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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
opět se dostávám k prvním řádkům dalšího čísla Sudického zpravodaje. Je začátek května a
příroda nás opět potrápila. V závěru dubna přišel opět sníh, a to ve středu 26. 4. Další dva dny pak
propršelo, až se začala divoce zvedat hladina Oldřišovského potoka. Od 6.00 hod ráno do 10.00
hod. se hladina zvedla o půl metru, na 130 cm na vodoteči u p. Komárka. Pak se ještě potok zvedl
asi o dalších pět centimetrů a tak to vydrželo celé odpoledne, kdy konečně začala v 18.00 hod.
hladina klesat. Již ráno byla v Kravařích schůzka povodňové komise a vyhlásil se stupeň bdělosti.
Počasí se nakonec umoudřilo a potok zůstal ve svém korytu. V té době byla i teplota vzduchu kolem tří stupňů Celsia.
Víkend už pak byl celkem přívětivý, včetně prvního květnového týdne, kdy se v naší obci ukázali i vlaštovky, které se
vrátily z teplých krajin. V půlce května jsme pak přešli z jara do léta a měli hned pár krásných slunečních dnů, které
nám vydržely až do konce května. Dá se říct, že v té době to bylo jako v létě, protože i v létě se přežene nějaká ta
bouřka či deštík. Červen už byl doopravdy letní s dosti vysokými teplotami a sem
tam nějakou tou bouřkou. Ovšem v pátek 16. 6. 2017 přišel hned dvakrát silný
déšť a i když potom svítilo slunce, tak potok byl velmi dramatický. Nechybělo
mnoho a vylil by se ze svého koryta. Počasí do konce června bylo spíše tropické.
V pondělí 17. 6. 2017 se nad naší obcí vznášelo hned několik čápů a jeden z párů
se dokonce snesl na naše vybudované hnízdo na hřišti, kde si nějakou dobu
vesele klapal a poté odlétl. Toto je pro nás dobré znamení, že si tam vůbec sedli.
Od ranních hodin 21. 6. 2017 přišlo léto.
K dalším událostem v naší obci: Správa a údržba silnic ještě v závěru měsíce dubna provedla náhradní výsadbu
stromů kolem silnice I/46 a to za tankem směrem na Polsko, kde vysadili dvacet dva ovocných stromků. Doufám, že
se všechny stromy uchytí a budou sloužit nejen nám, ale i dalším generacím. Také naši myslivci vysadili ještě ke
konci dubna sedmnáct kusů stromků do aleje za kostelem, kde už nyní máme alej skoro celou oboustrannou.
Samozřejmě, že zde nevyrostou hned velké stromy, ale je to náš odkaz dalším generacím.
V neděli 30. dubna se na hřišti konalo stavění máje a pálení
čarodějnic. Letos se tohoto úkolu ujali sportovci společně
s dobrovolnými hasiči - připravili májku, táborák a zaštítili tak celou
akci. Máj pak postavili během několika chvil a poté se už mohl
zapálit táborák. Později se na něm už daly opékat buřty. Bohužel
počasí před víkendem nám nedovolilo navézt na hřiště dostatečné
množství stolů, ale doufám, že si každý to své místečko našel.
Tímto bych rád poděkoval všem spolupořadatelům za krásnou akci
pro nás pro všechny.
V tuto neděli se také odehrál v tělocvičně prvomájový turnaj ve
volejbale, který se v Sudicích konal naposledy před jedenácti lety.
Jsem rád, že se tato tradice v Sudicích opět opakuje. Více
informací najdete uvnitř tohoto zpravodaje a já bych rád poděkoval všem organizátorům této akce, na kterou pěly
slávu i účinkující družstva z jiných obcí.
V sobotu 13. 5. 2017 se v naší obci opět po půl roce uskutečnil sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Děkuji Vám všem, že se k této akci všichni hlásíte a odpad tak končí na skládkách, kde patří a ne někde v přírodě.
Pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

V tuto sobotu se také uskutečnil XIII. ročník O putovní pohár starosty obce ve střelbě z malorážky. Více o této akci se
dovíte uvnitř tohoto zpravodaje. Pořadatelům této akce srdečně děkuji.
Ale i další akce, které najdete v tomto zpravodaji proběhly v naší obci – např. Zborovský branný závod v Základní
škole, hasičská soutěž nad 35 let ve Sciborzicach Wielkich, dětský den a další, které jsem zrovna nejmenoval. Něco
z těchto akcí můžete vidět na www.hlucinsko.tv nebo na stránkách obce ve fotogalerii, či stránkách základní školy.
V pátek 2. června 2017 se na hřišti konalo tradiční smažení vajec. Opět jsme se
scházeli dosti pomalu a zase přišli ti skalní, kteří nezklamali. Ale ingredience a vajíčka
poslali i ti, kteří přijít hned nemohli a přišli až večer na smaženici. A tak se stalo, že
letošní smaženice byla opět výborná, až se mi při tom psaní zbíhají sliny. Vaječina
tedy letos čítala obdivuhodných 314 vajec, rekord z loňska jsme sice nezlomili (408
vajec), ale stejně toho bylo dost a dost. Samozřejmě, že jsme se u toho také různě
občerstvovali a nakonec si poseděli a zazpívali u zvuků kytar rodinného “dua
Balarinovi” (otec a dcera) . Krásná akce, vyšlo počasí a bylo nám krásně. Děkuji
všem, co přišli a přiložili ruku k dílu a také těm, co si s námi na vaječině pochutnali.
V sobotu 3. 6. 2017 se konal na hřišti Dětský den. Akci připravilo sdružení STROM
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Sudice. Krásná akce, plno dětí, dospělých, výborné počasí,
tombola, kolo štěstí, hasiči s technikou, co si více pro děti přát. Večer se pak
vylosovala hlavní cena dne – “májka”, kterou si musí výherce sám skácet. V letošním
roce ji vyhrál Lukáš Hartmann. Mimochodem jsem velice rád, že májka v pohodě
vydržela na hřišti celý měsíc a nikdo ji nepokácel. Děkuji všem pořadatelům obou
akcí a těšíme se s dětmi na další …..
V měsíci květnu Správa a údržba silnic opět opravovala silnici do Polska na Sciborzice Wielkie. Tentokrát teplou
tryskovou metodou. Chybí opravit už jen asi tři sta metrů k hranici. Další dobrá zpráva je, že Rada
Moravskoslezského kraje i s příslibem pana hejtmana schválila rekonstrukci této komunikace a podává žádost o
dotaci na tuto cestu. Doufejme, že tentokrát vše dobře dopadne a k opravě této silnice opravdu dojde. V polovině
června jsme dostali novou zprávu - Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo o rekonstrukci této komunikace
a její realizace by měla proběhnout ještě v letošním kalendářním roce.
Ve čtvrtek 15. 6. 2017 vyjeli naši dobrovolní hasiči k dopravní nehodě na ulici Ratibořské, kde prováděli úklid po
úniku provozních kapalin z nabouraného osobního automobilu, které narazilo do stromu.
V pátek 16. 6. 2017 se obcí prohnala velká bouřka, dokonce i s menším
tornádem (viz. foto). Hasiči museli v odpoledních hodinách vyjet k úklidu ulice
Stiborské, kde po prudkém dešti došlo k znečištění komunikace. Situace byla
v té chvíli kritická, hladina Oldřišovského potoka nebezpečně stoupala, museli
jsme vyhlásit stupeň bdělosti a pohotovosti. Majitelé osobních aut byli vyzváni,
aby si svá vozidla přeparkovali z ulice
Na Angru do bezpečnějších míst. Potok
se před splavem vylil ze svého koryta a
před obcí se do něj opět vrátil, ale
kdyby přišel ještě jeden prudký déšť,
asi by už ve svém korytě nevydržel.
I tak dobrovolní hasiči odčerpali několik
sklepů a rozvezli pytle s pískem. Dobrovolným hasičům tímto děkuji, za jejich
opětovnou pomoc.
Vážení spoluobčané, před sebou máme dva měsíce prázdnin a dobu
dovolených. Přeji dětem, aby si prázdniny hezky užily, nám dospělým přeji krásnou dovolenou, tak abychom načerpali
sílu do další práce. Hlavně všem přeji, aby se z dovolených všichni ve zdraví vrátili. Jsou dovolené, které člověk může
trávit doma, v České republice, ale i v zahraničí, tak prosím - “dávejte na sebe pozor”.
Petr Halfar, starosta
Moto:
Nikdy nerezignuj na to, co chceš opravdu dělat. Člověk
s velkými sny je mocnější než ten se všemi fakty.
Albert Einstein
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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, pohár starosty
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
- Sdružení STROM za akce pro děti, dětský den
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ 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



Akce na další období:
Sobota

05.08. 2017

Sportovní slavnost TJ Sokol Sudice na hřišti v Sudicích.
Celý den fotbalové zápasy, hudba, kolo štěstí, domácí
speciality, kýta, uzená vařená žebra a další překvapení.





UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany, že 31.8.2017 končí 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 nebo bezhotovostně na účet obce
– 1649306359/0800, variabilní symbol – 1340(č.p.), příklad – dům s č.p. 20 – 134020.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k velkému počtu stížnosti z řad občanů upozorňujeme
majitele psů na zákaz volného pobíhání psů v obci (Obecně závazná
vyhláška č. 4/2002).



v roce 2016 – do 15. prosince 2016 !!!


Nájem obecních pozemků
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XIII. ročník střeleckého závodu

O putovní pohár starosty obce Sudice,
Který se konal 13.5.2017 na střelnici v Sudicích.
Tak jako v loňském roce, tak i letos bylo deštivé počasí. V pátek a v noci na sobotu
pršelo a předpověď počasí nebyla zrovna optimistická. Vzhlíželi jsme s obavami k mrakům,
které pluly nad střelnicí, aby z nich nezačalo pršet. Počasí se umoudřilo a samotný průběh
závodu déšť nenarušil. Po desáté hodině vysvitlo sluníčko a bylo krásně.
Jak jsme již loni uváděli - absolutní vítěz závodu byl Miroslav Kyčerka. Letos Miroslav
zabojoval a píle se mu vyplatila. S počtem 291 nastřelených bodů se stal již podruhé
vlastníkem, již druhého putovního poháru. Panu Kyčerkovi gratulujeme.
Co se týče samotné účasti střelců na letošních závodech, tak dostavilo se 15 střelců jedna závodnice v kategorii junioři, jedna závodnice v kategorii ženy a zbývající závodníci
v kategorii muži.
Zahájení a vyhodnocení závodu byl přítomen místostarosta obce Ing. Emil Josefus. Touto cestou mu děkujeme.
Panu starostovi, který se omluvil z účasti, děkujeme za poskytnutí upomínkových předmětů a cen. Rovněž touto
cestou děkujeme panu Pečinkovi za pěkné ceny pro vítěze.
Na uvedených internetových adresách se můžete podívat jak na fotografie : http://www.obecsudice.cz/, tak na
televizní záznam. Průběh závodu je každoročně zaznamenán panem Pečinkou a je možno ho shlédnou na e-mailové
adrese :
https://www.youtube.com/watch?v=Ea8UOXRcqMs&list=PLDC9BB152DA18D199&index=1
MUŽI
1. místo – Kyčerka Miroslav
2. místo – Palubják Miroslav
3. místo – Tesař David

střelecký klub
Hlučín
Huslenky
Hlučín

291 bodů
287 bodů
282 bodů

ŽENY
1. místo – Vladařová Lenka

Neplachovice

279 bodů

JUNIOR
1. místo – Antalová Lada

Neplachovice

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

Obr. ▲▼► Střelecké závody z malorážky
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Dětský den a kácení máje
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Sudický odpust
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Zborovský závod branné zdatnosti v Sudicích
Bitva u Zborova představovala první významný úspěch československých legionářů
na východní frontě během první světové války. Legionáři museli 2. července 1917 prokázat svou odhodlanost, odolnost, sílu i
statečnost a my si v letošním roce připomínáme již neuvěřitelné 100. výročí této památné bitvy.
Zborovský závod branné zdatnosti pro naši školu opět po dvou letech zorganizovala Československá obec
legionářská, Jednota Ostrava 1, pod vedením pana kapitána Jana Šimčíka. Tentokráte nám počasí opravdu přálo. Součástí
branného dne bylo především plnění nejrůznějších bojových úkolů – letní lyžování, dosažení mety, určování světových stran a
přenášení min. Nechyběla ovšem ani velmi oblíbená střelba ze vzduchovky nebo hod gumovým granátem na cíl. Bodové skóre si
žáci mohli také vylepšit zdoláním překážkové dráhy nebo správným přenosem zraněného na nosítkách. Žáci jednotlivé úkoly
zodpovědně a s nadšením plnili, bojovali, ale také si pomáhali. Výkony byly nakonec natolik vyrovnané, že o celkovém vítězi
musel rozhodnout dodatečný rozstřel v podobě duelu kapitánů v přeskoku přes švihadlo - pohár pro vítěze, odměna pro první tři
družstva, pamětní listy pro všechny zúčastněné žáky. Nakonec byla pro žáky připravena ukázka vojenské výstroje, střelných
zbraní a sebeobrany. Všichni si páteční branné dopoledne náramně užili a domů odcházeli s nezapomenutelnými zážitky. Ohlasy
žáků na průběh celého branného dne jsou uveřejněny na webových stránkách školy.
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CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 - 2017
DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU
PROFESE – POLICISTA
Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí
děti se stručnou náplní a znázorní formou kreseb, prezentací, co daná
práce obnáší.
V pondělí 19. 6. 2017 nás do školní družiny přišli navštívit policisté, kteří si
pro nás nachystali velmi zajímavý program. Největšímu zájmu se mezi
dětmi těšila daktyloskopie. Děti také obdržely pexeso, omalovánky a mohly
si prohlédnout pracovní pomůcky policisty.
Policista je příslušník policie. Základní úlohou policisty je ochrana
veřejného pořádku, předcházení kriminalitě, odhalování a vyšetřování
trestné činnosti a přestupků. Policista plní úkoly týkající se základního
dohledu nad dopravou, odhalováním a vyřizováním přestupků, méně
závažných trestných činů nebo závažných trestných činů, které nejsou
v působnosti kriminální policie. Dochází ke koordinaci a usměrňování
služeb policie v rámci útvarů s vymezenou působností nižšího stupně nebo při dohledu nad veřejným pořádkem.
Policisté většinou chodí v uniformě a jsou označeni hodnostmi (např. poručík, major apod.) a funkcemi
(např. dopravní policista, policejní psovod aj).
Základní činnosti policisty jsou:
 Hlídková služba - základní forma výkonu služby - policisté formou pěších nebo motorizovaných hlídek
zajišťují ochranu veřejného pořádku, předcházejí kriminalitě, odhalují a vyšetřují trestné činy.
 Obchůzková služba - zajišťuje každodenní a bezprostřední kontakt s veřejností ve svěřených okrscích.
Služba je zaměřena na prevenci kriminality a dopravní nehodovosti.
 Dozorčí služba - zabezpečuje příjem oznámení na odděleních policie. Po přijetí oznámení zabezpečuje a
organizuje prošetření oznámených skutečností.
 Kriminální služba - zajišťuje odhalování kriminálních zločinů a trestné činnosti.
 Pořádková služba - zajišťuje veřejný pořádek, brání lidovým rebeliím, ochraňuje vládu, resp. politický systém
jako celek.
Děkujeme pánům policistům a paní policistce za opravdu vyčerpávající, poučné informace, perfektní připravenost,
ukázky pomůcek a také za čas, který nám věnovali. 
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny

PROFESE – KUCHAŘKA
Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí
děti se stručnou náplní a znázorní formou kreseb, prezentací, co daná práce
obnáší.
V pátek 19. 5. 2017 jsme šli s družinou navštívit naši školní jídelnu. V naší
krásné jídelně nás očekávala zástupkyně profese KUCHAŘKA – paní
Anežka Volná. Paní Anežka nás seznámila s denní náplní práce vedoucí
kuchařky a provedla školní kuchyní.
A co je vlastně náplní práce vedoucí kuchařky…? Vedoucí školní jídelny
Vladimíra Pekárková, nyní v zastoupení Pavly Komárkové a vedoucí
kuchařka Anežka Volná sestavují jídelní lístek a vhodnou skladbu pokrmů.
Vedoucí kuchařka se také zabývá přípravou a úpravou jídla, spolupracuje při
zjišťování nákladů, objednávání surovin, přejímce, skladování a konzervaci
zboží, připravuje a váží suroviny na další den, udržuje kuchyňské náčiní a vybavení v čistotě. Minimální požadované
vzdělání - střední vzdělání s výučním listem. Děkujeme paní Anežce Volné, za krásné, poučné informace, za
perfektní připravenost, provedením školní jídelny a za svůj čas, který nám věnovala 
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny
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PROFESE – POŠTOVNÍ PRACOVNICE
Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti
se stručnou náplní a znázorní formou kreseb, prezentací, co daná práce
obnáší.
V pondělí 24. 4. 2017 nás do školní družiny přišla navštívit poštovní pracovnice
paní Táňa Skřenková, která pracuje u nás v Sudicích. Poštovní pracovnice si
pro nás nachystala různé ukázky pomůcek, s kterými na poště pracuje – např.
složenky, podací listy, pohlednice…
A co je vlastně úkolem poštovní pracovnice…? Jejím úkolem je zajišťovat
depozitní a platební produkty a
služby v tuzemské nebo
zahraniční měně, a to včetně
zřizování, vedení a správy účtů klientů banky. Má na starost všechny
činnosti, které vyplývají z přímého styku s klienty, včetně poradenské,
konzultační a akviziční činnosti. Kromě toho má na starost i
jednoduché účetní a pokladní operace. Minimální požadované
vzdělání je střední poštovní. Pošta je označení pro službu, která
zajišťuje logistiku korespondenci, listovním službám,rozesílání zásilek,
převodůmpeněz, vydávání známek a podobně. Jedná se o jednu z
nejstarších služeb, které jsou na světě provozovány. Tvoří součást
každodenního života lidí na celém světě. Děkujeme paní Skřenkové
za poučné informace, za orientaci na poště a v poštovních operacích,
skvělou připravenost, ukázky pomůcek a za svůj čas, který nám
věnovala…
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny


Turnaj v minitenise
Dne 7. 6. proběhl na naší škole turnaj v minitenise. Účast byla hojná, své síly změřilo 20 dětí z prvního stupně. Děti
byly rozděleny do čtyř základních skupin po pěti, někdy dokonce po šesti. Ve skupinách hrály každé s každým na
jeden set do 10 bodů. Z každé skupiny pak postoupily dvě děti do vítězného vyřazovacího pavouka. Počasí nám
přálo, a tak se veškerá utkání odehrála na venkovním kurtu. Turnaje se zúčastnil i jeden chlapec z Kobeřic, který také
trénuje v naší tenisové škole.
Na krásném čtvrtém místě se umístila, jako jediná z děvčat,
Michaela Švanová (3. třída). Na třetím místě skončil Josef
Halfar (1. třída), druhé místo obsadil Mikuláš Prasek (3.
třída) a konečně na prvním místě skončil velmi talentovaný
Antonín Halfar (3. třída).
Celkově se turnajový den velice vydařil a doufáme, že i
příští rok bude účast na turnaji vysoká. Děti si za vítězství
odnesly medaili, diplom a něco sladkého na zub. Také
ostatní děti neodešly z prázdnou. Sladká odměna leckomu
spravila jejich zklamaný výraz. 😊Dětem, které zvítězily,
ještě jednou gratulujeme a těm kterým to letos nevyšlo,
přejeme mnoho úspěchu při dalším hraní.
Mgr. Veronika Truparová
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Sportovní den v režii žáků 9. třídy
Ve čtvrtek dne 22. 6. jsme společně s 8. třídou a pomocí učitelů zorganizovali sportovní den, kde bylo mnoho
zajímavých stanovišť. Počasí nám rozhodně přálo a celý den proběhl skvěle. Našly se zde úkoly a aktivity, kde si
každý mohl otestovat svou fyzickou zdatnost, šikovnost, nebo také i paměť. Všem to skvěle šlo a i my, z pohledu
pořadatelů, jsme si tenhle den užili. Myslím, že si každý našel něco, co ho bavilo a ti nejšikovnější byli poté odměněni
i cenami.
Za 9. třídu Lenka Hanuschová




„Zdravá – Nezdravá“ noc v družině
V pátek 9. 6. 2017 proběhla dlouho očekávaná „Noc v družině“, která byla
stejně jako jindy plná pohody a zábavy. V letošním školním roce jsme
pojali přespání v družině poněkud jinak a zaměřili jsme se na zdravý a
nezdravý životní styl, způsob života. Vedoucí vychovatelka školní družiny
připravila pro 37 dětí pestrý program. Sešli jsme se v 16.00 hodin
v tělocvičně naší školy, kde jsme si uložili své věci, připravili si „pelíšek“,
seznámili se s denním a večerním programem. A mohlo se začít… Pro
děti byla nachystána čtyři stanoviště a děti byly rozděleny do několika
skupinek. Na prvním stanovišti děti rozpoznávaly druhy ovoce a zeleniny.
Ovšem pozor, se zavázanýma očima. Na druhém stanovišti vypracovaly
různé pracovní listy se zdravou stravou. Na předposledním stanovišti
měly děti za úkol kreslit potravinovou pyramidu. A konečně na posledním
stanovišti skákaly děti přes švihadlo po dobu dvou minut. Všechny úkoly
byly řádně splněny. Děti školní družiny se vyznamenaly a prokázaly velké znalosti a dovednosti. Po splněných
úkolech jsme se všichni vyfotili, zahráli si na terase přehazovanou a už jsme se neuměli dočkat, až k nám dorazí
pizza od „ZLATÉHO DŽBÁNU“ v Sudicích, která nám všem přišla vhod. Šunková, sýrová, salámová… Pizza byla
prostě výborná. Po vydatné večeři probíhala večerní hygiena a po ní následovala pohádka „V tom domě straší“. Po
setmění pak většina odvážlivců absolvovala i noční stezku odvahy. Páteční večer byl pro všechny zábavný, ukládání
ke spánku nebylo až tak náročné. Budíčkem v sedm ráno děti vyskočily ze svých spacáků a užily si ranní rozcvičku.
Po vydatné snídani jsme všichni zahájili velký úklid. Velké poděkování patří mým dvěma kolegům – Mgr. Haně van
der Laan, Mgr. Michalu Kunickému a také žákyním 9. třídy – Dominice Strniskové, Magdaléně Hantákové a Veronice
Halfarové. Děkuji také všem skvělým dětem naší družiny.
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny
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McDonalds Cup 1. kategorie (mladší žáci: rok nar. 2010 – 2007)
Historický úspěch pro ZŠ SUDICE
Okrskové kolo v Kobeřicích 11. 5. 2017
Začátek turnaje této věkové kategorie probíhal na
fotbalovém hřišti v Kobeřicích. Bylo přihlášeno celkem
5 týmů a to: ZŠ Kobeřice, Bolatice, Dolní Benešov,
Kravaře a ZŠ Sudice. V tomto kole Mcdonalds cupu
jsme nenašli žádného přemožitele a jednoznačně se nám
podařilo postoupit do okresního finále, což je
samozřejmě pro naši školu velký úspěch. Kdo mohl tušit,
že tato pohádka bude pokračovat ještě dále!




Den matek
Každým rokem si u
příležitosti oslav Dne
matek nacvičují žáci
1.
stupně
a
děti
mateřské školy pro své
maminky
různá
vystoupení. Nejinak tomu bylo i v úterý 16. 5. 2017 v hale naší školy. Děti přítomné maminky
obdarovaly bohatým programem s recitací básní o nejmilejších maminkách, zazněly známé i
méně známé písničky, na své si také přišli vyznavači tanečních vystoupení. Velký úspěch sklidila i
dramatizace známé pohádky O Popelce. Každá z maminek si kromě radosti z kulturního
vystoupení svých dětí odnesla i přáníčko a dáreček, který si pro ně děti vlastnoručně připravily.
Děkujeme maminkám, že se přišly podívat na vystoupení svých dětí a oslavily tento svůj svátek
společně s námi!
Mgr. Kateřina Hrubá




Poslední den ve škole

školu opustili:


Halfarová Veronika, Hantáková Magdaléna, Hanuschová Lenka, Kubný David, Lasák Jan,
Murcková Kristýna Anna, Pačková Tereza, Pekárek Marek, Strnisková Dominika,
Tomaschková Tereza
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Fotbalové okénko



Na umělce v Kravařích Sudice přehrály Štěpánkovice, Marek Zeman v osmatřiceti letech vsítil premiérový gól v
soutěžních zápasech! Sobota 29. 4. 2017
Sudice do poločasu vsítily dvě branky. V úvodu druhého dějství vsítily třetí branku. Štěpánkovice pak zahodily dvě šance a
závěrečné slovo opět patřilo Sudicím, asi deset minut před koncem. Utkání se odehrálo na umělé trávě v Kravařích, protože hřiště
ve Štěpánkovicíh bylo pod vodou. V prvním dějství byly lepším týmem na hřišti Sudice a zaslouženě se ujaly dvoubrankového
vedení. Zpočátku se obě mužstva sžívala s umělou travou. V první šanci zápasu se objevil po přímém kopu Tomáše Zipse jeho
jmenovec Tomáš Riemel, který pálil doprostřed branky, a jeho pokus domácí brankář Tomíček vyrazil. Po čtvrthodině hry se už
hostující družina radovala ze vstřelení branky, když po spolupráci mezi Vojtěchem Kryštofem a Tomášem Kalmusem, vyslal prvně
jmenovaný kolmicí mezi obránci do brejku Davida Havrankeho. Ten nasadil kličku brankářovi, ale dostal se z výhodného
střeleckého úhlu. První pokus vyrazil domácí brankář, druhý zblokoval obránce, teprve na třetí pokus protlačil balon do brány - 0:1.
Po půlhodině hry se postavil k přímému kopu Tomáš Riemel, ale jeho pokus mířil asi dvacet centimetrů nad bránu. Pak ještě
Ladislav Hlaváč pálil těsně mimo domácí klec. Ve 42. minutě po přihrávce Tomáše Kalmuse, šel z pravé strany sám na branku
Tomáš Zips, krerý střelu ze šestnácti metrů otřel o tyč domácí svatyně - 0:2. Hned zkraje druhého dějství přelstil dva domácí
zadáky Michal Pitra a uvolnil Davida Havrankeho, který udělal kličku domácímu brankáři a tentokrát hned napoprvé zasunul míč do
prázdné brány - 0:3. Poté se utkání zklidnilo. Sudice se stáhly a kontrolovaly průběh utkání a vypadalo to, že převahu má domácí
družina ze Štěpánkovic. Domácí se tak objevili ve třech velkých šancích. Na pětce před hostujícím brankářem přestřelil Lukáš
Vybrančík. Stejně se vedlo i Ondřeji Bělákovi o chvíli později. Jedovatou střelu Patrika Benka vyrazil hostující brankář Jiří
Plachtzik. V 77. minutě nastoupil na hřiště sudický Marek Zeman, který osm minut před koncem zápasu vstřelil svůj první soutěžní
gól v životě. To se uvolnil David Havranke a odcentroval, Marek Zeman nejdříve promáchl, ale opakovaný pokus dopravil do sítě 0:4. Ze vstřelení branky měl obrovskou radost, že hodil lachtana jako by vyhrál Ligu mistrů. Pak už se zápas jen v poklidu dohrál a
hostující družina si připsala tři body.
Do poločasu Sudice utekly svému soupeři o šest branek. Na začátku druhého poločasu Hať snížila, ale pak už se zápas jen
dohrával. Sobota 6. 5. 2017 Sudice o osudu zápasu rozhodly skvostnou první půli, kdy soupeře jednoznačně přehrály. Už v 1.
minutě se dostal David Havranke sám na malé vápno, ale jeho pokus hostující brankář Lukáš Kliment vyrazil na rohový kop. Z
následného rohu posadil Tomáš Zips míč na hlavu Tomáše Kalmuse, který jej uklidil hlavou do brány - 1:0. Hned vzápětí zpracoval
balon Vojtěch Kryštof pro svého bratra Tomáše, který propálil hostujícího brankáře - 2:0. V 8. minutě se špatného odkopu
domácího brankáře zmocnil David Havranke, a jeho střela jen těsně minula branku. O tři minuty později odcentroval Tomáš Zips
balon do vápna, kde ho uklidil k tyči jeho jmenovec Riemel - 3:0. Potom se hra asi do dvacáte pátě minuty zklidnila a hrálo se
víceméně mezi šestnáctkami. Ve 25. minutě se ve velké šanci ocitl David Havranke, ale střelecký prach mu zvlhl. O dvě minuty
později už byl po přihrávce Tomáše Kryštofa úspěšnější Tomáš Riemel, který zasouval míč do prázdné brány - 4:0. V dalších
šancích byli neůspěšní domácí David Havranke a Michal Pitra. Ve 33. minutě se dlouhý aut Michala Kryštofa dostal až k Davidu
Havrankemu, který jej uklidl k tyči - 5:0. V 36. resp. 38. minutě se zahodili tutovky David Havranke s Tomášem Zipsem, které
vychytal hostující brankář. Minutu před odchodem do kabin se zmocnil balonu Michal Kryštof, který střelou ze třiceti metrů vyhnal z
branky všechny pavouky - 6:0. Hosté si v prvním dějství vypracovali šance Michalem Chmelařem a Matějem Kupkou.Ve druhém
poločase se hra uklidnila. Domácí prostřídali a hosté přitvrdili trochu hru. Hned zkraje se Hati podařilo snížit, když centrovaný balon
doklepl do brány Matěj Kupka - 6:1. Hra se pak odehrávala hlavně mezi šestnáctkami, ubylo šancí a zápas se dohrával. Za hosty
se v nadějných pozicích objevili Martin Sojčák a Vojtěch Machalla. Za domácí byl neúspěšný po hodině hry David Havranke, který
jen těsně minul pravou tyč hostující svatyně. O deset minut později se uvolnil Tomáš Zips a odcentroval na male vápno, kde
promáchl ve vyložené šanci Marek Zeman. V poslední šanci se objevil David Havranke, ale jeho volej letěl těsně nad. Sudice si
připsaly tři body, a opět musel jejich zápas bavit, protože padlo hodně branek.
Strahovice byly úspěšnější v proměňování šancí a zaslouženě si připsaly tři body. Sobota 13. 5. 2017
Derby mezi Strahovicemi a Sudicemi vyznělo pro domácí družinu. Do utkání vstoupily aktivněji Strahovice, když hned ve 3.
minutě Jakub Stříbný poslal do šance Patrika Slavíka, který propasíroval merunu do brány - 1:0. O dvě minuty později Patrik Slavík
v nadějné pozici špatně přihrál a hostující obrana míč poslala do bezpěčí. Po deseti minutách hry poslal Patrik Slavík do šance
Jakuba Stříbného, který pálil jen těsně nad. Pak se začaly osmělovat i Sudice. Ve dvou šancích se objevil Tomáš Riemel, kterého
vychytal domácí brankář Jakub Halfar. O chvíli později nepotvrdil své kanonýrské schopnosti David Havranke, kterému byla
domácí brána malá. Po půlhodině hry našel Lukáš Slanina Jakuba Stříbného a ten si už věděl rady - 2:0. Pak se ve dvou
stoprocentních šancích objevily Sudice, ale ani Tomáš Kalmus a jeho jmenovec Riemel neseřídili dobře miřídla. Snížení se Sudice
dočkaly v 39. minutě, když chyby domácího stopera Štefka využil Tomáš Riemel, který našel ve vápně Tomáše Kalmuse, který
prostřelil brankáře - 2:1. V poslední minutě mohly Sudice vyrovnat, ale střela Tomáš Riemela skončila pouze na břevně. Na
začátku druhého dějství byla opticky lepšim týmem družina ze Sudic, ale vážnější šanci si nevypracovala. V 64. minutě byl v
hostujícím pokutovém území faulován Patrik Slavík, a penaltu cizelérský proměnil Jakub Stříbný - 3:1. Sudice nic nezabalily a
snažily se bojovat až do konce zápasu. Chyběla jim však finální přihrávka, a tak nedokázaly dovézt do konce žádnou nadějnou
příležitost. Nejblíže ke snížení byl Patrik Vítek, který byl faulován v samostatném nájezdu před pokutovým územím, ale píšťalka
rozhodčího zůstala němá. Ani střela Tomáše Kryštofa, a po něm Patrika Vítka cíl nenašla. Zápas tak skončil výhrou Strahovic.
Sudice o své výhře rozhodly v prvním poločase, který vyhrály o pět branek. Ve druhém už svou výhru pouze hlídaly. Sudice 21. 5.
2017. Už ve 2. minutě daly Bolatice regulérní branku Pavlem Sněhotou, ale ta nebyla pro údajný ofsajd uznána. V 6. minutě
Tomáš Zips vysunul po pravé straně Patrika Vítka, který nacentroval do šestnácky Bolatic a David Havranke prostřelil brankáře 1:0. O deset minut později Vojtěch Kryštof našel na hranici velkého vápna Tomáše Riemela, který levou nohou nasměroval míč
pod břevno - 2:0. Ve 34. minutě Tomáš Kryštof narýsoval kolmici pro Davida Havrankeho a ten ukázal instinkt zabijáka - 3:0.
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Neuběhla ani minuta, když se na pravé straně uvolnil Tomáš Zips a vybídl ke skórování Patrika Vítka - 4:0. Na konci prvního
poločasu vyslal Lukáš Kartous pasem na steč Davida Havrankeho, který udělal kličku obránci a propasíroval balon do kasy - 5:0.
Ve druhém poločase byly zhruba dvacet minut lepším týmem Bolatice, které zatlačily domácí před jejich pokutové území. V 64.
minutě se Bolatice dočkaly snížení, když samostatný nájezd proměnil rychlonohý Kristián Krečmer - 5:1. V 72. minutě byl faulován
na levé straně Tomáš Riemel. Přímý kop si postavil Tomáš Kryštof a jeho střelu tečoval do brány jeho jmenovec Kalmus - 6:1. V
87. minutě si zopakoval svoji akci bolatický Kristián Krečmer, který opět nedal domácímu brankáři šanci - 6:2. Účet zápasu uzavřel
Marek Zeman svým druhým golem v kariéře, když zužitkoval milimetrový centr Tomáše Kryštofa - 7:2.
Sudice vydřely tři body v Darkovičkách, sobota 27. 5. 2017
V Darkovičkách, kam přijely Sudice, se hrála relativně vyrovnaná partie. V úvodu si vypracovaly šance obě družiny. Jan Kneifel si
vylámal zuby na hrdinovi dne sudickém brankáři Marku Bočkovi. Na druhé straně se vedlo podobně, po nahrávce Tomáše Zipse i
Davidu Havrankemu. Po čtvrthodině hry se v samostatném nájezdu objevil domácí Michal Gai, ale opět ho Boček vychytal. Po
dvaceti minutách uvolnil Tomáš Kalmus Davida Havrankeho, ale ten nechal správnou mušku doma. Po půlhodině hry se už hosté
radovali z gólu. Rohový kop Tomáše Zipse, prodloužil Patrik Vítek na Michala Kryštofa, který uklidil balon k tyči - 0:1. Zbytek
poločasu se hrálo mezi šestnáctkami. Po přestávce pokračovala nepříliš pohledná partie. Darkovičky se snažily srovnat skóre, ale
tutovky si vypracovaly Sudice. Po vysunutí Tomáše Zipse, znovu ukázal David Havranke, že dneska nemá střelecký den. V další
akc zaváhal po nahrávce Tomáše Kalmuse Ladislav Hlaváč, který nepropálil domácího gólmana. Deset minut před koncem se
Darkovičky dočkaly vyrovnávací trefy, když po pěkné akci Vojtěcha Mikuly dával branku Michal Gai - 1:1. Sudice, ale hned vzápětí
opět strhly vedení na svou stranu, když se uvolnil ve středu hřiště Tomáš Kalmus a střelou z dvaceti pěti metrů rozesmutnil
domácího gólmana - 1:2. V závěru vystupňovaly Darkovičky tlak, ale šance Michala Gaia a Vojtěch Mikuly vychytal skvělý Boček.
Sudice pak už taktickým výkonem výhru uhájily.
Dobroslavice 10. 6. 2017. Dobroslavice se přesvědčily v utkání se Sudicemi na vlastní kůži, že udělat poslední krok k postupu je
nejtěžší. Hrála se vyrovnaná partie, ale více brankových příležitostí si vypracovaly Sudice. V prvním poločase se Dobroslavice
dostaly pouze ke střele Jana Stupky, která zatřásla břevnem. Hosté se činili víc. Po lajně utekl Tomáš Zips, našel Tomáše
Kalmuse, kterého vychytal hokejovým způsobem brankář Marek Vajda, když "levým betonem" jeho pokus vyrazil. Do další šance
vysunul Tomáš Kalmus Davida Havrankeho, který pouze nastřelil domácího strážce svatyně Vajdu. Rohový kop Pavla Herrmanna
našel Tomáše Riemela, který pálil jen těsně mimo. Další střely po nahrávce Tomáše Zipse resp. Lukáše Kartouse, napálili Tomáš
Riemel a po něm Pavel Herrmann jen těsně mimo tři tyče. Ve druhém poločasu pokračovala partie v obdobném duchu, ubylo ale
šancí, a hrálo se převážně ve středu hřiště. Až do vedoucího gólu byly lepším týmem Sudice, které otevřely skóre v 73. minutě,
když rohový kop Pavla Herrmanna uklidil na malém vápně k tyči Patrik Vítek - 0:1. Dobroslavice pak začaly hrát vabank a otevřely
hru. Sudice tak mohly několikrát domácím zasadit definitivní ránu. David Havranke střelou jen těsně minul tyčku. Stejně se vedlo i
Pavlu Herrmanovi. Brejk do úspěšného konce nedotáhl Marek Zeman. A pak přišlo dramatické vyvrcholení v nastavení, když
dlouhý výkop domácího brankáře Marka Vajdy až před hostující branku, kde se domácím podařil vybojovat rohový kop. Do
hostujícího vápna se nahrnuli všichni domácí hráči, včetně brankáře. Rohový kop se po několika odrazech dostal k brankáři Marku
Vajdovi, který jej napálil do sítě a stal se domácím hrdinou - 1:1. Poté hned rozhodčí odpískal konec a v Dobroslavicích mohly
propuknout oslavy z postupu do Okresního přeboru.
Služovice 18. 6. 2017 Služovice přivítaly v neděli na svém trávníku mužstvo ze Sudic, které ukázalo, že se na konci sezóny
potkalo s velmi dobrou formou. Sudice hned na začátku zápasu zahrozily dvěma střelami Tomáše Kryštofa ze vzdálenosti dvaceti
až dvaceti pěti metrů, které jen těsně minuly domácí svatyni. Na druhé straně byli nepřesní služovičtí Jaroslav Černý, Vojtěch
Kremser a Martin Kremser. Do vedení šly Sudice v 37. minutě když po levé straně zatáhl balón Tomáš Riemel, který nacentroval
do vápna, kde Patrik Vítek nadvakrát překonal domácího brankáře - 0:1. Dvě minuty před odchodem do kabin po akci jako přes
kopírák nacentroval Tomáš Riemel opět míč do vápna, kde ho hlavou uklidil k tyči Pavel Baránek - 0:2. Ve druhé půli se Služovice
snažily s výsledkem něco udělat. V 53. minutě Vladan Ciminga natřikrát nepropasíroval míč do sítě. Sudice ale nadále byly
nebezpečné. V nadějných příležitostech se objevil Tomáš Riemel a Vojtěch Kryštof, kteří své akce nedotáhli do úspěšného konce.
Služovice zahrozily střelou Petra Kriebela těsně nad a stejně se vedlo i Martinu Kremserovi. Třetí úder si schovali Sudice úder na
81. minutu, kdy se Tomáš Kryštof ve středu hřiště uvolnil přes dva hráče, pak na hranici šestnáctky obehrál další dva hráče, vnikl
do pokutového území, kde jeho střelu k tyči vyrazil brankář před sebe a David Havranke míč dorazil do kasy - 0:3. Služovice pak
hrály vabank, nakopávaly míče dopředu a hrozily z rohů a standardních situací. Čestného úspěchu se ale nedočkaly, a Sudice v
poklidu dokráčely za třemi body.

Konečná tabulka III. třídy skupina A
1
TJ Sokol Dobroslavice
2
TJ Sokol Sudice
3
TJ Sokol Služovice
4
FK Bolatice B
5
FC Dolní Benešov B
6
SK Bohuslavice B
7
SK Meteor Strahovice B
8
FK Darkovičky B
9
TJ Sokol Závada
10
SK Moravan Oldřišov B
11
FK Darkovice B
12
TJ Sokol Hať B
13
TJ Sokol Štěpánkovice B
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

16
15
14
14
14
13
12
9
8
8
7
6
5

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

6
5
7
8
9
9
9
13
13
15
14
16
17

69:37
77:48
53:45
76:49
73:48
72:48
56:44
49:53
30:49
64:96
36:67
51:84
45:83
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49
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41
39
29
27
25
24
20
17
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0
0
0
0
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Prvomájový turnaj
V neděli 30. dubna 2017 se v Sudicích v tělocvičně ZŠ a MŠ konal
„Prvomájový turnaj“ smíšených družstev ve volejbale. Pozvánku
přijali volejbalisté a kamarádi z Kravař a Kobeřic. Volejbalisté ze
Sudic utvořili 2 smíšená družstva. Během turnaje se vytvořilo ještě
jedno družstvo, a to „mix spolupráce“, které se také zapojilo do
turnaje. Celým turnajem vládla příjemná sportovní nálada. Na konci turnaje se rozdaly ceny a diplomy a pokračovalo se ve
výborné, zpěvem a hrou na kytaru okořeněné atmosféře – a také dobrém občerstvení. První místo si odnesli volejbalisté z Kravař,
druhé místo volejbalisté z Kobeřic, třetí místo družstvo Sudic (Jiskřičky), čtvrté místo „mix spolupráce“ a páté místo družstvo
Sudic (Pionýři).

Kravaře

Kobeřice

Mix spolupráce





SUDICE
Kostel sv. Jana Křtitele
OTEVŘENO
Od 1.5.2017 do 31.10.2017
Sobota: od 10.00 do16.00 hod.
Neděle: od 13.00 do17.00 hod.
Seznam otevřených kostelů s průvodcovskou službou a informace o otevírací době
v Moravskoslezském kraji na
WWW.DOO.CZ/OTEVRENECHRAMY
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

2. Sudice jako část Opavska pod českou Korunou (1318 – 1526)
2.2. Sudice v Krnovském částečném knížectví za Přemyslovců (1377 – 1493)
Časová tabulka důležitých událostí
Doba Husitská
1415 Koncil v Kostnici – Hus je odsouzen k smrti a upálen
1419 – 1434 Husitské války
1428

Sudice jsou dobyty a zpustošeny Husity pod vedením Siegmunda Koributa. Do Sudic je dosazen přívrženec Husitů
Boček z Drahotuš. Sudice se stávají husitskými.

1430

Loupeživí rytíři znejišťují Opavsko. Šlechta si přivlastňuje právní a správní pravomoci. Rozvíjí se
statkářství s robotou a dědičné poddanství.

Také v Sudicích začíná proces přeměny statkářů. Vzniká statek (v archiváliích nazýván „Dvur“. Statkáři si přivlastňují
opuštěnou půdu.

1437

Vymření Luxemburského královského rodu v Čechách

1447

Sudice dostává šlechtická rodina Birk z Nasiedla. Jsou přívrženci ultraquistů (umírnění Husité).

1458

Správce české Koruny a vůdce Ultraquistů Jiří z Kunštátu a Poděbrad je zvolen českým králem
(1458 – 1471)
1469 Také maďarský král Matyáš Korvín (Hungadi) vznáší nárok na českou korunu. Nechává se korunovat dne
3. května 1469 v Olomouci Českým králem.
1469 – 1479 „Druhá Husitská válka“. Matyáš Korvín dobývá Moravu a Slezsko. Dochází k různým válečným
střetům mezi Poděbradským králem a králem Matyášem.
1474

1467
1490

V srpnu dobývá král Matyáš Sudice a nechává určitě zničit hrad (stejně jako na všech místech, kde se setkal
s odporem).Vévoda Krnovský a rodina Birk z Nasiedla, pánové ze Sudic byli rozhořčenými protivníky Maďarského
krále Korvína.

Čeští a Moravští Bratři se organizují jako církev. Čechy jako „Kacířské hnízdo“.
Jan Starší ze Žerotína dostává Sudice. Má zvláštní zásluhy o povýšení Sudic na město.
První erb ukazuje hlavu a bustu Jana z Žerotína.
Sudice tehdy určitě dostaly další městská práva.
Jan z Žerotína je příznivcem moravských Bratří. Město a oblast Fulnek – jeho majetek – se staly jejich centrem.

1471 – 1526 Jagelonci Vladislav III. a Ludwig II. se stávají českými králi, sjednocují Čechy s Maďarském.
Král Ludwig II. padl u Moháče v bitvě proti Turkům.

2.3. Sudice v částečném knížectví Krnov za Schellenbergů (1493 – 1523)
1493

Král Vladislav II. ruší po vymření Krnovských knížat z rodu Přemyslovců knížectví jako léno a obdaruje
tímto svého kancléře Jana z Schellenberga. Tento je českým šlechticem se sídlem v okrese Tábor.
Sudice se takto dostaly pod vládu Schellenbergů.

Johann von Schellenberg
Kancléř českého království, Pán z krnova a Hlubčic od roku 1493 do 1506.
Georg von Schellenberg
Pán z Krnova, Hlubčic, Loslau a Bruntálu od 1506 do 1523;
1521 Poprvé jsou Sudice úředně zmiňovány jako „Städtel Zauditz“ „Městec Sudice“

Pokračování na str. 16
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 15

Pokračování na str. 17
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 16




Pokračování příště
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Hasiči v akci
V sobotu 27. 5. 2017 se v polských Sciborzycach Wielkich konaly závody hasičských družstev v požárním sportu.
Jednalo se o část česko – polského projektu „Hasiči v akci“, který realizuje polský Kietrz a české Bolatice. Závodů se
účastnilo 18 družstev, devět českých a devět polských. Družstva mají mezi sebou družbu z Moravské brány a tyto
vždy vytvořily jeden česko-polský tým, složený ze čtyř mužů z Polska a čtyř mužů z Čech. Tyto družstva byla složena
z chlapců nad třicet pět let, tzv. „starší hoši, kteří proti sobě bojovali v klasickém útoku požárního sportu. Naše
společné družstvo vyrazilo na start jako první a až do posledního závodu se drželo na prvním místě. V posledním
závodě se před ně dostalo družstvo Dzierzyslawi a Kobeřic, které tak celou soutěž vyhrálo. Naši hasiči skončili na
krásném druhém místě - složení našich borců: Levák Daniel, Pavel Plachtzik, Vaníček David a Vaníček Pavel. Po
skončení závodů byly všem předány diplomy a poháry za vítězství. Poté také byli vyhodnoceni a odměněni hasiči za
vzornou spolupráci mezi česko -polskými jednotkami. Za Sudice to byli: Halfar Jiří, Josefus Jakub a Vaníček David.
Po ukončení těchto ceremonií pak byli všichni pozváni k příjemnému posezení a občerstvení.



Dešťovka
… ani kapka nazmar!!!
Zeptejte se, pomůžeme Vám !
www.dotacedestovka.cz
800 260 500
info@sfzp.cz
Výše dotace
– až 50 % způsobilých výdajů
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Jak správně napouštět bazén? Zdlouhavě z vodovodu nebo
pohodlně z cisterny SmVaK Ostrava?
Co je nutné dodržovat, aby byl zaručen odpovídající výsledek při napouštění domácího
bazénu a neomezili jste sousedy při odběru pitné vody
Ostrava, 24. 5. 2017 – Místo napouštění domácího bazénu z vodovodní sítě si můžou lidé nechat dovézt vodu autocisternou
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava až domů. Proces bude výrazně rychlejší a nijak se nedotkne okolních
odběratelů. Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést rozbor
v laboratoři, zda je voda ke koupání vhodná.
Léto je za dveřmi a nejen děti se těší na koupání v domácích bazénech. V jejich množství na počet obyvatel je Česká republika
evropským lídrem a bazénů u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do krajiny přibývá. Jak správně
postupovat a které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve
vodovodní síti?
„Rizika vznikají především tehdy, když se rozhodne větší množství odběratelů v dané lokalitě napouštět prostřednictvím své
přípojky bazén ve stejný čas a lidé chtějí mít svůj bazén napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může totiž dojít k
nárazovým změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování
usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Tyto nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku
vody. To se negativně projeví na přípojkách ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v jejich požadovaném odběru ze sítě,“
říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Milan Koníř. Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních
pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mezi odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední
den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení, než bazén napouštět z vodovodní sítě. Tím je objednávka dovozu vody
naší autocisternou. Lidé se vyhnou všem nepříjemnostem, které by mohly nastat a budou mít jistotu, že nebudou nijak omezovat
své sousedy. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili desítky bazénů v regionu. Zajímavé je, že
nejaktivnější byli v tomto ohledu lidé na Opavsku, naopak nejmenší zájem o službu byl na Novojičínsku,“ vysvětluje Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku 800 292 400 SmVaK
Ostrava, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je
v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer. Cena za napuštění je dána kromě ceny vody především
vzdáleností od nejbližšího střediska SmVaK Ostrava, které službu poskytuje. Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé
napouštějí bazén ze své studny. Je vhodné si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání
vhodná.
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální
znečištění, které by mohlo být příčinou kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody dochází k reakci
s chemickými prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy, které jsou ve vodě přítomné. To má za následek
nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří
společnosti Aqualia infraestacturas inženýring zabývající se rozbory kvality vody Lucie Chlebková.
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 m3
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.

Sudický zpravodaj

Str. 20




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

Sudický zpravodaj – vydává Obec Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice, IČO: 00300713
Tel.: 553 761 022 – www.obecsudice.cz – e-mail: referent@obecsudice.cz – náklad 200 ks (periodicita - 6 x ročně)
Evidenční číslo: MK ČR E 17490 – vytiskl Obecní úřad Sudice

