www.obec-sudice.cz
Srpen 2014

Ročník 8

Sudický zpravodaj č. 4/2014

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
prázdniny zrovna začaly a opět se pouštíme do dalšího čísla našeho zpravodaje. Počasí se
vlastně od konce června moc nezměnilo, ale hned první víkend byl velmi teplý. Následující
pondělí bylo přímo tropické, ovšem s ohlášenými bouřkami z vedra. V druhé polovině července
pak už přišly skoro tropické dny, které vydržely skoro do konce měsíce. Tady ovšem už přišly
prudké deště s velkým přísunem vody a to hlavně ve středu 23. 7. Počasí pak už nebylo tak
slunečné, horko bylo pořád, a to až do konce července. No a v noci z července na srpen přišla
taková průtrž, že ráno bylo v potoce 130 cm kalné vody, ale déšť ráno ustal a voda začala klesat.
První dekáda srpna pak byla teplá, prokládána přeháňkami a druhý srpnový víkend byl skoro
tropický, ovšem také s občasnou přeháňkou. V další srpnové dekádě se pak sluníčko střídalo s přeháňkami či
prudkými dešti. Toto počasí ovšem zkomplikovalo práci zemědělcům, kterým se nedařilo se sklizní obilí, a také na
zahrádky se začala vracet plíseň, která nám ničila úrodu. Bohužel i v závěru prázdnin bylo počasí deštivé a spíše
podzimní než letní, snad se k nám ještě sluníčko vrátí v podobě babího léta.
Když se ještě vrátím k měsíci červnu tak musím vzpomenout to, že se nám podařilo doladit poslední sakrální
stavbu a to kříž u pískovny. Pan Mika z Rohova totiž provedl restaurátorské práce Ježíše z tohoto kříže a ten se vrátil
na své původní místo. Také nám firma Aug-Fred z Kobeřic vyhotovila novou desku s vyobrazením tanku, která tak
nahradila kovovou desku z památníku Československých tankistů, kterou před několika léty odcizil neznámý zloděj.
Takto se nám daří udržovat naše historické milníky v celkem dobrém stavu na vrub času a počasí.
Hned první prázdninové dny bylo v naší škole velmi rušno, zaměstnanci obce s panem
školníkem totiž vyklidili staré šatny, ba přímo zrušili a vyřezali původní šatny z trubek a pletiva.
Tyto zůstaly jen pro dva nejmenší ročníky. V průběhu prázdnin pak vybraná firma dodala do
šaten nové dřevěné skříně, vyměnilo se osvětlení šaten a celé se vymalovaly. Také se začalo
s vyklízením učebny fyziky tak, aby se mohlo co nejdříve začít s její rekonstrukcí. Začalo se
i s výměnou elektrických rozvodů v učebně s počítači. Děti, které tak po prázdninách nastoupí
při příležitosti 40. výročí otevření naší základní školy, čeká plno překvapení.
Také na obecním úřadě se začalo s rekonstrukcí knihovny. Měly by to být poslední práce při rekonstrukci celého
obecního úřadu. Knihovnu jsme vystěhovali do zasedací místnosti. Společně se zaměstnanci jsme vytrhali starou
podlahu. Poté už nastoupily odborné firmy, knihovna se vymalovala a udělal se zde nový kazetový strop, tak jako
v zasedací místnosti či v kancelářích, samozřejmě zde bylo i vyměněno nové osvětlení. Poté nastoupila další firma,
která zde vyměnila novou podlahu s novým kobercem. Teď nás ještě čekají venkovní úpravy kolem obecního úřadu.
Tady zatím čekáme na výsledky podané žádosti o dotaci.
V sobotu 5. 7. 2014 jsme společně s městem Dolní Benešov a obcí Bolatice pořádali
v Dolním Benešově na rybníku Nezmar plavby na dračích lodích. Lodě jsou zhruba
jedenáct metrů dlouhé a necelý metr široké. Opatřeny jsou deseti lavičkami, kde se
vejde dvacet veslařů, každý s jedním veslem, kdy každý vesluje na své straně lodi,
vzadu stojí kormidelník a vpředu, zády ke směru jízdy bubeník. Kormidelník řídí loď a
bubeník svými údery řídí rychlost lodi a souhru veslařů. Pro naši obec, tak jako jsme
avizovali, byla vymezena jedna loď od 13.00 do 17.00 hod. Kdo se s námi zúčastnil
určitě nelitoval, minimálně první skupině z řad žen a dívek z naší obce svítilo sluníčko a bylo krásné počasí. Celý
rybník Nezmar jsme propluli hned dvakrát a bylo to velmi příjemné odpoledne. Vyzkoušeli jsme si něco, k čemu se
nám nepodaří hned tak dostat a vlastně si to vyzkoušet na vlastní kůži. Ono to taky není jednoduché, aby všech
dvacet veslařů ponořili svá vesla do vody v jeden moment a zabrali.
pokračování na str. 2
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Ovšem bylo vidět, že v Sudicích jsou šikovní lidé a lodě brázdily po rybníku
Nezmar tak, jako by na nich pluli staří a zkušení námořníci .Pak nastoupila
do lodi druhá skupina ze Sudic, složená převážně z hasičů a jejich rodinných
příslušníků. Také zvládla svoji plavbu bravurně, i když jim do toho ze začátku
trošku pršelo. Počasí se ovšem umoudřilo a všichni kdo se akce s dračími
loděmi účastnili nelitovali.
Teď trochu navážu na několik setkání s našimi spoluobčany. Třeba na ulici
Ratibořské, po rekonstrukci silnice I/46 byl špatně usazený kanál. Při průjezdu
kamionů či menších aut, tento kanál vytvářel hluk, který obtěžoval lidi nejen
ve své blízkosti, ale bylo to slyšet ve větším okolí. Na to jsme reagovali
dopisem ještě v zimních měsících letošního roku na ředitelství silnic a dálnic Ostrava a také na firmu, která danou
komunikaci opravovala. Poté se nám ozval šéf firmy a přijel si věc zkontrolovat. Bylo dohodnuto, že až se otevřou
obalovny s asfaltovou směsí, kanál se opraví. Ovšem i zde došlo vinou firmy k prodlení a kanál se opravil až po
dopravní nehodě, kdy se na tomto místě zranil motocyklista. Bohužel ne vždy se nám podaří dostat danou firmu
k opravám daných závad na místo včas, někdy je to okamžitě a někdy to prostě trvá delší dobu. To samé je třeba
s asfaltováním kolem chodníku na ulici Kostelní. Chodník se opravoval loni v prosinci a asfalt se zde měl položit po
otevření obaloven s asfaltovou směsí. V tomto případě v tom ovšem nejsme sami, čeká se na to i v Rohově,
Strahovicích a Chuchelné. Doufám, že do konce prázdnin se nám podaří pohnout i s touto věcí. Prostě někdy je
takových věcí více a s některou firmou se prostě hůř jedná. Nebo další případ - na obecním úřadě máme rozbité
jedno okno, zavolal jsem na firmu, která nám okna dodala. Přišel pán, změřil okno a řekl, že do tří týdnů nám ho
přijede vyměnit. A už to jsou dva měsíce, okno je nachystané, ovšem zatím ho nikdo nepřišel vyměnit a to už jsem
tam volal nesčetněkrát.
V červenci jsem také dostal domů dopis s poděkováním, pro nás na úřadě za úplně automatickou věc. Dopis byl
obyčejným psaním člověka člověku, byl hezky napsaný a i já jsem nad jeho obsahem trochu zvážněl. Nejvíce se mi
ovšem líbil jeden odstavec - musím podotknout, že od pisatele bych to nečekal a proto se o něj s vámi rád podělím:
Bůh se v posledním čase – před více než dvěma tisíci lety zjevil v těle Ježíše Krista svého syna, kterého
daroval světu, aby každý kdo v něj věří, skrze něj dostal odpuštění hříchů a mohl obdržet život věčný
a nechal se zachránit od věčné smrti. To je ta pravá podstata víry evangelia – dobré zprávy, která se zvěstuje
všem lidem, dokud země trvá. Pisateli moc děkuji. V dalším týdnu jsem potkal pro změnu jiného skvělého člověka
a při rozhovoru s ním o nynějším dění ve světě a taky trochu o historii z naší obce řekl taky hezkou větu. Bože dej,
aby hlavně nebyla válka a buďme rádi, že máme práci a můžeme pracovat, protože práce je radost. Obyčejná
věta – která v sobě má snad celou podstatu lidství. Zkuste nad těmito slovy v klidu přemýšlet, co všechno je v té
jedné krátké větě řečeno.
V neděli 20. července 2014 jsme se v kostele svatého Jana Křtitele rozloučili s páterem Lucjanem Lasoňem, který
po devíti letech strávených v naší farnosti odešel sloužit Bohu do farnosti v Paskově. Děkujeme otci za veškerou práci
a milosrdenství, které v naší farnosti vykonal. Přejme mu, aby se mu v nové farnosti dařilo a vzpomeňme na něj třeba
ve svých modlitbách.
Hned další sobotu 26.7.2014 jsme se přivítali v naší farnosti s naším novým knězem Páterem Mgr. Jackem
Domańským. S otcem jsme se přivítali v kostele, popřáli mu hodně sil při opatrování tří obcí, dvou farností a kostelů
a jedné kaple. Ale nejen při té práci materiální, ale také při práci duchovní tak, abychom se mohli v našem církevním
společenství setkávat a společně nacházet cestu k Bohu. A hned z prvního kázání jsem si odnesl takovou krásnou
krátkou poučku, která se dá říci na pěti prstech: “Pán Ježíš je můj spasitel”. Kdo na mši byl, určitě ví, o čem mluvím.
V sobotu 2.8. 2014 se konala na hřišti sportovní slavnost. Sobotní sportovní odpoledne začalo fotbalovým
turnajem starších pánů, za účastí družstev Sudice, Kietrz a Gloguwki. Turnaj vyhrálo družstvo Kietrze, před
Gloguwkami a poslední skončili domácí. V pět hodin začalo hlavní utkání mezi Sudicemi a Svobodnými Heřmanicemi.
Zápas byl vyrovnaný, ale soupeř byl více pohyblivý. Zápas nakonec skončil vítězstvím Sudic 4-3. O půl osmé večer
pak začalo vystoupení dvou slečen - pool-dance, cvičení na tyči, disciplína velice silově náročná a hlavně zajímavá.
Divákům se to hodně líbilo, protože slečny byly odměněny potleskem. Poté už na řadu přišla tombola, kdy v letošním
roce měli sportovci přichystáno 65 cen. Po skončení tomboly pak začal disko karneval s Mirkem Komárkem, který byl
až do pozdních nočních hodin. Po celý den se točilo kolo štěstí, prodávali se nápoje a opékali se domácí speciality.
Byly připraveny i hry pro děti, takže se na hřišti nikdo nenudil. A že během fotbalových zápasů trochu pršelo, nikomu
nevadilo, protože bylo pořád dusno a bylo se možno schovat pod přichystané stany.
Děkujeme pořadatelům za pěkně připravenou slavnost.
Ve čtvrtek 21. 8. 2014 se před 20.00 hod. sneslo na římskokatolický kostel hejno
čápů. Obsadili všechny štíty a hlavní věž. Napočítal jsem jich přes třicet a další seděli
na poli za kostelem. Někde jsem viděl takovou historickou černobílou fotku. Tentokrát
se mi je podařilo nafotit. Fotografie jsou umístěny na našem webu
www.obecsudice.cz v sekci naše současnost, fotogalerie. Najdete tam i další
fotografie z akcí v letošním roce či let minulých.
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Plno z vás si určitě všimlo, že cesta z Hněvošic, přes Sciborzice Wielkie do Sudic je již hotová i na polské straně
až na státní hranici. Bohužel poslední úsek ze státní hranice do naší obce, který byl v minulosti nejlépe upravený je
dnes nejhorší. Tato komunikace je v majetku Moravskoslezského kraje a spravuje jí Ředitelství silnic a dálnic Ostrava.
Již na jaře letošního roku jsme na kraj posílali dopis náměstkovi hejtmana pro dopravu. Při dokončení asfaltování na
polské straně, jsme zasílali dopis další, i s fotografiemi. Také polská strana zasílala dopis prostřednictvím starosty
města Kietrz pana Mately. Takže si s krajem dopisujeme a naší snahou a poslední odpovědí bylo, že s rekonstrukcí
této komunikace se začne až po roce 2015. Budeme se ovšem snažit, aby se tato rekonstrukce urychlila. Nevíme
ovšem, v jakém časovém horizontu to bude .
Naši zaměstnanci začali také s opravou vjezdu na faru. Rozebrali přes šedesát
metrů čtverečních, zeminu udusali, navezla se zde struska, očistili se původní cihly
a ty se uložili zpět na své místo. Kromě našich zaměstnanců se opravy účastnil i
pan Josef Vavro. Naši zaměstnanci mají nejen v letošním roce hodně práce se
sekáním zeleně, tak i s dalšími úkoly. Proto jestli se bude pokračovat v opravě
vjezdu, měla by se vyhlásit brigáda a poté se může s dalšími opravami začít, po
domluvě s panem farářem. Otec by také chtěl začít s opravou brány ve vjezdu na
faru. Oslovil jsem už čtyři firmy, dvě už to z časových důvodů odmítly a dvě se
zatím neozvaly. Jestli někdo zná šikovné zedníky, kteří by našemu panu faráři
s opravou brány pomohli, určitě pátera Domaňského kontaktujte. Můžete i prostřednictvím OÚ.
Předposlední prázdninovou sobotu se nám podařilo spolu se složkami obce uspořádat na hřišti “Rozloučení
s prázdninami”. Vše začalo v sobotu 23. 8. 2014 od 15.00 hodin. Pro děti, ale i pro dospělé bylo připraveno plno
atrakcí. Po hřišti jezdil koník a vozil všechny zájemce, kteří měli zájem se podívat na svět z koňského hřbetu. Byly
připraveny hry pro děti, střílelo se fotbalovým míčem na zavěšenou pneumatiku ve fotbalové brance, střílelo se také
ze vzduchovek do terčů a u většiny stanovišť se těm, kteří uspěli, rozdávali sladké odměny. Dobrovolní hasiči
předvedli požární útok a po té také předvedli všem účastníkům akci, jak vypadá výjezd k zásahu. Na hřišti byly na
střeše hodin zažehnuty dýmovnice, začala houkat siréna a poté už byl příjezd naší hasičské zásahové jednotky.
Všichni jsme viděli, jak to vypadá při simulovaném zásahu. Naši hasiči byli odměněni bouřlivým potleskem. A úplně
na závěr dětem na trávu nastříkali pěnu, ve které děti řádily asi ještě dvě hodiny. K večeru byl zapálen velký táborák
a bylo nám krásně teplo. Počasí celkem vydrželo a pršet začalo až po deváté hodině večerní. Po celé odpoledne se
prodávali různé dobroty, jako plněné uzené prasátko, srnčí guláš a samozřejmě nápoje. Točilo se kolo štěstí, hrála
hudba a bylo to příjemné rozloučení s prázdninami. Tady bych chtěl poděkovat všem složkám naší obce, ale také
jednotlivcům, kteří se jakkoliv na této akci podíleli.
V závěru tohoto zpravodaje Vám chci všem poděkovat za spolupráci s obcí, popřát Vám krásné a pohodové dny,
plno elánu do další práce a hlavně pevné zdraví.
Motto: Dokud máš své sny, máš se na co těšit!
Petr Halfar, starosta




REVENGE, a.s.
ŽIJ
V období od dubna do června 2014 jsme sesbírali
v SUDICÍCH následující hodnoty oděvů.
duben 2014
255
kg
květen 2014
129
kg
Červen 2014
177
kg

Každý už zažil zklamání,
každý už zažil zlost,
k čemu se tím trápit teď,
zahoď minulost!
Cítíš křivdu, bojíš se, vším se užíráš?
To potom ale nežiješ, jen trapně přežíváš.
Jen zkus se vrátit do dětsví,
žij TEĎ a právě TEĎ.
Rozhlédni se, uvidíš, co nabízí ti svět!
Vymeť svoje kostlivce, ukliď si v sobě už…
To prázdné místo naplní láska, víra, Bůh…
Minulost už zemřela,
budoucnost se pořád rodí,
zas zvedni hlavu, usměj se, chytni si už šanci svoji!
Tak hodně štěstí DO TOHO,
dneska je TEN DEN,
kdy se ti síly navrátí a začneš žít svůj sen.
Hana Bolacká, SUDICE
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Rozloučení s prázdninami



Obr. ▲ Střelba ze vzduchovky

Obr. ▲ Projížďka na koni

Obr. ▲ Ukázka hašení fingovaného požáru

Obr. ▲ Kdo chtěl - střílel

Obr. ▲ Požární útok – hasičská soutěžní disciplína

Obr. ▲ Naši hasiči
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Obr. ▲ Stříkání pěny



 Obr. ▲ Pěna musí dolů – velké koupání



Obr. ▲ Radovánky v pěně 
Obr. ▲ Děti byly nadšené







Obr. ▲ Táborák







Obr. ▲ Opečené plněné sele, v pozadí se ukrýval srnčí guláš
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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 výsadbu a údržbu zeleně v předzahrádkách a na veřejném prostranství
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…)
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády při zvelebování obce, za reprezentaci při soutěžích
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci při fotbalových zápasech, sportovní slavnosti
- Střeleckému klubu za péči o areál
- 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
- všem pořadatelům rozloučení s prázdninami
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci na projektech o prázdninách
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



VOLBY do zastupitelstev obcí
10. a 11. října 2014
Blíží se komunální volby. Proto bychom se pokusili v následujících
řádcích detailněji nahlédnout do volebního systému. Ten, kdo jej zná,
ušetří čas čtením, není to pro něj nic nového.
Každá obec, město či městská část v České republice má dle počtu
svých obyvatel příslušný počet zastupitelů. Někde je to pět, jinde např. padesát. V naši obci je
maximálně 9 členů zastupitelstva obce.
Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů
(členů) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů.
Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom
hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých
stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů,
kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží volební strana, kterou volič dále
označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5%
hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze
všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane
potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.
Vážení spoluobčané, jít k volbám není vaší povinností, je to vaše právo. Využijte je a volte svoje kandidáty, osobnosti,
strany, které mají vaši důvěru. Přejeme vám, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni ti občané, které jste si vybrali.



Pietrowice Wielkie pořádají v neděli 31.8.2014 v obci
Pawlow Dožinky-gmine, začátek v 10:00 hod.
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDICE,
příspěvková organizace, Hlavní 78, 747 25 Sudice
IČO: 70975507 Tel.: +420 553 761 032 GSM: +420 608 783 483
skola@skolasudice.cz www.skolasudice.cz
Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně, kolegové a zaměstnanci školy,
pro nás všechny skončilo vytoužené období prázdnin, kdy jsme všichni zajisté poznali nové kamarády, přátele, získali
nezapomenutelné zážitky cestováním a hlavně jsme si odpočinuli. Velice se těším především na naše nejmenší,
prvňáčky…a přeji jim, aby se všem našim úplným nováčkům v naší škole líbilo. Je to jejich první velký životní krok.
Naopak naši „deváťáci“ vstoupí do ročníku, kdy studium na naší škole ukončí a z dětí se pomalu začnou stávat
skuteční dospělí lidé. Ovšem tak či onak, pro všechny žáky bude nadcházející školní rok 2014/2015 rokem získávání
nových vědomostí a zkušeností.
Školní rok 2014/2015 je také z pohledu naší školy rokem velmi významným a důležitým, neboť v tomto školním roce,
konkrétně 1. září 2014, oslaví naše škola již 40. výročí. Toto významné školní jubileum jsme již v červnu oslavili
úspěšnou „ŠKOLNÍ AKADEMIÍ“, na kterou bude právě 1. září, po úvodním zahájení nového školního roku, navazovat
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, který proběhne v době od 9 do 18 hodin. Tímto srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče, bývalé žáky, přátele školy i širokou veřejnost k nám do školy. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory
celé školy. A že se bude na co dívat. V průběhu prázdnin se v naší škole pilně pracovalo a renovovalo. A tak škola
dostala ke svému 40. výročí hned několik velkých darů. Prvním z nich je zbrusu nová, moderně zařízená a vybavená
učebna fyziky, chemie a přírodopisu. Využili jsme nabízené příležitosti, zapojili se v lednu 2014 do výzvy z ROP
Moravskoslezsko - Modernizace výuky na základních školách a byli jsme úspěšní! Díky získané dotaci máme dnes
moderní učebnu, zcela odpovídající současným požadavkům na výuku přírodovědných předmětů. Tím dalším darem
jsou pak úplně nové šatny v podobě osobních skříněk našich žáků 3. – 9. třídy, kteří od nich již brzy dostanou své
klíčky. Nová elektroinstalace v odborné učebně ICT není možná tak viditelná a efektní na pohled, ale o to pro nás
cennější a velmi potřebná, a to nejen z estetického, ale hlavně bezpečnostního hlediska. V současné době nás čekají
v atriu školy ještě dokončovací práce na usazení pískovcového reliéfu, který je spjat s historií naší školy a po mnoha
letech se konečně i on dočká důstojného umístění.
Nic z toho by nebylo možné realizovat bez úzké spolupráce se zřizovatelem školy – Obcí Sudice. Velmi si jejich
podpory vážím a ráda bych vyjádřila všem představitelům obce touto cestou své poděkování. Samozřejmě by nám
udělalo velikou radost, kdyby všechny nové dary škole vydržely co nejdéle, aby se k nim žáci chovali tak, aby to
hezké a nové vydrželo co nejdéle. Všem žákům chci zároveň popřát, aby nový školní rok byl rokem úspěchů, radostí
a poznání. Pedagogům a zaměstnancům školy pak přeji, aby to byl rok plný optimismu, pohody a pracovní jistoty.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
K 40. VÝROČÍ NAŠÍ ŠKOLY

40 let
Jste srdečně zváni.
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Základní škola a Mateřská škola Sudice zve
na „Den otevřených dveří“ v rámci 40. výročí školy

Základní škola v Sudicích zve srdečně všechny rodiče, prarodiče, bývalé absolventy, přátele
školy i širokou veřejnost na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, který se uskuteční v rámci
40. výročí školy a navazuje na červnovou „ŠKOLNÍ AKADEMII“. Den otevřených dveří
se koná v pondělí 1. září 2014 v době od 9 do 18 hodin. A důvodů, proč do sudické školy zavítat, je
hned několik. V průběhu dvou měsíců prázdnin se v Sudicích nelenilo, ale pilně pracovalo,
rekonstruovalo. A tak se naše škola může pochlubit nejen zcela novou, moderně zařízenou a
vybavenou učebnou fyziky, chemie a přírodopisu, ale také zcela novými šatnami v podobě
osobních skříněk našich žáků. Návštěvníci si ale v průběhu takřka celého dne mohou prohlédnout
také

ostatní

prostory

školy,

mohou

nahlédnout

do

jednotlivých

tříd

nebo školní družiny. Těšíme se na Vás a děkujeme všem, kteří nás podporují.

Obr. ▲► Nové šatny

Obr. ◄▼ Nová učebna
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Příměstský sportovní a výchovný kurz 2014 v Sudicích
Tenisová škola Sudice při Základní škole a Mateřské škole v Sudicích uspořádala
od 4. 8. do 8. 8. již třetí ročník oblíbeného sportovně výchovného kurzu pro děti od 3 let. Letošního ročníku
se
zúčastnilo
13
dětí,
z toho
7
dívek
a
6
chlapců.
I
přes
věkový
rozdíl,
kdy nejmladší dítě mělo 5 let a nejstarší 13 let, se z účastníků vytvořila dobrá parta, která si spolu užila
i hodně legrace.
Program tábora byl složen z tenisových tréninků, kondičních cvičení, pohybových a sportovních her
a v neposlední řadě výuky anglického jazyka. Konec týdne pak patřil změření sil mezi dětmi, kdy soutěžily
v pohybových dovednostech a samozřejmě nesměl chybět ani závěrečný tenisový turnaj, medaile
a spousta odměn!  Při aktivitách jsme využívali venkovní tenisový kurt, fotbalové hřiště a také tělocvičnu
ZŠ Sudice. Základnou a útočištěm pro nás byla útulná a malebná školka, kde jsme odpočívali a učili se
anglicky. Nesmíme také zapomenout na dětmi tolik vychvalované dobré jídlo, kdy nám děvčata z jídelny
vyvařovala opravdové pochoutky . Tímto bych chtěla poděkovat Vlaďce Pekárkové, Anežce Volné
a Ivaně Drastíkové za skvělou péči o naše stravování.
Uprostřed týdne se na nás dokonce přijela podívat i regionální televize a zachytila tak průběh
dopoledního programu kurzu. Na reportáž a na to, jak se dětem na táboře líbilo, se můžete podívat na
našich webových stránkách www.skolasudice.cz nebo na internetové stránce www.hlucinsko.tv.
Závěrem bych chtěla poděkovat Mgr. Kateřině Hrubé, která zaštítila výuku anglického jazyka
a tréninky s malými dětmi a Petře Faikové, asistence hlavní trenérky. V neposlední řadě však nemůžu
zapomenout poděkovat paní ředitelce Mgr. Ivaně Kobzové za zrealizování celého kurzu v prostorách školy.
Určitě mohu mluvit i za své dvě kolegyně, když řeknu, že už teď se těšíme na další prázdniny
a pokračování našeho sportovního kurzu. Případní zájemci se mohou začít hlásit již teď, přihlášky na příští
ročník jsou připraveny .
Mgr. Veronika Truparová
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Občanské sdružení ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Luční 131, 747 25 Sudice, tel 608 867 063

PROPOZICE
IX. ročník
Putovní pohár - Memoriál René Vitáska
Disciplína :
Druh soutěže :
Pořadatel :
Datum konání :
Místo konání :
Sbor rozhodčích :
Kategorie :
Časový rozvrh :
Podmínky účasti :
Doklady :
Hodnocení :
Odměny :
Tech. ustanovení :
Pojištění :
Různé :
Kontaktní adresa :

Velkorážní pistole, ráže 6,35mm – 9mm, Magnum 5 – 15 + 15
Sportovně střelecká jednokolová soutěž
ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice
13. 9. 2014 v 10:00 hodin
střelnice v Sudicích
zajistí vlastní 1,2,3 třídy
společná – muži, ženy
do 9:30 hod. prezentace závodníků, 9:45 hod. poučení o provozním řádu střelnice,
vylosování pořadí, 10:00 hod. zahájení soutěže
tohoto závodu se mohou účastnit střelci bez rozdílu klubové či svazové příslušnosti
průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně
součet kol se sečte, první tři a poslední
absolutní vítěz obdrží poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby na hotelu Bahenec, první tři
obdrží ceny a diplomy
terče dle pravidel sportovní střelby, střílí se na 25 m,
zbraně a střelivo vlastní, startovné na zbraň činí 50 ,- Kč
pojištění AVZO TSČ ČR č. 0202326385 Generali Pojištovna
pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny a střelci mohou střílet i v maskáčovém
oblečení.
Weimann Petr, Sudice, Luční 131, 747 25, tel. 608 867 063

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


UPOZORNĚNÍ:








Upozorňujeme občany, že 31.8.2014 končí splatnost poplatku za komunální odpad za
rok 2014. Poplatek činí 500,- Kč na poplatníka. Občané, kteří doposud poplatek
neuhradili, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu !
Včas nazaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

V úterý 9. září 2014 bude po celý den uzavřena místní pošta, z důvodu školení zaměstnanců.

Školní jídelna v Sudicích nabízí obědy i jiným strávníkům.
Cena obědu ve školní jídelně od 1. září 2014 – 61,00 Kč.
Zájemci se mohou nahlásit ve školní jídelně osobně nebo na tel.č. 775 574 723.


Informace
Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře, tel.: 553 777 911
- úsek občanských průkazů a cestovních dokladů
Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí:
8:00 – 17:00 hodin
Středa:
8:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek:
7:00 – 15:00 hodin
Pátek:
7:00 – 12:00 hodin
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Fotbalové okénko
V sobotu 16. 8. 2014 hráli naši fotbalisté přípravné utkání s mužstvem Strahovic B. Naši, jak u nás
bývá zvykem, nebyli kompletní a to se projevilo i na úrovni utkání, nepřesnosti, nesehranost a slabá
efektivita. Naši nakonec prohráli 3-7. Diváci aspoň nebyli ochuceni o spoustu gólů, které ovšem
padali většinou do naší sítě.
V neděli 24. 8. 2014 začal další ročník okresní soutěže III. třídy sk. A. Do Sudic přijelo B mužstvo
Bolatic. První poločas byl celkem vyrovnaný, i když hosté měli asi větší šance. Našim se podařilo jít do vedení
v závěru poločasu krásnou brankou Jiřího Hartmanna. Ovšem začátek druhého poločasu naši hráči nezachytili a
během deseti minut druhého poločasu prohrávali 1-3. Hra se po té trochu vyrovnala a našim se podařilo snížit na 2-3
brankou Schwenznera. Naši svůj tlak po brance navýšili a moc nechybělo, aby se jim podařilo vyrovnat. Bohužel
naplnilo se heslo, nedáš - dostaneš a po naší šanci před brankou soupeře, přišel v závěru zápasu protiútok hostů a
branka na konečných 2-4.

Rozlosování – podzim 2014
III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE

NE 24.8.2014 17.00
SO 30.8.2014 17.00
NE 7.9.2014 16.30
NE 14.9.2014 16.00
NE 21.9.2014 16.00
SO 27. 9.2014 16.00
NE 5.10.2014 15.30
NE 12.10.2014 15.00
SO 18.10.2014 15.00
NE 26.10.2014 14.00
NE 2.11.2014 14.00

Sudice – Bolatice B
Štěpánkovice B – Sudice
Sudice – Píšť B
Štítina B – Sudice
Sudice – Služovice
Bohuslavice B – Sudice
Sudice – Strahovice B
Sudice – Oldřišov B
Chlebičov B – Sudice
Sudice –Dobroslavice
Budišovice – Sudice

Sportovní slavnost

Sobota 2. srpna 2014 patřila v Sudicích sportovcům. Krásné
slunečné počasí vylákalo na hřiště sportovní příznivce, ale I ostatní
občany, kteří využili letního počasí a přišli se bavit. Pořadatelé si
připravili i jedno překvapení. Lákadlem však byl sobotní hlavní zápas mezi
Sudicemi a Svobodnými Heřmanicemi. Zápas skončil výhrou Sudic 4-3. Byl to
skvělý fotbalový zážitek, stejně jako turnaj starých pánů za účasti družstev Sudice,
Kietrz a Gloguwki.

Obr. ◄▲ pool-dance
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Malá kopaná
V sobotu 28.6.2014 se fotbalový tým Sudic zúčastnil v Bolaticích turnaje v malé kopané (4+1) „O pohár
STAROSTY OBCE“. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev, které se utkaly systémem „každý s každým“. Zápasy
se hrály za pěkného počasí 2×12 minut.
Vstup do turnaje našemu týmu vůbec nevyšel – na úvod přišly 3 porážky vždy o jeden gól. Kvalitnější hrou
a bojovností se však podařilo zbývající 3 zápasy vyhrát. Výsledkem bylo celkové 4. místo.
Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Tomáš Zips z týmu Sudic.

V sobotu 12.7.2014 se fotbalový tým Sudic opět zúčastnil v Bolaticích turnaje v malé kopané, tentokrát pod
názvem SHOOTERS CUP 2014.
8 družstev bylo rozlosováno do 2 skupin. Po 2 porážkách a jedné výhře ve skupině šel náš tým do
vyřazovacích bojů ze 3. místa. Po jasné výhře 4:0 ve čtvrtfinále bohužel přišla prohra v semifinále až na penalty. Po
výhře 4:1 se podařilo vybojovat 3. místo.
Střelci týmu: Kubjatko (6), Kašný (5), Riemel (3), Zips (3), Kartous (1), Kryštof (1).
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Z obecní kroniky
II. Naše Sudice, popis obce
5. Panovníci v Sudicích
Rozhodující vliv na vývoj obce Sudice měla vždy příslušná vrchnost. Jí byly určovány právo a pořádek,
příslušnost k víře a jazyk, kultura a vzdělání, dědičné poddanství a robota.
Platila zásada:
„Cujus regio – ejus religio“
„Čí vláda – toho víra“ nebo
„Jaká vláda – taková víra!“
V „Pamětní knize“ je odstavec – Statkáři/Patroni -, který ale není úplný a proto je ho třeba doplnit. V Opavském
archívu existuje bohatý materiál o Sudické vrchnosti. Na konci tohoto odstavce je proto uvedena další literatura.
Se založením Sudic kolem roku 1220 patřilo městečko Moravskému markrabímu. Purkrabí jako úředník
markraběte byl jeho správcem. Občané měli svá zaručená práva, nižší soudní moc vykonával „Erbrichter“ nebo fojt.
Společenství se řídilo samo. Tak tomu bylo zhruba po dobu 100 let. První zpráva o změně je z roku 1327.
1327 kníže Nicolaus II., Opavský vévoda (1318 – 1365) ženatý se sestrou vévody Lestka z Ratiboře, prodal (nebo
daroval) Sudice dominikánům z Ratiboře. Změna ve vlastnictví nebyla ale provedena. Důvody nejsou známy. Roku
1337 dostal kníže Nicolaus II. knížectví Ratiboř.
1377 – S rozdělením Opavského knížectví se Sudice dostaly do Krnovského knížectví a patřily spolu s Rohovem,
Pietraszynem, Sciborzycemi, Krzanowicemi, Samborovicemi, Strahovicemi a Boleslaví do panství Boleslav.
Statkářem byl Žibrid (Siegfried) z Chrenowic (Krzanowice).
1409 prodaly Ofka a Anna, dcery Puty ze Sudic svůj dědický podíl bratrům Benešovi a Oldřichovi Doupovcovi.
Zjištění v dokumentech: „Později byly statky rozděleny. Jednu část dostala rodina Doupovcova ze Sudic, druhou část dostane
Štěpán z Vratnova“. Z tohoto lze usoudit, že od tohoto období bylo v Sudicích zřízeno „Statkářství“ s odpovídajícím vlastnictvím
statků. Štěpán z Vratnova byl správcem zeměpanského přemyslovského hradu. Dosadil do Sudic Petra ze Sudic jako purkrabího.
Sudice byly podle toho ještě pořád vlastnictvím markrabího.

Kolem r. 1428 byl po dobytí a zpustošení Sudic Husity dosazen moravský šlechtic Boček z Drahotuš. Byl
přívržencem Husitů.
1447 nechal Štěpán z Vratnova převést Sudice na šlechtickou rodinu Birk z Nasiedla.
Tato rodina měla rozsáhlá vlastnictví na Opavsku. Hynek Birk z Nasiedla byl Opavským zemským hejtmanem. Jako záruku dostali
roku 1470 od krále Jiřího z Poděbrad ještě hrad a panství Vikštejn.
1470 Bernhard Birk z Nasiedla podporoval v bojích o Slezsko českého krále Jiřího z Pděbrad (vůdce ultrakvistů) proti
maďarskému králi Matyáši Korvinovi. Tento nechal roku 1470 po dobytí Sudický hrad zničit .

Kolem roku 1480 se objevuje jako vlastník části Sudic Jan Peřina (Perczina) z Kietře a Petrovic.
1490 dostal nebo koupil Sudice Jan starší ze Žerotína.
Tato moravská šlechtická rodina byla velice vlivná a zasloužila se o povýšení Sudic do statusu města.
1494 najdeme na krátkou dobu jako majitele části Sudic Jana Čeple z Belku, pozdějšího zemského hejtmana
v knížectví ratibořském.
Kolem roku 1510 byly Sudice ve vlastnictví krnovského vévody, Jiřího z Schellenbergu (1506 – 1523).
1533 získala šlechtická rodina Oderských z Lideřova (Liderzow, Liderau) a rodina Matzakova z Ottenburgu
městečko Sudice. Obě to byly evangelické rodiny.
Matzákovi byli bohatí radní z Opavy, pozdější majitelé Kravař. 1567 prodali svůj podíl Oderským.
Šlechtická rodina Oderských z Lideřova měla majetky kolem Vikštejna. Patřili jim také Rozumice, Sciborzyce, Dzierzyslaw a
Oldřišov. Povolili obyvatelům „městečka Sudice“ roku 1534 v jednom dokumentu ulehčení roboty oproti finanční náhradě.
Pod vládou pánů Oderských z Lideřova byly Sudice spolu s okolními sídly na dobu více než 100 let úplně poevangeličtěny.

1591 patřily Sudice Arnoštu z Falkenhaynu z Klodzka, zemskému hejtmanovi Krnovského knížectví pod
markrabím Jiřím Bedřichem v Hohenzollernů-Ansbach (1543 – 1603). Po něm následoval Siegmund z Falkenhaynu,
který zemřel roku 1613.
Dostal v roce 1612 od markraběte Jana Jiřího v Hohenzollernů-Brandenburg (vévoda krnovský 1607 – 1621) známé
„rozloučení“ s 18 body (viz. „Pamětní kniha“).

1612 – 1617 následoval Siegfried Falkenhayn z Klodzka.
1617 po něm dědila jeho sestra Anna Margarete Falkenhayn, provdaná Rejbicová.
Zdědila roku 1617 také Pietraszyn. Od této doby patřil Pietraszyn k Sudicím. Její druhý muž byl Wenzel Adam Podstatský
z Prusinovic, který vlastnil také Borucin. V období vpádu Dánů roku 1626 byl statkářem v Sudicích.

1632 Anna Margarete z Falkenhaynu odkázala Sudice Rudolfu z Reichenbachu, ale po dlouhých soudních
procesech dostal statek roku
1632 Jiří Adam z Falkenhaynu, císařský prokurátor markrabství moravského.
Po něm dědila jeho vdova Eva Filiciana, rozená Hostivařská z Kostelce. V druhém manželství se provdala za Jana Benedikta
Panského ze Sibice. Zemřela roku 1651 a odkázala mu svůj majetek.
Pokračování na str. 14
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 13

Tak převzal roku 1651 Sudice, Pietraszyn a Bělou katolik Jan Benedikt Panský ze Sibice. Po něm dědily jeho
dcery.
Elsbeth Konstanze, provdaná Brixová z Montzlu.
Anna Maria, žena Jiřího Františka Meissingera z Grzymal,
Helene Sophia, žena Maximiliána Kyselovského.
Roku 1676 prodali statky Janu Brixovi z Montzlu, který zemřel roku 1690. Byl zároveň majitelem Dzierzyslavi,
Bělé a Borucina.
1692 koupil v dražbě statky Sudice Bedřich Gottlieb z Reisswitzu. Tato šlechtická rodina byla majiteli Krzanowic a
Samborowic. Po procesech proti Reisswitzům dostala Sudice opět rodina Montzlova, František Wilhelm Brix
z Montzlu. Zemřel roku 1711.
1712 prodala jeho vdova Maria Theresia von Franzen Sudice, Pietraszyn a Bělou Baronovi Janu Jindřichu
Hennovi z Hennebergu.
Tento byl nevlastním bratrem Jana Brixe z Montzlu.
1785 - 15.9. byl Alois Baron z Hennebergu majitelem pozemku a patronem Sudic.
1788 koupil Alois Baron z Hennebergu Benešov, prodal pole Sudickým obyvatelům a přestěhoval se do
Benešova.
Jeho synové byli Josef a Friedrich. Zbytkový statek v Sudicích a Pietraszyne převzal Ludwig baron z Bibry. Byl
podplukovníkem, majitelem Krugu. Dostal se do Sudic sňatkem (14.5.1805) s Engelbertou, baronkou z Hennebergu,
narozenou 24.12.1788, zesnulou 1853.
1830 prodal baron Josef z Hennebergu panství Benešov s 27 jitry zámecké půdy v Sudicích knížeti Eduardu
Lichnovskému.
1839 koupila Bankovnická rodina Lejeune panství Benešov a tím také Sudice.
1856 získal baron Anselm von Rotschild Benešov a Sudice, stejně jako další majetky. Jeho dědic Nathaniel
Meyer Anselm přenechal
1879 zámecké pole o 27 jitrech za 500 marek obuvníkovi Josefu Raidovi z Chalupek.

Usnesením krajského výboru v Ratiboři ze 17. srpna 1890 skončilo statkářské panství v Sudicích.
Pokračování příště






Nejčastejší problémy při kompostování
a jejich jednoduchá řešení
Poradíme Vám jak jednoduše řešit většinu problémů vznikajících při procesu rozkladu biologického materiálu. Univerzální radou
jak mít správný kompost je jeho překopání, resp. přehození celé kompostované kupy. Každé překopání nám provzdušňuje
kompostovaný materiál a tím také zvyšuje aktivitu mikroorganismů, teplotu a urychluje proces rozkladu. Při překopávání bychom
měli sledovat také zápach a vlhkost materiálu.
Proces rozkladu biologického materiálu v našich kompostérech může přinést několik drobných starostí. K těm nejčastějším patří
příliš velká vlhkost nebo naopak vysušení kompostu.
1.

2.

Promočení kompostu je častokrát spojené s nepříjemným zápachem, kdy se materiál nekompostuje, ale zahnívá. Je to
způsobené hlavně přidáváním nadměrného množství dusíkatých materiálů (např. odpad ze zeleniny a ovoce, čerstvě
posečená tráva) a menšího množství strukturovaných, dřevnatých materiálů. I v tomto případě nám pomůže univerzální
řešení, ale zároveň je potřeba do kompostu zapracovat suchý a savý materiál (dřevní štěpku, nasekané větvičky, slámu,
seno atd.) Určitě neuškodí, když necháme víko kompostéru otevřené, aby se přebytečná vlhkost mohla odpařit
(kompostér určitě nenechávajte otevřený, pokud se schyluje k dešti ).
Opačný problém nastáva v letních měsících, resp. při kompostování v teplejším počasí, kdy se náš kompost nadměrně
vysušuje. V suchém prostředí se celý proces výrazně zpomaluje, případně dochází k úplné stagnaci. Podobně, jako při
promočení, tak i tady nám pomůže překopání celého kompostu. V průběhu překopávání je potřebné celou hromadu
postupně co nejrovnoměrněji navlhčit rostlinným výluhem, nebo užitkovou vodou, případně přidáním vlhkého dusíkatého
materiálu jakým je například čerstvě posečená tráva. Pokud vylijete klidně i větší množství vody na povrch kompostu bez
překopání, tak se do spodních vrstev kompostu sama nedostane.
Pokračování na str. 15
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Nedostatečná teplota (od 50 až 70 °C), která je potřebná pro hygienizaci některých druhů materiálů je způsobená buď
nedostatkem většího množství čerstvého materiálu, nebo slabší mikrobiální základnou v kompostované hromadě. Pro
zvýšení teploty kompostu doporučujeme zamíchat do celé kupy mikrobiologický startér
(urychlovač kompostování, rostlinný výluh, hotový kompost, čestvou zeminu ze zahrady).
4. Mezi nezvané návštěvníky našich kompostérů určitě patří vinné mušky. V teplém, závětrném
prostředí se umí rozmnožovat velice rychle. Do kompostu je láká především větší množství
ovoce a odpad ze zeleniny. Předcházíme jim hlavně tak, že tento ovocný materiál ukládáme
cca 10 až 20 cm pod povrch kompostu a vrch kompostu posypeme čerstvou hlínou nebo
hotovým kompostem. Na podzim, když je ovocného odpadu ze zahrad více doporučujeme
použít také zeminu z květináčů po jednoletých rostlinách.
5. Dalším z nepříjemných hostů našich kompostů mohou být různí hlodavci a mouchy. Rozšíření hlodavců, ale také much je
do určité míry ovlivněno blízkostí míst, určených pro chov hospodářských zvířat, hřebčínů, skládek odpadu atd. Jako
prevence obecně platí, abychom kompostovali pouze suroviny, které jsou k tomu vhodné. Když do kompostu nebudeme
přidávat velké množství vařené stravy, zbytky masa a masných výrobků, ryby a mléčné výrobky, bude i riziko výskytu
těchto návštevníků menší.
6. Jedním z příznaků suchého kompostu může být také výskyt mravenců. Mravenci se však mohou nacházet i v hotovém
kompostu, který si někteří hospodáři uskladňují mimo kompostoviště. Řešení je obdobné, jako při suchém kompostu,
takže zvlhčení a překopání suchého materiálu.
Vysloveně příjemným problémem je vyprodukování takového množství kompostu, který nemáme jak kompletně celý využít. Pilní
domácí hospodáři s tím určitě problém nemají, ale pokud by přece jen podobný problém nastal, tak neváhejte oslovit svého
souseda, případně známého, o kterém víte, že by ho rád využil.
3.



4 základní pravidla kompostování – infografika
1.

Správná velikost materiálu – jedná se především o úpravu (uhlíkatých) materiálů jako jsou dřevo, stonky starších rostlin,
tvrdší části zeleniny, sláma, kukuřičné křoví. Úpravy velikosti materiálu můžeme docílit pučením, lámáním, sekáním nebo
střiháním. Jako nejideálnější prostředek pro úpravu dřevěného materiálu je použití kvalitního, celokovového, záhradního
drtiče Shark (link shark), který bez problémů podrtí větve i s listím a dřevní stonky až do průměru 4,5 cm.
Náš tip: Štěpku z větví s větším průměrem můžete použít jako okrasný doplněk na Vaší zahradě (okolo keřů, chodníků,
pod stromy)
2.

Kompostujme a míchejme všechny materiály – pro správné fungování
celého procesu je nezbytné kontrolované přidávání a míchání všech
materiálů. Dusíkaté materiály (hnůj, trus, posečená tráva, kuchyňský
bioodpad, posklizňové zbytky ze zahrady) mícháme s uhlíkatými (dřevní
štěpka, piliny, hobliny, listí, sláma, papír) v objemovém poměru přibližujícím
se 1:1.

Náš tip: Uhlíkaté materiály vznikají v jiném období roku než dusíkaté, proto je dobré si je upravené uskladnit např. v
pytlích (link na naše „odolné“ plastové pytle) vedle kompostéru.
3.

Dostatečný přístup vzduchu – kompostování je aerobní proces a bez vzduchu všechen materiál jen hnije a zapáchá.
Proto je potřebné kompostovanou hromadu dostatečně provzdušňovat. Další prostor pro vzduch vzniká díky větším
částem materiálu (stonky, skořápky, drobné větvičky), které nám v kompostu vytvářejí vzduchové dutiny, které dodávají
kompostu strukturu. Důležitý je také výběr kompostéru s větším počtem větracích otvorů (link na Premium kompostéry)
a překopávání celého kompostu 1-2x po dobu rozkladu.
Náš tip: Pro ty z vás, kterým se nechce celou hromadu pracně překopávat doporučujeme použít pomůcku určenou na
provzdušňování a míchání kompostu - aerátor (link aerator)

4.

Správná vlhkost materiálu – správná vlhkost materiálu bezprostředně souvisí se splněním předcházejících třech zásad.
Bez dostatečné vlhkosti se celý proces zpomaluje a někdy se může až zastavit
a naopak při nadměrné vlhkosti dochází k hnilobnému procesu, případné
zkysnutí kompostu, což se projeví zápachem. Nadbytek a nedostatek vlhkosti
regulujeme podle potřeby a to buď přidáním vlhkého materiálu a vody, resp.
dodáním suchého materiálu a vyvětráním celého kompostu.
Náš tip: Správnou vlhkost zjistíme, tak že stlačíme hrst kompostovaného
materiálu v ruce (materiál z hloubky cca 20 cm pod povrchem). Pokud se po
stlačení mezi prsty objeví pár kapek, tak je vše v pořádku (cca 3-4 kapky).
Pokud se mezi prsty neobjeví žádná kapka nebo naopak. z ruky teče doslova
proud vody, tak kompost následně upravíme podle potřeby.
Obr. ▲ I takto se někdo zbavuje
zhnilých jablek v naší obci, i když
máme vyhrazené místo
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Výstava pro občany SOH

„Zemní plyn Pražské plynárenské, a.s. pro
zdravé životní prostředí občanů Hlučínska“.
POZVÁNKA
Vážení občané,
Vaše město nebo obec již odebírá levný zemní plyn od Pražské plynárenské, a.s. Pokud chcete
a můžete změnit dodavatele plynu nebo elektřiny, a poskytnete nám tyto údaje, provedeme Vám
na základě výše Vašich ročních odběrů porovnání nákladů s ostatními dodavateli těchto energií. Chceme předejít různým mýtům, neúplným a
často záměrně a účelově zkresleným informacím.
Porovnání nákladů a ostatní informace Vám na výstavě předáme v tištěné podobě k posouzení.
Regionální obchodní kancelář Pražské plynárenské v Ostravě uskuteční v úterý 23. září 2014 v kulturním domě v Hlučíně, ve středu 24.
září 2014 na zámku v Kravařích a ve čtvrtek 25. září 2014 v kulturním době v Dolním Benešově pro občany Sdružení měst a obcí
Hlučínska výstavu „Zemní plyn Pražské plynárenské, a.s. pro zdravé životní prostředí občanů Hlučínska“.
Výstava bude probíhat v uvedených dnech a místech vždy od 10. do 17 hod. a je určena i občanům z Bělé, Bohuslavic, Bolatic, Darkovic,
Darkoviček, Hatě, Hněvošic, Hošťálkovic, Chlebičova, Chuchelné, Kobeřic, Kozmic, Lhotky, Ludgeřovic, Malých Hoštic, Markvartovic,
Petřkovic, Píště, Sudic, Služovic, Šilheřovic, Štěpánkovic, Velkých Hoštic, Vřesiny a Závady.
Pražská plynárenská, a.s. představí auta na stlačený zemní plyn /CNG/, historii plynofikace měst a obcí na severní Moravě
a Slezsku,
novinky společnosti Thermona, tradičního českého výrobce plynových kotlů, zásobníků a regulací a německé společnosti JUNKERS Bosch
Termotechnika, nejvýznamnějšího světového výrobce, který nabízí veškerý sortiment tepelné techniky. Výrobky značky JUNKERS jsou v
řadě domácností a firem na Hlučínsku známy více jak 50 let. Na výstavě budou zástupci kominíků, protikorozní ochrany a termovizního měření
úniků tepla. Pro ty z Vás, kteří se z jakýchkoliv důvodů v uvedených dnech nemůžete zúčastnit naší výstavy a máte zájem o provedení
nabízených kalkulací a porovnání nákladů na energie, nabízíme služby naší mobilní kanceláře. Zavolejte a objednejte si tuto naši bezplatnou
službu na telefonech č.: 725 452 680 nebo 725 427 258 v době návštěvních hodin. Rádi za Vámi přijedeme kamkoliv.
Návštěvníci po předložení této pozvánky získají zajímavou cenu z tomboly.


Vzdělávání pro moderní venkov
Vzdělávací projekt pro občany v obcích Moravskoslezského kraje do 2 tisíc obyvatel,
který spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 3.1 –
Individuální další vzdělávání.
Občané se tak mohou zdarma vzdělávat přímo v naší obci, můžou si vybrat, v čem by se
chtěli vzdělávat (viz. níže) a své žádosti či přihlášky mohou přinést na Obecní úřad, kde
dostanou další informace.
Co by získali občané naší obce?
 bezplatné vzdělávání v nejdůležitějších oblastech pro současný praktický život
 semináře zajištěné profesionálními lektory s bohatými praktickými zkušenostmi v dané oblasti
 zdarma občerstvení v průběhu seminářů
Jaká témata seminářů nabízí?
ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI

Základy práce s počítačem

Práce s textem (Word)

Práce s tabulkami (Excel)

Práce s fotografií, obrázky a videem

Práce s mobilním telefonem a tabletem

Nejužitečnější online služby pro osobní i pracovní život
FINANČNÍ GRAMOTNOST
 Hospodaření domácnosti, peníze, placení, finanční trh, finanční produkty, finanční plánování
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Jak založit podnikání

Jak vytvořit úspěšnou nabídku pro zákazníka

Podmínky ziskovosti podnikání
Vzdělávání je určeno občanům v produktivním věku (nelze využít pro žáky, studenty a důchodce), vzdělávání bude poskytnuto
zdarma.


Chcete inzerovat v našem zpravodaji?
Příspěvky do Sudického zpravodaje
přijímáme na OÚ v Sudicích.

Ceník inzerce
Velikost cena
A4
500,00 Kč
A6
125,00 Kč

A5
A7

250,00 Kč
65,00 Kč

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete
někomu poděkovat … ? Vaše příspěvky můžete poslat emailem 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

Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 17490. Vydává Obecní úřad Sudice nákladem 200 výtisků.

