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Slovo starosty:   
Vážení spoluobčané, 
         

     čas plyne jako voda a já se opět dávám do psaní dalšího vydání našeho 
zpravodaje. Začátkem května se počasí ještě udrželo ve svém svěžím jarním 
duchu. Na pálení čarodějnic a stavění máje bylo ještě krásně teplo, ale první 
květnový víkend byl hodně studený. Pak se počasí střídalo jako na houpačce 
“sluníčko – déšť – bouřky”, ale bylo už tepleji. Jednou se nám zvedla hladina 
Oldřišovského potoka až na 80 cm, naštěstí voda rychle opadla a nezpůsobila 
žádné škody. Deště ovšem ještě pokračovaly v dalším týdnu a potok se zvedl ještě výše, 
v pondělí 26. 5. až na 1,2 m a ve středu v ranních hodinách dokonce na 1,3 m. Snad už té vody 

bylo dost. Začátkem června však přišlo opět teplejší počasí a sluníčko. Hned druhý červnový víkend přišla velká 
vedra,  teploty šplhaly až k 35 stupňům. Nakonec bylo počasí opět jako na houpačce, jeden den teplo, druhý den 
chladno. 
     Věnujme se teď akcím, které v naší obci proběhly. 
      Ve středu 30. dubna 2014 proběhlo na hřišti tradiční stavění máje a pálení 
čarodějnic. Počasí, jak jsem již psal v úvodu, bylo krásné a teplé. Sportovci společně 
s dobrovolnými hasiči přivezli krásnou májku, kterou nazdobili a pak snad během dvou 
minut postavili. Už v tom mají praxi a zkušenosti, vše šlo ráz na ráz. Poté byla 
zapálená krásná hranice. Pro děti byly připraveny soutěže a na hřišti se pohybovalo 
plno krásných čarodějnic a čarodějů. I nás se sešlo hodně a všichni se výborně bavili. 
Tradice opět zvítězily a podařilo se udělat hezkou akci. Za to patří všem organizátorům 
velký dík. Tak jak jsme si přáli, májka nám vydržela až do konce května.   
     V sobotu 3. května 2014 se v pískovně na střelnici konal X. ročník “O pohár starosty 
obce” ve střelbě z malorážky. Závodů se účastnilo 17 střelců. Počasí bylo velmi studené, 
doprovázené občasnými přeháňkami. Závodníkům to ovšem nevadilo a podávali velmi hodnotné 
výkony. Závodilo se v kategorii mužů, žen a juniorů. Mezi muži se na prvním místě a celkovým 
vítězem stal Kyčerka Miroslav z Hlučína s počtem 292 bodů z možných 300, který si odvezl krásný 
pohár pro vítěze. Na studené počasí to byly opravdu kvalitní střelby, ozdobeny jako vždy výbornými 
steaky. Pořadatelům patří velké díky.   
Tentýž den se v Římskokatolickém kostele svatého Jana Křtitele konala mše za živé i mrtvé hasiče Sudic a Sciborzic 
Wielkich. Mše se zúčastnili hasiči z obou obcí i se svými prapory. Na mši samozřejmě mohl přijít kdokoliv, kostel tak 
nebyl vůbec prázdný. Poté se hasiči vydali do hasičárny, kde při občerstvení probírali další spolupráci. Otci Lucjanu 
Lasoňovi děkujeme za odslouženou mši, kterou sloužil v polském jazyce.  
     Naši dobrovolní hasiči se účastnili hasičské soutěže ve Strahovicích, kde se z desíti družstev umístili na pátém 
místě a to měli během závodu technické problémy, kdy museli vypnout mašinu a znovu jí nastartovat. Přesto závod 
nevzdali a páté místo je celkem pěkné. V sobotu 17. května 2014 se pak účastnili závodů Moravská brána 2014 
v Polském Kietrzi. Bohužel odpoledne se rozpršelo, závody se tak musely přesunout na jiné hřiště a organizace opět 
vázla. Nakonec se závody přece jen uskutečnily a naši hasiči skončili z patnácti družstev na solidním šestém místě.  

     V květnu také proběhly volby do Evropského parlamentu. V naší obci přišlo k volbám 83 voličů, což 
činí zhruba 15%. V České republice přišlo k těmto volbám celkem 1 527 367 voličů, což činí 18,2 % 
voličů. 
     Kontejner na ošacení, který stojí u autobusové zastávky, slaví úspěchy zdá se. Za první tři měsíce 
letošního roku jste do jeho útrob odevzdali 611 kg ošacení, za co Vám všem patří upřímné díky. 

                                                                                                                                                            Pokračování na str. 2  
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      V sobotu 31. května 2014 proběhlo na hřišti hned několik akcí. Od 14:00 hod. Dětský den, který připravila ZŠ       
a MŠ Sudice, ve spolupráci se sdružením STROM. Bylo pěkné počasí a tak se na hřišti sešlo hodně rodičů se svými 
dětmi. Vše začalo krásným vystoupením dětí z MŠ a ZŠ. Poté už se děti mohly rozběhnout po hřišti a účastnit se 
všelijakých soutěží o sladkosti a další maličkosti. Pak pokračovaly i další hry na asfaltové ploše. Od 17:00 hod. 
probíhalo fotbalové utkání mezi Sudicemi a Bolaticemi “B”. Během zápasu se začalo s losováním dětské tomboly       
a nebylo snad dítě, které by si ze hřiště neodneslo nějakou výhru. Po skončení zápasu se pak losovala tombola         
o májku. Tu vyhrál pan Günter Havranke, který si ji pak za odměnu musel sám pokácet. No a ve večerních hodinách 
pak hrála hudba k poslechu i tanci a kdo chtěl a mohl, tak se na hřišti bavil dál. Během celého odpoledne se opékaly 
párky a točilo se kolo štěstí. Všem pořadatelům za tuto krásnou akci děkujeme. 
     V neděli 1. června 2014 se naši dobrovolní hasiči účastnili soutěže v požárním sportu na hřišti 
v Rohově. Účast zde byla veliká, dle doslechu - snad 28 družstev. Našim se v prvním kole docela 
dařilo. Ovšem ve druhém je opět zklamalo vybavení, přesto se umístili na pěkném sedmém místě. 
Gratulujeme.  
     Další závody byly noční a konaly se v pátek 6. června 2014 v Píšti, na startu se sešlo skoro 
čtyřicet sportovních družstev. Našim dobrovolným hasičům se nepodařilo navázat na předešlé dobré výsledky a tento 
závod nedokončili, ale určitě jim budeme držet palce na příštích závodech. 
     V sobotu 7. června 2014 probíhal naší obcí již sedmý půlmaratón Kietrz – Rohov. Na startu se sešlo více než 
čtyřista závodníků z různých konců světa. Naši dobrovolní hasiči opět zajišťovali na našem katastru řízení dopravy     
a měli i dvě občerstvovací stanice. Jednu na náměstí a druhou směrem na Třebom u vysílače. Počasí bylo velmi 
horké a slunečné. Hasiči museli několikrát doplnit zásoby pitné vody a postavili jim také sprchu k osvěžení během 
závodu. Závodu se účastnilo celkem 427 běžců, což je zatím historický rekord. I zde patří velké díky našim 
dobrovolným hasičům.  
     Ve středu 4. června 2014 byla v Galerii Obchodního centra Breda Weinstein v Opavě zahájena výstava s názvem 
(ZU)ŠLECHTĚNÍ. Vystavovali zde posluchači Univerzity třetího věku, kurzu Digitální fotokomora Slezské univerzity 
v Opavě. Můžete zde spatřit plno rozmanitých fotografií z celého světa. Podstatné je ovšem to, že mezi fotografy má 
své místo i naše spoluobčanka paní Antonie Vavrová. Výstava potrvá do konce měsíce června.   

     V pátek 13. června 2014 se na hřišti konalo tradiční “smažení vajec”. Jako vždy 
jsme se scházeli pomalu, ale nakonec nás bylo i s dětmi přes padesát.                 
A smaženice, ta byla jedna báseň. Sice jsme žádný rekord nezlomili, ale 
smaženice z 280 vajec byla výborná. A co jsme v ní letos měli, jako vždy toho bylo 
hodně, sádlo, špek, cibule, ředkvičky, hřiby, klobásky, párky, salám, anglická 
slanina, vajíčka a pažitka. Hrnec byl skoro plný a všichni se olizovali, na konci 
zůstal jen vyškrábaný hrnec. A že nám do toho trochu sprchlo, to nám ani 
nevadilo, schovali jsme se pod pergolou, užili si společně pěkný podvečer            
a dosyta se najedli. To víte, v kolektivu vždycky chutná lépe. 
     Ve čtvrtek 19. června 2014 se u nás konalo tradiční Boží tělo. Jelikož 

v letošním roce vyšlo počasí, konal se i průvod obcí. Pan farář šel se Svátostí oltářní pod baldachýnem a k tomu hrála 
kapela z Rohova. V průvodu se sešlo hodně věřících a dětí, které před Svátostí oltářní rozhazovaly kvítí. Na trase 
průvodu byly postaveny krásné čtyři oltáře a samozřejmě patří díky všem, kteří se na těchto církevních oslavách 
podíleli a přiložili svou ruku k dílu. Byla to hezká a bohulibá akce. 
     V sobotu 21. června 2014 se v naší Základní škole konala akademie k čtyřicátému výročí otevření školy 
v Sudicích. Na akademii bylo pozváno plno hostů, kteří v naší škole působili za celou její éru. I když ne všichni mohli 
přijít. Tělocvična tak opět praskala ve švech. Škola si připravila nádherný program, do kterého se zapojili všichni, kteří 
ve škole učí, pracují a hlavně studují. Samotný program se jmenoval: “Jak Mach a Šebestová jeli na výlet a … 
dorazily do školy v Sudicích”. V programu pak vystoupily všechny děti školy, včetně mateřské školky. Na závěr pak 
úplně všichni včetně učitelů zazpívali píseň “Pátá” a mohu říci, že mi osobně bylo během vystoupení několikrát na 
měkko. Bylo to opravdu nádherné vystoupení a všichni protagonisté se opravdu snažili a za to jim patří velká chvála    
a uznání. Po vystoupení pak byli hosté, kteří se dostavili pozváni k malému občerstvení a mohli mezi sebou probírat 
svá působení v této škole. Velké díky patří hlavně paní ředitelce za to, jak se jí podařilo skloubit celý kolektiv i s žáky 
školy .  
     A jelikož už byla sobota v plném proudu, začaly na Náměstí i oslavy Sudického odpustu. Ten začal už v sedmnáct 
hodin mší svatou a po osmnácté pak Disko karnevalem. V sobotu sice bylo večer dost chladno, přesto se na náměstí 
sešel bezpočet návštěvníků, kteří byli zvědavi hlavně na večerní ohňostroj. Po ohňostroji se už pak zábava rozběhla 
v plném proudu. Samozřejmě se v noci opět stávaly situace, kdy se někteří mladíci pod vlivem alkoholu snažili 
předvést  jakou mají sílu a vyhledávali různé konflikty. Naštěstí tyto konflikty již v zárodku potlačila patrola sekurity     
a později i hlídka PČR. 
     V neděli pak oslavy pokračovaly od desíti hodin slavnostní mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele s koncertem paní 
Olgy Procházkové. Odpoledne pak začal od patnácti hodin samotný program odpustu a na náměstí snad už nebylo 
žádné místečko k sezení, přišlo Vás opravdu hodně. Program zahájily mažoretky z Opavy, poté přišlo na řadu 
vystoupení dětí z mateřské a základní školy, zvláště ti menší byly opravdu roztomilí. Další vystoupení bylo tak trochu 
překvapení, kdy vystoupily maminky z Hlučínska, které si říkají “Ledys” a bylo se opravdu na co dívat. Dalším bodem 
programu pak bylo vystoupení na skákacích botách a byla to pro nás určitě novinka. 
                                                                                                                                                            Pokračování na str. 3 
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Zájemci z řad návštěvníků si pak mohli tuto atrakci osobně vyzkoušet až do večerních hodin. Mezi tím jsme také 
podpořili dárce krve z naší obce, osobně jsem jim poděkoval a těm, kteří už dosáhli krásných ocenění předal i malou 
odměnu.  Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 10 odběrů: Milan Sněhota - Na Angru 93, Baránek Pavel 
- Zámecká 170, Strakulák Karel - Stiborská 53, Josefus Jakub - Ratibořská 176, Petr Halfar - Hlavní 140. Stříbrná 
medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů: Jana Nemčeková - Ke Hřišti 100, Pavel Majer - Náměstí 155, 
Halfar Jiří - Stiborská 64. Zlatý kříž ČČK 3. třídy 80 odběrů: Kupec Petr - Stiborská 72 a Týn Pavel - Ratibořská 4, 
Zlatý kříž ČČK 2. třídy 120 odběrů: Trnka Petr - Stiborská 195 a Zlatý kříž ČČK 1. třídy 160 bezpříspěvkových odběrů: 
Jurečka Petr - Na Angru 80. Tyto ocenění získali jmenovaní v posledních dvou 
letech. Určitě je v naší obci daleko více dárců, kterým bychom rádi za jejich 
činnost poděkovali. Poté se na řadu dostal i kouzelník p. Sládek, který nejdřív 
udělal vystoupení pro všechny diváky a poté se věnoval mikromagii u jednotlivých 
stolů. Opravdu se zde bylo na co dívat. No a závěr už pak opět patřil disko 
karnevalu Mirka Komárka. Po oba dny pak byly k dispozici kolotoče a stánky 
našich podnikatelů či složek, ve kterých se všichni snažili odpust všem jejím 
návštěvníkům zpříjemnit svými službami. I počasí nám nakonec vyšlo, i když 
v neděli nás trochu schladil krátký déšť, který už ovšem nikomu nevadil. Chtěl 
bych Vám všem poděkovat, že jste na odpust opět přišli v hojné míře a doufám, 
že jste se dobře bavili. 
     A máme tady prázdniny, v pátek 27. 6. 2014 se v základní škole uskutečnil závěr školního roku. V tělocvičně 
základní školy jsme se před prázdniny rozloučili se všemi dětmi, pedagogy a zaměstnanci školy, popřáli jim hezké 
prožití prázdnin a dovolených, byla předána různá ocenění, vysvědčení, vyznamenání a pochvaly. Víte o tom, že 
jeden z žáků naší školy Tomáš Klinger se stal nejlepším žákem Moravskoslezského kraje ve „scio testech“. I pro mne 
to byla novinka a velké uznání nejen pro Tomáše, ale i pro celou naši školu. Pak proběhlo i poslední zvonění a naši 
deváťáci již navždy jako žáci opustili brány naší školy. Musím říct, že u první písničky jsem byl opět na měkko. No      
a pak proběhlo i rozloučení s těmito žáky na Obecním úřadě. Poděkovali jsme jim za jejich zdárné dokončení jejich 
prvního stupně vzdělání a popřáli jsme jim v jejich dalším studiu hodně štěstí a úspěchů. Předali jim pamětní listy, 

udělali společnou fotografii a těšíme se na další setkání společně s nimi na dalších akcích obce. 
     Vážení spoluobčané, jelikož máme před sebou prázdniny a dobu dovolených, dovolte, abych 
Vám popřál hodně slunečných dnů, krásné a hlavně zdravé prožití vašich dovolených, plno zážitků 
a hlavně načerpání té správné energie do dnů dalších. 
 
Motto: To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.  
(Karel Čapek) 

 
                                                                                                                                                                 Petr Halfar, starosta  
 
 
 
 
 
 

Zajimavosti: 

 

Naše obec se zúčastnila setkání obcí, tzv. „Potlachu“, z nejbližšího okolí – Třebom, Rohov, Chuchelná, Bolatice, Kobeřice, 
Štěpánkovice, Strahovice a Hněvošice. V letošním roce se toto setkání konalo ve Strahovicích, na místní chatě „Královně“    
a to v duchu pohádkových bytostí. Sešli se zaměstnanci těchto obcí, zasoutěžili si, popovídali si a také dobře občerstvili. 
Příští rok pořadatelem této akce bude naše obec. 
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Sudický odpust 

 
 
Obr. ▼ Odpust                                                                                             Obr. ▼ Občerstvení 

 
 
Obr. ▼ Děti z mateřské školy                                                                      Obr. ▼Děti z mateřské školy 

 
    Obr. ▼ Mažoretky                                                                                     Obr. ▼ Mažoretky 
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Obr. ▼ Maminky z Hlučínska                                                                       Obr. ▼ Maminky z Hlučínska 

 
 
 
Obr. ▼ Skákací boty                                                                                  Obr. ▼ Skákací boty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. ▼ Odpust                                                                                                 Obr. ▼ Skákací boty 
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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 výsadbu a údržbu zeleně v předzahrádkách a na veřejném prostranství 
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády při zvelebování obce, za reprezentaci při soutěžích 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci při fotbalových zápasech, stavění a kácení máje 
- střeleckému klubu za pohár starosty a péči o areál 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády 
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce 
- dětem, učitelům a zaměstnancům školy za konání školních akcí a reprezentace obce, Akademii, dětský den 
- sdružení STROM za akce pro děti a dětský den 
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli 
- všem co přišli na smažení vajec 
- všem organizátorům a účastníkům Božího těla 
- všem organizátorům odpustu a také těm co na něj přišli 

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 

 




 
 

X. ročník střeleckých závodů  

O putovní pohár starosty obce Sudice 3. května 2014 
          
     Každým rokem v polovině měsíce května probíhá střelecký 
závod O pohár starosty obce Sudic. V letošním roce musel závod 
proběhnout v náhradním termínu, a to 3. května. Následující roky 
bude závod opět ve stávajícím termínu v polovině měsíce května. 

Tak jak se říká – „něco zlé je k něčemu dobré“. V tomto případě jde o to, že jsme se mohli opět po 
několika letech setkat s kamarády, kteří u nás na závodech nabyli již několik let. Není to jejich ani 
naší vinou, ale právě termínem závodů. Každému vyhovuje jiný termín, protože probíhají střelecké 
závody i v jiných regionech. 
Možná tím, že byl závod již začátkem května, bylo počasí trochu nepříjemné, kdy bylo velice 
chladno. Toto počasí však nezkazilo závodníkům dobrou náladu a neovlivnilo střelecké výsledky, 
které byly velice dobré. Samotnou atmosféru umocňovalo teplo z krbu v klubovně a samozřejmě 
dobré pohoštění. Ostatně na výsledky střelců se můžete podívat ve spodní části tohoto článku.  

Na uvedených internetových adresách se můžete podívat jak na fotografie, tak na 
televizní záznam. 
Zahájení závodu a jeho samotného vyhodnocení, včetně předání cen vítězům, byl 
přítomen starosta Sudic, pan Petr Halfar. Touto cestou mu děkujeme, že si na nás 
udělal chviličku čas a rovněž děkujeme za poskytnutí cen. 
Letošní závod byl trošičku slavnostnější, protože se jednalo již o X. ročník, na který 
daroval starosta obce nový pohár pro absolutního vítěze. 
Ani letos se nepodařilo loňskému vítězi obhájit podruhé vítězství a tím získat putovní 
pohár. 
Závodu se zúčastnilo 17 střelců v kategoriích, muži, ženy a junioři. 
Letos byl průběh závodu zaznamenán kameramanem panem Pečinkou. Tento 
záznam je možno shlédnout na e-mailové adrese: 
http://www.crtv.cz/2014-05-06-sudice-strelecka-soutez.html). 

 
 
 
 
 
 

http://www.crtv.cz/2014-05-06-sudice-strelecka-soutez.html
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Kategorie: 
 
MUŽI    střelecký klub 

1. místo – Miroslav Kyčerka Hlučín   292 bodů 
2. místo – Richard Schneider Těrlicko  288 bodů 
3. místo – David Tesař  Hlučín  286 bodů 
 
ŽENY 

1. místo – Lenka Feberová Těrlicko  274 bodů 
2. místo – Dana Schneiderová Těrlicko  255 bodů 
3. místo – Jana Kováčová  Karviná  240 bodů 
 
JUNIOŘI 

1. místo – Pavel strážnický Ostrava  282 bodů 
2. místo – Pavel Tyll  Neplachovice 269 bodů 
3. místo – Lada Antalová  Neplachovice 252 bodů 
 
Všem.kteří uspěli gratulujeme a těšíme se na další závody. 

                                   Obr. ▲ Střelba z malorážky – předávání cen  
Petr Weimann, předseda AVZO SK Sudice 
 
 
 
 
 
 

 O z n á m e n í 
 

Zkontrolujte si platnost svých osobních dokladů 

Blíží se doba dovolených a tak vyzýváme všechny občany spádových obcí patřících do  Kravař, obce s rozšířenou 
působností ke kontrole platnosti svých občanských průkazů či pasů. Pokud si svůj doklad přijdete vyřídit včas, můžete 
se vyhnout delší čekací době. 
Nový doklad můžete nyní získat za 14 až 17 dnů.  S přibývající sezónou se však lhůta pro vyřízení bude prodlužovat 
až na 30 dní daných zákonem. 
Poplatek za pas činí 600 Kč pro dospělé a mládež od 15 let a 100 Kč pro děti do 15 let. Za vyřízení cestovního pasu 
typu BLESK zaplatíte 1500 Kč a děti do 15 let 1000 Kč. Občanský průkaz pro dítě do 15 let je zpoplatněn 
padesátikorunou. 
 
 
 
 

P O Z V Á N K Y   N A    A K C E  


Dračí lodě – sobota 5.7.2014 na rybníku Nezmar v Dolním Benešově, zájemci hlaste se na OÚ Sudice do 4.7.2014   

Sportovní slavnost TJ Sokol - sobota 2.8.2014 v Sudicích na hřišti TJ Sokol, celý den fotbalové zápasy, hudba, kolo štěstí, 

domácí speciality, kýta, uzená žebra a další překvapení 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení spoluobčané, 
 

tak se nám v letošním roce a hlavně v topné sezóně opět šíří známý nešvar v podobě spalování odpadků     
a předmětů, jejichž spalováním dochází k uvolňování karcinogenních látek, které zásadním způsobem 
přispívají k významnému zhoršení ovzduší v naší obci. 
Takovéto spalování je zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně životního prostředí v souladu se zákonem           
č. 185/2001 Sb., o odpadech zakázáno. Chceme Vás informovat o aktivitě ostravského sdružení Čisté nebe, zaměřené na 

monitorování „čmoudilů“ s výzvou, že tam naši spoluobčané mohou tyto hříšníky formou přidání fotografií domů, kterým se 
z komína valí hustý černý dým, volně umístit. 
Stačí navštívit webovou stránku www.cisty-komin.cz 
Kéž by zveřejnění nezodpovědných jedinců vedla k zamyšlení se těchto jednotlivých znečišťovatelů nad faktickými 
dopady jejich neuvážené činnosti.     
 

 
   

http://www.cisty-komin.cz/
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Fotbalové okénko 
     V sobotu 10. 5. 2014 hráli naši fotbalisté v Dobroslavicích. Po dvou chybách v obraně Sudice rychle 
prohrávaly 2:0, ale v průběhu prvního poločasu jsme rychle snížili na 2:1, po rychle rozehrávce autu Tomašem 
Zipsem na Davida  Havranka. Hned poté vyrovnal Kubjatko Petr a poločas byl 2:2. Ve druhém poločase šly 
Sudice do vedení 2:3, po nepovedeném centru Tomáše Zipse, kdy míč spadl přímo do brány. Nicméně soupeř 
vyrovnal z přímého kopu, kdy si náš gólman postavil zeď a pak se za ni schoval! Takže opět naše velká chyba. 
Nebudu tady jmenovat gólmana, abych mu nějak nepokazil reputaci, ba naopak poděkování za opětovnou pomoc 
při absenci gólmanské jedničky Jana Hartmanna – „Česťo díky“. Tedy stav byl 3:3, pár vyložených akcí jsme ještě 

měli, třeba Schwenczner měl dvě, kdy šel sám na gólmana, něco pak Kalmus, Kubjatko trefil tyč. Hosté asi měli jednu větší, kterou 
bych zmínil. Po jednom ze závaru v šestnáctce si hosté dali vlastní gól. Ale jak už to bývá u nás tradicí, přišla situace, kdy hosté 
vyrovnali. Tady to bylo z vymyšlené penalty. Konečný stav 4:4. 
    V neděli 18. 5. 2014 přijelo do Sudice družstvo Bělé. Očekávalo se dramatické utkání a celkem bylo, soupeř hrál velmi dobře. 
Posílal před naši bránu nebezpečné centry, naštěstí se jim nepodařilo je proměnit a brankář byl vždy na svém místě. Naši dali 
první branku po dlouhém nákopu, kdy se srazil hostující brankář s vlastním obráncem a Havranke lehce proměnil. Druhou branku 
přidal Kubjatko po krásné akci, kdy si míč narazil přes půl hřiště se Zipsem a krásnou ranou prostřelil brankáře. Našim se podařilo 
ve druhém poločase přidat ještě dvě branky - Riemlem a znovu Kubjatkem. Až poté se podařilo hostům dvakrát skórovat a zápas 
tak skončil vítězstvím Sudic 4:2. 
     V neděli 25. 5. 2014 se hrálo v Komárově. Neděle byla po sobotních bouřkách slunečná. Naši dostali první branku hned 
v úvodu zápasu. Naštěstí se jim podařilo brzo vyrovnat a k tomu přidat i další branku. Nedařila se souhra, ale chybovali i domácí. 
Poločas skončil poměrem 1:3. Ve druhém poločase domácí snížili na 2:3, ale Sudicím se podařilo opět zvýšit na 2:4, poté dali opět 
gól domácí na 3:4. Naši ovšem odpověděli střídajícím Baránkem a zápas skončil vítězstvím Sudic 3:5. Branky Sudic: Zips 2, 
Kubjatko, Riemel a Baránek.  
     V sobotu 31. 5. 2014 přijelo do Sudic mužstvo Bolatic “B”. První poločas jsem neviděl, opět z doslechu jsem slyšel, že jsme měli 
hned dvě vyložené šance, které jsme ovšem nevyužili. Za to nás soupeř potrestal a po chybě našeho brankáře dal gól na 0:1. 
Našim se podařilo vyrovnat krásnou brankou Tomáše Zipse po centru Kubjatka. Ve druhém poločase měli naši opět několik 
gólových šancí, které neproměnili a soupeř se opět ujal vedení 1:2. Naši během pěti minut vyrovnali, kdy do vápna pronikl Kalmus, 
který byl sražen. Rozhodčí ovšem nechal výhodu a akci dotáhl až do gólu Tomáš Riemel a vyrovnal na konečných 2:2. Viděli jsme 
velmi hezké a bojovné utkání, však také hrál druhý s prvním. Bohužel byla na hřišti i sanitka, kdy jeden z hostů si v prvním 
poločase a nezaviněně utrhl achilovku a sanitka jej musela odvést do nemocnice. 
     V neděli 8. 6. 2014 vyjelo naše družstvo do Budišovic. Sestava nebyla opět kompletní, chytal Petr Kubjatko, ale moc se mu 
nedařilo. Vyrobil dvě chyby špatným odkopem a tím nabídl domácím dva levné góly. Sudice měly ovšem také pár šancí, které 
neproměnily. Snížit se jim podařilo, až ke konci zápasu Schwnznerem. Bylo už ovšem příliš pozdě a Sudice prohrály 
v Budišovicích 4:1.   
     Poslední domácí zápas se hrál v sobotu 14. 6. 2014. Do Sudic přijelo mužstvo Oldřišova “B”. A od začátku se bylo na co dívat. 
Prvních 15 minut jsme viděli hned několik šancí na obou stranách. Bohužel naši nic nevyužili a soupeř v 18 minutě trestal chyby 
naší obrany a ujal se vedení 0:1. Od té chvíle už byly hosté lepší, i když i Sudice měly pořád plno šancí, které ovšem nevyužily. 
Poločas skončil poměrem 0:2 pro hosty. Druhý poločas ovšem byl stejný, náš útok byl bezzubý, záloha přetížená a obrana 
nestíhala rychlým akcím hostů. Ani brankář neměl svůj den a skóre narůstalo na naší straně, až do konečné podoby 0:5. Poslední 
branku si Sudice daly vlastní. Rozhodčí ještě hostům neuznal tři branky z ofsajdu a také nastřelili minimálně dvě tyče. Bohužel 
šance jsme měli, nevyužili a hosté po zásluze v Sudicích vyhráli. 
     Poslední jarní zápas se hrál v sobotu 21.6.2014 ve Štěpánkovicích s místním “B” mužstvem. Naši ovšem pokračovali v duchu 
posledních zápasů. Poločas 5:1, konečný výsledek 7:5. První větší šance měly Sudice, ale jak se ukázalo, domácí byli 
produktivnější. Když už Sudice stáhly na 4:5, přišlo vyloučení Tomáše Kalmuse, který slovně urazil rozhodčího a šel do sprchy. 
Zhruba 15 min. před koncem zápasu dali domácí sedmou branku a Sudice stačily už jen snížit. Chyběl opět gólman, branky Sudic: 
Havranke, Kartous, Riemel, Schwenzner a Hartmann.  

                                  Konečná tabulka - III.třída sk.A muži - NIKOL NÁPOJE 

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

 

1. Bolatice "B" 24 17 4 3 78: 33 55 
 

( 19) 
 

2. Bělá 24 14 4 6 85: 53 46 
 

( 10) 
 

3. Sudice 24 14 4 6 80: 55 46 
 

( 10) 
 

4. Chlebičov "B" 24 12 4 8 67: 41 40 
 

( 4) 
 

5. Budišovice 24 12 3 9 58: 47 39 
 

( 3) 
 

6. Bohuslavice "B" 24 11 3 10 52: 60 36 
 

( 0) 
 

7. Oldřišov "B" 24 11 3 10 62: 52 36 
 

( 0) 
 

8. Komárov 24 10 4 10 58: 64 34 
 

( -2) 
 

9. Štěpánkovice "B" 24 10 3 11 62: 67 33 
 

( -3) 
 

10. Píšť "B" 24 7 6 11 43: 66 27 
 

( -9) 
 

11. Strahovice "B" 24 7 3 14 31: 53 24 
 

(-12) 
 

12. Dobroslavice 24 3 6 15 47: 70 15 
 

(-21) 
 

13. Kozmice "B" 24 3 3 18 40:102 12 
 

(-24) 
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Pouliční turnaj 
V sobotu 28. 6. 2014 se v Sudicích na hřišti hrál tradiční turnaj ulic. 
Mužstev se moc nesešlo, byla jen tři. Jih, spojené družstvo Sever – Jih a 
Legionáři. Hrálo se 5 + 1 na čtvrtku hřiště vždy 2 x 20 minut. Zápasy tedy 
byly tři, ale v každém padlo skoro deset branek. Legionáři – Jih 7:2, Jih – 
Sever- Jih 8:5 a Sever Jih – Legionáři 6:3. Nakonec tedy každé družstvo 
získalo tři body a vyhráli Legionáři, kteří měli nejlepší skóre. Nejlepšími střelci se stali Milan Týn a Marek Zeman, kteří 
shodně dali čtyři branky.  

 
 
 
 

Bělský okruh 
Dne 24. 5. 2014 se v Bělé konal druhý ročník cyklistického závodu Bělský okruh. 

Letos za ho zúčastnili i zástupci z naší obce, kteří tak „pokřtili“ nové týmové dresy, na kterých 
je i logo obce. Celkem se do závodu pustilo něco málo přes 300 cyklistů, kdy zhruba polovina 
na delší trasu 58 km a ostatní na kratší 33 km. Delší jel Miloš Paluda a kratší Tomáš Zips, 

Andreas Schwenzner a Lukáš Havrlant. Trasa vedla v lesích a po loukách v okolí obcí Bělá, Závada, Borová, 
Chuchelná a klobouk dolů před pořadateli, kteří vybrali opravdu dobře. Trať byla 
suchá a rychlá, ovšem jen první necelou hodinu, kdy se přehnala bouřka a z trasy 
se stalo doslova bahenní peklo! Tomu taky odpovídají počty závodníků, kteří dojeli 
do cíle, kdy krátkou trasu dokončilo 116 závodníků a dlouhou dokonce jen 84. 
Miloš Paluda dojel s časem 3:32 hodin na 70. místě - 50 ve své věkové kategorii, 
Andreas Schwenzner v čase 1:49 hodin na 52. místě – 23 ve své kategorii, Tomáš 
Zips ve stejném čase na 54. místě – 25 ve své kategorii a Lukáš Havrlant s časem 
1:57 hodin obsadil 72. místo – 33 ve své kategorii. 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 

 

 

      Závody spřežení v Kobeřicích!!! 
 
Pony klub Kobeřice o.s. si Vás dovoluje pozvat na závody spřežení, které se 
uskuteční 5. 7. 2014 od 13 hodin na louce u Čujkova mlýna. Představí se vozatajové 
z mnoha stájí, účast přislíbil vítěz Vozatajského poháru svazu chovatelů českého 
sportovního pony z roku 2012 a 2013.  Připravujeme doprovodný program, ve kterém 
se Vám představí manželé Rárovi se svými ukázkami a chystáme jedno velké 
překvapení!!!  Samozřejmostí je bohaté občerstvení, prodej suvenýru a akce pro děti. 
 
Více informací a kontakt na Nás najdete na stránkách: www.ponyklubkoberice.estranky.cz 
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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 

 

 

 
 

Od 2. června do 6. června 2014 proběhl ve školní družině barevný týden. Každý den v tomto týdnu měl svou 
barvu a všichni se oblékli do dané barvičky. V těchto dnech se hráli různé hry, hry na barvičky, vyráběli se přání 
mamince, malovalo se moře, maminka a duha. Všichni se moc snažili, byli nápadití, kreativní a zábavní. 
Vítězové obdrželi diplom, sladkou odměnu, zápisník a barevné fixy. Ostatní žáci za účast, malou sladkou odměnu. 

                            Ester Medková, DiS. 
Obr. ◄ Červená     
                                                                                              Obr. ▼ Žlutá 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Obr. ▼ Modrá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Obr. ▲ Zelená 
 
 

                              PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ  SUDICE  

                           30.6. - 11.7. 2014  

                           11.8. - 22.8.2014  

                           Provozní doba od 7 hodin do 15 hodin.  
 
 

 Obr. ▲ Bílá 

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 

 
 

ŠKOLA OSLAVILA VÝROČÍ AKADEMIÍ 
 

     Sobota 21. června 2014 byla v Sudicích ve znamení oslav. V tělocvičně místní základní 

školy proběhla tradiční školní akademie k oslavě čtyřicátého výročí otevření nové školní 

budovy. Celá akademie nesla podtitul „Den v naší škole“ a žáci za podpory svých učitelů 

předvedli přítomným hostům svá rozmanitá vystoupení, za která po zásluze sklidili velký 

potlesk.  

Na svém programu pracovaly děti velmi usilovně a svědomitě, tréma z nich evidentně 

opadla a potlesk jejich sourozenců, rodičů, prarodičů či jiných příbuzných jim udělal 

ohromnou radost. Všem hostům děkujeme za přízeň a podporu.  Uznání  a dík po zásluze 

patří všem účinkujícím  a celému realizačnímu týmu, tj. všem pedagogům i správním 

zaměstnancům. Za celou školu bychom chtěli vyjádřit poděkování rovněž všem štědrým 

sponzorům za jejich finanční i materiální podporu celé akce  ( Obec Rohov, Baránek Erich, 

Obec Sudice, Obec Třebom, Haladěj Aleš, Bartošek Jaromír,  Duda Jaroslav, Csölleová 

Irena, Zipsová Růžena,  Zipsová Olga,  Klingerová Dagmar,  Vaníček David,  Lecián Karel,  

manželé Halfarovi).  

Slavnostní akademie byla rovněž symbolickou tečkou za letošním školním rokem. 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

DEN BEZPEČNOSTI 

na Základní škole a Mateřské škole v Sudicích 
 

      Tradiční Den bezpečnosti pořádaný školou ve středu 25. 6. 2014 byl letos 
netradičně okořeněn příjezdem hasičů z místního Svazu dobrovolných hasičů. 
K radosti všech žáků dorazili na hřiště se sirénou a v plné pohotovosti. Na úvod 

uhasili fiktivní požár a byli za to oceněni bouřlivým potleskem. Žáci si poté vyzkoušeli speciální výstroj 
a výzbroj dobrovolných hasičů, prozkoumali hasičské auto a ti nejmenší stříkali proudem vody 
z hadice na cíl.  
Další organizace Dne bezpečnosti již byla v režii učitelů a učitelek. Na jednotlivých stanovištích v budově školy si žáci 
nacvičovali zásady první pomoci, ujasňovali si povinnou výbavu jízdních kol a pomocí interaktivní tabule se učili 
poznávat dopravní značky a řešit dopravní situace na křižovatkách. Praktický nácvik je čekal přímo v terénu. Žáci 
řešili dopravní situace naživo přímo v ulicích a na křižovatkách obce. Na hřišti si v jízdě zručnosti na kolech a 
koloběžkách testovali své jezdecké dovednosti.  
Věříme, že získané zkušenosti žáci nebudou muset využít v době letních prázdnin, ale jak se pravdivě říká: „Kdo je 
připraven, není překvapen.“ 

 

 
 
 

 

Žijeme kulturně aneb Navštívili jsme Slezské divadlo v Opavě 
 

Ve čtvrtek 5. června 2014 se žáci II. stupně naší školy zúčastnili 

úžasného divadelního představení D´Artagnan aneb Tři mušketýři. Naši žáci 

shlédli jednu z nejnovějších dramatizací veleslavného románu o cti, věrnosti a 

lásce na pozadí politických intrik. Skvělé výkony herců Slezského divadla 

nadchly všechny přítomné a samotný příběh statečného Athose, siláka 

Porthose, subtilního Aramise a gaskoňského šlechtice D´Artagnana zase 

žákům do jisté míry obohatil jedno ze zajímavých učiv dějepisu. Tři 

mušketýři nás uchvátili svým dobrodružným 

pojetím, optimismem i životní energií, kterou 

nám herci po celou dobu představení 

„předávali“. Představení na naše žáky zapůsobilo také výchovně. Viděli, že díky odvaze, cti a 

kamarádství lze v životě čelit nejrůznějším nástrahám. Hercům děkujeme a všem ostatním toto 

představení vřele doporučujeme  

             Mgr. Michal Kunický 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

       
                                 

Dravci v naší škole     
 
9.6.2014 jsme se zúčastnili programu ukázky dravých ptáků. Děti měly možnost si dravce 

prohlédnout a zároveň dostaly výklad o tom, čím je který dravec zajímavý. Viděly výra velkého, orla 
skalního, sokola stěhovavého a mnoho dalších dravců. Poté následovaly ukázky letu a jejich lovu, kde byli zapojeni nejen učitelé, 
ale také děti. Pro všechny zúčastněné to byl neopakovatelný zážitek, protože kde se nám naskytne vidět lovecké schopnosti 
našich dravců.  Odnesli jsme si všichni hodně silných  dojmů a krásných zážitků.  

    

 








































Thajský den 
 

     V úterý 24. 6. 2014 jsme si společně s dětmi zaletěli na dovolenou do Thajska. Ráno jsme si 
vyzdobili třídu palmami a barevnými lampióny.  Děti přišly barevně oblečené a vyrobily si květiny 
na krk, kterými se vyzdobily. Společně jsme se pak dozvěděli něco o Thajsku. Zahráli jsme si hry např. podlézaní 
tyče, skoky přes klády a zatančili si tanec. Na závěr nesměla chybět sladká tečka v podobě nanuků, které všichni 
dostali při odletu ze země.  
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 


Pasování předškoláka 
Dne 17. 6. 2014 v 16 hodin v naší školce proběhlo pasování předškoláků. Předškoláci slíbili, že se budou učit, plnit 
úkoly, poslouchat p. učitelku a rodiče.  

Poté společně složili slib: 
Přísaháme na psí uši, na kočičí svědomí, že budeme hodní žáci, nikdy žádní poškoláci.                                                                                                          

Učit se pilně budeme, protože pětky nechceme. Tak přísaháme. 

Mečem byli pasování z předškoláka na školáka. Jako dárek na rozloučenou dostali tričko, medaili, pastelky, 
omalovánk u, pexeso, ochucené mléko a tatranku.  

 




































Dětem přejeme pěkné prázdniny, spoustu radostných dní a vykročení do 1. třídy s úsměvem a radostí. 
Vám rodičům přejeme hodně radosti z budoucích prvňáčků, ale i kapku starostí, protože bez toho to v životě nejde. 

Děkujeme rodičům za podporu na našich akcích a také děkujeme rodičům Olivera Kožiola za sponzorské dary. 
Přejeme Vám všem pěkné prázdniny  učitelky MŠ 



 

Poslední den ve škole 
 
 
 

 
 
 
 
školu opustili:  Fojtíková Monika, Havalová Kateřina, Kryštofová Lenka, Střížová Aneta, Vítkovská Nikol,    

Bolacký Adam, Klinger Tomáš, Obrusník Petr, Wagner Jakub, Zámečník Patrik, Bandíková 
Martina, Hantáková Tereza   

 
 

Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové  
školní rok 2013-2014 je na svém úplném konci a všechny žáky a zaměstnance školy čeká 

zasloužené volno. Děkuji vám za práci, kterou jste odváděli během uplynulého školního roku, a přeji vám, 

abyste prázdniny prožili podle svých představ a načerpali dostatek energie do další práce, která nás 

všechny čeká v roce příštím. Dětem přeji krásné prázdniny plné sluníčka, koupání, pohody, úžasných 

výletů a nových kamarádů.  

                                                                                                                      V září opět na shledanou. 
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II. V tomto čísle se seznámíme s okolím Sudic  
 

4. Hrad a zámek v Sudicích 
 
    Podle dokumentů byl v Sudicích jak hrad, tak i zámek. Při osídlování Opavska nechali moravští markrabí postavit 
na důležitých místech hrady k upevnění svého panství. Tak tomu bylo např. u Hlučína, Krzanowic a také v Sudicích, 
stejně jako v jiných sídelních místech na Hlubčicku. Jako úředníci krále nebo markraběte sídlili na těchto hradech 
purkrabí. Hrad v Sudicích měl jistě svůj význam při ochraně cest mezi Opavou a Ratiboří. Zároveň purkrabí zvýšili 
dávky náležící zeměpánovi a základní daň a hlídali vykonávání nižší soudní moci. Kdy byl hrad dokončen není 
známo. Neexistují ani žádné údaje jestli eventuálně už zde hrad stál před osídlením. Známo je, že v roce 1409 
Štěpán z Wratnowa, správce zeměpanského Přemyslovského hradu, ustanovil nějakého Petra ze Sudic purkrabím. 
    V zuřivých bojích mezi českým králem Jiřím z Poděbrad, vůdcem ultrakvistů a maďarským králem Matyášem 
Korvínem o českou korunu byly Sudice roku 1740 Maďary dobyty a zpustošeny. Vévoda krnovského knížectví a také 
tehdejší Sudický statkář Bernhard Birk z Nasiedla byli zuřivými soupeři maďarského krále a přívrženci krále Jiřího 
z Poděbrad. Jak píše Augustin Weltzel, nechal král Matyáš Korvín zničit na Opavsku všechny dobyté hrady svých 
protivníků.

8
 

    Takže můžeme vycházet z toho, že byl hrad v Sudicích roku 1470 zničen. Místem, kde hrad stával byla malá 
vyvýšenina, tzv. „hradní vršek“ na kterém do roku 1945 stál dům Johanna Wallitschka. Hradby bychom si mohli 
s trochou fantazie ještě dneska představit. 
    Zámek byl postaven teprve po ukončení 30-ti leté války, v mírovém období hospodářského vzrůstu. Statkáři stavěli 
v tomto období zčásti nádherné stavby, jako např. zámky v Kravařích, Šilheřovicích a Chuchelné. Přitom museli 
rolníci a zahradníci přinášet zvýšené robotní dávky. Doba výstavby Sudického zámku se udává „po roce 1651“. 
V tomto roce převzal statkář Johann Benedikt Panský z Sibice vládu nad Sudicemi, Pietraszynem a Bělou. Zdědil 
vládu od své ženy, vdovy Jiřího Adama z Falkenhaynu, který byl císařským prokurátorem na Moravě. Statkář Panský 
bydlel v Sudicích. Můžeme předpokládat, že si proto nechal vystavět tento zámek jako své sídlo. Také blízký 
Pietraszyn byl jeho majetkem. V archiváliích se píše, že se obyvatelé Sudic bránili bezplatné ruční robotě a robotě 
s potahem, které po nich byly navíc požadovány. 
    V roce 1712 koupili baroni z Hennebergu Sudice a přemístili své stálé sídlo do obce. Také své úřední obchody řídili 
ze zámku. 
    V roce 1774 získali baroni z Hennebergu ke svému majetku Bělé a Bolaticím ještě panství Benešov. Kromě toho si 
ještě založili kolonii Henneberg (Borová). Přesunuli své sídlo na zámek Benešov a vzdali se Sudic, dále si ale 
ponechali patronátní práva a soudní moc. Panská pole byla roku 1787 rozprodána rolníkům. Zůstalo jen zámecké 
pole o výměře 27 jiter. 
    Zámek chátral a nakonec byl zbořen. Uměle vytvořené vodní příkopy byly postupně zasypány. 
    Se zánikem zámku skončilo pro Sudice období statkářů a dědičného poddanství. O zámku, jeho obyvatelích           
a hostech existovala v Sudicích spousta historek. 
    Místo, na kterém zámek stával, bylo vždy oblibeným stavebním místem. Dnes stojí na tomto místě opět moc pěkný 
dům. O strašidlech nemáme zatím žádné informace. 
    To by bylo vše, co se lze o zámku dovědět. Díky tomu, že baroni z Hennebergu žili v tomto zámku přes 60 let, bylo 
by možno o nich napsat více. To by ale bylo už nad rámec této kroniky. 
                                                                                       

8
   Weltzel, Augustin: Osídlování území ležícího severně od řeky Opavy 

                                                                                                                                                Nakladatelství CD.Kotha, Hlubčice 1891 
 

    






LÉTO   

 
Léto, léto vítáme tě, 
zkracují se sukně, gatě. 
Dny jsou dlouhé, krátká noc, 
sluníčko má velkou moc. 
A když přijde letní bouřka,  
mamky zacpou dětem ouška. 
Děti školu opustí,  
to zas bude radosti! 
Každý bazén ve švech praská, 
každý gril si štěstím mlaská. 
Užívejme tento čas, 
po něm přijde podzim zas. 
Vyhřejme se do syta, 
než nás zima nachytá! 
 
                       Hana Bolacká 
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„Podívejte se na své SIPO“ 

Rozhlasový poplatek se platí i za rádiobudík či digitální 
televizi 

 

Český rozhlas v těchto dnech oslovuje devadesát tisíc 

domácností, aby se přihlásily k placení rozhlasového 

poplatku. Ten je povinna platit každá domácnost, která 

vlastní rozhlasový přijímač. 

V minulosti některé domácnosti přestaly rozhlasový poplatek platit s tím, 

že už nevlastní rádio, ale třeba jen televizi.   

 „V České republice proběhla celoplošná digitalizace televizního vysílání a 

v současnosti platí, že každý televizor, který takové vysílání přijímá, je 

zároveň rozhlasový přijímač. Součástí digitálního vysílání jsou i 

rozhlasové stanice,“ upřesňuje Beran.   

 „V rámci této akce jsme oslovili devadesát tisíc domácností, které zatím platí pouze televizní poplatek. Oslovujeme je s tím, aby 

platily i rozhlasový poplatek, který je ve výši 45 korun měsíčně,“ dodává ředitel odboru rozhlasových poplatků.   Do rozhlasu 

přichází k tomuto tématu mnoho konkrétních dotazů, posluchačům často není jasné, co je vlastně myšleno termínem domácnost.   

„Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. A platí to, že pokud domácnost má 

v držení rozhlasový přijímač a jeden z jejích členů je poplatníkem, ostatní členové domácnosti už poplatek neplatí,“ dodává Beran.   

Změny je třeba hlásit   

Pokud se někdo přihlásí do evidence a zaplatí rozhlasový poplatek a nastanou u něj nějaké změny (například se odstěhuje nebo 

se změní složení jeho domácnosti), musí takovou skutečnost včas ohlásit. 

   

K placení rozhlasového poplatku se můžete přihlásit SMS zprávou, na kterékoli pobočce České pošty, přímo v Českém rozhlase 

nebo na internetu, na adrese www.rozhlasovypoplatek.cz. K dispozici je i e-mailová adresa poplatky@rozhlas.cz nebo telefonní 

číslo 22 155 36 36 a to každý pracovní den mezi půl osmou ráno a čtvrtou hodinou odpoledne. 

 

Zákon doslova definuje, že se tak má stát do třiceti dnů od takové události.  Lidé se také často ptají na to, jestli jim kvůli neplacení 

rozhlasového poplatku hrozí nějaký postih. Odpověď je jednoduchá, mohou dostat pokutu.   

„Jedna sankce je pět tisíc korun v případě, že přijdeme na to, že některá osoba nebo domácnost neplní svou zákonnou povinnost 

a neplatí rozhlasový poplatek. Druhá sankce je tisíc korun a ta se vztahuje na takzvané dlužníky, tedy evidované poplatníky, kteří 

nám z nějakého důvodu přestali platit,“ dodává Ondřej Beran.   

Pokud obdržíte výzvu k hrazení poplatku a žádný přijímač nemáte, můžete do třiceti dnů poslat zpět čestné prohlášení. 

  
 
 

 

 

Nájem pozemků v roce 2014 – možnost placení v hotovosti bylo 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 

 

 

https://zis-ext.rozhlas.cz/
mailto:vavrova@obecsudice.cz

