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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
prázdniny jsou již v plném proudu a já jsem se konečně dostal k psaní našeho zpravodaje. Počasí o
prázdninách bylo, dá se říct krásné i když se teploty nešplhaly do zázračných výšin, přesto bylo
teplo. Samozřejmě se objevily i bouřky, ale po nich opět vysvitlo sluníčko a opět bylo krásně a
zahrádky byly hezky zalité. Ovšem koncem července a začátkem srpna nás zasáhlo tropické
počasí, bylo opravdu hodně teplo. Tropické teploty nás trápily až do konce první třetiny měsíce
srpna, to už byly ovšem doprovázeny silnými bouřkami, hlavně v noční době. V naší obci naštěstí
tyto bouřky nezpůsobily větší škody. Počasí se pak uprostřed srpna vrátilo do průměrného léta i když konec srpna byl
ještě krásně a mírně tropický.
Život v naší obci se nezastavil ani o prázdninách, ba naopak, rozjelo se plno investičních akcí. Ve škole se o
letošních prázdninách nekonal žádný tábor, proto se mohly ve všech pavilonech
rozjet rekonstrukce. V hlavním pavilónu se měnily vodovodní přípojky, včetně
kanalizace a umyvadel. Mezi kuchyní a mateřskou školou se vybudoval výtah na
potraviny a v tělocvičně se demontovaly luksféry a instalovaly se nová plastová
okna. Naše škola už má čtyřicet tři let a musíme stále investovat do oprav a
rekonstrukcí, aby škola byla stále moderním místem pro výchovu naší mládeže.
Proběhla také rekonstrukce chodníků na ulici Ke hřišti, kde se opravily
chodníky včetně vjezdů, kanálu a napojení asfaltu na most přes Oldřišovský
potok. Na tento chodník jsme dostali dotaci z programu Obnovy venkova
Moravskoslezského kraje. Na římskokatolickém hřbitově došlo k rekonstrukci
kapličky, která již byla v dezolátním stavu a na tuto rekonstrukci jsme dostali
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, také z programu Obnovy venkova. Kaplička dostala novou střechu, byly
opraveny omítky, vnitřní malby, okna a dveře, včetně vytráží a fasády. Na dětském hřišti u kina se v současné době
buduje nové workoutové hřiště s názvem akce “Chceme u nás v Sudicích, vidět řady cvičících”. Toto hřiště bude
sloužit všem lačným po fyzickém cvičení a tělesném sportu. Také bude toto hřiště doplněno třemi stroji pro cvičení
napříč generacemi. I tato akce je dotovaná z Ministerstva pro místní rozvoj, program Obnovy venkova.
Kromě těchto dotačních akcí, se rozjely i opravy oplocení u fotbalového hřiště kolem
Oldřivského potoka a oprava plotu kolem antukového kurtu. V neposlední řadě se nám
konečně podařilo zrekonstruovat u-rampu v prostorách střelnice, která bude sloužit
všem zájemcům o jízdu na skateboardu, kolečkových bruslích, kole BMX a freestyle
koloběžce. Tady bych rád poděkoval za pomoc panu Petru Weimanovi, který nám
velice pomohl a ve svém volném čase provedl velký kus práce. Na této u-rampě se
musí ale dodržovat určitá pravidla:
SKATEPARK je soukromý majetek. Jízda povolena.
- užívání plochy a překážek, i pohyb v tomto skateparku, je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníků
- za jakýkoli úraz majitel skateparku nenese žádnou odpovědnost
- osoby mladší 12 let mohou do areálu skateparku pouze v doprovodu osoby starší 18 let
- osoby starší 12 let musí používat při jízdě ochranou přilbu, chránič kolen, loktů a zápěstí
- osobám starším 18 let, které užívají překážkovou plochu ve skateparku, se doporučuje vybavení ochrannými pomůckami
(chránič kolen, loktů, zápěstí, hlavy a pod.)
- osoby mladší 18 let musí používat při jízdě minimálně ochranou přilbu
Pokračování na str. 2
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V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu, kolečkových bruslích, kole BMX a freestyle koloběžce.
Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či
třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností ve skateparku (jízda na překážkách). Každý
návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady
v prostoru skateparku, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli areálu střelnice.
Všechny tyto investiční akce jsou naplánovány, aby byly dokončeny o prázdninách.
Samozřejmě se chystají a plánují další akce a podávají se žádosti o dotace, např. na rekonstrukci tělocvičny,
jazykové učebny v ZŠ či dotaci a výběrové řízení na nové hasičské auto, či opravu vnitřních prostor hasičárny. Také
se pracuje na knize o historii naší obce, kterou zpracovávají manželé Plačkovi z Opavy, ve spolupráci s obcí a všemi
složkami.
Ještě na konci června se naše obec rozloučila s dětmi, které ukončily základní školní docházku a vydaly se za
dalšími milníky svého života. Jednalo se o tuto mládež: Veronika Halfarová, Magdaléna Hantáková, Lenka
Hanuschová, David Kubný, Jan Lasák, Kristýna Anna Murcková, Tereza Pačková, Marek Pekárek, Dominika
Strnisková a Tereza Tomaschková. S dětmi se na obecním úřadě rozloučil místostarosta Ing. Emil Josefus a všem
předal pamětní listy s malým dárkem.
V sobotu 8. 7. 2017 se konal další ročník Moravské brány. Ta se v letošním roce konala až v Bílovci. Více se o této
akci dočtete na jiném místě našeho zpravodaje. Ovšem já bych rád tímto poděkoval našim dobrovolným hasičům,
kteří se na těchto závodech umístili na krásném druhém místě.
1.8.2017 nám vybraná firma dovezla 2 nová posezení, které byly
postaveny u tanku a kluziště. Posezení vypadají velice pěkně a jsme
zvědaví, jak se v naší obci osvědčí. V případě kladného hodnocení, je
možné jejich dokoupení a umístění různě po obci.
V sobotu 19. 8. 2017 se na bývalém hraničním přechodě Sudice –
Pietraszyn konala “Moravská klecha”, neboli “letní beseda humoru na
hranici“ 2017. Byl to krásný zábavný program, plný zajímavých kulturních vystoupení, nebo
krátké ale veselé vystoupení ochotníků s názvem Karkulka, které bylo více než k popukání.
K dispozici bylo občerstvení, a kdo tam byl, strávil zde příjemný sobotní podvečer.
Milí spoluobčané, ani jsme se nenadáli a letošní prázdniny jsou za námi. Doufám, že jsme
si všichni dostatečně odpočinuli a nabrali jsme síly do další práce, odreagovali se, zasportovali
si, nebo prostě jen krásně odpočívali, či zkrášlili okolí svých domovů či přímo své domovy. Děti
nastoupí opět do školy, pro některé to bude rok první v základní škole, pro někoho zase poslední, ovšem život jde dál
a “my všichni” s ním. Přeji Vám do dalšího období plno zdraví, optimismu a síly.
Petr Halfar starosta
Moto: Každý den se dá brát jako nový začátek. Co bylo včera, patří včerejšku a minulosti. Dnes je další den, kdy
můžeme od základu proměnit svůj život, a začít psát skutečně na nový čistý list.





Akce na další období:
Sobota

02.09.2017

Neděle

03.09.2017

Neděle

03.09.2017

Sobota

16.09.2017

Neděle

24.09.2017

Pátek

19.10.2017

Rozloučení s prázdninami, fotbalové hřiště v Sudicích, pořádají
složky obce Sudice od 15 hod.
Dožinky Pietrowicw Wielkie – Kornice, 10:30 hod. průvod,
12:00 hod. mše svatá, 13:30 hod. zábavný program
Dožinky Krzanowice – Wojnowice, 10:30 hod. mše svatá,
14:00 hod. průvod, 16:00 hod. zábavný program
XII. ročník memoriálu René Vitáska o putovní pohár ve střelbě
z velkorážní pistole, ráže 6,35 mm – 9 mm, Magnum, v 9:45 hod.
střelnice v Sudicích
koncert Svatováclavského hudebního festivalu, v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
v Sudicích. Duchovní i světská hudba doby Karla IV., Schola
Gregoriana Pragensis, David Eben umělecký vedoucí, Hana
Blažíková soprán, gotická harfa
Drakiáda, pořádá mateřská škola v Sudicích, dopoledne
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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 apod.
- 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, reprezentace obce při fotbalových zápasech
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
- Sdružení STROM za akce pro děti
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ a zvelebování areálu školy
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akcí v obci a které jsem tady neuvedl, děkuji všem spoluobčanům za
účast na akcích pořádaných obcí a organizacemi a děkuji i zaměstnancům OÚ za jejich pomoc při organizování akcí
OÚ, stejně tak zastupitelům obce za pomoc při řízení obce.
Petr Halfar, starosta



Pivní olympiáda
O víkendu, od 14. do 17. 7. 2017 se v pískovně konala 23. pivní olympiáda, účast
byla opět tradiční a tudíž velice skromná, cca se akce během víkendu účastnilo 50 lidí.
Skalních, kteří zůstali celý víkend, bychom spočítali na prstech jedné ruky, nicméně akce
účel splnila a počasí vyšlo. Je pravda, že u ostatních ročníků došlo i ke koupání, v letošním
roce jsme si tuhle kratochvíli vzhledem k počasí neužili. Letos se to neplánovaně pojalo
hodně sportovně, konkrétně se celou sobotu hrál nohejbal a v neděli došlo i na fotbálek
“tři na tři”. Naštěstí se vše obešlo bez zranění, no až na psychickou újmu z opětovné prohry, ale to vyléčí čas.
Vypily se čtyři bečky, plus nějaký ten tvrdší alkohol pro trénovanější a náročnější členy olympijského teamu. Dále
v číslech - 4ks krájeného chlebu z Píště, 5kg točeného salámu, 10kg vařených uzených žeber, 4ks pečených kuřat v
alobalu se zelím a cca 8l vývaru s žeber a hovězího. Všem účastníkům děkujeme za pomoc při chystání a úklidu
areálu, stavění a sklízení stanů, přípravě aparatury atd.
Zároveň se všem spoluobčanům omlouváme za nadměrný hluk jak z reproduktorů, tak z úst přicházejících či
odcházejících účastníků pivní olympiády.
Děkujeme za pochopení.
Tým PO


UPOZORNĚNÍ
Od 4. 9. 2017 do 30.10.2017 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena ul. Stiborská – od Náměstí až po státní hranici.
Objízdná trasa není stanovena. Uzavírka je obousměrná (dopravní obsluze bude vjezd povolen).
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Foto z naší obce
◄▼Obr. U-rampa v areálu střelnice

▲►Obr. Nové WC v areálu střelnice

▲► Obr. Nové posezení u kluziště a u tanku

▲Obr. Staré posezení v okolí bývalého mlýna

▲Obr. Nový plot na fotbalovém hřišti
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Moravská brána
V sobotu 8. července 2017 se naši dobrovolní hasiči zúčastnili mezinárodní soutěže
Moravská brána, která se konala u příležitosti oslav 150. výročí od založení dobrovolné požární ochrany v městě
Bílovci. Místní dobrovolní hasiči a město Bílovec připravili program pro zúčastněné sbory - od ranních hodin
prohlídkou města, kostela s rozhlednou, zámku, muzea a hasičských stanic. Odpoledne proběhlo na náměstí oficiální
přivítání všech pozvaných sborů z české a polské strany starostou města, a poté se průvodem všichni přemístili na
tamní střelnici, kde byla zahájena soutěž v požárním útoků a v netradiční štafetě. Do soutěže se přihlásilo 14
mužských družstev a 3 ženské. Vyhodnocení probíhalo sečtením časů a dosažených bodů z obou disciplín, a naší
hasiči vybojovali krásné 2. místo, za což jim všem blahopřejeme.









Historické hasičské kolo – kuriozita Moravské brány v Bílovci
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Pobočný spolek AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Luční 131, 747 25 Sudice, tel 608 867 063

PROPOZICE
XII. ročník
Putovní pohár - Memoriál René Vitáska
Disciplína :
Druh soutěže :
Pořadatel :

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

Datum konání :
Místo konání :
Sbor rozhodčích :
Kategorie :
Časový rozvrh :

16. 9. 2015 v 10:00 hodin

Podmínky účasti :
Doklady :
Hodnocení :
Odměny :
Tech. ustanovení :
Pojištění :
Různé :
Kontaktní adresa :

střelnice v Sudicích
zajistí vlastní 1,2,3 třídy
společná – muži, ženy
do 9:30 hod. prezentace závodníků, 9:45 hod. poučení o provozním řádu střelnice,
vylosování pořadí, 10:00 hod. zahájení soutěže
tohoto závodu se mohou účastnit střelci bez rozdílu klubové či svazové příslušnosti
průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně
součet kol se sečte, první tři a poslední
absolutní vítěz obdrží poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby na hotelu Bahenec, první tři
obdrží ceny a diplomy. 3 střelci si vylosují Dárkový poukaz k odběru zboží firmy Kerberos,
každý v hodnotě 500,- Kč
terče dle pravidel sportovní střelby, střílí se na 25 m,
zbraně a střelivo vlastní, startovné na zbraň činí 50,- Kč
pojištění AVZO TSČ ČR č. 0202326385 Generali Pojištovna
pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny a střelci mohou střílet i v maskáčovém
oblečení.
Weimann Petr, Sudice, Luční 131, 747 25, tel. 608 867 063

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


UPOZORNĚNÍ:




Upozorňujeme občany, že 31.8.2017 skončila splatnost poplatku za komunální odpad
za rok 2017. Poplatek činí 520,- Kč na poplatníka. Občané, kteří doposud poplatek
neuhradili, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu !!!
Včas nazaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Jako první uveřejňujeme články, které se nevešly do minulého čísla a myslíme si, že
stojí za přečtení.

Zájezd do Německa „Po stopách Ludvíka II. Bavorského“
Ve středu 26. dubna ve velmi časných ranních hodinách jsme společně s žáky ze ZŠ Hať vyrazili na dlouho očekávaný výlet do
Německa.
Třídenní poznávací zájezd spojený s návštěvou nejkrásnějších bavorských zámků posledního pohádkového krále Ludvíka II. jsme
zahájili návštěvou Mnichova. Již od začátku jsme věděli, že počasí nebude asi úplně ideální, ale že bude pršet nebo sněžit nonstop
celé tři dny, jsme opravdu do poslední chvíle nevěřili. Program nám ale vše bohatě vynahradil. V BMW muzeu jsme si prohlédli
expozici aut, motorek i leteckých motorů BMW, rozdělenou do vývojových epoch. Člověk zde nevěděl, se kterým autem nebo
motorkou se má vyfotit dříve. V BMW Welt mnozí neodolali a usedli za volant vystavených aut nebo za řídítka silných motorek.
Odpoledne jsme se přesunuli do historického centra Mnichova. Viděli jsme nejen Mariánské náměstí, starou i novou radnici se
známou zvonkohrou, dominantu města – Frauenkirche, ale i pohádkové poklady v klenotnici Rezidence rodu Wittelsbachů.
Nakonec jsme ještě v jednom z obchodních center nakoupili nezbytné suvenýry. Následoval přejezd do 50 km vzdáleného místa
ubytování v Benediktbeuern. Mládežnická ubytovna v areálu kláštera salesiánů nás příjemně překvapila - útulné pokoje, zázemí
pro volný čas (stolní tenis, minifotbal, kulečník, diskotéka nebo bar, ve kterém připravovali nealkoholické míchané nápoje) a
výborná kuchyně.
Druhý den jsme se vypravili mezi alpské velikány do olympijského městečka Garmisch-Partenkirchen, alpské štíty se ale bohužel
schovávaly v mracích. Nejdříve jsme se zastavili v areálu se skokanskými můstky. Chladné a deštivé počasí nás přimělo zvolit
vycházku do soutěsky Partnachklamm, která patří k jedné z nejkrásnější v Alpách. Dostali jsme se k ní od skokanských můstků
přibližně za 30 minut pěší chůze. Již v roce 1912 byla 700 m dlouhá soutěska se skalami vysokými až 80m vyhlášena přírodní
památkou. Opravdu bylo co obdivovat! Šlapali jsme úzkou cestou a několika tunely ve skále. Za každým rohem se nabízel nový
úhel pohledu a společně se zvuky protékající říčky Partnach a padajících vodopádků tvořil zvláštní atmosféru. Ještě zajímavější je
to zde prý v zimě, kdy vodopády zamrzají.
Prohlídku malebného městečka Garmisch-Partenkirchen jsme poté absolvovali za okny našeho příjemně vytopeného autobusu a
zakončili ji všeobecným hodováním v místní pobočce McDonald‘s. Hned po obědě jsme se rozjeli k zámku Neuschwanstein, o
kterém všichni ti, co se učí německy, slyší už od prvních lekcí němčiny, nikdo ale ten název neumí vyslovit, natož napsat! Tento
pohádkový zámek prý posloužil Waltu Disneymu jako předloha pro zámek Šípkové Růženky. Z dálky od parkoviště jsme měli
dojem, že reklamní letáky i oficiální fotografie pořádně přehánějí. Ale když se člověk dostane blíž, nestačí žasnout - zámek určitě
nikoho nezklamal. Mohli jsme obdivovat honosné interiéry nejromantičtějšího zámku Ludvíka II. Bavorského, vyzdobené zlatem,
orientálními motivy, dřevořezbami a malbami na motivy starogermánských eposů. Unavení prohlídkou i celodenním výletem
jsme se vypravili na zpáteční cestu do naší ubytovny v Benediktbeuern, kde na všechny čekala výborná teplá večeře.
Třetí den jsme se vydali směrem k tzv. bavorskému moři, k jezeru Chiemsee. Nasedli jsme na loď a přepravili se na jeden z
ostrovů – Herreninsel. Na něm se opět nachází jeden ze skvostů, které po sobě zanechal král Ludvík II. Bavorský. Před zámkem,
jenž byl postaven podle francouzského Versailles, se nachází překrásný park s mnoha fontánami, chrlícími vodu. Interiéry zámku
nás všechny asi mile šokovaly okázalou nádherou, svými honosnými a zlatem vykládanými pokoji a sály.
Po prohlídce nás čekala cesta lodí zpět přes jezero, rychlý oběd a pak už jen návrat domů. Zpáteční cestu si všichni účastníci
zájezdu zpříjemnili vědomostním testem z reálií navštívených míst a pro nejlepší řešitele z obou škol byly připraveny sladké
odměny. Domů jsme dorazili opět v pozdních nočních hodinách velmi unavení, ale spokojení.
Cestovní kancelář ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o.
si opravdu zaslouží naše uznání za kvalitní
organizaci celého zájezdu a bohatý program.
Poděkování patří také skvělé paní průvodkyni
Alici, která se o nás po celou dobu vzorně
starala a samozřejmě i dvěma příjemným
pánům řidičům za bezpečnou jízdu i
přátelskou atmosféru. Přijeli jsme plni
nezapomenutelných dojmů a zážitků, poznali
jsme mnoho krásných historických míst i
přírodních krás Bavorska. Děti měly nejen
možnost vyzkoušet si své jazykové
dovednosti, ale určitě získaly mezi svými
vrstevníky ze ZŠ Hať i mnoho nových
kamarádů.
Mgr. Ivana Kobzová

Sudický zpravodaj

Str. 8

Fotbalový McDonalds Cup 1. kategorie (mladší žáci: rok nar. 2010 – 2007)
Historický úspěch pro ZŠ SUDICE
Okresní finále Opava, 17. 5. 2017
V okresním finále nás čekala mužstva hlavně z opavských škol a to: ZŠ Vrchní, Englišova, B. Němcové,
E. Beneše a také Kravaře. Hrálo se systémem každý s každým 2 X 10 minut a vítěz postupoval přímo do
závěrečného KRAJSKÉHO FINÁLE DO OSTRAVY. Proč právě historický úspěch pro naši školu? Důvod je
jednoduchý, ani v tomto kole jsme nenašli
přemožitele a postoupili jsme z prvního
místa do právě již zmíněného finále do
Ostravy.

Krajské finále Ostrava, 23. 5. 2017
Finále celé této soutěže probíhalo na ZŠ J. Šoupala v Ostravě – Porubě za účasti těchto týmů: ZŠ Libhošť,
Dělnická Karviná, Jelínkova Rýmařov, Kozlovice, Sudice a ZŠ Klegova (Vítkovice).
Zde
jsme
byli
rozděleni na dvě skupiny a první dva týmy postoupily do semifinále. Hrálo se systémem 7 + 1 a to na 2 x 12
minut. Ve skupině jsme narazili na týmy z Karviné a Rýmařova. Oba zápasy se nám podařilo vyhrát a
postoupili jsme z prvního místa do semifinále.
V semifinále jsme narazili na ZŠ Libhošť. Také tento zápas se nám podařilo vyhrát i přesto, že Libhošť zde
měla početnou skupinku fanoušků, která je neustále povzbuzovala. Po závěrečném hvizdu rozhodčího jsme
se už mohli těšit na finále proti ZŠ Klegova. Bohužel až v tomto zápase jsme poznali první porážku v celém
turnaji, ale nutno říct, že tato porážka byla zcela zasloužená. Soupeř nás do ničeho nepustil a vyhrál
jednoznačně 5:0. I přes tuto porážku kluci předvedli něco neskutečného. Vybojováním 2. místa v krajském
kole ukázali, že i malá škola může porazit kohokoliv a dojít tak daleko, jako to zvládli tito chlapci. Samozřejmě
jim patří obrovské poděkování, že reprezentovali tak úspěšně naši školu. Poděkování patří i Spartaku Rohov
a Meteoru Strahovice, za to, že se chlapcům
věnují a pravidelně je trénují.
Naší školu reprezentovali tito žáci: Michal Mrva,
Sebastián Majer, Antonín Halfar, Mikuláš Prasek,
Josef Halfar, Vítek Halfar, Štěpán Mac, Dominik
Pavlovič, Matěj Švan a Michal Gorczakovski.
Matěj Švan byl zároveň vyhlášen nejlepším
brankářem turnaje!
Mgr. Ondřej Pekárek
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Draví ptáci v naší škole
Ve čtvrtek 1. června se sešli žáci před školou, kde proběhla přednáška s ukázkami ze života a výcviku dravých ptáků.
Sokolník Jaroslav Oszelda si připravil pro nás řadu zajímavostí. Žáci mohli zhlédnout dravce např. v akci při lovu na
pohyblivé makety. Velmi nás zaujalo také letecké umění dravců a jejich přesnost při chytání kořisti. Však také sklidili
za svůj výkon zasloužený potlesk. Nadchlo nás pouto mezi dravcem a sokolníkem i to, jak se po vypuštění vrátí
svému chovateli na pěst. Na vlastní oči děti viděly např. sokola, káně, puštíka, kondora, orla, výra či poštolku. Tato
přednáška byla pro nás všechny opravdovým zážitkem. Chtěli bychom poděkovat sokolníkům a jejich dravcům a
těšíme se na další setkání.
Ing. Hana Nováková



Organizace školního roku 2017/2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna
2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Opava stanoveny na období 5. března 11. března 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
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Rekonstrukce ve škole
Zatímco si všechny děti užívaly zaslouženého volna, ve škole se v době letních prázdnin opět budovalo.
Rekonstrukce se letos dotkly školní kuchyně, tělocvičny i všech tříd. Protože, stavební práce probíhaly najednou ve
všech prostorách školy, museli jsme, ač neradi, letos zrušit prázdninový provoz mateřské školy, nekonal se ani
tradiční prázdninový sportovní a jazykový tábor.
V učebnách v hlavní budově bylo nutné provést výměnu původních rozvodů vody. Zároveň s rekonstrukcí
stoupaček vodovodu a kanalizace jsme do všech tříd pořídili nová umyvadla a baterie, okolní obložení stěn a
nezbytnou výmalbu.

V tělocvičně byla vybourána původní luxferová okna, nová plastová okna jsou sice mnohem menší, zato je nyní
v tělocvičně daleko více světla a máme lepší možnosti větrání. Výměna oken je však pouze první etapou celkové
rekonstrukce tělocvičny, která nás v budoucnu ještě čeká.

V budově mateřské školy se uskutečnila dlouho očekávaná instalace výtahu ze školní kuchyně do přípravny jídla
v mateřské škole. Náročné nošení várnic a boxů s jídlem po schodech je tak již definitivně minulostí.

Všechny práce se zdařily a proběhly v dohodnutých termínech, proto bych ráda poděkovala za skvěle odvedenou
práci všem firmám a zaměstnancům, kteří se na těchto rekonstrukcích a následném úklidu celé školy podíleli. Naše
poděkování patří rovněž zřizovateli školy – obci Sudice, bez jehož podpory, aktivní účasti a finančního zajištění by
takovou akci nebylo vůbec možné zrealizovat.
Těšíme se spolu s našimi žáky z nově rekonstruovaných funkčních prostor a příjemného prostředí a věříme, že v
modernizaci školy a jejím vybavování budeme i nadále pokračovat.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy
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Fotbalové okénko



Bolatice na svém velkém hřišti porazily vysoko Sudice, sobota 12. 8. 2017
Sudicím dělalo po celý zápas problém velké hřiště v Bolaticích, se kterým se nemohly sžít. Přesto to mohli být hosté,
kdo mohl jít do vedení. Po lajně utekl David Havranke, přihrávkou našel Tomáše Riemela, který z pěti metrů
neprostřelil domácího brankáře Marka Wránu. Pak se hosté hodně zlobili, když rozhodčí neodpískal penaltu po faulu
na Tomáše Kalmuse. V 17. minutě se ujaly Bolatice vedení, když průnik do vápna přetavil ve vedoucí branku Tomáš
Sněhota - 1:0. O devět minut později si Sněhota svůj gólový průnik zopakoval - 2:0. Sudice mohl vrátit do hry po rohu
Michal Kryštof, který nezamířil hlavou do prázdné branky. Do dvou nadějných šancí se dostal i David Havranke.
Bolatice
pak mohly zvýšit skóre, ale ani Ondřej Langer, a Tomáš Sněhota své samostatné nájezdy
nezužitkovali. Hned zkraje druhého poločasu dovršil čistý hattrick bolatický Tomáš Sněhota, který v pokutovém území
propálil hostujícího brankáře - 3:0. Od té chvíle se hrál fotbal nahoru dolů s šancemi na obou stranách. Rozdíl byl v
tom, že Bolatice dvě využily, Sudice žádnou. V 61. minutě zvyšoval na čtyřbrankový rozdíl Tomáš Kretek - 4:0. O
deset minut později stejný hráč dovršil brankový účet zápasu - 5:0. Další šance za domácí zahodili Ondřej Langer,
Kristián Krečmer, Tomáš Sněhota. Za Sudice byli neúspěšní Marek Zeman, David Havranke a Patrik Vítek. Bolatice
tak zaslouženě zvítězily.
Sudice jasně dominovaly v první poločase, kdy si vypracovaly dvoubrankový náskok, který už ve druhé části
udržely. Neděle 20. 8. 2017 Sudice – Darkovičky B
Sudice byly v prvním dějství na trávníku jednoznačně lepším týmem. Už po pár sekundách centr Tomáše Riemela
promáchl domácí útočník David Havranke. Pavel Baránek nasmeřoval svou hlavičku o pár chvil později nad bránu. Ve
12. minutě se už Sudice radovaly z branky, když David Havranke přihrál Pavlu Baránkovi, který odcentroval do vápna,
kde našel Vojtěcha Kryštofa, který míč napálil pod břevno - 1:0. V dalším průběhu zahrával dva nebezpečné přímé
kopy Tomáš Kryštof, ale jeho střelám chyběly centimetry. Po půlhodině hry se dostaly k šanci i Darkovičky, ale Matěj
Lampart byl neúspěšný. Ve 38. minutě udělaly Darkovičky chybu v rozehrávce, míče se zmocnil Tomáš Riemel, který
ho poslal nekompromisně do sítě asi z dvaceti metrů - 2:0. Ještě v závěru poločasu se objevil v nadějné pozici
sudický Tomáš Kryštof, ale byl atakován obránci hostí a svou šanci nevyužil.
Hra se vyrovnává a Sudice přivádějí zápas k vítěznému konci.
Úvodních deset minut druhé části patřily Darkovičkám, které dokázaly Sudice zatlačit, ale své příležitosti proměnit
nedokázaly. Naopak byly to Sudice, které vstřelily další branku, když se David Havranke probil do vápna, a přihrávkou
pod sebe našel Tomáše Kryštofa, který umístil míč k tyči - 3:0. Darkovičky reagovaly tyčkou Milana Dudy. V 64.
minutě se už Darkovičky dočkaly, když centr Matěje Lamparta využil Michal Gai - 3:1. Pak se Sudicemi přehnala
průtrž mračen a ta lépe svědčila Darkovičkám, když se ve velkých šancích zjevil Milan Duda s Michale Gaiem, ale
oba neuspěli. V 71. minutě utekl po straně David Havranke, našel ve vápně Tomáše Zipse, jenž vrátil Sudicím
tříbrankový náskok - 4:1. Pak už se hrála partie nahoru dolů a Darkovičkám se ještě pět minut před koncem podařilo
snížit, když podruhé nakoukl do střelecké listiny Michal Gai - 4:2.
Po bezbrankové první půli se ujímají hned po přestávce vedeni Sudice. Bělá však v poslední půlhodině
výsledek pěti góly otáčí. Neděle 27.8.2017 Bělá - Sudice
Sudice přijely do Bělé pouze v jedenácti lidech. V prvním poločase se na trávníku hrála vyrovnaná a bojovná partie.
Hrálo se nahoru dolů od vápna k vápnu a šance se rodily převážně ze standartních situacích nebo po rohu. Bělá se
dostala do čtyř náznaků šancí. Jakub David pálil těsně mimo tři tyče. Martin Hiltavský v nadějné pozici špatně
zpracoval míč. Stejně se vedlo Danielu Davidovi a Martinu Papšíkovi. Sudice se dostaly ke dvěma nadějným šancím.
Tomáš Riemel kopal roh na zadní tyč, kde Michal Kryštof hlavou těsně minul. V závěru poločasu utekl po straně
David Havranke, který jedovatou střelu namířil těsně vedle. Druhá půle začala zostra. Hned na začátku pálily Sudice
těsně kolem břevna. Ve 47. minutě ze dvou metrů přestřelil Jiří Richter hostující klec. Hned z protiútoku se prosadily
Sudice, když centr Davida Havrankeho nadzvedl Marek Zeman a Tomáš Riemel střílel prakticky do prázdné branky 0:1. Od té chvíle začala hrát Bělá od podlahy a Sudicím pomalu začaly docházet síly. V 59. minutě ještě Martin
Papšík minul odkrytou branku. V 65. minutě se už domácí dočkali, když se z rohu prosadil hlavou Daniel David - 1:1.
V 68. minutě Martina Hiltavského ještě hostující brankář vychytal. O minutu později po závaru napálil Jakub David
tyčku. V 70. minutě už se Bělá z gólu radovala, když Martin Papšík prudkou střelou pokořil brankáře hostí Marka
Klimenta - 2:1. V 76. minutě s přispěním teče, pokořil sudického brankáře potřetí Jakub David - 3:1. V 82. minutě
uvolnil Martin Hiltavský svého jmenovce Papšíka a ten do protipohybu brankáře pohodlně vsítil branku - 4:1. Tři
minuty před koncem dostal Martin Hiltavský krásnou kolmici za obranu, nasadil kličku brankáři a uzavřel pohodlně
střelou do prázdné branky účet utkání - 5:1.
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Rozlosování fotbalových utkání podzim 2017
Dat
12.8.
20.8.
27.8.
3.9.
10.9.
16.9.
24.9.
30.9.
8.10.
15.10.
22.10.
28.10.
5.11.

Den
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE

Čas
17.00
17.00
17.00
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00

Domácí
Bolatice B
Sudice
Bělá
Sudice
Sudice
Závada
Sudice
Oldřišov B
Sudice

Hosté
Sudice
Darkovičky B
Sudice
Služovice
Bohuslavice B
Sudice
Dolní Benešov B
Sudice
Kozmice B
VOLNO
Sudice
Strahovice B
Štěpánkovice B
Sudice
Sudice
Hať B



Sportovní slavnost
TJ Sokol Sudice oslavila v roce 2017 již 70 let své činnosti. Sportovní slavnost, která se konala v sobotu 5.8.2017, se
nesla v tomto duchu.
Samotný program slavnosti začal dvě hodiny po poledni, kdy se utkala mužstva „starších pánů“ ze Sudic a polského
Kietrze. Sudickým pánům se podařilo zvítězit 3-2. Ve stejném čase se hrál i nohejbalový turnaj za účasti čtyř
sudických družstev.

Slavnost pokračovala zápasem benjamínků a v 17.00 hod. začalo hlavní utkání mezi TJ Sokol Sudice a Bolaticemi B.
Obě mužstva si vytvořila plno šancí a bylo se nač dívat. Z vítězství 4-3 se radovali hosté
z Bolatic.

Po zápase v osm hodin večer pak byla vylosována tombola, kde bylo více než sedmdesát cen. Samozřejmě se celé
odpoledne točilo kolo štěstí, připraveno bylo bohaté občerstvení. Po tombole pak začal disko karneval s DJ René
Smolkou. Počasí bylo celý den velmi slunečné, sportovní slavnost se určitě vydařila.


Beach volejbalový turnaj v Kobeřicích
V neděli 27.srpna 2017 se konal v Kobeřicích beach
volejbalový turnaj smíšených družstev. Z celkového počtu
8 mužstev se náš tým ze Sudic ve složení – Michaela
Kašná, Martin Kašný, Jiří Hartmann a Jana Murcková
umístili na krásném 6. místě.
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Zemní práce v blízkosti vodovodních
řadů se mohou prodražit
Při stavbě je potřeba respektovat základní podmínky a zjistit si, kudy prochází vodohospodářská
infrastruktura.
Ostrava 12. 7. 2017 –SmVaK Ostrava každý rok řeší havarijní stavy způsobené překopnutím vodovodních řadů nebo
přípojek uložených v zemi. Ve většině případů je zdrojem problémů fakt, že lidé situaci podcení a nenechají si přesně
vytyčit průběh podzemního vedení na daném pozemku.
„Jedná se o zhruba pět procent z celkového počtu poruch za rok. V roce 2016 se jednalo o 110 případů. Nejde tedy o
zanedbatelný počet. Přitom na podmínku a zároveň povinnost nechat si vytyčit, kudy infrastruktura pozemkem prochází, jsou
žadatelé upozorněni v oficiálním stanovisku vydaném naším oddělením vyjadřování,“ říká vedoucí oddělení vodovodů SmVaK
Ostrava Roman Bouda.
Ve vyjádřeních k záměrům, které přímo kolidují, případně se mohou přiblížit vodohospodářskému zařízení, jsou přitom uvedeny
podmínky, které je nutné dodržet při realizaci stavby. Základním předpokladem je povinnost stavebníka zajistit si na středisku
vodovodních sítí společnosti SmVaK Ostrava vytyčení vodohospodářského zařízení v terénu a respektovat ho.
Pokud stavebník při realizaci ignoruje trasu, kudy zařízení vede, případně o vytyčení vůbec nepožádá, vystavuje se riziku
dodatečných nákladů na změnu jeho stavby, případně přeložku zařízení. Nejzávažnějším důsledkem nezajištění si vytyčení
zařízení, případně nerespektování jeho průběhu, je přímé poškození vodohospodářského majetku. Při tom dochází
k mimořádnému riziku kontaminace pitné vody v síti nasátím okolní vody z místa poškození. „V těchto případech musí naši
pracovníci nad rámec provedení standardních manipulací na síti a odstranění poškození potrubí vyloučit riziko kontaminace vody
v síti. To zpravidla spočívá v oddělení postižené části vodovodní sítě, její důkladné dezinfekci, proplachu a odběru vzorků
s odvozem do akreditované laboratoře. Ta vyloučí, případně potvrdí na základě výsledků rozboru, zda došlo ke kontaminaci vody.
V případě negativního výsledku přistupujeme k neprodlenému obnovení standardní dodávky vody. V případě pozitivního výsledku
je nutné neprodleně přijmout další provozní opatření,“ vysvětluje Bouda.
Viníkovi poškození vodovodu nebo vodovodní přípojky se po obnovení standardní dodávky vody účtují dle platného ceníku
náklady na veškeré činnosti související s opravou poruchy, veškeré náklady související s odstavením a zprovozněním vodovodní
sítě včetně náhradního zásobování a nákladů na rozbory kvality vody (orientační rozbory přímo na síti a rozbory v akreditované
laboratoři), stejně jako uniklá voda a voda potřebná pro proplach sítě.
V konečném důsledku se náklady za nerespektování podmínky na vytyčení našeho potrubí mohou vyšplhat až na několik desítek
tisíc korun. Zároveň se viník vystavuje postihu ze strany příslušného vodoprávního úřadu, protože poškození vodovodu nebo
kanalizace nebo jejich součástí či příslušenství je podle zákona o vodovodech a kanalizacích klasifikováno jako přestupek
s rizikem uložení pokuty až do výše 50 tisíc korun.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
Pro editory











Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a
dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v ČR.
Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod.
V roce 2016 společnost vyrobila 62 036 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá spotřebě na obyvatele a den u vody fakturované celkem 128
litrů, u vody fakturované domácnostem 88 litrů.
Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť s délkou 1837 kilometrů v 80 městech a obcích. Na ni je připojeno více než
522 000 obyvatel. V provozu je 67 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 271 169 m3 za den. V roce 2016 odváděla společnost
odpadní vodu z 54 105 kanalizačních přípojek a bylo odkanalizováno více než 28 milionů m 3 odpadních vod.
Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v
Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je téměř 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou
kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí
Odry. Objem 112 vodojemů systému je 300 668 m 3 vody.
Rozhodujícím vlastníkem společnosti SmVaK je Aqualia Czech S.L.
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Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

3. Sudice za více než 200 let vlády Habsburgů (1526 - 1742)
Toto časové údobí je určováno především reformací a protireformací, dále také periodami ekonomického
rozvoje, ale také ničením v období třicetileté války.
Po smrti Ludwiga II. zvolili české stavy roku 1526 Ferdinanda I. z Rakouska z rodu Habsburgů českým a
maďarským králem. Tak se dostaly tyto země pod vládu Habsburgů, která trvala až do října 1918, téměř 400 let.
Sudice patřily státoprávně od roku 1526 k Rakouské monarchii, politicky ke Slezsku jako sousední
zemi Habsburgské koruny, správně pak ke Krnovskému knížectví.
Období do roku 1742 můžeme rozdělit na dvě rozdílné etapy:
1. Sudice v krnovském knížectví pod zeměpanskou vládou markrabích z rodu Hohenzollernů, 1523 – 1622;
období reformace
2. Sudice ve sjednoceném knížectví Opava/Krnov pod zeměpanskou vládou knížat z rodu Liechtensteinů,
1622 – 1742; období 30-ti leté války a zostřené protireformace.
3.1. Sudice v krnovském knížectví pod zeměpanskou vládou knížat z rodu Hohenzollernů (1523 – 1623)
V roce 1523 koupil markrabě Georg von Brandenburg Ansbach za 58.900 guldenů vévodství Krnov od Georga
von Schellenberg. Tím se stali markrabí na sto let Sudickými zeměpány. Vládcové z Hohenzollernů:
Georg „nábožný“ von Hohenzollern-Ansbach
Markrabě z Ansbachu 1515 – 1543, vévoda z Krnova 1523 – 1543;
Georg Friedrich von Hohenzollern-Ansbach
Markrabě z Ansbachu-Bayreuthu 1543 – 1603, vévoda z Krnova 1543 – 1603;
Joachim Friedrich von Hohenzollern-Brandenburg
Kurfiřt z Brandenburgu 1598 – 1608, vévoda z Krnova 1603 – 1607;
Johann Georg von Hohenzollern-Brandenburg
Vévoda z Krnova 1607 – 1621, vyhnanec, zemřel 1624
Za markraběte Georga se stal Krnov centrem protestantismu v Horním Slezsku.
1525 Velká německá selská válka
1530 Ve Slezsku se dělají přípravy k obraně proti Turkům.
Budují se opevnění kolem měst.
1530 V tomto období byla pravděpodobně postavena zvonice a hřbitovní zeď jako ochrana Sudických obyvatel.
1533 Dva evangelické šlechtické rody získávají Sudice (Statek a městečko); Johann Odersky z Liderzowa a
Bratři Matzakové z Ottenburgu.
Oderští z Liderzowa byli majiteli a patrony Sudic v letech 1533 – 1591.
1534 Dokument o osvobození od roboty pro obyvatele městečka Sudice vystaven Petrem Oderským
z Liderzowa.
1540 Sudice se stávají plně evangelické (viz. článek: Odkud pocházejí evangelici v Sudicích).
1540 – 1600 Sudice zažívají hospodářský vzrůst. Osiřelé dvory jsou obsazeny sedláky a zahradníky.
Existuje domněnka, že tito byli přivezeni z Horního Rakouska.
1616 Sjednocený zemský sněm Čech prohlásil rod Habsburgů za sesazený a zvolil vůdce protestanské unie,
kurfiřta Friedricha V. z Pfalce českým králem.
Vévoda Krnovský Johann Georg von Brandenburg se stal vrchním vůdcem slezských vojsk.
1620 8. listopad: Bitva na Bílé Hoře u Prahy.
Protestanské stavy jsou poraženy vojsky Ferdinanda II. (1619 – 1637)
27 osnovatelů, němců a čechů je popraveno 21. června na Pražském Staroměstském náměstí. Jejich veškerý
majetek je zkonfiskován.
Johann Georg von Brandenburg je poslán do vyhnanství, musí opustit zem. Knížectví Krnov dostává Karl von
Liechtenstein, věrný katolický přívrženec císaře, vévoda z Opavy.
Tím skončilo pro Sudice období rozvoje, také v Sudicích začala 30-ti letá válka a protireformace.

Pokračování na str. 15
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3.2. Sudice v sjednoceném Opavsko-Krnovském knížectví za vlády Liechtensteinů (1623 – 1742)
1614 Rakouský šlechtic Karl von Liechtenstein koupil za 150 000 guldenů lenní list nad Opavským knížectvím.
1620 Po bitvě na Bílé Hoře se stává Karl von Liechtenstein místodržícím císaře Ferdinanda v Čechách a
určujícím vůdcem protireformace.
1623 dostává Krnovské knížectví
1623 Sudickými zeměpány se stali do roku 1742 knížata von Lichtenstein. V obcích Krnovského knížectví
započali intenzivní rekatolizaci, podporovanou pověstnými Lichtensteinskými dragouny a řádem jezuitů.
1626 dánská vojska zničila Sudice, kostel a ves vyhořely
1627 Wallensteinova žoldácká vojska táhnou krajem
1627 22. až 29. července: Opava je dobyta Wallensteinem. Trestní soud a „lichtensteinská exekuce“ proti
kolaborantům. Opava musí zaplatit vysokou kontribuci (válečnou náhradu) jezuitům.
1629 12 urputných obyvatel Opavy je sťato před váhou na Horním náměstí
1642 V Sudicích se usazují švédská vojska. Sudice museli kromě zásobování platit ještě vysokou kontribuci.
Mnoho obyvatel zruinováno.
1648 Westfálský mír. V Sudiích začíná opět výstavba
1651 Katolický šlechtic Johann Benedikt von Pansky z Schebitz zesiluje protireformaci v Sudicích.
1692 Statkář Gottlieb Friedrich von Reiswitz se pokouší všemi prostředky odstranit městská práva Sudic.
1693 Duben: Jezuitská komise v Sudicích
k návratu protestantů do církve. Pořád ještě
existuje menšina evangeliků.
1712 Baroni z Hennebergu se stávají pány
v Sudicích.
Téměř 100 leté období míru od roku 1648
vedlo do roku 1742 k všeobecnému
hospodářskému a kulturnímu rozvoji země.
I v Sudicích to bylo zřejmé.
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Svatováclavský hudební festival 2017

Neděle
24.09.2017
v 17:00 hod

Vstupenky na koncert
Místo prodeje – Obesní úřad Sudice
Nám. P. Arnošta Jureczky 13
747 25 Sudice
Cena vstupenek:
180,- Kč (dospělí)
120,- Kč (studenti, senioři, ZTP)
50,- Kč (ZTP/P, děti)
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Pečujete o nevyléčitelně nemocného člena rodiny doma?
Řekněte si o pomoc.
Přijde-li chvíle, kdy není možné pokračovat v léčbě nevyléčitelné nemoci, kladou si nemocní
i jejich blízcí otázku: „A co bude dál?“ Přichází rozhodování, kdo bude o nemocného v domácím
prostředí pečovat, přicházejí obavy: „Zvládneme to sami? Je to vůbec možné?“ Je zcela přirozené
si tyto otázky klást, tyto obavy mít. Málokdo z nás ví, jak pečovat.
Mobilní hospic Ondrášek (MHO) pomoc s péči o nevyléčitelně nemocného
dospělého či dětského člověka nabízí, a to zdarma. Poskytuje nepřetržitou
zdravotní, sociální, psychologickou i duchovní podporu všem členům rodiny
v domácím prostředí. Pečující, klienti hospice, tak mohou zavolat o pomoc,
kdykoli potřebují nebo se kdykoli poradit, neví-li si rady.
Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vašeho města. Nebojte se ho kontaktovat.
K rozhodnutí vám může pomoci zkušenost těch, kteří už služby využili: „Sestra již od první
návštěvy poskytovala manželovi i nám (pečujícím) neuvěřitelnou podporu, vše v klidu vysvětlila, na
naše otázky neúnavně odpovídala, s pacientem jednala velmi důstojně, aplikovala medikaci a pořád
nás ujišťovala, že pečujeme správně.“
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA. Pomocí kampaně chce říci,
že je možné strávit poslední chvíle doma, že existují služby, které péči doma umožní. Už nyní můžete na
facebookovém profilu hospice shlédnout krátká videa, která vám přiblíží, proč a pro koho tady Ondrášek je.
Facebooková událost „DOMA: Týden pro mobilní hospic Ondrášek “, sděluje nejnovější informace. Od září
můžete očekávat články v časopisech a novinách, tváře týmu MH Ondrášek můžete vídat na
obrazovkách České televize a jejich hlasy slýchat v Českém rozhlase. V týdnu od 9. do 15. října pak
budete moci v Ostravě vídat MH Ondrášek v městské hromadné dopravě, kde na vás budou vykukovat
informační letáčky. V hospůdkách, kavárnách, restauracích i obchodech naleznete kasičky veřejné sbírky.
Zvláštností nebude ani to, pokud narazíte na pokoj s polohovacím lůžkem. V pondělí 9. října si můžete
udělat pohodlí jako doma a stejně jako zaměstnanci dalších organizací vyrazit do zaměstnání
v papučích, vyfotit se, sdílet na našem či svém facebookovém profilu a dát tak světu najevo, že
podporujete Mobilní hospic Ondrášek. My je mít budeme! Budeme moc rádi, pokud se jakkoliv zapojíte a
už teď se těšíme na vaše krásné papuče. Současně MH Ondrášek přizval k tomuto týdnu další hospice, a
tak se může stát, že na podobnou aktivitu narazíte i v městech, kde MHO nepůsobí.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409 411.
Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.

Kurz – Domácí hospicová péče pro děti

Poradenská místnost

Kurz – Základy psychosociální pomoci
rodině s navyléčitelně nemocným dítětem

Sudický zpravodaj

Str. 19

Sudický zpravodaj

Str. 20



Devátý ročník Festivalu kultury
a hlučínských řemesel
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již podeváté Festival kultury a hlučínských řemesel. V neděli 9. července se zde
již tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. V rámci bohatého programu se
představily dechové kapely Rohovanka, Hlučíňanka a Slezská kapela, folklorní soubory Karmašnice, Vlašanky a
Bolatické seniorky, taneční soubory Vřes, Slunečnice, Bobři, seniorky ze Závady a mažoretky MK Ballerisimo
Hlučín.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované výrobky,
keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty, výrobky pletené z papíru apod.
Ochutnat mohli např. domácí kozí sýry, bramboráky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho
nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do soutěže, městu Hlučín a
Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení
prodejních stánků, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji
za finanční podporu celé akce. Za rok u desátého ročníku na shledanou!
Mgr. Lenka Osmančíková


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
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
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