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Slovo starosty:   
Vážení spoluobčané, milí přátelé 
            

    vedle, v kanceláři se zrovna tiskne druhý letošní zpravodaj a já se dostávám k prvním řádkům 
dalšího vydání. Večer nás čeká stavění máje a pálení čarodějnic. Naši dobrovolní hasiči ještě 
včera postavili na hřišti táborák ze starých trámů z evangelické školy a vyplnili jej větvemi ze 
smrku, pokáceného u bývalé mateřské školky. Čeká nás prodloužený víkend, a i když večerní 
počasí v těchto dnech bývá studené, snad vše dobře dopadne. A nakonec vše dopadlo dobře, 
hasiči přivezli z Třebomi krásnou májku, kterou pak společně se sportovci a ostatními mládenci 
šikovně a rychle postavili. Májka letos vypadala opravdu dobře. Vydržela až do samotného 
kácení a žádný nezbeda nám ji neodřízl. 

     Začátek května byl krásný, teplý, májový. Ovšem  hned 6. května přišel v noci déšť, který nám střídavě vydržel 
celý den.  Tento déšť, to vlastně padalo zlato pro naše zahrádky a hlavně zemědělce, pole i zahrady již byly značně 
vysušené a tento déšť přinesl tolik potřebnou závlahu. Druhý květnový a zároveň druhý prodloužený víkend přinesl 
celkem hezké a teplé počasí, už v prvním květnovém týdnu jsme mohli spatřit první vlaštovky a kdo měl štěstí jako já, 
mohl vidět i prvního chrousta. Počasí v květnu bylo průměrné, celkem teplo, trochu deště. Závěr měsíce byl spíše 
v chladnějším duchu. Když jste si museli doma k večeru přitopit, tak to teplem zrovna nezní. První týden a víkend 
v červnu byl ale krásný a přímo letní, sluníčko svítilo celý den a teploty přesahovaly třicítku. V dalším týdnu se sice 
ochladilo, ale deště nepřišly a počasí bylo po pár dnech veder spíše takové odpočinkové. Na druhý červnový víkend 
se už na nás ovšem opět přichystalo sluníčko. Počasí se pak do konce června střídalo, chvilku sluníčku, chvilku déšť, 
ale spíše to nevybočovalo z normálu. 
     Jak jsem již v úvodu zmínil, v obci jsme měli na hřišti krásný máj a v obci pak stál ještě jeden. Hold krásné tradice 
se u nás stále dodržují.  O prvním květnovém víkendu se provedla demolice bývalé evangelické školy na Třebomské 
ulici, vybranou firmou z Dolního Benešova. Firma provedla akci, dá se říct bleskově a odpoledne se na místě školy již 
jen vyjímala velká hromada sutě. Samozřejmě při této akci pomáhali i dobrovolní hasiči, kteří kropili cihly vodou           
a bránili tak velké prašnosti. Teď se bude pokračovat v demolici bývalé mateřské školky a poté by se měla veškerá 
suť z obou staveb podrtit a použít na zpevnění polních komunikací.  
     V neděli 3. května 2015 se naši dobrovolní hasiči účastnili mše svaté za živé   
i mrtvé hasiče ve vedlejší polské obci Sciborzice Wielkie. Tato mše se koná 
každý rok, jen se střídá místo. Jednou bývá mše u nás a jednou v Polsku. 
V tento den se podobná akce konala i ve vedlejším Pietraszyne. Tam ovšem naši 
hasiči nebyli. Přesto jim za tyto aktivity patří díky. Další víkend oslavovali i hasiči 
v Rohově -  90 let dobrovolných hasičů.      
     Rád bych Vás všechny poprosil o pár maličkostí. Do naší obce většinou 
zavítají firmy, které od nás vykupují železný šrot a papír. Byli bychom velmi rádi, 
kdybyste si od těchto firem vždy odebrali doklad o předaném množství kovů či 
papíru a ten nám pak odevzdali na Obecním úřadě. Tyto doklady se pak sčítají na množství odevzdaného sběru        
a zapracovávají se do statistik naší obce. Naše obec pak může lépe vykazovat výsledkyo třídění odpadů. Předem 
Vám moc děkuji.  
     V sobotu 9. května jsme v naší obci opět po půl roce sbírali velkoobjemový a nebezpečný odpad. Už i zaměstnanci 
sběrné firmy říkali, že když je před tímto sběrem volný den jako teď v pátek - svátek, vždy se sejde odpadů více. Lidé 
mají více času na přípravu a také to bylo znát. Nasbíraly se čtyři plné kontejnery a k tomu jedno plné auto s přívěsem. 
Je lepší, když tento odpad je naší svozovou firmou odvezen na skládku, než aby skončil někde v příkopě nebo 
v přírodě. Všem těm, kteří odpad třídí - děkujeme.  
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     V neděli 10. května se slavil Den matek. K tomuto svátku proběhlo několik blahopřání, ať už ve škole, školce nebo 
v kostele.  K tomuto svátku bych také já ještě jednou popřál všem našim maminkám všechno nejlepší a poděkoval za 
to, že nás přivedly na tento svět, vychovaly nás a starají se o nás, i když už jsme dospělí. Protože my budeme pořád 
pro ně “jejich děti” a ony budou pro nás pořád “naše maminky”.  
     O tomto víkendu také proběhly v naší družební obci Pietrowice Wielkie tradiční EKO trhy. Na výstavišti jsme mohli 
spatřit řadu výrobků určených pro dům a zahradu a také nespočetné druhy ekologických kotlů na tuhá paliva. Kromě 
výstavy zde probíhal i bohatý kulturní program, kde vystupovali i zástupci Sdružení obcí Hlučínska, např. ZUŠ 
Kravaře. No a samozřejmě zde nechyběly ani kulinářské speciality z grilu nebo něco sladkého. V neděli večer pak 
zde byl k vidění i velký ohňostroj.  
     V sobotu 16. května 2015 proběhlo v Sudicích hned několik akcí. V pískovně proběhl XI. ročník O pohár starosty 
ve střelbě z malorážky. O tomto závodě se více dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje.  
Dále pak proběhlo v obci hned několik brigád. Myslivecké sdružení Sudice uklízelo mysliveckou chatu a její okolí, 
připravovalo k výstavbě nový posed a nakonec vysadilo 50 větších olší a 25 lip, které sehnal František Kubjatko. Tyto 
stromečky byly vysázeny na část již zrekultivované skládky na ulici Stiborské. Hned druhý den v neděli tyto stromečky 
zalévali vodou naši dobrovolní hasiči, všem brigádníkům a dárcům srdečně děkujeme.  
     I na hřbitově se pokračovalo v brigádě na výstavbě chodníku. Jelikož se 
nás sešlo v sobotní dopoledne skoro dvacet, práce nám šla od ruky a položili 
jsme cca 100 m

2
 dlažby a vybudovali přes třicet metrů obrub. Všem 

brigádníkům patří velké díky za tuto nezištnou práci. Na brigádě se pod 
vedením Jana Anděla účastnili brigádníci: ze Sudic - Josef Němec, Michal 
Mikluš, Roman Balarin, Petr Halfar, Karel Matissek, Josef Vavro, Pavel 
Vaníček, Marie Josefusová, Petr Němec a Pavla Němcová, z Rohova - 
Antonín Nevřela, Richard Švan, Honza Slanina, Josef a Hubert Halfarovi, 
Norbert Hanzlík, Eduard Hluchník a Dominik Hluchník. Kromě těchto 
brigádníků nám pomáhali třeba pan David Vaníček, který vysokozdvižným 
vozíkem rozvážel palety s obrubou a dlažbou po hřbitově a pan Radek Riemel 
s bratrem, kteří zapůjčili stroj na zhutnění základu chodníku a dlažby. Už na předešlé brigádě pomáhali take - Josef 
Heiduček, František Komárek, Josef Hrušťák a Joachim Hartmann z Třebomi.  V týdnu pak pokračovala dále brigáda 
na výstavbě chodníku za oltářem, na které se postupně vystřídali Jan Anděl, Emil Josefus, Pavel Plachtzik a Petr 
Halfar. V sobotu 23. května 2015 pokračovala další brigáda, kdy se dořezaly zbytky chodníku, rozvážela se hlína tak, 
aby terén kolem chodníku byl v jedné výšce s chodníkem. Na této brigádě pracovali z  Rohova - Antonín Nevřela, Jiří 
Slanina, František Hluchník, Norbert a Hubert Halfarovi, ze Sudic - Vilém Mikluš, Roman Balarin, Pavel Plachtzik, Petr 
Halfar a Richard Halfar. Celkové náklady materiálu už překročily částku 65.000,- Kč. Tuto celou částku zaplatila obec 
Sudice, i když původně bylo nachystáno pouze 50.000,- Kč. Když si vezmeme, kolik financí jsme vynaložili jen za 
materiál a podíváte se na počty brigádníků a k tomu kolik práce tam odvedli zaměstnanci obou obcí, dá se říci, že 
jsme farnosti společně ušetřili pěknou finanční částku. Ještě jednou všem pomocníkům upřímné poděkování. 
     V úterý 19. května 2015 nám zemědělské družstvo CETA Kobeřice vyváželo hnojiště z bývalého areálu kravínů na 
konci ulice Třebomské, které máme od tohoto družstva pronajaté. I tentokrát museli při nakládání pomáhat 
zaměstnanci naší obce a z těchto našich bioodpadů vytahovat věci, které tam nemají co dělat – beton, sklo, cihly, 
klacky, dřevo, plasty. Do hnojiště patří pouze tráva a ovoce z našich zahrádek, ostatně na to už má dnes na zahradě 
každý kompostér. Je možné, že když někteří jedinci z nás nebudou tyto pravidla respektovat, dojde k úplnému zákazu 

vyvážení těchto bioodpadů na toto hnojiště. Proto Vás všechny opět a znovu nabádám, 
třiďme odpad tak, jak se má a těm, kteří tak činí, upřímně děkuji.    
     V pátek 22. května 2015 jsme opět po roce smažili na hřišti vajíčka. A sešlo se nás 
hodně, pergola “pod hodinami” byla úplně plná a příprava nám šla tak od ruky, že vše 
bylo rychle nachystáno a čekalo se jen, než se všechny ingredience do smaženice 
postupně usmaží, tak aby se nakonec mohly přimíchat vajíčka. Rekord jsme letos opět 
nepřekonali (360), ale kdo může říct, že jedl smaženici z 317 vajíček. Myslím, že málokdo 
-  byla opět výborná. Pošmákli si na ni jak velcí, tak malí strávníci a nálada na hřišti byla 
výborná, i když počasí nebylo zrovna nejteplejší.   
     V sobotu 23. května 2015 se kromě brigády na hřbitově navážela hlína i na novou část 
ulice Zámecké.  Hlínu nám zde navážel pan Stanislav Duda, který má dnes již kromě 
nákladního auta i traktor a bagr s nakladačem (tyto stroje od p.Dudy můžete za úplatu 
využít a nemusíte si objednávat tyto stroje z jiných obcí, kde platíte ještě i dopravu).  

Občané na této ulici si udělali také brigádu a větší část dovezené hlíny si rozvezli kolem obrub v blízkosti svých 
rodinných domků a pomohli tak nezištně obci a zaměstnancům s prací, za což jim také velmi děkujeme. 
Zaměstnancům obce tak zbyl jen menší díl práce, který provedli během dalšího týdne. Ulice Zámecká, nebo její nová 
část tak dostala úplně novou tvář. 
     V sobotu 30. května 2015 pořádala ZŠ a MŠ Sudice ve spolupráci se sdružením rodičů STROM na hřišti Dětský 
den. V toto sobotní odpoledne tak na hřišti bylo obzvláště živo a tento dětský den si nenechaly ujít děti ze všech tří 
obcí - Sudic, Rohova i Třebomi. Na hřišti bylo nachystáno plno zábavných her, za které děti obdržely fůru sladkostí    
a nechyběly ani opékané dobroty nebo kolo štěstí. Všichni se tak mohli při dobré hudbě bavit až do večerních hodin. 
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Večer také Sokol Sudice uspořádal jako každý rok - “kácení máje”. Musím vzpomenout také, že májka 
nám letos vydržela celý měsíc a v závěrečné tombole ji vyhrál Jakub Josefus, který ji za odměnu mohl 
vlastnoručně pokácet a poté si ji odnést domů. I když počasí úplně nepřálo a proběhly i nějaké dešťové 
přeháňky. Bylo to určitě velmi krásné odpoledne. Všem pořadatelům a sponzorům patří velké díky.  
     Družstvo našich dobrovolných hasičů se v neděli 7. června 2015 účastnilo závodu v požárním sportu v Rohově. Při 
účasti dvaceti čtyř družstev se v prvním kole štafet umístili na dvanáctém místě, tedy ve zlatém středu. Ve druhém 
kole si ještě o jedno místo polepšili. I tomuto mladému družstvu se sluší poděkovat za to, že reprezentují naši obec, 
ale take, že se na tyto soutěže připravují a také trénují.  
     O dalším víkendu v sobotu 13. června 2015 probíhal naší obcí již IX. ročník půlmaratonu. V letošním roce se 
ovšem změnila trasa a půlmaraton se běžel novou trasou: Kietrz-Třebom- Sudice-Pietrowice Wielkie- Kietrz. Naši 
hasiči opět zajišťovali bezpečnost vytyčené trasy v obci, k tomu měli zřízeny dvě občerstvovací stanice, včetně sprchy 
na náměstí. V takovém teplém počasí, jaké v sobotu vládlo, toho bylo opravdu zapotřebí. Půlmaratonu se účastnilo 
skoro 400 běžců, převážně z okolí. Závod by měl v budoucnosti hlavně prosazovat běžce z regionů. No a v letošním 
roce se závodu účastnili i dva zástupci z naší obce, kteří sklidili nejen obdiv můj, ale všech přihlížejících. Pavel 
Baránek, který se dokonce umístil v první stovce běžců a Miloš Paluda. Ovšem uznání patří všem běžcům                 
a poděkování našim dobrovolným hasičům, za jejich obětavou pomoc pro závodníky.  
     V sobotu 20. června 2015 se konala v obci Svoboda  “Moravská Brána 2015”. Letošních závodů se účastnilo osm 
českých družstev, asi sedm družstev můžu z Polska a tři družstva žen. Závody probíhaly jednokolové a to klasická 
štafeta s několika přídavky, hadice B se musela provlíknout při běhu pod dřevěnou kolejí a poté za rozdělovačem 
musely středním proudem shodit tři prázdně sudy od piva a poté křídla shodily klasické terče. Naši museli jít do 
závodu hned dvakrát, protože při prvním pokusu neměli vynulovaný čas a časomíra se nerozběhla. Nakonec se 
umístili mezi českými družstvy na krásném čtvrtém místě se ztrátou jedné sekundy od poháru. 
     A v tuto sobotu se v naší obci a vlastně celý víkend konal i tradiční odpust.  Počasí nebylo nic moc, ale důležité 
bylo, že nepršelo.  V sobotu bylo dost chladno, přesto se na náměstí sešlo dost lidí lačných po zábavě či výborných 
specialitách. K tanci i poslechu hrál DJ Mirek Komárek a podařilo se mu rozproudit výbornou náladu, která některým 
vydržela až do ranního kuropění. Ohňostroj, pan Bilavčík z Chuchelné, ani letos nezklamal. Osobně mi běhal při 
ohňostroji mráz po zádech a byl opravdu nádherný, zvláště jeho závěr . V neděli jsme se vzbudili do uplakaného 
rána a předpověď počasí nebyla nijak růžová. O půl jedenácté začala slavnostní mše svatá, která skončila až chvíli 
po poledni, a jelikož jsme se zřejmě dobře na mši pomodlili, bylo i počasí vymodlené. Kolem druhé hodiny odpoledne 
přestalo pršet a program mohl ve tři hodiny začít. Asi byl program hezký, protože se mezi mraky přišlo podívat              
i sluníčko a vydrželo se dívat celé odpoledne. Mohli jsme tak spatřit vystoupení mažoretek Ladies. Mimochodem jsou 
to ženy z obcí Hlučínska a opravdu je vidět, že je to baví. Více se o nich dočtete i v tomto zpravodaji.  V průběhu 
vystoupení mažoretek a hned po nich jste mohli vidět krásná vystoupení dětí z mateřské školky či družiny. V dalším 
průběhu odpoledne pak bylo možné spatřit vystoupení “pole dance” – neboli tanec na tyči. Byl to taky velmi krásný 
umělecký zážitek a děvčata, která toto vystoupení předváděla, musí svému koníčku věnovat hodně času a úsilí, 
prostě nic není zadarmo. U tohoto sportu se musí určitě hodně trénovat. Pak přišla na řadu Hlučínská spisovatelka 
Jana Šlosárková, která nám předčítala úsměvné příběhy, nejenom v našem nářečí. Své vystoupení zakončila 
básničkou přímo o naší obci. No a poslední vystoupení patřilo silákovi ze Slovenska, který nám se svými společníky 
předvedl hned několik zajímavých vystoupení - třeba tažení osobního auta na ostnatém drátě namotaném na krku. 
Poslední vystoupení skončilo kolem půl osmé večer a až po osmé hodině se vrátil do Sudic mírný deštík, který už 
ovšem nikomu nevadil. Je třeba poděkovat všem stánkařům, kteří nás po oba dny zásobovali různými specialitami, 
nápoji či sladkostmi. Určitě patří I poděkování  “sv. Petrovi” za počasí, které nám po celý víkend vydrželo.      
     V pátek 26. června 2015 byl v naší obci konec školního roku pro děti z naší školy. Poté v deset hodin proběhlo na 
Obecním úřadě i rozloučení s deváťáky, kteří opouštěli brány naší základní školy. Sice jich odcházelo jenom sedm – 
jako “7 statečných”, ale už bylo vidět, že to jsou děti dostatečně připravené na další život. Byly mezi nimi zdatné 
konferenciérky, kluci, co rozumí výpočetní technice a umí třeba udělat zajímavý film o své třídě. Děti si vyslechly 
krátký projev, podepsaly se nám do pamětní knihy a převzaly si pamětní listy a něco sladkého na další cestu životem. 
Potom ještě strávily pár chvil se svými učiteli a vyšly vstříc dalšímu životu. Brány školy opustili - Roman Lehnert, 
Aneta Stříbná, Dominik Šrámek, Radek Šrom, Adam Večerek, Vendula Vlková a  Romana Tomaschková. 
     V neděli 28. června 2015 se konal v Polsku, v naší družební vesnici Pietrowice Wielkie, křest knihy Bruno Stojera  
“Peitrowice Wielkie – Kořeny, víra, identita – po staletí společně”. Odpoledne pro nás přijel autobus, který nás zavezl 
do Pietrowic a k našemu úžasu se na tomto křtu této knížky sešlo skoro 200 obyvatel. Pan Bruno Stojer nám 
povykládal o historii vzniku této knihy, o lidech, kteří mu s touto knížkou pomáhali a poté již proběhla autogramiáda    
a rozdávání knih. Samozřejmě nechybělo také občerstvení ve formě výborných polských koláčů a kávy. Autobus nás 
poté opět odvezl zpátky do Sudic a my prožili příjemné nedělní odpoledne, které jsme završili českým čepovaným 
pivem. Všem účastníkům tohoto krátkého zájezdu upřímně děkuji.  
     Tak a je konec měsíce června.  Já jsem snad vyčerpal všechny informace, o kterých jsem se chtěl s Vámi podělit    
a dostal se k závěru dnešního zpravodaje. Před námi jsou prázdniny, doba dovolených. Někdo bude trávit prázdniny 
pracovně - starostmi o své obydlí, někteří na dovolených s dětmi nebo třeba jen tak, na kole, u vody či na procházce. 
Ať je tomu jakkoliv, přeju Vám, aby jste letní měsíce strávili co nejlépe, dle vlastních představ a přesvědčení, 
načerpali hodně sil a hlavně se ze svých toulek vrátili domů zdraví. Když jsme slavili náš odpust, zároveň jsme měli 
jeden z nejdelších dnů v roce – letní slunovrat. Od té doby se nám dny začínají krátit, proto si těch letních dnů 
snažme užít, co nejvíce. 
                                                                                                                                                                Petr Halfar, starosta
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Sudický odpust 
 
Obr. ▼ Mažoretky                                                                                             Obr. ▼ Mažoretky 

 
Obr. ▼ Děti ze základní školy                                                                               Obr. ▼Děti z mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. ▼ Mažoretky                                                                                                  Obr. ▼ Mažoretky 

      
                Obr. ▼ Sudický odpust 
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Obr. ▼ Sudický odpust                                                                                     Obr. ▼ Sudický odpust 

 
 
Obr. ▼ Tanec na tyči                                         Obr. ▼ Tanec na tyči                                           Obr. ▼ p. Jana Šlosárková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. ▲ Silácká exhibicet                                                                               Obr. ▲ Sudický odpust 
 
                                             Obr. ▼ Sudický odpust 
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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, účasti na soutěžích, půlmaraton 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci při fotbalových zápasech,  
- střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování, pohár starosty obce 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády  
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce 
- Sdružení STROM za akce pro děti, dětský den 
- 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 akce pro děti 
- všem účastníkům společných Česko – polských projektů 
- brigádníkům a zaměstnancům OÚ Sudice a Rohov při stavbě chodníků na hřbitově  
- všem spolupořadatelům Sudického odpustu 

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 

 
 
 

 

XI. ročník střeleckého závodu 

O putovní pohár starosty obce Sudice          
      

     Je sobota 6:30 hod. dne 16. 5. 2015 a na areál střelnice začínají dopadat sluneční 
paprsky, které se odráží od rosy, která leží na perfektně posekaném trávníku. V celém 
areálu je slyšet ptačí koncert. Ano uběhl zase rok a v tuto ranní dobu začínají přípravy na 
XI. ročník střeleckých závodů. Přípravy jsou náročné, protože musí být vše perfektně 
nachystáno. Žádný větší nedostatek se neodpouští, protože se závodníci vždy připomenou.                
     V loňském roce jsme museli změnit termín závodů a letos zase změnili termín jiné 
složky. Na tomto se odrazila samotná účast střelců, kdy se jich dostavilo jen 16, z toho byly 
dvě ženy a jedna juniorka. 
     Průběh celého závodu provázelo krásné slunečné počasí a celý závod se nesl v duchu 
vzpomínek na předchozí závody, které u nás probíhaly v minulých letech. Mezi tyto diskuse a vzpomínky se prolínala 
vůně z pečených steaků, kterým nikdo neodolal a které jen podtrhly perfektní atmosféru. 
     Letos byl závod slavnostnější, protože pan Miroslav Kyčerka ze střeleckého klubu Hlučín obhájil své vítězství 
z loňského roku a tímto se stal majitelem putovního poháru. Tento putovní pohár nikdo neobhájil od roku 2006.  
     Touto cestou panu Kyčerkovi gratulujeme jak k vítězství v letošním roce, tak k získání putovního poháru.              
Nebyla to jen tato radostná událost, ke které v letošním roce došlo, ale rovněž se v tento den dožívá významného 
jubilea, a to 65 let náš člen střeleckého klubu pan Karel Strakulák. Touto cestou rovněž gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí a zdraví.   
     Zahájení závodu byl přítomen starosta obce Sudice, pan Petr Halfar. Touto cestou mu děkujeme a rovněž 
děkujeme za poskytnutí upomínkových předmětů a cen.    
     Dostáváme se k poslední části tohoto krátkého článku a sice výsledky závodníků, které můžete shlédnout níže. Na 

uvedených internetových adresách se můžete podívat jak na fotografie, tak na televizní 
záznam.   
       Jak loni, tak i letos byl průběh závodu zaznamenán kameramanem panem 
Pečinkou. Tento záznam je možno shlédnou na e-mailové adrese                                    
( http://www.crtv.cz/2014-05-06-sudice-strelecka-soutez.html ).  
 
                                                                                                                                        Pokračování na str. 7 

http://www.crtv.cz/2014-05-06-sudice-strelecka-soutez.html
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Kategorie: 
 
MUŽI    střelecký klub                                  

1. místo – Kyčerka Miroslav SSK Hlučín 290 bodů 
2. místo – Vilkus Jan    SSK Hlučín 288 bodů 
3. místo – Schneider Richard Orlová Lazy 287 bodů 
 
ŽENY 

1. místo – Feberová Lenka Těrlicko  278 bodů 
2. místo – Schneiderová Dana Těrlicko  270 bodů 
 
JUNIOŘI 

1. místo – Hartmannová Lucie Kobeřice 176 bodů 
 
Všem, kteří uspěli gratulujeme a těšíme se na další závody 

                                         
 
 
                                       Obr. ▲ Střelba z malorážky  

Petr Weimann, předseda AVZO SK Sudice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O Z V Á N K Y   N A    A K C E  


Sportovní slavnost TJ Sokol - sobota 1.8.2015 v Sudicích na hřišti TJ Sokol, celý den fotbalové zápasy, hudba, kolo štěstí, 

domácí speciality, uzená žebra a další překvapení 

Rozloučení s prázdninami – sobota 29.8.2015    

Poznámka redakce: bez záruky   
 
 
 

Nájem pozemků v roce 2015 – možnost placení v hotovosti bylo 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 
 
     Ve čtvrtek 30. 4. 2015 vyjeli naši fotbalisté do Píště, kde se utkali s tamním B mužstvem. 
Začátek - paráda. První minuta roh a Michal Kryštof dává hlavou na 0-1, asi dvanáctá 
minuta a David Havranke tvrdou střelou z dálky zvyšuje na 0-2. Během prvního poločasu si 
naši vypracovali ještě minimálně dvě tutové šance, které ovšem neproměnili. Rozhodčí, 
který dle mého názoru tomu moc nerozumí, dělal chyby na obě strany, ale jen našim dával 

žluté karty. Ve druhém poločase byli domácí agresivnější a nejen fotbalově. Podařilo se jim z rychlého 
protiútoku snížit a na hřišti se děly věci, fauly, protest, hádání s rozhodčím, nakonec to odnesl Tomáš 
Kryštof, za faul po odpískání dostal červenou kartu. Při odchodu do kabiny pak udeřil do tváře jednoho z domácích hráčů a na 
hřišti se strhla hromadná rvačka skoro všech hráčů. Rozhodčí, který od začátku zápasu neměl jeho otěže pevně v rukou, pak 
zápas ukončil a vše se bude rozhodovat na svazu v Opavě.  
     V sobotu 2. 5. 2015 pak sehráli naši zápas ve Strahovicích s jejich B mužstvem. První poločas byl dobrý. Sice se útočilo na obě 
branky, přesto se našim podařilo z jednoho útoku dát branku a to Davidem Havrankem hlavou. Hra byla vyrovnaná a domácí 
fanoušci chválili naše hráče za rychlost i dobrou hru. Bohužel se to ve druhém poločase obrátilo a hra byla lepší z domácí strany. 
Vše také vyplynulo i ze skóre, když domácí přebrali aktivitu a k tomu přidali dvě branky, bylo rozhodnuto. I když nejde odepřít 
snahu našim hráčům, kteří se snažili do posledních chvil zápasu aspoň vyrovnat.  Bohužel po dvou rozdílných poločasech jsme ve 
Strahovicích prohráli 2-1. 
     I další zápas odehráli naši fotbalisté mimo Sudice a to v sobotu 9. 5. 2015 v Oldřišově, kde proti nim nastoupilo místní B 
mužstvo.  Počasí bylo krásné sluníčkové, před zápasem v Oldřišově trochu sprchlo, takže ideální počasí na fotbal. Naši nebyli 
kompletní a i během zápasu brzo střídali zraněné hráče. Zápas byl celkem vyrovnaný a šance byly na obou stranách. Našim se ale 
žádnou nepodařilo proměnit v gól. Vše podstatné se tedy odehrálo ve 33 minutě. Domácí přečíslili naši obranu a šli ve dvou sami 
na našeho brankáře. Tomu se podařilo první střelu vyrazit, ovšem druhou tečoval náš vracející záložník a míč skončil v naší síti, 
Hned po rozehrání naši opět ztratili míč a soupeř nemilosrdně trestal a zvrátil skóre na konečných 2-0, i když do konce zápasu 
ještě pořád chyběla hodina hry.  
      V neděli 17. 5. 2015 přijelo do Sudic vedoucí mužstvo naší soutěže Chlebičov B. Začátek zápasu byl hodně o šancích. Z  naší 
strany - neproměněných šancí. Kkdybychom proměnili všechny šance, vedli bychom po deseti minutách 4-0 a bylo by po zápase, 
tak jsme prohrávali 0-2 a proti tomuto soupeři to už bylo pro naše hráče těžké. Těch šancí pak bylo více, bohužel naši proměnili 
pouze jedinou - Petrem Kubjatkem a prohráli jsme doma výsledkem 1-4.  
     Další víkend 24. 5. 2015 přijelo mužstvo Štěpánkovic B z úplně posledního místa naší tabulky. Zápas byl opět velmi rychlý        
a naši se brzo ujali vedení, opět nevyužili všech šancí a soupeř brzo snížil. Snažil se i o vyrovnání, naštěstí dali naši v prvním 
poločase o jednu branku více a vyhráli jej 3-2. Ve druhém poločase už měli naši hru plně pod kontrolou a úspěšně navyšovali 
skóre. Z pohledu domácích fanoušků to byl dobrý fotbal, viděli deset branek a vítězství domácích 7-3. Branky našich - Petr 
Kubjatko 4, David Havranke 2 a jednu Tomáš Riemel. 
     V sobotu 30. 5. 2015 se naši fotbalisté utkali s B mužstvem v Bolaticích. A dá se říci, že se jim od začátku dařilo.  Zhruba 
v desáté minutě kopali roh a David Havranke líznul míč hlavou a bylo to 0-1. Za necelých deset minut další roh z druhé strany        
a Tomáš Riemel opět hlavou na 0-2. Poté se domácím podařilo snížit na 1-2 a s takovým skórem i skončil poločas. Ve druhém 
poločase pak po krásné kombinaci přidal třetí branku Petr Kubjatko 1-3, domácím se podařilo opět snížit dosti přísnou penaltou na 
2-3. Rozhodčí se pak snažil dovést utkání do remízového stavu. To se mu ovšem nepodařilo a naši další pěknou akcí dali poslední 
gól zápasu, kdy Tomáš Riemel trefil míč z voleje skoro přesně do šibenice. A tak si naši hráči odvezli překvapivě z Bolatic tři body.   
     Poslední domácí zápas s Budišovicemi si naši hráči určitě nebudou dávat za klobouk. Den před tím větší polovina mužstva 
oslavovala na různých akcích a to bylo znát i na hřišti. Chyba za chybou, první minuta 0-1, třetí minuta 0-2 a sedmá minuta 0-3. To 
znamená, že Sudice byly po necelých deseti minutách zápasu v koncích. To ovšem nebylo vše, našim se moc nedařilo a pořád 
chybovali i nejzkušenější hráči. Sice se nám podařilo dát celkem tři branky, ale v Sudicích padlo celkem deset branek, které mohli 
diváci vidět. Domácím divákům to radost nepřineslo, protože Sudice prohrály doma s Budišovicemi, které v Sudicích snad ještě 
nevyhráli, a tak vysoko 3-7. 
     K poslednímu jarnímu kolu vyjeli naši hráči do Dobroslavic v sobotu 13. 6. 2015. I když soupeř v závěru soutěže hodně finišoval 
a posledních několik zápasů s přehledem vyhrál, naši fotbalisté se chtěli v závěrečném kole vytáhnout a zvítězit po těžkých 
porážkách. A to se jim v Dobroslavicích s přehledem podařilo. Soupeř moc nezlobil a při velmi horkém počasí naši už v poločase 
vedli 0-2, ve druhém poločase pak přidali další dvě branky a jelikož inkasovali jen jednou, přivezli z Dobroslavic cenné tři body za  
vítězství 1-4. Branky Sudic: Havranke 2, Kubjatko a Riemel po jedné.  

 

  TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 

1. Chlebičov "B" 22 16 3 3 61: 23 51 
 

( 18) 
 

2. Služovice 22 11 6 5 44: 31 39 
 

( 6) 
 

3. Strahovice "B" 22 11 3 8 42: 37 36 
 

( 3) 
 

4. Píšť "B" 22 10 6 6 44: 44 36 
 

( 3) 
 

5. Štítina "B" 22 10 4 8 31: 28 34 
 

( 1) 
 

6. Bolatice "B" 22 10 3 9 43: 42 33 
 

( 0) 
 

7. Sudice 22 9 2 11 68: 58 29 
 

( -4) 
 

8. Bohuslavice "B" 22 7 7 8 41: 47 28 
 

( -5) 
 

9. Budišovice 22 7 4 11 44: 43 25 
 

( -8) 
 

10. Oldřišov "B" 22 8 1 13 40: 54 25 
 

( -8) 
 

11. Dobroslavice 22 6 5 11 35: 53 23 
 

(-10) 
 

12. Štěpánkovice "B" 22 1 6 15 31: 70 9 
 

(-24) 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 
 

 

Den matek 
 
Na oslavu Dne matek jsme letos pozvali maminky 
k nám do školy na odpoledne 5. května. Děti z 1. - 5. 
třídy zpívaly hlučínské písničky za doprovodu houslí, 
přednášely básničky pro maminky a o 
maminkách, zahrály na flétny pár 
písniček a nechyběla ani malá módní 

přehlídka těch nejmladších. Na závěr vystoupení zatančila děvčata 
z 5. třídy zumbu. Děti pak předaly maminkám srdíčka, která pro ně 
samy vyrobily. Všechna vystoupení se moc líbila a děti byly 
odměněny potleskem. Věříme, že se všem maminkám vystoupení 
líbilo, a že jsme jim zpříjemnili slunečné květnové odpoledne.  
Děkujeme, maminky, a hodně štěstí k vašemu svátku. 
 
Mgr. Anna Černohorská 

 

 
 

 

Zájezd školy – Anglie 2015 

 
   Před námi se tyčily bílé útesy poblíž městečka Dover. Doplouvali jsme ke břehům 
Anglie na trajektu z francouzského Calais. Bylo osm hodin ráno na kontinentě, ale 
tady na ostrovech o hodinu méně. Bylo 14. května 2015.  Naše školní skupina ze ZŠ 
a MŠ Sudice tvořila expediční jednotku, která cestovala za poznáním anglo-saské 
kultury, jazyka a země. Skupinu tvořilo 13 žákyň a žáků z 6. - 9. ročníku a dvě 
učitelky – Mgr. Běláková Lenka a lic. Ratajová Petra. Byli jsme natěšeni a připraveni 
na setkání s realitou, ve které nás čekalo hlavně použití cizího jazyka, návštěva 
Londýna a nejstaršího univerzitního městečka na světě Oxfordu, ubytování 
v rodinách a taky úplně jiná kuchyně. 

    První den, po noci strávené v autobuse, byl náročný na fyzickou kondici. Londýn nás uvítal deštivým počasím, ale my jsme se 
vydali po naplánované trase poznání. Vyjeli jsme lanovkou přes řeku Temži, která nás převezla z části města Londýna – 
Greenwich na druhou stranu řeky. Od této chvíle jsme cestovali DLR (Dock Light Railway) a metrem (the Tube) směrem do části 
The City. Po cestě jsme viděli Tower – pevnost z 11. století a navštívili Tower Bridge a jeho expozici o historii a světových 
mostech. Došli jsme k Monumentu s vyhlídkou, na jehož vrcholek musíte vyšlapat 313 schodů, abyste se rozhlédli po Londýně 
z jeho vrcholku. Později jsme prošli Příčnou ulici, kde se natáčely scény z Harryho Pottera. Poté jsme se prošli po jižním břehu 
(South Bank), ale kvůli vydatnému dešti jsme procházku zkrátili a radši se přemístili do Natural History  Museum, ve kterém jsme 
mohli v suchu strávit čas a prohlédnout si fantastické expozice vývoje přírody a Země.  
   Poznání prvního dne pokračovalo při setkání s rodinami. Hostitelské rodiny (host families) si nás vyzvedly na parkovišti (meeting 
point) a odvezly domů. Každý z nás měl zajištěnou postel na dvě noci a plnou penzi na dva dny. Děti si mohly vyzkoušet, jak se 
domluví anglicky a zjistit, že angličtina opravdu žije . Poznali jsme rozdíly v bydlení, jak rodiny jedí, ale hlavně, jak Angličané 
komunikují.  
   Další den jsme vyrazili na výlet mimo Londýn. Jeli jsme do Oxfordu, který je vzdálen od Londýna tak dvě hodiny cesty 
autobusem. Univerzitní městečko, nebo-li kampus, jsou historické budovy, které jsou navzájem propojeny, to aby studenti 
neztráceli čas přechody. Každá college (něco jako fakulta) má svoji kapli a koleje. Centrum univerzity je kruhová knihovna, ze které 
si nemůžete knihy vypůjčit, ale jenom z nich studovat. Navštívili jsme Christ Chruch College, která je spojena s natáčením Harryho 
Pottera a tvoří centrum univezity. Po procházce parkem a univerzitní městečkem jsme se vydali na nákupy suvenýrů a oblečení. 
Zpátky do Londýna jsme dojeli k večeru a opět si nás vyzvedly hostitelské rodiny. Sobotní večer jsme strávili u nich. 
   V sobotu ráno jsme vyrazili do Greenwich-do Královské observatoře. Prošli jsme pěkným parkem, došli k observatoři a našli 
v zemi naznačený nultý poledník, podle kterého se řídí světový čas. Udělali jsme si pár fotek s nejvyššími budovami v pozadí, které 
se nacházejí na Isle of Dogs, jež vyváří řeka Temže. Sešli jsme dolů k řece a viděli nejstarší z královských kliprů, které byly 
zakonzervovány. Nyní se uvnitř lodi nachází muzeum. Pěším podchodem jsme přešli pod Temží a vydali se metrem do středu 
Londýna.  Těšili jsme se na vyhlídkovou jízdu v London Eye, obrovském točícím se kole s kabinkami, ze kterých si můžete 
prohlížet Londýn asi půl hodiny. V teplém a slunečném sobotním dni jsme vychladli při návštěvě London Dungeon, ve kterém jsme 
viděli strašidelná zákoutí a výjevy z mučení ve středověku.  
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Taky jsme zažili děsivou cestu kanálem a volný pád na speciálním zařízení připomínající adrenalinový kolotoč.  V okolí jsme 
nakoupili  poslední suvenýry a vydali se na lodičku, která odplouvala z blízkosti Westminsteru a odvezla nás po Temži do 
Greenwich. Cestou jsme viděli přehled historických i nových budov a mosty na Temži. Do olympijského městečka v Greenwich 
jsme dorazili s malým zpožděním a vydali se na zpáteční cestu do Sudic. V noci jsme projeli několik států  
( Francii, Belgii, kousíček Nizozemska, Německo) a ráno jsme se ocitli zpátky v České republice. 
 
Naše cesta byla zajímavá a plná poznatků. Vrátili jsme se domů s chutí poznat více a naučit se dobře anglicky. Děkujeme rodičům 
a vedení školy, že nám umožnili tuto cestu.  
                                                                                                                                                                                Lic. Petra Ratajová 

 
 
 

Zborovský závod branné zdatnosti v Sudicích 
 
Bitva u Zborova představovala první významný úspěch československých legionářů na východní frontě 
během první světové války. Legionáři museli 2. července 1917 prokázat svou odhodlanost, odolnost, sílu, 
statečnost a charakter. Tyto vlastnosti prokazovali 21. května 2015 také naši žáci během branného dne, 
který pro naši školu zorganizovala Československá obec legionářská, Jednota Ostrava 1, pod vedením 
pana kapitána Jana Šimčíka. Protože nám počasí nepřálo, pršelo a bylo chladno, proběhl branný den 
v prostorách školy. Nikomu to ovšem nevadilo. Jednotlivá stanoviště byla skvěle připravená  
a spolupráce zafungovala báječně. Součástí branného dne bylo především plnění nejrůznějších bojových 
úkolů – letní lyžování, dosažení mety, navádění letadla v mlze, určování světových stran a přenášení 

bedniček. Nechyběla ovšem ani velmi oblíbená střelba ze vzduchovky nebo hod gumovým granátem na 

cíl.  Bodové skóre si žáci mohli také vylepšit vyluštěním zašifrované zprávy nebo správným přenosem 
zraněného na nosítkách. Žáci jednotlivé úkoly zodpovědně a s nadšením plnili, bojovali, ale také si 
pomáhali. Výkony byly nakonec natolik vyrovnané, že o celkovém vítězi musel rozhodnout dodatečný 
rozstřel v podobě duelu kapitánů v přeskoku přes švihadlo. Úplně nejzajímavější ale byla pro žáky ukázka 
střelných zbraní a sebeobrany. Všichni si čtvrteční branné dopoledne náramně užili a domů odcházeli 
s nezapomenutelnými zážitky. Každý z žáků také obdržel pamětní list. Velké poděkování patří pánům: 
Janu Šimčíkovi, Janu Sobkuljakovi, Rostislavu Pečinkovi a Petru Gattnarovi. 
                                                                                                                                                                   Mgr. Michal Kunický 
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Návštěva z Polska 
 
   Ve středu  27. 05. 2015 jsme ve škole přivítali vzácnou 
návštěvu z Polska. Navštívit nás přijely studentky            
3. ročníku Instytutu Studiów Edukacyjnych  v Raciborzu  
společně se svými učiteli prof. Dr. hab. Gabriela Kapica    
a prof. Dr. hab. Marian Kapica. Naši polští hosté si se 
zájmem prohlédli prostory základní i mateřské školy. 
Budoucí učitelky se zajímaly o české školství jako takové 
i konkrétní podmínky vzdělávání  v  naší škole, zúčastnily 
se ukázkových hodin  ve třídách na 1. stupni. Celé 
dopoledne se neslo v přátelské atmosféře, jazyková 
bariéra byla díky výborné znalosti češtiny manželů 
Kapicových minimální. Závěrem jsme obdrželi srdečné 
pozvání do Instytutu Studiów Edukacyjnych  v Raciborzu 
a společná fotografie vytvořila milou tečku za tímto česko-
polským setkáním. 
                                                                                                                                                         Mgr. Ivana Kobzová 






Sběr papíru v letošním školním roce. 

 
V letošním školním roce opět proběhl na naší škole sběr 

starého papíru a to v měsíci listopadu a květnu.  Je velmi pozitivní, 
že se sběru zúčastnily všechny třídy včetně mateřské školy. 
V listopadovém sběru jsme celkově navážili hezkých 3 651 kg 
(z toho 267 kg v MŠ).  Největšími nositeli byli žáci 2. třídy s 828 
kilogramy.  2. místo obsadila 9. třída a na 3. místě skončila 1. třída. 
Hlavní výhrou byla exkurze do oblasti Dolních Vítkovic, kterou již     
2. třída se svou třídní učitelkou Mgr. Kateřinou Hrubou podnikla.  

V měsíci květnu se dětem podařilo nasbírat 1 759 kg (z toho 112,5 kg v MŠ).  Přestože váha květnového 
sběru je menší, za zmínku stojí, že Adélka Komárková z druhé třídy se může pyšnit 661 kilogramy. 2. třída 
opět zvítězila v tomto sběru, 2. místo patří 4. třídě a na 3. místě skončila 3. třída. Třídy i jednotlivci, kteří 
přinesli nejvíce papíru, budou opět odměněni. Podle počtu nasbíraných kilogramů získala každá třída 
finance a bylo či bude s nimi naloženo k největší spokojenosti všech našich žáků. Děkujeme také všem 
rodičům, kteří podpořili tyto akce a pomáhali svým dětem se sběrem. 

Věřím v úspěšnost tohoto projektu rovněž v příštím školním roce, vždyť recyklací nejen prospíváme 
naší planetě, ale také děti mají radost, když jsou úspěšní ve sběru a navíc je tímto obohacen jejich třídní 
fond. Sběru zdar! 

                        Mgr. Hana van der Laan 










Tonda Obal na cestách 

 
V rámci ekologických aktivit naší školy nás navštívil 

ekolog s programem o propagaci třídění odpadů 

nazvaným Tonda Obal na cestách. Tentokrát žáci 

pozorně naslouchali přednášku, v rámci které si sami 

vyzkoušeli správné třídění jednotlivých druhů odpadů 

do barevných popelnic. Seznámili se s několika 

recyklovanými výrobky, se sběrným dvorem a spalovnou. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                             Pokračování na str. 12 



  Sudický zpravodaj               Str. 12 
 

Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Dověděli jsme se, že 72% občanů ČR aktivně třídí odpad a 

odpovědně se chová k životnímu prostředí. Patří mezi ně i žáci naší 

školy, kteří již dnes třídí baterie, elektroodpad a papír v rámci 

našich projektů. A jak ochotně přiznali, třídí odpad i doma ve 

svých rodinách. 

 
Ing. Hana Nováková 

Školní metodik EVVO 




                                        
 








Noc v družině aneb…  

Ve škole až do rána 
 
   Řekne-li se „Noc v družině“, přinejmenším nás to zaujme. 
Spaní v družině, resp. ve škole rozhodně neznamená pouhé 
přespání. Naopak - již samotný název zavání velkým 
dobrodružstvím. A jedno takové velké dobrodružství prožili žáci 

školní družiny naší školy z pátku 19. 6. na sobotu 20. 6. Vedoucí školní družiny připravuje každoročně pro děti na 
večer a následující ráno zajímavý program. Ústředním tématem letošní „Noci v družině“ byla příroda. Před začátkem 
celé akce byly děti rozděleny do pěti skupinek. Každá skupina měla svého vedoucího z řad žáků 5. třídy. Počasí nám 
poměrně přálo, od oběda utekla již nějaká ta hodinka, a tak jsme začali táborákem a oblíbeným opékáním buřtů. Když 
jsme se nasytili, odebrali jsme se zpět do školy, resp. tělocvičny naší školy, kde se celá akce odehrávala. Po chvilce 
odpočinku začalo přírodopisné klání, které mělo za úkol nejen pobavit, ale i prověřit postřeh   a kreativitu našich žáků. 
Žáci poznávali stopy zvířat, jejich zvuky, rozeznávali jehličnany, poznávali druhy ovoce a zeleniny, plnili nejrůznější 
úkoly a kvízy. Žáci školní družiny se vyznamenali a prokázali velké přírodovědné 
znalosti. Po vědomostním souboji nám všem opět tak trochu vyhládlo. A tak pizza od 
„ZLATÉHO DŽBÁNU“ v Sudicích přišla všem vhod. Šunková, sýrová, salámová, 
žampionová… Pizza byla prostě výborná. Po vydatné večeři probíhala večerní hygiena a 
po ní následovala projekce vybraných pohádek. Po setmění pak někteří odvážlivci 
absolvovali i noční stezku odvahy. Ač byl páteční večer pro všechny náročný, ukládání 
ke spánku trvalo některým téměř až do ranního rozbřesku. Sobotní vstávání ale proběhlo 
naprosto klidně. Žáci vyskočili ze svých spacáků, užili si ranní rozcvičku a po vydatné 
snídani jsme všichni zahájili velký úklid. Uklízelo se tak vehementně, že teď již není po 
„Noci v družině“ žádná stopa ani památka. Tak zase příští rok, družino! Velké 
poděkování patří také mým dvěma kolegům – Mgr. Haně van der Laan, Mgr. Michalu 
Kunickému a také žákům  9. třídy – Romanu Lehnertovi, Romaně Tomaschkové a Anetě 
Stříbné.  
Velké DÍKY patří také všem úžasným dětem. Děkuji.  
                                                                                                                                                             Ester Medková, DiS. 







 ZDRAVÝ NEMOCNÝ  

 

V pondělí 22. června 2015 se žáci II. stupně naší školy 
zúčastnili skvělého divadelního představení „ZDRAVÝ 
NEMOCNÝ“ od francouzského dramatika Moliéra. Bravurní 
výkony herců, které byly několikrát odměny dlouhotrvajícím 
potleskem, jsme si doslova vychutnávali z prvních řad 
Slezského divadla. Celé představení svými originálními  
a humornými scénkami několikrát rozesmálo celé divadlo, a tak 
jsme se domů vraceli všichni spokojení. Všem hercům 

děkujeme, představení „ZDRAVÝ NEMOCNÝ“ vřele doporučujeme a již se těšíme na další hru v podání 
vynikajících herců Slezského divadla v Opavě.  

                                                Mgr. Michal Kunický 
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Celoroční projekt  

,,Barevné dny ve škole“ 

Tak a jsme u konce… u konce školního roku  
a u konce našich barevných dnů.  
A jak dopadlo naše 2. pololetí v hodnocení?  
 

1. místo: 4. třída, 7. třída 
2. místo: 2. třída, 5. třída 
3. místo: 3. třída, 8. třída 

Za účast: 1. třída, 6. třída 
 
Všem výhercům gratulujeme!  
Milé děti, milí kolegové, z celého srdce Vám moc 
děkuji za pestré a originální nápady a přeji Vám 
všem krásné, slunečné aradostné prázdniny plné 
nových nezapomenutelných zážitků a nových 
kamarádů. Dávejte na sebe pozor a mějte se rádi, 
protože láska je nejcennější, co v životě máme.  
                                                                                                                                                                  
Ester Medková, DiS. 

 
       




 

Poslední den ve škole 
 
 

 
 
 
 
 
             školu opustili:  Roman Lehnert, Aneta Stříbná, Dominik Šrámek, Radek Šrom, Adam Večerek,  
                                                         Vendula Vlková, Romana Tomaschková 
 
 
 

Vážení rodiče, milí  žáci, kolegyně a kolegové, 
školní rok 2014-2015 je na svém úplném konci, máme za sebou deset 
náročných pracovních měsíců a všichni se již těšíme na zasloužené volno. 
Děkuji všem za náročnou práci, kterou  odváděli během uplynulého 
školního roku. Všem pedagogům, správním  zaměstnancům  přeji krásnou 
dovolenou, odpočinek, relaxaci, načerpání nových sil a elánu do další 
společné práce po prázdninách. Dětem přeji krásné léto, hodně sluníčka, 
nevšedních zážitků, dobrodružství a nových kamarádů, prostě báječné prázdniny, jak mají být!  
 
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka      
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II. Naše Sudice, popis obce 
 

11.  Sudické statky a domy    
 

    Tak jak zná Sudice naše generace, byla obec postavena teprve v minulém století. Sudice postihly 
zničující požáry. Některé by měly být znovu připomenuty. 

 
1748  v Zámecké ulici zhořelo 14 domů 
1750  požár v Dolním mlýně. Bylo zničeno 29 měšťanských domů, 11 selských domů  

a 33 domkařských domů, celkem 73 domů. 
1786  bylo zničeno ohněm 58 domů. 
1800  Po zásahu bleskem 25. května zhořelo 31 měšťanských a 15 domkařských domků 
1820  Část obce až po zvonici zhořela. 
1865  Oheň zničil domy v Kostelní ulici a sever náměstí. Za hodinu vyhořelo 29 domů  

a 19 stodol. 
1878  Jižní část náměstí lehla popelem. 
1879  Zhořely 3 statky na Třebomské ulici. 
1881  byly zničeny všechny domy v Kávové ulici a 
1907  4 domkařské domky na Angru. 
 

     Tento výčet z „Pamětní knihy“ ukazuje, že ze starých Sudic a náměstí nezbylo mnoho. Jediné místo, 
které by nám mohlo zprostředkovat dojem o obytných domech a zahradnických domcích bylo místo v Malé 
Kostelní ulici, domy rodiny Steinerů, Wilpertů a Walitschků. Všechny tři byly postaveny podobným 
způsobem: masivní stavba ze dřeva na klenutých sklepních základech, rohy z pálených cihel, stěny ze 
sušených nepálených cihel – vepřovic, střecha pokrytá slámou; z dnešního pohledu opravdový „ekologický 
dům“, v létě v něm bylo chladno, v zimě příjemně teplo. 
     Bylo zachováno také pár domů se slaměnými střechami v Novém městě a na Angru. Sláma na 
střechách těchto domů byla většinou počátkem tohoto století vyměněna za břidlici. Krautwurstowi 
(Wanjekes) na Luční ulici pokryli břidlicí domy, stodolu a chlév teprve roku 1905. Dvoupodlažní domy na 
náměstí byly všechny nově postaveny.  
     Zajímavé pro Sudice byly statky. Z pohledu půdorysu jakýsi druh středoněmeckého čtyřstranného 
dvora, lidově nazývaného také „francký statek“.  
     Jsou to všechno novější dvory, které se vyskytují ve stejné podobě na velkých selských vesnicích 
Hlubčické sprašové krajiny. 
     V jednom popisu čtyřstranného dvora stojí: 

  

     „Velká, většinou z cihel postavená brána vedla do dvora. Statek tvořil obdélník, který byl obklopen budovami. Na 

levé straně dvora stál obytný dům. Pod tímto se nacházely koňské, kravské a prasečí stáje. Naproti obytného domu 
ležel „výměnek“ pro rodiče majitele a jeho svobodné sourozence. Naproti brány do dvora se nacházela stodola. 
Stodoly pro stroje a nářadí sousedily s chlévy. V chodbě se nacházela „černá kuchyň“ nebo taky „letní kuchyň“. Na 
straně štítu byla světnice. Z chodby vedl dlouhý průchod ke stájím. Podlaha nad obytným domem sloužila jako 
zásobárna uzeného masa, mouky, ovoce atd. Nad chlévy bylo skladiště pro obilí, nad stodolou sklad sena a slámy.“  

      
     Typické selské dvory tototo druhu se nacházely v Sudicích hlavně na Stibořské a na Třebomské ulici. 
Brány byly zčásti postaveny ve formě oblouku. 
     Obytné domy zahrádkářů a domkařů byly prostší. Vedle obytné budovy – pod jednou střechou společně 
s kravským chlévem u zahradníků a chlévem pro kozy u domkařů – stála malá stodola a chlév pro prasata, 
slepice a husy. Většinou zde byla ještě jedna místnost zařízena jako „dílna“. 
     Taky tyto domy byly postaveny velice účelně. Byly zde podmínky jak pro zemědělskou tak pro 
řemeslnickou činnost. Domy byly pohodlně zařízené. 
     Domy domkařů neměly stodoly, ale chlévy pro drobné zvířectvo a kůlnu. Také jejich domy byly účelné. 
 
 
 
                                                                             Pokračování na str. 15 
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                                                                                                   Selské hospodářství Alte Weiss, Lamche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Statky na Stibořské ulici 1915 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Komárkův dvůr 
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Bauernhof 
Wielsch, Willi (Schepkes) 

Steuberwitzer Straβe 
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                                                                               Malý dvůr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Typický dům „zahradníka“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Typický dům „domkaře“ 
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Mažoretky „Ladies“  
… a tak šel čas s mažoretkami Ladies 
 
   Je čtvrtek a naše děti mají opět trénink mažoretek. My sedíme v předsálí 
kulturního domu v Dolním Benešově a čekáme. Dlouhou chvíli si krátíme diskusí o 
všem možném, o soutěžích, akcích, které nás čekají a o možnostech co 
podniknout s volnou hodinou a půl. 
   Tak přesně tímto způsobem vznikla v hlavě Petry Schmidtové myšlenka, nápad či 
idea, proč nespojit čekající maminky do jednoho spolku a neutvořit mažoretky – 
matky. Psal se rok 2011 a naše děti měly za sebou soutěž stars Cup, kde 
rodičovské týmy vystupovaly. A protože Petra je žena činu, nezůstalo jen u nápadu. 
   Nová sezóna 2011/12 se již odehrála v duchu tréninků a prvních vystoupení a 
soutěží. Všechny začátky jsou těžké a ani v tomto případě to nebylo jiné. 
S vytvořením choreografie jsme nikdo neměli zkušenosti. Bylo nás devět a naštěstí o vedoucí a hlavní osobě bylo rozhodnuto 
hned. Trenérkou se stala Petra a kapitánkou mažoretka Eva. My ostatní jsme byly dobrovolně křovím. První rok jsme trénovaly 1x 
týdně v baletním sále kulturního domu. Skloubit práci a trénink není jednoduché, ale chuť něco zkusit a eventuálně i třeba na 
soutěži dokázat byla velká. 
   První sezóna byla pro nás startovní a s výsledky ze soutěží jsme byly spokojeny. I druhá či třetí místa se nám zdála pěkná. Jen 
stále chybělo to první a tak jsme se rozhodly pokračovat i další rok, ve kterém nám přibyla další soutěž a my dokonce vyrazily i za 
hranice Moravskoslezského kraje. 
   Jak jsme získávaly nové zkušenosti, tak jsme i začaly zkoušet nové a těžší prvky. Sestavy druhé sezóny 2012/13 už byly 
náročnější a choreografie složitější. Přidala se i troška gymnastiky. Stále nás bylo devět a naše modré kostýmy začínaly být známé 
a možná trochu okoukané. Na soutěž do Jemnice jsme si nacvičily i sestavu s hůlkou. Bylo to těžší, práce s třásněmi – „pompomy“ 
je jednodušší, ale pro nás to byla výzva. V tomto roce už přibyla i nějaká ta zlatá medaile. 
   A tak jsme byly celé natěšené na další rok. Přibyla další děvčata, trenérka Petra nastudovala nové choreografie s náročnějšími 
prvky z gymnastiky. Již nás bylo 11 a tak se rozhodlo, že se nechají udělat nové kostýmy. Malý baletní sál jsme vyměnily za 
tělocvičnu základní školy a opět tvrdě cvičily a trénovaly. Sezóna 2013/14 se rozjela jako rychlík, čekalo nás opět mnoho soutěží, 
jak v Dolním Benešově nebo Stars Cup v Ostravě., tak i v jiných městech naší republiky. 
   Na začátku myšlenky našeho vzniku byla soutěž Stars Cup v Ostravě. Byl to vysněný cíl Petry Schmidtové a vítězství v této 
soutěži považovala za vrchol své práce. V tomto roce svého cíle dosáhla a mažoretky Ladies dostala na nejvyšší pozici na bedně. 
Stars Cup jsme s přehledem vyhrály a nastala otázka: „Co dál?“ Obhajovat zlato i v dalším roce nebo skončit. Život je výzva a i my 
se k tomu tak postavily. 
   Je tu rok 2014/15 a my jdeme tvrdě. Přibili nám další členové a je nás 15. A hlavně máme v týmu muže. Hodně lidí to možná 
nechápe, ale takový mužský element je pro rodičovský tým mažoretek stejně důležitý jako „tkaničky do bot“. Taky to jde bez nich , 
ale s nimi je to lepší. Letošní sezóna byla nastartována dost složitou a náročnou skladbou, hodně vypracovaná choreografie a 
přítomnost gymnastických prvků předurčovalo, že by to mohla být skladba vítězná. Obhajoba zlata na Stars Cupu byla daným 
cílem, ale ne jediným. V letošním roce se totiž otevřela kategorie Grand senior na Mistrovství České republiky v mažoretkovém 
sportu. 
   S hrdosti můžeme říct, že 
tento rok považujeme za rok 
ZLATÝ. Vyhráli jsme 
všechny nepostupové 
soutěže, kterých jsme se 
zúčastnili, kvalifikaci MČR 
jsme v\yhráli s největším 
počtem bodů a sezónu jsme 
ukončili jako Více mistři ČR 
v mažoretkovém sportu 
kategorie Grand senior. 

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

 

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

Ceník inzerce 
Velikost cena 
A4 500,00 Kč  A5 250,00 Kč 
A6 125,00 Kč   A7   65,00 Kč 
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