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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
tak a jsme rovnýma nohama v dalším měsíci letošního roku. Samotný květen
již začal celkem teplou nedělí, i když foukal mírný větřík, v úterý se pak
přihnala první májová bouřka. Byla krátká, urputná se silným deštěm, který
naštěstí nezpůsobil žádné škody. Uvidíme, jak se na naší letošní úrodě
projeví letošní dubnové mrazíky. Mimochodem jsme určitě začátkem dubna
všichni zaregistrovali přílet čápů, kteří ovšem zatím neobsadili námi nově
zbudované čapí hnízdo. Doufejme, že se tak v budoucnu stane. Koncem
dubna se u nás pak také objevily vlaštovky, které již definitivně přinesly do
našich krajů jaro. Průběh května pak byl ve znamení střídání počasí, začátek
května byl teplý, pak bylo deštivo, další týden zase bylo chladno a pak zase krásně teplo. Konec
května a začátek června ovlivňovaly silné bouřky s přívalovými dešti, vody sice spadlo hodně, taky naše zahrádky
byly pořádně promočené, ovšem spodní vody chybí stále dost. I když každý den pršelo, pořád bylo teplo a okolí obce
včetně zahrad se krásně zazelenalo. V pondělí 13. 6. 2016 přišel hned po obědě velký přívalový déšť, v naší obci sice
moc škody neudělal, hladina potoka se během dvou hodin zvedla a během dalších dvou hodin se dostala až na 140
cm. Kolem 18 hodiny už naštěstí nepršelo a hladina začala klesat. Do rána se dostala skoro na svou původní hladinu.
Počasí pak po zbytek června bylo spíše teplejší, “sem - tam” nás překvapila nějaká ta bouřka. Jinak to bylo klasické
letní počasí, kdy k nám astronomické léto přišlo v úterý 21. 6. 2016.
Ještě 30. 4. 2016 se v naší obci již tradičně stavěl máj a děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, za opravdu
pěknou májku. Doufejme, že se dožije svého kácení. Zároveň se na hřišti konalo pálení čarodějnic. I v letošním roce
se na hřišti objevilo plno hezkých masek a děti měly určitě z takové akce velkou radost. Zvláště, když si také mohly při
ohni opéct nějaké ty špekáčky a i po večerce se proběhnout po hřišti. Všem pořadatelům a pomocníkům patří velké
díky.
Na správě a údržbě silnic, jsme již několikrát urgovali opravu silnice do Sciborzic Wielkich. Projekt na celkovou
rekonstrukci se zpracovává na krajské úrovni (cesta je majetkem Moravskoslezského kraje ve správě ŘSD) mezi
Moravskoslezským krajem a polským městem Glubczice. Správa silnic tak aspoň provedla opravu této komunikace.
Všichni ale víme, že tyto opravy moc dlouho nevydrží a silnice
bude brzo v takovém stavu, jako před těmito opravami. Buďme
rádi aspoň za tyto opravy.
O víkendu 7. a 8. května se v naší družební vesnici Pietrowice
Wielkie konaly tradiční EKO trhy. Letošní výstava byla věnovaná
hlavně tepelným čerpadlům, ale mohli jsme zde spatřit úplně
všechno, co se týče ekologie, domu či zahrady. Vše také
doprovázel kulturní program a také kulinářské výrobky všeho
druhu.
V sobotu 7. května 2016 se v naší obci konalo Svatofloriánské
setkání hasičů a hasičských zástav našeho okrsku. Mše svaté
v kostele svatého Jana Křtitele se zúčastnilo deset tříčlenných
družstev se svými zástavami z české strany a také tři družstva
zástupců z Polska. Na setkání nás bylo skoro sedmdesát a po mši svaté jsme se sešli u společného stolu v restauraci
U zlatého džbánu na krátké občerstvení. Bylo to příjemné setkání s lidmi, kteří dělají svou činnost velmi zodpovědně.
Pokračování na str. 2
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V pátek 13. května 2016 se v Sudicích konalo tradiční smažení vajec. Letošní účast na této
smaženici byla velmi vysoká, projevilo se to také na novém rekordu, který nyní čítá smaženici
ze 408 vajec. Smaženice byla opět výborná. Každý donesl to, co má ve smaženici rád. Taky si
pak na ní všichni pochutnali. Poté jsme si zazpívali hromadu písniček při zvuku kytar a bylo to
opravdu příjemné odpoledne, které se protáhlo do pozdních večerních hodin. Všem kteří přišli
děkuji a obzvláště oběma kytaristům Terezce a Romanu Balarinovým, za krásné ozvučení této
akce. A pak, že se “pátek 13-tého” nevyvede.
A jak jsem psal v minulém zpravodaji, investiční akce v naší obci se rozjely ve velké
rychlosti. Je opravená fasáda na Sokolovně, u ní je postavená nová, krásná, dřevěná pergola,
kde se můžou konat kulturní i jiné akce i za
špatného počasí. Využili jsme toho třeba u
smažení vajec. Náš park na náměstí také dostal
novou podobu. I když se to některým nelíbilo,
park dnes vypadá opravdu krásně. Je tam i nové osvětlení, které si
můžete vychutnat v noční či večerní době. Až se zazelená trávník, bude
to určitě příjemné místo k odpočinku. Proto si náš park chraňme a
pečujme o něj. A jak jsem se již zmínil, budeme dělat nové dětské hřiště
u hřiště fotbalového a také nový chodník kolem kluziště. Tam se ovšem
začne až koncem prázdnin, kdy se vyřídí všechna potřebná
dokumentace.
Ve čtvrtek 26. května 2016 se v naší obci opět konalo Boží tělo, kdy
průvod tentokrát zamířil, kromě stálých oltářů i do nově rekonstruovaného parku. Sluníčko nás doprovázelo celou
cestu. Děti, hlavně ty nejmenší si užívaly průvodu a byla to taková krásná tradiční církevní akce, na které se sešla
spousta křesťanů nejenom ze Sudic, ale i z okolních obcí.
V sobotu 4. června 2016 se v naší obci na fotbalovém hřišti konal Dětský den. Pořadatelé se činili už od samého
rána, kdy na hřišti stavěli kulisy a připravovali vše tak, aby mohl dětský den proběhnout v plné parádě. A jelikož měli
všechno nádherně připravené, přišlo se na ně podívat i sluníčko a dívalo se na tu parádu celý den. Mohl jsem vlastně
říct, že bylo celý den krásně . Dětský den začínal oficiálně ve 14.00 hodin, ovšem na hřišti bylo plno už hodinu před
tím a tak to vypadalo celé odpoledne. Děti měly připraveno plno zajímavých her a sportovních disciplín, mohly se
projet na koních, zastřílet si ze vzduchovky či luku, no prostě měly o zábavu postaráno. Nakonec proběhla tradiční
a bohatá tombola. Večer pak završilo kácení máje, které proběhlo v režii p. Dušana Černého, který v letošním roce
májku vyhrál. Večer pak patřil i rodičům, kteří mohli s dětmi posedět při poslechu hudby či tanci. Určitě patří díky
všem pořadatelům tohoto krásného dětského dne, hlavně pak učitelkám z mateřské školky, pořadatelům ze sdružení
STROM či učitelům a zaměstnancům základní školy. Byla to moc krásná akce, přikládáme tudíž fotky v jiné části
zpravodaje.
Rád bych Vás seznámil s naším sběrem papíru do modrých pytlů. Bohužel stávající sběr
není podle představ sběren papíru a poslední nasbíraný papír z obce v modrých pytlích šel do
spalovny. Bylo by dobré, abychom noviny a časopisy svazovali spolu provázkem a buď je
odevzdali do školy nebo svázaný papír vystavili při sběru plastů, nemusí být uloženy
v modrých pytlích. Škola z obcí spolupracuje a sběr pořádá dvakrát do roka. Do modrých
pytlů pak dávejte různý roztrhaný papír, ovšem pozor - zde se musí také třídit, ze spalovny
nám přišly fotografie, kdy v modrých pytlích bylo kde co - od plastů, umaštěných papírů od
salátů či salámů, hadry či tetrapack (ten patří do žlutých pytlů). Opravdu si dejme pozor na
třídění odpadu, má to smysl. Apeluji na Vás a prosím, abychom věci, když už je třídíme, třídili
tak, jak se má. A těm, co odpad třídí, moc děkuji.
Poslední velkou akcí před prázdninami, byl náš tradiční odpust. Zaměstnanci obce
připravili celé náměstí na odpustové oslavy. Přijely kolotoče a v sobotu večer mohlo vše začít.
Disko karneval s Mirkem Komárkem, večerní ohňostroj a další zábava. V neděli pak
slavnostní mše svatá, odpoledne - krásný varhanní koncert. Ovšem venkovní oslavy nám
ztlumil odpolední déšť, ale i ten se zmírnil až
úplně přestal a vykouklo dokonce sluníčko. Malé děti a mažoretky sice
ještě vystupovaly v mírném dešti, ale pak už se oslavy rozběhly naplno.
Westernové vystoupení, chlapy na kolech - o zábavu nebyla nouze. Děti
si tradičně rozebraly volňásky na kolotoče, poděkovali jsme i dárcům krve
a letošní odpustové oslavy jsou již minulostí. Určitě bych ještě jednou rád
poděkoval všem spolupořadatelům odpustu, všem těm, kteří se přišli
bavit a můžeme se pustit do příprav dalšího odpustu zase za rok.

Pokračování na str. 3
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Prázdniny a doba zasloužených dovolených se kvapem blíží, léto se rozbíhá na plné
obrátky. Přeji Vám, abyste na svých cestách měli vždy oči otevřené a přes všechny dálky
našli cestu především k lidem a hlavně domů. Přeji příjemné prožití prázdninových dní a
dovolených.

Motto: „Směj se, když můžeš. Omlouvej se, když bys měl a nech plavat věci, které nemůžeš změnit. Miluj hluboce a

odpouštěj rychle. A nebuď smutný, protože život je moc krásný na to být nešťastný. Lidé se mění a věci se kazí, ale
vždycky si pamatuj – ŽIVOT JDE DÁL !“
Petr Halfar, starosta



Mezinárodní zásah cvičili hasiči při
simulovaném požáru v rehabilitačním
ústavu Chuchelná
Sedm jednotek českých a čtyři jednotky polských hasičů zasahovaly v úterý
24.května 2016 dopoledne u požáru ve druhém patře Rehabilitačního ústavu
v Chuchelné (okres Opava), který si vyžádal čtyři zraněné osoby. Naštěstí šlo pouze o mezinárodní taktické cvičení,
které mělo prověřit vzájemnou spolupráci a komunikaci profesionálních a dobrovolných hasičů z obou stran státní
hranice, včetně společného čerpání vody z nedaleké požární nádrže. Kvůli nedbalosti při manipulaci s otevřeným
ohněm začalo hořet ve společenské místnosti ve druhém patře pavilonu M léčebny. Požár se rozšířil na střešní
konstrukci. Oheň simulovaly dva vyvíječe kouře.
Zaměstnanci ještě před příjezdem hasičů evakuovali sebe a pět pacientů, když použili evakuační výtah. Hasiči
zachránili celkem 5 osob, z toho čtyři utrpěly různá zranění a šok. Vyzkoušeli si i možnost evakuace pomocí
automobilové plošiny AP 30 Renault Bumar z hlučínské stanice HZS Moravskoslezského kraje.
Kvůli rozšíření požáru na střešní konstrukci požádalo krajské operační a informační středisko hasičů v Ostravě
(KOPIS, sídlí v Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského kraje) o pomoc polské kolegy
prostřednictvím jejich operačního střediska v Katovicích. Posilové jednotky byly využity na zřízení čerpacího
stanoviště z požární nádrže, dopravě vody a hašení konstrukce střechy.
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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 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, pohár starosty obce
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
- Sdružení STROM za akce pro děti, dětský den
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli,
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ
- všem spolupořadatelům Sudického odpustu
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akcí v obci a které jsem tady neuvedl, děkuji všem spoluobčanům za
účast na akcích pořádaných obcí a organizacemi a děkuji i zaměstnancům OÚ za jejich pomoc při organizování akcí
OÚ, stejně tak zastupitelům obce za pomoc při řízení obce.
Petr Halfar, starosta



Akce na další období:
Po - Út
Sobota

Sobota
Sobota

příměstský sportovní kurz, tenis, angličtina a další sportovní aktivity v areálu ZŠ
Sudice, pořádá ZŠ Sudice
30.07.2016
Sportovní slavnost TJ Sokol Sudice, fotbalové hřiště v Sudicích, celý den fotbalové zápasy,
večer hudba, kolo štěstí, domácí speciality, kýta, uzená žebra a
další překvapení
20.08.2016 rozloučení s prázninami, pořádají složky obce Sudice, hřiště TJ
Sokol Sudice
09.07.2016
Moravská brána v Kietrzi, od 13 hod. u gymnázia na výjezdu
z Kietrze na Sciborzice Wielkie, u hřiště Orlík a bazénu

11.07.-15.07.2016





Svatofloriánské setkání hasičů
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Dětský den a kácení máje
Na fotbalovém hřišti 4.6.2016 ho pořádalo sdružení STROM společně s Mateřskou a
Základní školou, tentokrát na téma Safari a Jungle. Hřiště bylo vyzdobené krásnými
kulisami a zvířátky (slon, opice, žirafy, lvi atd.). Každé dítě, které přišlo, dostalo
cestovní pas a za každý splněný úkol (střelba, skákání v pytli, chůze na chůdách a
spousta dalších her) dostalo do cestovního pasu razítko. Za splnění všech úkolů je
čekala malá odměna. Nachystaná byla bohatá tombola, jízda na koních, malování
na obličej, fotokoutek a také bohaté občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě Dětského dne podíleli, především pak
paním učitelkám z MŠ a rodičům za pomoc s výrobou kulis.
V neposlední řadě pak děkujeme sponzorům ať už za finanční dary, věcné
ceny, či napečení perníčků a jiných dobrot. Zvláštní poděkování pak patří panu
Jiřímu Bočkovi, za poskytnutí dvou koníků na projížďky dětí.
Za STROM Pavla Komárková
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Sudický odpust
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XII. ročník střeleckého závodu

O putovní pohár starosty obce Sudice,
Který se konal 14.5.2016 na střelnici v Sudicích.
Opět je polovina měsíce května a začínají přípravy na střelecké závody o Putovní
pohár starosty obce Sudice. V noci na sobotu a ještě ráno vydatně pršelo a bylo zataženo.
Sanotnou přípravu provázely komplikace s obsazením jednotlivých funkcí rozhodčích a
pomocného personálu. Nakonec se vše povedlo zajistit, aby nebyl narušen průběh závodů.
V loňském roce obhájil a vyhrál putovní pohár Miroslav Kyčerka. Letos jak je ve spodní
části článku v tabulce výsledků vidět, opět Miroslav útočí na získání dalšího poháru.
Protože pokud v příštím roce opět vyhraje, bude pohár jeho.
Panu Kyčerkovi gratulujeme k letošnímu vítězství a držíme palce na příští rok
k obhajobě.
Vzhledem k tomu, že už má putovní pohár svého majitele, musel pan starosta zakoupit nový.
Co se týče samotné účasti střelců na letošních závodech, tak ta byla velice slabá. Závodu se zúčastnilo jen 12
střelců v kategorii mužů a jedna žena v kategorii žen. Junior se nedostavil žádný
Zahájení závodu byl přítomen starosta obce Sudice, pan Petr Halfar. Touto cestou mu děkujeme a rovněž
děkujeme za poskytnutí upomínkových předmětů a cen.
Na uvedených internetových adresách se můžete podívat jak na fotografie, tak na televizní záznam. Průběh závodu je
každoročně zaznamenán kameramanem panem Pečinkou. Tento záznam je možno shlednout na e-mailové adrese
(http://www.crtv.cz/2015-05-19-sudice-strelecka-soutez.html).
MUŽI
1. místo – Kyčerka Miroslav
2. místo – Tesař David
3. místo – Hrbáč Josef

střelecký klub
SSK Hlučín
SSK Hlučín
SSK Hlučín

284 bodů
284 bodů
283 bodů

ŽENY
1. místo – Antalová Lada

Neplachovice

266 bodů

Všem, kteří uspěli gratulujeme a těšíme se na další závody
Petr Weimann, předseda AVZO SK Sudice

Obr. ▲◄▼ Střelecké závody z malorážky
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Exkurze do EKO - Chlebičov
Dne 2. 5. 2016 byla pro žáky 7., 8. a 9. třídy uspořádána exkurze na
skládku komunálního odpadu v Chlebičově, která patří firmě Marius
Pedersen. Po skládce provázel žáky zaměstnanec firmy, který je
blíže seznámil s postupem recyklace odpadu a vysvětlil jim, že
třídění odpadu je stále závislé na manuální práci lidí. Provedl žáky
po vnitřními prostorami skládky a mohli tak vidět veškeré zařízení a
také zaměstnance při práci. Na závěr jim průvodce zodpověděl
všechny otázky ohledně recyklace.



Den matek v ZŠ a MŠ
Maminka je v našem životě pouze jedna. To si uvědomují i
žáci naší mateřské a základní školy, kteří si připravili pro
maminky vystoupení ke Dni matek konané dne 10. 5.
2016. Děti se pochlubily básničkami, zpěvem, tancem, ale
také hrou na klavír a zobcové flétny. Každé vystoupení
bylo krásně nacvičené a jistě udělalo maminkám radost.
Děkujeme všem účinkujícím za jejich účast a celému
obecenstvu za vytvoření příjemné atmosféry.



LIMONÁDOVÝ JOE
V pátek 13. května 2016 se žáci II. stupně naší školy zúčastnili skvostného divadelního představení „Limonádový
Joe“.Skvělá atmosféra, vtipné scény, dokonalé výkony herců, které byly několikrát odměněny bouřlivým potleskem…
Naši žáci již vědí, že Limonádový Joe má přesnou mušku, okouzlující úsměv a alkoholu říká zásadně ne.
V komediálním a zcela parodickém provedení tohoto kultovního trháku také zářili Tornádo Lou, Doug Badman
nebo Horác Hogofogo. Po celou dobu jsme se skvěle bavili, a tak jsme se domů vraceli naprosto spokojeni.
Děkujeme hercům Slezského divadla v Opavě za další nezapomenutelný zážitek a představení Limonádový Joe
všem vřele doporučujeme. A nezapomeňte… Kdo chce ve škole jedničky míti, musí Kolaloku píti. 
Mgr. Michal Kunický
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Společné setkání ve škole v Kietrzu
Pozvání na závěrečné setkání a ukončení projektu „Hostinec přátelství“, který
probíhal již v r. 2013, nás sice trochu překvapilo, ale to jsme netušili, jak
příjemné dopoledne v „Szkołe podstawowej im. Jana Pawła II w Kietrzu“
strávíme. Společného setkání s polskými vrstevníky se ve středu 1. června 2016
zúčastnilo 17 žáků naší VI. třídy společně s třídním učitelem Mgr. Ondřejem
Pekárkem a paní ředitelkou Mgr. Ivanou Kobzovou. Naši polští přátelé byli
pozorní hostitelé, čekal nás bohatý program, tančilo se, zpívalo, sportovalo a na
závěr dokonce grilovalo. Společná fotografie udělala definitivní tečku za celým
projektem. Vraceli jsme se do Sudic v dobré náladě a plni nových dojmů a zážitků. Brzy se opět setkáme, protože
paní ředitelka Mgr. Barbara Jabłońska s potěšením přijala pozvání na podzimní florbalový turnaj v naší škole.
Mgr. Ivana Kobzová



Dětský den
V sobotu za pěkného slunečného počasí proběhl dětský den v Sudicích. Na fotbalovém hřišti ho pořádal sdružení
STROM společně s Mateřskou a Základní školou. Tentokrát na téma Safari a Jungle. Hřiště bylo vyzdobené
krásnými kulisami zvířátek (slon, opice, žirafy, lvi atd.)Každé dítě, které přišlo, dostalo cestovní pas a za každý
splněný úkol (střelba, skákaní v pytli, chůze na
chůdách a spousta dalších her) dostalo do
cestovního pasu razítko. Za splnění všech
úkolů je čekala malá odměna. Na dětském
dnu nechybělo krásné vystoupení dětí ze
školní družiny a mateřské školy. Nachystána
byla bohatá tombola, jízda na koních, malování
na obličej, fotokoutek a také bohaté
občerstvení. Děkujeme všem, kteří se na
přípravě Dětského dne podíleli.
Radka Malchárková
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Družinové dobrodružství aneb… Noc strávená v pohádkovém světě
V pátek 17. 6. 2016 proběhla zábavná, neopakovatelná a především
kouzelná noc v družině. Byla to noc pohádková… Jejím cílem bylo
překonat strach z neznámého, rozvíjet fantazii dětí, naučit je větší
samostatnosti a umět pracovat ve skupině. Večer plný pohádek pro 33
dětí se perfektně povedl, děti si odnesly spoustu zážitků a na tento
víkend jen tak nezapomeneme.
Ester Medková, DiS.



Sportovní den
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se uskutečnil ve škole
sportovní den, který měl netradiční průběh. Žáci
nižšího stupně vyrazili se svými učiteli na turistickou
vycházku v okolí školy. První třída se vydala
společně s druhou a třetí třídou do Bolatic a
Chuchelné. Žáci čtvrté třídy doputovali do Rohova,
kde si zahráli různé hry a pátá třída vyrazila do
polských Krzanowic. Celý vyšší stupeň zamířil
společně na kolech přes polské Krzanowice do
Strahovic. Na tamním fotbalovém hřišti si žáci zahráli
softball a fotbal a poté zase stejnou trasou jeli zpět
do Sudic. I díky krásnému počasí si všechny děti
užily spoustu legrace a hlavně si alespoň trošku
zasportovaly.
Mgr. Ondřej Pekárek


Pasování předškoláků v MŠ
S dětmi jsme se vydali na dovolenou na ostrov Havaj, který leží v Tichém oceánu.
Hned při příletu se děti musely naučit havajský pozdrav „Aloha.“ Předškoláci, kteří
chtěli být na havajském ostrově pasování na školáky, museli splnit úkoly, za jejichž
splnění si pak společně připili havajským drinkem. Všechny děti tyto úkoly splnily
a byly pasovány na školáky.
Za odměnu dostaly trička a
tašku s překvapením uvnitř.
Tím ale naše pasování
neskončilo.
Po
příletu
z krásného ostrova jsme se přemístili na fotbalové hřiště a
opekli jsme si špekáčky. Děti měly pro nás připravené milé
překvapení – obraz, na kterém se samy podílely a velikánský
dort. Sami se podívejte na tu nádheru. Děkujeme
a předškolákům přejeme spoustu nových zážitků ve škole.
Radka Malchárková
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Návštěva muzea Slezský venkov v Holasovicích
V rámci projektu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 2016“
žáci 4. , 5. a 6. třídy naší školy díky obci Rohov navštívili vesnické muzeum
v Holasovicích. Stylově modernizovaným areálem naše dvě skupiny prováděli velice
příjemní průvodci, kteří ochotně odpovídali na všechny zvídavé otázky našich žáků.
Nejvíce děti nadchly prvorepublikové školní lavice a kuchyňské potřeby. I přes horko,
které tento den panovalo, jsme si všichni výlet užili a dozvěděli jsme se spoustu
nového.
Mgr. Bc. Monika Kajsíková



Branně-bezpečnostní den ve škole 2016
Umíte přejít po laně? Ujedete slalom na kole? Víte, jak vytvořit tlakový obvaz nebo jak
se vyznat na mapě? Uměli byste si zkontrolovat kolo před jízdou a znáte pravidla
pohybu v provozu na kole či pěšky?
Ano? Potom byste uspěli v naší
soutěži brannosti a bezpečnosti. Dne
28. 6. 2016 jsme soutěžili na 4 km
dlouhé trase v terénu. Měli jsme
smíšená družstva žáků, ve kterých
jsme si zasoutěžili všichni. Procházeli jsme devět stanovišť a
získávali body za splnění praktického úkolu nebo znalosti. Na trase
jsme během hodiny a půl mohli zjistit, jak jsme na tom. Hodnocení
bylo podle bodů. Vyhrálo družstvo Gabriely Wagnerové, druhá byla
Štěpánka Miková a její tým. Třetí se umístil kapitán Petr Stříbný a
jeho skupina. Všichni výherci dostali diplom a nějakou tu sladkost.
Celou soutěž připravovali žáci 8. a 9. třídy, což je na naší škole
tradicí. Otázky a úkoly byly pro starší i mladší žáky, takže jsme
mohli soutěžit všichni. Tento den byl zábavný i poučný a kromě toho
jsme si ověřili i svoji fyzičku. Škola v terénu se nám líbila. Bylo to fajn.
Za žáky ZŠ: 9 třída


Poslední den ve škole

školu opustili:

Gřivač Filip, Havlena Jan, Lampa Adam, Mrovec Tomáš, Plaštiak Daniel, Šušolík Daniel, Žáček
Lukáš, Hluchníková Veronika, Namčeková Sára, Nevřelová Tereza, Samy Eleanor
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Fotbalové okénko
V neděli 1.5.2016 hrály Sudice u prvních v tabulce - Hněvošic. V prvním dějství
měla mírnou převahu hostující družina ze Sudic. Hned v samém počátku se
zjevil sám před brankářem sudický Petr Kubjatko, ale napálil pouze hostujícího brankáře Lukáše
Hartmanna. Ve 12. minutě zahrával standardní situaci ze strany Tomáš Zips. Míč propadl až k Petru
Kubjatkovi, který ho napálil asi ze tří metrů do branky - 0:1. Hned vzápětí rozetřásla tvrdá střela Petra
Kubjatka z malého vápna domácím břevnem. Hněvošice se dostaly ke slovu až v 23. minutě, když po rohu Patrika
Stříbného hlavičku Romana Gargoše zblokovala sudická obrana na roh. V 32. minutě se Hněvošice dočkaly srovnání,
když přímý kop Reného Buchty za přispění hostujícího obránce skončil za zády gólmana Jiřího Plachtzika - 1:1.
Těsně před odchodem do kabin ještě rozezvučela břevno dalekonosná střela sudického Michala Kryštofa. O chvíli
později hostující Tomáš Riemel přestřelil branku domácích. Ve druhé části už byly Hněvošice lepším týmem a svou
převahu vyjádřily dvěma góly v hostující síti. V 47. minutě zahrával Pawel Cojg trestný kop, a hlavička Pavla Ševiora
mířila jen těsně nad hostující branku. V 51. minutě už byli domácí úspěšnější. Přímý kop Reného Buchty našel Radka
Buchtu, který svou střelu nasměřoval pod víko hostující branky - 2:1. O šest minut později zachytil Roman Ševior v
hostujícím vápně špatnou rozehrávku hostující obrany. Jeho střelu ještě brankář Plachtzik dokázal vyrazit, ale na
dorážku Patrika Stříbného už nestačil - 3:1. V 73. minutě utekl po pravé straně Roman Gargoš, jenž našel Reného
Buchtu, jehož střela mířila těsně nad. V 78. minutě se po druhé žluté kartě nechal vyloučit hostující Michal Pitra. V 83.
minutě ještě zlikvidoval šanci Romana Gargoše brankář Plachtzik. Obdobně vychytal sudický brankář o tři minuty
později střídajícího Bartosze Cojga. Hněvošice si výhrou pojistily vedení v tabulce.
V neděli 8.5.2016 přijelo do Sudic B mužstvo Bohuslavic. Sudice v neděli zažily zápas s označením “blbec”.
Bohuslavice se na jejich úzké hřiště skvěle připravily. Výborně presovaly a tím nedaly Sudicím možnost kombinovat.
Navíc eliminovaly jejich vysoké útočné duo Havranke s Kubjatkem. Bohuslavice se ujaly vedení už v 1. minutě, když
dlouhý nákop brankáře Marcela Maňaka skončil po chybě domácí obrany vlastní brankou Kryštofa 0:1. Domácí
odpověděli střelou Tomáše Riemela, která prošla jen těsně kolem tyčky Maňákovy branky. V 33. minutě opět brankář
Maňak nakopl dlouhý balón, domácí stoper zazmatkoval a opět vlastní brankou zvýšili - 0:2. V samém závěru ještě
zahodil svou šanci bohuslavický Michal Šramel a do kabin se tak šlo za stavu 2:0 pro hosty. Ve druhé části se domácí
snažili o vyrovnání, otevřeli hru a hosté podnikali nebezpečné výpady do jejich děravé obrany. V 50. minutě využil
rychlého protiútoku Petr Cigán - 0:3. Stejný hráč o sedm minut později si akci zopakoval jak přes kopírák a domácí
inkasovali už čtvrtou branku - 0:4. V 65. minutě využil dalšího rychlého brejku Petr Kocián - 0:5. V dalším průběhu
ještě své šance nevyužily Matěj Benek, Petr Cigán a Aleš Barč. Sudice se zmohly jen na propagační střelu Davida
Havrankeho. Pět minut poté završil svůj hattrick Vojtěch Janoš a dovršil tak zmar domácí družiny - 0:6.
V sobotu 14. 5. 2016 jely Sudice do Píště, kde se utkali s tamním B mužstvem. Sudice přijely do Píště určitě s
cílem odčinit debakl z minulého kola a to se jim stoprocentně povedlo. První poločas se však zápas odehrával ve
vyrovnaném duchu, když si obě družstva vypracovala přibližně stejný počet šancí. Za domácí zahodil tři šance Martin
Návrat, který buď netrefil branku, nebo mu jeho šance zpacifikoval hostující brankář Jiří Plachtzik. Za Sudice zahodil
své šance David Havranke, jehož samostatný nájezd vychytal brankář Zděněk Novák. Pak Pavel Baránek vypálil míč
z hranice šestnáctky mimo. Stejně se vedlo i Tomáši Riemelovi o chvíli později. V 36. minutě mířily Sudice do
černého, když se na hranici velkého vápna uvolnil David Havranke, který předložil míč Tomáši Riemelovi a ten
nezaváhal - 0:1. Hosté si vedení pohlídali a šli do kabin s náskokem jednoho gólu. V druhé části už byla hostující
družina na hřišti dominantní týmem a svou převahu vyjádřila i gólově. Svou převahu vyjádřila gólově už v 51. minutě,
když Sudice zahrávaly roh na krátko, míč doputoval na hranici šestnáctky k Petru Kubjatkovi, který míč uklidil na
zadní tyč domácí svatyně - 0:2. V 62. minutě využily Sudice zaváhání domácího brankáře Zdeňka Nováka, který
podběhl centr ze strany a David Havranke zamířil bez problému míč do prázdné branky - 0:3. O dvě minuty později
Píšť korigovala skóre, když se po rohu dostal odražený míč k Martinu Návratovi, který ho nádherně trefil k tyči - 1:3.
Sudice však zdramatizování zápasu nepřipustily. V 66. minutě naběhl do otevřené obrany Tomáš Riemel a na zadní
tyč propálil gólmana Nováka - 1:4. Pak už se zápas víceméně dohrával. Jedinou šanci si vypracovaly Sudice, ale
Marek Zeman mířil jen těsně mimo tři domácí tyče.
V neděli 22. 5. 2016 přijelo do Sudic mužstvo Závady. Domácí na svém malém úzkém hřišti hrají jednoduchý,
nakopávaný fotbal, nešetřili na důrazu, prakticky celý zápas na hřišti kralovali. V 10. minutě zahrával roh Tomáš Zips
a David Havranke hlavou rozezvučel hostující břevno. O čtyři minuty později zahrával standardku z hranice
šestnáctky Petr Kubjatko a David Havranke hlavou nepřekonal brankáře Krajíčka. V 23. minutě vysunul Tomáš Zips
na půlící čáře Pavla Baránka, který si narazil na hranici pokutového území s Daviem Havrankem, a z hranice malého
vápna otevřel skóre zápasu - 1:0. Hosté odpověděli pouze dvěma přímými kopy Jiřího Lébla, které skončily ve zdi. V
32. minutě Tomáš Kalmus vystřelil těsně vedle hostující tyče. V 40. minutě využil slabé malé domů sudický David
Havranke a brankář Krajíček podruhé lovil míč z brány - 2:0. Druhou půli začala Závada dobře. Už ve 46. minutě utekl
zprava Michal Balon, poslal do šance Martina Janíka, jenž překonal i brankáře Plachtzika, míč však z brankové čáry
obránci vykopli. Ve 48 minutě se dostaly do šance Sudice, efektní patičku zblízka naštěstí Petr Krajíček Davidu
Havrankemu famózně vykryl. V 52. minutě zahrával Jaroslav Náwrath zleva roh, míč zakroutil k bližší tyči, a ten díky
důrazu Robina Vitáska a hlavně domácího obránce skončil v síti - 2:1. Sudice však odpověděly vskutku razantně.
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V 55. minutě zahrával Tomáš Zips roh, jenž přistál na hlavě Tomáše Kalmuse, jenž se zblízka nemýlil - 3:1. O minutu
později vybojoval na půlicí čáře míč Tomáš Riemel, narazil si s Havrankem a z hranice šestnáctky uklidil míč s
přispěním tyče do branky - 4:1. V 67. minutě Tomáš Riemel po přiťuknutí od Davida Havrankeho šajtlí zametl míč k
tyči - 5:1. Domácí prostřídali a do hry se dostala i Závada. V 81. minutě po uniku Michala Balona jej obránci museli
faulovat, a Jaroslav Náwrath z penalty byl neomylný - 5:2. V 86. minutě se ve středu hřiště prosadil opět Jaroslav
Náwrath, výborně uvolnil Martina Janíka, a ten korigoval na konečných 5:3.
V neděli 29. 5. 2016 hráli Sudice v Komárově. Komárov měl skutku snový start do zápasu. Ve 3. minutě sice
David Havranke vystrašil komárovského brankáře Pelce, ale pak se už dostal ke slovu Komárov. V 6. minutě vyslal z
vlastní poloviny Michal Rádek dlouhý balón na Ondřeje Surového, který mazácky přehodil vybíhajícího brankáře
Plachtzika - 1:0. V 11. minutě zahrával Josef Kubesa přímý volný kop. Jeho střela vypadla brankáři Plachtzikovi z
rukavic a dokutálela se za brankovou čáru - 2:0. V té samé minutě vyslal Michal Šubert za obranu Ondřeje Surového,
který špičkou kopačky podél brankáře umístil míč do sítě - 3:0. Hosté se však z šoku velmi rychle vzpamatovali a byli
lepším týmem. Začali hrozit hlavně ze standardek, které však komárovská obrana v čele s brankářem Pelcem
odvrátila. Ve 20. minutě se ale k odraženému míči dostal sudický David Havranke, a na jeho střelu se brankář Pelc
natahoval marně - 3:1. V 40. minutě se dostaly Sudice k vyložené šanci, ale jejich střelu zázračně vyrazil na roh Pelc.
Hned zpočátku druhé půle si Sudice vypracovaly několik šancí. Střelu z 50. minuty vytáhl na roh Pelc. Stejně dopadl i
přímý volný kop o něco později, kdy se opět zaskvěl Pelc. V 64. minutě však zaváhal domácí hráč Marcel Zapletal,
kterému propadl dlouhý aut, který se dostal až K Davidu Havrankemu a ten uklidil míč do sítě - 3:2. V další šanci však
Havranke svůj hattrick nezkompletoval. V následné šanci nepropálil sudický hráč Pelce z osmi metrů. Hosté sahali po
bodech, ale domácí obrana v čele s výborně chytajícím Pelcem, který do chytával utkání po zranění silou vůle, vše
vyřešila na jedničku a udržela výhru.
V neděli 5. 6. 2016 se soupeř z Oldřišova B nedostavil k zápasu a prohrál kontumačně 3:0.
V sobotu 11. 6. 2016 přijelo do Sudice B mužstvo Bolatic. Bolatice o svém vítězství rozhodly už v první půlhodině
zápasu, když Sudicím utekly o tři branky. Domácí pak už ztrátu marně dotahovaly. V první části byly Bolatice mírně
lepším týmem, držely více míč na svých kopačkách. Sudice hrozily jen ze standardek a rohových kopů. Do vedení šly
Bolatice v 18. minutě, když bolatický Tomáš Sněhota obešel sudického stopera a míč zasunul k levé tyči - 0:1. V 22.
minutě zahrávaly Bolatice trestný kop a balón umístil koníčkem do sítě Filip Kocián - 0:2. V 29. minutě Bolatice
zahrávaly rohový kop a míč nešťastně tečoval do vlastní branky domácí bek Lukáš Kartous - 0:3. Sudice ještě do
konce prvního dějství ještě dokázaly snížit. V 32. minutě vysunul Tomáš Zips za obranu svého jmenovce Riemela a
ten střelou k tyči překonal bolatického brankáře Pavla Dudu
- 1:3. První dějství tak skončilo dvoubrankovým vedením
Bolatic. Druhá půle byla diametrálně odlišná. Bolatice
jakoby se uspokojily a přestaly hrát. Sudice přitlačily
Bolatice k jejich vápnu a snažily se ještě něco s výsledkem
udělat. Bolatice se dostaly pouze asi k jednomu brejku. Za
Sudice Michal Kryštof dvakrát minul hostující branku. Po
rohových kopech skončily hlavičky domácího Michala
Kryštofa a Pavla Herrmanna taky vedle branky. Sudice
dokázaly snížit až šest minut před koncem, když centr
Tomáš Riemela protlačil do brány Tomáš Zips - 2:3. V
samém závěru mohly Sudice vyrovnat, ale Marek Zeman
opět špatně neseřídil svou mušku. Bolatice tak těsné
vedení uhájily.
Obr. ▲ Turnaj v Rohově dne 25.6.2016

Konečná tabulka III. třídy skupina A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TJ Sokol Hněvošice
TJ Sokol Služovice
SK Komárov
Sk Meteor Strahovice B
FK Bolatice B
TJ Sokol Závada
TJ Sokol Sudice
SK Bohuslavice B
TJ Sokol Budišovice
TJ Sokol Dobroslavice
TJ Slavia Píšť B
SK Moravan Oldřišov B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
14
13
12
12
10
10
8
7
6
5
3

3
4
3
4
4
2
2
4
3
3
1
1

4
4
6
6
6
10
10
10
12
13
16
18

67:32
56:32
60:43
58:32
58:41
53:46
50:59
53:40
45:64
24:48
41:69
34:93

48
46
42
40
40
32
32
28
24
21
16
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.
Paul Wilpert

2. K raným dějinám Sudic a okolí
Tři národní kmeny se svými hospodářskými a životními formami utvářely kulturní svět v okolí Sudic. Byli to
Keltové, Germáni a Slované. Vlastnili po sobě navzájem po celá staletí úrodnou sprašovou oblast mezi Pštinou,
Odrou a Opavou a utvářeli rozvoj krajiny.
K raným dějinám našeho domova existují vedle mnoha archeologických nálezů písemná svědectví římských a
řeckých dějepisců, kteří nám dovolují udělat se lepší obrázek o tomto období.
2.1. Keltové v naší vlasti
Od pátého století před naším letopočtem pronikaly keltské kmeny z Moravy do sídelní oblasti mezi Ratiboří a
Hlubčicemi. Jednotlivá sídelní místa se vyskytují téměř v každé vesnici na levé straně Odry. Existují zvláštní ozdobné
prstýnky z bronzu ze skeletních hrobů ze Samborowic a Sciborzyc, náramky ze skla byly nalezeny u Borutina a
hrnčířské výrobky s obsahem grafitu s klasickým motivem běžícího psa u Ratiboře-Ocic. Další nálezy ukazují vysoké
technické výkony a zvláštní umělecký styl.
Symbolem poslední fáze laténské kultury byly od druhého století př.n.l. Opida, opevněná výšková sídliště
městského charakteru s bohatě vyvinutým řemeslem. Zhruba kolem přelomu letopočtu bylo opidum na Basaltbergu u
Bieskowa u Nowej Cerekwi jen zhruba 10 km od Sudic středem celé hornoslezské keltské země.
Až do druhého století po Kristu byly Keltové vystřídáni germánskými Vandaly, kteří přišli ze severu. Keltové sídlili
zhruba 500 let v bezprostřední blízkosti Sudic a měli jistě svá obydlí také v samotné vesnici.
2.2. Germánské osídlení
Od počátku prvního století př.n.l. přeskočili Vandalové severehornoslezskou hranici a pronikali dále na jih.
V prvním století našeho letopočtu jsou na Kozelsku, později ve Velkých Petrovicích a v Pietraszyně, v Kietři a
Bannerwitz na Pštině a na Opavsku. Oblast okolí Sudic patřila tímto k sídelnímu území východních Germánů. Tito
jihohornoslezsští Vandalové byli pojmenováni římskými spisovateli „Luggi didum“.
Kuhn píše ve své práci „Vývoj osídlování v Ratibořském kraji“:
„Vandalské nálezy se našly ve Velkých Petrovicích, v Pietraszyně v Ratibořském kraji, v Kietři a Baborowie na
Hlubčicku a v okolí Opavy. Časté jsou v celém kraji nálezy římských mincí z germánské doby, mezi nimiž také
největší nález u Bieskau, kde Vandalové převzali keltská sídliště. Vandalské hroby byly odkryty v Babicích a
Lubovicích, germánské hrnčířské dílny ze 4. a 5. století u Ratiboře, Vojnovic a Pavlova.
Doznívání oné doby na Ratibořsku zůstalo zachováno v islandské sáze „Hervara“, která pojednává o bitvě mezi
Germány a Hůny na „Dunheide unter den Eschenbergen“. To nám připomíná Ptolemaiovu zprávu, který vzpomíná
germánsko-vandalské kmeny Lugierů a Dunů u „Eschengebirge“ (Askiburgion oros). Germánské označení
„Eschengebirge“ zůstalo zachováno v slovanském „Jesenicko“ (český jasan – Esche) v dnešním názvu pohoří
Jeseníky. Dunheide unter dem Eschenberge byla asi tedy bezlesá sprašovitá krajina severně od Jeseníků
pojmenována po vandalském kmeni Dunů.
Počátkem 5. století přesídlila převážná část Vandalů na západ, aby založili v severní Africe mocnou říši a později
tam i zanikli.“
2.3. Slovanské osídlení
Od šestého století našeho letopočtu sídlili slovanské příbuzenské spolky na starém úrodném území obydleném
jen zbytky germánských kmenů jak ve Slezsku, tak i v Čechách a na Moravě. Rozšiřovali se stále dále na západ,
pronikali po prastarých obchodních cestách přes hraniční pohoří, u Tachova a Domažlic do Horního Falcka, u Kulmu
přes Krušné hory, u Náchoda do Slezska, podél staré solné cesty do Horního Rakouska. V 7. a 8. století ještě
probíhalo rozpínání Slovanů. Dosáhli u ústí Labe téměř Severního moře a dostali se přes Labe a Saale do Duryňska
a do Horního Bavorska až k Mohuči. Teprve mocná Francie zastavila tento pohyb.
První stopy Slovanů na Ratibořsko-Hlubčicku pocházejí ze 7. a 8. století. V této době byli Slované pod vládou
Avarů. Typický avarský hrot šípu byl nalezen ve Velkých Petrovicích, avarské podkovy v Syrinu, na obou místech se
nacházela také raná slovanská sídliště stejně jako u Ratiboře.
Slované byli především rolníci, ale vedle lovu, rybolovu a včelařství u nich najdeme také různé druhy řemesel jako
hrnčířství, tkalcovství, výrobu kůže a kovářská řemesla.
Pokračování na str. 15
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Pokračování ze str. 14

Posilování slovanského osídlování je charakterizováno vznikem hradů, kruhových zdí s palisádami, které tvořili
centra jednotlivých žup. Jedním z takovýchto hradů dávnověku je „Stará hradba“ východně od Lubomi. Tento hrad
pochází asi z 8. až 9. století. Později byl opuštěn a zůstal díky své poloze v lese dobře zachován.

Pokračování příště
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Festival kultury Hlučínska již poosmé
Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s městem Hlučín a Kulturním centrem Hlučín zvou všechny milovníky lidové
kultury a folkloru na Festival kultury a hlučínských řemesel, který se uskuteční v neděli 10. července 2016 na Mírovém
náměstí v Hlučíně.
Těšit se můžete např. na folklorní soubory Vlašanky, Karmašnice a Bolatické seniorky. Z dechových kapel vystoupí
tradičně Hlučíňanka, Kobeřanka a Rohovanka. Těšit se můžete také na taneční vystoupení v podání tanečních
souborů Vřes, Slunečnice, seniorek ze Závady a z Velkých Hoštic. Nově se představí také gymnastky za Závady a
samozřejmě nebude chybět skupina Bobři.
Součástí festivalu bude i jarmark řemesel a tradičních výrobků, kde si návštěvníci budou moci mimo jiné zakoupit
např. hlučínské koláče. Festival začíná ve 14.00 hodin a vstup na akci je zdarma.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Turistická sezóna Opavského Slezska je pro letošní rok
oficiálně otevřena!
V sobotu 7. 5. 2016 se v Hradci nad Moravicí otevírala turistická sezóna Opavského
Slezska – turistické oblasti, která svou rozlohou kopíruje okres Opavu.
V brzkých dopoledních hodinách začali do areálu zámku přicházet první návštěvníci,
kteří mohli zhlédnout prezentaci jednotlivých mikroregionů Opavského Slezska,
bohatý kulturní program, ukázky kultury a tradicí, zakoupit si regionální výrobky apod. Bohatý program byl připraven
také pro děti.
Oficiálního slavnostního zahájení se ujali zástupci zakladatelských organizací spolku Turistická oblast Opavské
Slezsko, tedy Mgr. Dalibor Halátek za město Opavu, Ing. Josef Teuer za Místní akční skupinu Hlučínsko a Ing. Jiří
Krist za Místní akční skupinu Opavsko.
Se svou prezentací zde nemohl chybět také region Hlučínska. Pro návštěvníky si připravil regionálními výrobky,
soutěže pro děti a především informace o připravovaných kulturních, společenských a sportovních aktivitách na
celém hlučínském území. Velkým lákadlem byla nabídka účasti v celorodinné soutěži „Putování Hlučínskem za
sakrálními stavbami a dětskými hřišti“, jejímž cílem je přiblížit zajímavosti široké veřejnosti. Pro domácí i návštěvníky
byly určeny materiály Muzea Hlučínska, kravařského zámku a mnoha dalších hlučínských organizací a spolků.
Velkému zájmu se těšil stánek Odborného učiliště a Praktické škola, Hlučín, ve kterém mohly děti nazdobit perníkové
srdíčka pro svou maminku k nastávajícímu Dni matek. Novinkou byla prezentace a nabídka církevní turistiky spadající
pod Ostravsko-opavskou diecézi.
Hlučínsku byla věnována také část odpoledního kulturního bloku. Jejího zahájení se ujaly starostka města Kravaře a
místopředsedkyně Sdružení obcí Hlučínska paní Mgr. Monika Brzesková a místostarostka města Hlučín paní Blanka
Kotrlová. Následovalo kulturní vystoupení dětského folklorního souboru Majiček, dechové kapely Kobeřanka,
folklorního souboru Srubek a Bolaticích seniorek.
Po celý den panovalo slunečné počasí, a tak si tuto akci nenechalo ujít několik tisíc návštěvníků. Celodenní program
byl opravdu pestrý a nabitý a každý návštěvník si tak určitě přišel na své. Za rok opět na shledanou. Kdo ví? Možná
někde na Hlučínsku.
Lenka Osmančíková


Hlučínsko se prezentovalo v Praze a v Poslanecké sněmovně
V pondělí 23. 5. 2016 se Hlučínsko představilo v Praze.
Odpolední část prezentace probíhala na Malostranském
náměstí. Přítomní turisté si mohli jednak poslechnout lidové
písně v podání dechové kapely Kobeřanka a souboru Bolatické
seniorky, a také obdržet propagační materiály o našem regionu.
V podvečer proběhlo zahájení týdenní výstavy obrazů a fotografií slavnostní vernisáží v budově
Poslanecké sněmovny PČR za přítomnosti pozvaných hostů. Návštěvníci zde mohli obdivovat
obrazy Jiřího Turka a Jany Jabůrkové, obrazy amatérských malířů a fotografů z našeho regionu, ochutnat regionální
potraviny jako hlučínské koláče, kozí sýry, uzeniny, brambůrky nebo pivo a samozřejmě se dozvědět o zajímavostech
z našeho regionu včetně jeho pohnutého historického vývoje. Atmosféra vernisáže byla podpořena kulturním
vystoupením Bolatických seniorek a hudbou v podání dechové kapely Kobeřanka. Celý večer se nesl v duchu
výborné zábavy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této prezentace.
Poděkování patří rovněž všem sponzorům, kteří podpořili prezentační akci:
- Hospoda a minipivovar u Komárků - Ing. Artur Komárek Rohov

-

Farma u Halfarů Bohuslavice - Anna Halfarová
Jaroslava Klemensová - MASOMA Dolní Benešov
ISOTRA a. s. Opava
AZPEK, s.r.o. Bolatice
Město Kravaře
Drogerie Paschek, Hlučín.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizovánícestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli
jstenapříklad, že i děti mohou do členských států
Evropské unie a dalšíchvybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři
či do hor za hraniceČeské republiky. Pro cestování s dětmi do
zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unieke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě
turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po
Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti
5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě
zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při
podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již
platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního
pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to,
že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

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 TEMPO v Sudicích. Značka: ZPRAVODAJ

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

