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Slovo starosty:

Vážení spoluobčané milí přátelé,
prázdniny sice teprve začaly a i já sám mám před dovolenou, přesto začínám psát první řádky
letního zpravodaje. Hned první dny prázdnin, včetně prodlouženého víkendu byly zřejmě pro nás
subtropické. Počasí bylo pět dnů bez mraků a člověk se začal potit už pouhou myšlenkou. Bylo to
krásné, ale pro nás suchozemce trochu nezvyklé a vysilující. Větru ani dešti neporučíme. Pár
velmi letních dnů vystřídala ve středu ráno 8. 7. pořádná bouřka. Přišel silný vítr s prudkým
2
deštěm a napršelo nám za tu krátkou chvíli až 15 litrů vody na m . Vítr nám vyvrátil velký jasan na
konci ulice Třebomské, a také velkou lípu na zahradách na téže ulici. Na ulici Stiborské před a za
myslivnou pak po jedné třešni. No a větve byly po nočním větru snad po celé obci. Naši
dobrovolní hasiči pak spadlý jasan odstraňovali až do osmé hodiny ranní. Zaměstnanci obce pak v průběhu týdne
uklízeli následky větru po obci. V celé obci pak nebyl elektrický proud, skoro do desíti hodin. Poté ještě byla na ulici
Třeboské a Stiborské jen jedna fáze, opravovalo se průběžně a kolem šesti hodin večer už byla celá obec pod
normálním napětím. Ovšem o víkendu už opět řádilo sluníčko a jeho tendencí bylo zvyšování svého jasu, kterým nás
pak obdarovávalo čím dál více a s větším úsilím až do nejsilnějších teplot, které jsme nezažili už řádku let. Toto
počasí vydrželo až do 26. 7. 2015. Sice v tom posledním týdnu dokonce několikrát zapršelo, byl to dar z hůry. I když
deště bylo jen malinko, přece jen se od 27. 7. 2015 ochladilo. Ochlazení trvalo snad jen pět dní a pak opět udeřily
vedra. Tráva už je všude spíše suchá než zelená a ubývá i spodních vod. Snad se už brzy nad námi počasí smiluje
a pošle nám nějaký déšť. Takové tropické počasí trvá dál a dá se říct slovy klasiky: „Tento způsob léta zdá se mi
poněkud Tropický“. Déšť přišel až 9. 8. 2015 v neděli odpoledne, pršelo přes půl hodiny, akorát nám pokropil
zahrádky. Ovšem vzduch po dešti byl jako ve skleníku a večerní teploty v našich domácnostech se vyhouply na třicet
stupňů celsia a tropy pokračují dál. V druhém srpnovém týdnu
večer několikrát zapršelo, ale bylo to jen na mírné ochlazení
vzduchu. Tak tropické počasí nám vydrželo až do poloviny srpna,
kdy v sobotu odpoledne přišel prudký déšť, který nám pořádně zalil
naše zahrádky. S deštěm ovšem přišel i velký vítr a naši
dobrovolní hasiči hned museli vyjet do Třebomi, kde vítr odvál
plechovou střechu. A hned po nich vyjeli do našeho katastru hasiči
z Kobeřic, kteří pro změnu likvidovali polámané stromy na cestě ze
Sudic do Třebomi před dolinou, kde za oběť větru padlo zhruba
deset švestek a také několik jabloní. Počasí se jako mávnutím
kouzelného proutku změnilo a ochladilo se o zhruba patnáct
stupňů, ovšem po vedrech trvajících skoro čtyřicet pět dní to byla pro nás všechny určitě úleva. Déšť pak již do konce
prázdnin přišel jen jednou a poslední prázdninový víkend byl pak opět tropický. Ovšem naši meteorologové hlásí, že
hned po létě se k nám příjde podzimní čas, tak uvidíme.
Začátek prázdnin - to bylo jak šlehnutím kouzelného proutku. Nevím, jestli to bylo teplým počasím, či odjezdem
většiny našich spoluobčanů na dovolené či prázdniny, ale v obci byl dopoledne „klídeček“, venku bylo ticho, na hřišti
si nikdo nehrál, nikdo neběhal po návsi. Ovšem když se blížil podvečer, lidé se začali vracet z práce a děti se
najednou objevily na hřišti, hned bylo vidět, že to v naší obci opět žije. Bylo velmi krásné pozorovat tuto změnu života
v obci.
V tomto zpravodaji se také dovíte o výměně občanských průkazů, kdy končí další typ OP a bude již nahrazen
novým typem s digitální fotografií, proto si tento článek, který bude na jiném místě tohoto zpravodaje důkladně
přečtěte, aby jste nebyli zaskočeni neplatností svého občanského průkazu.
pokračování na str. 2
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Také v naší obci proběhl sběr starého papíru, ať už vystavením společně s plastovými odpady, nebo jej odnesly
děti do základní nebo mateřské školy. V naší obci se tak odevzdalo za první pololetí letošního roku 2.640 kg starého
papíru. Samozřejmě vám za tento tříděný odpad děkujeme. Chci vás také upozornit, že do žlutých pytlů na plasty se
dnes také odevzdává více složek odpadů, a to jak už bylo zmíněno v minulém zpravodaji i tetrapackové kartony
a drobný kovový odpad. Vše jde pak na třídící linku, kde se vše vytřídí tak, jak se má.
Na webových stránkách naší obce www.obecsudice.cz pak najdete nový odkaz, po jehož
kliknutí se vám objeví mapový portál, na kterém si budete moci vyhledat pozemek nebo
budovu na katastru naší obce, ortofotomapu, získat informace o parcele přímým odkazem na
stránky ČÚKZ, měřit vzdálenosti a obsahy ploch, vytisknout připravený náhled mapy nebo
náhled exportovat jako obrázek do souboru. K dispozici je přehledná nápověda. Pro správný
běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč a aktuální verze zásuvného modulu Adobe
Flash Player.
V měsíci červnu se provádělo i zpevňování polní cesty za starým památníkem na ulici
Křenovské, směrem na Rohov. Použila se na to suť z bývalé evangelické školy a zbylá suť
se použije na opravy zpevnění dalších polních cest na našem katastru. Provedla se také demolice bývalé mateřské
školy Na Angru. Po odvezení zbylé sutě z bývalé evangelické školy bude provedena úprava obou pozemků a tyto
budou nabídnuty k prodeji na výstavbu rodinných domků.
Ve středu 22. 7. 2015 dostala naše jednotka sboru dobrovolných hasičů v 6:32 hod. SMS z Operačního centra
Hasičského záchranného sboru v Opavě a byla vyslána na pomoc při dohašování lesa v blízkosti obce Mikolajice, kde
již třetí den hořelo zhruba 16 hektarů lesa. Naši hasiči vyjeli v 6:40 hod. a po příjezdu pomáhali s dohašováním tohoto
požáru a na základnu se vrátili v 17.00 hod. Určitě všem hasičům za tuto příkladnou pomoc patří velké díky - jednalo
se o Pavla a Jirku Plachtzika, Jiřího Švana, Dalibora Býmu, Davida Vaníčka, Jakuba Josefuse a Andrease
Schwenznera. Celé jednotce se pak dostalo i poděkování od zástupce ředitele hasičů Moravskoslezského kraje. A
v srpnu přišel také děkovný dopis z obce Mikolajice, kdy požár byl od této obce a prvního obydlí vzdálen pouhých tři
sta metrů.
Zaměstnanci obce sice nezačali s opravou chodníku Na Angru, jak jsme měli původně v plánu, ovšem práce měli
opět více než dost. Před školou se rozebíral chodník a obruby, tak aby firma mohla začít s opravou chodníku, na
Zámecké ul. se sekal a pročisťoval starý mlýnský náhon a pomáhali také u oprav polních cest. Než začaly úmorná
vedra, tak se sekala stále dokola tráva. Práce bylo dost, která kolikrát ani nejde vidět, ale musí se udělat a za to
našim zaměstnancům patří velké díky.
V sobotu 1. 8. 2015 se na hřišti TJ Sokol Sudice konala tradiční Sportovní slavnost. Z původního turnaje starších
hochů byl pak jen jeden zápas mezi staršími hochy Sudic a Old Boys Kietrz. Zápas se hrál dvakrát 45 minut a určitě
nikdo nelitoval, kdo se přišel podívat. Padlo totiž sedmnáct branek a hosté vyhráli 7-10. Během odpoledne se jak už je
v Sudicích zvykem kopalo na zavěšenou pneumatiku v brance a našlo se dost dětí i dospělých, kteří si to chtěli
vyzkoušet. Ne každému se podařilo míč prostřelit tímto terčem. K dispozici byl i skákací hrad. V 17:00 hod začalo
hlavní utkání mezi TJ Sokol Sudice a výběrem hráčů z Opavska, který byl doplněn i sudickými hráči. I zde bylo vidět
dobrý fotbal a množství branek, zápas skončil spravedlivou remízou 5-5. Poté se už začala losovat hlavní tombola,
kde bylo více jak sedmdesát cen. Po celý den bylo k dispozici plno výborných domácích specialit a také studených
nápojů, nechybělo ani kolo štěstí a samozřejmě disko karneval s Mirkem Komárkem. Krásná akce a určitě
poděkování pro všechny pořadatele.
V měsíci srpnu se také poprvé projevili naši spoluobčané ze Stiborské ulice, kteří si vyhlédli kiosek u zastávky
a pokusili se do něj vloupat. Ovšem nepočítali s všímavostí svých spoluobčanů, kteří jejich jednání nezapomněli včas
ohlásit na linku 158. A po té byli přichyceni přímo při činu. Děkuji všem za to, že si všímáte všeho, co se kolem nás
děje a nejste k tomu lhostejní.
V pondělí 17. 8. 2015 se v naší obci opět objevili takzvaní „domovní prodejci“, nebo v tomto případě se
představovali jako zástupci jedné společnosti, nabízející levnější elektrickou či jinou energii, nebo také, že přišli
v dané budově zkontrolovat, zda nedochází k černému odběru energií. U této příležitosti se prostě vloudí do domu, a
věřte tomu, že v domě už je neuhlídáte. Jeden z nich vás zabaví a druhý vám v rychlosti prohledá byt a věřte tomu, že
najde něco cenného o co vás připraví. Nebo vám přinesou přeplatek za energie, ovšem mají jen 5.000,- bankovku,
kterou jim budete muset rozměnit, no a když přinesete své peníze, tak s vámi začnou tak přepočítávat, že nebudete
nakonec vědět kolik peněz vám vrátili a po jejich odchodu zapláčete nad výdělkem, protože jste přišli o část svých
úspor nebo o celou finanční hotovost. Proto si takové osoby vůbec nepouštějte do domácností. Ať vám ukáží nějaké
své doklady s fotografií a klidně si jejich nacionály prvně opište, možná se budou snažit zmizet, popřípadě před nimi
rovnou vytočte linku 158 a řekněte, že jsou u vás podomní prodejci a máte podezření, že to nejsou praví zástupci
dané firmy, nebo že máte strach, že to jsou zloději. Určitě to bude lepší, než byste přišli o své úspory, každopádně
nikoho nepouštějte do svých domovů, i kdyby jim bylo špatně a chtěli sklenici vody, tu jim můžete také donést ven, ale
než pro ni půjdete, zamkněte před nimi vchodové dveře a nechte je venku. No ale nejlépe bude, když je do domu
vůbec nepustíte.
pokračování na str. 3
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Opět se musím ale vrátit k nešvaru, který se stále v naší obci děje. Jsou to psí exkrementy. Opět se po obci
objevují různě psí hromádky a samozřejmě se kupí vaše stížnosti. Ovšem i s tím budeme potřebovat vaši pomoc.
Jestli uvidíte takového majitele či samotného pejska, který si po sobě takovou hromádku neuklidí, (pejsek to
samozřejmě sám nedokáže) prosíme, aby jste takového pejska, nejlépe se svým „páníčkem“ vyfotili a se svou
stížností ,datem a časem odevzdali na obecním úřadě osobně nebo telefonicky. Bez důkazů nic nedokážeme. My se
pak budeme tyto věci snažit vyřešit nejen domluvou, ale už i pokutou za znečišťování veřejného prostranství.
Všechny pejskaře ještě jednou vyzývám a prosím, aby si po svých čtyřnohých mazlíčcích exkrementy uklízeli. Děkuji .
Určitě jste si všimli, že chodník před ZŠ prošel během prázdnin
rekonstrukcí a byla zde položena firmou CONE-STAVITELSTVÍ nová
zámková dlažba. Původní zde byla již 41 let a nesplňovala již svou funkci.
Zároveň se vyřešil i bezbariérový přístup do základní školy a nový chodník
bude sloužit nejen dětem, ale i dospělým, kteří navštěvují brány naší školy.
Celá akce byla financována z rozpočtu obce a vyšla na 430.000,- Kč. Přejme
nejen dětem, aby se jim do školy chodilo dobře a aby tam chodily rády.
Další
akcí
byla
rekonstrukce zadní části fasády na hasičské zbrojnici. Tuto
prováděla firma KV Stav, která již v minulosti v obci
rekonstruovala několik fasád. Hasičárna by tak již měla mít
kompletně nový šat a také byla financovaná z rozpočtu naší
obce.
Ke konci prázdnin, bylo také provedeno částečné srovnání
cesty ze Sudic do Sciborzic Wielkich. Toto provedla správa
a údržba cest Opava, pracoviště Hlučín. Ovšem již dnes tam
jsou nové výtluky. A po slibech z Moravskoslezského kraje se snad již v příštím roce dočkáme pořádné opravy této
komunikace.
V sobotu 29. 8. 2015 se v naší obci konalo na hřišti rozloučení s prázdninami. Začalo se už ve 14.00 hod., kdy
přijel z Kobeřic pan Ziegel s dětmi a dvěma poníky. Všechny děti, které přišly na hřiště včas, se tak mohly projet na
ponících. Poté se začalo s kopy na pneumatiku zavěšenou v bráně a střelbou za vzduchovky. Mladí hasiči předvedli
požární útok a jednotka zase cvičné hašení požáru. Poté nastříkali na trávník pěnu a děti si mohly po roce vyzkoušet
letní radovánky v pěně. K tomu všemu hrála hudba a večer se zapálil táborák, Akce se účastnily všechny složky naší
obce a musím všem pořadatelům této krásné akce poděkovat, za odvedenou práci, při zajištění celého odpoledne
a nebylo to jen odpoledne pro děti, ale užili si ho i dospělí.
Jelikož je konec prázdnin a také většiny dovolených, kdy jsme si o těchto prázdninách dosyta užili tepla a sluníčka,
přeji hlavně dětem úspěšný start v novém školním roce a nám dospělým rychlé zapojení do pracovního procesu.
Snad se nám podařilo načerpat během dovolených dostatek energie, abychom mohli v naší práci pracovat
s největším úsilím. A také nám všem přeji hlavně zdravíčko a také štěstíčko.

Moto: Život nám přináší starosti i radosti, žijme ho ovšem rádi. Protože jej žijeme jen jednou
Petr Halfar, starosta




Pivní olympiáda
O víkendu 17. až 19. července 2015 se v pískovně konala tradiční Pivní
olympiáda. Účast byla opět skromná, ale i tak tuto tradici budeme
udržovat dále. Vypilo se asi 400 piv a snědlo 5 kilo točeného, ugrilovali se
nějaké ty kuřata a další domácí či koupené speciality. Počasí vyšlo opět
“suprové”, takže bazének byl využit, hrál se nohejbal, kde se jako
tradičně zažilo nejvíce legrace a co je nejdůležitější nikomu se nic nestalo.
Letos to bylo mírně okořeněno i únosem nevěsty. Jedna z tradičních účastnic pivní olympiády se
letos v den konání pivní akce vdávala. Také děkujeme občanům za pochopení a dodatečně se
omlouváme za případné rušení nočního eventuálně ranního a denního klidu po všechny tři dny. S
pozdravem pivní olympionici.
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Rozloučení s prázdninami

Obr. ▲ Střelba ze vzduchovky

Obr. ▲ Projížďka na ponících

Obr. ▲ Ukázka hašení fingovaného požáru

Obr. ▲ Kdo chtěl - střílel

Obr. ▲ Požární útok – hasičská soutěžní disciplína

Obr. ▲ Naši hasiči
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Obr. ▲ Stříkání pěny




Obr. ▲ Stříkání pěny


Obr. ▲ Radovánky v pěně


Obr. ▲ Děti byly nadšené










Obr. ▲ Táborák





Obr. ▲ Myslivci a jejich srnčí guláš
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Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče
voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc
děkujeme!
Spoluobčanům
- za zametání, úklid chodníků a cest
- za výsadbu a údržbu zeleně v předzahrádkách a na veřejném prostranství
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…)
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády při zvelebování obce, účasti na soutěžích
- 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, brigády
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
- Sdružení STROM za akce pro děti
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci o prázdninách v MŠ a ZŠ
- všem účastníkům společných Česko – polských projektů
- všem spolupořadatelům na akci ukončení prázdnin
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



Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2012 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také
v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky.
V období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2015 bylo v obci Sudice v rámci projektu podpořeno 10
pracovních míst na VPP za 1 371 657 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního
fondu činila 85%, tj. 1 165 908 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 205
749 Kč.
Pracovní místa podpořena v rámci VPP byla zaměřena na koordinaci veřejné služby a úklid veřejných
prostor.
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDICE,
příspěvková organizace, Hlavní 78, 747 25 Sudice
IČO: 70975507 Tel.: +420 553 761 032 GSM: +420 608 783 483
skola@skolasudice.cz www.skolasudice.cz

Vážené kolegyně a kolegové, milí žáci, zaměstnanci a přátelé školy,
září je tady a s ním i poslední zvonění prázdninám. Doufám, že jste prožili pohodové léto plné jedinečných zážitků a
načerpali jste dostatek sil, které budou zajisté potřebné k úspěšnému zvládnutí nového školního roku 2015/2016.
První zvonění, dveře školy jsou otevřeny, škola začíná… Na začátku školního roku vždy nasedají děti naší školy do
vláčku života, který každý rok zaveze jednu třídu až před bránu dospělosti. Proto si na tomto místě dovolím popřát
žákům 9. třídy hodně štěstí při volbě budoucí střední školy a posléze i budoucího povolání. Držíme vám všichni palce!
Škola – to jsou nejen povinnosti, ale i spousta radostí. Kamarádi, nové zážitky a velká očekávání především těch
nejmenších, našich prvňáčků, kterým všichni držíme palečky a věříme, že se jim v naší škole bude moc líbit. Do
minulého školního roku vstoupila naše škola s několika výraznými změnami. Jednalo se o nové šatny v podobě
osobních skříněk našich žáků a moderně zařízenou učebnu fyziky, chemie a přírodopisu. I do letošního školního roku
vstupuje naše škola s jednou výraznou proměnou. Zatímco jsme minulý rok vylepšovali interiér, tentokrát prošel
obrovskou proměnou především exteriér školy. Staré venkovní chodníky jsou již minulostí a naše škola se může díky
svému zřizovateli pyšnit zcela novou a moderní venkovní dlažbou. Obec Sudice totiž celou modernizaci venkovní
dlažby zaštítila a financovala. Takže ještě jednou VELKÉ DÍKY. Inu, dobrá spolupráce je základem všeho.
Nezapomínejme, že případný neúspěch ve škole i životě se dá při troše dobré vůle překonat. Když si navzájem
pomůžeme a spojíme své síly, půjde to samo, bude to hračka. Všem žákům, pedagogům i dalším pracovníkům školy
přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů nejen v tom školním, ale i osobním životě.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy






Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne, pro okres Opava stanoveny na období 15. února – 21. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Pasování předškoláků v kovbojském stylu
Dne 18.6. 2015 se v naší mateřské škole uskutečnilo
pasování předškoláků v kovbojském stylu. Děti se na
tento den chystaly již týden dopředu, vyráběly kulisy,
kovbojské oblečení i šerifské odznaky.
Ve čtvrtek v odpoledních hodinách do naší školky
zavítali kovbojové. Ještě než však mohli být
pasovaní, museli zvládnout tři obtížné úkoly. V první
zkoušce se prověřovala správná muška - sestřelení
balónků. Druhá zkouška ověřovala dovednost jízdy
na koni. Ve třetí zkoušce děti házely lasem na cíl dřevěný kůl.
Všechny děti úkol splnily, poté mohly být pasovány.
Nechyběl ani dáreček na cestu do první třídy medaile, tričko, rozvrh hodin, záložky a spousta
dalších dárků potřebných pro úspěšné zvládnutí
prvních dnů ve škole. Tímto však kovbojské odpoledne neskončilo. Ve spolupráci s rodiči jsme se přesunuli
na fotbalové hřiště, kde jsme měli připravené posezení s občerstvením. Opekli jsme si špekáčky a
pochutnali si na višňovém dortu od paní Stankeové a marcipánovém dortu s fotografií našich předškoláků.
Celé odpoledne bylo hezké a všem se moc líbilo. Tímto děkujeme ochotným a šikovným rodičům, kteří
nám pomohli akci připravit a zajistit a všem rodičům za sponzorské dary a podporu na našich akcích
během celého minulého školního roku.

A máme tady 1. září. Den plný očekávání a nedočkavosti pro děti i rodiče. Bohatě vyplněné
kornouty a hezké přivítání od starších spolužáků, obdržená kytička i nesmělé seznamování
s paní učitelkou a novými kamarády. Dětem přejeme vykročení do 1. třídy s úsměvem a
radostí. Vám rodičům přejeme hodně radosti z budoucích prvňáčků, ale i kapku starostí,
protože bez toho to v životě nejde.
učitelky MŠ
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Sportovní a výchovný kurz 2015 v Sudicích

V pátém prázdninovém týdnu (27. 7. – 31. 7. 2015) se konal v prostorách Základní školy
a Mateřské školy v Sudicích již čtvrtý ročník sportovně výchovného kurzu. Tábora
se zúčastnilo 15 dětí rozdělených do tří věkových kategorií. Hlavní náplní byly tenisové
tréninky, výuka anglického jazyka a kondiční příprava, kromě toho také spousta
doplňkových aktivit, pohybových a sportovních her (fotbal, florbal, basketbal…). Závěr
tábora pak patřil nejrůznějším soutěžím a tenisovému turnaji. Při našich soutěžích, hrách
či aktivitách jsme využívali především venkovní tenisový kurt, místní fotbalové hřiště a
také tělocvičnu základní školy. Soustředění se nám velice vydařilo, s dětmi jsme udělali za
týden obrovský kus práce v tenise, kondici i v motivaci sportovat. Děti si zdokonalily
také jazykový projev v angličtině. Navíc se nám podařilo během týdne pěkně propojit
všechny věkové kategorie od tříletých až po dvanáctileté. Z kamarádství a vřelých
vztahů mezi věkově rozdílnými dětmi máme obrovskou radost. Velké poděkování za
skvěle odvedenou práci během celého týdne pak náleží paní učitelce Mgr. Kateřině
Hrubé, paní Petře Faikové a slečně Barboře Pekárkové. Poděkování patří rovněž paní
ředitelce Mgr. Ivaně Kobzové, která nám zrealizování celého kurzu v prostorách školy
umožnila. Za skvělé snídaně, výborné obědy a svačinky také děkujeme vedoucí školní
jídelny paní Vlaďce Pekárkové a kuchařkám – paní Anežce Volné a paní Ivaně
Drastíkové. Slova díků zaslouží také pan školník Jiří Zips, který nám vždy, když jsme něco
potřebovali, pomohl a vyšel vstříc.
Mgr. Michal Kunický
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Pobočný spolek AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Luční 131, 747 25 Sudice, tel 608 867 063

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

Velkorážní pistole, ráže 6,35mm – 9mm, Magnum 5 – 15 + 15
Sportovně střelecká jednokolová soutěž
ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice

19. 9. 2015 v 10:00 hodin

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

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


UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany, že 31.8.2015 končí splatnost poplatku za komunální odpad za
rok 2015. Poplatek činí 510,- Kč na poplatníka. Občané, kteří doposud poplatek


neuhradili, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu !!!

Včas nazaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může

obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
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Fotbalové okénko
V sobotu 15. 8. 2015 sehráli fotbalisté přípravný zápas s družstvem Holasovic. Začátek zápasu
vyzníval pro domácí hráče a také se ujali vedení 1-0. Ovšem zbytek zápasu už vyzněl pro hostující
hráče. Kteří byli nejen fotbalově lepší, ale i rychlejší a skóre tak během zápasu narůstalo, až se
zastavilo na konečném skóre 3-7 pro hosty, ovšem nestranný divák si užil fotbalu a viděl deset
celkem pohledných branek.
V neděli 23. 8. 2015 přijelo k prvnímu podzimnímu zápasu družstvo Komárova. V první půli asi do patnácté minuty šlo
o vyrovnaný zápas. Šance byly na obou stranách. Střelci však své mířidla neseřídili správně. V 19. minutě se domácí
družina ujala vedení, když centr z levé strany zametl do branky David Havranke – 1-0. V dalším průběhu šlo
o vyrovnaný zápas. Každý ze soupeřů zahodil po jedné velké šanci.
Začátek druhého poločasu patřil Komárovu. Jejich největší šanci zahodil Michal Hřivnáč. V 61. minutě se po akci po
lajně a velkém závaru v pokutovém území hostů prosadil Tomáš Zips – 2-0. Hosté se nadechli k náporu v závěrečné
patnáctiminutovce, ale bez gólového efektu.
Radim Molnár (trenér, Sudice): Do 20. minuty šlo o vyrovnaný zápas. Pak jsme se ujali vedení, které jsme uhájili až
do konce poločasu. Nástup do druhé půle měli lepší hosté. My jsme ale dokázali navýšit vedení, které jsme uhájili
i přes nápor hostů v závěru utkání.
Petr Pelc (brankář, Komárov): Domácí byli lepší. Nám chybělo 6 hráčů základní sestavy, a hráli jsme na to, na co
jsme měli. Možná v plné sestavě jsme mohli pomýšlet na lepší výsledek, ale na absenci hráčů se nechci vymlouvat. Ti
co se omluvili na poslední chvíli, by se měli nad sebou zamyslet. Smekám před těmi, co nastoupili.
V sobotu 29. 8. 2015 vyjeli naši hráči do Závady. V prvním poločase se hrála vyrovnaná hra. Více šancí si do 35.
minuty vypracovali hostující hráči ze Sudic. Největší šance zahodili Tomáš Kalmus a Patrik Vítek, když oba neuspěli
při samostatném nájezdu. V 36. minutě domácí Janík vysunul kanonýra Štefka, který střelou k levé tyči otevřel účet
zápasu – 1-0. Domácím se tak do kabin šlo radostněji. Ve druhé půli už byla hra jasně v režii domácího týmu, který
zvýšil důraz v osobních soubojích, soupeře si rozběhal a postupně mu nadělil na cestu další čtyři branky. V 53.
minutě rozehrával rohový kop Štefek, jeho míč přistál na hlavě Dihela, který koníčkem umístil míč do hostující svatyně
– 2-0. O minutu později využil Janík špatné komunikace mezi obránci hostujícího týmu, zmocnil se míče a samostatný
nájezd proměnil s klidem pokerového hráče – 3-0. V 62. minutě se protáhl po levé straně Štefek, nahrál Gryzovi, který
obloučkem přehodil hostujícího brankáře – 4-0. V 83. minutě vybojoval ve středu míč Jiří Sniehotta, který ho poslal k
Janíkovi, jehož přihrávku zužitkoval Štefek ke vstřelení páté branky – 5-0. Domácí ve druhé půli zahodili ještě další
šance. Dvakrát míč namířil do břevna agilní Štefek. Sudice se zmohly jen na jednu akci, když zahodily samostatný
nájezd.
Aleš Očko (vedoucí týmu Závada): První poločas byl vyrovnaný. Hrál se běhavý a nátlakový fotbal z obou stran. Ve
druhé půli jsme zrychlili hru, přidali na důrazu. Byli jsme lepším týmem.
Lukáš Kartous (kapitán Sudic): Chyběli nám 4 hráči základní sestavy. Do 35. minuty jsme měli převahu. Pak
Závada dala branku po rychlém brejku. Druhý poločas už byl soupeř jasně lepší. My jsme se k ničemu nedostali.
Otevřeli hru a domácí nás trestali brejky do rozhozené obrany a přidali 4 góly.

Sportovní slavnost

Sobota 1. srpna 2015 patřila v Sudicích
sportovcům. Krásné slunečné počasí vylákalo na
hřiště sportovní příznivce, ale I ostatní občany, kteří
využili letního počasí a přišli se bavit. Lákadlem byl sobotní hlavní
zápas mezi Sudicemi a výběrem hráčů z Opavska. Zápas skončil
spravedlivou remízou 5-5. Byl to skvělý fotbalový zážitek, stejně
jako zápas mezi staršími hochy Sudic a Old Boys Kietrz, kde
padlo celkem 17 branek.
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Turnaj v Bolaticích
V sobotu 27.6.2015, se naši fotbalisté zúčastnili bolatického turnaje v malé kopané„O pohár STAROSTY
OBCE“. Zápasy se hrály 2×10 minut se čtyřmi hráči v poli. 10 mužstev bylo rozlosováno do dvou skupin, z nichž dvě
nejlepší mužstva postupovala do bojů o celkové prvenství. Našimi soupeři ve skupině byli Shooters, tým Opavsko,
Závada a Bolatice.
V prvním zápase jsme narazili na jednoho z favoritů turnaje, tým „Shooters“. Úvod zápasu nám vyšel, David
Havranke a Tomáš Kalmus se zasloužili o vedení 2-0. Hra se poté vyrovnala, šance se střídaly na obou stranách. Ve
druhém poločase se podařilo odskočit na rozdíl třech branek, šťastným střelcem byl opět David Havranke. Pár minut
před koncem zápasu se vedlo 3-0 a zdálo se být o vítězi jasno. Nedůsledností a chybami v obraně se však podařilo
soupeři vyrovnat na konečných 3-3. Tato remíza, jak se později ukázalo, přišla naše mužstvo velmi draho.
Dalším soupeřem byl tým „Opavsko“. Tento zápas se vůbec nepovedl, vázla kombinace s minimem šancí na
naší straně. Zato soupeř se rozstřílel, celkové skóre bylo 6-0.
K postupu ze skupiny bylo potřeba vyhrát zbývající dva zápasy a čekat, jak se vyvinou ostatní utkání našich
soupeřů. V utkání proti Závadě jsme po krásné brance Tomáše Zipse přes celé hřiště vedli 1-0, soupeř však brzy
vyrovnal. Do poločasu strhl vedení na naši stranu Tomáš Riemel. Po změně stran dalo každé mužstvo ještě po jedné
brance, na straně Sudic se radoval David Havranke.
V utkání proti Bolaticím jsme bojovali o naději na postup. Ta po výhře 4-3 stále žila. V utkání jsme byli lepším
mužstvem, rozdíl ve skóre mohl být vyšší. O branky se rozdělili Tomáš Riemel, Petr Kubjatko, David Havranke
a Tomáš Zips.
Souhrou ostatních výsledků nám postup unikl o jediný bod. Jak se ukázalo, úvodní remíza proti „Shooters“
byla klíčová. Skupinu jsme zakončili na třetím místě a čekal nás souboj o celkové 5. místo. K zápasu jsme však
nenastoupili, dva hráči v průběhu turnaje museli odjet a jeden se zranil. Konečné 6. místo bylo určitě zklamáním.

Turnaj ve Služovicích
O týden později, v sobotu 4.7.2015, se naši kluci poprvé
zúčastnili turnaje v malé kopané ve Služovicích. Nutno dodat,
s mnohem lepším výsledkem.
Turnaj proběhl za účasti 14 mužstev, která byla
rozlosována do dvou skupin. Do vyřazovacích bojů postupovala
vždy čtyři nejlepší mužstva. Utkání se hrála se čtyřmi hráči v poli
2×8 minut.
V prvním utkání jsme narazili na tým „FC Družina“. Po
rychlé brance soupeře se podařilo zásluhou Jana Kermese alespoň
vyrovnat. Utkání bylo vyrovnané, remíza 1-1 zasloužená. Druhý
zápas s týmem „XXL“ byl plně v naši režii, po dvou brankách
Tomáše Riemela a po jedné Jana Kermese a Tomáše Kalmuse se
slavila výhra 4-0. Třetí utkání proti týmu „Pokrývači“ nezačalo
vůbec dobře, rychle se prohrávalo 2-0. Po zlepšeném výkonu ve
druhém poločase se podařilo vyrovnat na konečných 2-2. Z branek
se radovali Jan Kermes a Pavel Hermann. Po výhře 2-0 nad „Šachtarem Palestina“ byl zajištěn postup do
vyřazovacích bojů. V utkání jsme dominovali, branek mohlo být i více, síť rozvlnili Pavel Hermann a Tomáš Riemel.
S vědomím jistého postupu se nastupovalo ke zbývajícím dvěma zápasům. S polským soupeřem z Krzanowic to byl
velmi vyrovnaný souboj s minimem šancí na obou stranách. Konečný výsledek zněl 1-1, branku vsítil Pavel Hermann.
V posledním zápase proti Sokolu Služovice bylo vidět mnoho šancí na obou stranách. V prvním poločase byly
Služovice lepším mužstvem a zaslouženě vedly 4-1. Po změně stran větší aktivitou a bojovností se vyrovnalo na
konečných 4-4. Střelci branek byli Tomáš Riemel, Jan Kermes, Tomáš Kalmus a Pavel Hermann.
Po dvou výhrách a čtyřech remízách se Sudice umístily třetí ve skupině, ve čtvrtfinále nás čekal druhý tým
z opačné skupiny, „Oceláři STK“. V tomto utkání podali kluci nejlepší výkon za celý turnaj. Velmi spolehlivě zachytal
Petr Kubjatko, dařila se souhra v poli, vypracovalo se mnoho šancí, z nichž čtyři se podařilo proměnit. Konečný
výsledek zněl 4-1. Mezi střelce se opět zapsali Tomáš Kalmus, Pavel Hermann, Jan Kermes a Tomáš Riemel.
V semifinále nás čekala odveta s polským soupeřem, týmem Krzanowice. Fotbal to byl pohledný z obou stran,
padlo šest branek. Po dvou brankách Tomáše Riemela a po jedné brance Pavla Hermanna a Jana Kermese byl
zajištěn postup do finále.
O celkové prvenství se Sudice utkaly s týmem „FC Družina“, se kterým také celý turnaj zahajovaly. Na kvalitě
utkání se projevila jeho důležitost, velký počet odehraných zápasů a velké horko, které po celý den panovalo. Utkání
to bylo velmi průměrné, s minimem šancí na obou stranách. Po remíze 00 musel rozhodnout o celkovém vítězi
penaltový rozstřel. Po skvělých zákrocích Petra Kubjatka a rozhodující proměněné penaltě Pavla Hermanna se
z prvenství radovaly Sudice.
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Z obecní kroniky
II. Naše Sudice, popis obce
12. Společenský a kulturní život
Sudice v nejsevernějším výběžku Hlučínska ležely sice před rokem 1920 na hranicích, ale přesto nebyly na „konci
světa“. Obyvatelé se necítili opuštěni, ale právě díky této geografické poloze vytvářeli vlastní společenský a kulturní
život, který jim pomáhal vyrovnat se s mnohou těžkou situací.
Základními institucemi rozvoje společenského života byly:
 Sudický katolický kostel s farářem Jureczkou a katolickým představenstvem
 evangelický kostel s pastorem a evangelickým představenstvem
 třítřídá katolická obecná škola se svými učiteli
 evangelická obecná škola s učitelem Krokerem
 Sudický dětský domov s třemi sestrami
 dobrovolní hasiči
 kostelní sbor a kapela
 sportovní spolek
 obecní knihovna
 obecní představitelstvo se starostou
Jako součást společenského života musíme zmínit také Sudické hospody. Tam se nečepovalo jen pivo a nalíval
alkohol, ale vyměňovali se tam také nejnovější zprávy, stejně jako se tam diskutovalo ze všech stran o světové
politice. Hospody byly místem setkání při zvláštních událostech, zvali k tanci a příjemnému posezení s přáteli.
Také příslušníci české menšiny v Sudicích vyvíjeli svůj vlastní společenský život, který se odvíjel paralelně nebo
spolu s všeobecným životem na vsi.
Centrem byla česká menšinová škola, která byla zřízena roku 1926 a později byla rozšířena do podoby měšťanské
školy. Český spolek „Matice Opavská“ vyvíjel řadu aktivit, ale našel mezi německými obyvateli jen málo příznivců.
Strany byly aktivní před volbami, měly ale na společenský život jen malý vliv. To se změnilo teprve po říjnu 1938
kdy byly zrušeny také spolky nebo byly převedeny do nacionalsocialistických organizací a tyto změnily celkový život
na vesnici.

Pokračování na str. 14
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 13

Sudická skupinka
s bubínky

Účastnici 1922/23
Zleva: Baal Clare, Mikulka Lydia, Melzer
s Mariechen, Schiersch Trudel, Weiss Liesbeth
(Hechlers), Klinger Angela, Maierles Hedel,
Stromsky Anna
Sedí: Przenitzki Erika, Stellmachers Irmgard
(Pluschke), Bartsch Femla, Jurles Emma
(Heimann)

Pokračování na str. 15
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 14

Pokračování na str. 16
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str.15

Svatba v Sudicích: Andriske - Walitschek

Obsahově byl kulturní a společenský život určován třemi vždy se opakujícími, přesně stanovenými událostmi, které
byly navzájem propletené.
Nejdříve to byl průběh církevního roku se svými vrcholy, které byly v Sudicích řádně a slavnostně připravovány
jak katolíky, tak evangelíky. Důležitým znakem pro všechny obyvatele Sudic, jedno jaké víry, byla jejich hluboká
nábožnost, kterou se nechali vést. Popsat jednotlivé společenské události by vedlo příliš daleko. Alfred Divisch
zmiňuje některé ve svých vzpomínkách.
Jako druhé určoval společenské dění v obci průběh života jednotlivce. Narození, křest, počátek školní docházky,
první svaté přijímání nebo konfirmace, ukončení školní docházky, ukončení vzdělávání, odvod, svatba a nakonec také
pohřeb – všechny tyto události dojímali vesnické společenství nebo alespoň část, a proto se také mnozí na těchto
událostech podíleli nebo soucítili.
Konečně také průběh roku v přírodě ovlivňoval nejen společenský život obyvatel a obzvláště dětí, ale určoval
také průběh prací v zemědělství.
Jaro, léto, podzim a zima – každé z ročních období bylo hezké, mělo své dobré a špatné stránky. Obzvláště děti
vždy dokonale využily všechny nabízené možnosti.
Sudice byly muzikální obcí. Téměř v každé rodině se hrálo na nějaký hudební nástroj nebo někdo zpíval
v kostelním sboru. Alfred Divisch popsal ve svých vzpomínkách právě tuto stránku kulturního života. Sportovní
události, vánoční divadelní představení malých a velkých dokázaly vždy nadchnout všechny obyvatele. Tak existovalo
mnoho možností k vlastnímu kulturnímu, tvořivému vyžití a vzdělávání se. Zapomenout by se nemělo ani na
každoroční školní výlety.

Z obecní kroniky
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Platnost cestovních dokladů
a občanských průkazů
Vážení občané,
v poslední době dochází k velkému nárůstu žadatelů o vystavení občanských průkazů z důvodů jejich zákonné
výměny na městském úřadě Kravaře. Jelikož mnoho z Vás nechává tuto skutečnost na poslední chvíli, žádáme Vás,
abyste se podívali na platnost svých občanských průkazů a také cestovních dokladů a včas jste si požádali o jejich
výměnu. Prosím využívejte k této výměně občanských průkazů nebo cestovních dokladů celého rozsahu úředních
hodin na městském úřadu v Kravařích, nejenom odpoledních hodin v pondělí a ve středu. V tyto dny obslouží cca.
200 občanů a v odpoledních hodinách, především od 16:00 hod, bohužel musí úřad mnoha žadatelům sdělit, že
v daný den již nebudou obslouženi z důvodu velkého počtu žadatelů před nimi. Proto doporučujeme všem žadatelům,
aby k návštěvě úřadu využívali rezervační systém, který se nachází na hlavní stránce webového portálu
www.kravare.cz a měli tak jistotu, že v daný den budou obslouženi. Od podání žádosti o vystavení nového
občanského průkazu bývá tento vyhotoven zpravidla do 21 kalendářních dní. Jelikož v současné době si jezdí vyřídit
svůj nový občanský průkaz i hodně občanů majících trvalý pobyt mimo správní obvod (především občané Opavy),
dochází k těmto nepříjemnostem. Vedení města ve spolupráci s MěÚ Kravaře v současné době vede intenzivní
jednání na posílení technického vybavení pracoviště na Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad.
Žádáme občany ve správním obvodu Kravaře, aby využívali k vyřízení dokladů na Odboru vnitřních věcí a obecní
živnostenský úřad úřední hodiny:
Po – St: 8:00 – 17:00 hod.
Čt:
7:00 – 15:00 hod.
Pá:
7:00 – 12:00 hod.
a zároveň prosíme občany o trpělivost při vyřizování již zmíněných dokladů. Bližší informace, především o počtu
žadatelů o vystavení občanských průkazů nebo cestovních dokladů, získáte na tel. čísle infolinky - 553 777 911.


Platební terminál
na Městském úřadu v Kravařích
K 1.srpnu 2015 byl na Městském úřadu v Kravařích zaveden platební terminál, který bude umožňovat
platby občanů Města Kravaře a dalších občanů na naší centrální pokladně pomocí platební karty a to i
bezkontaktních způsobem.
Vedení města Kravaře se ve spolupráci s tajemníkem MěÚ Kravaře rozhodlo zlepšit komfort občanů
při platbě za zboží služby na naší centrální pokladně, která se nachází v 1. patře budovy na ul.
Náměstí 405/43 v Kravařích při Odboru financí MěÚ Kravaře. Pomocí tohoto
platebního terminálu bude moci nově platit za veškeré zboží a služby, které jste
povinni městu Kravaře zaplatit (např. poplatky za odvoz STO, psy, stočné,
pravomocné pokuty a další). Nový platební terminál umožnuje zároveň i platbu
bezkontaktním způsobem.
Vedení města bere zavedení tohoto platebního terminálu jako krok dopředu a
v případě kladných reakcí z Vaší strany bude tento platební terminál rozšířen i do
dalších budov MěÚ Kravaře, především na ul. Tyršova 5, kde sídlí Odbor dopravy
MěÚ Kravaře.
s pozdravem
Ing. Pavel Novotný
tajemník MěÚ Kravaře

Nová služba Czech POINT
Od 6.srpna 2015 lze na Městském úřadu v Kravařích v rámci projektu Czech POINT, a také na
kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy, požádat vyhotovení snímku katastrální mapy. Není tedy
nutné kvůli snímku z katastrální mapy chodit o něj žádat na katastrální úřad. Služba je zpoplatněna.
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Festival kultury a hlučínských
řemesel již posedmé
Mírové náměstí v Hlučíně patřilo opět po roce Festivalu kultury a
hlučínských řemesel. V neděli 12. července proběhl již 7. ročník této tradiční
akce a Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín a
městem Hlučín naplánovalo opět bohatý a pestrý program.
Počasí organizátorům přálo a na hlučínském náměstí se postupně sešlo několik stovek posluchačů, kteří měli
možnost zhlédnout různorodá vystoupení souborů a kapel z Hlučínska. Festival zahájila dechová kapela Rohovanka.
Za zvuku tónů známých písní se tak postupně začalo náměstí v Hlučíně plnit prvními posluchači. Rohovanku
vystřídaly seniorky ze Závady, které si pro návštěvníky připravily taneční vystoupení. Po krátkém přivítání a
slavnostním zahájení ze strany zástupců Sdružení obcí Hlučínska se představil se svým tanečním a pěveckým
vystoupením folklorní soubor Škobránek ze Štěpánkovic. Následovaly taneční vstupy souborů Slunečnice z Kobeřic,
Bolatických seniorek a pěvecké vystoupení folklorního souboru Vlašanky z Bohuslavic. Poté již přišla na řadu série
skladeb v podání Městského orchestru mladých z Dolního Benešova a taneční vstup mužské taneční skupiny Bobři
z Bolatic. Druhá polovina části programu patřila folklornímu souboru Karmašnice z Kravař, tanečnímu souboru Vřes
z Vřesiny a dechové kapele Hlučíňanka. Závěrečnou tečku za festivalem pak udělala country kapela Pozdní sběr
z Vřesiny.
Součástí festivalu byl také hlučínský jarmark výrobků a řemesel. Návštěvníci tak měli možnost zhlédnout ukázky
řezbářského řemesla, paličkování, pletení z papíru, patchwork, bižuterní výrobu apod. Z regionálních pokrmů mohli
zájemci ochutnat např. hlučínské koláče, ovocné šťávy a sirupy, domácí marmeládu, pštrosí produkty, domácí
uzeniny a další.
Věříme, že festival sklidil u diváků úspěch. Vystoupení byla opravdu různorodá, a tak si určitě každý návštěvník
přišel na své. Příjemně slunečné odpoledne bylo navíc podpořeno bohatou nabídkou občerstvení i atrakcemi pro děti.
Akce byla spolufinancována Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit oblasti kultury na rok
2015.

Lenka Osmančíková
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Demolice
Stará evangelická škola

Stará mateřská škola



Pronajmu bezplatně zahradu
15 arů v obci Sudice. Zájemci
hlaste se na tel. č. 732 847 039


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.

