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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
první číslo zpravodaje roku 2017už bylo vydáno a dnes prvního března, začínám psát další díl
našeho nekonečného příběhu. V tomto týdnu, a to ještě v pondělí 27.2.2017, jsme zažili jeden
z nejteplejších zimních dnů za posledních padesát let. Teplota se i ve stínu pohybovala kolem
šestnácti stupňů celsia a byl krásný slunečný den. Našel jsem první rozkvetlé sněženky a nejen pár,
ale hned plno krásných rozkvetlých trsů. Takhle krásně si představuji začátek jara, které k nám
dorazí za tři týdny. Počasí v tomto týdnu bylo pak dále spíše aprílové - vítr, sluníčko, déšť či
sněhové vločky. Typicky březnově jarní počasí, přes den třeba krásně sluníčko a druhý den ráno mrazík. Dnes je
15. 3. a už jsem viděl kvést první petrklíče a krokusy. A pak 20. 3. 2017, chvíli před polednem, přišlo jaro. Počasí však
už bylo teplé, I bez kouknutí do kalendáře a večerní teplý vzduch nám říkal
– “jaro je tady”. Samozřejmě musíme počítat, že ještě přijdou nějaké
mrazíky, studené deště, ale jaro je opravdu tady. Konec března toho byl
příkladem, krásné teplé počasí se slunečními paprsky. Začátek dubna a
jeho první dekáda byla spíše aprílová, ale s celkem teplým počasím.
Aprílové počasí vydrželo do konce velikonoc a pak to přišlo - paní zima nás
přesvědčila, že se ještě nevzdává a ukázala nám své drápky. V noci z 18.
na 19. dubna začalo sněžit a napadlo přes patnáct centimetrů sněhu. Také
se hodně ochladilo a paní zima se na chvíli opět vrátila. Sníh vydržel jen
dva dny, vítr nám stále přinášel studený vzduch od zasněžených Jeseníků je prostě duben a ten zřejmě jiný nebude.
Když se vrátím k těm větrům, které nás potrápily poslední únorový víkend – jste si jistě všimli, že i přes větrné
počasí vydrželo veřejné osvětlení svítit po celou dobu. V loňském roce se nám podařilo najít místo, kde se při větru
dotýkaly elektrické dráty jeden druhého a veřejné osvětlení tak bylo vždy zkratem vypnuto. Samozřejmě hned o
prvním březnovém víkendu přišel vítr a opět nám sfouknul veřejné osvětlení. Asi proto, že jsem tady uvedl, že jsme
zřejmě odhalili místo, kde dochází ke zkratu na veřejném osvětlení a paní příroda mi dala okamžitě za vyučenou, kdo
tady velí . Naši dobrovolní hasiči měli v pondělí 27. 2. 2017 po třinácté hodině výjezd k odstranění spadlého stromu
mezi Sudicemi a Rohovem, kde vítr rozlomil korunu jedné z jabloní a ta spadla na silnici. Rychlým zásahem našich
dobrovolných hasičů jste zřejmě tuto událost ani nezaznamenali.
V pátek 17. 3. 2017 jsme na obecním úřadě přivítali nové občánky naší obce. V letošním roce jsme přivítali hned
osm nových občánků a to - Lindu Miklušovou, Šimona Bočka, Zoe Markušinskou, Nikol Levaiovou, Mikuláše Halfara,
Elen Šimkovou, Nikol Josefusovou a Dominiku Königovou. Děti ze základní školy si přichystaly krátký kulturní
program, poté jsme děti společně přivítali, předali jim dárky, maminkám předali kytičku a společně si připili skleničkou
na zdraví našich nejmenších spoluobčanů. Strávili jsme všichni příjemné chvilky u kávy a drobného pohoštění.
V měsíci březnu zaměstnanci obce vysbírali příkopy směrem na Rohov, Sciborzice Wielkie, Třebom a Ratiboř.
Výsledkem je více než třicet pytlů odpadků, viz fotografie. A bylo tam opět vše plasty, sklo, pleny použité i nepoužité, prostě na co si člověk vzpomene. A to si
myslím, že to neudělali občané naší obce, ale lidé projíždějící naší obcí. Byl jsem
také na procházce směrem ke splavu a v malém hájku před splavem jsem našel
hned dvě pneumatiky od osobního auta
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a kousek dál vysypanou hromadu popela, včetně použité dětské pleny. A tady jsem si jist, že to nebyl nikdo cizí, ale
občan naší obce. Nevím, co jej k tomu vedlo, ale zřejmě nedostatek rozumu. Protože v době kdy máme zajištěn svoz
veškerých odpadů, za který každý z nás platí, si ten někdo bez rozumu v hlavě, dá tu práci naložit popel a odvezt jej
do lesa. Co k tomu říci, když má zaplacenou popelnici a on si dá tu práci navíc. To samé s těmi pneumatikami,
dvakrát do roka máme velkoobjemový sběr na náměstí, kde také můžeme všechno, co doma nepotřebujeme
odevzdat. Smekám před všemi Vámi ostatními, kteří třídíte odpad, a děkuji Vám za to.
Mám k Vám všem dotaz - co s naším kluzištěm na Angru, napouštět jej jen na zimu pro bruslení a hokej, nebo
z něj udělat celoroční nádrž? Vaše odpovědi nebo návrhy můžete poslat ne e-mail: starosta@obecsudice.cz nebo
poslat dopisem na adresu OÚ, nebo vhodit do poštovní schránky na OÚ nebo do schránky v samoobsluze. Předem
děkuji.
Mám tady i jeden z mých postřehů - jelikož bydlím naproti hřišti, tak vidím, co se tam děje. A musím říci, že jsem
byl překvapen. Děti z naší obce se daly do hry fotbálku. Jeden den jich tam bylo 14, další den 16 a třetí den už 18
a hrály fotbal na celém hřišti, bez rozhodčího, bez dospělých, prostě si jen tak zahrály fotbal. A tak to bylo tři dny po
sobě, prostě paráda. Dá se říci, že děti v Sudicích se umí bavit i bez počítačů, na zdravém vzduchu a já jim fandím.
V pondělí 27. 3. 2017 se v naší obci opět ukázali po roce čápi, kteří přiletěli z teplých krajin, sice se zatím na
našem hnízdě neuhnízdili, ale už se nám podařilo zjistit jak postupovat, aby se nám je na hnízdo podařilo přilákat.
Také jsem slyšel, že čápi si k odpočinku vybrali komín na rodinném domku, kde bydlí svobodné děvče …..
V úterý 28. 3. 2017 naši dobrovolní hasiči pokáceli břízy na dětském hřišti u bývalého kina. O tomto kácení
rozhodlo zastupitelstvo obce již v loňském roce. Bylo k tomu také vydané potřebné správní rozhodnutí s povolením
tohoto kácení. Za břízy bude na dětském hřišti provedena nová výsadba stromků. Našim dobrovolným hasičům, bych
rád touto cestou poděkoval za jejich práci.
Ve středu 29. 3. 2017 se konal Den učitelů na městském úřadě v Hlučíně. Za Sdružení obcí Hlučínska, zde byly
předávány ocenění učitelům z celého Hlučínska. Na návrh rady naší obce, zde byla oceněna i naše paní ředitelka
Mgr. Ivana Kobzová. Paní ředitelce přejeme do další práce mnoho elánu, fůru dobrých kantorů a hlavně plnou školu
dětí. Zároveň ji děkujeme za to, co vše pro naši obec, školu a děti udělala.
Ve čtvrtek 30. 3. 2017 jsem za tankem objevil fůru starého
zrezivělého oplocení, kterou zde zřejmě v dobré víře zase odložil
nějaký nazdárek, který si s tímto šrotem nevěděl poradit a tak jej
věnoval naší obci. Vyklopil jej na trávník, přímo za tankem. Nevím
jak toto komentovat, kdybych takového dobráka chytil přímo na
místě, tak by mě asi soudili za nepříčetnost. A těch nešvarů jsem
opět viděl více, naše skládka na inertní odpad – to znamená suť,
cihly, kameny, beton – na této skládce uvidíte snad všechno. Naši
zaměstnanci museli celou skládku vysbírat od odpadů, které tam
nepatří. A další věc, zřejmě nejen v naší obci - někdo si na zahradě zasadí túje, když jsou ovšem túje moc velké, tak
co s tím. Zkrátit u země a milá obci - tady to máš a starej se. Nevím, proč si to lidé sadí kolem svých domů a pak to
zase odvezou na skládku nebo dokonce do našeho hnojiště. Myslíte si, že tam větve nebo dokonce kmeny shnijí? Ani
náhodou – dokonce se tam objevily růže, až čtyři metry dlouhé a šup s tím do hnojiště. Těch nešvarů je víc a nevím,
proč to někteří jedinci dělají. Někdy si člověk říká, že nemá sílu to opakovat pořád dokola, ale je to tak - třiďme odpad
tak, jak se má a příroda nám to vrátí. V opačném případě nám to vrátí také, ale v tom opačném slova smyslu a ještě
jednou - těm co třídí odpad, děkuji.
A také i něco pozitivního - v březnu jsme nakoupili zhruba padesát kusů ovocných stromků. Švestky, jablka,
hrušky, třešně a blumy. Dosadila se švestková alej ke mlýnu a ostatní stromky vysázeli zaměstnanci obce do první
aleje za římskokatolickým kostelem. Je to náš odkaz pro budoucí generace. Proto si jej chraňme.
V sobotu 1. 4. 2017 se konala na hřišti brigáda na
rekonstrukci antukového povrchu. Sešlo se nás tam skoro
deset, včetně dvou hochů ZŠ či jejich pana učitele. Bylo vidět,
že brigády se účastní ti, kteří kurt nejvíce využívají. Určitě
budeme v opravě kurtu pokračovat oplocením či sítěmi. Všem
brigádníkům děkuji za dobře odvedenou práci.
V neděli 2. 4. 2017 jsme společně vynesli z naší obce
Mařenu do splavu, kde jsme ji zapálili a hodili do potoka.
Nazdobili jsme pak krásné letečko a přinesli do Sudic jaro.
Letos to už byl jubilejní desátý ročník této krásné akce. Počasí
bylo jako vymalované a byla i slušná návštěva, kdy se do průvodu zapojilo skoro čtyřicet osob z naší obce. Cestou
jsme vyvolávali říkadla, za hlaholu klepaček. Měli jsme také několik občerstvovacích zastávek pro dospělé a
samozřejmě i nějaké ty sladkosti pro děti. A ty, které vydržely až do konce zpět na náměstí, byly odměněny znovu.
Byla to příjemná nedělní procházka a já děkuji všem, kteří na ni přišli. A také bych rád poděkoval Martinovi
Komárkovi, který nesl sám celou cestu Mařenu, kterou vyrobila paní Klingerová.
Pokračování na str. 3
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Ve čtvrtek 6. 4. 2017 krátce po patnácté hodině vyjížděli naši dobrovolní hasiči na ulici Stiborskou, kde naproti
kluzišti spadl strom a zůstal viset na drátech elektrického vedení. Společně s jednotkou profesionálních hasičů
z Opavy tento strom odstranili.
V sobotu 15. 4. 2017 se u památníku osvobození konal pietní akt k 72. výročí
osvobození Sudic. U tanku se nás sešlo kolem padesáti, včetně generálního
konzula Ruské federace, či zástupců kraje nebo armády ČR. Bylo tady i několik
přímých účastníků těchto bojů. Zazněla Česká hymna, několik krátkých projevů a
pak samotné pokládání věnců, Nakonec jsme si poslechli Večerku a čestnou
salvu. Děkuji všem, kteří si na Bílou sobotu udělali čas a tohoto pietního aktu se
účastnili.
A co nás čeká v dalším období? Podařilo se nám získat několik dotací, a to
z Ministerstva pro místní rozvoj na další, tentokrát workoutové hřiště, které rozšíří
možnosti ke sportování na dětském hřišti u kina. Další dotaci z téhož Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali na
opravu druhé kapličky na římskokatolickém hřbitově a třetí dotaci z Moravskoslezského kraje z Programu obnovy
venkova na rekonstrukci chodníku na ulici Ke hřišti. Samozřejmě jsou naplánované i další akce, jako oprava
antukového kurtu nebo rekonstrukce dvoupatrového plotu u hřiště. Ve škole o prázdninách dojde k rekonstrukci
vodovodů a odpadů, v jídelně se bude budovat výtah do MŠ a v tělocvičně se budou měnit okna. Samozřejmě jsou i
další práce kolem zvelebování naší obce.
Tak doufejme, že jarní počasí už zůstane jarním, že sníh už by letos na jaře mohl zůstat na horách. A aby se nám
v dalším období dařilo plnit si všechny plány a sny, nejen pracovní, ale i osobní. Přeji Vám příjemné prožití dalších
měsíců v pohodě, zdraví a dobrém rozmaru.
Petr Halfar, starosta
A na závěr místo motta doslova uvádím, co napsal o „Sudičanech“ sudický patriot Karl Wegener: „...1.000 obyvatel na
jednom idylickém místě, na kterém člověk na malém prostoru našel vše, co existovalo: chudé, bohaté, dobré, špatné,
tlusté, hubené, křesťany a nekřesťany, chytré a hloupé, namyšlené a prosté, ... obchodníky, řemeslníky, učitele,
sedláky, měšťany, pohraničníky a celníky, veselé a nešťastné...v Sudicích se dalo najít vše. Přes tuto různorodost
jsou všichni Sudičany.“


Akce na další období:
Víkend 06.a 07.05.2017 EKO Trhy – Teplo přátelské k životnímu prostředí, Pietrowice Wielkie, Polsko, družební
obec
Sobota
13.05.2017
XIII. Ročník o pohár starosty obce Sudice ve střelbě z malorážky SM,LM, 30 ran vleže,
začátek v 8.45 hod. ve střelnici
Pondělí 15.05.2017
Zápis do MŠ (od 12:30 – 16:00 hod)
Úterý
16.05.2017
Vystoupení ke Dni matek v ZŠ a MŠ
Čtvrtek
18.05.2017
Pasování předškoláků v MŠ Sudice
Pátek
26.05.2017
Zborovský závod branné zdatnosti ZŠ
Pátek
02.06.2017 Smažení vajec od 17:00 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice a rodiče
Sobota
03.06.2017
Kácení máje, od cca 19.00 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice
Sobota
03.06.2017
Dětský den, od 14.00 hod. na hřišti v Sudicích, pořádá ZŠ Sudice a sdružení STROM
Víkend 24. a 25.06.2017 Sudický odpust, Svátek patrona římskokatolického kostela.
V Sudicích na náměstí po oba dny- kolotoče, cukrová vata, cukroví,
domácí speciality, pečená kýta, makrely, langoše, placky, vařená
uzená žebra aj. Po oba večery Disko, v sobotu večer ohňostroj,
v neděli kulturní vystoupení a různá překvapení či hry pro děti i
dospělé
Čtvrtek
29.06.2017
Spaní s předškoláky v MŠ
Pátek
30.06.2017
Rozloučení s deváťáky, v 10.00 hod. na Obecním úřadě v Sudicích



Sudický zpravodaj

Str. 4





Slovo starosty:



Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče
voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc děkujeme!
Spoluobčanům
- za zametání, úklid chodníků a cest (hlavně od sněhu)
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…)
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, kácení stromů
- 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


Vítání občánků
V pátek 17. března 2017 proběhlo na Obecním úřadě v Sudicích vítání nově narozených dětí v r.
2016 a 2017. Maminkám starosta předal finanční dar, kytičku a dětem malou pozornost. Všem
dětem popřál hodně štěstí a zdraví do nového života.
Vítání se účastnilo celkem 8 dětí – Linda Miklušová, Šimon Boček, Zoe Markušinská, Nikol
Levaiová, Mikuláš Halfar, Elen Šimková, Nikol Josefusová a Dominika Königová spolu se svými
rodiči
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Pozor na platnost řidičského průkazu
Prvním lednem 2001 nabyl účinnosti nový zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2001 Sb.), v němž
je mimo jiné stanovena povinnost výměny tehdy platných řidičských průkazů. Zákon rovněž nově stanovil,
že řidičský průkaz má omezenou dobu planosti. Platnost řidičského průkazu lze najít ve zmiňovaném
dokladu na jeho čelní straně v bodu 4b.
Celorepublikově bylo v roce 2007 vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, celkem přes 800 tisíc.
Protože jsou řidičské průkazy vydávány s platností na deset let, jejich majitelé je musí vyměnit během
tohoto roku. Výměnu zatím provedlo přes 130 tisíc řidičů, stále tedy zbývá 670 tisíc průkazů, které by se
měly vyměnit v letošním roce. V březnu vyprší platnost zhruba 40 tisícům řidičských průkazů.
Z počtu 670 tisíc průkazů, které ještě nebyly vyměněny, jich je již 47 tisíc propadlých, protože si je řidiči
měli vyměnit během ledna a února tohoto roku, ale neučinili tak.
Za výměnu řidič neplatí žádný poplatek, a to ani v případě, že mu řidičský průkaz již propadl. Ovšem při
řízení motorového vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič vystavuje riziku pokuty, a to až do výše
2000 korun na místě, v případě správního řízení až 2500 korun.
Takže rada na závěr: zkontrolujte platnosti svého řidičského průkazu. V případě, že se jeho platnost
chýlí ke konci, nebo dokonce vypršela, navštivte příslušný odbor obce s rozšířenou působností
podle nahlášeného místa trvalého pobytu. Vezměte s sebou jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5
cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti, platný doklad totožnosti a stávající
řidičský průkaz.



Sudický zpravodaj

Str. 6

Občanské sdružení PS AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice - 800 13, Sudice, Luční 131, 747 25 Sudice,
tel. 608 867063

P R O P O Z I C E
XIII. ročník o Putovní pohár starosty Sudic
Disciplína :

SM, LM 30 ran vleže

Kategorie :

muži, ženy, junioři

Druh soutěže :

sportovně střelecká jednokolová soutěž

Pořadatel :

ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice

Datum konání :

13. května 2017 v 09:00 hod.

Místo konání :

střelnice v Sudicích

Sbor rozhodčích :

zajistí vlastní 2,3 třídy

Časový rozvrh :

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

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

průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně

Hodnocení :

součet kol se sečte, první tři

Odměny :

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

Technické ustanovení : terče dle pravidel sportovní střelby, střílí se na 50 m
zbraně a střelivo vlastní, startovné na zbraň činí 50,--Kč
Pojištění :

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

Různé :

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

Kontaktní adresa : Petr Weimann, Sudice Luční 131, 747 25, tel. 608 867063
Střílí se dle platných mezinárodních pravidel sportovní střelby ČR. Ochrana sluchu
povinná, ochrana zraku doporučena. Stojany na dalekohledy mají střelci vlastní !
Petr Weimann v.r.
Předseda PS AVZO TSČ ČR SK Sudice
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Marius Pedersen
!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Obecní úřad Sudice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden

v sobotu 13. května 2017 na těchto stanovištích:

NÁMĚSTÍ V SUDICÍCH

v době od 8:00 do 11:00 hod.

(před bytovým domem čp. 38)
Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesunuta do další obce.
V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených místech odpady v následujícím sortimentu:
-

olejové automobilové filtry – plechovky se zbytky barev – monočlánky –autobaterie –
zářivky, výbojky – znečištěné láhve a sklo od chemikálií – zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky – staré kosmetické přípravky – staré léky – vyjeté motorové oleje –
ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla – plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem,
vazelínou, barvami znečištěné textilie – fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od
sprejů – televizory – rádia – ledničky – domácí elektrospotřebiče – matrace – WC mísy
– umyvadla – koberce – linolea – kočárky – křesla – gauče atd.
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plásty.
Jelikož tyto sběry budou v obci organizovány každoročně 2x, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily
v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.

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





SVOZOVÝ KALENDÁŘ
PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY - vše do jednoho
OBEC SUDICE
pytle !!!
(svoz směsného komunálního odpadu v roce 2017)
sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen
LEDEN
3.1. 17.1.
ČERVENEC 4.7.
18.7.
PLASTY
ÚNOR 14.2. 28.2.
SRPEN
1.8.
15.8. 29.8.
PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od
BŘEZEN 14.3. 28.3.
ZÁŘÍ
12.9. 26.9.
bonbónů, oplatek a cukrovinek, obaly od chipsů, kávy,
DUBEN 11.4. 25.4.
ŘÍJEN
10.10. 24.10.
igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami
(kelímky od jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE
KVĚTEN 9.5. 23.5.
LISTOPAD 7.11. 21.11.
plasty (obaly od kečupů, hořčice, šamponů, pěny do koupele,
ČERVEN 6.6. 20.6.
PROSINEC 5.12. 19.12.
kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí,
svozový den ÚTERÝ - lichý týden - samolepka modrá 2017
čistících prostředků), obalový polystyren, plastové hračky,
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu
atd.
oznámena !
TETRAPACK
nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.
MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů
KOVOVÉ OBALY
kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté
sobota 13. května 2017
sobota 25. listopadu 2017
konzervy), plechovky od piva a jiných nápojů, drobné kovové
 předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka,

prázdné obaly čajových svíček, atd.
Svoz plastů, tetrapacku, kovových obalů a papíru - vždy první
čtvrtek v měsíci
UPOZORNĚNÍ !
Svoz komunálního odpadu a pytlů probíhá od 5:00 do 22:00
hod. !!! Nebudou sbírány žluté pytle s potiskem MP, ve
kterých bude komunál nebo bioodpad!


Nájem obecních pozemků v roce 2017 –
možnost placení v hotovosti - do konce
června 2017 !!!

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2017
– je nutné uhradit nejpozději do 31.8.2017 !!!
Bezhotovostně na účet obce – 1649306359/0800, variabilní symbol – 1340(č.p.),
příklad – dům s č.p. 20 - 134020
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016-2017
DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU
PROFESE – KADEŘNICE
Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti se stručnou náplní a znázorní formou
kreseb, prezentací, co daná práce obnáší. Ve čtvrtek 23. 2. 2017 jsme šli navštívit sudické kadeřnictví.
Ve velmi útulném a příjemném salonu krásy nás již očekávala zástupkyně profese „kadeřnice“ – paní Macová. Paní
kadeřnice si pro nás připravila velmi zajímavou ukázku, konkrétně jsme viděli melírování vlasů. Tato velmi oblíbená
úprava vlasů zaujala děvčata i chlapce. Paní Macová nám poté prozradila, co je hlavní náplní práce kadeřnice a
některým z našich dětí dokonce zkrášlila účesy. Děkujeme paní Macové za umožnění prohlídky salonu a připravenou
ukázku práce  Děkujeme také za velmi pěkné, zajímavé a poučné povídání a za krásnou úpravu našich vlasových
porostů.
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny










Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu
V rámci školního parlamentu padl návrh žáků 5. třídy zorganizovat Soutěž o
nejlépe vyzdobenou třídu. Soutěže se zúčastnilo všech devět tříd naší školy.
Každá třída si vylosovala určité téma, podle něhož pak byla třída zdobena.
Mezi vylosovanými tématy byla pohádka, ledové království, farma, knihy,
státy, youtubeři, Francie, zvířata a sporty. Během celého února měli žáci
každé třídy možnost nosit a vyrábět předměty splňující dané téma a zdobit
svou třídu. 22. 2. vybrala porota vítěznou třídu. Jelikož se všem třídám
výzdoba velmi povedla, bylo těžké vybrat vítěze. O první místo se po těžkém
rozhodování dělila 7. a 9. třída. 7. třída s tématem Francie a 9. třída s tématem sport. Obě tyto třídy byly odměněny
volným dnem pro uskutečnění výchovně-vzdělávací akce. Na třetím místě se umístila 3. třída, jejímž tématem byla
farma. Žáci a žákyně 5. třídy děkují všem za účast a především vedení školy za možnost uskutečnit tuto soutěž.
Žáci 5. třídy
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Pohádka o hudebních nástrojích „ Babička Chrota vypráví „
Děti z mateřské školy navštívil Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. s pohádkou Babička Chrota vypráví (PS. Chrota je starý hudební
nástroj, který celé vyprávění doprovází.) Na začátku si děti poslechly pohádku s písničkami o trampotách flétniček, které jim
způsobil beraní roh s trumpetou a o tom, jak jim nakonec pomohly ostatní hudební nástroje. Tuto pohádku děti samy doprovázely
zpěvem lidových písní. Po pohádce si znovu připomněly nejen názvy všech hudebních nástrojů, ale i jejich zvuk poslechem
krátkých ukázek hry na ně. Nakonec si děti mohly nástroje samy prohlédnout zblízka.
Radka Malchárková



Představení Vikingové - válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci
V pátek 24. 3. se tělocvična naší školy na chvíli proměnila v záliv s kotvící lodí Vikingů. Přiblížit život těchto lidí nám přijeli dva
členové SHŠ Renegáti z Pardubic. Všichni jsme mohli obdivovat nejen skvostný drakar ale také ukázky dobového oblečení,
zbraní, obrany či šermu. Udatnými válečníky se chtěli na pár minut stát také někteří žáci. Vybraní odvážlivci si vyzkoušeli
přilbice, vystoupali na palubu drakaru a dokonce se učili obranné manévry se štítem. Neobvyklé vystoupení mělo velký úspěch.
Mgr Lenka Sniegoňová
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Přátelské utkání v basketbalu
Ve čtvrtek 30. 3. 2017 naše dívky odehrály již tradiční přátelské utkání v basketbalu proti ZŠ Chuchelné. Děvčata se na toto
utkání moc těšily, protože v loňském roce tento zápas prohrály pouze o jeden koš a chtěly soupeřkám oplatit loňskou porážku.
Letos to tak vyrovnané nebylo. Naše dívky už od začátku byly lepším týmem a nakonec vyhrály vysoko 54 : 24.
Školu reprezentovala tato děvčata: Pavla Fojtíková, Karolína Šromová, Markéta Obrusniková, Eliška Michalíková, Magdaléna
Hantáková, Veronika Halfarová, Lenka Hanuschová, Dominika Strnisková a Kristýna Murcková
Mgr. Ondřej Pekárek





Zápis do 1. třídy zdárně proběhl
Dne 4. dubna 2017 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Doufáme, že si zápis do 1. třídy, jeden z důležitých životních
krůčků, užily nejen děti, ale také jejich rodiče. Většina předškolních dětí školu už znala, protože ji před blížícím se zápisem
navštívila. Samotný zápis probíhal v 1. třídě, kde děti ukázaly, co všechno umí a dovedou. Zatímco rodiče sepisovali potřebné
administrativní údaje, děti plnily několik úkolů, a
tím dokazovaly svou připravenost a zralost ke
školní práci. Po splnění všech úkolů si mohly
odnést hezký dáreček a pamětní list jako upomínku
na tento významný den. Pro školní rok 2017/2018
jsme zapsali 13 dětí ze Sudic, Rohova a
Třebomi. Děkujeme všem rodičům, kteří si pro
vzdělávání svého dítěte vybrali naši školu a těšíme
se na setkání v září 2017.









Sudický zpravodaj

Str. 11



PTAČÍ DEN
V úterý 4. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den na téma „ptáci“. Jak už
název napovídá, pozornost dětí se toho dne upínala na ptáky a na vše, co s nimi souvisí. Žáci,
rozdělení do 11 skupin, plnili úkoly a sbírali informace na 11 stanovištích. Stanoviště
organizovali žáci osmé a deváté třídy. Pro děti byly připravené vědomostní úkoly týkající se
krmení ptáků na krmítku a jejich poznávání. Prohlédnout si mohli budku se skutečným hnízdem a
různé způsoby hnízdění ptáků. Zaujalo i stanoviště se skořápkami a gumovým vajíčkem.
Zajímavé bylo dozvědět se, kam naši tažní ptáci odlétají na zimu a kteří to jsou. Náročným úkolem bylo popsat vajíčko, ptačí pero
a kostru ptáka. A naopak odlehčením bylo zahrát si ptačí pexeso nebo poskládat ptačí puzzle. Mladší žáci poprvé nahlédli do
mikroskopu, kde uviděli duté kosti a strukturu pera ptáků. Také hlasy ptáků zaujaly i ty nejmenší a ptačí křížovka potrápila snad
všechny. Nechyběli ani živí ptáci, kteří zpestřili náročné putování žáků. Projektovému dni předcházelo zdobení školy do „ptačího
hávu“, proto i na chodbách mohou žáci nadále načerpat spoustu informací a vidět výrobky, které většinou připravili sami ve
vyučovacích hodinách. Netradičně strávený den byl zajímavý nejen pro žáky, ale i pro nás pedagogy a věříme, že takto získané
znalosti a dovednosti žáci jen tak nezapomenou.
Ing. Hana Nováková, Mgr. Jaroslava Ratajová






Velikonoce v MŠ
Před těmito svátky probíhá v naší mateřské škole prodej velikonočních výrobků našich dětí i jejich rodičů. Kdo přišel, mohl si
vybrat z pestré škály ručních děl. Stoly byly plné kraslic, pomlázek, zajíčků, beránků, slepiček, zápichů a velikonočních přáníček.
U kávy a sladkého pohoštění, které maminky připravily, jsme na chvíli zapomněli na čas a nasávali jsme velikonoční atmosféru.
Veliké poděkování patří kolegyni Hance Svobodové, ale i velmi šikovným rodičům, kteří nás v těchto aktivitách podporují.
Radka Malchárková
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Přednášky v naší školce
Naše školka se zapojila do operačního programu Šablony pro ZŠ a MŠ I. Jednou
ze šablon je „tematicky zaměřené setkávání s rodiči dětí MŠ“. Setkávat se
budeme s rodiči 3x za jedno pololetí v průběhu 2 let. Naše první setkání bylo
22. února, kdy jsme se s pedagogickým odborníkem Bc. Silvii Šremerovou
bavili na téma „Školní zralost a Školní připravenost“. Na této přednášce se
rodiče dozvěděli, co by děti měly umět ve školce, co by měly zvládnout, než
nastoupí do 1. třídy a jak poznat školní zralost. V jakém případě je dobré
přemýšlet o odkladu školní docházky a kdy zajít na Pedagogickou
psychologickou poradnu.
Naše druhé setkání se konalo 20. března s psychologem Phdr. Janem Svobodou na téma „Povídání o dětech“, kde se rodiče
dověděli, jak dětem škodí počítače a nadměrné sledování televize. Jak důležitá je komunikace rodiče s dítětem.
A naše třetí setkání se uskutečnilo hned po velikonocích 19. dubna, kdy nás navštívila lektorka Mgr. Vladimíra Šaršová
z Pedagogicko psychologické poradny v Hlučíně. Tentokráte na téma „Poruchy chování aneb společně to zvládneme“.
Lektorka nás seznámila se školní zralostí dětí a objasnila, jak to chodí v pedagogicko psychologické poradně. JRodiče se
dověděli, jak se pozná, že děti mají nějakou poruchu a jak jim pomoci, aby se netrápily, co je to ADHD, porucha pozornosti,
dyslexie aj.
Chtěla bych všem rodičům, kteří přišli, poděkovat. Myslím si, že jsme si z těchto tematických setkání s odborníky všichni odnesli
mnoho cenných rad a zkušeností. Děkujeme
Radka Malchárková

Bc. Silive ŠREMEROVÁ

PhDr. Jan Svoboda

Mgr. Vladimíra Šaršová




Soutěž „O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ HMYZÍ HOTEL“
ZOO Ostrava vyhlašuje soutěž „O nejoriginálnější hmyzí hotel“, do které se přihlásil Ekotým naší školy. Vyrobíme na
školní zahradu příbytek pro samotářsky žijící hmyz (tzv. hmyzí hotel) a jeho vznik zdokumentujeme do krátkého
videa. Podle pravidel soutěže musí video obsahovat přípravu, samotnou stavbu a následně i hotový výtvor.
Kameramanem je Filip Hrušťák z 6. třídy a do výroby hmyzího hotelu bude ve velké míře zapojeno všech 10 členů
Ekotýmu. Dílo musíme dokončit do 15. května 2017 a do 15. června 2017 budeme netrpělivě očekávat vyhlášení
vítězů.
Držte nám palce … 
Ing. Hana Nováková
koordinátorka Ekoškoly
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Fotbalové okénko


Sudice doma se Závadou nezaváhaly - neděle 26. 3. 2017
Sudice se během zápasu ujaly až tříbrankového vedení, které Závada už jen
korigovala jednou brankou, asi deset minut před koncem.
Tomáš Kryštof zařídil Sudicím vedení. Na úzké hřiště do Sudic přijela Závada. V první čtvrthodině hry
se obě mužstva pouze oťukávala a žádná šance se neurodila. Po tomto opatrném úvodu se postupně začala více
osmělovat družina ze Sudic, která přejímala taktovku utkání. V 19. minutě se na půlící čáře zmocnil míče sudický
Tomáš Kryštof, který se individuálně uvolnil a ze třiceti metrů napřáhl ke střele a míč zaplul k levé tyči hostující kasy 1:0. I do konce poločasu diktovaly Sudice tempo hry. Několikrát nebezpečně zahrozily Pavlem Baránkem, ale jejich
akcím vždy chyběla finální fáze a úspěšná přihrávka. Do kabin se tak šlo za stavu 1:0. Sudice utekly o tři branky a
Závada už jen snížila. I úvod druhé půle patřil domácí eskadře. V 52. minutě stál na začátku gólové akce Tomáš
Kalmus, který vysunul na levé straně Tomáše Riemela, jenž míč odcentroval do vápna na Tomáše Zipse, který balón
nekompromisně napálil pod břevno hostující klece - 2:0. V 66. minutě po akci Pavla Baránka a Tomáše Riemela,
propálil vše, co mu stálo v cestě Vojtěch Kryštof - 3:0. Zhruba od 70. minuty převzala taktovku hry Závada a domácím
pořádně zatápěla. Nejdříve Lukáš Staňo napálil míč do břevna. V 81. minutě po centru Padycha snižoval Václav
Ritnošík - 3:1. V 84. minutě napálil sudický Michal Pitra tyč a odražený míč, který směřoval do sítě, tečoval v ofsajdu
stojící Zeman do sítě, a tak branka nebyla pro ofsajd uznána. Hned vzápětí byl v pokutovém území Sudic faulován
Daniel Gryz, ale penaltu Ritnošíkovi lapil domácí brankář Jiří Plachtzik. Pak se už jen střetnutí dohrávalo.
Bohuslavice přetlačily Sudice sobota 1. 4. 2017
Po první části vedly Bohuslavice o dvě branky. Sudice hned po pauze snížily, ale Bohuslavice za chvíli hned vedly o
dvě branky. Sudicím se už podařilo jen snížit. Bohuslavice se těsnou výhrou nad Sudicemi dotáhly na lídra z tabulky z
Dobroslavic na pouhé dva body, a to ještě mají zápas k dobru. V prvním dějství byly o něco lepším týmem. Více šancí
však měly Sudice. Jako první zahrozily právě Sudice, když přímý kop Tomáše Zipse, vytáhl na roh brankář Jakub
Cyrus. Ve 28. minutě využil zaváhání hostující obrany Jan Krupa, který střelou podél brankáře napnul síť - 1:0.
Následně Sudice zahodily dvě tutovky, když nejdříve hlavou mířil Tomáš Riemel těsně vedle. A chvíli po něm zase
střela Davida Havrankeho jen těsně minula tyč domácí klece. I druhý gól Bohuslavic padl po chybě hostující
defenzivy, kterou využil Václav Mička - 2:0. Do kabin tak šla domácí letka s dvoubrankovým náskokem. Ve druhém
dějství byly už lepším manšaftem Sudice, které svého soupeře přitlačily. Po pěti minutách hry byly odměněny, když
Lukáš Kartous milimetrově našel Tomáše Kalmuse, který si udělal dva domácí obránce a z hranice šestnáctky zamířil
k tyči - 2:1. V 52. minutě se objevil v nadějné pozici Vojtěch Štefek, ale hostujícího brankáře nezaskočil. V 56. minutě
fauloval hostující Andreas Schwenzner domácího hráče Jana Krupu a penaltu zkušeně proměnil Michal Šramel - 3:1.
O chvíli později mohl definitivně srazit Sudice do kolen Krupa, ale jeho slabá střela nemohla hosty ohrozit. Od
šedesáté minuty měly Sudice trvalou převahu. Bohuslavice čekaly na brejky, které jim moc nevycházely. V 75. minutě
vykřesal naději pro Sudice Tomáš Kalmus střelou do šibenice, když využil přesného centru svého jmenovce Zipse 3:2. Hosté pak vrhli všechny své síly do útoku. K největší šanci se dostali pět minut před koncem zápasu, když
nejdříve střelu Marka Zemana zblokovala domácí obrana a následná dorážku Patrika Vítka mířila těsně mimo. Pak se
už zápas jen dohrával a na výsledku se nic nezměnilo.
Oslava fotbalu byla k vidění v Sudicích – neděle 9. 4. 2017.
Hrál se otevřený fotbal, který nabídl divákům devět branek, navíc s vítěznou tečkou pro domácí ekipu. Výborný zápas
se odehrával v Sudicích, kam přijela družina z Dolního Benešova. Už ve 2. minutě zahrával rohový kop Tomáš
Riemel a míč dorazil do hostující branky Pavel Baránek - 1:0. Po deseti minutách hry prodloužil Tomáš Zips míč na
Tomáše Riemela, který svou slabší pravou nohou poslal balon do brány - 2:0. Pak už začal čarovat hostující brankář
Jan Kozel, který začal přivádět domácí Sudice k zoufalství. Tomáš Riemel v nadějné pozici pálil jen do něj. Stejně se
vedlo i Pavlu Baránkovi o chvíli později, když opět nepřelstil Kozla. David Havranke v tisíciprocentní šanci taky
zaváhal. Tomáš Kryštof nedokázal propasírovat míč za Jana Kozla. Další, kdo si na něm vylámali zuby, byli opět
Kryštof s Havrankem. Ve 42. minutě si postavil benešovský Lukáš Stříbný míč k přímému kopu a šikovně obstřelil zeď
a bylo to 2:1. I druhá půle začala tlakem Sudic. Nadějné tutovky zavraždili opět David Havranke a Tomáš Riemel. V
57. minutě zahrával roh Tomáš Riemel, míč se dostal k Michalu Pitrovi, který ho poslal z dvaceti pěti metrů pod
šibenici - 3:1. Po hodině hry si Tomáš Kryštof obešel dva obránce a vypálil. Brankář jeho střelu vyrazil a David
Havranke konečně protrhl střeleckou smůlu - 4:1. V 73. minutě Andreas Schwenzner našel přesně Davida
Havrankeho, který nasadil kličku hostujícímu brankáři a zasunul míč do brány - 5:1. V 76. minutě se konečně dostali
ke slovu i hosté, když Michal Spruch vybídl ke skórování Michala Večerka - 5:2. V 82. minutě se po rohu Tomáše
Riemela nejlépe zorientoval na malém vápně Tomáš Kryštof a propálil brankáře - 6:2. Poslední branku zápasu vsítil v
85. minutě Pavel Kozelek střelou podél domácího brankáře - 6:3. Poslední šanci zahodil domácí Marek Zeman, který
obstřelil brankáře i s brankou.
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Sudice po prvním poločase vedly o tři branky. Ve druhém pokračovaly v tlaku. Své šance ale nevyužily, a Darkovice
díky stoprocentnímu využívání šancí skóre srovnaly. Neděle 16. 4. 2017
Po celý zápas dominovala na trávníku družina ze Sudic. Ta šla do vedení už ve 4. minutě, když přihrávka Tomáše
Zipse, našla Tomáše Riemela, který placírkou zamířil k tyči - 0:1. O chvíli později trefil domácí tyč Tomáš Kalmus.
Ve 22. minutě převzal míč Tomáš Kryštof a z dvaceti pěti metrů napálil míč pod břevno do sítě - 0:2. Po půlhodině
hry se zjevil ve velké šanci David Havranke, ale nebyl úspěšný. Pak se začala do hry dostávat trochu i domácí
družina. V 36. minutě dostal domácí útočník Aleš Kremser míč za obranu a zkušeně zavěsil - 1:2. Vzápětí ale vrátil
hostům dvoubrankové vedení Tomáš Riemel, který střelou z hranice zamířil přesně k tyči - 1:3. Ve 41. minutě zatřásla
břevnem střela Tomáše Kryštofa. V závěru poločasu zvyšoval na tříbrankový rozdíl střelou z dálky David Havranke 1:4. Ve druhém poločase nadále Sudice měly převahu, ale góly paradoxně střilely Darkovice. Hned zkraje poločasu
měly Sudice tisíciprocentní šanci, kdy David Havranke napálil břevno, a dorážka Tomáše Riemela si nenašla
správnou cestu. Ve 49. minutě vypálil Aleš Kremser, balon hostující brankář vyrazil do břevna a od břevna se mu
odrazil na záda a do brány - 2:4. V následující desetiminutovce opět Sudice několikrát zatřásly domácí brankovou
konstrukci. Dvakrát zatřásl břevnem David Havranke, jednou Tomáš Kryštof a jeho jmenovec Zips. V 59. minutě snížil
na rozdíl jediné branky Jan Timel a Sudice se začaly strachovat o výsledek - 3:4. David Havranke napálil sice tyčku,
ale hosté si už další šance nevypracovali. Šok pro Sudice přišel v 88. minutě, když dostal pas mezi obránce Aleš
Tvrdý a prudkou střelou pod břevno zajistil svému mužstvu bod - 4:4.
Sudice už po půli vedly devítibrankovým rozdílem. Na počátku druhého poločasu přidaly desátou branku. Pak se
jejich brankostroj zastavil a skóre se zastavilo na konečných 10:0. Neděle 23. 4.2017
Celý zápas připomínal hru kočky s myší. Oldřišov hrál pouze v deseti lidech a Sudice na trávníku jasně dominovaly.
Poprvé domácí družina pokořila hostující obranu už po dvou minutách hry, když Lukáš Kartous načechral balon z
pravé strany a Vojtěch Kryštof uklidil balon přesně k tyči - 1:0. V 7. minutě vyslal Tomáš Kryštof kolmicí za obranu
Davida Havrankeho a ten se poprvé v zápase prosadil - 2:0. V probíhající desáté minutě utekl po straně hřiště Tomáš
Zips, našel na malém vápně Davida Havrankeho, který byl neomylný - 3:0. Ve 14. minutě byl faulován v pokutovém
území hostů Tomáš Kryštof a jeho bratr Vojtěch poslal míč do protipohybu hostujícího brankáře - 4:0. V 16. minutě
střelu Tomáše Kryštofa tečoval oldřišovský Michael Ulička do brány - 5:0. O minutu později Tomáš Kryštot uklidil svou
střelu k tyči - 6:0. Po šesté brance se domácí brankostroj trošku zpomalil. Ve 26. minutě zkompletoval hattrick David
Havranke - 7:0. Osmou branku přidal po centru Vojtěcha Kryštofa patičkou Tomáš Riemel - 8:0. Čtyři minuty před
přestávkou zahrával rohový kop Tomáš Zips, míč se odrazil Tomáši Kalmusovi, který jej z voleje napálil
nekompromisně k tyči - 9:0. Po přestávce z první vážnější akce navyšovaly Sudice na desetibrankový rozdíl, když si
Tomáš Kryštof udělal dva protihráče a zpoza vápna zametl míč do brány - 10:0. Pak už Sudicím zvlhl střelecký prach,
i když nějaké šance si vypracovaly. Střídající Marek Zeman zahodil tři vyložené šance, Ladislav Hlaváč selhal ve dvou
a Tomáš Riemel v jedné. Domácí zápas v poklidu dohráli a připsali si tři body.


VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 8. dubna 2017 se uskutečnil v Základní škole v Kravařích volejbalový turnaj s názvem

„Jarní prajzská liga ve volejbale kantorů a hostů“.

Za obec Sudice se ho zúčastnilo družstvo ve
složení – Martin Kašný, Michaela Kašná,
Šárka Hlubocká, Jiří Hartmann, Jiří Lasák,
Jana Murcková a Kateřina Stříbná, spolu
s Petrem Halfarem, který tentokrát nehrál, ale
aspoň povzbuzoval. Byl to turnaj smíšených
družstev – minimálně 3 ženy v družstvu. Turnaj
proběhl ve výborné sportovní náladě.



Všichni hráči volejbalu v Sudicích už se těší na
volejbalový turnaj, který sami pořádají, a to
v neděli 30. dubna 2017 v tělocvičně ZŠ
v Sudicích od 9 hod.
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

III. Státní, politická a správní příslušnost Sudic do roku 1920
1. Sudice v moravském markrabství
(1220 – 1320)
2. Sudice jako část Opavska pod řčeskou Korunou (1318 – 1526)
2.1. Sudice v jednotném Opavském vévodství
(1318 – 1377)
2.2. Sudice v Krnovském částečném knížectví za Přemyslovců
(1377 – 1493)
2.3. Sudice v Krnovském částečném knížectví za Schellenbergů
(1493 – 1523)

3. Sudice za více než 200 let vlády Habsburgů (1526 – 1742)
3.1. Sudice v Krnovském částečném knížectví za vlády Brandenburgských markrabích
(1523 - 1623)
3.2. Sudice v sjednoceném Opavsko-Krnovském knížectví za vlády Liechtensteinů
(1623 - 1742)
4.

Sudice za téměř 180-ti leté pruské vlady (1742 - 1920)
4.1. Sudice, Hlubčický kraj (1742 – 1817)
4.2. Sudice, Ratibořský kraj (1818 – 1920)

III. Státní, politická a správní příslušnost Sudic v letech 1220 - 1920
1. Sudice v moravském Markrabství (1220 – 1320)
Sudice byly založeny zhruba v roce 1220 Moravskými markrabími a patřily s okolními obcemi od tohoto okamžiku
státoprávně k Českému království, politicky k Markrabství moravskému, správně k Holasické nebo Opavské provincii,
církevně k Olomoucké Diecézi. Jazykem Sudických obyvatel byla Němčina, Latina byla úředním jazykem, čeština
hovorovým jazykem šlechty. Tato situace trvala asi 100 let.
Časová posloupnost důležitých událostí
1137 Klodzká mírová smlouva
Konec války mezi Polskem a Čechami o jižní Poodří.
Pština se stává hranicí, sídelní oblast Golensitzů je rozdělena a dostává se k Moravě
Oblast okolí Sudic se dostává k Moravě a stává se hraniční oblastí s Polskem.
Pština je jen 6 km vzdálena (Wojnovice). Stává se politickou, církevní a jazykovou hranicí.

1200 Začátek plánovité výstavby v provincii „Holasice“ na Opavsku díky českému králi Otakarovi I. (1197 – 1230)
a moravskému markrabímu Jindřichu Vladislavovi.
1201 Církevní obce na Opavsku jsou vyčleněny z Vratislavské diecéze a jsou přičleněny k diecézi Olomoucké.
Spor obou biskupů kvůli této záležitosti trval do roku 1229.
1220 Založení města Sudice s farním kostelem, farní školou, Erbrichterei a mlýnem. Hrad se stává sídlem purkrabího jako
úředníka markraběte.

12. srpna: První úřední zmínka o Sudicích v dokumentu moravského markraběte (farář Petr)
1241 Útok Mongolů. Mongolové vítězí v bitvě u Legnickiego Pole.
Mongolové zbytečně obsazují opevněná města Opavu a Ratiboř, zpustošují okolí a také Sudice.

1253 Poláci a Malorusové obsazují jako spojenci maďarského krále Bély IV. Opavu.
Sudice a okolí jsou zpustošeny.

1253 Za krále Otakara II. (1253 – 1278, od roku 1247 markrabě) a biskupa olomouckého, Bruno Grafa ze
Schaumburgu a Holsteinu (1245 – 1281) vrcholí osídlování.
Sudice zažívají hospodářský rozvoj. Kolem roku 1250 dostávají městská a tržní práva (Datum ale není potvrzeno).

Pokračování na str. 16
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1269 Král Otakar II. propůjčuje svému nevlastnímu synovi Mikuláši I. (1269 – 1310) titul „Pán z Opavy“. Vzniká
Opavská provincie jako samostatná správní jednotka.
1306 Zavražděním krále Václava III., vnuka Otakara II., končí dynastie Přemyslovců, kteří byli od roku 850 do
roku 1306 českými knížaty a králi.
Českou korunu přebírají panovníci Luxemburského rodu (1306 – 1437).

2. Sudice jako část Opavska pod českou Korunou (1318 – 1526)
Za těchto 200 let příslušnosti k české Koruně zažily Sudice střídavý osud, obrovský rozkvět za císaře Karla IV.,
pak téměř 80 let války a ničení.
Politicky patřily Sudice od roku
1318 do 1377 k sjednocenému vévodství Opava; od
1377 do 1493 k částečnému knížectví krnovskému za Přemyslovců;
1493 do 1523 k částečnému knížectví krnovskému za Pánů z Schellenbergu.
2.1. Sudice v jednotném Opavském vévodství (1318 – 1377)
V roce 1318 uskutečnil král Johan (1310 – 1346) z rodu Luxemburgů státoprávní odtržení Opavska od Moravy.
Hranicí se stává linie Moravice – Odra.
Mikuláš II. (syn Mikuláše I.) z rodu Přemyslovců se stává knížetem samostatného Opavského vévodství (1318
– 1365). Z vévodství se stal samostatný správní organismus pod přímou svrchovaností českého krále. Dostává
vlastní soudní ústavu.
Časová tabulka důležitých událostí
1318 Sudice vystupují politicky ze svrchovanosti moravského markrabství a stávají se součástí Opavského vévodství.
Mikuláš II. se stává jako zeměpán patronem Sudic. Na hradě spravuje zeměpánská práva purkrabí.

1337 Král Johan dává Mikuláši II. (ženatý se sestrou vévody Lestka z Ratiboře) Ratibořské vévodství, které
zůstává spojeno téměř 200 let až do roku 1526 s Opavskem. Mikuláš II se tímto stává slezským
knížetem.
Od tohoto okamžiku můžeme počítat Sudice ke
Slezsku. Téměř 600 let, do roku 1928patřily Sudice
Slezsku.
1327 Mikuláš II. prodal nebo daroval Sudice ratibořským
dominikánům.
1331 Sudice musí kvůli údržbě mostů dodávat obilí
(mostní obilný registr). (V opavském archívu
existuje registr ještě dnes)
1337

1346

Za Karla IV. (1346 – 1378) zažívají země
hospodářský a kulturní rozvoj

Sudičtí občané jsou úředně jmenováni:
1331 Heynmanno (Heinmann) de Czudicz Ratibořským
radním a stejně tak
1361 Christian Czaudizcz Ratibořským radním.
1403 Magistr Jan ze Sudic rektorem opavských škol.

1377 Po smrti Mikuláše II. je Opavské vévodství
rozděleno mezi jeho dědice.
Sudice se dostávají do částečného knížectví Krnov,
ve kterém patřily správně 365 let až do roku 1742.

Pokračování na str. 17
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PF PLASTY CZ s.r.o.
naše společnost AKTUÁLNĚ
NÁSTROJÁŘ pro výrobu a opravy forem
Požadavky: - SŠ / strojírenský obor,
- znalost čtení technických výkresů a práce s měřidly,
- praxe v oboru vítána.
Mzda: 16.000 – 30.000 Kč
OBRÁBĚČ KOVŮ (obsluha CNC)
Požadavky: - vyučen ve strojírenském oboru, praxe vítána,
- znalost čtení technických výkresů a práce s měřidly,
Mzda 16.000 – 30.000 Kč
OBRÁBĚČ KOVŮ (obsluha frézky, brusky, atp.)
Požadavky: - vyučen ve strojírenském oboru, praxe vítána,
- znalost čtení technických výkresů a práce s měřidly,
Mzda: 14.000 – 26.000 Kč
SEŘIZOVAČ LISŮ v plastikářské výrobě
Požadavky: - vyučen ve strojírenském oboru a
znalost čtení technických výkresů,
- praxe seřizovače vstřikolisů minimálně 2 roky,
- ochota práce v nepřetržitém provozu.
Mzda: 16.000 – 30.000 Kč
OBSLUHA LISŮ v plastikářské výrobě
Požadavky: - zájem pracovat, manuální zručnost,
pečlivost, zodpovědnost,
- ochota práce v nepřetržitém provozu.
Mzda: 14.000 – 20.000 Kč

HLEDÁ PRACOVNÍKY na pracovní pozice:

REFERENT CONTROLLINGU
Požadavky: - SŠ/VŠ ekonomického oboru
- dobrá znalost exelu a znalost IS SAP výhodou.
Mzda: 17.000 – 24.000 Kč
SMĚNOVÝ MISTR
Požadavky: - SŠ technického směru
- dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita
- znalost práce s MS Office, znalost IS SAP výhodou,
- ochota pracovat
Mzda: 22.000 – 35.000 Kč
ELEKTRIKÁŘ pro údržbu a opravu strojů
Požadavky: - zkoušky podle § 14 vyhl. 50/78 § 6 o odborné
způsobilosti v elektrice
- ochota práce v nepřetržitém provozu
Mzda: 20.000 – 32.000 kč
KONSTRUKTÉR
Požadavky: - SŠ/VŠ strojní vzdělání a čtení výkresové dokumentace
- komunikativní znalost AJ/NJ
- zkušenost s 3D konstrukčním systémem
- znalost problematiky vstřikování plastů, praxe
Mzda: 16.000 – 30.000 Kč
VEDOUCÍ PRACOVNÍK MEZIOPERAČNÍ KONTROLY
Požadavky: - SŠ s maturitou
- znalost ISO 9001 a ISO/TS 16 949 výhodou
- základy AJ, popř. NJ, práce na PC-Word, Exel, řid.průkaz sk.B
Mzda: 20.000 – 30.000 Kč
VEDOUCÍ PRACOVNÍK V PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBĚ
Požadavky: - SŠ s maturitou – strojírenského zaměření výhodou
- praxe v řídící funkci 5 let
- řidičský průkaz sk. B, práce na PC
Mzda: 22.000 – 35.000 Kč

Aktuálně volné pozice na www.pfplasty.cz
PF PLASTY CZ s.r.o., Masarykova 144, Chuchelná, tel: +420 553 750 208, e-mail: zamestnani@pfplasty.cz
NABÍZÍME: - PŘÍPLATEK ve výši 6 Kč za práci v odpoledních a 11 Kč v nočních směnách, - PŘÍSPĚVEK na PENZIJNÍ PŘIPOJ. ve výši 500 Kč/měs.
(po prvním roce práce pro společnost),
- PŘÍPLATEK ve výši 25% za práci v sobotu a neděli a práci přesčas, - MIMOŘÁDNÝ BONUS za docházku ve výši 2.600 Kč měsíčně,
- PŘÍPLATEK za práci v nepřetržitém pracovním režimu ve výši 9 Kč, - měsíční PRÉMIE závisející na společností dosahovaných hosp.
výsledcích ve výši až 30% mzdy,
- STRAVOVÁNÍ v AREÁLU SPOLEČNOSTI s PŘÍSPĚVKEM zaměstnavatele, - pololetní ODMĚNA závisející na společností dosahovaných
HV ve výši 4,5% pololetní mzdy.
- 5 dnů DOVOLENÉ NAVÍC (celkem 25 dnů v kalendářním roce),


Do Muzea Hlučínska symbolicky zavítali Masaryk s Benešem
Stejně jako jarní příroda začíná pomalu hýřit barvami rašících květů, tak prostory Muzea Hlučínska ožily
nejroztodivnějšími tvary vystavovaných klobouků. Až do června zde totiž bude k vidění výstava s názvem Dámy
a pánové, držte si klobouky!
Na výstavě je prezentováno více než 100 klobouků, prostřednictvím kterých je zachycen jak průřez vývojem
pokrývek hlavy za posledních 200 let, tak i rozličnost forem tvarů a materiálů. Exponáty zachycují výstřelky
dámské i pánské módy, vojenské přilby a čepice, klobouky kočích a lokajů, pokrývky hlavy podle různých
profesí, ale třeba i klobouky náboženského charakteru. Návštěvník tak bude moci porovnat kvadrátky kněží i
rabínů, nebo se pokochat krásou kardinálského klobouku. Výstava obsahuje i nejrůznější pokrývky hlavy ze
všech koutů světa. Indonésii reprezentují svatební čepice, severní Ameriku zastupuje pravé mexické sombrero,
klobouk kovboje a černošského sluhy. Mezi vystavenými exponáty je k vidění také klobouk z Číny nebo
z Uzbekistánu. Milovníky přírody pak jistě zaujmou pokrývky hlavy vyrobené z houby choroše, lesní trávy nebo
smrkové kůry. Část výstavy je věnována výrobě klobouků, která má u nás dlouholetou tradici. Pro návštěvníky je připraven krátký film, který
dokumentuje celý výrobní postup od králíka spokojeně přežvykujícího zelný list, až po výslednou buřinku. „Málo se ví, že novojičínské fabriky
zásobovaly svými výrobky téměř celý svět. Například klobouky kovbojů se nevyráběly v Americe, ale u nás. Ze Spojených států se dovážela
bobří srst, z níž se v Novém Jičíně vyráběly speciální klobouky, a ty pak putovaly zpátky do Nového světa,“ přiblížil jeden z aspektů
kloboučnické výroby ředitel muzea Metoděj Chrástecký. „A další zajímavostí je, že jeden z pobočných závodů jičínské firmy Hückel,
předchůdce dnešního Tonaku, byl v německé Ratiboři. Výroba tedy nebyla výlučnou záležitostí Nového Jičína,“ doplnil ředitel. Největší lákadlo
ovšem představují klobouky a čepice tří československých prezidentů, kteří navštívili Hlučín. Součástí výstavy je také fotokoutek, kde si
návštěvníci mohou některé klobouky sami vyzkoušet. Výstava klobouků byla realizována ve spolupráci s Muzeem Novojičínska a potrvá do
9. června 2017.
Jiří Neminář
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Změna televizního vysílání02Bře2017
„Povinná“ výměna televizí a set-top boxů. Spuštění DVB-T2 se blíží!
Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi je analogové. Přišli jsme na to, až když jsme
zjistili, že ho nahradí vysílání digitální a my
musíme nakupovat nová zařízení, set-top
boxy a tak dále. A historie se opakuje. Sotva
jsme si zvykli používat dva ovladače nebo
jsme si pořídili novou televizi, už je tu hlášení
o další změně. Obyčejné digitální vysílání s
označením DVB-T už nám stačit nebude, na
scénu se chystá DVB-T2.
Co to vlastně znamená?
DVB-T2 je novou formou digitálního vysílání. Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím
přímo potvrzené - například zvýšená kvalita obrazu, zvýšení počtu televizních stanic, zlevnění ceny vysílání, takže by
se do hry mohlo dostat více stanic.
Naopak to, co většinu nepotěší, je fakt, že žádné zařízení
schopné přijímat současné vysílání DVB-T, nebude
použitelné pro DVB-T2. Výměna televizorů nebo set-top
boxů se tedy týká opravdu všech. Bohužel ani ti, kteří si
prozřetelně už teď koupili televizi s DVB-T2 podporou,
nemusí mít vyhráno. Pokud totiž zároveň přístroj neumí
kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým formátem, ve
kterém bude vysílání šířeno, je vám k ničemu.
Proč se přechází na nový TV standard v ČR?
Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro mobilní
internet. Mobilních zařízení stále přibývá a síť už to
nezvládá. Níže se můžete podívat na krátké video, které
vše vysvětluje.
Když už víme, co nám to všechno (ne)přinese, a že je to
nevyhnutelné, zjistili jsme také, kdy nás to čeká. Už se v
minulosti objevilo několik plánovaných termínů spuštění
tohoto vysílání, ale zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel
rok 2017 zřejmě už opravdu bude tím průlomovým.
Samozřejmě jako u přechodu z analogového vysílání, i
tentokrát bude vše probíhat postupně. Nedokážeme říct,
jaká vlna vypnutí DVB-T vás zasáhne, nicméně by to mělo
probíhat od roku 2018 do 2021. Snad alespoň tentokrát se
bude jednat o řešení dlouhodobějšího charakteru …
Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, tak sledujte, zda
je u popisu produktu tato značka:

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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