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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
opět se dávám do psaní dalšího pokračování našeho zpravodaje. Čas utíká jako voda a s ním
nám i život probíhá před očima a utíká jako zajíc. Když se Vám tento zpravodaj dostane do rukou,
bude jedna třetina roku 2015 za námi a zároveň to bude do letních prázdnin, co by kamenem
dohodil. Nevím, ale čím jsem starší, tak se mi zdá, že ten čas běží čím dál rychleji. Ono se mi to
asi nezdá, spíš to bude pravda. Proto neleňme a pojďme po stopách času, který právě uběhl.
Začátek března byl velmi jarní. Pak, od 4. do 14. března bylo počasí spíše aprílové, bylo zima
a deštivo. Týden bylo hezky, akorát v neděli 22. března, kdy jsme vítali
jaro, byla zima a sluníčko nesvítilo. Mezitím jsme v pátek 20. března
přivítali astronomický příchod jara a zároveň bylo tento den i zatmění slunce. Počasí v tento
pátek bylo opravdu sluníčkové. Proto bylo i ideální počasí k pozorování tohoto zatmění, ovšem
jen s řádnými pomůckami. Bylo to opravdu pěkné a zajímavé.
Počasí se v dalších dnech umoudřilo, na březen bylo dá se říci opravdu jarní. Už ve středu 25.
března jsem při cestě do Ostravy, mezi Bolaticemi a Dolním
Benešovem spatřil prvního čápa, opravdový to znak příchodu jara. Začátek dubna
byl nejen studený, ale hlavně větrný a také opět se znaky zimy, tedy s občasným
sněžením. Tedy opravdové “aprílové” počasí. No a zelený čtvrtek, ten jsme mohli
přejmenovat na zelenobílý a velký pátek, ten byl bílý úplně. Od rána na zemi ležela
vrstva pár centimetrů sněhu. Neděle byla v pohodě, ale pondělí velikonoční, to byl
zase mazec. Sluníčko se střídalo se sněžením a to hned několikrát, bylo to
“velikonoční aprílové pondělí”. Další dubnové počasí už bylo takové normální
a příhodné pro svůj čas.
Teď několik věcných poznámek. Byl jsem upozorněn občany naší obce, že se opět rozmohl nešvar se psími
exkrementy. I když na území naší obce je několik míst, kde si můžete pořídit sáčky na psí exkrementy, přesto se
stává dost částo, že na hromádku po nějakém pejskovi narazíte tady či onde. Prosím a apeluji na nás všechny, když
chceme mít naši obec čistou, musíme si ji udržovat a prostě tu hromádku po svém pejskovi uklidit. V jiném případě,
budeme muset přistoupit k tvrdším opatřením. Prostě a jednoduše - majitele pejsků pozveme na obecní úřad a budou
se řešit tyto věci i pokutou.
Další informací je to, že webové stránky naší obce dostaly nový háv, a to díky jejímu správci Martinu Weimannovi.
Stránky by teď měly být přehlednější, ale i krásnější a vše si můžete prohlídnout na
www.obecsudice.cz .
Mám také jedno upozornění. V letošním roce by mělo dojít k opravě mostu mezi
obcemi Bolatice a Chuchelná. Proto bude tato komunikace v době od 15. května 2015 do
minimálně 31. července 2015 uzavřena. Budou zde vyznačeny náhradní trasy.
Další nešvar, který se projevil v poslední době, je to, že si někteří občané udělali vedle
hnojiště na biologický odpad, skládku na větve ze svých zahrádek. Hnojiště je určeno jen
pro biologický odpad – to znamená, tráva a ovoce ze zahrad, tedy žádné větve, a už
vůbec ne suť, plasty a jakýkoliv jiný odpad. Kdo chce zlikvidovat ořezané větve ze
zahrady, může si na OÚ objednat štěpkování, které provedou zaměstnanci obce. Hodina
štěpkování stojí 400,- Kč, ovšem ze zkušeností víme, že to tak dlouho netrvá. Prosím
a žádám Vás tedy, abyste k hnojišti, kde likvidujeme bioodpad, nevyváželi žádné takové
odpady. Neuplynulo ani čtrnáct dní, co jsem napsal tyto řádky a nějaký expert do hnojiště
vyvezl celé túje s kmínky o průměru více než deset centimetrů. Jestli si někdo myslí, že
v hnojišti takový strom shnije, tak musí být padlý na hlavu a to z dost velké výšky.
Pokračování na str. 2
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Jak všichni dobře víte, máme vedle prodejny TUTY umístěn kontejner na oděvy a obuv. Myslím, že to byl velmi
dobrý nápad tento kontejner v naší obci zřídit. Můžeme takto každý den nepotřebné ošacení z domácností do tohoto
kontejneru odložit a nemusíme s tím čekat na nějakou sbírku. V loňském roce se nám podařilo takto vytřídit 2410 kg
ošacení. Ošacení, které neskončilo v popelnicích, kamnech nebo někde za obcí v příkopě. A naopak, ještě tím
poslouží potřebným. Všem za to patří velké díky.
Jelikož se zrovna blížili velikonoce, měli jsme ve čtvrtek 19. března 2015
na obecním úřadě krásnou návštěvu ze základní školy. Děvčata ze 4.třídy
přišly spolu s paní učitelkou Černohorskou až do kanceláře a tady nám
zazpívaly kromě Mařeny několik písní s předvelikonoční tematikou. Velmi
krásná a milá návštěva byla odměněna sladkou odměnou.
No a konečně i v naší obci jsme v neděli 22. března 2015 přivítali “Jaro”.
Sraz byl na náměstí a poté jsme se průvodem obcí za zvuku klepaček a
řehtaček vydali ke splavu. Vpředu se nesla vyzdobená Morena, vládkyně
zimy a za ni či kolem ní houf dětí a pak všichni dospělí. Cestou jsme měli pár
“občerstvovacích” zastávek pro dospělé. U splavu se zapálila Morena a po
rozhoření byla vhozena do splavu. Tím “paní zima” ukončila svou nadvládu. Byla nazdobená mladá dívka, tzv.
“letečko”, které do naší obce přineslo “posly jara”. S nimi také jaro, které by už mělo v naší obci zůstat. Nakonec
průvodu dostaly všechny děti sladkou odměnu. Děkuji všem, kteří si našli čas a i přes nepříznivé počasí s námi
vyrazili vítat jaro .
V měsíci březnu se konala na místním katolickém hřbitově brigáda, kde se vybudovalo přes dvacet dva metrů
chodníku od hlavního vstupu směrem k zákristii. Během čtyř dnů se na stavbě chodníku podílelo plno dobrovolníků ze
Sudic i z Rohova. Pod vedením pana Jana Anděla přiložili ruku k dílu pánové Vavro J., Trnka P., Halfar D., Michalisko
J., Švan R., Komárek F., Nevřela A., Prasek M., zaměstnanci obce Sudice a p. Riemel z Rohova, který podloží
a dlažbu udusal. Všem brigádníkům patří velké díky.
I naši dobrovolní hasiči přiložili ruku k dílu a pomáhali obci s kácením několika stromů, a to hlavně v okolí staré
mateřské školky – tyto stromy musely ustoupit chystané demolici. Na hřišti pak byla ořezána smuteční vrba, kterou
jsme ořezávali zhruba před sedmi lety. Dnes již byla opět značně obrostlá a padající větve ohrožovaly pod ní ležící
dětské hřiště. Dřevo získané tímto ořezáním bude využito na táboráky, při stavění máje a k rozloučení s prázdninami.
Všem dobrovolným hasičům hodně děkujeme za práci pro obec.
Šedesát minut tmy spojilo svět. Proběhla Hodina Země 2015. Na stále nebezpečnější
změnu klimatu upozornilo hodinovým zhasnutím více než 7000 měst, ve 172 zemích
světa a miliony jednotlivců po celém světě. Přidaly se k nim i desítky českých obcí,
památek, firem a více jak tisícovka jedinců. I naše obec se v letošním roce připojila
k akci Hodina země. Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy
a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou
závažnost probíhajících změn klimatu. Happening probíhá symbolickým hodinovým
zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky, štítu firmy, nebo
vlastního obýváku. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je
signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního
prostředí, zejména ochraně klimatu. Akce zároveň slouží jako možnost prezentace
závazků a cílů v oblasti životního prostředí. Každý z nás již něco dělá, každý z nás může udělat více.
Velikonoční svátky v kostele, neboli svatý týden - už na “zelený” čtvrtek byla první změna. Tradiční “mytí nohou”
nahradila novinka. Tak jak to dělají s otcem ministranti a děti, tak se na zelený čtvrtek slavilo v celém kostele. Všichni
přítomni vystoupili z lavic a udělali uvnitř kostela po jeho obvodu živý kruh, chytili se za ruce a takto společně slavili
eucharistii. I když ze začátku trošku úsměvné, určitě symbolické slavení mše svaté jako farní společenství.
Ve středu 15. dubna 2015 se u Památníku osvobození konala velká vzpomínková akce k 70. výročí osvobození
naší obce a vstupem Českých vojáků na území České republiky. Celou akci měla pod patronátem armáda ČR pod
vedením plukovníka Hrabce. Obec se podílela na úklidu kolem památníku a střelecký klub AVZO Sudice provedl
očištění tanku a jeho nový nátěr. V daný den ještě hasiči HZS Ostrava postavili v těsné blízkosti tanku stan pro
návštěvy a akce mohla začít. Pozváno bylo přes osmdesát hostů, bývalí osvoboditelé, zástupci Moravskoslezského
kraje, delegace z Polska, Ruska a další hosté. Kromě Českých vojáků se zástavami, zde byli i vojáci v dobových
uniformách druhé světové války a byla zde k vidění i dobová vojenská
techniky. Byla to čestná vzpomínka za všechny padlé ve druhé světové
válce, vzdání holdu osvoboditelům a hlavně připomínka pro mladší
generace, že naše svoboda byla vykoupená krví našich osvoboditelů.
Jelikož je v dubnu i Den země, naše obec se ke Dni země připojila a to
hlavně úklidem kolem cest směřujících do naší obce. Zaměstnanci obce
vyčistili všechny tyto komunikace a nasbírali skoro dvacet pytlů různého
odpadu, sklo, plasty, no prostě všechno, co se návštěvníkům naší obce
nelíbilo a zřejmě vyhodili ze svých automobilů. Také děti základní školy
prošly ostatní komunikace kolem naší obce a také nasbíraly pěknou
hromádku podobných odpadů. Na ulici Josefovské pak vyhrabaly suché
listí, na hřišti si opekly špekáčky a zahrály si různé hry. I těm nejmenším
děkujeme, že se zapojili svou prací ke Dni země.
Pokračování na str. 3
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V poslední dekádě měsíce dubna se začalo s výstavbou dalších chodníků na římskokatolickém hřbitově. V první
polovině týdne ovšem moc brigádníků nepřišlo, přítomni byli jen zaměstnanci naší obce. Po další intervenci otce
Domaňského se příliv brigádníků zvýšil a v dalším týdnu nastoupili i zaměstnanci obce Rohov. V práci se bude dále
pokračovat, ale určitě je třeba poděkovat všem brigádníkům i zaměstnancům obou obcí. Z brigádníků pak J. Andělovi,
J. Heidučkovi, J. Hrušťákovi, A. Nevřelovi, F. Komárkovi a J. Hartmannovi z Třebomi.
Střelecký klub AVZO Sudice také pokračoval ve výstavbě protihlukového valu v pískovně, teď už by se tam
neměla vyvážet žádná další suť. Val přijde osít trávou a do budoucna by se na něm měly vysadit i stromky.
V sobotu 25. dubna 2015 se začalo s demolicí evangelické školy na Třebomské ulici. Začalo se s demontáži
střechy, musel se vytřídit eternit a lepenka. Tyto materiály byly odvezeny na skládku nebezpečného odpadu do
Chlebičova. Brigádu prováděli naši myslivci a ti se pěkně zapotili. V demolici se bude dále pokračovat vybranou
firmou. Našim myslivcům za velký kus práce děkujeme.
Další práce, které ještě proběhly v měsíci dubnu, byly opravy místních komunikací. A to hlavně opravy na ulicích
Ke Hřišti, Na Angru a Novoměstské. Tyto jsou již hotové, práce proběhly hladce a rychle. Poslední etapou je pak
rekonstrukce povrchu komunikace na ulici Zámecká II, vedle pana V. Mikluše směrem k panu Z. Hrušťákovi. Tyto
práce již začaly a měly by být hotové v měsíci květnu. Prosíme tedy všechny, kteří bydlí v této lokalitě o strpení
a pochopení. Odměnou jim pak bude nová komunikace k jejich rodinným domkům.
Jelikož jsem se dostal k závěru mého povídání či psaní, chtěl bych Vám všem do dalšího období popřát hodně
zdaru, zdravíčka a také již hezkého počasí. Určitě se společně potkáme na různých akcích obce či našich složek.

Motto: „Neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože nastane den, kdy to bude daleko horší. Budeš chtít, ale nebudeš
moci.”
Petr Halfar, starosta




Upozornění občanům na klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).
Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad
do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k
vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o
pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické
prohlídce, popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte
vyřizování osobně.
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30.
červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a
sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete,
vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších
případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž
povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik
vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím
provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na
úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je
skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si
lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v
tzv. „polopřevodu“.
Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz
Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci
vozidla. Po potvrzení, jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla
dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k
určitému datu.
Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. č. 553 777 571 - 572.
Ing. Ivo Lasák
Vedoucí Odboru dopravy MěÚ Kravaře
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Vítání občánků
V pátek 13. března 2015 proběhlo na Obecním úřadě v Sudicích vítání nově narozených dětí v r.
2014 a 2015. Maminkám starosta předal finanční dar, kytičku a dětem něco ke koupání. Všem
dětem popřál hodně štěstí a zdraví do nového života.
Vítání se účastnilo celkem 5 dětí – Nikolas Kurka, Maxim Baránek, Ondřej Kubný, Laura
Josefusová a Filip Kubjatko





Zajímavosti

Obr. ▲ Demolice evangelické školy
Obr. ▲ Demolice evangelické školy

Obr. ▲► Protihlukový val v pískovně
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70. výročí osvobození Československa
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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, pomoc při kácení a ořezu stromů
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci při fotbalových zápasech
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, za brigády při demolici evangelické školy
- 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, třeba
Vítání jara nebo 70. Výročí osvobození
- vedení ZŠ a MŠ a zaměstnancům školy za práci na projektech a vzdělávání nšich dětí a akce pro děti
- všem účastníkům společných Česko – polských projektů
- všem, kteří se přidali k akcím Hodina země a Den země
- brigádníkům a zaměstnancům OÚ Sudice a Rohov při stavbě chodníků na hřbitově
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


OZNÁMENÍ O ÚPLNÉ UZAVÍRCE MOSTU V KOBEŘICÍCH
Z důvodu rekonstrukce mostu na silnici III/4671 Bolatice – Kobeřice / most ev.č. 4671-3 / na ulici
Hlučínské přes potok / dojde k úplné obousměrné uzavírce provozu motorových vozidel od dne
10.4.2015 od 7.00 hod.
Uzavírka bude platit pro všechna motorová vozidla a to včetně vozidel IZS / Integrovaný záchranný
systém / a veřejné osobní linkové dopravy / BUS /.
Uzavírka je rozdělena do 2. etap:
1.etapa – úplná obousměrná uzavírka ode dne 10.4.2015 od 7.00 hod do dne 14.5.2015.
2.etapa – částečná uzavírka silničního provozu / provoz bude veden po stávající zúžené komunikaci / a to ode dne 14.5.2015 do
dne 26.6.2015.
PROVOZ PRO PĚŠÍ A CYKLISTY NA PŘILEHLÝCH LÁVKÁCH NEBUDE UZAVŘEN,
POUZE JE NUTNO POČÍTAT S MENŠÍMI OMEZENÍMI.
OBJÍZDNÉ TRASY PRO MOTOROVÁ VOZIDLA:
- osobní doprava po místních komunikacích Nádražní, Mlýnská, sil. II/467 a zpět na sil. III/4671 a stejně tak v opačném směru + ul.
Topolová, Louky, sil. II/467 a zpět na sil. III/4671 a stejně tak v opačném směru.
- nákladní doprava včetně BUS a IZS po místních komunikacích ul.Topolová, , Louky, sil. II/467 a zpět na sil. III/4671 a stejně tak
v opačném směru.
Objízdné trasy budou řádně označeny provizorním dopravním značením.

Provoz veřejné osobní linkové dopravy / BUS / ze zastávky na Autobusovém nádraží zůstává beze
změn po celou dobu uzavírky.
Žádáme tímto občany o zvýšenou pozornost a opatrnost zejména na výše zmíněných místních komunikacích, po kterých
povedou objízdné trasy / Nádražní, Mlýnská, Topolová, Louky /.
Na ulicích Topolová a Louky budou umístěny dopravní značky Zákaz zastavení, proto žádáme řidiče o maximální využití
odstavných parkovišť u hřiště TJ Sokol v případě dlouhodobějšího parkování nebo v případě fotbalového utkání, čímž
umožní plynulejší průjezd projíždějících vozidel.
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Marius Pedersen
!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Obecní úřad Sudice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden

v sobotu 9. května 2015 na těchto stanovištích:

NÁMĚSTÍ V SUDICÍCH

v době od 8:00 do 11:00 hod.

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

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

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








Nájem obecních pozemků v roce 2015 – možnost placení v hotovosti - do konce června 2015 !!!
Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2015 – je nutné uhradit nejpozději do 31.8.2015 !!!
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Fotbalové okénko
Přípravné zápasy na sezónu:
1.3. 2015 v Hlučíně na umělé trávě Bělá – Sudice 4-3,
branky Sudic - Tomáš Kryštof 2, Halfar Petr (Lejdy)
8.3. 2015 Sudice - Kobeřice B 0-1
28.3. 2015 Sudice – Strahovice B 1-3, hosté si dali vlastní branku
Začátkem dubna byla i malá brigáda na hřišti, kde pan Anděl s panem Havrankem namontovali nové elektronické
hodiny s ukazatelem skóre, které tak nahradily původní hodiny, které našim fotbalistům sloužily více než třicet let.
První fotbalový zápas, který se měl odehrát v Píšti, byl pro nevhodné počasí odložen, náhradní termín bude včas
oznámen.
K prvnímu jarnímu zápasu přijelo do Sudic B mužstvo Štítiny. Zápas začal opatrně, mužstva se zřejmě dostala na
hřiště v kompletním složení poprvé. Ovšem hosté udeřili ve dvanácté minutě, rozehráli kolem naší šestnáctky
standartní situaci, která skončila hezkým golem, ale v naší síti. V dalším průběhu zápasu se hra opticky vyrovnala
a naši si také vytvořili pár šancí, které ovšem nevyužili. Ve druhém poločase se toho nejvíce událo od šedesáté
minuty, hosté zvýšili na 2-0, našim se po chvíli podařilo snížit z úhlu Tomášem Riemlem. Hosté ovšem využili tak jako
v prvním poločase standartní situaci a po rozehraném rohu zvýšili opět pěknou brankou na 1-3. I našim vyšla
podobná situace jako u prvního našeho gólu a Tomáš Riemel z podobného místa snížil na konečných 2-3. Naši se
snažili ještě v posledních minutách aspoň o vyrovnání, to se ovšem nepodařilo a na jaře jsme utrpěli první a hned
domácí porážku.
Ke druhému jarnímu zápasu vycestovali naši fotbalisté do Služovic, kde se utkali s tamním B mužstvem. Bohužel,
ani ve druhém zápase jara se našim nedařilo, hra vázla, nedařily se přihrávky, šance sice nějaké byly, ale bylo jich
poskrovnu. I když bylo slunečno, byl studený vítr a ten fotbalu nepřispěl. Naši prohrávali již od patnácté minuty
a domácím se pak podařilo přidat i druhou brank. Našim se podařilo snížit brankou Tomáše Kryštofa, ovšem
k vyrovnání již nedošlo.
V neděli 26. 4. 2015 přijelo do Sudic B mužstvo Bohuslavic. Kdo přišel na zápas
o chviličku později stejně jako já, neviděl první branku zápasu, kterou vstřelili naši
fotbalisté. Do dvacáté minuty to už bylo 2-0 a našim se opravdu dařilo. Poločas skončil 4-0
a i ve druhém poločase se fanoušci nenudili. Byl k vidění krásný fotbal, aspoň ze strany
domácích, kdy konečné skóre zápasu se ustálilo na 7-0. Branky Sudic: Petr Kubjatko 3,
David Havranke 2, Tomáš Riemel a Tomáš Kryštof po jedné.




POZVÁNKY NA AKCE

Den matek – úterý 5.5.2015 v 16.00 hod. vystoupení pro maminky, pořádá ZŠ a MŠ Sudice
čtvrtek 7.5.2015 v 15.30 hod. vystoupení pro maminky v mateřské škole, pořádá ZŠ a MŠ Sudice

EKO Trhy – Teplo přátelství k životnímu prostředí – 9. a 10. května 2015, Pietrowice Wielkie, Polsko
XI. ročník Putovní pohár starosty Sudic ve střelbě z malorážky SM, LM, 30 ran vleže - 16.5.2015 v 8.45 hod.
Smažení vajec – pátek 22.5.2015 od 17.00 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice
Kácení máje - v sobotu 30.5.2015 od cca 19.00 hodin na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice
Dětský den - sobota 30.5.2015 od 14.00 hod., pořádá ZŠ Sudice a sdružení STROM, hřiště TJ Sokol Sudice
Moravská brána 2015 - sobota 20.6.2015 od 13.00 hod., Svoboda – soutěže v požárním sportu česko-polská
Sudický odpust - sobota, neděle 20. a 21.6.2015 (svátek patrona římskokatolického kostela). Po oba dny v Sudicích na
náměstí kolotoče, cukrová vata, cukroví, domácí speciality, pečená kýta, makrely, langoše, placky, vařená uzená žebra aj.
V sobotu ohňostroj, po oba večery disko, v neděli kulturní vystoupení a různá překvapení či hry pro děti i dospělé .
Rozloučení s daváťáky - pátek 26.6.2015 v 10.00 hod., Obecní úřad Sudice
Tradiční turnaj ulic - v sobotu 27.6.2015 od 13.00 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, hraje se na malém hřišti 1+5, délka zápasů
a pravidla se doladí na místě podle počtu družstev. Hrají ulice nebo části obce Sudice. Pořádá TJ Sokol Sudice
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Občanské sdružení PS AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice - 800 13, Sudice, Luční 131, 747 25 Sudice,
tel. 608 867063

P R O P O Z I C E
XI. ročník o Putovní pohár starosty Sudic
Disciplína :

SM, LM 30 ran vleže

Kategorie :

Muži, Ženy, Junioři

Druh soutěže :

Sportovně střelecká jednokolová soutěž

Pořadatel :

ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice

Datum konání :

16. 5. 2015 v 09:00 hod.

Místo konání :

střelnice v Sudicích

Sbor rozhodčích :

zajistí vlastní 2,3 třídy

Časový rozvrh :

v 08:30 hod. prezentace, 08:45 hod. zahájení, poučení o zacházení
se sportovními zbraněmi a provozním řádem střelnice, 09:00 hod.
první směna soutěže

Podmínky účasti :

tohoto závodu se mohou účastnit střelci bez rozdílu klubové či svazové
příslušnosti (občané, kteří mají zájem se závodu zúčastnit mohou po
domluvě pod dozorem vlastníka zbraně)

Doklady :

průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně

Hodnocení :

součet kol se sečte, první tři

Odměny :

první tři obdrží ceny a diplomy - absolutní vítěz také putovní pohár

Technické ustanovení : terče dle pravidel sportovní střelby, střílí se na 50 m
zbraně a střelivo vlastní, startovné na zbraň činí 50,--Kč
Pojištění :

pojištění AVZO TSČ ČR, smlouva č. 2695570 CPP Praha

Různé :

pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny a střelci mohou střílet
i v maskáčovém oblečení.

Kontaktní adresa :

Petr Weimann, Sudice Luční 131, 747 25, tel. 608 867063

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

LENKA HANUSCHOVÁ PRVNÍ V OKRESE OPAVA
V SOUTĚŽI V ANGLICKÉM JAZYCE
Naše žákyně 7. třídy Lenka Hanuschová zvítězila v konkurenci dalších 24 žáků z okresu Opava. Žáci
soutěžili v Opavě dne 26. 2. 2015 v zajímavé soutěži v angličtině. V kategorii mladších žáků na vyšším stupni
ZŠ Lenka předvedla své jazykové dovednosti a znalosti před porotou. V testu z gramatiky a znalosti slov,
stejně tak jako v ústní části, obdržela nejvíce bodů ze všech a zvítězila. V kategorii starších žáků
reprezentoval naši školu žák 8. třídy Daniel Šušolík, který obsadil rovněž pěkné 6. místo.
Jsme malá škola, avšak máme nadané a šikovné žáky, kteří se dokáží úspěšně srovnat se svými vrstevníky
z okolních škol.
Lence k jejímu vítězství gratulujeme a věříme, že si tuto zkušenost
a úspěch ponese dále do života a bude se chtít v cizím jazyce stále
zdokonalovat.
Její úspěch nás všechny moc potěšil.
Blahopřejeme, Lenko!!!

lic. Petra Ratajová






Pythagoriáda





Matematický klokan

Březen v naší škole probíhal ve znamení již tradičních matematických soutěží
Pythagoriády a Matematického klokana. Pythagoriády se zúčastnili žáci
5. – 8. ročníku v celkovém počtu 49-ti žáků. Úspěšnými řešiteli se stali ti žáci, kteří
v kategorii 5. – 7. ročníku vyřešili 9 a více úloh a v kategorii 8. ročníku 8 a více úloh, tedy Tomáš Boček, Marek
Pekárek, Jan Lasák a Daniel Šušolík. Soutěž Matematický klokan si vyzkoušelo dokonce 91 žáků z 2. – 9. ročníku
ve 4 kategoriích.
Absolutním vítězem s nejvyšším počtem bodů se stal letos Jan
Lasák ze 7. třídy. Nejlepší řešitelé těchto soutěží i školního kola
Matematické
olympiády
Tomáš
Boček ze
6.
třídy,
Jan Lasák a Marek Pekárek ze 7. třídy poté reprezentovali naši
školu v okresním kole Matematické olympiády, které proběhlo
začátkem dubna v Opavě. V silné konkurenci si žáci 7. třídy vůbec
nevedli špatně. Našim matematickým talentům děkujeme
za reprezentaci školy.
Ať je žáků, se zájmem o matematiku, více!
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice



Velikonoce v MŠ
Jak minulý, tak i tento rok jsme nezaháleli a znova si pro Vás připravili naše tradiční Velikonoční vyrábění a
prodej. Jsme rádi, že spousta rodičů přišla strávit příjemné chvilky do naší školky, kde jsme společně vyráběli
zajímavé výrobky. Ti rodiče, kteří se nemohli dostavit, přišli se svými nápady a výrobky vyrobili doma. Pár dní před
Velikonocemi se tedy konal prodej těchto velikonočních výrobků. S nadšením musíme říci, že přišlo hodně lidí.
Všichni si něco koupili, ať už jen na výzdobu, nebo taky pro radost druhým. Po celou akci panovala příjemná
atmosféra.
Všem Vám děkuji za obrovskou podporu. Nesmírně si toho moc vážíme a těšíme se na další
skvělou spolupráci s Vámi.
Radka Malchárková


















SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ DEKORACI
Jako každoročně, také letos byla na naší škole vyhlášena soutěž pro všechny šikovné žáky, kteří jsou nejen zruční,
ale také mají dobré nápady. Nakonec bylo soutěžících šestnáct. Příspěvky byly opravdu dokonale zpracované a jistě
bylo pro všechny těžké zvolit ty úplně nejkrásnější. Hlasování skutečně skončilo velmi těsně. S 35 body zvítězila
Adélka Komárková (2. ročník), za ní se umístila Pavla Fojtíková se 34 body (5. ročník) a na třetím místě skončil Ivo
Harazim, který získal 33 hlasů (4. ročník). Všem zúčastněným děkujeme za snahu a píli i odvahu předvést svou práci
ostatním.
Mgr. Lenka Střížová
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

O Mařeno krásná, . . . . .
Chlapci mají svou velikonoční pomlázku a děvčata na
Hlučínsku mají dva týdny před Velikonocemi svou „Mařenu“. A
tak jsem se s děvčaty z 2. – 5. třídy dohodla, že si Mařenu
uděláme i ve škole. Děvčata si přinesla májíčky (krepovým
papírem nazdobené jarní větvičky), některá si jen zopakovala a
některá se nově naučila písničku k „Mařeně“ a pak už mohla
předvést tradiční hlučínskou „Mařenu „ v hale školy v plné
parádě.

Školou se nadšeně rozléhalo:
O
Mařeno
krásná,
kaj
si
huši
pásla,
na
zelenej
luce
ztratila
papuče,…
Děvčata byla odměněna nejen potleskem přihlížejících diváků, ale také voňavými perníky. Touto zdařilou akcí tak
pomáháme u dětí udržovat hlučínské tradice
Mgr. Anna Černohorská



PRÁZDNINY 2015
PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ A VÝCHOVNÝ KURZ PRO DĚTI OD 3 LET POD VEDENÍM PEDAGOGŮ
PŘEDŠKOLNÍ, ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY
KURZ JE VHODNÝ PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
ZAMĚŘEN NA TŘI OBLASTI:




POHYBOVÁ A SPORTOVNÍ PRŮPRAVA
TENIS, MINITENIS, BABYTENIS
VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

Cíl:






SPOJENÍ ZÁBAVY A VÝCHOVY NETRADIČNÍM ZPŮSOBEM
VŠESTRANNÝ ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ
A OSVOJENÍ NOVÝCH POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
ZVLÁDNUTÍ TENISOVÉ TECHNIKY, TAKTIKY A HRY
POZNÁNÍ NOVÝCH KAMARÁDŮ
VŠE PŘIMĚŘENOU, INDIVIDUÁLNÍ A HRAVOU FORMOU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Místo konání: AREÁL Základní školy a Mateřské školy v Sudicích
Termín konání: 27. 7. – 31. 7. 2015
Cena: 2 100 Kč příměstská forma od 8:00 – do 17:00
Informace a přihlášky: poradce@skolasudice.cz, tel. 776 001 667
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Den Země aneb…
Není nám jedno, kde a jak žijeme
V pátek 24. dubna 2015 proběhl na naší škole již tradiční „Den Země“. A nutno podotknout, že se opět vydařil.
Osvědčená spolupráce obcí Sudice, Rohova a Třebomi s naší školou opět perfektně zafungovala, a tak se naši žáci
ze základní i mateřské školy celé dopoledne věnovali aktivitám zaměřeným na ekologické chování a ochranu
životního prostředí. V Sudicích a Třebomi děti horlivě pomáhaly našemu kousku „Země“ od nečistot a nežádoucího
odpadu. Děti se do práce pustily s nadšením a výsledky jsou viditelné na první pohled. Nadšení bylo znát také
v Rohově, kde se naopak žáci zapojili do obnovy lesního porostu. Za pomoci pracovníků Obecního úřadu v Rohově
sázeli nové stromečky a chovali se jako praví ochránci přírody. Odměnou byl poté pro všechny v Rohově, Sudicích a
Třebomi táborák, kde si děti opekly chutné špekáčky, které jim po záslužné práci přišly jistě vhod. Děkujeme všem
dětem, pedagogům a starostům obcí Rohova, Sudic a Třebomi za krásně prožité páteční dopoledne.








POZVÁNKA VŠEM MAMINKÁM NA DEN MATEK

Milé maminky,
zveme Vás na oslavu Vašeho svátku
k nám do školy v Sudicích
v úterý 5.

května 2015 v 16.00 hodin.
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Z obecní kroniky
II. Naše Sudice, popis obce
10. Zemědělství v Sudicích
od Ernsta Gottzmanna (Hämones Erstl)
Sudice byla sedlácká obec v pěkné úrodné krajině! Zemědělství bylo hlavním a vedlejším zdrojem obživy v naši
rodné obci. Také řemeslo a živnost byly zaměřeny na potřeby statků. Sudice a také sousední obec Třebom neměly
žádné statkářské podniky/dominie jako v sousedních obcích, ale zato byla v každé z obou obcí „Erbrichterei“. Sudická
Erbrichterei – Kaschny měla půdní majetek téměř 100 ha a byla tímto největším statkem (téměř usedlostí) v obci,
s 6-7 koňskými spřeženími a odpovídajícím počtem dělníků. Když byly později pořízeny traktory, snížil se počet koní.
Sudická pole byla rovinatá až kopcovitá a výborně se hodila pro pěstování zemědělských plodin. Byla to
střednětěžká až těžká sprašovitá půda, hluboká, úrodná, která dávala dobré až výborné výnosy. Pěstovala se
především cukrovka, krmná řepa, pšenice, ječmen, žito, oves a ve válečných letech také řepka, mák, luštěniny a polní
zelenina (zelí). Hlavními zdroji příjmu zemědělství byly výnosy u polního hospodářství, především z cukrovky,
pšenice, žita, prodeje sladového ječmene, zatímco mléčné hospodářství hrálo tenkrát podřadnější roli. Ale také chov
dobytka. Prodej jatečného a užitkového dobytka přispíval k příjmům a blahobytu selských dvorů a rodin. Když se
podíváme zpět, dá se říci, že Sudická pole stejnoměrně dobře zásobovala sedláky a dělníky prací a chlebem.
Na katastru obce se nenacházel žádný les, když pomineme malý lesík u splavu. Také zde bylo rlativně málo luk na
seno a žádné pastviny, neboť se provádělo krmení celoročně ve chlévech. Půda byla jednoduše příliš dobrá a dávala
veliké výnosy, než aby se na ni zasela tráva. A taková byla skoro všechna Sudická pole. Pro krmení se pěstoval
červený jetel, lucerka a vlčí bob a tyto byly přinášeny denně od jara do pozdního podzimu domů a krmily s nimi krávy,
koně a prasata. V zimě se skrmovala sláma, seno, plevy, řezanka, silo z řepných listů. Také se zde mnohé změnilo
v zakládání sil k zimnímu krmení. Tak se mohlo chovat více dojného dobytka a mléko se dodávalo do mlékárny.
Brambory a zelené krmivo byly na každém dvoře. Každopádně bylo krmné hospodářství založené na proncipu: hodně
krmiva, hodně dobytka, hodně hnoje, hodně peněz.
Koně byli tažná zvířata a pomocníci středních a velkých statků. Počítalo se na obdělání 10 ha (40 jiter) s jedním
párem (tedy dvěma) koňů.
Koně byli také celou pýchou sedláků. Proto také přísloví: „Weibersterben, kein Verderben, Pferd verrecken, das
gibt Schrecken!“ (Když zemře žena, nic se neděje, když chcípne kůň, to je hrůza). Mnohý sedlák jako fanatik do koní
by nejraději vše skrmil koňům, aby mohl zapřahat do vozů, nářadí a strojů ty nejlepší a nejkrásnější koně v obci.
Selka musela být brzdou, která rozdělovala krmivo, aby zbylo něco i pro drobné zvířectvo, krávy a prasata. Byla to ale
stejně nádhera jet s krásnými koňmi zapřaženými do lehkého vozíku vesnicí a přes náměstí. Lidé zůstavali stát a
obdivovali to zpřežení. Zde by měli být zmíněné obzvláště koně Gerharda Reimona, farní koně (kočí Ernst Latke) a
Schusterpalovi ryzáci, kteřížto byli zřejmě nejhezčími koňmi v obci.
Menší rolníci měli 1-2 kravské potahy, ale nebyli o nic méně pyšní na dobře živené a čisté krávy.
Se stejnou pečlivostí se sedláci starali také o pole a byli pyšní na stav polí a výnosy. Dobrý výnos byl asi 10 až 15
centů obilí na jitro, stejně jako 150 až 200 centů cukrovky a 80-100 centů brambor na jitro. Tehdy se používalo jen
velice málo, téměř žádná umělá hnojiva, nýbrž jen přírodní hnojiva jako chlévská mrva a močůvka. Z toho vidíme jak
skvělé výnosy přinášela Sudická pole při dobrém obdělávání i bez použití umělých hnojiv.
Sudičtí sedláci a obzvláště jejich synové byli pokrokoví, progresivní a otevření stále se rozvíjející technice. Tak se
začaly používat tehdy nejmodernější stroje a přístroje. Pro výuku a další vzdělávání se používalo učiliště a
zemědělská škola v Ratiboři.
Každý statek měl i své pracovníky, kteří na stejném dvoře sloužili již několik let nebo desetiletí, nebo pomáhali při
důležitých událostech, jakými byli žně, doba sklizně cukrovky, mlácení, atd. Vztahy mezi sedláky a pomocníky byl
velice dobrý. Lidé se cítili zavázaní dvoru, hospodářům a rodině a byli jim věrni. Zemědělství mělo vysokou pozici a
dávalo mnoha lidem práci a chleba.
Tak byli Sudice kvetoucí selskou obcí!
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Po vystřihnutí můžete použít jako
volnou vstupenku pro 1 osobu na
Opavský veletrh ve dnech 29. – 31.5.2015



OZNÁMENÍ
Prodejna TUTY (Jednota) v Sudicích oznamuje občanům, že v prodejně je
nová rozpékací pec na pečivo a chleba. Rozpékají se zde polotovary, tudíž je
možno si koupit pečivo či chleba ještě teplé.
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Sdružení obcí Hlučínska pokračuje v realizaci nových projektů
V letošním roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat dotace na další projekty. S polskými partnery bude během
května a června 2015 realizovat projekt s názvem „Přijeďte nás navštívit aneb zazpívejme si hlučínské a polské lidové
písně“ jehož obsahem je prezentace lidových písní, kultury a regionálních potravin v nákupních centrech a na
vybraných kulturních akcích na Hlučínsku a v partnerských polských gminách. Projekt je spolufinancován
z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.

V létě se můžete těšit na již tradiční Festival kultury a hlučínských řemesel, který se letos uskuteční v neděli
12. července na Mírovém náměstí v Hlučíně. Na festivalu vystoupí folklorní soubory a kapely z Hlučínska. Kromě
bohatého kulturního programu si zde budete moci zakoupit regionální výrobky a potraviny, na jejichž prezentaci a
propagaci je letos festival také zaměřen. Realizace festivalu je finančně podpořena z Moravskoslezského kraje.
Sdružení obcí Hlučínska pamatuje také na životní prostředí.
V měsících září a říjnu 2015 proto bude uspořádána série
přednášek pro veřejnost a děti ze ZŠ v regionu na téma
základních environmentálních principů a pravidel, ochrany
ovzduší, separace odpadů, aktuální legislativní úpravy této
problematiky apod. Projekt nese název „Dýchejme čistý
vzduch!“ a je rovněž spolufinancován Moravskoslezským
krajem.
Lenka Osmančíková


PRAJZSKÁ AMBASÁDA pořádá
amatérský závod na kolech „BĚLSKÝ OKRUH“,
jehož trasa povede okolními lesy a také vesnicemi
Bělá - Závada, Bolatice – Borová, Chuchelná.

Přihlášky na:
WWW.PRAJZSKA.EU
NEBO: zavodbela@seznam.cz
a nebo u pana Krupy Jana na číslech:
+420 739 134 965
Startovné: 230 Kč/osobu, délka trasy cca 32 a 60 km
(70% terén, 30% asfalt)
Hlavní ceny budou vylosovány ze všech, kteří závod úspěšně dokončí.
Zajištěno občerstvení i doprovodný program pro děti (soutěže na kolech aj.)
v areálu TJ Sokol Bělá.
Děkujeme sponzorům: MOJEKOLO – GHOST – HRASTAV – WÜRTH - OSTRAVA - OBEC
BĚLÁ, ZÁVADA, CHUCHELNÁ, BOLATICE


Ceník inzerce v Sudickém zpravodaji.
Příspěvky do zpravodaje přijímáme na OÚ
v Sudicích.
Propagace činnosti míst. složek,zájm.org.:ZDARMA
Komerční sdělení ve formátu A4
1.000,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A5
750,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A6
500,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A7
250,00 Kč

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete
někomu poděkovat … ? Vaše příspěvky můžete poslat 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 TUTY v Sudicích. Značka: ZPRAVODAJ

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

