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Slovo starosty:   
 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
měsíc květen je už ve své polovině a já se pouštím do prvního psaní v tomto vydání našeho 
zpravodaje. Počasí začátkem května bylo opět slunečné, jen chvílemi více větrné, jako by se změna 
klimatu měla projevit ve vyšší teplotě s menšími srážkami a větrným počasím. Ale uvidíme, čím nás 
příroda překvapí.  V polovině května se trochu ochladilo a přišly i nějaké deštíky, které jsou ovšem 
velmi potřebné. Ještě koncem dubna, či začátkem května se z teplých krajin vrátily i vlaštovky. 
Letos příroda vše urychlila aspoň o čtrnáct dnů, protože šeřík už kvetl v polovině dubna a prvního 

května už byly všechny třešně odkvetlé. Teplé a někdy dusné počasí ovšem pokračovalo i nadále a někdy jsme 
marně vzhlíželi k nebi pro trochu vláhy. Déšť pak přišel o prvních dvou červnových víkendech, ale poté přišlo spíše 
horké počasí. S prvním letním dnem pak přišlo výrazné ochlazení a celý víkend našeho odpustu propršel. Celé počasí 
je v letošním roce nějaké uspíšené, začátkem května už byly odkvetlé třešně a na přelomu 
května a června byla taková horka, jako uprostřed prázdnin. Konec června už byl spíše 
chladnější. 
     A jsme zase u akcí v naší obci, které proběhly v průběhu května a června. 
Poslední dubnový den se na hřišti konalo stavění máje a pálení čarodějnic. Počasí bylo 
nádherné a bylo to znát i na počtu účastníků této krásné tradiční události. Podle odhadu se 
nás na hřišti sešlo skoro sto osmdesát. Májka byla vztyčena velmi rychle, a kdo přišel o chvíli 
později jako já, tak může její stavění shlédnout na www.hlucinsko.tv . Pak byla zažehnuta 
tradiční vatra a špekáčky a jiné pochutiny se opékaly v pergole. Když už byl oheň na 
táboráku menší, dalo se opékat i tam. Děkujeme hasičům a sportovcům za přípravu této 
„fajné” akce . 
     V sobotu 5. 5. 2018 byla další brigáda na antukovém kurtu, které se zúčastnilo hned 

dvanáct brigádníků. Bylo sundáno staré 
oplocení kolem kurtu do výšky dvou metrů, 
očistily se sloupky a branky, které se natřely. Pak se natáhlo a upevnilo 
nové pletivo. Brigády ještě budou pokračovat, ale v tento den se udělal 
velký kus práce. Všem brigádníkům děkujeme. 
     V sobotu 12. 5. 2018 se v naší obci sbíral velkoobjemový a 
nebezpečný odpad. Jako tradičně se ho sesbíralo veliké množství, které 
tak končí tam, kde končit má a ne někde v kamnech nebo na černých 
skládkách. Jedna upřesňující informace - neberou se do těchto odpadů 
celá okna. Skla musíte doma rozbít a dát je pak do kontejnerů na sklo a 

rámy pak můžete odvézt do výše jmenovaných velkoobjemových odpadů. Děkuji Vám všem, že společně třídíme 
odpady. 
     V pátek 18. 5. 2018 se na hřišti konalo smažení vajec. Naše tradiční a velmi oblíbená 
akce byla parádní. Sešli se opět skalní pořadatelé a dílo bylo chuťově velmi dobré. I 
tentokrát se usmažila smaženice, která obsahovala vše, co máme rádi a vše co si umíte ve 
smaženici představit. Musím říct, že když to píšu, opět se mi sbíhají sliny. Nebyla to sice 
rekordní smaženice, ale sami uznáte, že to nemůže být každý rok. Přesto se usmažilo 
celkem cca 240 vajec.  
                                                                                                                                                              Pokračování na  str. 2                                                                                                                                                                                                      
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 
     Další den v sobotu 19. 5. 2018 proběhly na střelnici závody ve střelbě z malorážky O pohár starosty Sudic. O této 
akci se dočtete uvnitř tohoto zpravodaje.  
     V sobotu 26. 5. 2018 se v Sudicích konalo cvičení hasičů v rámci projektu „Ready To Help”.  Cvičení se účastnily 
jednotky dobrovolných 
hasičů ze Sudic, 
Rohova, Strahovic a 
Píště, pět jednotek 
dobrovolných hasičů z 
Polska a jednotky 
profesionálních hasičů 
z Opavy a Ratiboře. 
Celkem tedy 11 
jednotek a skoro 75 hasičů. Cvičení probíhalo na místní faře, kde byly zadýmené prostory, ve kterých se nacházely 
dvě pohřešované osoby. Byly tak prohledány všechny prostory hospodářských budov, kde byly osoby nalezeny a 
zachráněny. Poté se uhasilo ohniště požáru a ochlazovaly se okolní budovy. Dalším cílem cvičení pak byla dálková 
doprava vody z místního Oldřišovského potoka. Jednotky byly promíchány, tak aby se střídaly jednotky české a 
polské. Cvičení poukázalo na vysokou kvalitu všech dobrovolných a profesionálních hasičů při plnění těchto úkolů.  
     V pondělí 28. 5. 2018 dostali naši dobrovolní hasiči v 04.47 hod. smsku k dopravní nehodě osobního automobilu 
s podezřením na požár tohoto vozidla. Po příjezdu na místo, druhá zatáčka za obcí Sudice směr Třebom, našli 
havarované vozidlo, převrácené na střeše bez osádky. Hasiči zajistili místo a po příjezdu profesionálních hasičů jim 
místo předali. Naše vozidlo T 815 se tak dočkalo i křtu při prvním ostrém výjezdu. Na místě naštěstí nedošlo 
k žádnému zranění osob. Naši dobrovolní hasiči vyjeli za pět minut od vyhlášení poplachu.   
     V sobotu 2. 6. 2018 se na hřišti konal dětský den. I o této akci se dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje. Já se 

jen vrátím ke kácení máje. V letošním roce ho vyhrál pan Günter 
Havranke. Naše tradice už je v posledních letech taková, že kdo 
zvítězí, musí si májku pokácet sám. A tak to bylo i letos. S nářadím 
a svými kamarády si pan Havranke moc nepomohl, takže nakonec 
zašel domů pro motorovou pilu a proběhla akce „kulový blesk”. 
Májka padla kam měla, zbavil jí špice a s kamarády ji odnesl domů. 
A jako v písničce: „máma nám dá za šišku, plnou mísu koblížků“, 
kamarádi dostali po půlce. 
     Naši dobrovolní hasiči se o víkendu 2. a 3. 6. 2018 účastnily 
společného školení v hasičském školícím středisku v Jánských  
Koupelích v rámci projektu “Ready To Help”. Takže celý projekt není 
jenom o vybavení, ale i o školení a spolupráci všech hasičských 
jednotek na obou stranách našich společných hranic. 
     V sobotu 9. 6. 2018 proběhl naší obcí půlmaratón Kietrz – Rohov 

– Kietrz. Ze strany organizátorů to byla vzpomínková akce na doby minulé a běhu se účastnilo zhruba dvacet běžců. 
Naši dobrovolní hasiči pro ně zajistili občerstvovací místo v Sudicích na náměstí a v rozpáleném dopoledni jim toto 
občerstvovací místo přišlo velmi vhod. Děkujeme našim pořadatelům.  
     Takové počasí téhož dne už ale nepanovalo v odpoledních hodinách. Na hřišti se odehrávalo benefiční utkání 
starých gard Sudic a Dolního Benešova, které organizoval Vlastimil Molnár. Po hřišti jsme mohli vidět běhat hráče jak 
ze Sudic, tak ze širokého okolí. Mnohé z výběru Dolního Benešova jsme mohli spatřit v minulosti i v naší nejvyšší 
soutěži, první lize. A jak jsem v úvodu napsal, prvními minutami zápasu přišly i první dešťové kapky a první poločas 
byl ve znamení prudkého deště. Ve druhém poločase už byl déšť mírnější, déšť vydržel až do samotného konce 
zápasu. Zápas byl velmi pěkný a borci nic nevypustili, ani za prudkého deště. Zápas nakonec skončil vítězstvím hostů 
3-6. Byl to však velmi pěkný sportovní zážitek.   
     O víkendu 23. a 24. 6. 2018 se u nás opět po roce konal 
odpust. V sobotu byla mše svatá a po dvacáté hodině začal 
karneval s Capitolem. Pro nás dříve narozené to byly vzpomínky 
na naše mladá léta a byla to krásná akce. V deset hodin pak byl 
nádherný ohňostroj, který provádí už léta pro naši obec pan 
Bilavčík z Chuchelné. Odpoledne poprchávalo, ale o půl osmé se 
počasí umoudřilo, nepršelo, ale bylo dost chladno.  V neděli pak 
byla v kostele svatého Jana Křtitele slavnostní mše svatá. Po mši 
jsme pak všichni zmokli, protože venku už byl pěkný liják. Pršelo i 
odpoledne a museli jsme program o půl hodiny posunout. O půl 
čtvrté však přestalo pršet a i když se kolem honily mraky, už 
nepršelo. Začalo vystoupení mažoretek Paprsky, poté přišlo na 
řadu vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Sudice.  
 
                                                                                                                                                                                                     Pokračování na  str. 3 
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S dalším vystoupením pokračovalo akrobatické Duo Fatale. Nakonec pak přišla 
velká bublinková šou se zavíráním do bublin. Kromě toho si mohli zájemci 
vyzkoušet 3G trenažér nebo také vedle stojící airsoftovou střelnici. Po oba dny pak 
byl k dispozici lunapark. O občerstvení se starali naši tradiční stánkaři z řad 
sportovců, hasičů, stolárny a Zlatého džbánu. Všem spolupořadatelům za pomoc při 
organizaci odpustu a zaměstnancům obce děkuji. A musíme poděkovat i směrem 
vzhůru, že i když bylo počasí, takové jaké bylo, tak přece jen nám do toho našeho 
programu nepršelo.  

     Ještě musím zmínit jeden nešvar na katastru naší obce. Na polní cestě na 
Kozabryku směr Krzanowice se opět vyřádil nějaký „dobrák”. Na tuto polní cestu, 
která je zároveň i cyklotrasou, vysypal rozdrcenou cihlovou drť. Bohužel mezi touto 
drtí byly i rozbité luxfery. Pro jízdní kola na této trase to tak bylo jen otázkou času, 
kdy dostanou defekt. „Dobrák”, který nám takto vystlal naši polní cyklotrasu, by 
zasloužil ocenění:  Defekt roku!!! Zaměstnanci naší obce po uklizení odpustu uklidili i 
tuto komunikaci a byla toho plná vlečka.    
     Na závěr Vám kladu otázku: „Už jste se zapojili do služby mobilní rozhlas, kdy se 
Vám budou rozesílat informace z obce e-mailem, nebo smskou?“ Pokud ne, 
zaregistrujte se přes naše webové stránky, kde je odkaz na hlášení rozhlasu, nebo 
kontaktujte zaměstnance OÚ. 
     Přeji Vám krásné prožití léta, dětem krásné prázdniny. 
 
                                                                                                                 Petr Halfar, starosta 
 
 
 
 
Moto: 
Život není o čekání na to, až přejde bouřka. Je o tom, naučit se tančit v dešti. 
 
                                                                                                                                                                                               




 

Tři nejdůležitější slova, která bychom měli stihnout říci 
 
1. ročník 
Stála vedle lavice, na tváři smutný výraz. Šel jsem k ní a ptal se, co se děje. Ukázalo se, že vůbec nechápe matiku. 
Samozřejmě jsem jí hned nabídl pomoc. Usmála se, políbila mě na tvář a řekla, že jsem ten nejlepší kamarád na světě. Jenže 
se jí bojím říct, že ji miluju… 
2. ročník 
Volala mi a chtěla, abych přijel. Její kluk se na ni vykašlal a nedokáže být doma sama. Seděli jsme u ní a koukali na film. 
Pozdě večer jsem odcházel, dala mi pusu na tvář a řekla, že jsem ten nejlepší kamarád na světě. Miluju ji, ale proč se sakra 
bojím jí to říct?! 
3. ročník 
Přišla za mnou, jestli bych s ní šel na maturitní ples. Její kluk je marod a sama jít nechce. Řekl jsem, že jo. Dostal jsem pusu 
na tvář a řekla, že jsem ten nejlepší kamarád na světě. A já ji miluju a bojím se jí to říct… 
5. srpna 
Přiběhla ke mně, políbila mě na tvář a řekla, že já jsem ten nejlepší kamarád na světě… A ona se vdává. Jak krásná je v 
těch svatebních šatech! Doufám, že ho opravdu miluje, protože pro mě je hlavní, aby se měla dobře, protože ji miluju. Jenže 
se jí to bojím říct, protože pak bych ji ztratil! 
Po mnoha letech 
Jsem na pohřbu. Uplynulo tolik let a já ji pořád miluju… Přebírám její věci, nacházím deník a čtu pár vět: „Je to ten 
nejlepší kamarád na světě, nikdo mi nerozumí jako on, kolikrát už mi pomohl! Utěšoval mě, když mě nechal kluk a šel se 
mnou i na maturiťák… Tolik ho miluju, ale bojím se mu to říct, protože mám strach, že bych ho ztratila!“ 
ABY BYLI ŠŤASTNI, STAČILO, ABY JEDEN Z NICH ŘEKL POUHÁ TŘI SLOVA. 
 
                                                 Vyňato ze zábavně-vzdělávacího občasníku Akademie nevšedního vzdělávání, s.r.o. 
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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 apod. 
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, cvičení, školení a plnění úkolů v rámci projektu 

„READY TO HELP“ 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády, reprezentace obce při fotbalových zápasech 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování, za pořádání střeleckých závodů 
- 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 – 

stavění a kácení máje  
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ a zvelebování areálu školy  
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti 
- všem spolupořadatelům odpustu a zaměstnancům obce 

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: 
 
Víkend 13.,14. a 15.07.2018      Pivní olympiáda, tradiční třídenní akce v popíjení   lahodného 

moku, v areálu střelnice v Sudicích 
 
Sobota        04.08. 2018     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 31.8.2018 končí splatnost poplatku za komunální odpad za 
rok 2018. 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 zaměstnanců OÚ upozorňujeme občany, aby do 
modrých pytlů dávali pouze papír a nic jiného. Tyto pytle se v případě jiného vhozeného 
materiálu musí kontrolovat (popř. třídit), protože je jinak neodvezou do sběru.  Při 
kontrole byla zjištěna i identita některých občanů, kteří nerozeznají papír od jiného odpadu.  
 
  
 

Nájem obecních pozemků v roce 2016 – do 15. prosince 2016 !!! 
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XIV. ročník střeleckého závodu 

O putovní pohár starosty obce Sudice, 

Který se konal 19.5.2018 na střelnici v Sudicích.          
      

     S ohledem na loňský rok bylo letos pro střelbu krásné počasí. To znamená pod mrakem 
a bezvětří, což je pro střelce to nejideálnější. Toto počasí vydrželo až do konce závodu a po 
vyhodnocení výsledků se ukázalo sluníčko. 
     V loňském roce obhájil a tím získal putovní pohár, Miroslav Kyčerka. V letošních 
závodech nedošlo ke změně, kdy opět zvítězil pan Miroslav Kyčerka. Pokud v příštím roce 
toto vítězství obhájí, stane se opět majitelem dalšího putovního poháru. V letošním roce 
zvítězil s počtem 296 bodů, což je velice krásný výsledek. Tímto vítězi gratulujeme. 
     Zřejmě se dalším závodníkům nedaří jej porazit a tím zvrátit již delší dobu pokračující 
několikeré vítězství za sebou. 
     Pokud jde o účast počtu střelců v jednotlivých kategoriích, tak oproti loňskému roku se závodu účastnily 2 
střelkyně v kategorii ženy, což je o jednu více a v kategorii junioři se zúčastnili rovněž 2 střelci, což je také o jednoho 
více.  
     Samotného zahájení a vyhodnocení závodu byl přítomen starosta obce, pan Petr Halfar. Touto cestou mu 
děkujeme. Panu starostovi rovněž touto cestou děkujeme za poskytnutí upomínkových předmětů. 
     S ohledem na minulé roky nebyl v letošním roce pořízen za strany pana Pečinky kamerový záznam.     
     Na internetové adrese obce Sudice se můžete podívat na několik fotografií z průběhu závodu: 
http://www.obecsudice.cz/.  
 
MUŽI    střelecký klub                                  

1. místo – Kyčerka Miroslav SSK Hlučín  296 bodů 
2. místo – Palubják Miroslav AVZO Huslenky              289 bodů 
3. místo – Vladimír Roman SSK Hlučín  288 bodů 
 
ŽENY 

1. místo – Vladařová Lenka AVZO Neplachovice 265 bodů 
2. místo – Antalová Lada  AVZO Neplachovice 259 bodů 
 
JUNIOŘI 

1. místo – Konečný Tomáš AVZO Neplachovice 269 bodů 
2. místo – Varšo Tomáš  AVZO Neplachovice 256 bodů 
 

Všem, kteří uspěli gratulujeme a těšíme se na další závody.                                                                                                                                                                                               
S pozdravem členové střeleckého klubu Sudice 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
                       
 
 
                         
 

 
                         Obr. ▲▼► Střelecké závody z malorážky 
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Stavění máje – pondělí 30.04.2018 
 

 
 

 

Smažení vajec – pátek 18.05.2018  
 
 
 
 
 

 

 
 

Cvičení hasičů – sobota 26.05.2018 
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Sudický odpust 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Sudický zpravodaj                      Str. 8 
 
 

Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     
   

McDonalds Cup 1. Kategorie 

Historický úspěch zopakován 
 
Kategorie - mladší žáci (rok nar. 2011 – 2008) 
 
Okrskové kolo v Kobeřicích 
Začátek turnaje této věkové kategorie probíhal ve středu 2. 5. 2018 na fotbalovém hřišti v Kobeřicích.  Mělo zde být 8 
týmů, bohužel nakonec přijeli pouze čtyři a to: Dolní Benešov, Kravaře, Oldřišov a ZŠ Sudice. V tomto kole 
Mcdonalds Cupu jsme nenašli žádného přemožitele a jednoznačně se nám podařilo postoupit do okresního finále, 
které se konalo v Opavě 
Okresní finále Opava, 18. 5. 2018 
Okresní finále tohoto turnaje probíhalo na hřišti TJ Slavia Opava. 
Ve finále nás čekala mužstva hlavně z opavských škol a to: ZŠ Englišova, ZŠ Kylešovice, E. Beneše a Stěbořice.  
Hrálo se systémem každý s každým 2 X 12 minut a vítěz postupoval přímo do závěrečného KRAJSKÉHO FINÁLE 
DO OSTRAVY - PORUBY.  
Ani v tomto finále jsme nenašli žádného přemožitele a jednoznačně, bez jediného ztraceného bodu jsme postoupili do 
krajského finále. 
Krajské finále Ostrava, 22. 5. 2018 
Finále celé této soutěže probíhalo na ZŠ J. Šoupala v Ostravě – Porubě za účasti těchto týmů: ZŠ Komenského 
Bílovec, ZŠ a MŠ Stará Ves n/O, ZŠ Mládí Orlová, Nový Jičín, Sudice a ZŠ Klegova (Vítkovice). Zde jsme byli 
rozděleni na dvě skupiny a první dva týmy postoupily do semifinále. Hrálo se systémem 5 + 1 a to na 2 x 12 minut. Ve 
skupině jsme narazili na týmy z Bílovce a Staré Vsi. Oba zápasy se nám podařilo vyhrát a postoupili jsme z prvního 
místa do semifinále.  
V semifinále jsme narazili na ZŠ z Orlové. O vítězi tohoto zápasu bylo rozhodnuto už v prvních 4 minutách, kdy jsme 
vedli 4:0. Nakonec se nám podařilo přidat ještě pár gólů a vyhrát 11:0. Ve finále jsme narazili na stejného soupeře 
jako loni a to ZŠ Klegova. Soupeř byl lepší a nakonec zcela zaslouženě obhájil titul krajského šampióna tohoto 
turnaje. Žákům patří obrovská pochvala a dík, že tak skvěle reprezentovali naši školu a dokázali zase zopakovat něco 
neuvěřitelného jako minulý rok. Dík patří taky Spartaku Rohov, který chlapce skvěle připravuje a obci Rohov za 
půjčení obecního automobilu.  

 
 
Naší školu reprezentovali tito žáci:  

Michal Mrva, Antonín Halfar, Mikuláš Prasek, Josef Halfar, Vítek Halfar, Dominik Nevřela, Dominik 
Pavlovič, Matěj Švan a Prokop Ševčík 
 
NEJLEPŠÍM STŘELCEM TURNAJE SE STAL ANTONÍN HALFAR 
    

   

     

      

 

 

 

 

 

 
                    Okresní finále v Opavě         Krajské finále v Ostravě 
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Maminkám k svátku. 
Maminkám patří nejen náš obdiv, ale také druhá květnová neděle, kdy se slaví Den matek. Ani letos děti 
mateřské a základní školy nezahálely a úterý 15. května 2018 proměnily v oslavu jejich svátku. Přítomné 
maminky obdarovaly více než půlhodinovým 
vystoupením, v jehož průběhu zazněly písničky a 

básničky o maminkách, hra na flétnu, na své si přišli vyznavači 
tanečních vystoupení a nechyběly ani vtipné scénky. K vidění 
byla také přehlídka účesů, při které se nejedné mamince 
zaleskla slza hrdosti v očích. O trendy dívčí a chlapecké účesy 
se postarala šikovná kadeřnice, paní Monika Macová, které 
moc děkujeme.  
Odměnou nám byla hojná účast maminek, babiček a ostatních 
diváků a věříme, že pomyslná kytička v podobě kulturního 
vystoupení a připraveného dárečku, maminky potěšila. Za 
připravená vystoupení patří dětem velká pochvala.  




 

Pohádkové pasování předškoláků 
 
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 v odpoledních hodinách jsme se sešli s dětmi a rodiči 
na fotbalovém hřišti, kde probíhalo pasování předškoláků. Předškoláci byli 
převlečení za pohádkové postavy. Na začátku je přivítal Večerníček, 
povyprávěl jim o svém trápení a poprosil je o pomoc. Večerníček si totiž 
přivoněl k jedné květince pomněnce a všechny názvy pohádek zapomněl.  
Dětí mu slíbily, že mu pomohou.  Prvním úkolem bylo poskládání 
Večerníčkovy čepice, kterou mu odfoukl vítr, když jel za dětmi. Druhým úkolem 
bylo uhodnout názvy pohádek podle nápovědy a splnit úkol (jízda na 

koloběžce, chytání ryb ve velkých botách a klobouku, zavazování střevíčků). Po 
splnění těchto úkolů se předškoláci přemístili do království, ve kterém mají rádi 
hádanky. Ty děti bez zaváhání perfektně splnily.   Děti Večerníčkovi moc pomohly a 
on jim za to hezky poděkoval. Za odměnu je pasoval na předškoláky a všichni dostali  
tričko a tašku s překvapením.  Po pasování jsme na hřišti zůstali a opekli jsme si 
špekáčky.  Děti pro paní učitelky měly připravené milé překvapení - obraz, víno 
s fotografií předškoláků a sklenici na víno. Děkujeme předškolákům a přejeme jim 
spoustu nových zážitků ve škole a rodičům hodně trpělivosti a pevné nervy.  
Radka Malchárková a Hana Svobodová 

  




Řecké olympijské hry s Asterixem a Obelixem  
V sobotu 2. června v Sudicích proběhl dětský den.  Malí i velcí diváci mohli 
zhlédnout vystoupení školní družiny a mateřské školky, které si děti pro ně 
připravily. Hlavním programem ale byly hry pro malé olympioniky – střelba z luku, 
chůze na chůdách, překážková dráha a mnoho dalšího. Sportovci, kteří absolvovali 
všechny disciplíny, byli odměněni sladkou odměnou, medailí, diplomem a focení na 
stupni vítězů. Pro děti byla také připravena dětská tombola, velkému zájmu se těšil 
vodní fotbal, zorbing koule, trampolína a malé bazénky pro nejmenší.  

Velké poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na přípravě dětského dne.  
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Exkurze do Osvětimi  

      

                   
Ve středu 20. 6. 2018 zavítali někteří žáci 8. a 9. třídy na 

místo, kde na každého člověka dýchne okamžitě bezmoc, 

strach a beznaděj, kterou denně prožívali lidé, jež zde 

zcela zbytečně a nesmyslně přišli o své životy. Navštívili 

jsme koncentrační tábor v Osvětimi. V rámci prohlídky 

jsme viděli tábory Osvětim – Auschwitz I. a Auschwitz 

II. – Birkenau. Prohlídka koncentračního tábora byla pro 

všechny velmi silným a nezapomenutelným zážitkem 

v mnoha ohledech. Poznali jsme otřesné prostředí, se 

kterým se nikdo z nás ve svém životě ani v těch 

nejhorších představách nesetkal. Leccos jsme si ve svých 

hlavách srovnali, určitě trošičku pozměnili své hodnoty a názory na svět, který byl před několika desítkami let zcela jiný – 

chmurný a nelidský. Exkurze do polské Osvětimi byla pro všechny psychicky i fyzicky náročná, ovšem byla také velmi poučná.  

Je nesmírně důležité, aby nebyly zapomenuty oběti holocaustu. Tato katastrofální část historie světových dějin musí zůstat 

varováním pro další generace, aby se nic podobného už nikdy nemohlo opakovat. Násilím nikdy nic k lepšímu nezměníme. Jsme 

lidé a jako lidé se musíme chovat. Na to, prosím, nikdy nezapomínejme!   

                                                 Mgr. Michal Kunický 

    
 

 

Žijeme zdravě aneb… Ovoce a zelenina naší republiky i exotických zemí 

V rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol", který si naši žáci oblíbili, jsme využili nabídky doprovodných akcí a 
objednali si tzv. „ochutnávkové koše, ve kterých na nás čekaly nejrůznější druhy ovoce a zeleniny. Celou tuto akci 
jsme pojali jako tzv. „vzdělávací ochutnávku“. Žáci ochutnávali a zároveň poznávali. Nejdříve si zeleninu a ovoce 
zpracovali, krásně naaranžovali na talíře a poté společně zasedli k jednomu stolu a užili si pravou a nefalšovanou 
– ale především zdravou hostinu plnou vitamínů. Co sklidilo u našich žáků největší úspěch? Ananas, banány, žlutý 
meloun, jablka, limetka, pomeranče a kiwi. Celá akce se žákům líbila a náramně je bavila, což dokazují následující 
fotograe.  

 

 

 

Projekt  Mléko do škol – ochutnávkový koš   
 

Naši žáci se v rámci projektu Mléko do škol zúčastnili  doprovodné akce 
Ochutnávkový koš, která nabízí ochutnávku více druhů mléčných 
výrobků. 

Měli jsme možnost ochutnat 
různé druhy ochucených mlék, 
více druhů plátkových sýrů 
s různým obsahem tuku v sušině, 
pomazánková másla více 
příchutí, bílý jogurt a tvaroh 
odtučněný nebo plnotučný, 
zakysanou smetanu atd. Některé 

druhy jsme ochutnávali přímo, z některých jsme si připravili plnohodnotnou 
svačinu v podobě jednohubek a obložených chlebíčků. Pověděli jsme si, jak 
se některé výrobky vyrábějí a zpracovávají. Příprava i ochutnávka děti moc 
bavila a vzbudila velký zájem o nové, dosud nepoznané výrobky.  
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Polsko český projekt  „Zachraň život“ 
 

Tento projekt se týkal žáků 1. a 5. třídy, kteří si mohli ve třech 
setkáních vyzkoušet základy poskytování první pomoci. 
Během všech setkání byly prezentovány teoretické znalosti a 
praktické dovednosti s tematikou první pomoci, dopravní 
výchovy a děti 1. třídy si také užily zábavné odpoledne 
v nedalekých Krowiarkách.  Prostřednictvím vzájemných 
setkání, výletů, zážitků při společných aktivitách jsme se mohli 
seznámit, navázat přátelství a také poznávat polský a český 
jazyk. Děkujeme spolupracující škole ve Wielkich Pietrowicích 
za milé setkání, přátelskou atmosféru, veškeré aktivity i 
bohaté občerstvení, které bylo pro nás vždy připraveno. 
                                                                     Mgr. Kateřina Hrubá 
   
 




Tři zlaté vlasy děda Vševěda 
 
Letošní celoroční matematická soutěž nesla název „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“. Tento název si vysloužila, jelikož 
probíhala ve třech kolech.  V prvním a druhém kole se děti snažily, mnohé s úspěchem, odpovědět na otázku 
skrývající se v kraťoučké matematické pohádce. Třetí kolo se skládalo ze tří matematických úkolů. Jedním z nich byla 
opět matematická pohádka. Druhým úkolem bylo vyřešit sudoku. Protože i v matematice je občas třeba dobré paměti, 
obzvláště při násobilce, třetí úkol byl zaměřen právě na tuto schopnost. Všichni  výherci byli oceněni, ale ani na 
ostatní soutěžící jsme nezapomněli a byli odměněni aspoň bonbónem, protože zájem dětí o matematiku nás vždycky 
potěší!   
                                                                                       Mgr. Lenka Běláková, Mgr. Veronika Chovancová, Mgr. Hana van der Laan 

            






 

Poslední den ve škole 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
školu opustili:  Bárta Antonín, Boček Tomáš, Csölle Sebastian, Černá Dominika, Današová Denisa, Haladějová 

Kateřina, Hluchníková Sylvie, Kretek Jiří, Kryštof Radek, Kryštof Vojtěch, Michaliková Eliška, 
Miková Štěpánka, Polomská Natálie, Slanina Martin, Stříbný Petr a Wagnerová Gabriela 
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Fotbalové okénko  
              


Po poločase vedly Sudice o tři góly, ve druhém nasázely soupeři dalších sedm branek.  
Neděle 6. 5. 2018 Sudice – Oldřišov B 
Sudice si v pohodovém tempu poradily vysoko s Oldřišovem, který přijel ve značně okleštěné 

sestavě. Hned ve třetí minutě se dostaly Sudice do vedení, když centr Zipse si nešťastně srazil do vlastní kasy 
oldřišovský Fabián - 1:0. Ve 14. minutě se Havranke uvolnil a vnikl do vápna a střelou k tyči nedal brankáři šanci - 
2:0. Ve 37. minutě přesně přihrál Tomáš Kryštof Havrankemu, který opět míč zametl k tyči - 3:0. Navíc ještě nepřesně 
mířili Havranke, Tomáš Kryštof a Vojtěch Kryštof. Ve druhé části Oldřišov zcela odpadl a Sudice sázely jednu branku 
za druhou. V 52. minutě se probil do vápna Riemel, a na malém vápně gólově oslovil Havrankeho, jenž zkompletoval 
hattrick - 4:0. O tři minuty později našel Zips přesně na hranici velkého vápna Vojtěcha Kryštofa, a míč z jeho kopačky 
skončil u tyčky - 5:0. V 67. minutě se na půlící čáře zbavil dvou protihráčů Tomáš Kryštof a jeho střela z dvaceti pěti 
metrů skončila v síti - 6:0. V 70. minutě si narazil Riemel s Tomáše Kryštofem, vnikl do šestnáctky a naservíroval míč 
jako na zlatém podnosu Pitrovi - 7:0. Od 79. minuty hrál navíc Oldřišov bez vyloučeného Kala. Deset minut před 
koncem se balon po standartní situaci k Vítkovi a ten ho poslal za záda nešťastného Wernera - 8:0. V 88. minutě 
pláchl Vojtěch Kryštof odevzdané obraně Oldřišova a míč poslal podél nohy brankáře do sítě - 9:0. Desátý úder 
zasadily Sudice minutu před koncem, když po rohovém kopu vznikla v hostujícím vápně “trma vrma”, ve které se 
nejlépe orientoval Vítek a přibalil Oldřišovu na cestu desítku - 10:0. 
     Sudice proměnily ze spousty šancí tři, a to jim stačilo k výhře. Sobota 12. 5. 2018 Kozmice B - Sudice 
Kozmicím se minulý zápas podařilo poprvé na jaře vyhrát, ale Sudice byly tentokrát nad jejich síly. Hostující družina 
na hřišti dominovala po celý zápas. Před prvním gólem se dostaly Sudice k několika šancím. Dvakrát mířil z dálky 
Tomáš Kryštof těsně mimo tři tyče. Po rohu Vojtěcha Kryštofa zase jednou hlavičkoval nepřesně Tomáš Kryštof a o 
chvíli později to zopakoval Havranke. Střeleckou smůlu protrhly Sudice ve 28. minutě, když Havranke vysunul  Zipse, 
jehož centr našel Riemela, který si balon zpracoval a neomylně zamířil k tyči - 0:1. Šest minut před odchodem do 
kabin po souhře dvojice Havranke a Valníček se dostal míč na malé vápno k Riemelovi, jenž brankáře obstřelil kolem 
pravé nohy - 0:2. Kozmice se dostaly do jediné šance, ale Koval v ní neuspěl.    
Ve druhé části se obraz hry na hřišti vůbec nezměnil. Kozmice se opět dostaly k jedinému ohrožení hostující kasy, ale 
Rončka úspěšným nebyl. Na druhé straně Havranke nastřelil domácího brankáře Kozáka. Dvakrát se do zakončení 
dostal Riemel, jednou ho vychytal brankář, jednou mířil mimo tři tyče. Vojtěch Kryštof zase po průniku do šestnáctky 
mířil těsně vedle. Tomáš Kryštof po individuální akci, kdy prošel přes čtyři hráče, správně neseřídil mířidla. Dvacet 
minut před závěrečným hvizdem si Tomáš Kryštof spravil chuť, kdy si zopakoval svůj průnik a zakončil přesně k tyči - 
0:3. Zápas se pak už v poklidu dohrál a Sudice si připsaly tři body. 
     Strahovice získaly před pauzou tříbrankové vedení, které dokázaly udržet i po přestávce.  
Zápas dvou týmů začínajících na S, přineslo utkání mezi Strahovicemi a Sudicemi. Sobota 26. 5. 2018 
Strahovice B – Sudice. Úvod zápasu vyšel lépe hostující letce, když se po individuální akci prosadil střelou zpoza 
šestnáctky Pitra - 0:1. Pak zavraždili šance Riemel hlavičkou a dvakrát Havranke. Pak přišla pro hosty strašidelná 
čtvrthodina, kdy Strahovice čtyřmi góly rozhodly o osudu zápasu. Ve 28. minutě se zmocnil míče na půlce hřiště 
Slavík, a své sólo přetavil v branku - 1:1. O pět minut později napadal brankáře Vala, zmocnil se míče a z úhlu napálil 
míč do kasy - 2:1. Pět minut před pauzou utekl po straně Moc, naservíroval balon na Stříbného, který se nemýlil - 3:1. 
Dílo zkázy pro hosty dokončil před pauzou Moc, který obešel dva protihráče a zavěsil - 4:1. Po pauze na trávníku 
jasně dominovaly Sudice, ale jejich muška byla značně vychýlena. Strahovice se dostaly asi dvakrát do ohrožení 
hostující klece. Dvakrát se v tutovce zjevil Havranke, ale nedal. Gól měl na hlavě opět Riemel, ale branka mu byla 
malá. Dvakrát se dostal k míči na hranici vápna Tomáš Kryštof, ale vždy mířil těsně vedle. V jedné šanci se zjevil i 
Vojtěch Kryštof. V 83. minutě navýšil vedení domácích Duda, který zužitkoval centr Lhotského - 5:1. Poslední slovo 
měly Sudice dvě minuty před koncem, když se z trestného kopu prosadil Vojtěch Kryštof - 5:2.    
     Štěpánkovicím se podařilo snížit až deset minut před koncem za stavu 4:0. Neděle 3. 6. 2018 Sudice 
Štěpánkovice B 
Sudice vrátily Štěpánkovicím prohru z dohrávaného zápasu na začátku jara. Po celý zápas dominovaly na trávníku, a 
jen skvělý výkon brankáře Lukovicse ochránil hosty od debaklu. V úvodu zápasu hrozily dva domácí útočníci 
Havranek s Vojtěchem Kryštofem. Buď je vychytal skvělý Lukovics nebo neseřídili správně svá mířidla. První branka 
se zrodila už ve 12. minutě, když Tomáš Kryštof vyslal dlouhým pasem Havrankeho do úniku, jemuž vyběhl brankář 
naproti, a Havrankemu stačilo brankáře jen přehodit asi z dvaceti metrů - 1:0. V další šanci nepropálil Lukovicse 
Tomáš Kryštof. Druhá branka domácích padla ve 34. minutě, když po nahrávce Zipse přiťukl Havranke balon Tomáši 
Kryštofovi, který nártem napálil balon přímo pod víko - 2:0. V závěru poločasu ještě nepřesně zakončili Vítek s 
Baránkem. Štěpánkovice se zmohly pouze na jedinou střelu. Hned zkraje druhé půle mohly Štěpánkovice stav 
zdramatizovat, když dlouhý pasem vyslal Vendelín do samostatného nájezdu Vybrančíka, který si ale na poslední 
chvíli ukopl balon. A tak platilo pravidlo, nedáš, dostaneš, když centrovaný míč Riemela dotlačil do kasy na malém 
vápně Vítek - 3:0. Pak už Sudice jasně dominovaly.  
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Po hodině hry dostaly možnost zahrávat penaltu, ale slabou střelu Baránka vykopl Lukovics nohou a dorážka Riemela 
skončila jen na tyčce. V 66. minutě zaznamenaly Sudice čtvrtou branku, když se na vápně uvolnil Tomáš Kryštof, 
který naznačil střelu pravou, míč zasekl a levou vypálil do šibenice - 4:0. Štěpánkovice snížily deset minut před 
koncem, když akce začala u Vendelína, pokračovala dále přes Václavíka, který z první našel Wolfa, který střílel do 
protipohybu gólmana - 4:1. Sudice ještě zahodili čtyři šance, když dvakrát hlavou mířil vedle Michálek, jednou Zeman 
s Vítkem.   
     Bolatice i Sudice vsítily dva góly a zápas skončil smírně.  Neděle 10. 6. 2018 Sudice – Bolatice B 
Menší derby nabídlo divákům utkání mezi domácími Sudicemi a hostujícími Bolaticemi. Bolatice do zápasu doslova 
vletěly, ale šance Tomáše Sněhoty a Krečmera neskončily za zády brankáře Bočka. A opět platilo, otřepané nedáš, 
dostaneš. Sudice prakticky z první akce skórovaly, když zaváhání bolatického zadáka využil Havranke, který se dostal 
do samostatného nájezdu, a on tyhle situace umí na jedničku - 1:0. Bolatice vyrovnaly v 11. minutě, když se podařilo 
Michalu Sněhotovi vyšachovat domácí obranu a Krečmer prakticky zasouval do prázdné brány. Sudice se dostaly 
znovu do vedení ve 14. minutě, když si Tomáš Kryštof vzal balon, prošel přes čtyři hráče Bolatic a pohodlně dostal 
míč do kasy - 2:1. Bolatice srovnaly krok ve 33. minutě, když Krečmer dostal pas za obranu, obehrál i brankáře a 
zasunul míč do kasy - 2:2. Do poločasu se už nic nezměnilo. Po změně stran pokračoval fotbal s velkým nábojem, ale 
bohužel pro diváky střelcům zvlhl střelecký prach. Hra se odehrávala hlavně mezi šestnáctkami obou týmů. Za 
Bolatice nejvíc vystrašil domácího gólmana Krečmer, ale zkompletovat hattrick mu nebylo dopřáno. Sudice naopak 
zahrozily po rohovém kopu Zipse, který musel z brankové čáry vykopávat obránce Michal Sněhota. Posledních pět 
minut dohrávali hosté o deseti, když musel pod sprchu předčasně po druhé červené kartě Boček. Sudice toho mohly v 
závěru využít, ale Riemel střílel jen nad bránu.  
     Sudice vedly do poločasu o dvě branky, Hať sice snížila, ale Sudice vzápětí skórovaly a dovedly zápas do 
vítězného konce. Sobota 16. 6. 2018 Hať B - Sudice 
Hať si pozvala v sobotním parném odpoledni na svůj trávník mužstvo ze Sudic. Hosté se ujali vedení už ve 2. minutě, 
když po straně utekl Zips, nahrál Havrankemu, který na zadní tyči našel Vojtěcha Kryštofa, jehož střelu srazil do 
vlastní branky stoper Macháček - 0:1. Sudice pak i nadále diktovaly tempo hry, ale své šance neproměnily. Michal 
Kryštof po individuální akci pálil vedle. Stejně se vedlo i Tomáši Kryštofovi a Havrankemu. Po čtvrthodině hry převzala 
taktovku Hať. Dvakrát ale pálil vedle Polach, jednou hlavičkoval nad Heglas, a nevedlo se ani Knybelovi. Po 
půlhodině hry zvyšovaly Sudice na dvoubrankový rozdíl po dlouhém nákopu Michala Kryštofa Valníček, který z 
osmnácti metrů pře loboval brankáře - 0:2. Sudice ještě do poločasu zahodily tutovky Havrankem a Tomáše 
Kryštofem. Úvod druhé půle zazdil šanci sudický Patrik Vítek. Hati se pak podařilo korigovat skóre v 56. minutě, když 
rohový kop Starowicze přistál na kopačky Jiřího Machally, který napálil merunu pod břevno - 1:2. Hať se ale ze 
zkorigování výsledku moc dlouho neradovala. V 58. minutě nahrál mezi dva obránce Havrankemu Tomáš Kryštof, 
který prostřelil domácího gólmana - 1:3. V 73. minutě vyfasoval červenou kartu domácí Macháček, a od té chvíle se 
zápas dohrával, i když hosté ještě zahodili šance Havrankem a Vojtěchem Kryštofem.  
     Darkovičky třikrát vedly. Sudice třikrát vyrovnaly a skvělým závěrem strhly výhru na svou stranu dvěma 
góly.  Čtvrtek 21. 6. 2018 Darkovičky B - Sudice 
Ve čtvrteční dohrávce 16. kola změřily síly mančafty z Darkoviček a Sudic. Start do zápasu měly lepší Sudice, které v 
prvních deseti minutách zazdily tři šance. Neúspěšnými byli postupně Havranke, Vojtěch Kryštof a Vítek. Paradoxně 
tak tak šli do vedení domácí, když centr Ondiče trkl do sítě hlavou Vilkus - 1:0. Hostům se podařilo srovnat krok v 19. 
minutě, když nedovoleně poslal Kempný k zemi v pokutovém území Tomáše Kryštofa, a sám postižený s přehledem 
proměnil pokutový kop - 1:1. Darkovičky ale o čtyři minuty později šly znovu do vedení, když střelu Vilkuse doklepl do 
kasy Kempný - 2:1. Do konce poločasu se už nic významného nepřihodilo. Do druhého poločasu vstoupili domácí 
nekoncentrovaně, a hosté toho využili ve 48. minutě, když po rohovém kopu hlavičkoval Vojtěch Kryštof a Vítek jen 
hlavou míč prodloužil do protipohybu gólmana - 2:2. Po hodině hry šly ale Darkovičky potřetí do vedení, když Martin 
Gai alá Ronaldo přes zeď poslal míč nezadržitelně do kasy - 3:2. Rozhodnout o výhře domácích pak mohl Michal Gai, 
který ale zahodil samostatný nájezd. V poslední čtvrthodině došly Darkovičkám síly a Sudice třemi góly zápas zvrátily. 
Nejdříve se uvolnil na hranici vápna Havranke a nezadržitelně mířil k tyči - 3:3. V 79. minutě se na pravé straně 
uvolnil Vojtěch Kryštof a jeho centr poslal do prázdné klece Baránek - 3:4. Poslední branka padla dvě minuty před 
koncem, když se do otevřené obrany vřítil Havranke a pohodlně zavěsil k tyči - 3:5.          
 

Konečná tabulka III. třídy skupina A 

1 TJ Sokol Služovice 24 20 2 2 95:22 62 0 

2 FK Bolatice B 24 16 3 5 88:37 51 0 

3 TJ Sokol Sudice 24 13 4 7 81:61 43 0 

4 FC Dolní Benešov B  24 12 5 7 65:54 41 0 

5 TJ Sokol Štěpánkovice B 24 11 3 10 49:56 36 0 

6 SK Moravan Oldřišov B 24 10 4 10 72:83 34 0 

7 SK Meteor Strahovice B  24 9 5 10 56:57 32 0 

8 TJ Sokol Závada  24 9 5 10 47:52 32 0 

9 TJ Sokol Bělá 24 8 7 9 58:56 31 0 

10 FK Darkovičky B 24 7 5 12 50:65 26 0 

11 TJ Sokol Hať B 24 6 6 12 42:64 24 0 

12 SK Bohuslavice B 24 5 3 16 49:89 18 0 

13 TJ Sokol Kozmice 24 3 2 19 34:90 11 0 

http://www.fotbalunas.cz/tym/2335/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2332/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2334/
http://www.fotbalunas.cz/tym/4635/
http://www.fotbalunas.cz/tym/4635/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2333/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2324/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2349/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2349/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2331/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2353/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2355/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2327/
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Májový turnaj 
 

V sobotu 12. května 2018 se v Sudicích v tělocvičně ZŠ a MŠ konal „Májový turnaj“ smíšených družstev 

ve volejbale. Pozvánku přijali volejbalisté a kamarádi z Kravař, Ostravy a Kobeřic. Volejbalisté ze Sudic 

utvořili 2 smíšená družstva. 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 Ostravy (Srdcaři), druhé místo volejbalisté z Kobeřic, třetí místo družstvo Kravař, čtvrté místo 

Sudice (Májovky) a páté místo družstvo Sudic (Kočičky).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                 
 
  
 

SUDICE     OTEVŘENÉ CHRÁMY 

Kostel sv. Jana Křtitele    

 

OTEVŘENO 

Od 1.5.2018 do 31.10.2018 
 
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 
 

 
 

http://www.doo.cz/OTEVRENECHRAMY
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Z obecní kroniky 
 
 
 

Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II. 
 

 
3. Časová tabulka důležitých místně-historických událostí v Sudicích 1920 – 1945 

 
Časová tabulka 
 
1924 

- 2. duben:  založen 1. místní školní výbor. Členové 
                      Emil Laske, ev.                Johann Heintz, kat. 
                       Gustav Weiß, ev.             Josef Komarek II., kat. 
                       Friedrich Kroker, ev.         Max Schichor, kat. 
                       Předsedou se stal Emil Laske 

- červenec/srpen: obě školy byly jak zvenčí, tak zevnitř řádně renovovány 
- 1. květen: učitel Ernst Frank se stal obecním tajemníkem a od 1.12. 1924 úředníkem obecního 

úřadu. Obecní kancelář se nacházela ve starém obecním domě č.11 na Kostelním náměstí. 
 

- Byla postavena prostřední část oltáře katolického kostela. 
- 13. června: velká hasičská slavnost. 
- 3. květen: velké záplavy v Sudicích díky tajícímu sněhu. 
- 7. červenec: Primice Emanuela Raidy. Zabil ho strom 15.11.1935. 

             Byl farářem u Uničova, leží pochován v Sudicích. 
 

1925 
- 1. duben: Pietraszyn je vyčleněn ze Sudické farnosti a přechází k farnosti Krzanowické 
- 10. květen: Poprvé se slavil Den matek. 

                         - 30. srpna: slavnostní vysvěcení válečného pomníku v Sudicích. 
                         - 15. listopadu: Parlamentní volby. Výsledky na Hlučínsku: 
                       odevzdaných hlasů                     24317 
                       z toho německých hlasů             14990 = 61,64% 
                       české hlasy                                   8037 = 33,05% 
                       komunisté                                     1207 = 4,96% 
             Výsledky voleb v Sudicích nejsou známy. 
 

1926 
- jaro: Bylo zřízeno pravidelné autobusové spojení do Opavy. 

                         - 13. června: velká hasičská slavnost, 40 leté jubileum. Dosud největší záplavy způsobené  
bouřkovým deštěm. V domě č. 68 v pokojích více než 1 metr vody, voda sahala až na Stibořskou ulici. 
                         Na mostě na Angru se dostal Lauterbachův kůň a vůz do velké vody a kůň se utopil. 
                         - 24. červen: Nový zákon o mzdách pro učitele. 
                         - 1. září: Otevřená česká škola pro menšiny. Vedoucí: Metoděj Skácelík. Vyučování jen  
odpoledne, malý počet žáků. 
                         - 8. října: Protokol o vyjasnění vlastnických a majetkových vztahů katolické a evangelické  
školy (viz ,,Pamětní kniha“) 
                         - Evangelická církevní obec byla poprvé označena jako „Filiální církev Sudice,  
československý podíl církve v Rozumicích“ 
                         - 15.listopad: dokončení vysokého oltáře v katolickém kostele. 
 

1927 

- Jsou zřízeny další dva soukromé autobusové spoje do Opavy. 

 
 
 

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

1928 
 - 20. květen: Přeložení evangelické církevní obce Sudice z farnosti Rozumice do Opavy (130 evangelíků). 

Nový název: ,,Evangelická obecní pobočka Sudice“. Odcházejícím pastýřem byl farář Max Fiebig z Rozumic; byl 
v úřadě od dubna 1888 do 1928. Novým pastýřem se stal pastor Heinrich Pán z Opavy. 
             - 6. květen: Zřízení druhého obecního školního výboru zemským školním inspektorem Engelbertem 
Novákem. Předsedou se stal A. Swoboda, zástupcem Johann Mikula. 
              - 9. červenec: Otevření české školky v domě pošťáka Alloise Moravce č. 118. Vedoucí slečna Surmová 
z Přerova. 
              - 15. červenec: německý dětský domov byl slavnostně otevřen farářem Jureczkou a předán předsedou 
Josefem Kleinem svým účelům (č.175). Starost o děti převzali františkánky z Opavy: 
             sestra Gabriela ( Hedwig Satke z Hlubčic, nar. 6.3 1882) 
             sestra Klothilda ( Anna Kraus z Branic) a   
             sestra Lambertina ( Hedwig Crzesuchna z Kraskau, kraj Oleszno, nar.8.10. 1897). 
             - červenec: vlna extrémních veder, např. 55°C na slunci a 37°C ve stínu, 4 týdny žádný déšť. 
             - V průběhu správní reformy byla země Slezsko přes protesty obyvatelstva roku 1928 rozpuštěna, zemské 
hlavní město Opava se stalo městem okresním. Vládním nařízením „Změna politických hranic Hlučínského kraje“ se 
dostaly Sudice, Třebom a dalších 10 obcí k opavskému okresu, pět českých vesnic jižně od Hlučína k Hlučínskému 
okresu. 
             Nové oficiální označení: 
             Obec Sudice, okres Opava, ČSR 
             Tak tomu bylo až do října 1938. 
             - 2. prosinec: Volba zemských a okresních zastupitelstev 
             Výsledky voleb v Sudicích: 
                           odevzdaných hlasů                 432 
                           křesťansko-sociální strana      294 = 68,0 % 
                           národněsocialistická strana     128 = 29,6 % 
                           národní strana                             5 
                           sociální demokraté                      5 
                           české hlasy                                32 = 6,9 % 
             Poprvé dostala národněsocialistická strana téměř 30 % hlasů. 
  
            1929 
             - v Sudicích se započalo s elektrifikací 
             - farář Ernst Jureczka zorganizoval vykonání misie v Sudicích. Páter Ambrosius Jureczka kázal v němčině, 
páter Fakundus v moravštině. 
             - říjen: silná větrná bouře poškodila větrný mlýn na rohovském kopci nad pískovnou. Poslední mlynář byl 
Johann Janik, bratránek Janik. Větrný mlýn byl později stržen.     
             - 17. listopadu: byla postavena Sudická kazatelna z carského mramoru. 
 
           1930 

- Sčítání lidu. 

V Sudicích bylo 182 čechů, všichni ostatní byli němci. 

- Byly citelné první důsledky hospodářské krize. Mnoho domkářů s řemeslnickými povoláními se stalo 

nezaměstnanými. 

-  Sudický lékař Dr. Franz Jureczka zemřel. Byl praktickým lékařem v obci od 6. prosince1882. 

 

1931 

- Sudický kostel dostal tři nové zvony. 

- Na sádrových polích byly provedeny další zkušebné vrty. Výsledky nebyly ale uspokojivé. 

 

1932 

- Založení české školky v domě č. 109 u poštovního posla Aloise Moravce. Česká obecná škola dostala dvě 

vlastní třídy v domě č. 134 u Christofa Maximiliána na Luční ulici. Vedoucím školy byl Johann Kreja. 

- Nezaměstnanost rostla. Stále více rodin tím bylo postiženo. 
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Legendární IGRÁČCI v Muzeu Hlučínska 
 
Putovní výstava Fenomén IGRÁČEK dorazila po osmi letech 
svého trvání také na Hlučínsko. Místní veřejnosti se tak nyní 
naskýtá jedinečná možnost seznámit se s vývojem, výrobou a 
současností této proslulé hračky. Speciálně pro hlučínskou 
výstavu byly navíc vyrobeny dvě zcela originální postavičky 
IGRÁČKA, které mají být pro region určitým způsobem typické. 
První postavičkou je hraničář, voják 4. hraničářského pluku, který 
sídlil v Hlučíně, druhou postavičkou pak není nikdo menší než 
německý císař Vilém II. Zatímco hraničář představuje unikát, 
kterým se Hlučín pyšnil v závěru éry první republiky, císař Vilém 
symbolizuje německou minulost města. Kromě těchto dvou 
výjimečných IGRÁČKŮ lze na výstavě spatřit více než sto 
postaviček. Kromě profesí jako jsou stavebníci, policisté, 
záchranáři či kominíci výstava prezentuje i známé osobnosti. Ve vitrínách se tak setkává Karel IV. s prezidentem 
Masarykem, nebo, jak podotýká kurátor výstavy Zdeněk Rauš, dva nejznámější Češi nosící kožich: Jan Žižka a Leoš 
Mareš. Mezi vystavenými IGRÁČKY samozřejmě nemohou chybět ani postavičky zvířat, pohádkové bytosti, stejně 
jako princezny a rytíři. Součástí výstavy jsou i dva interaktivní dětské koutky. Výstava, která je na hlučínském zámku 
k vidění od 6. června do 19. srpna tohoto roku, byla připravena ve spolupráci s českou firmou EFKO - karton, s.r.o., 
jež IGRÁČKA vyrábí, a Technickým muzeem v Brně.  
                                                              Jiří Neminář 
 
 

Na hlučínském zámku založili Igráčci vlastní monarchii 
 
Proslýchá se, že v muzeích po ukončení otevírací doby ožívají 
exponáty. Zastánci této teorie tvrdí, že i předměty mají duši a v muzeu 
tedy žijí vlastním životem. Skeptici řadí takové zkazky naopak do říše 
pohádek. „Jedná se o zcela iracionální úkaz, který odporuje veškerým 
fyzikálním i biologickým zákonitostem,“ odmítl úvahy nad oživlými 
exponáty místopředseda klubu Sysifos docent Lukáš Jelínek. Je však 
na pováženou, že poslední takový případ byl zaznamenán v Hlučíně. 
„Kamerový systém v noci zachytil v expozičním sále neobvyklý pohyb. 
Odehrával se však pouze uvnitř vitrín, takže nedošlo ke spuštění 
bezpečnostního systému. Nikdo nedokázal vysvětlit, co stojí za 
podivnou aktivitou, a tak jsme do expozice nainstalovali kameru 

s nočním viděním včetně dvou diktafonů,“ prozradil ředitel muzea Metoděj Chrástecký. Ve vitrínách jsou od června 
umístěny figurky Igráčků. Je možné, že by podezřelou aktivitu způsobovaly právě 
ony? „Výstava o Igráčcích koluje po republice již osmým rokem. Nikde však 
nebylo pozorováno, že by postavičky v průběhu noci ožívaly,“ informoval kurátor 
výstavy Zdeněk Rauš. Mezitím přinesl monitoring dění ve výstavním sále šokující 
zjištění. Nejenže se potvrdila hypotéza o ožívajících exponátech, dokonce se 
podařily zjistit podrobnosti o životě Igráčků, jejich sociálních návycích a 
politickém založení. Zaměstnanci muzea tak přes noc učinili objev, který doslova 
převrátil naruby dosavadní stav vědeckého poznání. Podrobnosti redakci sdělil 
muzejní pedagog a výzkumný pracovník Jiří Neminář: „Že Igráčci po nocích 
ožívají, mě ani tak nepřekvapilo. Již dříve jsem měl podezření, že se v muzeu 
vyskytují skřítci, kteří nám občas zlomyslně schovávají věci. Nepopsatelný šok ale přišel, když jsme podrobně 
analyzovali záznam. Igráčci totiž v inkriminovanou noc založili vlastní monarchii! Jak všichni víme, Igráčci jsou tvorové 

proletářského založení vykonávající převážně dělnické profese. Jejich 
dobrovolný příklon k feudálnímu zřízení jsme tedy absolutně nedokázali 
pochopit.“ Vysvětlení se našlo až v podobě Igráčka císaře Viléma, který byl 
vyroben speciálně pro hlučínskou výstavu. Bývalý monarcha se nejprve vyšvihl 
do čela odborového svazu Igráčků, odkud už byl jen krůček ke zřízení 
specifické monarchie. „Dá se říci, že Igráčci sedli německému císaři na lep. 
Úroveň jejich kritického myšlení asi nebude valná. Naše muzeum bude dění 
v komunitě postaviček nicméně nadále monitorovat,“ uzavřel Metoděj 
Chrástecký. Závěrem zbývá dodat, že výstava potrvá do půlky srpna a noční 
prohlídky se prozatím neplánují. 
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 TISKOVÁ ZPRÁVA  

Jubilejní Svatováclavský hudební festival: hudba stylově  
 

V Ostravě 4. června 2018  

Letošní jubilejní 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu bude probíhat v sakrálních prostorách 23 měst a obcí 

Moravskoslezského kraje ve dnech 4.–28. září 2018. SHF jako největší mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby v 

České republice letos nabídne ve 39 koncertech to nejlepší z uplynulých ročníků i exkluzivní nové projekty.  

      Svatováclavský hudební festival se letos ocitá mezi stovkou hvězd a pod ochranou andělských křídel. Nabídku být součástí 

hvězdného týmu jubilejního ročníku přijali celosvětově uznávaní interpreti patřící mezi absolutní špičku svého oboru. Excelentní 

houslová virtuoska Isabelle Faust (Německo) se představí v sólovém recitálu s programem, který bezprostředně po festivalovém 

uvedení bude exkluzivně nahrávat na nové CD. Vyhledávaná operní pěvkyně Magdalena Kožená vystoupí s nejuznávanějším 

českým ansámblem tzv. staré hudby, Collegiem 1704 s Václavem Luksem. Tento koncert se stane prvním z chystaného turné s 

novým programem složeným ze skladeb barokních mistrů, jehož výsledkem bude nové CD. SHF podruhé poctí návštěvou i 

geniální cembalista Mahan Esfahani (Írán), tentokráte v doprovodu prestižního německého La Folia Barockorchester. SHF 

jako jeden z hlavních pořadatelů celoročního projektu Janáček Ostrava 2018 představí skladatelovo dílo na zahajovacím koncertu 

pod taktovkou Jakuba Hrůši, v novém programu sopranistky Martiny Jankové a pianisty Iva Kahánka či dalších čtyřech 

projektech. 

      Během festivalových dnů se představí i ukrajinský vokální oktet Orpheus s atraktivním programem pravoslavné duchovní 

hudby či španělský barokní orchestr Vespres d’Arnadí s mezzosopranistkou Martou Infante. Po třech letech se také na festival 

vrací belgický soubor Flanders Recorder Quartet, který letos v rámci světového turné u příležitosti 30. výročí jejich společného 

působení ukončí svou uměleckou činnost.  

„Troufám si říct, že jsme minulými ročníky festivalu nastavili velmi vysokou laťku. Letošní slavnostní ročník navíc okoření mnoho 

výjimečných projektů oslavující svátek svatého Václava, symbol české státnosti, jehož jménem se 

honosí náš festival. V sakrálních prostorách dojde k promítání prvního československého historického 

velkofilmu Svatý Václav, tedy němého filmu z přelomu roku 1929/30 za doprovodu Janáčkovy 

filharmonie Ostrava. Bude uveden i unikátní projekt Pražského komorního baletu v nejstarším 

ostravském kostele svatého Václava, a také provedeno novodobé Oratorium Svatý Václav pod 

taktovkou jeho autora Martina Kumžáka“ uvádí dramaturg a ředitel Svatováclavského hudebního 

festivalu Igor Františák.  

Raritami festivalu se stane vystoupení patnáctileté laureátky minulého ročníku Pražského jara Hany 

Chang (housle), speciální program Kühnova dětského sboru s Kateřinou Englichovou vytvořený 

právě pro letošní ročník SHF, či vystoupení členů Berlínské filharmonie v rámci Ensemble Berlin-

Prag, které nyní pro společnost Supraphon zaznamenali na nové CD kompletní triové sonáty Jana 

Dismase Zelenky.  

Součástí festivalu se stal doprovodný program, který nabídne promítání filmů s muzikologickými 

úvody, nový workshop pro děti Hrajeme si s Bystrouškou, besedy s umělci.  

PRODEJ VSTUPENEK A PŘEDPLATNÉ  

Letošní novinkou, kterou festival obohatil servis pro jeho návštěvníky, je možnost zakoupit celoročně vstupenky on-line přes 

oficiální webové stránky festivalu www.shf.cz (nový web bude spuštěn v průběhu letních měsíců) na koncerty nejen 

Svatováclavského hudebního festivalu, ale také na koncerty v rámci komorních řad Čtvero ročních období a Hudební výlety. Již 

od pátku 8. června 2018 budou v prodeji vstupenky na všechny koncerty zářijového Svatováclavského hudebního festivalu. 

Zprostředkovatelem prodeje je Colosseum Ticket. Pro velký zájem festival také zavedl novou službu Vstupenky poštou. 

 

STRUKTURA PARTNERSKÝCH VZTAHŮ V ROCE 2018 

Svatováclavský hudební festival je systematicky podporován Statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a 

Ministerstvem kultury České republiky. 

  

             Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu, z.s.  

Dr. Šmerala 6, 702 00 Moravská Ostrava  

Tel: 773 513 941,  

Email: info@shf.cz  

Web: www.shf.cz   

 

   

 

                                                       



Sudický zpravodaj                    Str. 24 


 
   

     
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

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

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

 

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

 

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

- Zajištění stravy – rozvoz obědů 
- Pomoc při podávání obědů 
- Pomoc s vedením domácností 
- Zajišťování nákupů, polchůzky  
- Pomoc při osobní hygieně 
- Dohled nad dospělým občanem 

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

