcí na území 
České republiky cílí na jednotlivé 
domácnosti. 

Smyslem této informační kampaně je 
prostřednictvím obcí a starostů 
preventivně působit na spoluobčany 
ve snaze snížit počet obětí a výši 
škody na majetku při požárech. 
Pomoci k tomu má právě 
Bezpečnostní desatero požární 
ochrany. 

Každý z Vás si musí uvědomit, že 
odpovědnost za své chování a za 
technické zabezpečení svých 
domovů proti požáru nese pouze on 
sám, nikoli stát nebo hasiči.  
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Evidenční číslo: MK ČR E 17490 – vytiskl Obecní úřad Sudice 

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 

 

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 
 
 

 

Nezisková organizce,  
   Občanské sdružení 
Kobeřice, Stiborská 40, 747 27  Kobeřice, IČO 27031012 
 
NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 

- Zajištění stravy – rozvoz obědů 
- Pomoc při podávání obědů 
- Pomoc s vedením domácností 
- Zajišťování nákupů, polchůzky  

http://www.obecsudice.cz/
mailto:referent@obecsudice.cz
mailto:referent@obecsudice.cz

