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Slovo starosty:   
Vážení spoluobčané, 
             

     i když je dnes zrovna Josefa, dal jsem se opět do psaní zpravodaje. Znamená to, že je         

19. března 2014 a zpravodaj vyjde až za více než měsíc, alespoň na nic nezapomenu. Jak sami 
víte, jaro přišlo letos velmi brzy, spíše by se dalo říct, že zima vůbec nebyla. Až na týden silných 
mrazů a minimum přídělu sněhu. Na druhou stranu byla zima až moc suchá, první trochu větší 
déšť vlastně přišel až v sobotu 15. 3. 2013, a pak v dalším týdnu. Pro zemědělce, ale i přírodu či 
zahrádky, měl tento déšť vlastně i cenu zlata. Náš okres Opava přivítal z teplých krajů první 
vlaštovku, a to už v pondělí 17. 3. 2014. Teplé počasí vydrželo až do začátku dubna, kdy se 
trochu ochladilo a začalo i pršet. Píšu „ochladilo“, ale na duben či aprílové počasí to bylo pořád 

dobré. Před velikonočními svátky se ochladilo trochu více, ale o svátcích bylo hezky, pak přišlo ještě pár větších 
dešťů, ovšem meteorologové hlásí, že bude studený květen, tak uvidíme. 
     Pojďme si spolu připomenout dění v obci za poslední dva měsíce. Ještě v měsíci únoru zaměstnanci provedli 
prořezávku a úklid bývalé švestkové aleje směrem ke starému mlýnu. Hned začátkem měsíce března tam vysadili 30 
kusů švestek, odrůdy Stanley. Ke každému stromku přišel kůl s úvazky a chránička proti okusu. Stromky se pokropily 
vodou a pod každý se dala hromádka štěpky, aby si lépe držely vláhu a zbytečně kolem nich nerostl plevel. Bude 
záležet na nás všech, jak si budeme těchto stromků vážit a společně chránit před škůdci, a to hlavně dvounohými. 
Stromky dnes tvoří jeden prut do výšky cca 180 cm, během roku by měly vypustit výhony a buď na podzim či na jaře 
se jim zástřihem upraví korunka. 
     Letos se v pořadí již pošesté otevřou brány staroslavného Vyšehradu v Praze -  národní putovní výstava „Má vlast 
cestami proměn“. Vernisáž této výstavy, tradiční Slavnostní setkání krajů, zde proběhne druhou májovou sobotu,     
10. května 2014. Výstava opět přinese svědectví o odpovědnosti a úctě k domovu. Na vernisáži výstavy 10. května 
budou poprvé představeny výstavní panely kolekce 2014, s proměnami krajiny, památek, sakrálních staveb, náměstí 
a návsí, železničních zastávek a nádraží. Během následujícího roku pak procestují republiku. Bude vyhlášena soutěž 
o titul Nejkrásnější proměna roku 2014. V letošním roce se do této akce přihlásila i naše obec s nově opraveným 
Obecním úřadem. Na tuto akci budou vyrobeny výstavní panely s popisem akce     
a jejími fotografiemi z let minulých a samozřejmě také s fotkami po rekonstrukci.   
     V sobotu 1. 3. 2014 proběhlo v sále restaurace U zlatého džbánu tradiční 
“Pochování basy” s maškarním plesem, tentokrát ve stylu černo bílém, z počátku 
dvacátého století. V letošním roce sice nebyla účast na této akci tak hojná jako 
v roce loňském, přesto si její účastníci mohli krásně zatancovat, prohlédnout si 
krásné masky, kdy vynikaly hlavně ženy v krásných róbách z první republiky. 
Samozřejmě bylo plno úsměvných rýmů při samotném pochování basy a nakonec  
i tradiční tombola. 
      Možná jsem se zapomněl zmínit o letošních investičních akcích v naší obci. 
Mimo jiné už proběhla rekonstrukce sociálního zařízení na Obecním úřadě, čeká 
nás ještě oprava stropu a podlahy v knihovně a take výsadba zeleně kolem Obecního úřadu, včetně malého parčíku 
na parcele pod ním. Na výsadbu zeleně a parčíku se již snažíme získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 
Odtud se také snažíme získat i finanční prostředky na výsadbu aleje u Agátu, za obcí směrem na západ neboli na 
Třebom. Z dalších žádostí o dotace je žádost na rekonstrukci kapličky na římskokatolickém hřbitově. Dále pak na 
dětské hřiště u fotbalového hřiště, kde dnes stojí staré a které je už dost nevyhovující. No a mezi další akce obce 
patří zateplení dvou bytových domů na Náměstí, a to bytovky čp. 38 a 152. Oprava fasády pošty ze severní strany či 
rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště, od ulice Hlavní ze strany od školy. Myslím oplocení na betonovém soklu. 
Také bychom rádi dokončili nový Územní plán a začali s komplexními pozemkovými úpravami. Ve škole je podána 
také žádost na rekonstrukci fyzikální učebny a v době prázdnin by se měly rekonstruovat šatny pro děti.                                                                                                                                                  

www.obec-sudice.cz 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 
     V měsíci březnu nám Povodí Odry vyčistilo část Oldřišovského potoka, kde nánosy bláta a hlíny skoro zcela 
zaplnily koryto potoka nad Sudickým splavem. Akce proběhla během jednoho dopoledne a hlína byla vyvezena na 
bývalou skládku a poslouží k její revitalizaci. 
     V měsíci březnu také proběhla valná hromada TJ Sokol Sudice, kde se opět vyhodnocoval rok minulý. Plánovaly 
se akce na  celý letošní rok. Výbor zůstal ve stejném složení jako v loňském roce, kdy předsedou TJ Sokol zůstává 
pan Jan Anděl.  Výbor naopak opustila paní Dáša Klingerová a TJ Sokol shání nového pokladníka. Případný 
zájemce, ať se přihlásí panu Andělovi. 
     Ve středu 19. 3. 2014 jsme přivítali na Obecním úřadě nové občánky naší obce. V obřadní síni jsme přivítali 
Jolanku Latkovou, Jonáška Bočka, Sáru Ratajovou, Jasmínku Hartmannovou a Amálku Paludovou. Samozřejmě 
přišli se svými rodiči. Děti z naší základní školy si pro ně připravily krátké kulturní vystoupení, nezapomněli jsme na ně         
a odměnili je kromě potlesku i čokoládovou pochoutkou. Poté jsme už přivítali všechny naše nové občánky, předali 
maminkám kytičky, dárky pro děti, a to koupelnovou sadu - osuška, ručník a žíňka. Také dostaly malý finanční dárek. 
Poté bylo přichystáno malé občerstvení a přípitek šampaňským. Jsme rádi, že jsme mohli přivítat pět malých občánků 
Sudic a přejeme mladým rodinám, abychom se při vítání občánků scházeli v čím dál větším počtu. 
     V naší základní a mateřské škole se 25. 3. 2014 konalo setkání při příležitosti Dne učitelů. Kromě všech 
zaměstnanců školy byli pozváni i další kantoři, kteří v minulosti na naší škole učili. Dle slov paní ředitelky, byli všichni 
rádi, že se opět mohli podívat do školy, kde několik let působili a rádi si školu opět prohlédli. Všem zaměstnancům 
školy, ale i jejich hostům, jsem jménem obce předal u této příležitosti i malou kytičku. Další podobné setkání, i pro 
veřejnost, bude v sobotu 21. 6. 2014 od 14.00 hod., kdy naše Základní škola a Mateřská škola oslaví své 40. výročí 
otevření školy velkou školní Akademií, o které budete včas informováni.  
     V sobotu 29. 3. 2014 se naše obec, jako každý rok, připojila k celosvětovému hapennigu Hodina Země. Ekologický 
institutu Veronica a WWF nám tímto děkují za aktivní účast v kampani Hodina Země. Ta se letos, i díky Vám, opět 
uskutečnila v rekordním rozsahu. Proběhla ve 150 zemích světa, zapojilo se na 7000 obcí, tisíce firem a miliony lidi 
po celém světě, aby společně signalizovali svůj zájem o řešení otázky ochrany životního prostředí, zejména ochrany 
klimatu. V České republice akci v tomto roce podpořilo zhruba 90 obcí, desítky firem a tisíce jednotlivců. Akce se 

zúčastnila řada památek, mezi jinými Pražský hrad, Ostravská radnice, Vimperský zámek 
nebo budova českého velvyslanectví v Canbeře. Seznam zapojených míst v letošním roce 
včetně mapy a fotografií naleznete na www.hodinazeme.cz.  
     V neděli 6. 4. 2014 jsme už po sedmé v Sudicích vítali jaro. Na Náměstí se nás sešlo ze 
začátku jen pár, ale nakonec jste přece jen přišli nebo se přidávali cestou. Ke splavu nás 
nakonec přišlo přes třicet, počasí bylo celkem dobré a byla to vlastně příjemná hodinová 
procházka. Cestou jsme měli několik občerstvovacích stanic pro dospělé. U splavu jsme 
zapálili Morenu - vládkyni zimy, vhodili ji do splavu a tím ukončili její vládu, poté se 
nazdobilo krásné mladé “letečko” a vrátili jsme se s “Jarem” zpátky do obce. Na Náměstí 
jsme pak všem dětem předali sladkou odměnu a každý pak vyrazil za svým cílem. 
Děkujeme všem za občerstvovací stanice a taky, že přišli  a pomáhali nám vítat jaro. 
     I letos se naše obec připojila ke Dni země a to již tradičně úklidem cest vedoucích 
k naší obci, který provedli zaměstnanci obce a nasbíralo se přes deset pytlů plastů a také 

zhruba deset plastových věder plných skla. Ke dni země se připojila i základní škola a to sběrem papíru, dále také 
pomáhali při sběru odpadků kolem obce a uklidili okolí areálu Základní školy. Do výčtu akcí můžeme počítat                
i zasazení padesáti stromků švestek, či další zvelebování okolí naší obce. Samozřejmě k tomu přispívá i vaše práce 
kolem rodinných domků a úklid kolem nich, za to Vám všem patří upřímné díky.  
    Sotva končí jeden z dalších projektů, který vede naše družební obec Pietrowice Wielkie, už se společně připravuje 
další projekt v česko-polské spolupráci. V minulosti byl třeba kurz Nordic walking, teď končí další kurz v Aquparku 
v Kravařích, kde jezdí naše ženy cvičit společně s polskými spoluobčankami. 
No a už je na světě další, tentokrát s názvem “Jez zdravě, dbej o sebe a dobře 
se ciť ve svém těle”. Tento kurz se bude zaobírat zdravou stravou a jak by měl 
člověk o sebe co nejlépe dbát. Doufám, že se i tyto akce budou všem 
zúčastněným líbit.  
     Koncem měsíce dubna se konal konkurz na ředitele/ku Zakladní školy        
a Mateřské školy v Sudicích. Ze dvou uchazečů byla vybrána Mgr. Ivana 
Kobzová a byla jmenována do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Sudice, PO, na dobu 
6 let, a to od 1.5.2014 do 30.4.2020. Přeji nové paní ředitelce hodně 
spokojených žáků, rodičů a pedagogů.  
     V měsíci dubnu jsme také nechali udělat novou pamětní desku gardovému seržantovi - V.N. Pugačevovi, která je 
umístěná na Náměstí na bytovém domě čp. 17. Také se snažíme nechat vyrobit novou pamětní desku, kterou nám 
před pěti lety neznámý pachatel odcizil, na památníku ulice Křenovské, aby i tento plnil svou důstojnou roli.  
     Zároveň bych Vám všem v dalším období popřál chuť do práce, života a sampzřejmě zdraví, štěstí a domácí 
pohodu.  
 
 
                                                                                                                                                Petr Halfar, starosta 

http://www.hodinazeme.cz/
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Vítání občánků 
 

Ve středu 19. března 2014 proběhlo na Obecním úřadě v Sudicích vítání 

nově narozených dětí v r. 2013. Přibyl take jeden malý občánek, který se narodil 
už letos. Maminkám starosta předal finanční dar, kytičku a dětem něco na koupání. Všem dětem 
popřál hodně štěstí a zdraví do nového života. 
 
 
Obr. ▼ Chyběla akorát Jasmínka Hartmannová s rodiči 

        
       Obr. ▲ Pamětní kniha  
 
 
 

 
 
 
 
 








Obr. ▲ Vystoupení žáků 1. třídy ZŠ 
















































             
 
          Obr. ▲ Koupací froté soupravy (růžová a modrá)  
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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…) 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů  
- SDH za výjezdy k událostem, brigády či pomoc v obci 
- TJ Sokol Sudice za reprezentaci obce při zápasech, za „pochování basy“ 
- myslivcům za péči o zvěř a životní prostředí  
- seniorskému klubu za to že jsou a dělají akce 
- Sdružení STROM za akce pro děti 
- rodičům, kteří s námi přišli přivítat nové občánky 
- všem, kteří se připojili k Hodině země, či byli nápomocni ke Dni země 
- účastníkům Vítání jara 
- všem účastníkům na česko-polských projektech 

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  
 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V RÁMCI ÚZEMÍ OBCE SUDICE ZA ROK 2013 
 
Ve svěřeném okrsku na území naší obce odpovídá za stav a úřroveň ochrany veřejného pořádku při předcházení a odhalování 
trestné činnosti územně odpovědný policista prap. Radek Bokiš. 
Na území obce Sudice došlo v roce 2013 ke spáchání 8 trestných činů a 8 přestupků. 
Analýza trestných činů v rámci obce Sudice - v roce  2013 bylo  zaevidováno  8 trestných  činů,  kdy 3 trestné činy se podařilo 

policii ČR objasnit, ve dvou případech se jednalo o skutky charakteru vyživovací povinnosti, v jednom případě se podařilo objasnit 
trestný čin ublížení na zdraví, 5 trestných činů se policii ČR nepodařilo objasnit. V těchto neobjasněných případech se jednalo vždy 
o majetkovou trestnou činnost. Jedním skutkem byla spáchána krádež věcí z místní hasičské zbrojnice, dvěma skutky bylo 
spácháno poškození vozidla a také poškození autobusu, čtvrtým skutkem byl spáchán pokus krádeže vozidla      
a posledním skutkem byl spáchán trestný čin vloupání do vozidla a odcizení autorádia. Ke spáchání těchto 
trestných činů docházelo vždy v nočních hodinách.  
Celková vzniklá škoda při spáchání trestné činnosti za rok 2013 činí 98.620,00 Kč. 
Analýza přestupků v rámci obce Sudice - bylo evidováno 8 přestupků, což je o 4 více jako v roce 2012.  

Skladba přestupků je následující: 
2 přestupky proti majetku, oba byly objasněny se škodou ve výši 3.500,- Kč   
1 přestupek zjištění podávání alkoholu mladistvým, objasněno oznámením správnímu orgánu 
2 přestupky proti občanskému soužití, objasněno oznámením správnímu orgánu 
3 přestupky na úseku BESIP, 1 x vyřešeno v blokovém řízení, 1 x řízení bez řidičského oprávnění – oznámeno správnímu orgánu 
a v posledním případě šlo o dopravní nehodu bez zranění, kterou šetřilo odd. dopravních nehod DI Opava.   
Dopravní nehodovost  -  dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního PČR 

Opava. Za rok 2013 skupina dopravních nehod řešila v obci jednu dopravní nehodu. Ze strany OOP Kravaře byly v obci řešeny 
dva přestupky v dopravě. 
Závěrečné shrnutí - Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, jakých protiprávních skutků se dopustili 

pachatelé, jsou zde zaznamenány a statisticky zpracovány jak trestné činy, tak přestupky. 
Bezpečnostní situace v obci Sudice je vzhledem k loňskému roku mírně zhoršená díky zvyšujícímu se počtu spáchaných 

majetkových trestných činů, kdy některé se policii podařilo úspěšně objasnit. Nemalý podíl na zvýšení počtu jednání, které je 
trestné, má i skutečnost, že v dané lokalitě bylo zjištěno protiprávního jednání cizích státních příslušníků. 
V roce 2013 byl zaznamenán zvýšený počet přestupků na úseku majetku a občanského soužití, kterých se ve všech případech 
dopouští místní občané. Mezi obecním úřadem a obvodním oddělením PČR Kravaře je dobrá spolupráce, která je zajišťována 
územně odpovědným policistou, jejich vedením, jakožto i ostatními policisty OO PČR Kravaře. V rámci činnosti obvodního 
oddělení policie ČR v Kravařích byly uskutečněny bezpečnostní opatření spočívajících v provádění kontrol nalévání alkoholu 
mladistvým, kdy byly kontrolovány vytipované restaurace a další zažízení. 
    Pokud nebudou společnosti i orgány PČR přijata opatření k eliminaci protiprávního jednání, nelze očekávat zásadní změny ke 
zlepšení stavu bezpečnostní situace. Ze strany obyvatel jde zejména o zajišťování svého majetku a zvyšování právního vědomí, 
ze strany PČR o doplnění personálních stavů, vzdělávání policistů, zavádění nových metod a technologií do praxe a zvyšování 
důvěry občanů v Polcii ČR. 
 
zpracoval :    prap. Radek Bokiš, inspektor                                     schválil :  npor. Mgr. Tomáš Martínek, vedoucí oddělení  
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Marius Pedersen 
 

!!!  ODPADY  !!!  POZOR  !!!  NEPŘEHLÉDNĚTE  !!! 

 
Obecní úřad Sudice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných            

a velkoobjemových odpadů z domácností. 

 

Sběr bude proveden v sobotu 10. května 2014 na těchto stanovištích: 

 

                  NÁMĚSTÍ V SUDICÍCH v době od 8:00 do 10:30 hod. 

                                (před bytovým domem čp. 38) 

 
Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesunuta do další obce. 

 

V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených místech odpady v následujícím sortimentu: 

 

- olejové automobilové filtry – plechovky se zbytky barev – 

monočlánky –autobaterie – zářivky, výbojky – znečištěné 

láhve a sklo od chemikálií – zbytky přípravků na hubení 

škůdců a postřiky – staré kosmetické přípravky – staré léky – 

vyjeté motorové oleje – ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla – 

plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem, vazelínou, barvami 

znečištěné textilie – fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od 

sprejů – televizory – rádia – ledničky – domácí 

elektrospotřebiče – matrace – WC mísy – umavadla – 

koberce – linolea – kočárky – křesla – gauče atd. 
 
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plásty. 

 

Jelikož tyto sběry budou v obci organizovány každoročně 2x, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, 

kamnech anebo dokonce ve volné přírodě. 

 

Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní. 

 

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





P O Z V Á N K Y   N A    A K C E 


● X. ročník Putovní pohár starosty Sudic ve střelbě z malorážky, 30 ran vleže – sobota 3.5.2014 v 08:45 hod.   
● Mše svatá za hasiče – sobota 3.5.2014 v 15:30 hod., kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích 
● Odpoledne ke Dni matek s vystoupením pro maminky v ZŠ - úterý 6.5.2014 v 16:00 hod., pořádá ZŠ a MŠ Sudice 
● Den matek s vystoupením pro maminky v MŠ - středa 7.5.2014 v 16:00 hod., pořádá ZŠ a MŠ Sudice 

● Pietrowice Wielkie, Polsko, EKO Trhy - Teplo přátelské k životnímu prostředí -  10 a 11..5. 2014 v Petrovicích 

● Moravská brána 2014 Polsko Kietrz – sobota 17.5.2014 od 13:00 hod., soutěže v požárním sportu česko-polská  
● Kácení máje – sobota 31.5.2014 od cca 19:00 hod.- pořádá TJ Sokol Sudice, po fotbalovém utkání  
● Dětský den - sobota 31.5.2014 od 14:00 hod., pořádá ZŠ Sudice a sdružení STROM, hřiště TJ Sokol Sudice  
● Smažení vajec - v pátek 13.6.2014 od 17:00 hodin na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice a rodiče  
● Pasování předškoláků – úterý 17.6.2014 od 16:00 hod., pořádá MŠ Sudice 

● Akademie k 40. výročí školy - sobota 21.6.2014 od 14:00 hod., pořádá ZŠ a MŠ Sudice  
● Sudický odpust -  víkend 21. a 22.6.2014 (svátek patrona římskokatolického kostela). Po oba dny v Sudicích na Náměstí 

kolotoče, cukrová vata, cukroví,  domácí speciality, pečená kýta, makrely, langoše, placky, vařená uzená žebra aj., po oba večery 

Disco, v sobotu večer ohňostroj, v neděli kulturní vystoupení a různá překvapení či hry pro děti i dospělé. 
● Rozloučení s deváťáky - pátek 27.6.2014 v 10:00 hod., Obecní úřad Sudice 
●Tradiční turnaj ulic - v sobotu 28.6.2014 od 13:00 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, hraje se na malém hřišti 1+5, délka zápasů   

a pravidla se doladí na místě podle počtu družstev. Hrají ulice nebo části obce Sudice. Pořádá TJ Sokol Sudice 
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Fotbalové okénko 
 
     V neděli 9. 3. 2014 proběhl jeden z přípravných zápasů našich 
fotbalistů. Utkali se s Kobeřickým B mužstvem.  Fotbal odpovídal 
tomu, že většina hráčů se na trávníku spolu setkala poprvé, přesto 
uhráli remízu 1-1, kdy branku Sudic vstřelil Ladislav Hlaváč.  
     Další přípravné utkání odehráli fotbalisté v neděli 16. 3. 2014 

v Chuchelné, kde hráli s místním B mužstvem. Fotbal ovlivnilo i počasí, kdy foukal 
po celý zápas silný vítr. Proto byly i rozdílné poločasy. Naši se v úvodním 
poločase ujali vedení 2-0, brankami Petra Kubjatka a Davida Havranka, další dvě sudí neuznal pro ofsajd. Ve druhém 
poločase naši hráli proti větru a už se jim skóre nepodařilo navýšit. Soupeř snížil z penalty na konečných 1-2 pro 
Sudice, za Sudice chytal Drahoslav Kubeša.  
     Poslední přípravný zápas hrály Sudice s Jakartovicemi v neděli 23. 3. 2014. Soupeř hraje o jednu třídu výše. 
V prvním poločase to ovšem nebylo tak poznat. Naši se jim stačili vyrovnávat, vytvořili si i nějaké šance, ovšem gól 
nedali a soupeř se ujal vedení 0-1. Druhý poločas už byl ovšem o něčem jiném, naši soupeři nestačili a ten postupně 
zvyšoval náskok až na konečných 0-6. 
     První jarní mistrovský zápas se hrál v sobotu 29. 3. 2014 v Bohuslavicích s místním B mužstvem. Bohužel jsem na 
zápase nebyl. Naši museli být ovšem lepší, protože dvacet minut před koncem vedli 1-5. Konec zápasu už ovšem 
nezvládli a se štěstím uhájili vítězství 4-5. Podle diváků se nějak nedařilo novému brankáři Hartmannovi. Branky 
Sudic - Kalmus 2, Kubjatko, Michal Kryštof a Riemel. 
     V neděli 6. 4. 2014 se v Sudicích představilo B družstvo Kozmic. Než jsem přišel na hřiště z Vítání jara, byl už 
poločas a stav 4-0. Ve druhém poločase byli ovšem naši hráči lepší a hra se jim celkem dařila, soupeř stačil dát 
aspoň jediný čestný gól. Střelecky se dařilo Davidu Havrankovi, který vstřelil 4 branky, dvě přidal Petr Kubjatko a po 
jedné Tomáš Zips a Patrik Vítek. 
     V sobotu 12. 4. 2014 se naši fotbalisté utkali ve Strahovicích s jejich B mužstvem. Strahovice byli posíleni              
o jednoho hráče z A týmu, Sudice opět nekompletní s větší marodkou. V prvním poločase se naši snažili hrát fotbal, 
což se jim i dařilo a vytvářeli si šance, které se jim ovšem nepodařilo proměnit. Soupeř tolik šancí neměl, ale proměnil 
hned dvě, jednu z přímého kopu a jednu dala posila z A týmu. Poločas tak byl pro Sudice dost krutý, prohrávali jsme 
2-0. Sudice se ovšem nevzdaly a svou nátlakovou hrou přece jen soupeře udolaly a přišly i branky. Sudice tak 
nakonec po dobrém výkonu zvítězily ve Strahovicích 2-4.  Branky Sudic - Havranke 2, po jedné Kubjatko a Kryštof.  
     V neděli velikonoční 20. 4. 2014 přijelo do Sudic B mužstvo Píště. Fotbal byl výborný a útočilo se na obě strany. 
Naši ovšem vytěžili ze hry více a po brankách Kubjatka z penalty, Michala Kryštofa a Davida Havranka Sudice 
zvítězily 3-1, důležité ovšem bylo to, že se na fotbal dalo opět dívat a bylo vidět hodně hezkých akcí. 
     V neděli 27. 4. 2014 se utkali naši fotbalisté v Chlebičově s jejich B mužstvem. Zápas začal opatrně s mírnou 
převahou našich fotbalistů, ta ovšem trvala asi jen do patnácté minuty a pak převzali otěže zápasů domácí a ve 
dvacáté minutě po chybách naší obrany dali první gól zápasu. Jejich převaha trvala až do konce prvního poločasu, 
kdy měli domácí několik vyložených šancí, které ovšem vlastními chybami neproměnili. Ve druhém poločase se hra 
opět vyrovnala a naši měli několik šancí, které ovšem také nevyužili. Až v šedesáté sedmé minutě po chybách 
v domácí obraně vyrovnal Petr Kubjatko. Naši byli „na koni“ a po zhruba deseti minutách se ujali vedení brankou 
Tomáše Riemla. Poté jsme měli ještě tři vyložené šance, kdy šel jeden z našich hráčů sám na brankáře přes půl 
hřiště. Svou šanci ovšem nevyužil a ke konci se naši museli hodně bránit, aby své vítězství udrželi. Podařilo se jim to 
a vezou si z Chlebičova tři body. 
 

TABULKA 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 
 

1. Bolatice "B" 16 13 1 2 56: 21 40 
 

( 19) 
 

2. Sudice 17 12 2 3 59: 28 38 
 

( 11) 
 

3. Bělá 16 9 3 4 58: 35 30 
 

( 6) 
 

4. Chlebičov "B" 17 8 4 5 40: 27 28 
 

( 4) 
 

5. Bohuslavice "B" 17 9 1 7 40: 46 28 
 

( 4) 
 

6. Budišovice 16 8 3 5 41: 27 27 
 

( 6) 
 

7. Oldřišov "B" 17 7 2 8 35: 35 23 
 

( -4) 
 

8. Komárov 16 6 4 6 38: 44 22 
 

( 1) 
 

9. Štěpánkovice "B" 17 6 2 9 43: 48 20 
 

( -4) 
 

10. Píšť "B" 17 5 4 8 26: 42 19 
 

(-11) 
 

11. Kozmice "B" 17 3 3 11 33: 69 12 
 

(-18) 
 

12. Dobroslavice 16 2 4 10 28: 48 10 
 

(-14) 
 

13. Strahovice "B" 17 2 3 12 14: 41 9 
 

(-18) 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDICE, 

 příspěvková organizace, Hlavní 78, 747 25 Sudice  

IČO: 70975507 Tel.: +420 553 761 032   GSM: +420 608 783 483 

skola@skolasudice.cz    www.skolasudice.cz 
 

 

 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
 

Výsledky školního kola, které se konalo dne  

12. února 2014:  

 

Kategorie D: 6. a 7. ročník 

1. Daniel ŠUŠOLÍK 46,5 b. 

2. Tereza PAČKOVÁ 42,5 b. 

3. Eleanor SAMY 35,0 b. 

4. Tomáš MROVEC 29,0 b. 

 

Kategorie C: 8. a 9. ročník 

1. Aneta STŘÍŽOVÁ 63,5 b. 

2. Vendula VLKOVÁ 57,0 b. 

3. Aneta STŘÍBNÁ 38,0 b. 

4. Romana TOMASCHKOVÁ 35,0 b. 

5. Martina BANDÍKOVÁ 26,0 b. 

 

Žáci z 1. a 2. místa postupují do okresního kola, které se koná v Opavě:  

 pro kategorii D - 8. dubna 2014  

 pro kategorii C - 26. března 2014 

 

 




 
 
 
 

Zdravá pětka 
 
Ve dnech 3. 3. a  4. 3. 2014 proběhl na naší škole projekt Zdravá 

pětka. Žáci 1. až 6. ročníku se zúčastnili výukového programu nazvaného 
„Škola Zdravé pětky“. Škola Zdravé Pětky nejprve žáky seznámila             
s 5 základními zásadami zdravého stravování. Děti se seznámily se 
správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, 
zásadami hygieny a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl poté 
připraven soutěžní úkol, který žáci plnili a pro svůj tým sbírali „pětky“.  Se 
zavřenýma očima ochutnávali ovoce, zeleninu a nápoje. Dostali také misku 
ovoce a zeleniny a sestavovali obrázek. Na závěr byl tým s největším 
počtem „pětek“ odměněn a všichni dostali vysvědčení plné pětek :-)  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:skola@skolasudice.cz
../../../../../Hanka/Documents%20and%20Settings/BA%20X/Documents%20and%20Settings/uživatel/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VYROCNI%20ZPRAVY/www.skolasudice.cz
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 
Párty se Zdravou pětkou“ byl zase název výukového programu  pro 7., 8. a 9. ročník. Oba programy 

probíhaly v průběhu dvou vyučovacích hodin.  Během první hodiny projektu byli žáci poutavou formou seznámeni 
s potravní pyramidou, které potraviny by jejich jídelníček obsahovat měl, a které jsou pro ně naopak nevhodné. Ve 
druhé hodině proběhla praktická část programu, žáci si sami připravovali zdravou svačinu obsahující ovoce a 
zeleninu a následně si na ní pochutnali. 
                                                                                                             Mgr. Kateřina Hrubá  a  Mgr. Hana van der Laan 

 
 
 
 
 
 




























Florbalový turnaj 1. stupně 
 
 Před velikonočními prázdninami proběhl u nás v Sudicích velmi napínavý florbalový turnaj I. stupně. Soutěž 
byla rozdělena na dvě kategorie. 15. 4. hrála kategorie I. tzn. 1., 2. a 3. třída a o den později tedy 16. 4. soutěžili žáci 
II. kategorie – 4. a 5. třída. Utkání se hrálo formou skupiny každý s každým. 
V kategorii I. bylo 7 soutěžních družstev. Každý tým se skládal z žáků 1. 2. a 3. třídy. Hlavním cílem bylo rovnoměrné 
rozdělení žáků do daných skupin a stmelení dětí z různých tříd. V kategorii II. se vytvořilo 6 družstev dle stejného 
systému rozdělení, jako v kategorii I.     
Musím pochválit všechny zúčastněné hráče za kvalitní sportovní výkony a chování fair play. Ovšem vyhrát může 
pouze jeden. A tak po mnoha zápasech a propocených tričkách jsme konečně znali vítěze.  
 
Umístění dle kategorií bylo následovné: 
 
Kategorie I.    
1. místo – Jan Nevřela (malý), Rozálie Dornová, Eliška Pekárková, Tomáš Folta, Ondřej Lampa 
2. místo – Jan Boček, Eliška Svobodová, Adéla Komárková, Eliška Jaglarzová, Tomáš Slanina 
3. místo – Jan Nevřela (velký), Klára Kašná, Tereza Hartmannová, Martin Komárek, Maxmilián Slanina 
Kategorie II.    
1. místo – Vojtěch Kryštof, Jan Bárta, Pavla Fojtíková, Kristýna Bouchalová  
2. místo – Tomáš Boček, Štěpánka Miková, Vendula Kubettová, Matyáš Štědroň 
3. místo – Jakub Kupec, Martin Slanina, Denisa Današová, Karolína Šromová  
 
Vítězným družstvům ještě jednou gratuluji a ostatním děkuji za účast. Také bych chtěla poděkovat mému 
realizačnímu týmu - paní učitelce Mgr. Kateřině Hrubé a panu Mgr. Ondřejovi Pekárkovi za asistenci a pomoc při 
organizaci celého turnaje.  
 
                                                                                                                                                         Mgr. Veronika Truparová  
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Velikonoční výstavka 
 
 Od 7. do 16. dubna zdobily vstupní halu naší školy úžasné velikonoční dekorace. 
Některé zhotovily děti samy, na jiných se podíleli i jejich rodiče. Vybrat mezi 28 výrobky ty 
nejzdařilejší, to nebyl pro hodnotitele, žáky 1. až 9. třídy, úkol zrovna lehký. Velmi pěkné            
a nápadité byly všechny vystavené velikonoční výrobky. Nakonec byly hlasy sečteny a autoři  
těch nejlépe ohodnocených výrobků byli odměněni. A jak to tedy dopadlo? 
 
I. kategorie - 1. a  2. třída            II. kategorie - 3. a 4. třída         III. kategorie -  5., 6. a 7. třída 

1. Adélka Komárková             1.  Rozálie Dornová                   1. Veronika Halfarová 
2. Terezka Hluchníková          2.  Ivo Harazim                          2. Tereza Nevřelová 
3. Ondřej Lampa                     3.  Natálka Nevřelová                3. Veronika  Hluchníková 

 
A zvláštní cenu obdrželi Honza a Terezka Nevřelovi (3. a 7. třída), kteří společně se svými rodiči upekli a nazdobili  
překrásnou a také velmi chutnou velikonoční slepičku, na které si po vyhlášení výsledků pochutnali jak žáci 3. a 7. 
třídy tak i učitelé. 
Děkujeme všem a věříme, že v příštím roce bude velikonoční výstavka stejně krásná a inspirující. 
 

                                                                                                                                                                                      
      Mgr. Anna Černohorská        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

POZVÁNKA VŠEM MAMINKÁM  
NA DEN MATEK 

 
 Maminečky naše milé, 
   jste tak hodné, roztomilé. 
    Již nějakou dobu přemýšlíme, 
     jak vám na rtech úsměv vykouzlíme. 
      Uběhne pár dní a pátek, 
        po něm přijde váš – Den matek.  
          Radosti vám dáme alespoň trošičku, 
             společně vás zahřejeme na srdíčku. 
                Velikou pusu z lásky dáme, 
                    jste to nejcennější, co v životě máme  
 

 

Milá maminko, 
zvu Tě na oslavu Tvého svátku k nám do školy 

v Sudicích v úterý 6. května 2014 v 16.00 hodin. 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Vystoupení pro maminky a tatínky 
 

 

          Kdy:      7.5.2014  
     
          V kolik: 16 hodin  
          Kde: v naší MŠ 
                    v Sudicích  
 
                      Těšíme se na Vás 
 

 
 

 

 

                  TENISOVÁ ŠKOLA SUDICE   při Základní škole a Mateřské škole v Sudicích pořádá 

 

PRÁZDNINY 2014 

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ A VÝCHOVNÝ KURZ PRO DĚTI JIŽ OD 3 LET POD VEDENÍM 

PROFESIONÁLŮ PŘEDŠKOLNÍ, ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY 

KURZ JE VHODNÝ PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ  

 

              

 TENIS, MINITENIS, BABYTENIS  

 POHYBOVÁ A SPORTOVNÍ  

PRŮPRAVA 

 VÝUKA  ANGLICKÉHO  JAZYKA 

             CÍL: 

 SPOJENÍ  ZÁBAVY A VÝCHOVY NETRADIČNÍM  ZPŮSOBEM 

 ZVLÁDNUTÍ TENISOVÉ TECHNIKY, TAKTIKY A HRY 

 VŠESTRANNÝ  ROZVOJ  POHYBOVÝCH  SCHOPNOSTÍ 

A OSVOJENÍ  NOVÝCH  POHYBOVÝCH  DOVEDNOSTÍ 

 POZNÁNÍ  NOVÝCH  KAMARÁDŮ  

 VŠE PŘIMĚŘENOU, INDIVIDUÁLNÍ A HRAVOU FORMOU  PRO  DĚTI A 

MLÁDEŽ 

 

               AREÁL Základní školy a Mateřské školy v Sudicích 

                     4. 8. – 8. 8. 2014 

               2 100 Kč příměstská forma od 8:00 – do 17:00 

                   zastupce@skolasudice.cz, tel. 733 103 465                             
 

 


          

mailto:zastupce@skolasudice.cz
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

 

Základní škola a Mateřská škola v Sudicích oslaví  
40. výročí školní akademií 

Pozvání 

 Dámy a pánové, vážení rodiče, milé děti, přátelé školy a kamarádi, dovolte nám, 

abychom Vás všechny co nejsrdečněji pozvali na „ŠKOLNÍ AKADEMII“, která se uskuteční v sobotu 

21. června 2014 od 14.00 hod. v prostorách tělocvičny naší školy. Budeme se na Vás těšit.      

 

Akademie 

 Letošní akademie se celá ponese v duchu školy. Tématem akademie je totiž –  

DEN V NAŠÍ ŠKOLE. Jednotlivé třídy již mají promyšlené názvy svých představení, scénáře  

se připravují a pomalu se již také začíná zkoušet. Nutno podotknout, že dle názvů jednotlivých 

vystoupení, které nebudeme dopředu prozrazovat, se jedná o scénky, v nichž hlavní roli bude 

hrát především humor a vtip. Přejeme si, aby celá tato jedinečná akce ukázala, že naše škola 

poskytuje svým žákům nejen podpůrné zázemí k učení, ale i prostor pro rozvíjení jejich zájmů       

a talentu. Všichni účinkující se již na svá vystoupení těší a my věříme, že společně prožijeme 

nezapomenutelné chvíle.  

 
 
             Mgr. Michal Kunický, výchovný poradce                         Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy 
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Z obecní kroniky 
 

       II. Naše Sudice, popis obce 
 

3. Od města Sudice k venkovské obci Sudice    
 
   Počátkem 13. století založili čeští králové a moravští zeměpáni na Opavsku v době plánovaného budování vesnic 
mnoho měst jako svobodné měšťanské obce. 
   Města a je obklopující vesnice vznikly většinou současně. 
   Založení probíhalo vytýčením území, nebo „lokací“ v rámci jedinečného zakládacího aktu. Tak vznikly i Sudice. 
Kolem náměstí v jeho dnešní velikosti se seskupovaly městské pozemky pro domy. Nejvýraznějším projevem nového 
zakládání bylo slavnostní udělení německého práva, zpravidla podle práva vzorového města. V naší oblasti to bylo 
pro menší rolnická měšťanská městečka „Hlubčické právo“. 
   Město dostalo současně také tržní právo eventuelně mílové právo. Dědičný úřad soudce převzal lokátor, buď jako 
dědičný soudce, nebo také jako městský fojt. Bohužel nezůstala zachována pro Sudice ani lokační smlouva ani listina 
o udělení městského práva. 
   Sudice bylo rolnické měšťanské městečko, to znamená, že hlavním zdrojem výdělku bylo zemědělství a příslušné 
řemeslo. 
   Se vznikem větších zeměpanských měst jakými byly Opava a Ratiboř, které byly panskými sidelními a obchodními 
městy ztrácela menší města na významu. K tomu je ještě třeba připočíst to, že nebyly schopny se bránit v neustálých 
válečných střetech. Sudice byly díky tomu často zpustošeny. Vrchnost obsadila pustá místa novými osídlenci, kterým 
ale nepřiznala stejná práva jako „starousedlíkům“, nebo jako velkoburžoazii. Po 250 letech, zhruba v roce 1470, byly 
Sudice formálně ještě městečkem, ale právně se Sudice už nijak neodlišovaly od sousedních obcí. Obyvatelé Sudic 
se dávno dostali do dědičné poddanosti statkářů. 
   Díky statkáři ze Sudic, šlechtici Janu staršímu z Žerotína byly Sudice ve svých právech povýšeny opět do statutu 
městečka. To znamenalo, že Sudice dostaly další práva, byly osvobozeny od určité roboty, právo spravoval městský 
fojt a záležitosti občanů spravoval magistrát. Část Sudic ale nadále patřila Sudickým velkostatkářům. Nadále 
existovalo dědičné poddanství a robota. 
   Roku 1525 je místo pojmenováno v archivních materiálech jako „Městečko Sudice“. Od roku 1534 existuje známý 
dokument statkáře Adama Oderského z Liderova, ve kterém prominul obyvatelům městečka Sudice za peníze určité 
robotní povinnosti. 
   Sudice nebyly opevněné město. Neměly ani městské hradby ani městské brány. V období, kdy se Turci mohli stát 
hrozbou také pro Slezsko, byla v letech 1500 až 1530 vystavěna městská opevnění. Také menší městečko jako 
Hlučín a Kietř stavěla městské hradby. Možná, že také obyvatelé Sudic udělali pro všechny případy něco pro svou 
bezpečnost a opevnili v této době hřbitov zdí a zvonicí. Tuto doměnku lze doložit srovnáním s jinými menšími městy. 
V každém případě mají zbytky sudické hřbitovní zdi historickou cenu. 
   Ve svém popisu slezských měst z roku 1650 píše Merian o Sudicích: 
   „ Městečko/ v krnovském vévodství/ blízko Opavy/ Krzanowic a Benešova: jinak zatím nic k nalezení.“ 
   Opravdu to nebylo mnoho, co se zde píše o Sudicích. Na mapě jsou Sudice zaneseny jako městečko „Czauditz“. 
   Mnoho Sudických statkářů, kteří vykonávali zároveň patronátní právo a soudnictví nad městečkem zastávali vysoké 
veřejné úřady na Moravě nebo ve vévodství Opava/Krnov a nebydleli v Sudicích. Tito pak dosazovali správce. Po    
30-leté válce se pokusilo několik velkostatkářů využít nouze obyvatel a na úřet rolníků rozšířit jejich poplužní dvory; 
pokud možno odstranit městská práva. Došlo k násilným střetům. V archivních materiálech jsou obzvláště uvedeni 
velkostatkář Jan Benedikt Panský ze Sibice (1651-176) a Bedřich Gottlieb z Reisswitz ( v Sudicích 1692-1700). 
Šlechtická rodina z Reisswitz byla známa svým brutálním přístupem k poddaným. Sídlili v Samborovicích: Kolem roku 
1830 už nebyl v Samborovicích žádný statek. 
   Baroni z Hennebergu převzali Sudice roku 1712. Údaje v „Pamětní knize“ o roku 1773 jsou chybné. Jejich způsob 
vlády je hodnocen jako vlídný. 
   Sudice přišly o politický statut města už brzy po připojení Slezska v roce 1742. 
   Friedrich II. potřeboval na své války a na udržování své vojenské moci hodně peněz. Zavedl proto daňový systém, 
který znamenal pro města stejně jako pro vesnice velké břímě. Daňovou ústavou z 1. června 1743 došlo k daňovému 
oddělení od města a venkova a došlo k zavedení pruské formy potravní daně. 
   Díky tomu, že malá venkovská města neměla velký pohyb zboží, byla tato hospodářsky méně schopná města 
vyňata z akcízy a byla daňově začleněna na úroveň vesnických sídel. Mohly se nazývat ještě městy, oficiálně byla 
však tato města vedena jako městys, později jako venkovská obec. Rolníci a zahradníci byli zatíženi 35% daní, 
statkáři 25% daní. Všeobecně se říkalo, že „venkov živí války velkého Friedricha“. Není žádnou náhodou, že právě 
Oldřišov, Kravaře a Kouty byly díky velkému zatížení místem vzniku selských nepokojů v Horním Slezsku. 
   V roce 1738 je v Sudicích jmenován fojtem Karl Kloß. To znamená, že v tomto období měly Sudice ještě politický 
status venkovského městečka. Také ještě v roce 1795 je zde jako foit Anton Schwenzner, který vyjednal s barony 
Eugenem a Aloisem z Hennebergu určitá privilegia. I v roce 1864 mají Sudice ještě magistrát a roku 1914 se zde 
mohou konat poslední jarmarky. Sudice ztrácely postupně od roku 1743 městská práva díky tomu, že kromě 
zemědělství neměla obec žádnou další hospodářskou základnu. 
   Když v roce 1818 přešla obec z hlubčického do ratibořského kraje, byly Sudice uváděny v úředním pojmenování 
vlády pro Horní Slezsko jako městys. 
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                       FAJNE LÉTO 
 
 

Navštivte industriální atraktivity zařazené do TECHNO TRASY v rámci akcí FAJNEHO LÉTA a získejte 
zajímavé výhry! 
 
Termíny akcí FAJNEHO LÉTA 2014:    
14. 6. 2014    Dolní oblast Vítkovice v Ostravě 
14. 6. 2014    Kosárna v Karlovicích ve Slezsku 
15. 6. 2014    Pivovar Radegast v Nošovicích 
21. 6. 2014    Pěchotní srub MO-S5 "Na Trati" u Bohumína 
22. 6. 2014    Hasičské muzeum města Ostravy 
28. 6. 2014    Úzkokolejka dráha Třemešná - Osoblaha 
28. 6. 2014    Areál čs. opevnění Hlučín - Darkovičky 
29. 6. 2014    Důl Michal v Ostravě 
29. 6. 2014    Vagonářské muzeum ve Studénce 
  5. 7. 2014    Technické muzeum Tatra v Kopřivnici 
  6. 7. 2014    Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder 
  6. 7. 2014    Landek Park v Ostravě 
Program jednotlivých akcí bude k dispozici během jara 2014. 

 
Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji 
Projekt „Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji“ má prezentovat Moravskoslezský kraj (MSK) především 
jako oblast plnou technických atraktivit a přilákat turisty z celé České republiky k návštěvě technických atraktivit          
s možností shlédnutí dalších zajímavých turistických míst, které kraj nabízí. 

V současné době jsou partnery projektu Agentura pro regionální rozvoj (ARR) a 12 technických atraktivit MSK. Kraj 
připravuje v rámci projektu „Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji“ a projektu ARR „Stezky technických 
atraktivit“ velkolepé akce v technických atraktivitách zapojených do „TECHNO TRASY“. 

Během víkendů technických atraktivit s názvem „FAJNE LÉTO“ probíhá během letních měsíců lákavý program. Tyto 
víkendové akce pořádané MSK navazují na projekt Slezského vojvodství s názvem „Stezka technických památek 
Slezského vojvodství“ („Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego“), v rámci něhož Slezské vojvodství 
připravuje každoročně unikátní akci zvanou Industriada (pro návštěvníky technických památek zařazených do Stezky 
technických památek Slezského vojvodství jsou připraveny prohlídky technických atraktivit a lákavý 
program). Mediální kampaň na podporu projektu ARR je zaměřena nejen na hlavní letní víkendové akce „FAJNEHO 
LÉTA“ (kulturní a společenské akce na každém objektu zařazeném do „TECHNO TRASY“), ale také na zvýšení 
povědomí o technických atraktivitách v MSK a technických atraktivit obecně. Projekt je podpořen rozhlasovou 
kampaní, bannerovou kampaní, virálními spoty, billboardy, Facebookem, fotobankou, trhacími a nástěnnými mapami 
prezentujícími Moravskoslezský kraj a jeho technické atraktivity, soutěžními pasy (výhry na základě počtu 
navštívených technických atraktivit a získaných razítek pro jednotlivce i pro soutěžící školy). Vše můžete najít na 
www.technotrasa.cz 



 

Světový den knihy a autorského práva – 23.4.2014 
                           Děti Základní školy v Sudicích navštívily místní knihovnu v 1. patře Obecního úřadu.  

 
  Obr. ▼ Žáci 5.třídy ZŠ Sudice 

                                                                                      Obr. ▼ Děti v knihovně 
 
               Obr. ▼ Žáci 3. třídy ZŠ Sudice 

  
 
 
 
 
 

http://www.zabytkitechniki.pl/pl
http://www.technotrasa.cz/
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Nabízíme Vám: 

● pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

● pomoc při oblékání, svlékání a při úkonech osobní hygieny 

● dovoz nebo donáška obědů 7 dní v týdnu a zapůjčení jídlonosičů 

● běžný úklid a údržba v domácnosti 

● způjčování kompenzačních pomůcek 

● pomoc při péči o vlastní osobu 

● doprovod k lékaři 

● pomoc při jednání s úřady poskytujeme zdarma 

● asistenční služby 

● dluhové poradenství 

RNDr. Ludmila Domonkosová – tel. 602 239 586 

Domácí asistence – tel. 603 341 341 
 

 

 
 

Oznámení: 
Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře 

Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů   Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí  8:00 - 17:00 hodin 
                                                                                                     úterý –  ZAVŘENO          středa    8:00 - 17:00 hodin 
                                                                                                                                             čtvrtek    7:00 - 15:00 hodin 
                                                                                                                                             pátek      7:00 - 12:00 hodin                                                     

 

Nájem pozemků v roce 2014 – možnost placení v hotovosti  - do konce června 2014 !!! 

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2014 – je nutné uhradit nejpozději do 31.8.2014 !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 17490. Vydává Obecní úřad Sudice nákladem 200 výtisků. 

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 

 

Chcete inzerovat v našem zpravodaji? 
Příspěvky do Sudického zpravodaje  
přijímáme na OÚ v Sudicích. 

Ceník inzerce 
Velikost cena 
A4 500,00 Kč  A5 250,00 Kč 
A6 125,00 Kč   A7   65,00 Kč 

 

 

http://www.domakoberice.cz/cs/
mailto:vavrova@obecsudice.cz

