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Slovo starosty:   
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
je začátek března a já se opět pouštím do psaní dalšího čísla našeho zpravodaje. Počasí nás 
hned prvního března ještě poctilo snad poslední sněhovou nadílkou. Ta ovšem vydržela jen jeden 
den a sníh, jak rychle napadl, zase roztál. Počasí pak bylo v březnu spíše nad nulou, ovšem 
někdy nás poctilo mírnými mrazíky, celkově bylo spíše jarní. A takové počasí nám vydrželo celý 
březen, teploty se už ovšem držely pořád nad bodem mrazu a někdy bylo na sluníčku pěkně 
horko. A pak to přišlo, v neděli o půl šesté ráno 20. 3. 2016 přišlo Jaro. Ovšem začátkem dubna 
se ukázalo, že sice jaro je, ale počasí bylo prostě aprílové. Prvního dubna ráno byl mrazík a 
teploty se i přes den pohybovaly dost nízko. Další den pak byl zase slunečný a počasí bylo 
doopravdy aprílové, druhý dubnový víkend pak byl studený a celý propršel. Na druhou stranu té 

vláhy bylo určitě třeba a pole či zahrádky se okamžitě zazelenaly. V další dekádě dubna se pak střídalo sluníčko 
s občasným deštěm. Závěr dubna byl studený a dokonce padal i sníh, aprílové počasí v dubnu opravdu vyšlo.   
     Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se naší obci rozezněla varovná siréna a naši dobrovolní hasiči vyjeli k požáru komína Na 
Angru. Zásah našich dobrovolných hasičů byl velmi rychlý. Další jednotky přijely až po více než deseti minutách od 
vyhlášení poplachu. Požár komínu se naštěstí nedostal do dalších částí rodinného domku. Hasiči vyčistili komín a pec 
na tuhá paliva, vyšetřovatel zkontroloval všechny potřebné dokumenty, které měli v RD v pořádku a akce byla 
ukončena bez potřeby hašení. Prosím všechny naše spoluobčany, aby věnovali této události pozornost, nechali si 
vyčistit komíny ve svých rodinných domech a nechali si na to udělat potřebné revize.  Naštěstí se v tomto případě 
nikomu nic nestalo a škody jsou jenom minimální. 
      Určitě jste si všimli, že v naší obci se s příchodem jara začíná 
s prací na obecním majetku. V parku se vykácela veškerá zeleň, krom 
jehličnanů v obvodu parku, budují se zde nové chodníky, osvětlení a 
samozřejmě se zde objeví i nová zeleň. Naši dobrovolní hasiči nám 
pomohli s bouráním přestárlého smrku uprostřed parku. Podle let na 
pařezu měl tento smrk již úctyhodných 58 let, jeho obměna tak byla 
více než nutná. Většina těchto prací je financována z dotace ze 

Státního fondu životního prostředí.   
     Dobrovolní hasiči nám také pokáceli i lípu 
při vjezdu k bytovému domu č. p. 178 na ulici 
Ratibořské. Lípa byla již v dezolátním stavu a hrozilo její zřícení na chodník či silnici I/46. Po 
skácení lípy jsme zjistili, že její kmen byl celý dutý a bylo jen otázkou času, kdy by šla lípa 
sama k zemi. Dobrovolným hasičům tak děkujeme za jejich profesionální pomoc. Další akcí 
pak je oprava fasády obecní budovy a to budovy TJ Sokol Sudice na hřišti. Naši 
zaměstnanci zde rozebrali pergolu, která bude nahrazená novou dřevěnou pergolou. Došlo 
také k opravě fasády této budovy a její celkové renovaci.  
     V lednu tohoto roku jsme podali na různá ministerstva či na kraj žádosti o dotace a to 
hned na několik staveb -  na rekonstrukci druhé kapličky na římskokatolickém hřbitově, na 
dětské hřiště na fotbalovém hřišti, na nový chodník na ulici Stiborské kolem kluziště a také 

na rekonstrukci víceúčelového kurtu na hřišti. Teď budeme s nadějí čekat, které z těchto dotací získáme a které pak 
můžeme reálně uskutečnit.  
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     V neděli 13. 3. 2016 se v odpoledních hodinách uskutečnilo v naší obci již deváté vítání jara. I díky chladnému 
počasí se nás sešla jen malá hrstka, ale přesto jsme vyrazili za doprovodu klepaček a řehtaček obcí, v čele 
s Morenou. Tentokrát jsme nešli až ke splavu, ale Morenu jsme zapálili a vhodili do vody na kluzišti. Pak jsme 
nazdobili Letečko a vydali se zpět na náměstí, kde dostaly děti sladkou odměnu. Samozřejmě, že my dospělí jsme 
měli cestou několik občerstvovacích stanic pro zahřátí. Děkujeme všem účastníkům a paní Dáši Klingerové za 
přípravu Letečka a Moreny. 
     V pátek 18. 3. 2016 se na Obecním úřadě uskutečnilo Vítání občánků. V letošním roce jsme přivítali čtyři nové 
občánky v Sudicích a to -  Viktorii Černou, Jakuba Jurečku, Amálku Halfarovou a Sergeje Levaie. Děti ze základní 
školy si připravily krátký kulturní program. Po krátkém projevu jsme si pak všichni společně připili na zdraví dětí i 
rodičů a v družném hovoru jsme při kávě a malém občerstvení strávili příjemnou hodinku. 
     V sobotu 19. 3. 2016 se naše obec připojila ke světovému happeningu Hodina Země. V obci 
se na hodinu vypnulo veřejné osvětlení a nasvícení kostela svatého Jana Křtitele – “šedesát 
minut tmy” spojilo svět - proběhla Hodina Země 2016. Na stále nebezpečnější změnu klimatu 
upozornilo hodinovým zhasnutím více než 7000 měst, ve 172 zemích světa a miliony jednotlivců 
po celém světě. Přidaly se k nim i desítky českých obcí, památek, firem a více jak tisícovka 
jedinců. Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou 
vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn 
klimatu. Happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného 
osvětlení, nasvícení památky, štítu firmy nebo vlastního obýváku. Tento jednoduchý, ale přitom 
viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního 
prostředí, zejména ochraně klimatu. Akce zároveň slouží jako možnost prezentace závazků a cílů v oblasti životního 
prostředí. Každý z nás již něco dělá, každý z nás může udělat více. 
     Jak jste si již všimli, v naší obci se rozběhly pozemkové úpravy, proto přikládám ještě pár vět k vysvětlení. 
Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž „se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich 
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy”. V těchto souvislostech se k nim 
uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. 
Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování. 
Realizace pozemkových úprav úzce souvisí i s naplňováním programu obnovy venkova, který účinně motivuje 
obyvatele venkova k tomu, aby se nejen prostřednictvím samosprávy, ale i vlastními silami snažili o harmonický 
rozvoj plnohodnotného životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot krajiny a o rozvoj ekologického 
hospodaření. Neopominutelná je i související realizace tvorby krajinných programů, jako např. úprava 
vodohospodářských poměrů, obnova toků a nádrží, budování protierozní a povodňové ochrany území, systémů 
ekologické stability, biocenter a biokoridorů, obnova remízků nezbytných pro život drobné zvěře, zajištění lepší 
prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest a v neposlední míře dosažení estetické kvality krajiny za účelem 
zvýšení rekreačního efektu. Prostřednictvím právě tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů 
pozemkové dražby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Pro 
zlepšení životního prostředí se doporučuje realizovat projekty Územních systémů ekologické stability jako jedno z 
nosných opatření. Je na místě poukázat na komplikace spojené s majetkoprávními vztahy. Pozemkové úpravy také 
nepřímo napomáhají rozvoji podnikání a mají nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje. Při provádění 
pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném 
katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Nedílnou součástí návrhu 
pozemkových úprav je i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických protierozních, 
hydrologických a krajinných opatření. 
     Sdružení obcí Hlučínska každoročně pořádá den učitelů, na kterém předává ocenění učitelům Hlučínska. 
V letošním roce byl oceněn i učitel z naší školy pan Mgr. Michal Kunický. Panu Mgr.Kunickému touto cestou ještě 
jednou gratulujeme a všem zaměstnancům školy přejeme i nadále plno úspěchů.  Zaměstnanci školy v Sudicích take 
oslavili společně den učitelů, na který si pozvali i své kolegy, kteří jsou již na zaslouženém odpočinku. Bylo to 
příjemné setkání a povídání, které se protáhlo až do 
pozdních večerních hodin.  
     V pátek 15. dubna 2016 proběhly u památníku 
Osvobození oslavy 71. výročí osvobození naší obce.     
U památníku se sešlo hned několik delegací, 
hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, delegace 
diplomatů z Polska i Ruska a plno dalších zástupců armády či 
legionářů. Všechny návštěvy položily k památníku kytice, či věnce, 
děti ze základní školy zde zazpívaly státní hymnu a píseň Kaťuša a 
po několika málo projevech, pak čestná stráž vypálila salvu a oslavy 
osvobození byly u konce. U památníku bychom se měli scházet 
každý rok a uctít oběti světových válek.  
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      V měsíci dubnu jsme dostali z Ministerstva pro místní rozvoj dvě zprávy - jednu dobrou a jednu špatnou. Ta 
špatná je, že nedostaneme dotaci na kapličku na hřbitově a ta dobrá, že jsme získali dotaci na dětské hřiště na 
fotbalovém hřišti. Brzo se rozjede výběrové řízení a během léta by mělo na fotbalovém hřišti vyrůst nové dětské hřiště 
s novými hracími prvky.    
     Další dobrá zpráva pak přišla i z Moravskoslezského kraje z Programu obnovy venkova, kde jsme obdrželi dotaci 
na vybudování nového chodníku kolem kluziště. Dotace by měla být ve výši tři sta tisíc a i zde se brzo rozběhne 

výběrové řízení na zhotovitele tohoto nového chodníku.  
     Jak už jsem v tomto čísle vzpomenul, naše obec se připojila ke Dni země, ať už 
Hodinou země nebo úklidem. Zaměstnanci obce již v průběhu března a dubna 
vysbírali odpady kolem naší obce, a to hlavně kolem hlavních cest.    A že toho opět 
bylo! Vlečky se nasbíraly hned dvě - sklo, plast či papír, prostě lidé se zbavují věci 
jednoduchým odhozením do příkopů kolem cest a nedělá jim vůbec hlavu, že si tady 
znečisťujeme životní prostředí. A přitom máme odpady vyřešeny tak, že k tomu není 
žádný důvod – “člověka nepředěláš”. V pátek 22. dubna 2016 se ke Dni země 
přidala i naše Základní škola. Děti vyrazily do okolí naší obce a také pomáhaly se 
sběrem odpadků, za což jim děkujeme.  
     Jelikož se blíží konec dubna a toto číslo zpravodaje vyjde co nevidět, přeji Nám 

všem do dalšího období hodně elánu, optimismu, zdraví či domácí pohodu, samozřejmě i lepší nebo spíše teplejší 
počasí a hlavně sluníčko, a to v duši i na obloze. 
  

Motto:  „Každá naše potíž je schůdek, po kterém se dá jít nahoru. My můžeme tak vylézt z těch nejhlubších studen. 

Jenom nesmíme přestat, nesmíme se vzdát. Otřesme tu špínu a vezměme krok nahoru.“   
                                                                                                             
                                                                                                       Petr Halfar, starosta 
 
 
 


 
 
 
 
 

Akce na další období: 
 
 
Sobota      30.04.2016    Stavění máje a pálení čarodějnic, od cca 19 hod. na hřišti TJ Sokol 

Sudice 
Sobota      07.05.2016    Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav, mše svatá 

v 13.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, okrskové setkání 
Víkend 07.a 08.05.2016   EKO Trhy – Teplo přátelské k životnímu prostředí, Pietrowice 

Wielkie, Polsko, družební obec 
Úterý         10.05.2016    Den Maminek v 16.00 hod. v ZŠ a MŠ Sudice 
Pátek        13.05.2016      Smažení vajec, od 17.00 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice a rodiče 
Sobota      14.05.2016    XII. Ročník o pohár starosty obce Sudice ve střelbě z malorážky SM,LM, 30 ran vleže,  

začátek v 8.45 hod. ve střelnici  
Čtvrtek      26.05.2016    Pasování předškoláků v MŠ Sudice 
Čtvrtek      26.05.2016      Boží tělo, průvod obcí 
Sobota      04.06.2016    Kácení máje, od cca 19.00 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice  
Sobota      04.06.2016    Dětský den, od 14.00 hod. na hřišti v Sudicích, pořádá ZŠ Sudice a sdružení STROM 
Víkend 25. a 26.06.2016  Sudický odpust, Svátek patrona římskokatolického kostela. 

V Sudicích na náměstí po oba dny- kolotoče, cukrová vata, cukroví, 
domácí speciality, pečená kýta, makrely, langoše, placky, vařená 
uzená žebra aj. Po oba večery Disko, v sobotu večer ohňostroj, 
v neděli kulturní vystoupení a různá překvapení či hry pro děti i 
dospělé 

Úterý         28.06.2016      Bezpečnostně-branný závod,  ZŠ Sudice 
Čtvrtek      30.06.2016      Rozloučení s deváťáky, v 10.00 hod. na Obecním úřadě v Sudicích 
 
 
 
  



     Sudický zpravodaj                 Str. 4 


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 hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci obce při fotbalových utkáních  
- 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 a aktivity v MŠ a ZŠ 
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti 

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 
 








BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V RÁMCI ÚZEMÍ OBCE SUDICE ZA ROK 2015 
 
Ve svěřeném okrsku na území naší obce odpovídá za stav a úroveň ochrany veřejného pořádku při 
předcházení a odhalování trestné činnosti územně odpovědný policista prap. Radek Bokiš. 
Na území obce Sudice došlo v roce 2015 ke spáchání 11 trestných činů a 54 přestupků. 
V obci Sudice bylo v uplynulém roce spácháno celkem 11 trestních činů s celkovou způsobenou škodou 
ve výši 209.962,- Kč, což je o 9 terstných činů více než v roce 2014. Z těchto trestných činů je 6 skutků, 

u kterých je pachatel známý. 
Analýza přestupků v rámci obce Sudice - bylo evidováno 9 přestupků, což je o 2 přestupky vícnež 

v roce 2014. Na území obce bylo řešeno 45 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.  
Počet osob, které řídili vozidlo pd vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek v roce 2015 na území 
obce sudice je 2. 

Mezi nejzávažnější trestné činy, které se staly na území obce Sudice, jsou krádež na seniorech, 
krádeže vloupáním do objektu v obci a ublížení na zdraví. 

Dopravní nehodovost  -  dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního 
odboru Opava, na území obce byly dopravním inspektorátem šetřeny celkem 2 dopravní nehody a 1 překážka na popzemní 

komunikaci. Zdejší útvar se úodílí pouze na zajištění míst dopravních nehod. 
Akce na mladistvé – na území sl. Obvodu OO PČR Kravaře byly v roce 2015 prováděny akce, které bylyzaměřeny na podávání 

alkoholu mladistvým a nezletilým osobám. Tto akce byly prováděny za součinnosti s útvarem SKPV Opava a SPJ Frýdek-Místek a 
také s Odborem sociální ochrany dětí. V rámci této akce byly zkontrolovány i restaurační zařízení v obci Sudice. v těchto 
restauračních zařízeních nebylo zjištěno porušení a personál byl upozorněn na sankce spojené s podáváním alkoholických nápojů 
mladistvým osobám. 
Závěrečné shrnutí – celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, že ve statistice je evidentní nárůst jak 

spáchaných trestných činů, tak i přestupků. Za nárust nápadu trestné činnosti vděčíme zejména zvýšenou aktivitu policistů OOP 
Kravaře a tím souvisejícím vyhledáním a objasněním trestné činnosti známých pachatelů, kdy bylo policisty vyhledáno a zároveň 
objasněno přes 60 procent trestných činů. 
 
Doufáme, že v následujících letech bude nadále pokračovat součinnost mezi OO PČR Kravaře a obcí Sudice, tak aby byl zajištěn 
co největší komfort občanů obce. 
 
 
zpracoval :    prap. Radek Bokiš, inspektor                                       
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Vítání jara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vítání občánků 

V pátek 18. března 2016 proběhlo na Obecním úřadě v Sudicích vítání nově narozených dětí           
v r. 2015. Maminkám starosta předal finanční dar, kytičku a dětem něco ke koupání. Všem dětem 
popřál hodně štěstí a zdraví do nového života. 
Vítání se zúčastnili – Viktorie Černá, Jakub Jurečka, Amálie Halfarová a Sergej Levai 

                                               spolu se svými rodiči 
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Marius Pedersen 
!!!  ODPADY  !!!  POZOR  !!!  NEPŘEHLÉDNĚTE  !!! 

 
Obecní úřad Sudice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných a 

velkoobjemových odpadů z domácností. 

Sběr bude proveden v sobotu 30. dubna 2016 na těchto stanovištích: 

 
NÁMĚSTÍ V SUDICÍCH              v době od 8:00 do 11:00 hod. 
(před bytovým domem čp. 38) 

 

Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesunuta do další obce. 
 

V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených místech odpady v následujícím sortimentu: 

 

- olejové automobilové filtry – plechovky se zbytky barev – monočlánky –autobaterie – 

zářivky, výbojky – znečištěné láhve a sklo od chemikálií – zbytky přípravků na hubení 

škůdců a postřiky – staré kosmetické přípravky – staré léky – vyjeté motorové oleje – 

ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla – plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem, 

vazelínou, barvami znečištěné textilie – fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od 

sprejů – televizory – rádia – ledničky – domácí elektrospotřebiče – matrace – WC mísy 

– umyvadla – koberce – linolea – kočárky – křesla – gauče atd. 

 
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plásty. 

Jelikož tyto sběry budou v obci organizovány každoročně 2x, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily 

v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě. 

Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní. 

 

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

 

 


 
 












 
 
 
 








Nájem obecních pozemků v roce 2016 – možnost placení v hotovosti - do konce června 2016 !!! 

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2016 – je nutné uhradit nejpozději do 31.8.2016 !!! 
                                                               

 

 
 

          
          SVOZOVÝ KALENDÁŘ 

   OBEC SUDICE 
(svoz směsného komunálního odpadu v roce 2016) 

 LEDEN 5.1. 19.1.   
  

ČERVENEC 5.7. 19.7.   

ÚNOR 2.2. 16.2.   
  

SRPEN 2.8. 16.8. 30.8. 

BŘEZEN 1.3. 15.3. 29.3.     ZÁŘÍ 13.9. 27.9.   

DUBEN 12.4. 26.4.   
  

ŘÍJEN 11.10. 25.10.   

KVĚTEN 10.5. 24.5.   
  

LISTOPAD 8.11. 22.11.   

ČERVEN 7.6. 21.6.   
  

PROSINEC 6.12. 20.12.   

          svozový den ÚTERÝ - lichý týden - samolepka modrá 2016 
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu 

oznámena ! 

MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů 

sobota 30. dubna 2016   sobota 26. listopadu 2016 

 
          

PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY - vše do jednoho 
pytle !!! 

sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen 

PLASTY                                                                                                                               
PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od 
bonbónů, oplatek a cukrovinek, obaly od chipsů, kávy, 
igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami 
(kelímky od jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE 
plasty (obaly od kečupů, hořčice, šamponů, pěny do koupele, 
kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí, 
čistících prostředků), obalový polystyren, plastové hračky, 
atd. 

TETRAPACK         

 nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd. 

KOVOVÉ OBALY 
kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté 
konzervy), plechovky od piva a jiných nápojů, drobné kovové 
předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka, 
prázdné obaly čajových svíček, atd. 

Svoz plastů, tetrapacku, kovových obalů a papíru - vždy první 
čtvrtek v měsíci 

UPOZORNĚNÍ ! 

Svoz komunálního odpadu a pytlů probíhá od  5:00  do  22:00  
hod. !!! Nebudou sbírány žluté pytle s potiskem MP, ve 

kterých bude komunál nebo bioodpad! 



Sudický zpravodaj                  Str. 7 
 

Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

  
 

Zprávy ze školy a ze školky 
       

 

 

Zdravá pětka v ZŠ a MŠ 

 

Na přelomu února a března 2016 opět proběhl na naší škole i v MŠ 

projekt Zdravá pětka. Žáci MŠ a 1. až 9. ročníku se zúčastnili 

dvouhodinového výukového programu, který je seznámil se základními 

zásadami zdravého stravování, správným složením jídelníčku, ovocem a 

zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a přípravou zdravé 

svačinky. Na každé téma byl poté připraven soutěžní úkol, který mladší 

žáci plnili a pro svůj tým sbírali „pětky“.  Se zavřenýma očima ochutnávali ovoce, sestavovali obrázek z ovoce a 

zeleniny. Na závěr byl tým s největším počtem „pětek“ odměněn. Druhá hodina Zdravé pětky v 7., 8. a 9. třídě 

probíhala v naší kuchyni, kde byli žáci rozděleni do pěti skupin. Každá skupina si vylosovala jeden zdravý pokrm 

nebo nápoj, který musela sama připravit. Všechny výrobky byly nejen chutné, ale i krásně vypadaly. Na závěr 

bychom chtěli poděkovat paní lektorce, která si tento naučný a zároveň i inspirativní program pro nás připravila. 

 
 
             
 






 

Velikonoční vyrábění a prodej v MŠ 

 

Nastalo jaro, které  s sebou přináší i oslavu Velikonoc. Již tradičně před těmito svátky probíhá v naší 

mateřské škole prodej velikonočních výrobků našich dětí i jejich rodičů. Kdo přišel, mohl si vybrat z pestré 

škály ručních děl. Stoly byly plné kraslic, pomlázek, zajíčků, 

beránků, slepiček, zápichů, osení, motýlků a velikonočních 

přáníček. Při kávě a sladkém pohoštění, které maminky 

připravily, jsme na chvíli zapomněli na čas a nasávali jsme 

velikonoční atmosféru. V letošním roce nás potěšil velký 

zájem o tuto prodejní výstavu. Velké poděkování patří paní 

učitelkám, ale i velmi šikovným rodičům, kteří nás v těchto 

aktivitách podporují. 

              
                                        Radka Malchárková a Hana Svobodová 
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Krásné umístění našich žáků v soutěži v anglickém jazyce 

 

     Každý rok se někteří žáci naší školy účastní soutěže v anglickém jazyce, která se koná ve Středisku 

volného času v Opavě. Letos v kategorii IA (mladší žáci 2. stupně) soutěžila Gabriela Wagnerová ze Sudic a 

v kategorii IIA (starší žáci 2. stupně) Daniel Šušolík z Rohova. Oba se zajímali o soutěž, ve které se mohli 

porovnat s žáky dalších škol opavského okresu. Soutěžící absolvují písemnou část soutěže, ve které řeší 

úkoly z gramatiky, slovní zásoby a porozumění textu. V ústní části se hovoří na vybrané téma. V kategorii 

mladších žáků se Gabriela Wagnerová ze 7. třídy umístila na 15. místě z celkového počtu 25. Dosáhla 

pěkného bodového hodnocení hlavně v ústní části. 

V kategorii starších žáků se Daniel Šušolík umístil na 2. 

místě z celkového počtu 32 soutěžících. Od prvního místa 

ho oddělil jen jeden bod z ústní části. Přesto je tento úspěch 

dva roky po sobě skvělým výkonem v cizojazyčných 

dovednostech. Blahopřejeme ke skvělému výsledku! 

Oba žáci jsou z těch, kteří mají rádi cizí jazyk a odvahu 

soutěžit. Doufáme, že se mladým lidem bude angličtina 

velmi hodit při dalším studiu a zachovají si motivaci k 

jeho učení a použití. Cizí jazyk je brána do světa vlastního 

objevování a rozvoje. Tak hodně štěstí všem při jeho studiu. 
                                                                                                                         

Vyučující anglického jazyka – P. Ratajová 

 

 


 
 

Březen – měsíc knihy a čtenářů aneb…Pěstujeme lásku ke knihám 

 

     Stalo se již tradicí, že je březen měsícem knih a všech čtenářů. Abychom podpořili čtenářskou 

gramotnost, vzbudili u našich žáků větší zájem o četbu a dostáli výše zmíněnému heslu, navštívili jsme 

Knihovnu Petra Bezruče v Opavě. Paní knihovnice, kterým tímto ještě jednou srdečně děkujeme, si pro 

každou třídu připravily zajímavé povídání. Pro 6. třídu byla přichystána beseda na téma “Karel IV. a jeho 

doba“. Spoustu zajímavých informací o Jacku Londonovi, slavném americkém spisovateli, se zase 

dozvěděli žáci 8. a 9. třídy. Poslední březnový čtvrtek navštívili knihovnu žáci 7. třídy, pro které byla 

přichystána beseda o opavské rodačce a později slavné spisovatelce Joy Adamsonové. Po besedách si žáci 

listovali v knihách, které je zaujaly. Někteří vášniví čtenáři se dokonce s radostí a chutí začetli. Doufáme, že 

návštěva knihovny byla pro mnohé zážitkem a inspiruje je k většímu zájmu o četbu knih. 
                                            Mgr. Michal Kunický 
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SUDIČÁCI V BLUDIŠTI 

 

Rozhodnutí zúčastnit se televizní soutěže 

BLUDIŠTĚ padlo v 8. třídě v hodině 

fyziky prý jen tak náhodou. Ale následné 

aktivity: přihlášení do soutěže, výroba 

fanouškovských plakátů, secvičení vizitky 

o naší třídě, škole a obci, a trénink 

některých disciplín nás již bezpečně 

dovedly k účasti na natáčení. To se konalo 

29. března 2016 v ČT v Ostravě a kromě 

čtyř soutěžících z 8. třídy, kterými byli 

Lenka Hanuschová – kapitánka, Dominika Strnisková, 

Jan Lasák, Marek Pekárek, jsme si s sebou přivezli i 

plný autobus spolužáků - fanoušků. Natáčelo se celé 

dopoledne a jednu soutěžní disciplínu musel absolvovat i 

pan učitel Pekárek a Veronika Halfarová. Jak to všechno dopadlo, my samozřejmě víme. Pokud nás chcete 

vidět soutěžit i vy, tak Bludiště s družstvem SUDIČÁKŮ 

bude vysíláno 11. června v 11: 30 hodin na ČT „D“. 

 
Třídní učitelka 8. třídy 

Ing. Hana Nováková 
 

 
 
 
 


 

Lyžařský kurz 

     V prvním únorovém týdnu a to od 1. – 5. února 2016 proběhl lyžařský kurz pro žáky vyššího stupně.  

Tohoto kurzu se zúčastnilo 17 dětí. Kurz probíhal ve SKI AREÁLU Karlov pod Pradědem. Ubytování jsme 

byli v příjemném penzionu EDEN nedaleko sjezdovek, na které jsme byli dopraveni ski autobusy. Počasí 

nám docela přálo, i když některé dny to mohlo být lepší. Žáci měli možnost postavit si obrovského 

sněhuláka, zvládli i menší procházku po okolí, která byla zakončena pohárem a pizzou v místní restauraci. 

Stravování probíhalo také v penzionu Eden, kde jsme měli plnou penzi a na jídlo si opravdu stěžovat 

nemůžeme, protože bylo vynikající. Každý večer proběhl společný program, kde jsme měli možnost zahrát 

si různé hry, ve čtvrtek proběhla závěrečná diskotéka, kterou si všichni náramně užili. Lyžařský výcvik 

probíhal pod vedením Ing. Hany Novákové, 

Veroniky Novákové a Mgr. Ondřeje 

Pekárka. Žáci, kteří uměli perfektně lyžovat 

se pouze zdokonalovali v technice lyžování 

a z nelyžařů se nakonec stali lyžaři, neboť 

všichni krásně sjedou kopec. Nakonec jsme 

si mohli všechno ověřit na závěrečném 

pátečním slalomu, který všichni zvládli.  

                                                                                                                 
Mgr. Ondřej Pekárek, učitel TV 
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                Den Země 

 

     Dne 22. 4. 2016 se naše škola zapojila do oslav 

mezinárodního Dne Země. Žáci z obce Sudice a 

Třebom pomáhali při úklidu v Sudicích. Ale dříve, než 

jsme vyšli do ulic, byl pro žáky připraven program a 

všichni tvořili plakáty na téma „Co nepatří do 

kanalizace“. Po velké přestávce jsme si navlékli 

rukavice a vzali igelitové pytle. Žáci, rozdělení podle 

tříd, čistili Sudice od odpadků. Jedna skupina šla 

směrem ke splavu, druhá na Třebom, další k tanku, 

čtvrtá k hájence a pátá uklízela kolem školy. Celkem 

bylo nasbíráno několik pytlů odpadků. Dětem patří 

velký dík za odvedenou a svědomitou práci. 

  
Mgr. Bc. Monika Kajsíková 

 


 

Zvířátka ve škole 

      

      U příležitosti Dne Země jsme připravili výstavku domácích malíčků v přírodovědné učebně. Zapojit se 

mohli žáci školy, kteří mají zvířátko doma. Zvířecí výstavku si prohlédli všichni žáci základní i mateřské 

školy. Touto cestou chceme poděkovat všem vystavovatelům. Dík patří i rodičům, kteří vystavení zvířátka 

umožnili a mnohdy byli nápomocni s transportem. 
                                                                                                                  Ing. Hana Nováková, Mgr. Jaroslava Ratajová 

 
      Dne 20. 4. byla v Sudicích ve škole akce, která se nazývala „Zvířátka ve škole“. Ta sloužila k tomu, ať si 

každé dítě přinese svého zvířecího kamaráda a společníka domácnosti. Bohužel se směli do školy přinést jen 

zvířátka v kleci a akvárku, takže byli zakázáni pejsci a kočičky.  Na výstavce bylo nakonec 11 druhů 

zvířátek: králíčci, křečci, veverky, pavouček pokoutník,  strašilka, agama vousatá, šneci afričtí, pásovky 

hajní, rybička, morčátka a ptáček stehlík. Majitelé zvířat dovolili zvířátka pochovat a pohladit si.   

Všem se to moc líbilo a doufáme, že to nebylo naposledy. 
                                                                                                       žákyně 8. třídy Dominika Strnisková 
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Fotbalové okénko  

           
 První jarní zápas odehrály Sudice na hřišti Služovic v neděli 3. 4. 2016.  
Sudice přijely na hřiště vedoucích Služovic a dokázaly tady bodovat. Do vedení 
však šel favorit ze Služovic hned ve 3. minutě, když Tomasz Borecki po přihrávce Petra Weczerka 
prostřelil hostujícího gólmana Jiřího Plachtzika - 1:0. O dvě minuty později střela Adama Rothera 
minula jen těsně hostující pravou tyč. V 11. minutě Vladan Ciminga nastřelil jen hostujícího gólmana 

Plachtzika. Střely Vladana Cimingy a Tomasze Boreckého také nenašly ten správný směr. Hosté si během poločasu 
vypracovali jen dvě šance. Obě však zahodili. Po poločase tak těsně vedly Služovice. Ve druhé půli byli lepším týmem 
hosté ze Sudic. V 64. minutě odcentroval Tomáš Zips, ve vápně se ve skrumáži nejlépe zorientoval Tomáš Riemel a 
srovnal účet zápasu - 1:1. Domácí odpověděli o tři minuty později tyčkou Romana Tománka. Hosté následně 
neproměnili tři šance, když dvakrát Tomáš Zips a jednou David Havranke zaváhali sami před domácím brankářem 
Mateuszem Brzeznym. Domácí už zahrozili jen hlavičkou Miroslawa Wojcického, která mířila těsně nad hostující 
bránu. Zápas tak skončil spravedlivou dělbou bodů. 
     V neděli 10. 4. 2016 přijel do Sudic velmi houževnatý soupeř z Budišovic. Ještě dvacet minut před koncem vedly 
Budišovice 2:1. Skvělým finišem a dvěma góly Petra Kubjatka otočily Sudice skóre zápasu na svou stranu. Zápas 
začal vyrovnaně, bohužel hostům se hned ve čtvrté minutě zranil jeden ze stoperů a musel odstoupit. Hosté se však 
ujali vedení ve 28. minutě, naštěstí se domácím podařilo během šesti minut vyrovnat. Ve druhém poločase se ovšem 
hosté opět ujali vedení a naši se začali trápit, šancí sice bylo dost, ale nepodařilo se žádnou proměnit, až v závěru 
rozhodl o zisku tří bodů dobře hrající Petr Kubjatko, který v 78. minutě vyrovnal a pět minut před koncem rozhodl o 
vítězství domácích 3:2. Byl to ovšem už druhý zápas, kdy naši fotbalisté nedokázali proměnit tutové šance. 
     V sobotu 16. 4. 2016 vyjely Sudice do Dobroslavic. Dobroslavice zatím na jaře dvakrát zvítězily nad celky 
bojujícími o záchranu. Ta pravá zkouška ohněm je čekala nyní v zápase se silnými Sudicemi. Celý zápas se hrála 
naprosto vyrovnaná kopaná. Obě družiny si vypracovaly přibližně stejný počet šancí. Do vedení šly Sudice, když byl v 
pokutovém území domácích faulován Michal Pitra a z nařízené penalty nezaváhal Petr Kubjakto - 0:1. Pak ještě 
Michal Pitra bežel úplně sám na domácího brankáře Jana Osmančíka, ale brankář jeho úmysl vystihl. Domácí se 
dočkali vyrovnání v 20. minutě, když asi ze třiceti metrů napřáhl Dalibor Vujtík, a po zaváhání hostujícího brankáře 
Jiřího Plachtzika doplula jeho střela až za jeho záda - 1:1. Když už to vypadalo, že se půjde do kabin za 
nerozhodného stavu, prošel v 45. minutě David Rathouský až od poloviny hřiště nikým neatakován a zavěsil míč do 
brány - 2:1. Ve druhém dějství se snažili hosté o vyrovnání. Opticky sice tlačili, ale jejich snaha končila u pokutového 
území domácích. Domácí na oplátku hrozili z brejků. Hosté ze Sudic se dostali do dvou šancí, kterými pohrdli Michal 
Pitra a Michal Kryštof. V 84. minutě přišlo definitivní rozhodnutí, když se z rychlého brejku prosadil David Rathousky a 
stanovil tak konečné skóre utkání - 3:1. Dobroslavice si tak připsaly třetí jarní výhru a pomalu začínají opouštět 
sestupové pásmo. 
      V neděli 24.4.2016 se odehrály derby mezi domácími Sudicemi a Strahovicemi. Derby přineslo velmi zajímavou 
bitvu. Utkání bylo zdravě vyhroceno a hrál se velmi svižný fotbal z obou stran. Hosté ze Strahovic byli vždy o krok 
dopředu. Ze začátku zahodil dvě vyložené šance hostů Patrik Slavík, když neprostřelil domácího brankáře Bočka. V 
21. minutě po hrubé chybě domácích využil standardní situaci Patrika Kubiše Jan Josefus - 0:1. Domácí odpověděli 
takřka okamžitě, když po rychlém brejku Tomáše Zipse a Pavla Baránka, zakončoval z hranice šestnáctky k tyči 
Tomáš Riemel - 1:1. Do konce poločasu ještě zahodili své šance strahovický Vojtěch Štefek a Patrik Slavík. Sudice 
už žádnou šanci neměly. Druhý poločas nabídl méně fotbalové krásy. Za domácí zahodil šance Adreas Schwenzner, 
jehož střelu z blízka lapil strahovický brankář Jakub Halfar. Dále zahrozily Strahovice ze dvou standardek, které 
zahrával Radek Němec. V 66. minutě po nahrávce Pavla Šafarčíka nadvakrát propálil domácího brankáře Bočka 
Patrik Kubiš - 1:2. O chvíli později navíc strahovický Pavel Šafarčík přehodil v nadějné pozici brankáře i s brankou. 
Zde se střetnutí lámalo. Domácí hosty zatlačili a začali hrát nakopávané míče na své útočníky. V 86. minutě se 
dočkaly Sudice zaslouženého vyrovnání, když se ve skrumáží v pokutovém území nejlépe zorientoval Tomáš Riemel 
a vyrovnal - 2:2. Zápas už se pak jen dohrával a dospěl tak k zasloužené remíze. 

 
 

 
      

      

      
 
 
 
 
 
 
                      Obr. ▲ Náhodný výběr z loňského utkání 
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                                      TABULKA po 15. kole 

1 TJ Sokol Hněvošice  15 10 2 3 46:18 32 0 

2 SK Komárov  15 9 3 3 39:25 30 0 

3 TJ Sokol Služovice  15 9 3 3 34:21 30 0 

4 Sk Meteor Strahovice B  15 9 2 4 43:21 29 0 

5 TJ Sokol Sudice  15 7 2 6 33:40 23 0 

6 TJ Sokol Závada  14 6 2 6 34:27 20 0 

7 TJ Sokol Budišovice  15 6 2 7 33:42 20 0 

8 FK Bolatice B  14 5 4 5 32:30 19 0 

9 TJ Sokol Dobroslavice  15 5 2 8 17:30 17 0 

10 SK Bohuslavice B  15 4 4 7 24:29 16 0 

11 SK Moravan Oldřišov B  15 3 1 11 30:57 10 0 

12 TJ Slavia Píšť B  15 2 1 12 24:49 7 0 

 




















                                     VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
 

V sobotu 9. dubna 2016 se uskutečnil v Základní škole v Kravařích volejbalový turnaj s názvem 

„Jarní prajzská liga ve volejbale kantorů a hostů“. 
Za obec Sudice se ho zúčastnilo družstvo ve složení – Ondřej Pekárek (učitel naši školy), Pavla Komárková, Šárka 
Hlubocká, Michaela Kašná, Martin Kašný, Jiří Hartmann, Petr Halfar a Denisa Benschová. Byl to turnaj 
smíšených družstev – minimálně 3 ženy v družstvu. Ze sedmi přihlášených týmů se to naše umístilo na krásném 4. 
místě. Turnaj proběhl ve výborné sportovní náladě. 












                                                                                                                

                ZŠ KRAVAŘE 

                       uděluje 

  D I P L O M 
                     družstvu 

 

          SUDICE 
 

    za 4. místo 
 

        ve volejbalovém turnaji 

    prajzské ligy učitelů a přátel 

 

                                                                                                             Kravaře 9.4.2016 

 

 




http://www.fotbalunas.cz/tym/2374/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2345/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2334/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2324/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2332/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2349/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2329/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2328/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2335/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2333/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2331/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2326/
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Pobočný spolek AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice - 800 13, Sudice, Luční 131, 747 25 Sudice, 

tel. 608 867063 
 

P  R  O  P  O  Z  I  C  E 
XII. ročník o Putovní pohár starosty Sudic 

 
Disciplína :  SM, LM  30 ran vleže              

 
Kategorie :  Muži, Ženy, Junioři 

 
Druh soutěže : Sportovně střelecká jednokolová soutěž 

 
Pořadatel :   ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice 

 

Datum konání : 14. 5. 2016 v 09:00 hod. 
 

Místo konání : střelnice v Sudicích 
 

Sbor rozhodčích : zajistí vlastní 2,3 třídy 
 

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

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

 
Doklady :  průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně 

 
Hodnocení :  součet kol se sečte, první tři 

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

 
Technické ustanovení :  terče dle pravidel sportovní střelby, střílí se na 50 m 

                     zbraně a střelivo vlastní, startovné na zbraň činí 50,--Kč 
 

Pojištění :  pojištění AVZO TSČ ČR, smlouva č. 2695570 CPP Praha. 
 

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

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

 

Střílí se dle platných mezinárodních pravidel sportovní střelby ČR. Ochrana sluchu 
povinná, ochrana zraku doporučena. Stojany na dalekohledy mají střelci vlastní! 

 
 
 
             Petr Weimann v.r. 
                Předseda PS AVZO TSČ ČR SK Sudice 
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  
 
Paul Wilpert 
 

B. Příspěvky k dějinám Sudic 
 
Předmluva 
 

I. Prehistorie a raná minulost kraje v okolí Sudic 

II. Dějiny osídlování Sudic (1220 - 1318) 

III. Státní, politická a správní příslušnost Sudic (1220 - 1920) 

IV. Zauditz/Sudice na Hlučínsku (1920 - 1945) 

V. Dějiny církevní obce a škol v Sudicích 

1995 
 
 

Paul Wilpert 
 

B. Příspěvky k dějinám Sudic 
 
Předmluva 
 
     Sudice mají dlouhou, proměnlivou, pohnutou historii, která obsahuje již téměř 800 let. Tak jako má každý člověk 
svůj životopis, tak má každá obec, každé město vlastní nezaměnitelnou historii, která vždy zahrnuje prožitý život 
mnoho generací, který je sice minulostí, ale znamená také pohled do budoucna. Díky své exponované poloze 
nedaleko Moravské brány, mezi Odrou, Opavou a Pštinou, v extrémně úrodné oblasti byly Sudice a jejich nejbližší 
okolí vždy zatahovány do zájmových a mocenských konfliktů různých národů, států a sil. To vše k zármutku svých 
obyvatel. 
     Z druhé strany ležely Sudice v oblasti, kde se setkávaly tři kultury, vzájemně se ovlivňovaly a obohacovaly: 
německá, česká a polská kultura. 
     Sudice se často dostaly do bezprostřední blízkosti hranice a pocítili všechny z toho plynoucí důsledky. 
     Zničující války, nákazy a katastrofy zničily Sudice, zničily život mnoha obyvatel, přinesly utrpení a neštěstí. 
Odvaha, píle a těžká tvůrčí práce vždy znova a znova nechaly z ruin vzniknout novému životu. Tak oznamuje obec 
Sudice již 800 let nesmírnou životní vůli svých obyvatel. 
     Je snahou tohoto vydání podat dnešním Sudičanům v Sudicích a v Německu přehled o dějinách Sudic a představit 
historický rámec, v němž se vyvíjela také historie Sudic. Výběrem map a přehledů by měla být zvýšena její názornost. 
     Historie Sudic by se dala rozdělit na pět etap, přičemž na počátku nebo na konci každé z etap stojí vždy události, 
které vedly ke kvalitativním změnám v historickém vývoji: 
 
- Sudice pod vládou markrabat Moravských (1220 - 1318) 
- Sudice jako část Opavska pod Českou Korunou (1318 - 1526) 
- Sudice pod vládou Habsburgů (1526 - 1742) 
- Sudice pod Pruskou vládou (1742 - 1920) 
- Sudice na Hlučínsku (1920 - 1945) 
 
Kromě těchto oddílů bude podán také přehled historie církevní obce a škol v Sudicích. 
 

I. Prehistorie a raná minulost kraje v okolí Sudic 

       1. K prehistorii kraje 
1.1. Od doby kamenné po dobu bronzovou 
1.2. Od doby bronzové po dobu železnou (18000 - 700 př.n.l.) 
1.3. Nejstarší doba železná (zhruba 800 - 500 př.n.l.) 

 
                                                                                                                                                                         Pokračování na str. 15 
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       2. K raným dějinám Sudic a okolí 

2.1. Keltové v naší vlasti 
2.2. Germánské osídlení 
2.3. Slovanské osídlení 

 
       3. SOUDIC - staroslovanská osada v osídlovací oblasti Golensitzů (9. až 12. století) 

3.1. Osídlovací ostrůvek Golensitzů 
3.2. Staroslovanská osada SOUDIC 

 
       4. Literatura 
 

I. Prehistorie a raná minulost kraje v okolí Sudic 
 
     Úvod 
        
     Dějiny kraje kolem Sudic začínají v nejstarší době kamenné prvním výskytem lidí v této oblasti. Zprávy o tom 
máme z rozsáhlých archeologických pramenů. Nejrůznější druhy a formy nálezů dokazují, že tato nezvykle úrodná 
sprašovitá kopcovitá krajina mezi Hlubčicemi, Ratiboří a Opavou patří k nejstarším osídleným oblastem ve Slezsku. 
     Již velice brzy se zde v této oblasti bez lesů, příznivé pro osídlování usadili první lidé jako rolníci a chovatelé 
dobytka. Zřídili si zde svá bydliště a rozvíjeli svou kulturu. 
     Bezpočet prehistorických nálezů v bezprostřední blízkosti Sudic nás opravňuje tvrdit, že Sudice už patřily velice 
časně k této kulturní krajině na jihu Slezska. 
       Tato oblast nebyla však jen osídlovací oblastí, ale zároveň byla po staletí také průjezdním místem a místem 
setkání díky výhodné síti řek jakými jsou Odra, Visla a Morava a díky horským průsmykům přes Vysoké a Nízké 
Jeseníky a díky Jablunkovskému průsmyku. Obzvláště pak ale byly dány možnosti ke spojení národů a kultur díky 
širokému údolí Odry a Moravské bráně. 
 

1. K prehistorii kraje 
 

1.1.  Od doby kamenné po dobu bronzovou 
 

V nejstarší době kamenné (Paleolit) do roku 8000 př.n.l. a také ještě ve střední době kamenné (Mesolit) 8000 až 
4500 př.n.l. nebylo obyvatelstvo Hlubčické oblasti usedlé. Jejich způsob života a hospodaření byl lov, rybolov a 
sběratelství. 

Z těchto časů se zachovaly především nepatrné stopy po ohních a jednoduché nářadí v štěrkových vrstvách 
předposledního zledovatění. Z pozdějších dob byly nalezeny jen 6 km od Sudic kosti ulovených zvířat (divoký kůň, 
sob, mamut) a nářadí vyrobené z kostí, nebo také šperky ze zkamenělin u Pietraszyna.  

“Toto všechno a k tomu různorodé nářadí z pazourku, jako nůž, čepele, hoblíky, škrabadla, pokryl sprašný prach 
posledního zledovatění. Nálezy nám podávají jedinečné svědectví o osídlení Ratibořsko-Hlubčického kraje. Jsou 
jedinečné ve Slezsku a ve východním Německu a ukazují v nejrůznějších dobách důležité kulturní spojení, ale také 
společné spolky se středním Německem (Ranis), s podunajím (Willendorf), s Moravou (Předmostí), s Maďarskem 
(Miskolcz) a s Východem (Swidry)." 

11
 

Vlastní historie našeho kraje kolem Sudic začíná spolu s nejmladší dobou kamenou (Neolit) 4500 až 1800 př.n.l. 
změnou způsobu života. V této etapě se uskutečnil přechod k usedlému způsobu života s plánovaným rolnictvím a 
chovem dobytka. Ve 4. Tisíciletí př. n. l. přišli do naši oblasti první rolníci z jihovýchodní Evropy. Obilné odrůdy 
pšenice a ječmen, stejně tak jako ovce a koza jako domácí zvířata ukazují na to , že forma života a hospodaření 
z přední Asie pronikla přes Podunají také do Hlubčické oblasti. Obyvatelstvo vytvořilo také novou kulturu pálené 
keramiky s vyvinutým smyslem pro formu. Malé lidské sošky z hlíny, první slezská plastická umělecká díla byla 
nalezena u Ratiboře-Otic. Rolníci se usadili do obydlí vesnického typu. Jejich sekyrky a pluhy byly z broušeného 
kamene. 

Na konci  mladší doby kamenné, něco kolem roku 1800 př.n.l. byla již jihoslezská sprašová kopcovitá krjina hustě 
osídlena rolníky a chovateli dobytka. Osídlenci pocházeli především z jihovýchodu a východu, část ale také ze 
západu a jihu. 

S postupující dobou je znatelné sjednocování výrobních postupů a kulturního vyjadřování. Na konci vývoje stojí 
relativně jasný a jednoduhý řád v sociálním životě s jakýmsi členěním a v politickém životě krajinné sloučení 
osídlovacích společenství. 

 
11 

Raschke, Georg : Zur Vorgeschichte der Landschaft 
   v Hyckel, Georg: Geschichte und Besiedlung des Ratiborer Landes  
   Holzner - Verlag, Würzburg 1961                                                                                             Pokračování na str. 16 
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Když to shrneme, můžeme na základě uvedených archeologických nálezů a nalezišť v bezprostřední blízkosti 
Sudic usuzovat, že Sudice existovaly jako sídelní místo už před 2. tisíciletími. 

O národní příslušnosti se nedá nic říct, neboť „stávání se národem" ještě nebylo v této době běžné. Dnešní 
vědci se vážně zabývají dřívějšími krátkými spojeními k "indogermánské otázce". 

 

1.2.  Od doby bronzové po dobu železnou (1800 - 700 př.n.l.) 
 

S používáním bronzu, směsi mědi a cínu, namísto kamene začala nová etapa lidské společnosti. Vedle 
bronzových nástrojů, zbraní a šperků nacházíme mnohotvárné hliněné nádoby, které byly zhotovovány ve zvláštních 
dílnách a také rozvinuté tkalcovny a přádelny (Kietrz). 

Hospodářský rozvoj doby bronzové vedl zaprvé k navazování nadregionálních vztahů, k vytvoření obchodních 
vztahů se vzdálenými zeměmi po celém kontinentě. 

Jantar z Baltského moře, zlato ze Sedmihoří, měď z Alp a Karpat, toto vše se přepravovalo po velkých 
obchodních cestách, které vedly nedaleko Sudic. 

Vytvářely se různé formy. 
Kultura byla utvářena nejdříve díky „mohylové kultuře", později díky "kultuře popelnicových polí“. Nejrůznější 

druhy nálezů v nejbližším okolí Sudic dokazují přímé osídlení a vysokou řemeslnickou zručnost obyvatel. 
Z I. periody doby bronzové jsou známá naleziště u Pilszcze a Kobeřic. Keramika, šperky a nářadí z II. periody se 

našly mimo jiné u Krzanowitz, Kobeřic, Ratiboře, Branic, Hlubčickém kraji, Vávrovic u Opavy, u Krnova. 
Z III. periody jsou již nálezy četnější. V okolí Sudic to jsou naleziště Baboröw, Kietrz, Dzieržyslaw, Hlubčice, 

Rohov, Ratiboř, Wojnowice, Krzanowice, Velké Hoštice a další. Všechny tyto nálezy jsou svědky bohatství a 
vysokého citu pro umění.  

Koncem doby bronzové nastal takový nárust obyvatelstva a hustota osídlení dosáhla takových rozměrů, jakých 
bylo dosaženo znovu teprve v 19. století. V pozdější době nastal velký úbytek obyvatelstva a obyvatelstvo se změnilo. 

Jestli můžeme kulturní skupiny doby bronzové již přiřadit k pevným jazykovým skupinám, např Illyrům 
„Praslovanům“ nebo Veneterům zůstává otázkou. 

 

1.3.  Nejstarší doba železná (zhruba 800 - 500 př.n.l.) 
 

Velký význam pro celkový rozvoj v tomto období, především v 7. a 6. století př.n.l. měla nastupující těžba a 
zpracování železa. Bohatá naleziště drnové rudy a hnědelu mohla být těžena dokonce ve Slezsku. Dochází k dalšímu 
rozdělení práce, k rozvoji řemesla, k vytvoření značného bohatství. Jsou zde náznaky feudalistického upořádání 
společnosti s rozvíjející se vrstvou šlechty. Byly vystavěny hrady a větší osady jako sídla kmenových knížat. Hustota 
osídlení se zvětšuje. Nájezdy Skythů kolem roku 500 př.n.l. přerušují díky požárům a ničení ve Slezsku tento vývoj. 
Obyvatelstvo bylo silně decimováno. Nakonec byla osídlená území na jihu Slezska zabraná díky keltskému stěhování 
národů a byla osídlená okolo roku 400 př.n.l. Kelty. 

Mapa ukazuje slezské krajinné typy, které vyplývají z půdní a sídelní koncentrace (zde taky díky výskytu dobré 
půdy již v pravěku a zůstaly zachovány jako historické  útvary po dobu středověku až do novověku. Dodány jsou jen 
dochované cesty ze starých časů. Od Ptolemaia (2.st.n.l.) známe obě severo-jižní cesty: jednu z Komárna na Dunaji 
přes Jablunkovský průsmyk – s přivaděčem od Olomouce – na východní straně z jižního, severovýchodního a 
severního Slezska přes Kalisch po ústí Visly (tzv. Jantarová cesta), druhá pak z Vídně přes Čechy jižně a severně od 

horského pásma a ústí Odry. Od Ibrahima 
ibn Jacuba (9.st.n.l.) pochází popis cesty 
z Prahy přes hrabství Klodzko do 
Krakova. Cesta severním Slezském je 
potvrzena okolo roku 1000 – tažení císaře 
Otty III. do Hnězdna. Historicky odhaleno 
je také spojení z Čech hrabstvím Klodzko 
do okolí Vratislavi. Všechny ostatní – jen 
tečkované – cesty jsou známy teprve 
z pozdější doby. 

Otto Kleemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            



Sudický zpravodaj                   Str. 17 
 

Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 16 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokračování příště 
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Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti 
 
     Jezdíte rádi na kole nebo upřednostňujete pěší turistiku? Letos můžete na 
Hlučínsku spojit příjemné s užitečným a zahrát si o zajímavé ceny. 
Na období měsíců května - srpna 2016 totiž připravuje Sdružení obcí 
Hlučínska ve spolupráci se studentkou Ostravské univerzity v Ostravě, 
slečnou Barborou Pekárkovou ze Strahovic, soutěž „Putování Hlučínskem za 
sakrálními stavbami a dětskými hřišti“. 
Celkem bude připraveno 5 tras, které povedou všemi obcemi, městy a 
spolupracujícími městskými částmi a obcemi Hlučínska, které mohou 
účastníci absolvovat na kole či pěšky. Soutěž bude probíhat ve 2 kategoriích 
a je určena pro jednotlivce, pár, skupinu či rodiny s dětmi. Soutěžící si budou 
moci stáhnout jednotlivé trasy s úkoly z webových stránek 
www.hlucinsko.com nebo vyzvednout na informačních centrech v Hlučíně a 

v Kravařích. Rodiny s dětmi budou mít navíc pracovní sešit pro děti. Na každé trase bude povinností navštívit zadaná 
místa, u kterých bude potřeba se vyfotit a fotografie zaslat na určený e-mail. V prvním ročníku soutěže se bude jednat o 
sakrální stavby a dětská hřiště. Po ukončení soutěže proběhne slosování o ceny v podobě regionálních 
produktů, poukázek do sportovních a zábavních center na Hlučínsku, dárkové předměty apod. Za pomocí 
hlasování na sociální síti facebook bude ještě vyhodnocena nejhezčí fotka z putování. Bližší informace a 
podmínky soutěže naleznete na www.hlucinsko.com a na stránkách obcí Sdružení obcí Hlučínska. 

                                                                                    Lenka Osmančíková, referentka Sdružení obcí Hlučínska 

 




Místní knihovna v Sudicích zve další čtenáře 

 
Místní knihovna v Sudicích je z pohledu regionálních funkcí knihovnou obsluhovanou. Má 
uzavřenou smlouvu na poskytování služeb, např. poradenskou, konzultační, vzdělávací 
službu, dodávání výměnných souborů, pomoc při revizi, statistickou činnost s Knihovnou 
Petra Bezruče v Opavě, s jejímiž pracovníky je výborná spolupráce.  
Knihovna je umístěna v 1. patře obecního úřadu.  
Má automatizovaný výpůjční systém, v knihovně je internet pro veřejnost. V tomto roce nebyl 
moc využíván, což svědčí o tom, že počítač s připojením na internet má již každá domácnost. 
Knihovna má také vlastní webové stránky, vlastní on-line katalog, dostupný z webových 
stránek. Díky tomu mají uživatelé možnost vyhledávat si v databázi dokumentů v knihovně a 

využívat nadstavbových služeb, jako je rezervace knih, prodloužení výpůjček aj. Služba však není využívána. 
V minulých letech prošla knihovna výraznou rekonstrukcí od výměny oken, opravu omítek, podlahy včetně položení nového 
koberce i nového osvětlení. Knihovnu máme krásnou. Zvenčí i zevnitř. Přijďte se podívat. :-) 

 
Výběr knižních novinek z nových cirkulačních souborů 
 
literatura pro dospělé... 

 Coelho Paulo – Veronika se rozhodla 

 Brown Dan – Anatomie lži 

 Blafl Millenia – Zůstaň se mnou 

 Dostojevskij Teror – Bratři Karamazovi 

 Janečková Klára – Srdce v písku 

 Werber Bernard – Den mravenců 

 Ono-dit Biot – Šamanka 

 O´Donnell Lisa – Smrt včel 

 Lehane Dennis – Pod rouškou noci 

 Barry Dave – Město šílenců 

 Gerritsen Tess – Dvojče  

 a další pěkné knihy 
 
… a pro děti 
•  Brezina Thomas – Všechna moje strašidla 

 Kahoun Jiří – Ježibaba na koloběžce 

 Šuláková Zuzana – Džínový deník 

 Lanczová Lenka – Pošeptej po větru 

 Goscinny René – Lucky Luke. Soudce Bean 

 Cooper Gilly Cameron – Řecké báje a legendy 

 Kawuloková Jana – Nemusíš nic říkat 

 a další pěkné knihy pro děti 

http://www.hlucinsko.com/
http://www.hlucinsko.com/
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Oslavy 71. výročí osvobození  v Sudicích 

     Dne 15. dubna 2016 jsme si u Památníku osvobození u obce Sudice 
připomněli den, kdy příslušníci 1. československé samostatné tankové 
brigády v roce 1945 překročili hranice Československa. Pietního aktu se 
zúčastnili významní představitelé státní správy a samosprávy, Armády 
České republiky, diplomatických sborů i váleční veteráni. Akci podpořila 
čestná jednotka a vojenská hudba Olomouc. Pěvecký sbor žáků naší 
školy svým krátkým vystoupením rovněž přispěl k důstojné a slavnostní 
atmosféře těchto oslav.  
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     Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 17490. Vydává Obecní úřad Sudice nákladem 200 výtisků. 

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 

 

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 
 
 

 

Nezisková organizce,  
   Občanské sdružení 
Kobeřice, Stiborská 40, 747 27  Kobeřice, IČO 27031012 
 
NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 

- Zajištění stravy – rozvoz obědů 
- Pomoc při podávání obědů 
- Pomoc s vedením domácností 

mailto:referent@obecsudice.cz

