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Slovo starosty:   
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou neodvratně pryč a máme spíš blíže k vánocům, ale to už 
trošku předbíhám. Vydejme se společně po událostech posledních dvou měsíců. 
      Po skončení prázdnin přišlo ještě babí léto s menšími bouřkami, na začátek září bylo krásně 
teplo. A dny byly sluníčkové až do poloviny září, bylo opravdu nádherně. Ovšem 17. září 2016 se 
už pořádně ochladilo a přišly podzimní deště, dá se říct, že léto skončilo a přišel podzim. Možná 
jsme si toho ani nevšimli, ale v tom posledním teplém týdnu nás opustily vlaštovky a ještě za 
teplého počasí se daly na cestu do teplých krajin. O týden později ve čtvrtek 22. září 2016 v 16:21 
hod. pak přišel i astrologický podzim. Poslední dekáda září 
byla ve znamení sluníčka, ranních mlh a studených nocí.  

První říjnový den byl ještě teplý, ale další říjnové dny již byly podzimní, studené 
a na horách spadl dokonce i první sníh. Počasí u nás se drželo spíše v teplejší 
normě a zvláště konec října byl velmi příjemný, i když jsme se mohli potkat 
s ranními mrazíky.   
     Ve čtvrtek 1. září 2016 začal jako každý rok -  nový školní rok pro děti. Do 
první třídy přišlo 16 prvňáčků a po dlouhé době se zvýšil počet dětí v ZŠ na 133 
žáků.  Zahájení školního roku proběhlo v tělocvičně a bylo krásné pozorovat, jak 
je škola opět živá a plná dětí. Do MŠ pak nastoupilo 28 dětí a školka byla 
krásně nachystaná, tak jako škola. Určitě patří velké díky zaměstnancům školy 
a všem vyučujícím za přípravu školy a školky do dalšího školního roku. 

     V sobotu 3. září 2016 proběhlo na hřišti rozloučení 
s prázdninami.  Do této akce se zapojily všechny složky obce a 
dětem se vše určitě líbilo. Hasiči připravili ukázku techniky a děti 
si vyzkoušely jaké je to, když hasiči likvidují požár s proudnicí 
v ruce a také připravili večerní táborák. Střelecký oddíl si připravil 
střelnici se vzduchovkami, sportovci opékali párky a cigára, 
myslivci  nabídli guláš, sdružení STROM připravilo plno 
zajímavých her. Jedna z nich byla např. “kdo trefí starostu 
vodními balónky”. Točilo se kolo štěstí a večer byl samozřejmě 
táborák, hudba hrála k poslechu i tanci a bylo to určitě velmi 
příjemné odpoledne, zakončené příjemným teplým večerem. 
Určitě je třeba poděkovat všem spolupořadatelům. 

     V neděli ráno 4. září 2016 kolem půl druhé, vyjeli naši dobrovolní hasiči k požáru havarovaného vozidla mezi 
obcemi Sudice a Rohov. Po příjezdu na místo bylo celé vozidlo v plamenech a až po uhašení požáru hasiči zjistili, že 
ve vozidle se nachází lidské tělo. Bohužel, řidič vozidla nehodu nepřežil a naše obec tak 
přišla o jeden mladý lidský život.  
     V neděli 4. září 2016 se v naší spřátelené Gmině Pietrowice Wielkie konaly Dožínky 
gmine v Makově. Celá obec byla krásně nazdobená, obcí projel velký průvod všech obcí 
celé gminy i se všemi slavnostními korunami  Poté se konala pod stanem slavnostní mše 
svaté s poděkováním za letošní úrodu. Letošních dožínek se také účastnili obyvatelé Kravař 
v čele s vedením města. Pan starosta Andrzej Wawrzynek zdraví všechny obyvatele naší 
obce a poslal nám také dožínkový chléb, aby nikdo z naší obce netrpěl nedostatkem jídla.  

www.obec-sudice.cz 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 
     V úterý 6. září 2016 proběhl v kostele svatého Jana Křtitele koncert Svatováclavského hudebního festivalu Haydn 
Ensemble. Při koncertu zaznělo plno krásných děl slavných mistrů. V našem kostele to byl opravdu velmi krásný 
kulturní zážitek, zvláště když hlavní lavice byly zcela zaplněny a v kostele se nacházelo zhruba dvě stě padesát 
posluchačů, kteří odměnili vystupující velkým potleskem a donutili tento soubor dokonce k malému přídavku. Uvidíme, 
zda budeme v spolupořádání těchto koncertů pokračovat i v budoucnosti.  
     V sobotu 17. září 2016 se v naši střelnici konal XI. ročník memoriálu René Vitáska ve střelbě z velkorážních pistolí. 
Akce se účastnilo více než třicet střelců z širokého okolí. Počasí sice nebylo ideální - pro dešťové 
přeháňky, ovšem závod byl jako vždy perfektně připraven a podmínky byly pro každého stejné. A kromě 
příjemného prostředí střelnice zde byly také, jako každý rok, výborné steaky. Organizátorům velké díky - 
podrobnosti naleznete na jiných stránkách tohoto zpravodaje.  
     V sobotu 1. října 2016 si naši dobrovolní hasiči připravili  - dnes 
již můžeme říct tradiční “vinobraní”. Hasičárna byla krásně 
vyzdobena podzimními motivy a vínem.  Z jižní Moravy bylo 
dovezeno kvalitní víno, takže návštěvníci vinobraní mohli 
vyzkoušet červený i bílý burčák a také další kvalitní červená i bílá 
vína. Samozřejmě u nás na vinobraní nechybělo i tradiční pivo. 
Hasiči také připravili občerstvení v podobě steaků, bramborových 
placků a nechyběla třeba i nějaká ta pulečka či muzika. Bylo to 
určitě krásné pozdní sobotní odpoledne, večer či posezení do 
ranních hodin.  Našim dobrovolným hasičům tak patří velký dík za 
pořádání této krásné akce. 
      V neděli 2. října 2016 se konalo v kostele svatého Jana Křtitele 
v Sudicích XIX. Setkání chrámových sborů Hlučínska. Naposledy 
jsme toto setkání pořádali v roce 2003. V letošním roce se setkání 
účastnilo devět chrámových sborů. Chrámový sbor při kostele sv. Bartoloměje v Kravařích, chrámový sbor při kostele 
sv. Vavřince v Píšti, chrámový sbor při Povýšení sv. Kříže v Chuchelné, chrámový sbor při kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Kobeřicích, smíšený chrámový sbor sv. Matouše a sv. Hedviky v Hati, mladší chrámový sbor 
Štěpánkovice při kostele sv. Kateřiny Alexandrijské, chrámový sbor při kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, 
chrámový sbor při kostele sv. Krista, dobrého pastýře v Hněvošicích a chrámový sbor při kostele sv. Jana Křtitele 
v Sudicích. Celkem na dvě stě dvacet účinkujících a když si k tomu připočteme plný kostel diváků, můžeme s klidem 
říci, že nás na této akci bylo přes čtyři sta.  Po uvítání a požehnání začalo vystoupení všech sborů a krásné písně se 
střídaly jedna za druhou. Na závěr dostali všichni vedoucí sborů pamětní list a kytici, po závěrečných proslovech a 
poděkování jsme všichni společně zazpívali  “TE DEUM LAUDAMUS - Bože, chválíme Tebe”. Myslím, že kdo 
obětoval toto nedělní odpoledne určitě nelitoval a odměnou mu bylo krásné kulturní odpoledne v křesťanském duchu. 
Po skončení všech vystoupení se všichni pozvaní odebrali do tělocvičny základní školy, kde bylo přichystáno malé 
občerstvení. A i zde bylo vidět, že zpěváci se umí bavit a zaznělo zde také pár krásných písní. Určitě se sluší 
poděkovat všem organizátorům a to našemu Chrámovému sboru, dobrovolným hasičům, delegátům, květinářkám, 
zaměstnancům školy a obecního úřadu, kostelníkům, komentátorovi, paní fotografce, všem za úklid kostela a určitě 
všem, na které jsem si zrovna nevzpomněl. Takže dámy a pánové - velké díky.  

     V pondělí 3. října 2016 se na našem obecním úřadě konala přednáška “šetrně s vodou doma, na 
zahradě i v přírodě”. Přednáška byla hlavně o tom, jak co nejvíce ušetřit pitnou vodu. A to už 
úspornými opatřeními nebo třeba tím, že v domácnostech můžeme na určité věci používat vodu 
užitkovou nebo dešťovou. Do schránek se vám také dostali letáky k této akci, kde se můžete dočíst 
aspoň o pár zajímavých věcech nebo adresách www. setrnesvodou.cz. Akce byla financována ze 
Sdružení obcí Hlučínska, Moravskoslezského kraje a Natura Opava. Škoda jen, že se této přednášky 
účastnilo jen pět posluchačů.  
     V pondělí 3. října 2016 v 18:13 hod. dostali naši dobrovolní hasiči signál přes SMS o požáru sklepa 

v obci Rohov, naše jednotka okamžitě vyrazila do Rohova, kde zjistili závadu na elektroinstalaci ve sklepě rodinného 
domku a požár byl již lokalizován. Přesto jim patří díky za okamžitou a rychlou reakci.  
     Tak a jsme na konci měsíce října. Na úřadě chystáme rozpočet na rok 2017. Začínají se podávat žádosti o dotace 
na rok 2017, také škola chystá rozpočet na další rok a plánujeme, co ve škole či v naší obci opravit, změnit nebo 
vystavět. Za necelé dva měsíce budou Vánoce a rok 2016 se nezadržitelně chýlí ke svému konci. Chtěl bych Vám 
všem popřát hlavně před vánocemi spíše tu pohodu a ne ten zrychlený shon  při honbě za nákupem vánočních dárků 
a vůbec příprav těchto krásných svátků. Myslím, že nám nic neuteče a lépe si to užít v pohodě a klidu, než s jazykem 
na vestě a velkým stresem. Takže - hezky pomalu a v klidu - Vánoce budou tak i tak - přeji pohodu a radost ze života. 
 
 

Petr Halfar, starosta 

 

Motto:  Život je jako paleta barev, každý den použiješ jinou barvu, která má plno odstínů a je jen na tobě jaký odstín použiješ   

dnes!                                        
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Výsledky voleb dne 7.10.2016 – 8.10.2016  

Volby do zastupitelstev krajů  

Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Opava 

Obec: Sudice 

Okrsek: 1        
                                                                                                          Obr. ▲Okrsková volební komise 

 
Voliči 

 v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné hlasy % platných 

hlasů 

524 141 26,9 141 140 99,2 

 

        Kandidátní listina  Platné hlasy Přednostní 

čislo                     název celkem v % hlasy 

30 ANO 2011 32 22,8 13 

32 TOP 09 26 18,5 42 

12 Česká strana sociálně demokratická 19 13,5 8 

24 Křesťanská a demokratická unie - ČSL 14 10,0 13 

37 Komunistická strana Čech a Moravy 8 5,7 0 

78 Koalice Svoboda a přímá demokracie – 

Tomio Okamura a Strana práv Občanů 

8 5,7 0 

43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 7 5,0 4 

82 Česká pirátská strana 7 5,0 4 

02 Občanská demokratická strana 6 4,2 0 

09 Komunistická strana Československa 3 2,1 0 

67 NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – peníze 

raději pro naše lidi 

3 2,1 0 

68 NEZÁVISLÍ 3 2,1 0 

47 STAROSTOVÉ a nezávislí 2 1,4 0 

70 Koalice Republikánů Miroslava Sládka, 

Patriotů České republiky a HOZK 

1 0.7 0 

75 Dělnická strana sociální spravedlnosti – 

Imigranty a islám v ČR nechceme! 

1 0,7 4 

 
 




Akce na listopad a prosinec: 
 
Pátek 4.11.2016   - Halloweenská party – v ZŠ v 16:00 hod, Broučkův průvod – v MŠ v 17:30 hod.  
Pátek 25.11.2016   - Setkání seniorů – od 15:00 hod. s vystoupením Josefa Meleckého v sále restaurace  
                                               U zlatého džbánu, pořádá OÚ Sudice 
Neděle 27.11.2016    - Ondrášek – Sudický krmášový a adventní koncert v 15:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích 
Neděle 4.12.2016   - Mikuláš – po mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích  
Úterý 6.12.2016  - Mikulášská nadílka – v ZŠ a MŠ  
Neděle 11.12.2016   - Vánoční jarmark – od 15 hod. v v ZŠ Sudice, pořádá MŠ a ZŠ Sudice 
Neděle 18.12.2016 - Zpívání u vánočního stromu – od 17 hod. v parku v Sudicích na náměstí, pořádá OÚ,  
                                               maminky a zpěváci              

                      

 
 

      Pronájem kiosku 
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor (kiosek) 
v objektu autobusové čekárny na Náměstí v Sudicích. 
Objekt je po celkové rekonstrukci střechy. Prostory 
kiosku tvoří chodba, úklidová komora a WC o celkové 
výměře 12,3 m

2
.  

Bližší informace na Obecním úřadě v Sudicích. 
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Slovo starosty:  
 
Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům 
 
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv 
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče 
voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc 
děkujeme! 
 

Spoluobčanům 
- za zametání, úklid chodníků a cest 
- za výsadbu a údržbu zeleně v předzahrádkách a na veřejném prostranství 
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci obce při fotbalových zápasech 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování, memoriál Reného Vitáska 
- 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 a zvelebování areálu školy 
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti 
- všem pořadatelům chrámových sborů Hlučínska 

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 
 
 
 


 
 
 
 

 
Obecní úřad Sudice zve spoluobčany – důchodce na 

 

PŘEDVÁNOČNÍ    SETKÁNÍ               

S DŮCHODCI, 
 

které se koná v restauraci  

U zlatého džbánu v Sudicích 

 

                                              v pátek 25. listopadu 2016v 15:00 hodin 

 
Kulturní program:                                 Estrádně zábavný pořad Pepy Meleckého 

 

Pohoštění připraveno                          Všichni jste srdečně zváni 
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Fotogalerie – rozloučení s prázdninami 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

  
 

Zprávy ze školy a ze školky 
       

 

Divadélko Smíšek  
 
7. 9. 2016 nás navštívilo ve školce divadlo. Přivítal nás Kluk Smíšek a vyprávěl nám pohádku. 
Příběh se odehrával ve Veselé školičce, kterou navštívil skřítek Nezbeda a napovídal dětem samé lumpárny. Paní 

učitelka z toho měla trápení, ale jak už to v pohádkách 
chodí, vždycky nakonec vše dobře dopadlo. Dětem 
v MŠ se pohádka velmi líbila. Děkujeme žákům 1. a 2. 
třídy, že přijali naše pozvání a shlédli divadelní 
představení spolu s námi.  
 
                                                     Radka Malchárková 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 

 

Wolfík  
 
Dne 20. 9. nás přijely navštívit děti z mateřské školky v Rohově. Přišly se podívat na nově zrekonstruovanou školku a 
také přijaly pozvání na hudební program Wolfík.  Profesor varhanické školy v Opavě p. Kubát seznámil děti 
s hudebním skladatelem W. A. Mozartem,  s jeho tatínkem Leopoldem a sestrou Nanynkou.  Děti si zazpívaly, 
zatančily a vyzkoušely různé hudební nástroje.  
                                                                                                                                                        Radka Malchárková 
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     Výstavka zeleniny 
 
Podzimní sklizeň zeleniny nás inspirovala k uspořádání výstavky. 
Poprosili jsme děti a jejich maminky, aby nám pomohly. Byli jsme 
překvapeni, jaké množství různých druhů na našich zahrádkách roste. 
Vystavovala se tradiční zelenina netradičních tvarů a taky netradiční 
plody.  Děkujeme všem za zapojení do akce. 
 

                                                               Mgr. Jaroslava Ratajová 

 
 
 
 
 
 

 


     
 
        

Najdi si svou kešku 
 
     V úterý 20. 9. 2016 se dva týmy naší školy 
zúčastnily soutěže „Najdi si svou kešku“. Tuto 
soutěž si pro základní školy přichystala Střední 
průmyslová škola stavební v Opavě. Tento závod 
probíhal v Městských sadech a úkolem bylo najít 
všechny kešky pomocí navigace Garmin, splnit tři 
úkoly a na závěr vyplnit kvíz, který byl zaměřen na 
otázky z geodezie a zeměpisu. Tým „FARMÁŘI“ ve 
složení Tomáš Boček, Jiří Kretek, Vojtěch Kryštof a 
Martin Slanina obsadili krásné 12. místo z 25 týmů. 
Druhý tým „DEVÍTKA SUDICE“ reprezentovali žáci 
Veronika Halfarová, Magdaléna Hantáková, 
Dominika Strnisková, Marek Pekárek a Jan Lasák.  Tomuto týmu se závod také povedl a obsadili pěkné 14 místo. Na 
závěr musíme poděkovat organizátorům této soutěže, protože závod i občerstvení bylo parádní a poděkování nesmí 
chybět našim skvělým žákům, kteří reprezentovali školu v této soutěži. 

                          Mgr. Ondřej Pekárek 
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EKOLOGICKÉ AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLY 2016/2017 
 
Prosíme rodiče, příbuzné a přátelé školy o podporu a pomoc ve sběrech.  
 
CO SBÍRÁME? 
 
Sbíráme PLASTOVÁ VÍČKA, která putují za nemocnými dětmi. I letos budeme podporovat Emičku z Bolatic, která 
má po úrazu horkou vodou dětskou mozkovou obrnu. Rodina získá prodejem víček potřebné peníze na její léčbu a 
rehabilitace. Loni jsme nasbírali 129 kg víček. Rádi podpoříme i další nemocné děti z našeho regionu. 
 
Sbíráme vysloužilé BATERIE, ELEKTROSPOTŘEBIČE A TONERY (mohou být i firemní) v rámci projektu 
Recyklohraní. Získáváme body, které v katalogu odměn směňujeme za praktické školní potřeby. Loni jsme nasbírali 
108 kg elektrospotřebičů, 163 kg baterií a 57 kg tonerů. 
 
Sbíráme PAPÍR. Sběrem, který se koná 2x ročně, získá vítězná třída peníze do svého třídního fondu. Loni jsme 
nasbírali 6 064 kg papíru. 
 
Děkujeme žákům a jejich rodinám, a velice si vážíme společného úsilí.  
 
                                                                                                                                                    Ing. Hana Nováková 
                                                                                                                                                      koordinátorka Ekoškoly 
 


 

Den v přírodě  
 
      V pátek dne 16. 9. jsme vyšli s žáky naší školy do přírody. Počasí nám přálo a tak se nižší stupeň vydal do 
Rohova, kde jsme navštívili dětské hřiště a snědli maminkami připravené svačinky. Poté si děti zahrály fotbal na 
hřišti TJ Spartak Rohov. Vraceli jsme se kolem poledne stejnou polní cestou do Sudic.  Žáci druhého stupně, 7., 8. a 
9. třídy, se prošli během Dne v přírodě do blízké polské obce Krzanowice. Tam si za odměnu, „našlapané kilometry“, 
koupili nějaké ty pochutiny v podobě chipsů nebo oplatků, ale prvenství patřilo zmrzlině. Sedmáci si na místním hřišti 
zahráli softbal. Přesto měli všichni dostatek energie vrátit se zpátky k naší škole. Vycházka byla příjemná, prospěla 
nám a vrátili jsme se s úsměvem. Pobytem v přírodě jsme načerpali hodně sil z posledních slunečních paprsků.  

  
                              Mgr. Veronika Chovancová a Mgr. Hana van der Laan 
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    Mateřská škola, sdružení STROM a SDH Sudice     
         

                         Vás zvou na       

     

            Broučkův průvod  
 

 Kdy:  4.11.2016               V kolik:       17:30  

 Kde: začátek                         Cíl: Hasičárna 

  Mš Sudice                                Sudice    

 

 

 

 

Vezměte si  

lucerničky, lampiony, 

baterky a hlavně dobrou náladu.  

Po dobu akce rodiče zodpovídají za své děti.   

 

 

 
                                                                                     
Nachystané jsou soutěže pro děti, bohaté občerstvení. Jste 
všichni zváni, ať jste malí nebo velcí, přijďte si  s námi užít  
večer plné zábavy.                          
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ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Luční 131,  
747 25  Sudice, tel. 608 867063 

 XI. ročník střeleckého závodu,   

O putovní pohár Reného Vitáska, 

který se konal 17.9.2016 na střelnici v Sudicích 

Tak jako každoročně se letos scházíme na střeleckých závodech, které připomínají památku našeho kamaráda. 
Letošní ročník se již překlenul do druhé desítky.  

Letos konečně zvítězil střelec s jiným příjmením, než které se neustále objevovalo na prvním místě naší 
výsledkové listiny. A další potěšující zprávou je že se na stupních vítězů umístil i střelec z našeho klubu. Letošního 
závodu se zúčastnilo 32 střelců z toho 7 žen. 

S ohledem na počasí v loňském roce se letos počasí moc nevyvedlo, protože několikrát v průběhu závodu 
popršelo. Vyhodnocení střeleckého závodu a předání cen jsme museli provést na naší chatě. Střelců bylo na tento 
prostor trošičku moc, ale myslím si, že jim to nevadilo, byli si tak trošku blíž.   

Chtěl bych touto cestou poděkovat za naši organizaci panu starostovi Sudic, že si udělal chviličku a společně 
s námi závody zahájil. Rovněž děkujeme manželům Vitáskovým, kteří si udělali chviličku a poctili nás svojí návštěvou. 
Společně s nimi se na nás přijeli podívati jejich pravnuci, kteří se zhostili milého úkolu,  předání cen těm nejlepším.   

Prostřednictvím tohoto článku děkujeme panu starostovi za upomínkové předměty na ceny a spolupráci při údržbě 
areálu střelnice. Smozřejmě děkujeme manželům Hardilovým za poukaz na víkendový pobyt na hotelu Bahenec. 

Vítězi přejeme krásný pobyt na hotelu. 
 
Průběh závodu je zachycen na několika fotografiích, a samozřejmě je pořízen i kamerový záznam, který pořídil pan 

Pečinka : http://www.crtv.cz/2016-09-25-sudice-soutez-ve-strelbe.html  
 

Kategorie MUŽI:  1. místo  Jiří Popek  SSK Orlová Poruba 275 bodů 
   2. místo  Lubomír Šimek  Suché Lazce              270 bodů 
      3. místo  Pavel Hajduček              Sudice                          268 bodů 
Kategorie ŽENY: 1. místo  Petra Šimková  Suché Lazce  257 bodů 
   2. místo  Pavla Janečková Opava   248 bodů 
   3. místo  Kateřina Karasová Opava               244 bodů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pár fotografií  
            z akce 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





   
                                                                                                                  

                                 
            Petr Weimann v.r. 
                                                                        Předseda ZO AVZO TSČ ČR SK Sudice 
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Fotbalové okénko  
           
    
 
      
V sobotu 3. 9. 2016 se hrálo proti Dolnímu Benešovu B v Zábřehu. 

Benešov si vylámal zuby na vynikajícím brankáři Kartousovi. Sudice pak čtvrtohodiny před koncem vsítily jediný 
gól zápasu a odvážejí si tři body. V Benešově se odehrávalo pohledné utkání. Hrdinou zápasu byl Lukáš Kartous ze Sudic, který 
opět zaskakoval v brance a vedl si skvěle. Dokázal zneškodnit snad patnáct domácích tutovek. Velkým spalovačem byl hrající 
trenér domácích Richard Husovský. V první domácí šanci se zjevil Tomáš Glogar, ale Kartous vytáhl první excelentní zákrok dne . 
O chvíli později po krásné akci Lukáše Stříbného s Pavlem Lokočem si poprvé vylámal zuby na Kartousovi Richard Husovský. V 
další šanci vychytal Kartous Husovského ramenem. Ani Lokoč si na Kartouse o chvíli později nepřišel. Hosté se za první poločas 
dostali ke dvěma šancím. Hlavičku Davida Havrankeho zneškodnil brankář Marek Vaňura. V pološanci pak neuspěl ani Pavel 
Hermann. Druhý poločas se změnil v partii kdo s koho. Sudickému Hermannovi šanci zlikvidoval domácí brankář. Po rohu Tomáše 
Zipse se zastřeloval David Havranke. Na opačné straně opět spálil další své šance Husovský. Lelek dokonce napálil tyčku sudické 
svatyně. S přibývajícími minutami bylo zřejmé, že kdo dá gól vyhraje. V 78. minutě zápasu přišel klíčový okamžik střetnutí. Chybu 
domácí defenzívy využil David Havranke, který postupoval asi z dvaceti pěti metrů sám na brankáře, kterého pokořil střelou k tyči - 
0:1. Domácí pak všechny své síly vrhli do útoku. V 85. minutě napálil Radek Bastl břevno sudické klece. Vrchol domácího zmaru  
přišel v 94. minutě, kdy Kartous už klečel, ale Husovský mu míč poslal pouze do náruče. 
     V neděli 11. 9. 2016 přijelo do Sudic B mužstvo Darkovic. Darkovice vstoupily do utkání vskutku snově. Už v 6. minutě 

odcentroval jejich hráč míč do pokutového území a sudický brankář Jiří Plachtzik míč vyrazil nešťastně do Tomáše Tvrdého, od 
něhož se dokutálel do brány - 0:1. O chvíli později se v nadějné pozici objevil darkovický Ondřej Miketa, ale jeho úmysl domácí 
brankář vystihl. Od této chvíle převzaly otěže utkání Sudice a Darkovice neúprosně drtily. Ve dvou šancích se po rohu Pavla 
Herrmanna ocitl David Havranke, který špatně seřídil mířidla. Po dalším rohu Pavla Herrmanna netrefil ze tří metrů prázdnou 
branku Michal Kryštof. Těsně před odchodem do kabin vyškrábl přímý kop Petra Kubjatka na roh hostující gólman Michal Malík. V  
poslední šanci první půle zamířil těsně kolem tyče svou střelu Herrmann.  Ve druhé půli se už odehrávala hra na jednu branku a 
bylo jen otázkou, zda Sudice vsítí branku nebo ne. Hned v úvodu zahodili dvě tutovky David Havranke a Petr Kubjatko. Po hodině 
hry domácí konečně protrhli střeleckou smůlu. Pavel Baránek vhazoval aut. Míče se zmocnil David Havranke, jenž centrem vybídl 
ke skórování Petra Kubjatka, jenž s nabídnutou šancí nepohrdl - 1:1. Po vyrovnání Sudice svůj tlak vygradovaly. Hosté se bránili 
zuby nehty. Po centru Tomáše Zipse mířil hlavou těsně vedle David Havranke. Ladislav Hlaváč v samostatném nájezdu netrefil 
bránu. O chvíli později přímý kop Michala Kryštofa skončil na tyči a  před prázdnou bránou promáchl odražený míč Ladislav 
Hlaváč. Drama se šťastným koncem pro Sudice vyvrcholilo v poslední minutě zápasu. Po dlouhém nákopu Michala Kryštofa z 
vlastní půlky, prodloužil Petr Kubjatko míč na Davida Havrankeho, který své sólo zkušeně proměnil a rozhodl zápas ve prospěch 
Sudic - 2:1. 
     Sobota 17. 9. 2016 Oldřišov B – Sudice. Neskutečný zápas se hrál v Oldřišově, kam dorazily Sudice. Zápas plný zvratů byl 

dramatický až do závěrečného hvizdu hlavního rozhodčí. V první čtvrthodině byly Sudice jasně lepší a domácí nevěděli, kam dříve 
skočit. Hlavními paliči šancí byla dvojice David Havranke a Pavel Herrmann.  David Havranke mířil dvakrát hlavičkou mimo tři tyče. 
Střelu Pavla Herrmanna zpacifikoval ve svých rukavicích brankář Pavel Fusek. Hosté se ujali vedení v 9. minutě, když dlouhý 
nákop prodloužil Pavel Herrmann hlavou na Davida Havrankeho a ten samostatný nájezd s přehledem proměnil - 0:1. Oldřišov 
vyrovnal po čtvrthodině hry, kdy se míče zmocnil Radek Kalo, který ho posunul na Michaela Uličku, jež svou kolmici adresoval 
Jaroslavu Klementovi, ale míč si nešťastně srazil do vlastní sítě Andreas Schwenzner - 1:1. Sudice to nepoložilo a nadále 
pokračovaly v náporu. Opět své šance zahazovali především Havranke s Herrmannem. Zaslouženě šly Sudice znovu do vedení v 
35. minutě, kdy se Herrmann na půlící čáře obtočil kolem domácího obránce a vyslal do úniku opět Havrankeho, který udělal i 
kličku domácímu brankáři a neomylně skóroval - 1:2. Sudice se ale z vedení radovaly pouze minutu. To vystřelil z třiceti metrů Jiří 
Blahetka. Brankář Jiří Plachtzik střelu vyrazil jen před sebe a Radek Kalo v pohodě zasunul za jeho záda - 2:2. V závěru ještě 
Sudice spálily nějaké šance, a proto se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Úvod druhého dějství patřil Oldřišovu, který šel v 48. 
minutě poprvé do vedení. Michael Ulička přihrál Jaroslavu Klementovi, jenž vybídl ke skórování Ivo Hofera - 3:2. V 62. minutě 
musel odstoupit domácí Hofer, který se zranil po souboji s Petrem Kubjatkem. Domácí to výrazně oslabilo. Přesto v 77. minutě 
vybojoval míč důrazný Klement, který nabídl možnost vstřelit branku jak na stříbrném podnosu Jakubovi Vavrečkovi - 4:2. Zdálo se 
být rozhodnuto, ale neuvěřitelné se stalo skutkem. Domácím došli v poslední desetiminutovce síly a Sudice neskutečně obrátily 
skóre. V 84. minutě fauloval Lukáš Werner hostujícího hráče v pokutovém území a s penaltou si zkušeně poradil Petr Kubjatko - 
4:3. To hosty nakoplo a v 89. minutě dal Tomáš Zips míč za obranu, kam si naběhl Michal Kryštof, který ho nahrál  Tomáši 
Riemelovi a ten ho protlačil za záda Fuska - 4:4. V nastavení vyslal Andreas Schwenzner dlouhým nákopem dopředu Petra 
Kubjatka, který z rohu šestnáctky propálil u tyče domácího brankáře a rozhodl zápas ve prospěch Sudic - 4:5. Rozhodčí vzápětí 
zápas ukončil. 
     V neděli 25. 9. 2016 přijelo do Sudic B mužstvo Štěpánkovic. Kvůli derby Štěpánkovice s Kravaři se zápas hrál už o půl druhé. 

Zápas, kde padlo sedm branek, se muselo divákům líbit. V prvním dějství se hrála vyrovnaná partie, která přinesla šest branek. 
Sudice šly do vedení po dvaceti minutách hry, kdy hostující brankář Michal Tomíček podběhl centr, a Tomáš Riemel pohodlně 
dopravil míč do sítě - 1:0. Štepánkovice srovnaly hned vzápětí, když střela Lukáše Kufky zaplula k tyči domácí svatyně - 1:1. 
Sudice pak trochu zatlačily a výsledkem byla branka Pavla Herrmanna z 31. minuty, po individuální akci Petra Kubjatka - 2:1. O 
dvě minuty později zahrával roh Tomáš Zips a na zadní tyči stál Petr Kubjatko, který míč dopravil do sítě - 3:1. Domácí se ale z 
dvoubrankového vedení dlouho neradovali. Lukáš Kufka vysunul svého jmenovce Jurčeka, který nachytal domácího brankáře na 
švestkách - 3:2. Pět minut před přestávkou vyslal kolmicí Matěj Tomíček za obranu Patrika Benka a mohlo se začínat opět od 
znova - 3:3. Druhá půle se odehrávala už za trvalého tlaku Sudic. 
 
                                                                                                                                              Pokračování na str. 12 
 
 
 
 
 



Sudický zpravodaj                 Str. 12 
 
Štěpánkovice se zmohly pouze na jednu střelu. Sudice si vytvářely poměrně dost šancí. Největší spálil Ladislav Hlaváč, kterému 
byla z malého vápna branka malá. Rozhodující okamžik přišel čtvrthodinu před koncem. Ve vápně hostů byl faulován  Petr 
Kubjatko a sám postižený penaltu proměnil - 4:3. V samotném závěru ještě zahodili své šance domácí Hlaváč s Kubjatkem. 
Domácí to však trápit nemuselo, protože výhru uhájili. 
     V sobotu 1.10.2016 hrály Sudice v Hati. Na zápasy Sudic se určitě vyplatí chodit, protože vždy slibují zajímavý průběh a diváci 

se mohou těšit na hodně branek. Stejně tomu bylo i v Hati, kam v sobotu odpoledne zavítaly. Brankové hody začaly už ve 3. 
minutě, když ze třiceti metrů uklidil míč k tyči Andreas Schwenzner - 0:1. Hať vyrovnala o dvě minuty později, kdy dokázal využít 
zaváhání hostující defenzívy dorostenec Jan Fryštácky, který střelou z otočky asi ze šestnácti metrů nedal hostujícímu brankáři 
Plachtzikovi žádnou šanci - 1:1. Sudice pak v dalším průběhu byly lepším týmem, ale z branky se paradoxně radovala Hať, když 
dostal míč za sudickou obranu Lukáš Tyleček a zkušeně zavěsil - 2:1. Do konce poločasu se hráči Sudic předháněli, kdo zahodí 
větší šanci. Hodně aktivními v tomto směru byli Petr Kubjatko a David Havranke, kteří nebyli schopni dopravit míč do sítě, ani z 
nejvyloženějších pozic. Druhý poločas už byl v režii Sudic, protože Hati pomalu docházely síly. V samém začátku opět Havranke, 
Riemel a Kubjatko své šance neproměnili. V 55. minutě se už Sudice mohly radovat s vyrovnávací trefy, kdy rohový kop Tomáše 
Zipse uklidil na zadní tyči z voleje pod břevno Petr Kubjatko - 2:2. O deset minut později strhl vedení na stranu Hatě opět Jan 
Fryštácký, který zužitkoval standardní situaci - 3:2. Pak se hra opět přesunula před branku Hatě, a tlak Sudic gradoval patnáct 
minut před koncem. V 73. minutě zahrával roh Tomáš Zips, a jeho jmenovec Riemel uklidil míč do brány - 3:3. O dvě minuty 
později vybojoval Pavel Baránek míč na půlící čáře, vysunul Davida Havrankeho, který centrem vybídl ke skórování Petra Kubjatka 
- 3:4. Sudice si pak v závěru svou těsnou výhru pohlídaly a výhrou se vyšvihly na druhou příčku v tabulce. 
     V neděli 9.10. 2016 se Sudice utkali s B týmem Strahovic. Strahovice zavítaly v neděli na hřiště do Sudic. Sudice byly celý 

první poločas jasně lepším týmem, ale vyhořely v koncovce. Už ve 3. minutě odcentroval Tomáš Riemel balon na Pavla Baránka, 
který míč nasměřoval do tyče. V 10. minutě se dostal do samostatného nájezdu David Havranke, ale napálil pouze hostujícího 
brankáře Vlastíka Moravce. O chvíli později Tomáš Kalmus z hranice šestnáctky orazítkoval břevno hostující brány. Poté dvakrát 
po centrech Tomáše Zipse, zahrozil Petr Kubjatko, ale vždy jen těsně minul bránu. Po půlhodině hry náhle udeřily Strahovice, které 
se snad poprvé podívaly za půlku. Vojtěch Štefek vyslal přesnou kolmicí za obranu Jakuba Stříbného, který z úhlu procedil 
domácího brankáře - 0:1. Po šoku, začaly Sudice znovu do soupeře bušit. Ale ani Havranke, a ani Kubjatko sami před gólmanem 
neuspěli. Ve druhé půli se obraz hry moc nezměnil. Sudice nadále diktovaly tempo hry, ale do větších gólových šancí se nedosta ly. 
Jejich snaha se rozbíjela o pevný obranný val hostujícího mužstva. Hosté hrozili z nebezpečných brejků. V 77. minutě pálil Pa trik 
Kubiš jen do obránce. V 85. minutě se střelec gólu Jakub Stříbný dostal do nadějné pozice, ale přestřelil. Když už se zdálo, že si 
Strahovice tři body pohlídají, tak centr Petra Kubjatka do šestnáctky sklepl Michal Pitra na Tomáše Riemela, který propáli l 
hostujícího brankáře Moravce - 1:1. 
     V sobotu 15.10. 2016 hráli Sudice v Bolaticích proti tamějšímu B týmu. Sudice zvyklé hrát na svém úzkém hřišti, v prvním 

poločase na letišti v Bolaticích zcela propadly. Ještě za bezbrankového stavu, ale dvakrát zahrozil sudický David Havranke. 
Jednou z toho bylo břevno, podruhé mu jeho záměr vystihl a míč vyrazil na roh brankář Bolatic Pavel Duda. Po čtvrthodině otevřel 
skóre střetnutí z přímého kopu bolatický Filip Kocián - 1:0. Vzápětí mohl ještě srovnat Petr Kubjatko, ale neseřídil přesně svá 
mířidla. Bolatice pak rozjely svůj brankostroj. Ve 20. minutě zakroutil rohový kop přímo do brány René Plaček - 2:0. Po půlhodině 
hry byl faulován v sudickém pokutovém území Ondřej Langer a penaltu s přehledem proměnil Vlastimil Duda - 3:0. Na 
čtyřbrankový rozdíl navyšoval v 33. minutě Tomáš Radošovský - 4:0. V 37. minutě se dostal za hostující obranu Ondřej Langer a s 
přehledem pokořil hostujícího brankáře Plachtzika - 5:0. Na půltucet branek zaokrouhlil skóre pět minut před přestávkou opět 
Ondřej Langer - 6:0. Po přestávce ještě mohly Bolatice své vysoké vedení navýšit. Dvakrát se do nadějných pozic dostal Tomáš 
Sněhota. Ale ani jednou nenavýšil skóre zápasu. Sudice ve druhé půli zápas nezabalily, a dokázaly snížit aspoň na  přijatelnější 
rozdíl. V 56. minutě zahrál domácí hráč v pokutovém území rukou. Míč si na puntík pokutového kopu postavil Ladislav Hlaváč. 
Jeho záměr dokázal bolatický brankář Duda vystihnout, ale na dorážku stejného hráče už byl krátký - 6:1. V 65. minutě se krásně 
uvolnil Petr Kubjato a předložil míč jak na zlatém podnosu Tomáši Kalmusovi, který v pohodě skóroval - 6:2. Po této brance se 
zápas už v poklidu dohrával a domácí v pohodě výhru udrželi. 
     V neděli 23.10.2016 přijelo do Sudic B mužstvo Darkoviček. Sudice chtěly složit reparát za minulý zápas s Bolaticemi a do 

cesty se jim postavily Darkovičky. Domácí měli v brance útočníka Petra Kubjatka. Už ve 3. minutě se zjevil zcela sám před 
domácím brankářem Kubjatkem David Hruška, ale svou střelou ho pouze nastřelil. V 16. minutě zcela zbytečně fauloval domácí 
forvard David Havranke bez míče hostujícího hráče, a musel předčasně pod sprchy a hostům se tak nabídla možnost hrát dlouhou 
přesilovku. Tu hosté využili ve 29. minutě, kdy se po akci ve středu hřiště dostal k míči Jan Kneifel a přehodil domácího strážce 
svatyně - 0:1. Domácí v dalším průběhu zápasu hrozili hlavně z rohových kopů a přímých kopů. Jeden z rohů pak skončil ve 40. 
minutě gólem. Roh zahrával Tomáš Zips, a míč z hlavy Michala Kryštofa skončil u tyče hostující brány - 1:1. Po přestávce se 
dokonce Sudice ujaly vedení. Opět zahrával rohový kop Tomáš Zips a jeho jmenovec Riemel tečoval míč přímo pod břevno 
hostující kasy - 2:1. Po gólu byly Sudice o něco lepším týmem. Hrálo se ale hlavně ve 
středu hřiště, od šestnáctky k šestnáctce. Domácí byli nadále nebezpeční hlavně z 
rohových kopů a standardek. V 75. minutě mohl zápas rozhodnout po přímém kopu 
Michala Kryštofa Tomáš Riemel, ten však v nadějné pozici minul prázdnou branku. 
Sudice si pak už v závěru výhru pohlídaly a Darkovice tak mohly plakat nad výdělkem.  
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Fotogalerie – XIX. Setkání chrámových sborů v Sudicích 
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  
 
 

II. Dějiny osídlování Sudic 

     (1220 – 1318) 
1. Sudice – rané městské sídliště na Opavsku 
2. Založení Sudic 
3. Výsledky osídlování 
4. Literatura 

       
      1.   Sudice – rané městské sídliště na Opavsku 
 
     Sudice mají téměř 800 leté nejnovější dějiny, které jsou těsně spjaty s historií plánovitého rozvoje Opavska. 
     Sudice byly založeny již velice brzy, pravděpodobně kolem roku 1220 markrabětem moravským Jindřichem 
Vladislavem (1197 – 1220) a sice jako městské sídliště. O počátcích městečka Sudice neexistují do dnešního dne 
žádné přesnější písemné podklady. Nejstarší dokumentární zmínka o Sudicích je z 1. 8. 1238. Obec musela existovat 
ale již dlouho předtím, protože už roku 1238 byly Sudice místem s farou s váženým farářem Petrusem. Mezi městy 
Ratiboří a Opavou je Sudická fara zmiňována jako jedna z nejstarších v tomto území. 
     Území kolem Sudic patřilo od Klodzské mírové smlouvy z roku 1137 k markrabství Moravskému. Pština byla 
hranicí mezi královstvím Českým a královstvím Polským. Sudice byly v době svého vzniku částí Holasické nebo 
Opavské Provincie a to do roku 1318. 
     Ve všech pojednáních o historii osídlování Opavska je městečko Sudice označováno jako německoprávní sídliště 
na území předosídleném Slovany, na starém území Golensitzů. Sudice tedy nebyly založeny „na zelené louce“, ale 
vznikly vedle (nebo přestavbou) staroslovanské osady, která zde zřejmě existovala již dlouho před počátkem 
pozdněstředověkého rozvoje kraje. Také odvozenina názvu Sudice ze slovanského „soud“ na toto poukazuje. 
     Jestli v době osídlení ještě žili v Sudickém katastru slovanští rolníci není nikde zmíněno; je také možné, že osada 
byla zpustošena neustálými střety mezi Čechami a Polskem, nebo zde žilo jen pár osídlenců. 
     Můžeme také předpokládat, že komplex hradu a kostela, které se nacházejí na okraji městské osady, jsou ještě 
staršího původu. Stejně tak ukazuje patron Sudického kostela „Jan Křtitel“ na původní spojení k Vratislavskému 
biskupství, jehož patronem je právě Jan Křtitel. Z dokumentu Papeže Hadriana IV. pro Vratislavské biskupství je 
zřejmé, že kraj v okolí Sudic tenkrát patřil ještě k Vratislavské Diecézi. 
     Srovnávací analýzy, vyhodnocení materiálů, popisy a dokumenty o obcích bližšího okolí a jejich historii nám 
umožnují vyslovovat dalekosáhlé podložené výpovědi. 
     Sudice nebyly vytvořeny jako samostatná osada, ale v rámci  plánovaného osídlování, které trvalo zhruba od roku 
1200 do roku 1350 a zasahovalo celou Holasovickou Provincii markrabství moravského. Osídlování území 
položeného severně od řeky Opavy až po Pštinu se provádělo z jihozápadního směru přes Brno/Olomouc; osídlování 
Horního Slezska ze směru severozápadního. 
 
     Podstatné důvody pro plánovitou výstavbu Opavska 
 
     S mírovou smlouvou z Klodzka v roce 1137, po 150-ti letém hořkém boji mezi konkurenčními mocnostmi Čechami 
a Polskem o jižní Poodří, byla mezi nimi na řece Pštině ve volné, nezajištěné krajině vytyčena hranice. Již krátce po 
mírové smlouvě započali čeští králové a moravští markrabí s jištěním hranice, s plánovitou výstavbou a osídlováním 
oblasti. 
     Sledovali tímto troji cíl: 

- zpevnění moravské hranice proti Polsku; 
- povýšení země na vyšší úroveň osídlení, hospodářského rozvoje a kultury; 
- užší spojení Opavska s centrem Moravy pozvolným vymycováním dělícího hraničního lesa. 

     Jištění hranice s Polskem probíhalo plánovitou výstavbou měst a převedením důležitých úseků na hranici do 
majetku církve. V rámci pozdněstředověkého osídlování nebyla nikde vystavěna tak hustá síť městských osad jako na 
Opavsku. 
     Vedle centrálních velkých zeměpanských měst jakými byly Opava, Hlubčice a Krnov nechali čeští králové a 
moravští markrabí postavit množství menších městských celků, zpravidla rolnicko-sedláckých měst. 
     Z polohy měst podél hranice a ze vzájemného vztahu je zcela zřejmé jejich cílové postavení v době vzniku. 
     Plánovitým zakládáním měst Prudniku, Osoblaha, Hlubčic a Baborowa na řece Pštině, Nowa Cerekwia a Kietře na 
řece Troji, Sudic a Krzanowic na Bílé vodě, Města Albrechtice, Opavice, Krnova, Opavy, Benešova, Hlučína podél 
řeky Opavy, Ostravy a Bohumína na Odře vytvořili čeští králové a moravští markrabí do hloubky vystupňovaný 
systém hraničních měst, která byla zčásti později také úplně opevněna. 
                          
                                                                                                                                                               Pokračování na str. 15 
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Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 14 
 
 
     Založením těchto měst si zeměpáni vytvořili také pevné opěrné body proti neustále se posilující moci šlechty. 
Hospodářsky byla města a městyse nejbližšími a nejpohodlnějšími tržišti, kde se daly zpeněžit přebytky a kde se 
dodávali suroviny pro řemeslo a obchod. K zajištění obzvláště ohrožených hraničních oblastí se zeměpáni pokusili 
využít pro své politické cíle všeobecně respektovanou autoritu církve a darovali církevním institucím půdu 
v hraničních oblastech. Tehdy se považoval církevní majetek za obzvláště chráněný a jeho krádež znamenala  
cíkevní klatbu. 
     Markrabě Jindřich Vladislav svěřil osídlování země mezi městy řádu Johanitů, Německému Řádu a moravským 
opatstvím Velehradu, Hradišti, Třebíči a Oslavanům. Určil, aby tyto osady byly posuzovány podle „německého práva“. 
Území mezi Pštinou a Opavicí bylo proto všeobecně označováno jako „klášterní země“. 
     Král Otakar I. a markrabě Jindřich Vladislav darovali olomoucké diecézi obsáhlý půdní majetek v „provincia 
Gaolassizch“. Území převedena olomouckému biskupovi ležela na třech strategicky důležitých bodech, stejně od 
sebe vzdálených, bezprostředně na hranici: na severovýchodě na řece Osoblaze (na cestě do Krakova), ve střední 
části na „silném mostě“, Tlustomosty přes Pštinu (na cestě do Koźle a Ratiboře) a na jihovýchodě na „vodní bráně“ 
země u Ostravy. Tato území historického Opavska zůstala později jako moravské enklávy na Moravě. Tak patřila také 
Kietřská enkláva politicky nejdříve ke knížecímu biskupství Olomouc, později k Moravě. Oproti různým zpracováním 
musí být vyzvednuto, že Sudice nikdy nepatřily k moravské enklávě Kietř.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                Pokračování příště  
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V obci Sudice žijí 1VÍCEMISTŘI SVĚTA v mažoretkovém sportu  
 
      O mažoretkovém sportu už bylo napsáno mnoho a to hlavně v souvislosti s  probíhajícím MS 
v mažoretkovém sportu, které se konalo na konci srpna v Praze a kterého se zúčastnilo mnoho 
týmu nejen z České republiky, ale také Slovenska, Polska, Ruska, Slovinska, Kazachstánu atd. 
      Co však ještě nikdo nezmínil je i zařazení nové věkové kategorie GRAND SENIORS na tomto 
mistrovství. Jedná se o kategorii nad 26 let a tak je to vlastně taková kategorie plná RODIČŮ a laiků, kteří si oblíbili 
tento zajímavý a náročný sport a kteří chtějí dokázat, že i v tomto věku se dá dosáhnout svou pílí a dřinou 
k vysněným cílům. 
     Díky této možnosti si i tým mažoretek Ladies z HLUČÍNSKA (pocházíme z různých míst- Hlučín, Dolní Benešov, 
Dolní Benešov-Zábřeh, Sudice, Píšť, Háj ve Slezsku, Bohuslavice, Zavada)  mohl splnit své putování za vysněným 
cílem, které zakončil 2.MÍSTEM a tím se stal 1.VÍCEMISTREM SVĚTA  v mažoretkovém sportu. A věřte, že cesta to 
nebyla jednoduchá. Spíš bych řekla plná potu, dřiny, slz, ale i smíchu a radosti. Než se totiž dostanete na pomyslnou 
bednu a odnesete si vysněnou stříbrnou medaili, tak musíte projít mnoha malými soutěžemi, kde si skladbu 
vyzkoušíte nanečisto. Poté následuje Kvalifikační kolo a nakonec boj na MČR.  Všechny tyto soutěže byly vždy 
medailové a tak se čekalo na vysněnou Prahu a boj ze všech nejtěžší.  
      IVETA HLUCHNÍKOVÁ a TOMÁŠ HALFAR  z malebné obce Sudice patří do tohoto skvělého týmu LADIES. Takže 
si oba dva přivezli krásné stříbrné  medaile a plno zážitků. 
     Chceš se i ty stát našim členem, jen si tak zacvičit, zablbnout, zasoutěžit?  Každý je vítán bez ohledu na věk či 
pohlaví . Trénujeme každé pondělí od 17:30 hod v tělocvičně ZŠ v Dolním Benešově. 
 

                                                                                                                                  
Petra Schmidtová – trenérka LADIES 
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Jak a proč odstraňovat jmelí…? 

     Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území 
Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů 
nacházejících se v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také na 
významných stromořadích, alejích, či památných stromech. 
     Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté 
polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180 cm). Bílé 
plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou 
naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým 
poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální 
látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný 
na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti napadených stromů. 
Paraziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let.     
     Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze svých zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), 

kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody a živin hostitelské rostliny.1. Fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu na 
větvičku hostitelské dřeviny po přenosu ptáky i samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje viscin, který je obsažen v 
dužnině. K přilepení semene na větvičku dřeviny dochází ke konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až leden). Substrát pro tuto 
první fázi růstu jmelí nemá žádný význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako např. na skle nebo na kameni. Prvním 
rokem na přelomu jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium pevně přidržující 
mladou rostlinku v kůře hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste jeden nebo více zelených, korových provazců 
(kořenů), jež se pod kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich pak druhotné haustoria pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo 
do dřeva nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých haustorií ze dřeva 
odčerpává vodu a živiny pro vytváření organických látek fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem primární listy jmelí opadnou. 
Vyrůstají větvičky a v letním období vyrostou i listy druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce v letním období opadají listy 
druhé generace a vyvinou se listy třetí generace a s nimi se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce již může jmelí od 
ledna (nejčastěji však od počátku března) do dubna rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce může jmelí kvést 
každoročně. 
     Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků mají lepší 

klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), přenos semen na větší vzdálenosti 
je tímto způsobem prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí je na zobácích, případně na jiných částech těl ptáků . 
Ptáci mají ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu i na značné vzdálenosti. 
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně napadené jmelím patří: lípy (Tilia sp.), topol kanadský 

(Populus x canadensis Moench), topol bílý (Populus alba) vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně (Malus sp.), jeřáb ptačí 
(Sorbus aucuparia), arónie (Aronia melanocarpa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), hlohy (Crataegus sp.), ořešák černý 
(Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris). Do skupiny dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní 
patří buk lesní (Fagus sylvatica), topol černý pyramidální (Populus nigra „Italica“), modřín opadavý (Larix decidua) a některé 

exotické dřeviny. 
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin, následnému 

ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému odumírání napadené dřeviny. 

Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích 
evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt. 
 
Doporučený postup eliminace jmelí:  

 Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření,  

 odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání jeho dalšímu šíření), 

 podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem, 

 v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, 
solitéry v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat. 

 
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat 
příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 
18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385) 

Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální informace  
k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet. 

                                       Ing. Lenka Peichlová 

 
                        






  Sudický zpravodaj                  Str. 19 


















  Sudický zpravodaj                  Str. 20 




 

 

 

 
DORKAS Ostrava, tísňová péče – projekt v rámci 

Moravskoslezského kraje 
 

Žijete sami? 
Chcete získat pocit jistoty a pocit bezpečného domova? 

 
Jak si přivoláte pomoc v případě úrazu, když jste doma sami? 

 
Máme pro Vás řešení – tísňová péče Dorkas Vám nabízí Tísňové tlačítko,  

kterým si pomoc přivoláte nepřetržitě 24 hodin denně. 
Přispíváme ke stabilizaci psychického i zdravotního stavu, posilujeme soběstačnost  

a současně poskytujeme úlevu a podporu pečujícím rodinám. 
 

Stisknutím tísňového tlačítka si naši uživatelé mohou kdykoliv přivolat  
okamžitou pomoc (pády, náhlé zhoršení zdravotního stavu a jiné krizové situace). 

 
Dle § 41 zákona č. 108/2006 Sb., poskytujeme tísňovou péči tomuto okruhu osob: Seniorům (od 65 let), Osobám se zdravotním 

postižením (od18 let), Osobám s chronickým onemocněním (od 18 let). 

 
               Pro získání více informací nás neváhejte kontaktovat. 

Slezská diakonie 
DORKAS Ostrava, tísňová péče 

Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves 
Tel.: +420 596 613 513, 737 223 967 

www.slezskadiakonie.cz 
E-mail: sp.dorkas.@slezskadiakonie.cz 

 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                   


 

VÁNOČNÍ JARMARK 
                   v neděli 11.12.2016 od 15:00 hod. v ZŠ a MŠ Sudice 

Přijďte si s námi užít příjemné adventní odpoledne. 
                                  TĚŠÍME SE NA VÁS. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Sudický zpravodaj – vydává Obec Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice, IČO: 00300713 
Tel.: 553 761 022 – www.obecsudice.cz – e-mail: referent@obecsudice.cz – náklad 200 ks (periodicita - 6 x ročně) 

Evidenční číslo: MK ČR E 17490 – vytiskl Obecní úřad Sudice 

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 
- Zajišťování nákupů, polchůzky  
- Pomoc při osobní hygieně 
- Dohled nad dospělým občanem 

mailto:sp.dorkas.@slezskadiakonie.cz
http://www.obecsudice.cz/
mailto:referent@obecsudice.cz
mailto:referent@obecsudice.cz

