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Slovo starosty:   
 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
opět se setkáváme na stránkách našeho zpravodaje. Prázdniny jsou již dávno v nedohlednu a dnes 
již máme blíže k vánocům - no schválně, máte už nakoupené dárky? Je to má oblíbená otázka na 
děvčata na obecním úřadě. A jejich odpověď? – “Nestraš s Vánocemi v létě”. A najednou Vánoce 
klepou na dveře, ale to jsem trošku předběhl dobou, nezapomeňte na vánoční dárky, Vánoce tady 
budou “coby dup”.  
Začátek září byl ve znamení babího léta, ovšem i podzim už na sebe nenechá dlouho čekat a 

večerní vysedávání u grilu už skončilo. Vždyť už začátkem září bylo ve večerních hodinách tma. A v první třetině září 
už také vlaštovky odletěly do teplých krajin. Větší polovina září pak byla ve znamení babího léta, v polovině měsíce se 
to zlomilo a celý víkend propršel. Teploty poklesly a jevilo se to spíše jako začátek podzimu. Dokonce jedno ráno už 
zhaslo pouliční osvětlení, ovšem vzápětí se obloha tak zatáhla, že se světla opět rozsvítila a člověk v dané chvíli 
nevěděl, jestli je ještě ráno, nebo se už blíží večer. Na konci září ještě přišlo několik krásných dní v podobě babího 
léta, ale hned začátkem října přišlo ochlazení a déšť. Teploměr se u nás hned 2. října podíval skoro k nule a to ráno 
byly i bílé střechy. Podzim už je prostě tady.  Babí léto se ještě stejně nevzdalo a uprostřed října bylo počasí opět 
velmi krásné a slunečné, a kdo by neměl rád tak nádherný podzim. Sluníčko a ty barvy podzimu, no nádhera… 

Poslední říjnový víkend přišel velký vítr, který si sebou přinesl i studenou frontu ze severozápadu, v naší obci větší 
škody nenapáchal, sfoukl jen několik starších stromů. Naši dobrovolní hasiči vyjeli do Třebomi, kde vítr poškodil 
lešení kolem kostela a byla obava, že může dojít k jeho zřícení. Hasiči místo zajistili proti vstupu. Pak místo zajistili i 
zaměstnanci firmy, která prováděla práce na kostele a místo předali zástupci Ostravsko-opavské diecéze. 
     Od čtvrtka 14. září 2017 do neděle 17. září 2017 slavila naše družební obec Pietrowice Wielkie 750. výročí a 350. 
výročí kostela Svatého kříže. Během celého prodlouženého víkendu probíhaly na území gminy různé akce, mše svaté 
v kostele Svatého kříže, koncerty, společenská setkání družebních obcí, křest knihy o Pietrowicach Wielkich, 
společné setkání občanů obou našich obcí, česko-polský běh u kterého pomáhali s organizací i naši dobrovolní 
hasiči. Samozřejmě probíhaly i různé besedy a jiný kulturní program. Kdo si našel v programu nějakou zajímavou věc 
a do Pietrowic zavítal, určitě nelitoval. Tato akce bude ještě pokračovat 12. listopadu 2017 koncertem v Sudicích 
v kostele svatého Jana Křtitele, kde vystoupí chrámový sbor 
z Pietrowic Wielkich a proběhne zde i křest knihy o zmíněné obci 
v českém jazyce a zde budou rozdávány občanům naší obce.   
     V neděli 24. září 2017 se nám podařilo do kostela svatého Jana 
Křtitele dostat další z koncertů Svatováclvského hudebního 
festivalu. V letošním čtrnáctém ročníku proběhlo v našem kraji 
celkem 35 koncertů, které navštívilo přes sedm a půl tisíc diváků. 
V Sudicích tentokrát zazněla hudba Scholy Gregoriana Pragensis 
pod vedením uměleckého vedoucího Davida Ebena v doprovodu 
sopránu Hany Blažíkové. V jejich podání zazněla duchovní i 
světská hudba doby Karla IV.  Všechny hlavní lavice kostela byly 
obsazeny a v kostele bylo tak zhruba tři sta diváků. Tento 
nevšední hudební zážitek tak potěšil nejednoho z diváků, ticho 
v kostele v kontrastu s touto hudbou byl krásným nedělním 
zážitkem, na který se sjeli posluchači z velmi širokého okolí,dokonce i ze zahraničí a to i ze zámořské Kanady.  
                                                                                                                                                                                                     Pokračování na  str. 2 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 
Krásné hudební odpoledne tak krásně zpříjemnilo neděli všem, kteří měli o tento koncert 
zájem. Protagonisté byli na konec odměněni dlouhým potleskem a diváky na oplátku 
odměnili písní Svatého Václava, tak příznačnou pro celý Svatováclavský hudební festival.  
     K dalšímu nešvaru v naší obci si můžeme přičíst poničené obruby na ulici Zámecké II. 
Někdo zřejmě s nákladním automobilem najížděl na tuto komunikaci, nebo se zde otáčel a 
tyto obruby poničil. Já sám jsem se to dověděl od občanů, kteří zde žijí, zatím se ale 
nenašel nikdo, kdo by někoho viděl, jak nám ničí náš společný majetek. Také na Náměstí 
došlo k tomuto nešvaru, kdy velký traktor z Polska najel na obruby a tyto vylomil ze svého 
lože.  
     Na obecním úřadě jsme v patře, kde je umístěná knihovna, vyvěsili obrazy s leteckými 
fotkami naší obce, na které se můžete kdykoliv v době otevřeného úřadu přijít podívat. 
     Během měsíce září se dokončili další akce a to rozšíření dětského hřiště u bývalého kina, kde se vybudovalo nové 
workoutové hřiště s názvem Shurupark, na kterém v brzké době bude předvedena exibice, ve které nám zkušení 
cvičitelé předvedou, jak se na tomto hřišti cvičí a sportuje. Také byly v tomto areálu umístěny tři nové cvičící stroje a 
to eliptický trenažér, jezdecké zařízení a surfovací zařízení. U Shuruparku je zabudován i provozní řád, kterým by se 
měli všichni cvičící řídit. Na tyto prvky jsme dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, z podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova. 

     Na římskokatolickém hřbitově byla zrekonstruována kaple v jeho západní části. Tato kaplička 
svým vzhledem dosti narušovala estetiku tohoto hřbitova, zvláště, když její vedlejší kolegyně již byla 
v novém hávu. Tuto kapličku renovovala firma CONE-STAVITELSTVÍ a.s. Také na tuto akci jsme 
dostali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. 
Určitě se nám tak podařilo zkrášlit náš římskokatolický hřbitov. 
     Jak jste si všimli, v měsíci září začala dlouho očekávaná rekonstrukce silnice č. III/04614 Sudice 
– státní hranice s Polskou republikou, směrem na Sciborzice Wielkie a také ulice Stiborské.  Tato 
silnice, která spojuje polský Ratiboř s městem Opavou, vede přes naši obec.  Kdysi to byla silnice 

I/46. Dnes je to silnice třetí třídy. Když se podíváme do historie a z pamětí pana Ericha Plachtzika, poslední autobus 
zde jel na této lince 17. ledna 1945. Cesta pak byla dlouhá léta zavřená a otevřela se až 21. prosince 2007 vstupem 
České republiky do Schengenu. Poté se nám se Správou silnic Opava podařilo část této komunikace dát trochu do 
pořádku. Postupně se pak spravovaly úseky této cesty v Polsku a v Hněvošicích, až zůstala nespravená jen cesta na 
katastru naší obce. Sice se nám podařilo s Moravskoslezským krajem zpracovat na tuto cestu projekt, ovšem stále se 
nedařilo najít na tuto akci finance. Přelomovým okamžikem se stala sobota 15. dubna 2017, při oslavách 72. výročí 
osvobození naší obce. Při této akci jsem se seznámil s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje panem Ing. 
Jaroslavem Kaniou a světe div se, slovo dalo slovo a věci se začaly hýbat. Nebudu Vám popisovat všechny věci, 
které se děly, musela to schválit rada MSK a pak také zastupitelstvo a po půl roce od této chvíle je cesta hotová a 
provoz může být opět zahájen. Určitě se nám zjednoduší cesta do Opavy, zkrátí se nám dojezd do Opavy a všichni, 
kdo tímto směrem dojíždějí za zaměstnáním, ušetří.  Ano vím, bude to mít i svá negativa a to hlavně pro naše 
spoluobčany z ulice Stiborské, kteří si budou muset zvyknout na hluk a větší dopravu, tak jako my, kteří žijeme na 
ulici Hlavní. Přes tyto negativa si myslím, že to bude pro naši obec velmi přínosné. Děkuji Vám všem za trpělivost a 
panu náměstkovi  Ing. Kaniovi tímto moc děkuji za spolupráci při této akci. Je třeba připomenout i další opravy cest 
v našem okrese. Pro nás asi nejdůležitější silnice Sudice – Kobeřice, která má být hotová do 20. listopadu 2017. Také 
silnice z Dolního Benešova na Zábřeh a Háj ve Slezsku by měla být hotová do 10. listopadu 2017. Také má být ještě 
6. listopadu 2017 uzavřen železniční přejezd Dolní Benešov – Bolatice na jeden den, kdy zde budou probíhat tahové 
zkoušky. 
     V neděli 8. října 2017 se v Hati konal 20. ročník setkání chrámových 
sborů regionu Hlučínska. Tohoto jubilejního setkání se účastnilo hned 
dvanáct sborů tohoto regionu. A to sbory z Velkých Hoštic, Oldřišova, 
Bolatic, Hlučína, Hněvošic, Chuchelné, Kravař, Píště, Sudic, Štěpánkovic, 
Kobeřic a Hati. Celkem vystoupilo přes 270 účinkujících, kteří pak na závěr 
zazpívali společnou píseň W. A. Mozarta Dona nobis pacem. Myslím, že 
nám přítomným musela po těle naskočit husí kůže z tohoto nádherného 
zážitku. Zároveň bych rád poděkoval i našemu chrámovému sboru, který 
k tomuto koncertu přispěl třemi nádhernými písněmi. Také bych jim rád 
poděkoval i za reprezentaci naší farnosti v Praze, kde doprovázeli další 
víkend hned dvě mše svaté v pražských kostelech a prý to byl opět nezapomenutelný zážitek. 
     Poslední události tohoto měsíce a nejenom v Sudicích pak byly parlamentní volby, o jejich výsledcích v naší obci 
se dozvíte více uvnitř tohoto zpravodaje. 
     Čas plyne jako voda a do konce roku nám zbývají poslední dva měsíce. Budou to měsíce plné práce, starostí, ale 
také doba předvánoční, na kterou se těší především děti, ale také my dospělí. Přeji Vám do tohoto období hodně 
zdraví, protože, když budeme zdraví, podaří se nám udělat vše, co máme v plánu. Předvánoční dobu si užijme bez 
předvánočního stresu, tak abychom mohli Vánoční svátky prožít v klidu a míru. 
 
                                                                                                                                                          Petr Halfar starosta 
Moto:  Když kamkoliv přijdeš “ Pozdrav, popros, poděkuj …” 
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Slovo starosty:  
 
Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům 
 
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv 
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče 

voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc děkujeme! 
 
Spoluobčanům 

- za zametání, úklid chodníků a cest  
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, spoluorganizaci běhu v Polsku 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády, reprezentace obce při fotbalových zápasech 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování, Memoriál René Vitáska 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády  
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce 
- Sdružení STROM za akce pro děti  
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli  
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ a zvelebování areálu školy  
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti v Praze a Hati na koncertu Chrámových sborů  

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.  
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR    
 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

 508 270  53,1 270 269 

 
čislo        Kandidátní listina 

                    název 
 Platné hlasy 
celkem v % 

21 ANO 2011 108 40,14 
17 SPD - Tomia Okamura 46 17,10 

15 Česká pirátská strana 22 8,17 
1 Občanská demokratická strana 20 7,43 

8 Komunistická strana Čech a Moravy 15 5,57 
4 Česká strana sociálně demokratická 14 5,20 

24 KDÚ-ČSL 14 5,20 

20 TOP 09 10 3,7 
7 Starostové a nezávislí 8 2,97 

9 Strana zelených 3 1,11 
27 Sportovci 2 0,74 

12 Strana svobodných občanů 2 0,74 

2 Řád národa – Vlastenecká unie 1 0,37 
10 Rozumní 1 0,37 

23 SPR-RSČ Miroslava Sládka 1 0,37 
26 Realisté 1 0,37 

30 Strana Práv Občanů 1 0,37 
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KANCELÁŘ HEJTMANA KRAJE  

 
 

 
 
 
Náměstek hejtmana Jaroslav Kania: Okraje kraje nezůstanou na okraji kraje 
Stovky milionů korun investuje Moravskoslezský kraj do oprav a rekonstrukcí silnic v regionu. Jen 
v letošním roce tu bude opraveno zhruba 77 kilometrů silnic za 254 milionů korun. Přes 52 milionů 
hradí Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu, zbytek stát prostřednictvím Státního fondu 
dopravní infrastruktury.  
„A neopravujeme jen hlavní tahy, ale investujeme i do ‚méně‘ významných komunikací, které 
ovšem mají velký význam pro místní obyvatele. Tak, aby okraje kraje nezůstaly na okraji kraje,“ 
uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro financování, majetek a 
investice Jaroslav Kania (ANO).  
Příkladem zájmu vedení Moravskoslezského kraje na rovnoměrném rozvoji regionu je 
rekonstrukce silnice číslo III/04614 Sudice – státní hranice s Polskou republikou směrem na 
Sciborzice Wielkie a také Stiborské ulice v Sudicích. 
„Tato silnice spojující polskou Ratiboř s městem Opavou vede přes obec Sudice. Několik let byla 
uzavřená, pak se po částech rekonstruovala. Dlouho chyběly peníze na opravy části komunikace 
vedoucí katastrem Sudic. Jsem rád, že se podařilo přesvědčit krajské zastupitele o významu této 
silnice pro místní obyvatele a schválili financování její rekonstrukce. Cesta má od září nový kabát, 
lidem se zjednoduší a zkrátí cesta do Opavy a všichni, kdo tímto směrem dojíždějí za 
zaměstnáním, ušetří,“ konstatoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania.  






 


Akce na další období: 
 
Pátek        24.11.2017      Setkání seniorů s Pepou Meleckým, sál restaurace U zlatého džbánu, pořádá OÚ Sudice od 

15 hod. 
Úterý        05.12.2017      Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ 
Středa      06.12.2017      Mikuláš, po mši svaté v 17:45 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích 
Neděle     10.12.2017      Vánoční jarmark, od 14:30 hod. v ZŠ a MŠ Sudice  
Neděle      17.12.2017     Zpívání u vánočního stromu, od 17:00 hod. v parku v Sudicích na náměstí, pořádají OÚ,   

maminky a zpěváci  
 


                                 
  



Sudický zpravodaj                      Str. 5 

 
ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Luční 131,  
747 25  Sudice, tel. 608 867063   

 XII. ročník střeleckého závodu,   

O putovní pohár Reného Vitáska, 

který se konal 16.9.2017  

na střelnici v Sudicích 
     
    Uplynul zase rok a opět jsme se sešli v naší střelnici, abychom porovnali zkušenosti a dovednosti ve střelbě 
z krátkých zbraní. Střílelo se 2 x 15 ran na vzdálenost 25 metrů.  
    Tak jako každoročně, tak i letos se zmiňujeme o počasí. Od začátku až do poloviny střeleckých závodů nám pršelo. 
Déšť se umoudřil až kolem poledne a na vyhodnocení výsledků a předání cen bylo příjemně.  
    Samotného závodu se zúčastnilo 29 střelců z toho 5 žen.  
    V letošním roce obhájil své loňské vítězství pan Jiří Popek, čímž se stal vlastníkem putovního poháru. Tímto mu 
srdečně gratulujeme. 
    Chtěli bychom touto cestou poděkovat za naši organizaci panu místostarostovi Sudic, panu Emilu Josefusovi, že si 
udělal chviličku a společně s námi závody zahájil.  
    Rovněž děkujeme paní Vitáskové její vnučce s manželem a jejich dětem, že se opět mezi nás přišli podívat.    
Děkujeme paní Vitáskové, která předala ceny těm nejúspěšnějším a rovněž předala absolutnímu vítězi závodu, panu 
Popkovi poukaz k víkendovému pobytu pro dvě osoby na hotelu Bahenec.  
    Každým rokem předávala paní Vitásková vítězi kategorie žen, kytici. V letošním roce udělala změnu, kdy vítězce, 
paní Šimkové předala krásný dort. 
    Paní Šimková se s námi na závěr o tento dort podělila, což si někteří nemohli vynachválit,  a tím byly střelecké 
závody příjemně ukončeny.  
    Smozřejmě děkujeme manželům Hradilovým za poskytnutí poukazu. 
    Letošní střelecký závod byl zase o něco veselejší, kdy si tři střelci mohli vylosovat poukaz v hodnotě 500,-- Kč 
k nákupu zboží v prodejně Kerberos Trade. 
    Touto cestou děkujeme manželům Šimkovým za poskytnutí těchto poukazů. 
    Pravnukovi paní Vitáskové děkujeme, že se zhostil vylosování těchto střelců. 
    Prostřednictvím tohoto článku děkujeme panu starostovi za upomínkové předměty na ceny a spolupráci při 
přípravě areálu na závody. 
    Aby těch veselejších změn nebylo málo, mohli střelci na letošních závodech začít užívat nové sociální zařízení WC, 
které bylo úspěšně zkolaudováno v polovině května letošního roku.  
    Tak jako vždy je ze závodů pořízeno několik fotografií a je pořízen kamerový záznam, který pořídil pan Pečinka: 
http://www.crtv.cz/2017-09-23-sudice-strelecka-soutez.html 
 

Kategorie MUŽI:  1. místo  Jiří Popek  Dolní Benešov  278bodů 
   2. místo  Lubomír Šimek  Suché Lazce              274 bodů 
      3. místo  Tomáš Kalavský              Hradec nad Moravicí       273 bodů 
Kategorie ŽENY: 1. místo  Petra Šimková  Suché Lazce  264 bodů 
   2. místo  Kateřina Karasová Ostrava   251 bodů 
   3. místo  Radka Bednářová Sudice               126 bodů 
 

Všem, kteří uspěli, gratulujeme a těšíme se na další závody v roce 2018. 
 
 
 
 
 
Pár fotografií  
            z akce 
 
 


   
                                                                                                                  
     
                         

                                                                                                      Petr Weimann v.r. 
                                                    Předseda ZO AVZO TSČ ČR SK Sudice 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     
  

 

V září ještě každý září aneb… 
Nový školní rok 2017/2018 byl v Sudicích zahájen 

 
Začátek září se opět hlásí a s ním se budou hlásit stejně usilovně i naši žáci v lavicích. Ano, milí žáci, 

prázdninám definitivně odzvonilo. Doufáme, že jste prožili pěkné léto plné nezapomenutelných zážitků a že jste 
všichni načerpali velké množství sil k úspěšnému zvládnutí nového školního roku 2017/2018. 

V pondělí 4. září 2017 naše škola přivítala své oblíbené žáky. Dle naší tradice se žáci všech tříd setkali se 
všemi vyučujícími krátce po osmé hodině v naší tělocvičně. V úvodu zazněla státní hymna a poté již všechny vřele 
přivítala paní ředitelka. Naši malí prvňáčci, kterých je letos 8, dostali od žáků 9. třídy kytičku pro štěstí a prožili svůj 
první školní den. Všechny přítomné také pozdravili a všem žákům i učitelům hodně štěstí a úspěchů popřáli 
starostové obcí Sudice, Rohova a Třebomi. Poté se už žáci pod vedením třídních učitelů rozešli do svých tříd, aby 
zjistili, co nového je ve třídách čeká.  

Přejeme všem žákům, pedagogům, zaměstnancům školy, ale také rodičům - hodně štěstí a úspěchů v životě 
pracovním i osobním, ať je tento školní rok pro všechny rokem šťastným a úspěšným. 

                                                              Mgr. Michal Kunický 

 

 




Velká cena malých zoologů 2017 

     Jako každý rok, se naše škola zúčastnila soutěže v ZOO v Ostravě. Tento rok bylo téma soutěže: Příroda kolem 
lidských obydlí (volně žijící zvířata a rostliny ve městech a na vesnicích, na zahradách a v parcích). Naší školu 

reprezentovali tito žáci: Prokop Ševčík, 
Gabriela Slaninová, Antonín Halfar, 
Maxmilián Slanina, Dominik Hluchník a 
Tereza Hluchníková. Soutěž trvala přibližně 60 
minut, žáci plnili různé otázky týkající 
se daného tématu a také si prověřili fyzickou 
zdatnost, protože letošní rok byla trasa opravdu 
dlouhá a náročná. Po dokončení soutěže jsme 
měli možnost prohlédnout si ZOO a zakoupit si 
nějaký suvenýr, popřípadě něco dobrého k jídlu. 
V silné konkurenci skoro 70 týmů se nám 
bohužel nepodařilo postoupit do finále a tak 
nám nezbývá než si počkat na další rok.  
Dětem moc děkujeme za reprezentaci školy 
v této soutěži.  

                                                                                                                                                                        
Mgr. Ondřej Pekárek 
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Projekt Ovoce a zelenina do škol, projekt Školní mléko 
 
     Naše škola je dlouhodobě zapojena do obou jmenovaných 

projektů.  

Od září 2017 mají nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma nově 

všichni žáci základní školy, tzn. 1. - 9. třídy. Dosud dostávali 

ovoce a zeleninu jen žáci 1. - 5. třídy. 

     Žáci základní školy budou mít také nově nárok na neochucené 

mléčné výrobky zcela zdarma. Dle nových, aktuálně platných pravidel, dostanou žáci naší školy v 

září a v říjnu pouze neochucená mléka, a to vždy dva kusy na měsíc a žáka. Od listopadu se 

sortiment mléčných výrobků rozšíří (v nabídce bude také plátkový sýr, bílý jogurt nebo žervé). 

Kromě neochucených výrobků budeme poskytovat žákům i dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově 

zvýhodněny tak jako dosud. 

 
                                                                                                      Mgr. Lenka Běláková, kontaktní osoba pro oba projekty 

 




 
MŠ a Svět techniky 

 
     Naše děti z MŠ navštívily Svět techniky v Ostravě. V expozici Dětský svět je pro děti hodně podnětů pro rozvoj 
poznání, zručnosti a fantazie. Tady si děti mohly hrát s velikým jeřábem, postavit si svůj vlastní dům, opravit auto, 
zahrát na lékaře, podojit krávu nebo vyprat věci a vyžehlit je. Další částí expozice je Vodní svět, kde si mohly 
vyzkoušet, jak se hraje na vodní xylofon, postavit přehradu a také si mohly postavit stavidlo a naplnit přehradu vodou. 
Děti se zúčastnily programu Dobrodružná výprava, kde cestovaly prstem po mapě a objevovaly  jednotlivé kontinenty. 
Poznávaly zvířata, která na nich žijí. A také mohly pozorovat na otáčivém modelu Země, jak se střídá den a noc.  
 
Radka Malchárková 
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Královská hudební hostina  (J.S.Bach)  
 
     Dne 26.9. nás navštívil varhanní virtuóz, pan Martin Kubát s hudebním pořadem Královská hudební hostina. 
Všechny děti vyzval, aby zapojily vlastní fantazii a představily si nějaký zámek, nebo hrad.  Společně se naučili, jak to 
chodí na zámku, jak se uklonit králi a královně. Děti se dozvěděly, proč se nosila paruka, jak to vypadalo na hostině, a 
také jak se kdysi tancovalo.  Při jedné ze skladeb si vybral dvě děti, které ztvárnily prince a princeznu.  Princezna 
usnula hlubokým spánkem a statečný princ jí přišel probudit. Dále si vyzkoušeli hrát na Orffovy nástroje jako hudební 
kapela na zámku.  Klavírní skladby děti doprovázely jak zpěvem tak jednoduchým tanečním pohybem, vyjadřující 
především rytmus a náladu dané skladby. Děkujeme žákům 1. – 4. třídy za společně strávené dopoledne s hudebním 
programem v naší školce. 
                                                                                                                                                               Radka Malchárková 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SBĚROVÉ AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLY 2017/2018 
  
I v letošním roce prosíme rodiče, příbuzné a přátelé školy o podporu a pomoc ve sběru.  
 
CO SBÍRÁME? 
 
Sbíráme PLASTOVÁ VÍČKA, která putují za nemocnými dětmi. I letos 
budeme podporovat Emičku z Bolatic, která má po úrazu horkou vodou 
dětskou mozkovou obrnu. Rodina získá prodejem víček potřebné peníze na 
její léčbu a rehabilitace. Loni jsme nasbírali 348 kg víček. Rádi podpoříme 
i další nemocné děti z našeho regionu. 
 
Sbíráme vysloužilé BATERIE, ELEKTROSPOTŘEBIČE (do velikosti topinkovače) A TONERY 
(mohou být i firemní) v rámci projektu Recyklohraní. Získáváme body, které v katalogu odměn 
směňujeme za praktické školní potřeby. Loni jsme nasbírali 419 kg elektrospotřebičů a baterií a 
84 kg tonerů. 

 
Sbíráme PAPÍR. Sběrem, který se koná 2x ročně, získá vítězná třída peníze 
do svého třídního fondu. Loni jsme nasbírali 6 732 kg papíru. 
 
Děkujeme žákům a jejich rodinám a velice si vážíme společného úsilí.  
 
                                                                                                                                                                                                 

Ing. Hana Nováková 
                                                                                                                                                                        koordinátorka Ekoškoly 
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Den v přírodě 
 
 
 
     Ve středu 27. září ráno před osmou hodinou se začaly před školou tvořit 
hloučky dětí. Každá třída si zvolila trasu, ve které strávila svůj Den v přírodě. 
Počasí nám letos moc nepřálo, ale touha vydat se do přírody nás neopustila. Žáci 
1. a 3. třídy se vydali polní cestou do Rohova, kde navštívili dětské hřiště. Cílem 
žáků 4. a 5. třídy se stal nedaleký  rohovský rybník, kde si v bujné zeleni připadali 
skoro jako v pralese. Poté, co se prodrali houštím až na mýtinku, čekalo je 
opékání špekáčků a zábavné hry. Děti 2. třídy šly podle tajného plánu, plnily dané 
úkoly a na závěr na ně čekala sladká odměna. Elán a síla nechyběla ani žákům   
2. stupně, kteří se vydali do okolních obcí.  
                                                                                                 Mgr. Kateřina Hrubá 

 

 






CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY - „CESTOU NECESTOU“ 
2017/2018 

 
 jednou za měsíc vždy navštívíme nějakou zajímavou zemi 

 formou prezentací si prohlédneme, jak to ve vybrané zemi vypadá, jací tam žijí lidé a jak se oblékají 

 ukážeme si vlajku dané země, poslechneme si, jakým jazykem mluví 

 povíme si, jaké tam je počasí, jaké tam mají tamější lidé zvyky, tradice, co je pro danou zemi charakteristické 

 dozvíme se národní jídlo dané země 

MALLORCA 
 
V měsíci září jsme „zavítali“ na Pyrenejský poloostrov, do Španělska, konkrétně jsme se podívali na „Mallorcu“. 
Povyprávět nám o tomto ostrově přišla paní Ing. Karolína Bořucká, která na Mallorce bydlí.  
Mallorca neboli Majorka je ostrov náležící Španělsku, největší nejen z Baleárských ostrovů, ale také největší ostrov 
Španělska. Jeho největším a zároveň i hlavním městem je Palma de Mallorca. Mallorca je častým cílem turistů 
a cestovní ruch je jedním z hlavních zdrojů příjmů tamního obyvatelstva. Místní obyvatelé se živí kromě cestovního 
ruchu i zemědělstvím a pěstováním vína. Příroda je tady moc krásná a kouzelná, nabízí vyhlídky do krajiny a žijí tu 
divoká zvířata. Je ideálním místem pro horolezce. 
Národním jídlem je Paella. Na ostrově žije necelý 1 
milion obyvatel a úředním jazykem 
je španělština a katalánština. Španělským králem je 
Filip VI., jeho manželkou je španělská královna Letizia. 
Dozvěděli jsme se také pár zajímavých informací o 
slavných španělských fotbalových klubech, kterými jsou 
FC Barcelona a Real Madrid. Paní Ing. Karolíně 
Bořucké děkujme za vyčerpávající informace a těšíme 
se někteří, až Mallorcu navštívíme.  
 
Ester Medková, DiS.,  
vedoucí vychovatelka školní družiny 

 
 
 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bale%C3%A1ry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD_ostrovy_%C5%A0pan%C4%9Blska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD_ostrovy_%C5%A0pan%C4%9Blska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Palma_de_Mallorca
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%AD_ruch
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Bl%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katal%C3%A1n%C5%A1tina
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Fotbalové okénko  
              


           
 
Neděle 3. 9. 2017 Sudice – Služovice. Sudice přivítaly ve svém domovském stánku Služovice.         

V úvodní půlhodině se chopila taktovky domácí družina.  Zhruba po deseti minutách se uvolnil na pravé straně David Havranke, 
který v malém vápnu hledal Tomáše Kalmuse, jenž ale balon promáchl. Služovice se ve 25. minutě osmělily, když Martin Kremser 
vysunul Vladana Cimingu, ale tomu v poslední chvíli míč vypíchl skluzem domácí zadák. Ve 29. minutě se Sudice ujaly vedení, 
když tentokrát po levé straně upláchl David Havranke, jehož centr přistál na hlavě Tomáše Kalmuse, který ze tří metrů balon uklidil 
mimo dosah hostujícího gólmana - 1:0. Služovice ale obrátily skóre zápasu takřka okamžitě. Ve 32. minutě se dostal centr do 
vápna domácích, kde střílel nejdříve Vladan Ciminga, míč se odrazil k Jaroslavu Černému, jenž byl nekompromisní - 1:1. O dvě 
minuty později po nákopu Petra Kriebela, se zmocnil ve vápně míče Vladan Ciminga, který si povodil dva beky a brankář domácích 
byl bez šance - 1:2. V závěru poločasu si ještě Sudice vypracovaly dvě příležitosti. V jedné po centru Davida Havranke promáchl 
merunu opět Tomáš Kalmus. Pak Pavel Herrmann nedokázal propálit hradbu těl. Herrmann otáčí skóre ve prospěch Sudic. Úvod 
druhého dějství byl vyrovnaný, přesto více šancí měly Sudice. Nejdříve se zjevil sám před hostujícím brankářem David Havranke  a 
pálil mimo, pak Pavel Herrmann napálil brankáře Aleše Michalčíka. V 57. minutě byl faulován Tomáš Kryštof, míč si k trestnému 
kopu postavil Pavel Herrmann a střelou z dvaceti metrů procedil skrz ruce služovického brankáře Aleše Michalčíka do brány - 2:2. 
V 63. minutě se dostal k nebezpečné střele služovický Michal Nowický, ale ta neměla patřičnou razanci. O minutu později pálí 
mimo tři tyče jeho spoluhráč Petr Kriebel. Stejně se vedlo i Jaroslavu Černému a Josefu Novákovi. Rozhodující okamžik zápasu 
přišel v 83. minutě, když Tomáš Kryštof vysunul Davida Havrankeho, jehož úmysl ještě brankář Aleš Michalčík vystihl, ale z druhé 
vlny nabíhající Pavel Herrmann dorazil míč do sítě - 3:2. V závěru ještě se snažily Služovice vyrovnat, ale nákopy do vápna už k 

ničemu nevedly, a Sudice si tři body pohlídaly.  
Sudice se dostaly do vedení, ale Bohuslavice otočily skóre ještě v prvním poločase. Ve druhém přidali hosté další dvě 
branky. Sudice sice snížily, ale poslední slovo měly opět Bohuslavice.  
Sudice – Bohuslavice B 10. 9. 2017 

Bohuslavice dosud nebodovaly a spravit náladu si přijely do Sudic. Začátek utkání ale vyšel lépe Sudicím, které se v 11. minutě 
ujaly vedení, když Vojtěch Kryštof našel na levé straně Tomáše Riemela, a jeho centr na zadní tyči poslal hlavou do brány Dav id 
Havranke - 1:0. Bohuslavice ale srovnaly krok na konci první dvacetiminutovky, když dravě pronikl do vápna Vojtěch Janoš a 
nekompromisně zavěsil balon pod víko - 1:1. Pak se hra přelévala z jedné strany na druhou. Šance byly na obou stranách. Dvakrát 
za Sudice mířil těsně vedle Tomáš Kryštof. Na druhé straně špatně mířil Vojtěch Janoš s Danielem Štefkem. Dvakrát po rohu 
sudického Tomáše Riemela zahrozili Michal Kryštof s Patrikem Vítkem. Když už se obě družiny viděly na přestávkové pauze, tak si 
bohuslavický Vojtěch Janoš před kopl míč do vápna a z jedenácti metrů dal domácím branku do šatny - 1:2. Ve druhé části se 
Sudice hnaly za vyrovnáním a v jejich defenzivě začala vznikat okna, čehož Bohuslavice dokázaly bezezbytku využít. V 56. minutě 
se zmocnil míče agilní Vojtěch Janoš a střelou z dvaceti metrů zkompletoval hattrick - 1:3.  Sudice pak své šance zazdily. David 
Havranke v nadějné pozici přestřelil. Tomáš Kryštof opět pálil vedle. Za Bohuslavice zmařil dva samostatné nájezdy Daniel Šte fek. 
V 75. minutě využil zaváhání sudické defenzivy Lukáš Piskoř, který s přehledem proměnil samostatný nájezd - 1:4. V 85. minutě 
zbytečně kličkoval hostující brankář David Juchelka, míče se zmocnil Tomáš Riemel a pohodlně dopravil míč do prázdné kasy - 
2:4. Konečnou podobu výsledku dal dvě minuty před koncem Lukáš Piskoř, který obehrál i domácího brankáře a s přehledem 
skóroval - 2:5.  
Hosté ze Sudic se během zápasu ujali tříbrankového vedení, které Závada už jen dvěma góly v závěru zápasu jen 
korigovala. Sobota 16. 9. 2017 Závada - Sudice 

Sudice přijely v sobotním pochmurném odpoledni do Závady. Úvod duelu patřil hostující eskadře. V 6. minutě se ve středu hřiště 
zmocnil balonu David Havranke, a svou individuální akci zakončil z hranice pokutového území střelou k tyči - 0:1. Závada mohla 
reagovat vzápětí, ale střela Daniela Gryze mířila nad bránu. Ve 12. minutě se protáhl až do domácího pokutového území David 
Havranke, který nesobecky přihrál Tomáš Riemelovi, jenž střílel do prázdné klece - 0:2. Do konce první půle si obě mužstva 
vypracovala několik nadějných situací. Za domácí pálil nad Radim Husárik, stejně se vedlo Danieli Gryzovi a hlavička Robina 
Vitáska skončila těsně vedle tyčky. Na druhé straně v nadějné pozici vypíchl balon Davidu Havrankemu obránce. Tomáš Kalmus 
se probil přes dva hráče do vápna, a jeho přihrávka směřující na lépe postaveného hráče, který by už míč odklízel do prázdné 
kasy, zblokovala domácí defenziva. Josef Valníček se zase krásně uvolnil a mířil jen těsně vedle branky. Nebezpečné byly i rohy 
Tomáše Riemela, které ale Vojtěch Kryštof i Pavel Baránek nenamířili mezi tři tyče. Úvodu druhého dějství patřil Závadě, ale 
paradoxně to byli opět hosté, kdo navýšil skóre zápasu. V 54. minutě agilní David Havranke vypíchl míč domácímu stoperovi a 
podstřelil k tyči domácího brankáře Petra Krajíčka - 0:3. Sudice se pak víc zatáhly, ale jejich brejky a rohy byly hodně nebezpečné. 
Dvakrát se netrefili David Havrankem. Po rohu dvakrát mířily Sudice do brankáře domácích. Za domácí byla nejnebezpečnější 
střela Lukáše Staňa, která jen o centimetry minula branku. V 82. minutě uvolnil Radim Husárik Lukáše Staňa, který se tentokrát 
nemýlil a zavěsil k tyči - 1:3. Po této brance se Sudice moc zatáhly a Závada si vypracovala velký tlak. Střela Radima Husárika 
mířila nad. Po centru hlavičkoval Daniel Gryz do sudického brankáře Marka Klimenta, a volej Robina Vitáska skončil nad. V 89. 
minutě se v šanci zjevil Dušan Vitásek, jehož centr byl sražen na roh. Po něm míč propadl k Dušanovi Vitáskovi, který jej posunul 
na Lukáše Staňa, jenž snižoval na rozdíl jediné branky - 2:3. Více času už ale domácím nezbylo, a hosté si odvážejí domů tři body. 
Benešov vedl brzy o tři branky. Sudice dokázaly ale skóre otočit. Benešov však ještě před půli vyrovnal. Ve druhé části už 
divácí gól neviděli. Neděle 24. 9. 2017 Sudice – D. Benešov B 

Divácky atraktivní zápas se hrál mezi Sudicemi a Dolním Benešovem. Úvodní dvacetiminutovka zápasu patřila zcela hostující 
družině, která po deseti minutách hry šla do vedení, když dlouhý balon prodloužil Pavel Lokoč na Lukáše Stříbného, který stře lou 
podél brankáře poslal míč do sítě - 0:1. O deset minut později Martin Janík našel přihrávkou pod sebe Richarda Husovského, který 
nahrál mezi dva obránce Danieli Mlýnkovi, jenž už bez problému zasunul míč do opuštěné branky - 0:2. Sudice mohly snížit 
vzápětí, ale přihrávku Tomáše Kryštofa nevyužil David Havranke, který přeloboval branku i s brankářem. A hned za chvíli přišel 
třetí trest pro Sudice, když uviděl Daniel Mlýnek za sebou Martin Janík a tomu se podařilo propálit domácího brankáře - 0:3.  
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Od té chvíle dominovaly na trávníku Sudice. Ve 25. minutě se rohový kop Pavla Herrmanna snesl na hlavu Tomáše Kryštofa, který 
svou hlavičku ze sedmi metrů umístil k tyči - 1:3. Hned o minutu později vypálil Tomáš Kryštof, a střela jen lízala tyčku. Ve 34. 
minutě začala pro Benešov černá čtyřminutovka. To nakopl Michal Kryštof míč do vápna, kde David Havranke vyhrál souboj s 
brankářem Markem Vaňurou a přistrčil míč Tomáši Kryštofovi, který pohodlně zasunul balon do prázdné branky - 2:3. O dvě minuty 
později uvolnil Tomáš Kryštof přesnou kolmicí Josefa Valníčka, který balon procedil skrz brankáře - 3:3. Obrat dovršily Sudice ve 
38. minutě, když vyhrál v pokutovém území David Havranke opět souboj s brankářem Markem Vaňurou. Na hranici šestnáctky 
našel Pavla Baránka, který poslal míč mezi dvěma hostujícími zadáky do prázdné klece - 4:3. Když už obě mužstva mířila do 
šatny, tak se rohový kop Lukáše Stříbného dostal na hlavu Richarda Husovského, jehož hlavičku tečoval do brány Martin Janík - 
4:4. Ve druhé půli se už brankostroj zastavil. Na hřišti ubylo fotbalovosti, a přibylo bojovnosti. Úvodní čtvrthodina patřila Dolnímu 

Benešovu. Střelu Martina Janíka domácí gólman Marek Boček vyrazil na hlavu Pavla Lokoče, jehož hlavičku směřující do sítě 
vyhlavičkoval z brankové čáry Tomáš Zips. O chvíli později bombu Lukáše Stříbného vyrazil na roh domácí strážce svatyně. Pak 
dvakrát zkoušel pozornost domácího gólmana Richard Husovský. Po hodině hry převzaly taktovku Sudice, které měly tři nadějné 
šance. Centr Tomáše Zipse, hlavičkoval Marek Pitra do protipohybu brankáře Marka Vaňury, který dokázal ale míč chytit. O pár 
okamžiků později odcentroval Pavel Baránek na hlavu Tomáše Riemela, jehož hlavička šla těsně mimo. Pak se roh Pavla 
Herrmanna odrazil na šestnáctku k Josefu Valníčkovi, který z první o půl metru minul hostující klec. V závěrečné desetiminutovce 
se zápas zbytečně vyhrotil, vzplály emoce, které vyvrcholily těsně před koncem potyčkou mezi hráči, a tak rozhodčí zápas radš i o 
něco dříve ukončil.  
Oldřišov vedl dvakrát v zápase o tři branky. Sudice však v závěrečné desetiminutovce daly tři branky a vyrovnaly. Sobota 
30. 9. 2017 Oldřišov B - Sudice 

Oldřišov se Sudicemi ztratil vyhraný zápas, když ještě deset minut před koncem vedl o tři branky. V prvním dějství hrál Oldřišov 
jednoduše, když většina branek padla tak, že útočník dostal dlouhý pas za obranu, a dokázal samostatný nájezd proměnit. Skóre 
otevřel už po dvou minutách, když Michael Ulička vyslal do úniku Radka Kurku, který z jedenácti metrů obstřelil hostujícího 
brankáře Marka Klimenta - 1:0. O pět minut později zahrával rohový kop Michael Ulička a míč sklepl do kasy Tomáš Pardy - 2:0. 
Sudice snížily v 11. minutě, když Tomáš Zips vyslal za obranu Davida Havrankeho, jenž prostřelil domácího brankáře - 2:1. O tři 
minuty později po nahrávce Michaela Uličky uklidil balon k tyči Pavel Pardy - 3:1. Ve 24. minutě poslal za obranu míč Josef 
Valníček, a Tomáš Riemel snižoval - 3:2. Ve 31. minutě nakopl rohový kop Radek Kurka na Vojtěcha Bechného, který nadvakrát 
pokořil hostujícího brankáře - 4:2. Ve 44. minutě poslal Petr Latoň středem hřiště nahrávku na Radka Kurku, jenž byl neomylný - 
5:2. Ve druhém poločase musel do branky Sudic místo zraněného Marka Klimenta Lukáš Kartous. Jako by to mělo na Sudice 
pozitivní vliv, a po celý druhý poločas diktovaly tempo hry. V 66. minutě se jim podařilo snížit, když po individuální akci prošel 
Patrik Vítek přes tři hráče, a pohodlně zavěsil - 5:3. Hned vzápětí ale Oldřišov znovu dal branku, když Michael Ulička opět našel 
Radka Kurku, a ten zkompletoval hattrick - 6:3. Závěr zápasu ale patřil jednoznačně Sudicím. V 81. minutě byl v domácím vápnu 
faulován Tomáš Kalmus a penaltu proměnil jeho jmenovec Kryštof - 6:4. V 86. minutě přiklepl balon David Havranke Tomáši 
Riemelovi a ten míč napálil pod břevno - 6:5. Divoký zápas zakončil v nastavení Marek Zeman, který zužitkoval nahrávku Tomáše 
Kryštofa a zajistil Sudicím bod - 6:6.  
V 70. minutě ještě svítilo na tabuli skóre 3:2, pak ale přišla gólová smršť domácích a Kozmice si odvezli debakl.  
Neděle 8. 10. 2017 Sudice – Kozmice B Sudice přivítaly na svém úzkém hřišti v neděli mužstvo z Kozmic. Od první minuty byly 

Sudice lepším týmem. Do vedení šly ve 12. minutě, když centr Tomáše Riemla našel na zadní tyči Tomáše Zipse, který už neměl 
problém uklidit míč do prázdné kasy - 1:0. V dalším průběhu poločasu hrozili domácí hlavně ze standardních situací a rohových 
kopů. Ty nebezpečně zahrávali Tomášové Riemel s Kalmusem. Sudice se ale z nich prosadit nedokázaly.  
Teprve ve 43. minutě vysunul Tomáš Zips na pravé straně Davida Havrankeho, který nezištně našel na malém vápně Tomáše 
Riemala, a ten už věděl kam s míčem - 2:0. Kozmice snížily těsně před odchodem do kabin, když špatného odkopu využil Michal 
Daněk a umístil balon do sítě - 2:1. Ve druhé půli Sudice vystřídaly. Na hřiště přišel Tomáš Kryštof, který hru Sudic zpřesnil. Po 
hodině hry po centru Tomáše Zipse, využil zaváhání hostujícího strážce svatyně Tomáš Riemel - 3:1. Hosté se ještě jednou dostali 
na dostřel jedné branky, když Tomáš Teska po individuální akci procedil míč zpoza šestnáctky do brány - 3:2. V závěrečné 
dvacetiminutovce hosté odpadli a Sudice daly pět branek. V 72. minutě se vydal na výlet do pokutového území Michal Pitra, který 
si narazil s Tomášem Kalmusem a hostující brankář byl bezmocný - 4:2. O dvě minuty později se dostal k odraženému míči ve 
vápně Tomáš Riemel a s přispěním tyče uzavřel svůj hattrick - 5:2. V 84. minutě pronikl Tomáš Kryštof do šestnáctky, obehrál tři 
hráče a jako dvorní nahrávač přihrál Marku Zemanovi na jeho další branku - 6:2. V 87. minutě se prosadil po individuální akci 
David Havranke - 7:2. O dvě minuty později si museli hosté vypít kalich hořkosti až do dna po akci a střele Davida Havrankeho - 
8:2.  
V poslední pětadvacetiminutovce nasázely Sudice soupeři pět branek, a připsaly si vysoké vítězství. Sudice - Strahovice 
B 22. 10. 2017 Derby mezi Sudicemi a Strahovicemi přineslo nedělní odpoledne. Sudice začaly pouze v deseti lidech. To se 

změnilo až v desáté minutě, kdy jim přijel jedenáctý hráč. Úvodní desetiminutovka patřila Strahovicím, které si vypracovaly tři velké 
šance, ale ty zavraždil Patrik Slavík, který dneska neměl střelecký den. I když se pak poměr sil na hřišti srovnal, tak i nadále byly 
Strahovice lepším týmem. Ale opět Patrik Slavík nebyl úspěšný. K němu se přidal jeho jmenovec Kubiš. Sudice ohrozily branku 
hostů třikrát. Nejdříve pálil z hranice velkého vápna David Havranke do břevna. Po půlhodině hry šel sám na brankáře z úhlu David 
Havranke, ale mířil těsně mimo. Pak po rohu Tomáše Riemela se míč potuloval po brankové čáře, ale nikdo z domácích jej 
nedokázal doklepnout do sítě. Ve druhé části se hra začala vyrovnávat. Obě mužstva si vypracovala šance. Sudice byly ale v 
proměňování stoprocentní, na rozdíl od Strahovic. Nejdříve ale rozhodčí neuznal branku Janu Josefusovi ze Strahovic. Po hodině 
hry šly Strahovice do vedení, když Jakub Stříbný utekl po lajně a nezištně nahrál Patriku 
Slavíkovi, který zavěsil - 0:1. V 65. minutě Sudice vyrovnaly, když rohový kop Tomáše 
Riemela promáchl Vojtěch Kryštof, a za ním stojící Patrik Vítek propálil gólmana Jakuba 
Halfara - 1:1. O pět minut později si narazil Tomáš Kalmus míč s Vojtěchem Kryštofem, a 
prvně jmenovaný uklidil míč k tyči - 2:1. Strahovice mohly srovnat okamžitě Patrikem 
Slavíkem, ale tomu to kromě gólu nelepilo. V 72. minutě potáhl míč po lajně Tomáš 
Riemel, posunul jej na Vojtěcha Kryštofa, který na hranici šestnáctky našel Tomáše 
Zipse, který vypálil pod břevno - 3:1. V 75. minutě podnikl rychlý brejk Tomáš Zips, 
odcentroval na hranici malého vápna, kam si naběhl Michal Pitra a hlavou nedal 
Halfarovi šanci - 4:1. V poslední minutě se po skrumáži dostal míč k Patriku Vítkovi, který 
jej uklidil do protipohybu brankáře k tyči - 5:1.   
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Připravuje se omalovánka 
Hlučínska 

 
Sdružení obcí Hlučínska nezapomíná ani na 
nejmladší obyvatele našeho regionu. Starostové a 
starostky proto podpořili projekt, v rámci kterého 
vznikne regionální omalovánka s motivy ze všech 

členských a spolupracujících obcí a měst regionu. K zakoupení bude od prosince 
také na obecním úřadě v Sudicích. 

Lenka Osmančíková 
 

 
 
 








 






 
 
 

Pedagogové z Hlučínska navštívili přírodní zajímavosti v regionu 
 
Na středu 27. září připravilo Sdružení obcí Hlučínska pro pedagogy, koordinátory EVVO na školách a zástupce 
neziskových organizací exkurzi po vybraných přírodních lokalitách v regionu. Exkurze proběhla v rámci projektu „Jak 
na výuku EVVO na Hlučínsku?“, v rámci kterého vzniknou mimo jiné výukové materiály a pracovní listy pro výuku 
přírodovědných předmětů na základních školách v regionu. 
Za doprovodu odborníků na oblasti geologie, vodní, lesní, sídelní a zemědělskou krajinu navštívili účastníci exkurze 
např. hlučínské bludné balvany, Poštovní rybník, Kozmické ptačí louky, genofondový sad ve Vřesině, přírodní 
rezervaci Dařanec nebo pískovnu v Závadě a poznali tak blíže lokality, které budou zařazeny do pracovních listů a 
výukových materiálů.  
Během exkurze se pedagogové nejen seznámili s výše uvedenými přírodními lokalitami, ale zároveň bylo diskutováno 
např. o tipech na praktické otázky a úkoly pro žáky a o celkovém obsahu a podobě připravovaných materiálů tak, aby 
jejich výsledná podoba byla co nejlépe přizpůsobena schopnostem a dovednostem žáků na nižších i vyšších stupních 
základních škol. 
Učební materiály budou dokončeny v příštím roce a věříme, že budou vhodným doplňkem pro výuku na našich 
školách. 

Mgr. Lenka Osmančíková 

 
      ► Obr. Kozmické louky
































▲ Obr. Přírodní rezervace Dařanec 










► Obr. Genofondový sad Vřesina            
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  
 
 

4. Sudice za za téměř 180-ti leté pruské vlády (1742 – 1920) 
 
     Dobytím a anexí Slezska začíná pro Sudice nová etapa jejich vývoje s dalekosáhlými důsledky. Končí 480 
leté spojení k české Koruně a přes 200 let trvající období vlády pod Habsburgy. Ekonomicky byly Sudice a jejich 
okolí orientovány na jih, na Vídeň, ale teď byly zatlačeny na kraj státu, který viděl své hlavní ekonomické 
působiště na severu a severovýchodě Německé Říše. V umění nastal posun od baroka k přísnému klasicismu, 
ve správě přechod od rakouského způsobu k „pruskému pořádku“. 
     Friedrich II. vedl válku o Slezsko výhradně kvůli mocenskopolitickým zájmům (Prusko se chtělo stát 
v Německé Říši druhou velmocí) a kvůli ekonomickému zisku. Slezsko byla hustě osídlená země, byla obilnicí 
Habsburgů, měla rozvinuté řemeslo a průmysl a měla bohatá naleziště.  
 
     Časová tabulka důležitých událostí: 
     1740   20.10. smrt císaře Karla VI. Habsburgského 
     1740   říjen: Marie Terezie, dcera Karla VI. se stává královnou českou a maďarskou (1740 – 1780);  
                1745  římská císařovna 
     1740  31.5. Friedrich II. se stává Pruským králem (1740 – 1786) 
     1740  prosinec: vpád Friedricha II. do Slezska. Ve 3 slezských válkách 
     1740 – 1742 / Vratislavský mír 
     1744 – 1745 / Drážďanský mír 
     1756 – 1763 / mír v Hubertsburgu 
     Friedrich II. vyrval Marii Terezii Slezsko 
     1742  28.7.: Vratislavský mír. Slezsko je rozděleno. Větší část s Klodzkem připadla Prusku. Knížectví Těšín a 

části Opavského knížectví, Krnovského a Nyského zůstavají u Rakouska. Moravská enkláva Kietrz, 
která státoprávně patří k Moravě je vyměněna za Krnov. Hranice je na řece Opavě. 

      1742  Friedrich II. odstraňuje okamžitě stavovskou ústavu ve Slezsku a zavádí rigorózně pruskou správu se 
slezským provinčním ministrem. 

      1742  Sudice se tímto stávají pruské. Opava a Krnov se stávají “zahraničím“ (cizinou). 

 
       

 
4.1. Sudice, kraj Hlubčický, Provincie Slezsko v Pruském státě (1742 – 1817) 
 
     Slezsko bylo rozděleno podle pruského správního systému do 48 krajů. Na čele stáli zemští radové, kteří 
pocházeli výlučně z rodin majitelů statků. 
     Části knížectví Opavského a Krnovského, které se staly pruskými, byly spojeny do kraje Hlubčického. 
K tomuto patřilo 9 měst (Hlubčice, Hlučín, Kietrz, Sudice, Baborow, Krzanowice, Nowa Cerekwia, Benešov a 
Opavice) a 141 obcí. 
     Vévoda Opavsko/Krnovský z rodu Lichtensteinů ztratil všechna stavovská zřízení. Měl vliv jen na péči o 
právo. Do roku 1849 vykonával patrimoniální soudnictví jeden „zemský hejtman“ dosazený knížetem spolu 
s dvěma rady a párem úředníků (soudy statkářů, dohled nad obcemi, policií a církevní vrchností). 
     Prvním „zemským hejtmanem“ v Sudicích byl baron Johann Heinrich Henn z Hennebergu. Jeho „kancelář“ 
byla v Sudicích. 
 
     Časová tabulka důležitých událostí: 
     1741 Vytvoření obou sněmoven (panské a válečné) ve Vratislavi a Glogowie. Vykonávaly finanční  
               a hospodářskou správu, staly se vrchními úřady kraje. 
     1742  Zrušení omezení vyznání víry pro protestanty z doby protireformace 
     Faru Rozumice tvoří Evangelici z Rozumic, Sciborzyc a Sudic: 

     1743  18. březen: Hornoslezský zemský slib věrnosti v Nyse. 
     Na sněmu stavů 8.3.1743 v Kietrzi je zvoleno šest šlechticů z Hlubčického kraje, mezi nimi zemský hejtman z druhé strany 

řeky Opavy baron Johann Heinrich von Henneberg a baron von Eichendorff. 
15

 

     1743  1. červen: zavedení nové daňové ústavy. Celkový městský pohyb zboží je zdaňován potravní daní. 
  
 
15 Pramen: Zpráva barona z Hennebergu; Sudice 23. března 1743 v Bein, Werner: Schlesien in der Habsburger Politik 
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Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 15 
 

     Menší města jako Sudice jsou zařazena daňově jako městyse, podrobeny kontribuci a podřízeny zemským radům. 31 
ze 160 slezských měst ztratilo tímto způsobem svůj politický status města.  
Od tohoto okamžiku jsou Sudice jen městysem. 

     1743  Zavedení pruské pozemkové a výnosové daňové reformy (náklady a výnos) 
     Sudickým občanům je uložena 34 % pozemková daň, statkářům jen 28,5 % daň. Pole, zahrady, louky a dobytek se 

zdaňuje. 

     Tento daňový systém platil 200 let. 
     1800 25. května: Katastrofou, kterou představoval velký požár je zničeno 46 domů a několik stodol. Tento den se od 

této doby každoročně slaví jako den slibů. Koná se procesí na náměstí. 

     1804  1. květen: „vesnický policejní pořádek a instrukce o obecním radním“ 
     Jako krajní znak své důstojnosti a moci nosí obecní radní (starosta) starostovskou hůl (zhruba 1,5 m vysoká hůl 

s mosaznou hlavicí), úřední razítko a úřední kabát se stříbrnými nebo pozlacenými knoflíky. 

     Je to první obecní ústavní zákon barona von Steina před reformami v roce 1806. 
     1807  říjen: edikt o osvobození sedláků z nevolnictví. 
     Také Sudičtí obyvatelé byli osvobozeni od dědičné poddanosti. 

     1807  4. květen: Joseph baron von Eichendorff cestuje na studia do Heidelbergu a zastaví se v Sudicích (viz. článek 

v tomto svazku). 

     1808  18. listopad: městský pořádek (komunální samospráva) 
     V Sudicích se tento pořádek nezavádí. Obecní představenstvo Sudic si ale nadále ponechává titul Magistrát a vykonává 

místní policejní moc. Úřad fojta jako právní úřad se rozpouští a přechází na Krajský soud v Hlubčicích. 

     1810  listopad: zákon o volné živnosti 
     Společnosti (cechy) jsou rozpuštěny, vytvářejí se „Innungen“ (cechy, společenstva) 

     1810  Edikt z 30. října o sekularizaci (zesvětštění). 
     Kláštery jsou rozpuštěny. Třebom a Grodczanki, které patřily k řádu rytířů v Bruntále byly zkonfiskovány. S konečnou 

platností teprve roku 1885 po dlouhém právním sporu. 

     1811  březen: Zrovnoprávnění židů, zrušení diskriminačních opatření. 
     Židovské rodiny se usazují také v Sudicích, Kietrzi, Krzanowiciach, Hlučíně. 

     1813  17. březen: Výzva „Mému lidu“ pruského krále Friedricha Wilhelma III. k osvobozující válce proti 
Napoleonovi, sestavení zeměbrany. 

    1816  Provedení pruské 
správní reformy. Opole se 
stává samostatným  
správním okresem 
v provincii Slezsko.  

     Kraje se mění. 
     1817  4. srpen: v Sudicích se 

narodil lékař a spisovatel  
     Max Ring (1817 – 1901) 

     1818  1. leden: Sudice se 

dostávají do Ratibořského 
kraje.    
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Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 16 
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Článek z časopisu OKNO 10/2017, uveřejněný se souhlasem autora Libora Rösnera 
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KANCELÁŘ HEJTMANA KRAJE 
 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
 

 
Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně aktuálního počtu zaregistrovaných žádostí jsou zveřejňovány na 

webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále k dispozici „kotlíkové“ kontakty: tel. 
595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz a možnost osobních konzultací v budově krajského úřadu v kanceláři A106 

(každý pracovní den v úředních hodinách krajského úřadu). 

Počet zaregistrovaných žádostí dle ORP:  
 

1. Ostrava 719 

2. Frýdek-Místek 653 

3. Opava 482 

4. Třinec 410 

5. Jablunkov 379 

6. Hlučín 369 

7. Krnov 250 

8. Kopřivnice 239 

9. Kravaře 216 

10. Nový Jičín 211 

11. Frýdlant nad Ostravicí 205 

12. Bohumín 197 

13. Havířov 184 

14. Orlová 172 

15. Bruntál 171 

16. Karviná 165 

17. Bílovec 133 

18. Odry 108 

19. Frenštát pod Radhoštěm 101 

20. Vítkov 95 

21. Český Těšín 82 

22. Rýmařov 61 

 CELKEM 5 602 

 

Města s největším počtem žádostí: 

 

1. Ostrava 432 

2. Třinec  178 

3. Opava 142 

4. Frýdek-Místek 117 

5. Orlová 99 

 
Vývoj celkového počtu žádostí: 

 
út 5. 9. 1. minuta – 2 600, út 5. 9 1. hodina – 5 100, st 6. 9. – 5 250, čt 7. 9. – 5 340, pá 8. 9 – 5 390 
po 11. 9. – 5 460, út 12. 9. – 5 507, st 13. 9. – 5 543, čt. 14. 9. – 5 573, pá 15. 9. – 5 602  

 
 

https://lokalni-topeniste.msk.cz/
mailto:kotliky@msk.cz


Sudický zpravodaj                    Str. 20 


   

  
     







































 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

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

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete 
někomu poděkovat … ? Vaše příspěvky můžete poslat   
e-mailem na adresu: referent@obecsudice.cz,  
zaslat poštou na adresu: 
Obecní úřad Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25  
Sudice, donést osobně nebo vhodit do připravené urny 
v prodejně TEMPO v Sudicích. Značka: ZPRAVODAJ 

 

Ceník inzerce v Sudickém zpravodaji. 
Příspěvky do zpravodaje přijímáme na OÚ 
v Sudicích. 
Propagace činnosti míst. složek, zájm.org.:ZDARMA 
Komerční sdělení ve formátu A4       1.000,00 Kč   
Komerční sdělení ve formátu A5          750,00 Kč 
Komerční sdělení ve formátu A6          500,00 Kč  
Komerční sdělení ve formátu A7          250,00 Kč 
 
 

 

Nezisková organizce,  
   Občanské sdružení 
Kobeřice, Stiborská 40, 747 27  Kobeřice, IČO 27031012 
 
NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 

- Zajištění stravy – rozvoz obědů 
- Pomoc při podávání obědů 
- Pomoc s vedením domácností 
- Zajišťování nákupů, polchůzky  

http://www.obecsudice.cz/
mailto:referent@obecsudice.cz
mailto:referent@obecsudice.cz

