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Sudický zpravodaj č. 5/2014

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
milí přátelé, prázdniny právě skončily a já opět začínám psát úvod dalšího zpravodaje. Hned
druhý zářijový den přinesl celonoční déšť a samozřejmě se opět hrozivě zvedla hladina potoka
protékajícího naší obcí. V sedm hodin ráno byla už výška na 130 cm a o hodinu se přehoupla
přes 140 cm. Poté se nad touto výškou ustálila a po jedenácté hodině dopolední začala konečně
klesat. Společně s našimi dobrovolnými hasiči jsme byli opět v pohotovosti a vše se snažili hlídat.
V letošním roce se takto zvedla hladina snad už po páté. Dá se říct, že celý červenec bylo hezky
a málo vláhy, ovšem srpen si to vybral a vody bylo všude už dost. Běžela již druhá dekáda září
a teprve končily žně. Ale pro změnu začala sklizeň řepy a naši zemědělci se měli co ohánět.
Aspoň druhý víkend v září se snad na chvilku vrátilo babí léto a bylo dokonce pět slunečních dnů
bez deště. I v druhé dekádě září jsme se dočkali teplých a slunečných dnů, ke konci září, a to třeba ve středu 24. 9.
klesly ranní teploty na plus dva stupně, přes den pak byly jen občasné přeháňky a více či méně vydrželo hezké
počasí až do konce září. A nejen do konce září, babí léto se letos u nás zdrželo až do 20. října, kdy počasí bylo
většinou slunečné a víkendy byly přímo nádherné. Konec října, i když slunečný, už poznamenaly ranní mrazíky
a počasí nám dalo znát, že podzim je prostě tady.
V pondělí 1. 9. začal nový školní rok. Pro naši školičku slavnostní, protože při zahájení škola oslavila své
40. výročí otevření. Pro děti hlavně prvního ročníku to bylo něco nového, ale i pro další žáky čekalo ve škole plno
překvapení v podobě nových šaten, nové učebny pro fyziku, chemii a přírodopis a také opravené PC učebny či
nových světel v šatnách a cvičné jídelně. S pomocí vedení školy se nám tak společně podařilo ve škole udělat hezký
kus práce, který je vidět a pro děti to je jistě krásná změna. Naší škole a samozřejmě všem pedagogům,
zaměstnancům a hlavně dětem přeji, aby do školy chodili všichni rádi, cítili se tam hezky a bezpečně a škola aby
v Sudicích dále fungovala další dlouhou řádku let.
Po první brigádě na vjezdu na faru se pak konala brigáda další, které se účastnili zaměstnanci obcí Rohova
a Sudic, a také dobrovolníci - Antonín Nevřela, Josef Vavro, Jan Anděl a Martin Doležy. Bylo zde více lidí a další
etapa opravy vjezdu šla daleko rychleji a všem za tuto práci patří velké díky.
Myslivci vypozorovali, že na našem katastru se objevil nový živočich. Jedná se o vydru říční, která k nám zavítala
a byla spatřena na Petřatínských loukách. I tento živočich nám zvěstuje, že se u nás lepší životní prostředí a stahují
se k nám živočichové, kteří se v těchto lokalitách dlouho nezdržovali. Tak jako se před pár lety k nám vrátili užovky.
V září se také opravovala silnice I/46, od tanku ke státní hranici. Dělala to firma, kterou si vybralo ředitelství silnic
a dálnic Ostrava, po celé ploše se odfrézoval zhruba centimetr asfaltu a na to se položil takzvaný ruský asfalt. Silnice
sice vypadá dobře, ovšem od kol aut odlétávají kamínky a taky se zde nedá jezdit na kolečkových bruslích tak jako
dříve. Uvidíme, jestli tato oprava vůbec něčemu prospěla.
V sobotu 13. 9. se konal ve střelnici v pískovně již IX. ročník o putovní pohár Reného Vitáska ve střelbě z pistole.
Na tomto ročníku se sešla nevídaná účast střelců a to v počtu čtyřicet čtyři, z toho bylo deset žen. Areál střelnice byl
jako vždy krásně připraven. I když počasí nebylo pro střelbu úplně ideální, účast byla ohromná a jde vidět, že
v Sudicích umí připravit kvalitní střelecké závody. Mezi muži byl nejlepší Tomáš
Kalavský z Hradce nad Moravicí nástřelem 272 bodů z možných tři sta. Mezi ženami
byla nejlepší Petra Šimková ze Suchých Lazců s krásným nástřelem 262 bodů.
Krásné závody, jako vždy byly doplněny výborným občerstvením v podobě
vepřových steaků. Děkujeme pořadatelům.
V tuto sobotu se v Oticích konaly okresní dožínky pod patronátem zdejší obce
a MAS Opavsko. Na těchto dožínkách byla také soutěž “O zlatý koláč”. Soutěž
spočívala v upečení domácích koláčů, které se na dožínkách hodnotily ve dvou
kategoriích a to, normální sladké koláče plněné standartními nádivkami a v soutěži
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o Zelný koláč – plněný zelím. I naše obec měla v těchto soutěžích své zástupce v podobě Pavly Komárkové, Simony
Halfarové a Pavly Němcové a byly i úspěšné, protože se ve sladké kategorii umístily na pěkném pátém místě ze
třinácti družstev. Bohužel, děvčata neměly žádnou podporu z naší obce a i já jsem dostal vyhubováno za to, že jsem
si nedokázal udělat čas podpořit je. Děvčatům aspoň touto formou za reprezentaci naší obce děkujeme a přejeme
mnoho úspěchů v dalším pečení .
V sobotu 27. 9. se našim dobrovolným hasičům opět podařilo udělat hezkou akci v podobě “Vinobraní”. Již v pátek
zajeli na Jižní Moravu, oblast Pálavy, kde nakoupili víno a v sobotu se u nás v obci konaly po velmi dlouhé době
oslavy vinné révy čili vinobraní. Hasičárna byla připravena ve všech možných prostorách pojmout hosty lačnící po
dobrém vínu. A bylo co koštovat - byly připraveny hned čtyři druhy bílých vín, dva druhy červených a burčák. Pro
milovníky jiných poživatin bylo připraveno i pivo, guláš a bramborové placky. Burčák už došel kolem půl desáté večer
a nakonec se vypilo i všechno víno obou barev. Hasičárna byla nazdobena vinnými hrozny a bylo to příjemné
posezení. Dokonce i účast byla na naše poměry veliká a všechny místa k sezení byla v průběhu večera obsazována
střídajícími se návštěvníky. A hasiči nezapomněli ani na děti, pro které si přichystali několik soutěží a zábavných her.
Dá se říci, že nás svými nápady nezklamali a připravili hezkou akci.
XVII. Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo dne 5. října od 15:00
hodin, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích. Zúčastnilo se 11 chrámových
sborů, a to ze Štěpánkovic, Hati, Kobeřic, Hněvošic, Chuchelné, Bolatic, Oldřišova,
Ludgeřovic, Píště, Sudic a Kravař. Sbory vystoupily u oltáře, kromě sboru z Kravař, který
svůj program přednesl z kůru chrámu. Každé hudební těleso pod vedením svého sbormistra
zazpívalo tři písně. Před vlastním vystoupením každého sboru konferenciérka sbor
představila a řekla o něm základní informace, co se týká zahájení činnosti, repertoáru,
vystoupeních apod. Každý člen sborů byl na závěr odměněn památnou medailí
s vyobrazením šilheřovického kostela a názvem XVII. Setkání chrámových sborů 2014
v Šilheřovicích, taškou s upomínkovými předměty obce Šilheřovice a občerstvením.
Sbormistrům byla předána jako projev uznání kytice květů. Našemu chrámovému sboru děkujeme za reprezentace
naší farnosti.
V měsíci říjnu jsme rozmístili v naší obci takzvané QR kódy. QR KÓD je směsicí černobílých
čtverečků připomínající nevzhledně rozsypaný čaj s ohromujícím využitím. QR kód dokáže spojit svět
reálný se světem virtuálním prostřednictvím mobilního telefonu. Zkratka „QR“ pochází od vzniku
z anglického „quick response“, což v doslovném překladu znamená „rychlá odpověď“. A to tato
odpověď opravdu je. V praxi stačí vyfotit QR kód na Váš mobilní telefon skrze nainstalovanou aplikaci
qr čtečka, kterou máte nainstalovánu ve svém mobilním přístroji. Ta rozšifruje znaky kódu a přeloží je na žádané
informace jako například text, vizitku, či rozsáhlý internetový odkaz. Po vyfocení QR kódu se automaticky zobrazí
obsah, který QR kod, nejčastěji internetový odkaz. Tyto QR kódy jsou u Obecního úřadu, u obou našich kostelů,
tanku a letadla.
V letošním roce se nám kromě jiného podařilo získat také dvě dotace z Operačního programu životního prostředí
a to na Výsadbu zeleně před obecním úřadem v Sudicích a Výsadbu jednostranné aleje v obci Sudice, tato alej bude
vysázena od Agátu v severním cípu obce směrem na obec Třebom a bude zde vysazeno celkem 94 ks stromů
o výšce cca 200 cm a obvodem kmínku 12/14 cm. Skladba stromů bude - lípa srdčitá, javor mleč a jeřáb ptačí. Do
oplocenek zde bude vysazeno také 360 ks keřů a to ptačí zob, svída krvavá, šípek obecný a kalina obecná. Všechny
stromy a keře jsou vybrány jako typické rostliny zdejší krajiny s ohledem na požadavky dotace a ministerstvo
životního prostředí. Také zeleň kolem obecního úřadu má tvořit spolu s opraveným úřadem a dětským hřištěm
reprezentativní místo a prostor pro odpočinek a relaxaci. Kolem úřadu je již dnes vysazeno 6 ks třešní a jeden kus
smrk omorika, který by mohl do budoucna nahradit, náš již zestárlý vánoční strom v parku. Dále je kolem úřadu
vysazeno přes čtyři sta druhů různých keřů a sazenic, jedná se o borovice kleč, zimostráz obecný, ořechokřídlec
clandonský, levandule úzkolistá, zimolez kloboukatý, mochna křovitá, tavolník nízký, vajgélie křížená, růže, ostřice,
kostřava stříbrná, ozdobnice čínská a vousatec. Uprostřed celého parčíku bude plocha z nášlapných kamenů, ke
které bude postaven chodník, taktéž z nášlapných kamenů. Celá plocha se zaseje trávou. V dalším roce po
zakořenění trávy, budou na místo instalovány lavičky pro posezení. Oba projekty vyjdou naší obec na zhruba šest set
šedesát tisíc a dotace bude tvořena zhruba osmdesáti procenty.
V říjnu letošního roku se jako v jiných obcích celé České republiky konaly volby do
obecních zastupitelstev. Tímto bych chtěl poděkovat všem zastupitelům naší obce, kteří
se v období 2010 – 2014 zapojili do řízení naší obce a to nejen zastupitelům, ale všem
dalším občanům, kteří nám jakkoli pomáhali. Vzhledem k tomu, že v naší obci byly
v letošních volbách dvě kandidátky, chci tímto poděkovat i všem těm, kteří se do
zastupitelstva naší obce nedostali a dali své jméno na tyto kandidátky – děkuji Vám. No
a novým zastupitelům chci popřát v zastupitelstvu naší obce, pevné nervy, hodně elánu,
nápadů a účastí na jednáních vyplývajících s potřeb naší obce, tak aby naše obec a s ní
celé Hlučínsko vzkvétalo tak jak tomu bylo doposud.
V polovině měsíce října se nám ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Opava podařilo zajistit aspoň částečné
opravy na silnici do Sciborzic Wielkich. Silnice byla srovnána, dosypaná recyklátem a uválcovaná. Tyto opravy měly
být udělány už v létě, aby se asfaltový recyklát stačil trochu zpevnit sluníčkem, ale buďme rádi aspoň za tyto opravy.
pokračování na str. 3
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Doufám, že komunikace v takovém stavu přečká aspoň zimu. Budeme se snažit ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem tuto komunikaci opravit tak, aby cesta ze Sudic do Opavy byla tak kvalitní jako i na ostatních úsecích v Polsku.
Silnice patří Moravskoslezskému kraji a stará se o ní Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Jak jsme Vás již informovali v minulém zpravodaji, budou se v naší obci konat kurzy vzdělávání v projektu “Obec
21”. První kurz - Základy počítačové dovednosti proběhne v pátek 21. 11. 2014 v době od 16:00 – 20:00 hod. Druhý
kurz - Základy podnikání pak v pátek 28. 11. 2014 v době od 16:00 -20:00 hod. Přihlášky můžete podávat osobně na
OÚ, telefonicky na tel. 553 761 022 a e-mailem na starosta@obecsudice.cz a to na Základy počítačové dovednosti
do 7. 11. 2014 a Základy podnikání do 14. 11. 2014. Oba kurzy jsou zdarma včetně občerstvení a budou se konat
v Základní škole v Sudicích v počítačové učebně. U kurzu Základy podnikání je vhodné sdělit, zda uvažujete
o založení živnosti, nebo již podnikáte. Paní lektorka tyto informace velice ocení. Tyto kurzy jsou určeny pro občany
obcí do 2000 obyvatel (mimo důchodců a studentů) a mohou se na ně přihlásit i občané z okolí.
V sobotu 25. 10. pokračoval projekt s naší družební obcí Pietrowice Wielkie, tentokrát v Sudicích. Účastníci již
třetího společného projektu (nordic walking, aqua aerobik) a nyní “Jez zdravě, dbej o sebe, dobře se budeš cítit ve
svém těle”, se vydali pěšky z Pietrowic Wielkich (polská část) směrem na Sudice, kde je čekaly naše účastnice tohoto
projektu a společně vyrazili do Sudic. V sále restaurace U zlatého džbánu měli pak nachystáno občerstvení a účastnili
se semináře Návyky zdravé výživy. Kromě přednášky je naše účastnice projektu pohostily i vlastními sladkými
výrobky a samozřejmě došlo i na výměnu receptů. Všichni si na výrobcích pochutnali a ženy z Pietrowic Wielkich
odvezly některé výrobky domů, aby daly ochutnat svým rodinným příslušníkům. Bylo to velmi milé posezení, na
kterých vznikají přátelství třeba i přes recepty. A tato akce se bude v brzké době opět opakovat. Našim zástupcům
velmi děkuji.
Ještě bych Vás rád informoval o jedné nemilé věci, která se děje nejen v naší obci, ale také v širším okolí. Zhruba
před třemi týdny se v naší obci pohybovalo červené osobní vozidlo, jehož řidič se na zastávce autobusů obnažoval
před děvčaty a předváděl pohyby nemravné věci. Totéž se stalo i minulý víkend na cestě k myslivně a tentokrát to byl
řidič bílé dodávky. Všechny poznatky k těmto událostem jsme předali Polici Kravaře, která dále tyto věci šetří
a předává je kriminalistům v Opavě. Prosím o pozornost k takovému chování a veškeré poznatky prosím okamžitě
volejte na linku PČR 158, nebo na služebnu OOP Kravaře 553 761 233, popřípadě i na můj mobilní telefon
602 538 213. Společně tak můžeme předejít nemilým ba hrůzným událostem.
Vážení spoluobčané, na závěr mého povídání bych Vám rád poděkoval i za sebe, za Vaši přízeň, Vaše nápady
a jakékoliv připomínky v celém proběhlém volebním období. Přeji Vám i Vašim rodinám mnoho úspěchů v dalším
životě, hodně zdraví a spokojenosti. O tomto víkendu budeme vzpomínat naše zesnulé a budeme se setkávat na
hřbitovech či jiných pietních místech, se vzpomínkou na naše blízké. Těšme se ze svého života takového jaký je a
mějme se rádi. Aby i budoucí generace na nás vzpomínaly s láskou. Doufám také, že se spolu budeme setkávat
i nadále v dalších vydáních našeho Sudického zpravodaje.
Motto: Největším štěstím, je mít klid v duši.
Petr Halfar, starosta


Akce na listopad a prosinec:
Neděle 16.11.2014
Pátek 28.11.2014
Sobota 6.12.2014
Neděle 14.12.2014
Neděle 21.12.2014
Sobota 27.12.2014
Neděle 28.12.2014
Pondělí 29.12.2014
Úterý 30.12.2014

- Sudický krmáš – mše svatá v 8:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, odpoledne v 15:00 hod. v sále
restaurace U zlatého džbánu kulturní vystoupení Číše plná operety (Smolka), pořádá OÚ Sudice
- Setkání seniorů – od 15:00 hod. s vystoupením Josefa Meleckého v sále restaurace U zlatého
džbánu, pořádá OÚ Sudice
- Mikuláš – od 17:45 do 18:15 hod. v kostele sv.Jana Křtitele v Sudicích, po mši svaté
- Vánoční jarmark – od 14:30 hod. v ZŠ Sudice – pořádá ZŠ a MŠ Sudice
- Zpívání u vánočního stromu – od 17 hod. v parku na náměstí v Sudicích – pořádá OÚ Sudice,
maminky a zpěváci
- Vánoční turnaj v šipkách – od 13:30 hod.v sále restaurace U zlatého džbánu, kategorie děti, mládež
a dospělí – pořádají Saláti Sudice
- Zabijačkové hody – prodej od 10:00 do 12:00 hod. v hasičské zbrojnici – pořádá SDH Sudice
- Předsilvestrovský fotbal – v 10 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, ženatí proti svobodným – pořádá TJ
Sokol Sudice
- Předsilvestrovský hokej a bruslení – od 13:00 do 14:00 hod. Buly Aréna Kravaře, poté od 14:15 do
15:45 hod. společné veřejné bruslení s obcí Rohov – pořádá TJ Sokol Sudice a hasiči z Rohova
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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, a za Vinobraní
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci při fotbalových zápasech,
- Střeleckému klubu za péči o areál a pořádání Memoriálu Reného Vitáska
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
- Sdružení STROM za akce pro děti
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci na projektech a vzdělávání našich dětí a za oslavu 40. výročí ZŠ
- děvčatům za koláče na Okresních dožínkách v Oticích
- chrámovému sboru za účast na Chrámových sborech
- všem účastníkům společných Česko – polských projektů
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


Ohlédnutí za volebím obdobím 2010 - 2014
Zastupitelstvo obce Sudice v počtu devíti členů bylo zvoleno v komunálních volbách ve dnech 15. a 16. října 2010, ve
složení - starosta p. Petr Halfar, místostarosta Ing. Emil Josefus, členové p. Barbora Balarinová, p. Iveta Kryštofová,
p. Antonie Hladíková, p. Pavel Plachtzik, p. Jiří Zips, p. Erich Baránek a Ing. Milan Černohorský. V měsíci březnu
2012 nahradil p. Antonii Hladíkovou, z důvodu změny trvalého pobytu, p. Herbert Švančar.
Během čtyřletého období se zastupitelstvo sešlo celkem dvaadvacetkrát, kdy na svých zasedáních projednalo
nespočet problémů v otázkách týkajících se naší obce. Řešily se problémy našich spoluobčanů a také se získávaly
dotace na věci zlepšující společný život nás všech v Sudicích. Mimo zasedání se zastupitelé sešli i na několika
pracovních schůzkách, v kanceláři obecního úřadu i mimo ní, kde se řešily problémy přímo na místě.
Proinvestovali jsme zhruba čtrnáct milionů korun. Opravily se chodníky na ulici Hlavní a Kostelní, proběhla
rekonstrukce Obecního úřadu (okna, střecha, zateplení, fasáda, vnitřní prostory a sociální zařízení), rekonstrukce
bytových domů čp. 38 a 152 (okna, zateplení a fasáda), novou fasádu dostala i pošta a autobusová zastávka,
vysadila se zeleň v obci i v jejím okolí, rekonstruovaly se památníky II. světové války, pomáhalo se při údržbě obou
kostelů, rekonstruovaly se šatny a učebna fyziky, chemie a přírodopisu v základní škole, zakoupilo se hasičské
vozidlo (na úvěr, který se nám již podařil zaplatit) a také nový traktor s kabinou, postavilo se nové dětské hřiště u
bývalého kina, zmodernizovala se knihovna novým počítačovým vybavením, rekonstruovalo se veřejné osvětlení
(úspornější), zakoupily se kompostéry a štěpkovač, aj.
Na dotacích jsme během posledního volebního období získali cca 5 milionu korun. Nemalé dotace jsme získali
i z Úřadu práce na zaměstnance obce.
Samozřejmě se nám nepodařilo uskutečnit vše co jsme chtěli, toto je ovšem vše záležitostí financí, které se snažíme
pro naši obec získat.
Pokračování na str. 5
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Zastupitelstvu pomáhaly dva výbory (kontrolní a finanční) a také všechny složka naší obce. Finanční výbor pracoval
ve složení předseda ing. Milan Černohorský, členky paní Marta Švarcová a Ing. Marie Bočková, kterou vystřídala paní
Iveta Kryštofová. Tento výbor se sešel celkem desetkrát. Kontrolní výbor pracoval ve složení předsedkyně Barbora
Balarinová (místo paní Antonie Hladíkové, která se odstěhovala) a členové pan Pavel Plachtzik a Jiří Zips, ti se sešli
celkem šestkrát. Dále nám byly nápomocny i všechny složky naší obce a to TJ Sokol Sudice, SDH Sudice,
Myslivecké sdružení, Střelecký oddíl, sdružení Strom či Klub seniorů.
Tabulka ukazující účast zastupitelů na jednáních ZO (max. 22)
Petr Halfar
20x
Ing. Emil Josefus
22x
Ing. Milan Černohorský
13x
Pavel Plachtzik
14x
Iveta Kryštofová
20x
Barbora Balarinová
19x
Jiří Zips
21x
Erich Baránek
17x
Herbert Švančar
10x
Antonie Hladíková
6x
Kdo byl zvolen ve volbách do Zastupitelstva obce Sudice na nové volební období 2014 – 2018 již všichni
víme. V jakých funkcích rozhodne teprve ustavující zasedání Zastupitelstva obce Sudice, které se bude konat
3. listopadu 2014 v 17:00 hod.




"Jez zdravě, dbej o sebe, dobře se budeš cítit ve svém těle" - tak se
jmenuje polsko-český projekt, který plní skupina sudických žen společně s ženami z Pietrowic Wielkich a okolních
polských obcí. Zahájen byl 30. srpna 2014 a bude pokračovat až do konce února 2015. Projekt je koncipován tak, aby
ženám ukázal možnost změnit svůj životní styl. V rámci cvičení, které probíhá v Pietrowiciach W., si ženy mají možnost
osvojit sestavu cviků pilates, mental body či shape, zařazeny jsou přednášky o zdravém jídle, jak číst etikety na
potravinách, na co si dát pozor při nakupování potravin a v neposlední řadě i ukázky přípravy jídel, např. jsme měli
možnost podílet se na přípravě jídel vegetariánské nebo indické kuchyně a jídla také ochutnat. Zajímavá akce se
uskutečnila 18. října 2014, kdy jsme po hodině cvičení pilates měli cooking clash. Tři smíšené česko-polské skupiny
dostaly za úkol připravit, příp. ugrilovat z daných potravin rozmanitá jídla dle svých nápadů a chutí a porota pak vybírala
nejlepší jídlo. O týden později 25.10.2014 vyrazily polské ženy ve 14.00 hodin z Pietrowic W. a my v tuto hodinu jsme
vyšly ze Sudic, abychom se v polovině cesty setkaly. Poté jsme došly do Sudic, kde
byla prohlídka kostela a pak jsme společně při občerstvení v restauraci U zlatého
džbánu vyslechly další dietologickou přednášku a společně s polskými ženami jsme
měli možnost si popovídat a předat oboustranné zkušenosti. Čekají nás další hodiny
cvičení a také festival salátů a příprava sushi. Je to již třetí projekt, který společně
realizujeme. Prvním projektem byla rychlá chůze "nordic walking", druhým
projektem "agua aerobic" v Kravařích a v letošním roce tento projekt.

























Příspěvek do zpravodaje: Antonie Vavrová
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Slovo ředitelky:

Zprávy ze školy a ze školky
Oslava výročí sudické školy se opravdu povedla
1. září letošního roku oslavila Základní škola v Sudicích své kulatiny, konkrétně 40. výročí. Toto významné
školní jubileum jsme již v červnu oslavili úspěšnou „ŠKOLNÍ AKADEMIÍ“, na kterou právě 1. září, po úvodním
zahájení nového školního roku, navazoval „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, v rámci něhož si všichni návštěvníci mohli
prohlédnout současné prostory školy, především pak zcela moderní učebnu fyziky, chemie, přírodopisu
a také zbrusu nové šatny v podobě osobních skříněk našich žáků. Školou přítomné hosty provázeli pedagogové
V rámci „ŠKOLNÍ AKDEMIE“ vydala naše škola almanach k 40. výročí, který se setkal s pozitivní reakcí
hostů. Almanach se zabývá současností a také budoucností sudické školy. Výstava fotografií z historie sudické školy
ve vstupní hale a přilehlých prostorách bude ke zhlédnutí celý letošní školní rok.
Tato velkolepá oslava by se jistě neobešla bez velké podpory našich sponzorů, kterým patří srdečné
poděkování. Byli to právě oni, kteří se velkým dílem zasloužili o její
konání. Zvláštní poděkování pak patří panu Herbertu Švančarovi ze
Sudic, který celou akademii zaznamenal na kameru a škole tak daroval
krásnou vzpomínku na oslavu 40. výročí. Děkujeme všem sponzorům,
pedagogům i žákům, kteří se na realizaci oslav jubilejního výročí školy
podíleli. Děkujeme rovněž všem hostům za vytvoření skvělé atmosféry
oslav.
SPONZOŘI:
BARÁNEK ERICH (Sudice)
CSÖLLEOVÁ IRENA (Rohov)
HALADĚJ ALEŠ (Sudice)
ISOTRA a.s.
LECIÁN KAREL (Sudice)
OBEC SUDICE
ŠVANČAR HERBERT (Sudice)
ZIPSOVÁ OLGA (Sudice)

BARTOŠEK JAROMÍR (Sudice)
DUDA JAROSLAV (Sudice)
MANŽELÉ HALFAROVI (Rohov)
KLINGEROVÁ DAGMAR (Sudice)
OBEC ROHOV
OBEC TŘEBOM
VANÍČEK DAVID (Sudice)
ZIPSOVÁ RŮŽENA (Sudice)



EKOLOGICKÉ AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLY
Sběr plastových víček.
V loňském roce žáci naší školy spolu se svými rodinnými příslušníky sbírali
plastová víčka. Sběrem jsme podpořili koupi speciálního rehabilitačního kočárku
pro dvě děti – Adélku a Matyáše. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.
Také ve školním roce 2014/2015 bychom rádi sběrem víček podpořili další
nemocné děti.
Sběr vysloužilých baterií, elektrospotřebičů a tonerů.
Projektu RECYKLOHRANÍ se naše škola účastní již několik let. Sběrem
vysloužilých baterií a elektrospotřebičů získáváme body, které v katalogu odměn směňujeme za praktické školní potřeby. Nově
v letošním roce sbíráme navíc i tonery z tiskáren. V loňském školním roce největší množství baterií a elektrospotřebičů nasbírali
žáci 2. třídy, na druhém místě se umístili žáci 1. třídy a třetí byli žáci 3. třídy. Děkujeme a gratulujeme.
Podpořte i v letošním školním roce své děti ve sběru vysloužilých baterií, elektrospotřebičů a tonerů, a vítězná třída získá
zajímavé odměny.
Ing. Hana Nováková
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Tvořivá soutěž PODZIMNÍČEK
S příchodem podzimu se mohli žáci naší školy zapojit do tvořivé soutěže s názvem PODZIMNÍČEK.
Z potřebných přírodnin (listů, kukuřice, jeřabin, šišek, dýně, brambor, bukvic, kaštanů, ořechů, kůry dřevin, mechu)
a uplatněním nápadů a fantazie vznikaly krásné podzimní výrobky, které děti přinášely do školy. Jako každý rok jsme
byli velmi překvapeni, jaké krásné a nápadité výrobky se podařilo dětem vyrobit.
Na konci soutěže se sešlo 34 výrobků, jeden hezčí než druhý. Vybrat ty nejkrásnější pomohli svým hlasování sami
žáci.
A jak to tedy dopadlo?
I. kategorie: 1. a 2. třída
1. Michal Gorcsakovszki (1. třída)
2. Robin Hrušťák (1. třída)
3. Maxmilián Slanina (2. třída)
II. kategorie: 3. - 5. třída
1. Denisa Zámečníková (5. třída)
2. Klára Kašná (4. třída)
3. Ivo Harazim (4. třída)
III. kategorie: 6. - 9. třída
1. Veronika Halfarová (7. třída)
2. Dominika Strnisková (7. třída)
3. Veronika Hluchníková (8. třída)
Za organizaci soutěže Mgr. Kateřina Hrubá a Mgr. Zdeňka Diňová.



3. místo aneb… Bronz a cenné zkušenosti se počítají
V úterý 28. října 2014 se žáci 8. třídy ZŠ a MŠ Sudice opět zúčastnili MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE NÁŘEČÍ
MORAVSKÉ (PRAJSKÉ) v polských Křanovicích. Školu jmenovitě reprezentovali - Adam Lampa, Daniel Šušolík,
Tereza Nevřelová, Sára Nemčeková a Eleanor Samy. Tématem letošního VIII. ročníku byla „JUBILEA“. Naši žáci
předvedli odborné porotě scénku s názvem – „Roxy slaví plnoletost aneb netradiční oslava 18. narozenin jednej
děvuchy“. Naši mladí herci letos obsadili krásné třetí místo, ke kterému jim ze srdce blahopřejeme. I když jsme možná
podle někoho získali „pouze“ bronz, náš cíl byl přesto naplněn. Naši žáci získali další cenné zkušenosti, předvedli svá
herecká nadání a pobavili přítomné publikum, od kterého sklidili zasloužený potlesk. Herci si zaslouží slova chvály
ještě z jednoho důvodu. Přestože mohli trávit 28. říjen kdekoli jinde, rozhodli se i ve svém volném čase reprezentovat
svou školu a za to jim patří „VELKÝ DÍK A UZNÁNÍ“. Děkujeme.
Mgr. Michal Kunický
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PLASTELÍNA, DRÁTEK TENKÝ – MŮŽEME SI HRÁT S PÍSMENKY
Naši nejmladší žáci, 1. třída, již v prvních měsících školního vyučování začali poznávat písmenka. Jak písmenka
ztvárnit? Pomocí tužky nebo už psacím perem, ničím takovým. Začali jsme plyšovým modelovacím drátkem a
plastelínou. Dařilo se nám véééélmi dobře. Sami zkuste poznat vymodelované a vyrobené písmenko.














BAREVNÝ PODZIM V 1. TŘÍDĚ
Žáci 1. třídy si vyzkoušeli, jak krásný a kouzelný může být podzim. S pomocí různě zbarveného spadaného listí a
polních plodin si sami vlastnoručně vytvořili koláže a podzimní věneček, který jsme pověsili na vstupní dveře do třídy.
Jak se Vám líbí naše první podzimní výrobky ?





Drakiády aneb…Pouštění draků k podzimu prostě patří
Na hřišti v Sudicích proběhly v říjnu 2014 dvě klasické podzimní akce – „Drakiády MŠ a školní družiny“. Děti si užily
skvělé akce, které byly plné legrace a nejrůznějších leteckých výkonů. Všude okolo byl slyšet dětský smích a obloha,
byť jenom na chvíli, patřila celá barevným drakům.
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Občanské sdružení ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Sudice Luční 131, 747 25 Sudice,
tel. 608 867063

IX. ročník střeleckého závodu,
O putovní pohár Reného Vitáska,
který se konal 13.9.2014 na střelnici v Sudicích.
Tak nám zase utekl jeden rok a opět jsme se setkali na naší střelnici abychom
si zazávodili. S ohledem na předešlé roky byla letos účast střelců velice vysoká.
Závodu se zúčastnilo celkem 44 střelců, což tady ještě nebylo. Samozřejmě, že
jsme z toho měli velkou radost, protože si myslíme, že si na našich závodech střelci odpočinou a v klidu se pobaví
v krásném prostředí.
Letos byl u zahájení a ukončení závodu přítomen místostarosta Emil Josefus, kterému touto cestou děkujeme.
Samozřejmě, že poděkování patří i manželům Vitáskovým a Hradilovým, kteří nám poskytují hodnotnou cenu.
U předávání cen byl přítomen syn Reného s přítelkyní, kteří předali diplomy a ceny závodníkům. Touto cestou
děkujeme za jejich přítomnost.
Závodu se zúčastnilo 44 střelců z toho bylo 10 žen.
Průběh střeleckého závodu byl zachycen na několika fotografiích, které jsou ve spodní části článku a samozřejmě
je pořízen i kamerový záznam : http://www.crtv.cz.
Kategorie MUŽI:
Kategorie ŽENY:

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Tomáš Kalavský
Jiří Popek
Lubomír Šimek
Petra Šimková
Mačrtina Václavíková
Soňa Krömrová

Hradec
Orlová
Suché Lazce
Suché Lazce
Píšť
Kobeřice

272 bodů
270 bodů
270 bodů
262 bodů
261 bodů
178 bodů

Pár fotografií
z akce




Petr Weimann v.r.
Předseda ZO AVZO TSČ ČR SK Sudice
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Fotbalové okénko
Ve druhém kole okresní soutěže III. třídy, zavítali naši fotbalisté do Štěpánkovic, kde
se utkali s místním B mužstvem. Bohužel zřejmě v nejslabší sestavě, protože chyběla
větší polovina základu mužstva. Přesto se naši blýskli dobrým výkonem, ujali se vedení
1:0 brankou Jirky Plachtzika, který dal za Sudice první branku. Soupeř ovšem brzy vyrovnal, ale naši se opět
ujali vedení a poločas skončil vedením Sudic 4:2. Naši ovšem vedení neudrželi a všechny branky, které jsme
obdrželi, byli po inviduálních chybách, kdy domácí vyrovnali v posledních deseti minutách utkání. Vinu ovšem
nese i nepřesný rozhodčí, kterému se domácí nechtělo vylučovat ani po úderu do obličeje. Branky Sudic - 2x David Havranke,
Jirka Plachtzik a jedna z posil z Ostravy Mario.
K dalšímu utkání přijelo do Sudice B mužstvo Píště. Zápas začal oťukáváním a hosté působili lepším dojmem. Ovšem naši dali
v desáté minutě první gól a po chvíli přidali další. Hostům se podařilo snížit po trestném kopu a dorážce. Naši ovšem ještě do
poločasu přidali jednu branku a poločas skončil 3:1. Dá se říct, že diváci na něco takového čekali. Sudice byly konečně v plné
sestavě a druhý poločas to přišlo. Nádherné branky, Michal Kryštof nekompromisní hlavičkou, Petr Kubjatko krásné nůžky a další
branku přidal, když si ve velkém vápně povodil celou obranu a přidal už šestý gól Sudic. Naši ke konci zápasu prostřídali a hostům
se podařilo snížit v závěru zápasu na konečných 6:3 pro Sudice. Kdo byl na fotbale, určitě nelitoval, viděl 9 branek a hezký fotbal.
Branky Sudic 2x Petr Kubjatko a Michal Kryštof, po jedné Tomáš Riemel a Andreas Schwenzner, pochvala ovšem patří celému
mužstvu.
V neděli 14. 9. vyjeli naši fotbalisté do Štítiny. Bohužel jsem na tomto zápase nebyl, tak jen pár postřehů z lavičky. Domácí měli
velmi mnoho šancí. Sudice ovšem tentokrát podržel brankář Hartmann. Našim se podařilo z několika brejků vytěžit dvě branky
Petra Kubjatka. Domácí pak v závěrečném tlaku ovšem netrefili ani prázdnou branku a Sudice si odvezly tři body za vítězství ve
Štítině 0:2.
Další neděli 21. 9. zavítalo do naší obce družstvo Služovic, které spadlo z Okresního přeboru. Naši ovšem nezačali dobře a po
chybách brankáře a stopera jsme prohrávali ve dvacáté minutě 0:2. Naši si ovšem vytvořili plno šancí, bohužel se jim také mnoho
nepodařilo proměnit. A když se nám podařilo snížit na 1:2, a po té v závěru utkání navýšit tlak na branku hostů, dostali jsme gól na
1:3. V závěru korigoval tečovanou střelou a brankou Petr Kubjatko na 2:3, ovšem času už zbylo velmi málo a zápas skončil
vítězstvím hostů 2:3.
Další zápas se měl hrát v sobotu 27. 9. v Bohuslavicích. Tento byl bohužel ještě v sobotu zrušen pro nezpůsobilý terén.
O náhradním konání zápasu Vás budeme včas informovat.
V neděli 5. 10. přijelo k místnímu derby B mužstvo Strahovic. Zápas byl fotbalově celkem dobrý, ovšem naši hráči vlastně
pořádně nevystřelili na branku soupeře a souhra týmu nebyla také ideální. Zápas také skončil výhrou hostů 1:2, ovšem branku si
hosté vlastně dali sami, kdy brankář hostů nezpracoval malou domů a míč mu utekl do brány.
Další neděli 12. 10. zavítalo do Sudic B mužstvo Oldřišova. Zápas to byl ze začátku velmi otevřený a hra se přelévala od branky
k brance. Hosté se dokonce ujali vedení 0:1. Našim se ovšem podařilo vyrovnat a do poločasu tedy přímo do kabiny vstřelit
hostům ještě jednu branku a poločas tak skončil 2:1. Ve druhém poločase již nebylo pochyb o tom, kdo na hřišti vládne a celkové
skóre se zastavilo na konečném výsledku pro Sudice 6:1. Pro diváky určitě zajímavý zápas, hra nahoru a dolů. Hodně branek,
ovšem také dost chyb, naši obránci nabídli hostům minimálně tři tutovky na skórování a jen díky domácímu gólmanovi jsme více
branek nedostali. Góly domácích - David Havranke, návrat po pěti zápasech a opět hattrick, po jednom Patrik Vítek, Lukáš Kartous
z penalty a Pavel Baránek. Konečně jsme zase viděli v Sudicích fotbal, který se nám líbil.
V sobotu 18. 10. se naši fotbalisté vydali do Chlebičova k zápasu s tamním B mužstvem, které do té doby mělo samé vítězství
a jedinou remízu a tím bylo jasným lídrem naší tabulky. Ovšem jedna věc je tabulka a úspěchy a druhá věc pak samotný zápas.
Hřiště bylo celkem podmáčené a dělalo problém oběma mužstvům. Naši si od začátku vytvořili mírnou převahu a v prvních deseti
minutách měli tři šance a další se jim podařila proměnit Patrikem Vítkem na 0:1. Poté hra našeho družstva upadla a domácí měli
více ze hry a kolem 38 minuty se jim podařilo vstřelit během dvou minut dvě branky a jít tak o poločase do kabin s vedením 2:1.
Naši se ovšem nevzdali a ve druhém poločase si opět vytvořili plno šancí. Jednu z nich po centru využil David Havranke
a hlavou vyrovnal na 2:2. Ve druhém poločase se na hřiště dostal i střídající Pavel Baránek a po hezké akci upravil vedení našeho
mužstva na 2:3. Domácí znervózněli a posledních deset minut už někteří viděli rudě. Ovšem vyrovnat se jim již nepodařilo a naši si
z Chlebičova odvezli cenné tři body a i skalp neporaženého družstva.
Poslední domácí zápas podzimu se odehrál v neděli 26. 10. v Sudicích, kde přijelo poslední mužstvo naší tabulky Dobroslavice.
Zápas začal svižně a hosté měli hned ze začátku první šanci. Naši ovšem udeřili hned z protiútoku a Petr Kubjatko, ranou z dálky
otevřel skóre mna 1:0. O pár minut přidal také druhou branku hlavou po centru z pravé strany. Skóre se ovšem nezastavilo, další
dvě branky přidal David Havranke a po dalším centru z pravé strany také Andreas Schwenzner. Skóre o poločase se zastavilo na
čísle 5:0. Diváci byli namlsaní a čekali další nadílku v podobě branek. Naši ovšem v průběhu druhého poločasu prostřídali pět
hráčů, aby se na hřiště dostala celá lavička a na souhře to bylo
znát, i když jsme měli několik šancí, které se nám nepodařilo
proměnit. Soupeř poté po zmatcích v našem pokutovém území
snížil na 5:1 a z dost přísně nařízené penalty i na 5:2. Naši
ovšem nesložili zbraně a v závěru zápasu přidali další dvě
hezké branky Tomášem Zipsem a Tomášem Riemlem. Poslední
domácí zápas skončil konečným výsledkem 7:2.
Poslední dva zápasy letošního podzimu
NE 2.11.2014 14.00 Budišovice – Sudice
SO 8.11.2014 14.00 Bohuslavice B - Sudice
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II. Naše Sudice, popis obce
6.

Sudice jako místo konání trhů

Náměstí bylo vždy zároveň tržištěm. Jako město, respektive městečko, měly Sudice podle Hlubčického
městského práva oprávnění konat trhy, což znamenalo, že se ve městě mohly konat pravidelné trhy a mohl zde být
organizován nákup a prodej zboží a zemědělských produktů. Tyto trhy byly nejbližší a nejpohodlnější možností jak
zpeněžit nadbytečné produkty. Zároveň byli sedláci a statkáři dodavateli surovin pro řemeslo a obchod.
Pro Sudice není dopodrobna známo, kdy a v jakém rozsahu propůjčili zeměpáni Sudicícm tato práva. Hlučín
a Krzanowice dostaly tržní práva ve vícero etapách. Císař Ferdinand II. propůjčil Hlučínu 1. května 1528 třetí
a 21. února 1562 čtvrtý jarmark. Je známo, že v minulosti mohly být v Sudicích 4 zvířecí trhy, 4 jarmarky a každý
čtvrtek se směl konat týdenní trh. Města jako Krzanowice, Kietrz, Hlučín, Benešov a určitě také Sudice dostala právo
9
konání čtyřech jarmarků už před třicetiletou válkou. Augustin Weltzel o tom přesně referuje.
Tvrdí se, že tato tržní práva propůjčila Sudicím císařovna Marie Terezie. Skutečnost je ta, že Sudice měly tato
práva již dlouho před císařovnou Marií Terezií. Její otec, císař Karel IV., zemřel 20. října 1740. Když se Marie Terezie
ujala vlády, musela nejdříve zajistit svou dědičnou posloupnost. Už 16. prosince 1740 vtáhnul Pruský král Friedrich II.
do Slezska a obsadil větší část země. Od této chvíle se dostaly Sudice pod pruskou nadvládu. Propůjčení tržních práv
městečku Sudice pruskou vládou není známo. Při rozvinutém stavu pruské byrokracie by ale toto bylo určitě možné
nalézt v archívech. Když byla roku 1745 zvolena Marie Terezie císařovnou, byly Sudice už téměř čtyři roky začleněny
do správy pruské provincie Slezsko.
Od Friedricha II. nedostaly Sudice žádná tržní práva. On byl tím, který roku 1743 zrušil Sudicím městská práva,
ale nechal práva tržní. Sudice se nazývaly městysem.
Na trzích vládl čilý ruch. Z blízka i daleka se sjížděli prodávající a nakupující, z Kietrře, Nasiedla, Oldřišova,
Pilszcze, Hněvošic, dokonce z Hlubčic. Z Rohova, Třebomi, Sciborzyc,
Krzanowic, Velkých Petrovic, Chuchelné, Kobeřic přijížděli návštěvníci
s koňskými potahy a pěšky. Stánky prodávajících byly postaveny vždy
podle přesně připraveného schématu, tak jak je zřejmé z plánku.
Během konání trhů měly samozřejmě také hospody a obchody
kolem náměstí velkou návštěvnost a tomu odpovídající tržby.
Také Sudičtí řemeslníci nabízeli na trzích své výrobky, horlivě se
snažili získat zakázky. V minulém století mělo právě řemeslo v Sudicích
svou dobu rozkvětu. Organizováni v pěti společenstvech /ceších/
pracovalo okolo roku 1850 200 mistrů s tovaryši a učedníky nejen pro
potřeby obce, ale také pro trhy v nejbližším okolí. Cechy stavěly na
mistry vysoké nároky, cesta k tomu stát se mistrem byla dlouhá a těžká.
Každý učedník se musel většinou 4 roky učit, pak 4 až 8 let pracovat
jako tovaryš, eventuálně jít na vandr a teprve pak mohl usilovat o složení
mistrovské zkoušky.
Roku 1914 se konal v Sudicích poslední jarmark. Sudice se staly
mezitím zemskou obcí a ztratily tržní práva.
Mezi lety 1920 až 1938 byly navštěvovány trhy v Opavě a Hlučíně
zejména obyvateli Sudic. Podle kalendáře z roku 1938 se konaly
v Opavě dva třídenní jarmarky v květnu a listopadu, koňský trh
užitkového dobytka první úterý každého měsíce, trh jatečného dobytka
každé úterý a čtvrtek, trh se selaty každý pátek a sobotu.
Hojně navštěvované byly také trhy v Hlučíně. Od října 1938 se stala
hlavním tržním městem pro obyvatele Sudic Ratiboř.

9

Weltzel, Augustin: Osídlení země položené severně od řeky Opavy
Nakladatelství E Kothe, Hlubčice 1841
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Probíhající komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Sudice
Komplexní pozemkové úpravy byly zahájeny dne 6. 8. 2014 na základě žádosti obce Sudice a dalších vlastníků zemědělských
pozemků v daném katastrálním území z důvodů prostorového a funkčního uspořádání pozemků (scelení pozemků, rozdělení
spoluvlastnictví atd.), úpravy vodohospodářských poměrů a realizace protierozních a protipovodňových opatření pro ochranu obce
před povodněmi. Dalším důvodem pro zahájení řízení byla i skutečnost, že o pozemkové úpravy zažádali vlastníci nadpoloviční
výměry zemědělské půdy v k.ú. Sudice.
Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
o postupu při provádění pozemkových úprav č. 13/2014 Sb.
Zadavatelem pozemkových úprav je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem
v Ostravě. V technických záležitostech se můžete obracet na věcně a místně příslušný správní úřad: Státní pozemkový úřad Pobočku Opava, Krnovská 2861/69.
Po výběrovém řízení na zpracovatele pozemkových úprav svolá pozemkový úřad ve vaší obci úvodní jednání, na které pozve
účastníky řízení (vlastníci pozemků, dotčené organizace a orgány státní správy) v předpokládaném obvodu pozemkových úprav.
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a průběhem pozemkových úprav. Dále upozorňujeme, že budou ve
vašem katastru započaty geodetické činnosti, kdy bude probíhat zaměření skutečného stavu v terénu a komisionální zjišťování
průběhu hranic pro stanovení obvodu pozemkové úpravy. Přesné termíny konání úvodního jednání a zahájení geodetických
činností bude zveřejněno na úřední desce obce Sudice.
Bližší informace o pozemkových úpravách získáte zde: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/pozemkove-upravy/pozemkoveupravy/co-jsou-pozemkove-upravy/
Za Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj - Pobočku Opava
Ing. Markéta Fojtíková


SIGSERVIS s.r.o.
Jaselská 2942/31,Opava,74601
 Instalace čerpadel a vystrojování
studen a vrtů dle potřeb zákazníka
 Prodej čerpadel a domácích vodáren
včetně jejich sestavení a instalace u
zákazníka
 Opravy čerpadel včetně záručního i
pozáručního servisu
 Opravy a prodej elektromotorů
 Poradenství
Kontakt: +420 739 622 245
+420 739 439 887
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REVENGE
kontejner na oděvy
aj.
V období od dubna do
června 2014 jsme sesbírali
v SUDICÍCH následující hodnoty oděvů:

červenec
srpen
září

2014 244 kg
2014 98 kg
2014 208 kg

Radana Peková
REVENGE, a.s.
Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 Stodůlky,
PSČ : 155 00
IČO : 28101766 DIČ: CZ28101766
Provozovna a korespondenční adresa :
Dřevařská 1418/7
680 01 Boskovice
Mobil : +420 773 380 446
Tel.: +420 516 411 765
E-mail:alespeka@revenge.as






POPELNICE
Uvedená cenová nabídka je
vč. DPH 21 %
a při odběru 10 ks popelnic
a více dopravné zdarma.
Popelnice KUKA síla plechu 0,8 mm -- 772,- Kč/ks.
Popelnice KUKA síla plechu 1 mm -- 829,- Kč/ks.

Celou nabídku naleznete
www.popelnice.net

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Firma Bláža steel, s.r.o. Ostrava provádí ekologickou likvidaci vozidel. Provádí výkup autovraku a bezplatný odtah
nepojízdných vozidel, autovraků včetně protokolu o ekologické likvidaci.
Potřebujete se zbavit autovraku, které Vám hyzdí Vaší obec a znečišťují životní prostředí? Rádi Vám pomůžou.:
" Vážení občané, právě provádíme výkup a bezplatný odtah nepojízdných vozidel, autovraků, osobních
i nákladních včetně protokolu o ekologické likvidaci. Nabízíme zajímavé výkupní ceny. Více informací na
webu obecního úřadu nebo nonstop na infolince 777 321 587 nebo internetových stránkách
www.vykupautovraku.com. Děkujeme."
Pro případnou spolupráci nás prosím kontaktujte.
Fakturační údaje:
Bláže steel, s.r.o.
28. října 277
Ostrava- Hulváky
709 00
IČO: 63471710
DIČ: CZ6371710
Tel.: +420 777 321 587
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Vančurova o.p.s., Opava

Využijte nabídky posledních několika volných míst v Domově pro seniory Vila Vančurova (bývalá porodnice Opava). Nabízíme
24 hodinovou péči o seniory nad 65 let se sníženou schopností sebeobsluhy a vyžadující dopomoc druhé osoby. Krom základní
péče se náš domov vyznačuje příjemným a novým prostředím, možností využít rozsáhlou zahradu, poskytováním široké škály
aktivit, balneoterapii a především individualizovanou péčí odborného personálu.
Prostřednictvím péče zaměřené na Vaši osobu a Vaši osobní historii se snažíme, aby byl pro Vás pobyt v našem domově co
nejpříjemnější, abyste se cítili téměř jako doma.
Nabízíme také Odlehčovací službu – ta je určena pro klienty již od 50 let a pro seniory se sníženou schopností sebeobsluhy. Jde
o krátkodobý pobyt od 7 dní do 3 měsíců. Potřebujete si odpočinout od náročné péče o pečovanou osobu, zregenerovat síly nebo
si zajistit své osobní věci (např. delší vyšetření v nemocnici, rehabilitaci), či nemáte jak vyřešit aktuální problém, kdo bude
pečovat? Obraťte se na nás, můžeme Vám pomoci.
Soběstačným seniorům, nebo těm, jež nepotřebují vysokou míru podpory, nabízíme jednopokojové byty, kde Vám můžeme zajistit
také služby péče.
Pro více informací navštivte www.vilavancurova.cz, kontaktujte nás na tel. 731 152 926 nebo nás navštivte osobně na
ul. Vančurova 5, Opava.
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KRMÁŠOVSKÝ SLAVNOSTNÍ KONCERT
Nabízíme Vám shlédnutí svátečního jubilejního pořadu - to nejlepší z minulých představení,
které se odehraje ve scénických dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují
protančené melodie ze známých operet – Veselá vdova, My Fair Lady, Ostrov milování, Divotvorný hrnec,
Pepina, Děvčátko s kolonie, Čardášová princezna a další.
Karel Smolka
sólista opery a operety Slezského divadla v Opavě

neděle 16. listopadu 2014 v 15:00 hod.
sál restaurace U zlatého džbánu Sudice
vstupné - zdarma


VÁNOČNÍ JARMARK
spojený s vystoupením žáků ZŠ a MŠ
v neděli 14.12.2014 od 14:30 hod. v ZŠ a MŠ Sudice
Přijďte si s námi užít příjemné adventní odpoledne.
TĚŠÍME SE NA VÁS.

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.

