
         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  únor 2015                                                         Ročník  9                                Sudický zpravodaj č. 1/2015 
 

Slovo starosty:   
Vážení spoluobčané,                                                                       
 
vánoční svátky a konec starého roku je definitivně za námi a před námi se otevírá rok 2015. Co 
nás čeká a co nás nemine v tomto roce? Určitě je to práce a samozřejmě starosti, ať už hezké 
nebo ošklivé, ale takový je prostě život. A záleží jenom na nás samotných, jaký si ten život 
uděláme, ono se říká: „jaký si to uděláš, takový to máš“. Každopádně Vám do nového 
kalendářního roku 2015 přeji upřímně co nejvíce zdravíčka, štěstí a samozřejmě práci. 
     Vánoce - i když nám předpovídali, že budou na blátě, nakonec byly i bílé. Hned na první 
svátek vánoční nám trošku nasněžilo a ve druhém svátku přišla velká sněhová nadílka. Přišel 
také mráz a už za tři dny děti vyrazily na zamrzlé kluziště. Ovšem vše jak přišlo, tak jakoby 

mávnutím kouzelného proutku, opět zmizelo. Na Nový rok přišla obleva, přestalo mrznout a všechen sníh během 
dvou dnů roztál. Začátkem prvního pracovního týdne v pondělí 5. 1. 2015 opět pořádně nasněžilo. Ráno ještě nebylo 
nic a večer už byla na zemi nejméně 15 centimetrová vrstva čerstvého sněhu. Ten nám samozřejmě, tak jako přes 
svátky, okamžitě způsobil potíže, jak v chůzi, tak i v dopravě. Bílá zima ale má své kouzlo. Naši dobrovolní hasiči 
odpoledne vyrazili vyprostit zapadlý kamión v kopci směrem na Rohov a velice brzy se jim podařilo obnovit dopravu, 
která začala rychle kolabovat. V obci se nám tvořila kolona kamionů. Sníh vydržel jen pět dnů a přes malou ledovku 
v pátek 9. 1. 2015 všechen roztál. Počasí pak bylo skoro jarní až do soboty 17. 1. 2015, kdy v noci opět napadlo 
několik málo centimetrů sněhu. Ovšem do rána byl opět pryč.  Pak bylo zase chvilku jaro a v sobotu 24. 1. 2015, 
měsíc po Štědrém dnu začal opět odpoledne padat sníh a v neděli ráno už ho bylo přes deset centimetrů. I když 
sněžilo celou neděli, sníh pomalu odtával, ale ještě v pondělí ráno jej bylo dost, tentokrát ovšem sníh vydržel až do 
začátku února. Začátkem února se ochladilo a hned druhý víkend v únoru napadl další čerstvý sníh, no napadl, padal 
v neděli a pak celé pondělí. I tento sníh vydržel jen dva dny a opět všechen roztál. Konec února už byl teplejšího rázu 
a jeho závěr byl spíše jarní než zimní. 
     Ještě se vrátím k akcím, které v naší obci proběhly během Vánočních svátků a také v dalším období. 
V neděli 21. 12. 2014 jsme se společně sešli na Náměstí v parku pod rozsvíceným vánočním stromem, společně 
jsme si zazpívali vánoční koledy a vypustili tak páru po předvánočním shonu a nakupování dárků, vánočním úklidu    
a všemi těmi vánočními starostmi. Během zpívání jsme se mohli občerstvit teplým čajem nebo svařeným vínem a kdo 
měl zájem, mohl si domů odnést snítku jmelí. Pro děti byly přichystány prskavky a bylo to takové krásné vítání vánoc. 
Děkuji všem, kdo jste přišli. 
     Hned po svátcích si připravili další akci naši dobrovolní hasiči. Od ranních hodin v sobotu 27. 12. 2014 to 
v hasičárně vonělo zabijačkou. Kdo přišel už v sobotu odpoledne, mohl si pochutnat na všech zabijačkových 
pochoutkách o jakých se nám už asi dlouho ani nezdálo.  V neděli si pak každý mohl tyto pochoutky zakoupit domů   
a taky si na nich pochutnat přímo na místě. I našim dobrovolným hasičům patří velké díky, protože zabít a zpracovat 
tři “čuníky” dá hodně práce. 
     Na nedělní odpoledne 28. 12. 2014 si připravili Saláti šipkařský turnaj.  Turnaj 
začal soutěží dětí a vítězem v dětské kategorii se stal Jiří Balarin, na druhém místě 
se umístil Martin Komárek a třetí byl Marek Poništ. Hned po dětech rozjeli turnaj         
i dospělí, kteří si to rozdali v šesti základních hrách tak, aby si turnaj užili všichni 
hráči. Do vyřazovacích bojů pak postoupilo dvanáct hráčů a ti se pak už utkali ve 
vyřazovacích bojích.  Vítězem celého klání se stal Stanislav Poništ z Kobeřic, druhý 
René Kubný a třetí Jaroslav Komárek. Nejlépe umístěnou ženou byla Pavlína 
Komárková  a nejužitečnější hráčkou Regina Halfarová. Hráčů bylo celkem dvacet 
dva a čtyři děti. I toto sportovní klání bylo velmi zajímavé a všem šipkařům děkujeme.   
 
 

pokračování na str. 2 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 
     V pondělí 29. 12. 2014 přišel na řadu “předsilvestrovský” fotbal v Sudicích, svobodní versus ženatí. Počasí bylo 
celkem mrazivé a terén dosti zmrzlý.  V prvním poločase bylo svobodných o jednoho více a bylo to poznat i na hřišti. 
Svobodní vyhráli první půli 5 - 1, i když ženáči zahodili hromadu vyložených šancí. Ve druhém poločase už bylo na 
obou stranách po jedenácti hráčích a bylo to znát i na úrovni zápasu. Samotné utkání skončilo vítězstvím svobodných 
5 – 3. Ovšem důležitější byla chuť si ten fotbálek zahrát a hlavně se nezranit. Po zápase si pak hráči poseděli            
v místním baru a probírali sportovní události u pěnivého moku. Všem pořadatelům i účastníkům taktéž děkujeme.  

     V úterý 30. 12. 2014 pak přišel na řadu “předsilvestrovský” hokej. Ten se vzhledem 
k počasí odehrál na zimním stadiónu Buly v Kravařích.  V letošním roce bylo veřejné 
bruslení spojeno s obcí Rohov, které pořádalo i pro naše občany SDH Rohov. 
V hokejovém klání se utkali sportovci z obou obcí. Nebylo to rozděleno na svobodné   
a ženaté, dokonce se hrálo bez brankářů na položené branky. Výsledek samotného 
utkání také není důležitý, důležitý byl duch sportu. Hned po rolbě se rozběhlo samotné 
bruslení. Na ledě se potkalo plno občanů z našich obou obcí. Děkujeme všem 
protagonistům hokejového klání a dobrovolným hasičům z Rohova.  

     V úterý pak proběhl na našem katastru poslední bažantí hon. Honu se účastnilo třináct střelců, tři lovečtí 
upotřebitelní psi a tři pomocníci. Počasí bylo nádherné, modrá obloha, všude bílá krajina přikrytá sněhovou 
pokrývkou, prostě nádhera. Během honu bylo uloveno devět bažantích kohoutů a tři zajíci. Při poslední leči byl do 
stavu myslivců pasován pan Bečica junior. Pasování proběhlo dle mysliveckých zvyků a tradic. I našim myslivcům 
patří dík za péči o zvěř a naši přírodu.      
      Hned první sobotu v roce 2015 se v naší obci konala Tříkrálová sbírka. Do ulic naší obce vyrazilo pod vedením 
Ivety Hluchníkové, Evy Halfarové, Adélky Harasimové a Marcely Lasákové hned dvanáct koledníků: Silvie 
Hluchníková, Terezka Hluchníková, Esterka Pačková, Terezka Pačková, Eliška Halfarová, Eliška Vaníčková, Eliška 
Lasáková, Honza Lasák, Ivo Harasim, Adélka Komárková, Karolínka Halfarová a Barunka Halfarová. Naši malí 
koledníci tak pro charitu vykoledovali v naší obci 22.914 ,- Kč. Sice je tato částka nižší než v loňském roce, ale pořád 
je to úctyhodná částka, která pomůže potřebným lidem.  V letošním roce se ovšem podařilo charitě Hlučín 
vykoledovat celkem o sto tisíc korun více než v loňském roce a byla to zatím nejúspěšnější sbírka v celé historii. 
Všem dárcům a hlavně koledníkům děkujeme. Koledníci nám také při sbírce zazpívali a posvětili naše domovy 
nápisem K+M+B 2015. Latinsky se to píše C+M+B 2015 “Christus mansionem benedicat” v překladu to znamená: ”ať 
Kristus požehná tomuto příbytku po celý rok” – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují 
Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami. 
     V sobotu 17. 1. 2015 se v sále restaurace U zlatého džbánu konal Disko ples, takzvané praskání, kdy DJs 
Kuchyňka hrál celý disko ples na starých dobrých černých nylonových elpíčkách.  Na ples přišlo přes osmdesát tance 
dychtivých lidí nejen ze Sudic, ale i ze širšího okolí.  Během plesu si mohly různé generace tanečníků přijít na svůj 
žánr, protože se hrálo napříč éry nylonových elpíček. Zábava byla výborná, během večera bylo slosováno vstupné     
a kolem půlnoci pak bohatá tombola. Z doslechu vím, že někteří mladší tanečníci se vydrželi bavit do ranních hodin. 
Cestu domů všem zkomplikoval čerstvě napadlý mokrý sníh. Určitě je třeba poděkovat všem pořadatelům z TJ Sokol 
Sudice a také všem sponzorům tohoto plesu.  
     V neděli 1. 2. 2015 se v kostele svatého Jana Křtitele uskutečnila mše svatá s přímým vysíláním na 
televizi NOE. Byl to určitě velmi krásný zážitek, nejen pro přímé účastníky mše svaté, ale také pro 
všechny u televizních obrazovek. Otci Domaňskému se tak podařilo, že na mši svatou v televizi Noe se 
dívali lidé, kteří ani do kostela nechodí, a tím pádem se z nich stali aspoň na chvíli věřící na mši svaté 
. Kostel byl zaplněn skoro do posledního místečka a v takovém velkém církevním společenství pak vypadá mše 
úplně jinak než v prázdném kostele. Určitě vše zvýraznil velký počet ministrantů, kteří se málem k oltáři nevešli. Krásu 
mše dotvořil náš chrámový sbor překrásným zpěvem a hudbou. Byl to opravdu krásný církevní zážitek, který se dá 
spatřit i na zakoupených DVD. 
     V sobotu 7. 2. 2015 se v sále restaurace U zlatého džbánu konal další společenský ples, tentokrát pod taktovkou 
SDH Sudice. Jako tradičně, hrála hudba pana Foltýnka. Samozřejmě nechyběla tradiční bohatá tombola a jako vždy 
nezklamali ani sami dobrovolní hasiči, kteří si připravili vystoupení tančících jeptišek - v upravené moderní verzi . 
Kdo si našel čas a ples navštívil, určitě nebyl zklamán. Sice nebyla návštěva tak velká jako v posledních letech, ale 
necelá stovka návštěvníků na plese byla. Určitě patří poděkování dobrovolným hasičům. 

     V letošním roce je 70. výročí ukončení II. světové války. S tím budou spojeny    
i dvě vzpomínkové akce k 70. výročí osvobození naší obce. První akce se uskuteční 
ve středu 15. 4. 2015 u památníku osvobození - tank. Pietní akt organizuje armáda 
ČR společně s obcí. U památníku bude sraz ve 13:00 hod., účastní se ho zástupci 
armády ČR, Moravskoslezského kraje a obce. Informace můžete najít na webu 
http://70msk.cz/.  Druhá akce pak bude následovat ve středu 29. 4. 2015, také           
u památníku osvobození - tank. Na tomto pietním setkání budou přítomni přímí 
účastníci bojů Ostravské operace a měli by přijet hned dvěma autobusy. Začátek 
akce bude v 11:30 hod., všichni jste na obě akce srdečně zváni.  

 
 
 
                                                                                                                                                                                                      pokračování na str. 3 
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     Poslední únorový pátek se ve škole konalo zřejmě poslední vzdělávání z projektu “Obec 21”. Jednalo se                  
o vzdělávací kurz na počítačích, Word a Excel. Tohoto kurzu se účastnilo deset zájemců a vše bylo hrazeno z dotací 
Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky. 
     První dva měsíce roku 2015 jsou za námi, je to vlastně jedna šestina letošního roku. Chtěl jsem Vám do dalších 
dnů popřát příjemné prožití zimních dnů, ale podle počasí venku to vypadá na prožití dnů jarních. Nu tak, či tak, 
každopádně Vám přeji jen to nejlepší, ať se nám vyhýbají chřipky a další nemoci a máme do dalších dnů našich 
životů plno elánu.  
 
Místo motta dnes:  
Životní poslání - Pěstovat Radost, Mír, Pravdu a Lásku vyrůstající ze Srdce 
                                                                                                                                       Petr Halfar, starosta obce
        




Akce na další období 
 
V pátek 13.3.2015 v 16:00 hod. - Vítání občánků na Obecním úřadě v Sudicích.  
V neděli  22.3.2015 v 15:00 hod. - Vítání jara Mařoch. Sraz v Sudicích na Náměstí, průvod obcí ke splavu, tam 
zapálení Moreny a její vhození do vody. Pak zpět průvod obcí s letečkem a přivítání jara v obci. 
6.4.2015 od 13:00 hod., pondělí velikonoční  - Koňská procesí  v Polsku Pietrowice Wielkie  – kostel Svatého kříže. 

Průvod z obce ke kostelu svatého kříže, stáří 348 let, zde mše svatá  a poté zpět do obce, kde bude 
další kulturní program. 
 
 

Ve středu 15.4.2015 od 13:00-15:00 hod. – oslavy osvobození Sudic, 70. výročí – vojáci, zástupci MSK, obec  
Ve středu 29.4.2015 v 11:30-13:30 hod. – oslavy osvobození Sudic s pamětníky těchto bojů 
Ve čtvrtek 30.4.2015 v cca 19:00 hod.  - Stavění máje a pálení čarodějnic  v Sudicích na hřišti TJ Sokol Sudice,  
                                pořádá TJ Sokol Sudice 








BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V RÁMCI ÚZEMÍ OBCE SUDICE ZA ROK 2014 
 
Ve svěřeném okrsku na území naší obce odpovídá za stav a úroveň ochrany veřejného pořádku při předcházení a odhalování 

trestné činnosti územně odpovědný policista prap. Radek Bokiš. 
Na území obce Sudice došlo v roce 2014 ke spáchání 2 trestných činů a 7 přestupků. 
Analýza trestných činů v rámci obce Sudice - v roce 2014 byly zaevidovány 2 trestných činů, což je o 6 trestných 

činů méně jako v roce 2013. Oba trestné činy se podařilo policii ČR objasnit. V prvním řadě se jednalo o skutek 
charakteru vyživovací povinnosti, v druhém případě se jednalo o skutek mravnostního charakteru, který byl po zjištění 
pachatele předán věcně příslušnému oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního 
odboru v Opavě.  

Celková vzniklá škoda při spáchání trestné činnosti za rok 2014 činí 46.300,00 Kč. 
Analýza přestupků v rámci obce Sudice - bylo evidováno 7 přestupků, což je o 1 méně jako v roce 2013.  

Skladba přestupků je následující: 
3 přestupky proti majetku, 3 neobjasněny s celkovou škodou ve výši 2.500,00 Kč, v jednom případě se podařilo policii zajistit 
odcizené věci a vrátit je zpět majiteli   
3 přestupky proti občanskému soužití, vše objasněno a oznámeno správnímu orgánu 
1 pestupek na úseku BESIP – objasněno a oznámeno správnímu orgánu 
Dopravní nehodovost  -  dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního PČR 

Opava. Za rok 2014 skupina dopravních nehod řešila v obci jednu dopravní nehodu s lehkým zraněním. Na území obce bylo 
celkem 42 přestupků v dopravě vyřešeno v blokovém řízení. 
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 za rok 2014 vzhledem k loňskému roku výrazně zlepšená díky snižujícímu se počtu 
spáchaných trestných činů a stoprocentní objasněnosti kriminality policí ČR. V roce 2014 byl zaznamenán snížený počet přestupků 
na úseku 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 ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem Územního odboru Opava a Službou cizinecké policie ČR byly uskutečněny bezpečnostní opatření spočívajících 
v provádění kontrol se zaměřením na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 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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Disco ples – 17. ledna 2015  ▼                         

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hasičský ples – 7. února 2015  ▼                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Zábava výborná, hudba skvělá, tombola bohatá, co dodat… 
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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, ples, zabijačka 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci při fotbalových zápasech, ples, hokej, fotbal, 
- Střeleckému klubu za péči o areál  
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády, hony, 
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce 
- Sdružení STROM za akce pro děti, maškarní ples 
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli 
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za vzdělávání našich dětí a akce pro děti 
- všem účastníkům společných Česko – polských projektů 
- šipkařům za turnaj 
- všem  vedoucím, koledníkům a dárcům za Tříkrálovou sbírku  
- otci Domaňskému za televizní mši a další jeho aktivity ve farnosti 

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akcí v obci a které jsem tady neuvedl, děkuji všem spoluobčanům za 
účast na akcích pořádaných obcí a organizacemi a děkuji i zaměstnancům OÚ za jejich pomoc při organizování akcí 
OÚ, stejně tak zastupitelům obce za pomoc při řízení obce.  
            Petr Halfar, starosta 

 














     I v letošním roce se na nás obrací vedoucí právního oddělení dTestu Mgr. Lukáš Zelený jako 

největší spotřebitelská organizace v České republice s aktuální nabídkou spoupráce. 

Také občané naší obce se totiž mnohokrát denně ocitají v roli spotřebitelů a mnohdy se setkávají 

s nejrůznějšími úskalími. Velké riziko na nás číhá například na předváděcích akcích a při 

podomním či pouličním prodeji. Mnozí občané kvůli nim přišli o životní úspory, zadlužili se na 

dlouhá léta a některým jsou odváděny srážky z důchodu. V takových, ale i v mnoha méně 

kritických situacích je důležité znát svá práva i povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu. 

Nabízí proto i občanům naší obce bezplatně: 

- poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny 

9-17 hod., běžný telefonní tarif) 

- průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech 

v podobě jejich tiskových zpráv 

- možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím jejich služeb na 

webové adrese www.vasestiznosti.cz 

- populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí akce a 

podomní prodej a mnoho dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých 

spotřebitelských tématech (triky obchodníků, koupě ojetého vozu a další) 

- samolepky „Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci, nezvoňte“ určené k volné distribuci 

Pokud Vás nabídka bezplatné spolupráce zaujala – kontakt na e-mailové adrese 

spolupráce@dtest.cz. 

Společně se pak můžete domluvit na formě spolupráce, která bude přesně vyhovovat Vašim 

podmínkám a zvyklostem.  

      
 
 










     

http://www.vasestiznosti.cz/
mailto:spolupráce@dtest.cz
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

Slovo ředitelky:          
 

 

 

Zápis do 1. třídy zdárně proběhl 
 

Ve dnech 27. ledna 2015 a 3. února 2015 proběhl na naší škole zápis budoucích 
prvňáčků do1. třídy. Doufáme, že si zápis do 1. třídy, jeden z důležitých životních 
krůčků, užily nejen děti, ale také jejich rodiče. Po oba zápisové dny přesvědčovali 
budoucí školáci paní učitelky o tom, že jsou na školní docházku velmi dobře 
připraveni. Pro školní rok 2015/2016 jsme zapsali 13 dětí ze Sudic, Rohova a 
Třebomi. Děkujeme všem rodičům, kteří si pro vzdělávání svého dítěte vybrali naši 
školu  a těšíme se na setkání v září 2015. 
 

  Obr. Zápis do 1.třídy       

Sběr plastových víček pro nemocné děti  

 
I v letošním školním roce žáci naší školy sbírají plastová víčka. Pytle plné víček 
„cestují“ za rodinami s nemocnými dětmi. V minulém roce jsme pomáhali rodině 
z Ostravy, která má dvě vážně nemocné děti Matyáše a Adélku. Obě děti trpí od 
narození vrozenou dystrofií – nechodí a potřebují každodenní rehabilitace. 
V letošním školním roce obdarujeme víčky kromě Matyáše a Adélky také Emičku 
z Bolatic, která má po úrazu horkou vodou dětskou mozkovou obrnu. Obě rodiny 
získají prodejem víček potřebné peníze na léčbu svých dětí. 
 
A informace na závěr: víčka se ve specializovaných firmách roztaví a vyrobí se z nich například plastová potrubí, 
kompostéry nebo lavičky. 
 
Velice si vážíme a děkujeme těm žákům, kteří jsou ochotni víčka doma sbírat a pomoci tak druhým lidem. 
 
Ing. Hana Nováková 
učitelka přírodopisu a chemie 

   












Projekt 

„Barevné dny“  
 

 

 
Naše škola pro letošní školní rok uspořádala projekt, resp. soutěž pro 

všechny žáky a učitele – Barevné dny. Jeden měsíc, jedna barva, deset měsíců,  

deset barev. Děti přicházely oblečeny do školy v určité barvě. Nepočítal se jen 

každý kus oblečení, ale také nejrůznější doplňky Nutno podotknout, že žáci pojali každý barevný den velmi zodpovědně a snad 

bychom jen těžko hledali žáka, který na sobě neměl ani kousek určené barvy. O počítání jednotlivých kusů barevného oblečení se 

pak postarali žáci 9. třídy. Motivace všech soutěžících byla obrovská. Vítězové totiž měli přislíbenou sladkou odměnu a 

především čestný „DUHOVÝ ŘÁD“. Vše to začalo ve středu 24. září 2014, ta byla ve znamení „ČERVENÉ“. Poté následovala 

22. října barva „ŽLUTÁ“.  

Žlutou vystřídal 26. listopadu den „PRUHOVANÝ“. Středa 17. prosince přinesla den BÍLÝ“. První pololetí pak ukončil 

den „ŠÁTKOVÝ“. A tak jím máváme na rozloučenou prvnímu pololetí.  

A jak to celé dopadlo?  
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 
I. stupeň (1. – 5. třída)    II. stupeň (6. – 8. třída) 

1. místo – 4. třída     1. místo – 7. třída 

2. místo – 3. třída     2. místo – 6. třída 

3. místo – 5. třída     3. místo – 8. třída 

Všem třídám děkujeme a vítězům gratulujeme. Hodně štěstí a barevných nápadů do          

II. pololetí                                                            Ester Medková, DiS. organizátorka projektu 

    


 

 

      Na školních webových stránkách se v lednu 2015 objevilo 1. číslo školního občasníku 
Základní školy v Sudicích.  Redakce našeho ryze školního časopisu doufá, že si brzy najde 
své čtenáře.  „Chceme časopis o nás, pro nás a pro všechny lidi, kteří mají nás a naši školu 
rádi,“ vzkazuje všem čtenářům sedmičlenná žákovská redakce pod vedením Mgr. Michala 
Kunického.  

 

 
 

 

 

MAŠKARNÍ PLES V ZŠ A MŠ  
V Sudicích se v neděli 1. března 2015 uskutečnil již tradiční dětský maškarní ples. 

 Od dvou hodin odpoledne se tělocvična místní základní školy začala plnit dětmi v originálních a krásných maskách. Přiletěly 
čarodějnice, přitančily víly, svou krásou oslňovaly princezny. O jejich přízeň se pak nejčastěji ucházeli spidermani, kostlivci a 
kovbojové.  Děti se zúčastnily různých soutěží a plnily zajímavé úkoly. Bravurně to zvládaly i ty nejmenší děti. Pro všechny 
zúčastněné byla připravena bohatá tombola, nechybělo ani skvělé občerstvení. Po celou dobu maškarního plesu se z tělocvičny 
ozýval dětský smích, a to je vždy jasný důkaz toho, že se celá akce povedla. STROM Sudice a Základní škola a Mateřská škola 
v Sudicích děkují všem maskám za jejich účast a těší se na další akci.  
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 Fotbalové okénko                                     
 

V sobotu 20. 12. 2014 se fotbalový tým Sudic zúčastnil 
tradičního turnaje v malé kopané, který pořádá na svém 
víceúčelovém hřišti místní TJ Sokol Bělá. Sedm družstev bylo 
rozlosováno do 2 skupin. Po 2 výhrách  a jedné porážce se 

našim zástupcům podařilo postoupit ze skupiny. Po jasných výhrách 
v semifinále (7:4) a finále (4:1) se stejně jako loni stalo vítězem družstvo 
zastupující naši obce.                                                                            T. Zips 
     
 
      V neděli 28. 12. 2014 od 14:00 hod. se konal nultý ročník vánočního futsalového turnaje, kterého se účastnily 
pouze 4 týmy. Jednotlivý zápas trval celkem 6 minut a hrálo se 3 na 3. Nejlepším hráčem a střelcem byl vyhlášen 
Tomáš Riemel. Turnaj byl skvěle organizován, za což patří poděkování Pavlu Baránkovi (eiffelovi) a Petru Halfarovi 
(lejdymu). Pořadatelé zorganizují 1. ročník vánočního futsalového turnaje v tomto roce a doufají, že se zúčastní           
i  „starší páni“, kteří nultý ročník bojkotovali. Zvítězilo družstvo Lukáše Kartouse. 

                                                                                                                                                   T.Riemel 
 
31.1.2015 se fotbalový tým Sudic účastnil turnaje ve futsale pod názvem 
SKM Futsal Cup 2015. 
Turnaj se odehrál v tělocvičně ZŠ Strahovice, hrálo se sytémem 2 x 8 
minut tradičním futsalovým způsobem, tedy 4+1. Osm mužstev bylo 
rozlosováno do 2 skupin, ve kterých hrál každý s každým. Ve skupině A 
na sebe narazily tyto celky: Hasiči Strahovice, FC Bžž z Chlebičova, 
Chuchelná a Sudice. Ve skupině B si to mezi sebou rozdaly týmy 
z Kobeřic, Ostravy, Dolního Benešova a Strahovic.  
Systém turnaje byl neúprosný, pouze vítězové skupin měli možnost 
bojovat o celkové prvenství. 
Cíl našeho mužstva byl jasný, obhájit loňské vítězství. Bylo potřeba proto 

odehrát všechny zápasy naplno. To se dařilo již od prvního zápasu, kde byli našimi soupeři Hasiči ze Strahovic. Po 
třech rychlých brankách byl odpor soupeře zlomen. Utkání se již dohrávalo v poklidném tempu, konečný výsledek byl 
6:1. Hned dvakrát se v tomto utkání gólově prosadili Petr Kubjatko a Tomáš Riemel. 
Druhý zápas ve skupině jsme odehráli proti Fc Bžž z Chlebičova. Po rychlé brance soupeře se poctivým výkonem 
podařilo výsledek otočit na 5:2. Dařilo se Patriku Vítkovi, který dal dva góly. 
Rozhodujícím soupeřem v boji o finále byl tým z Chuchelné. Kvalita byla na naši straně, po celou dobu jsme 
kontrolovali průběh utkání, konečný výsledek 3:1 mohl být i vyšší. 
Našim finálovým soupeřem se stali kluci z Kobeřic, kterým se podařilo  hladce vyhrát druhou skupinu. 
Čekala se úporná bitva, začátek zápasu to také potvrdil. Soupeř hned dvakrát vedl, 1:0 a 2:1. Rozhodujícím 
momentem se ukázal konec 1. poločasu, kdy se podařilo během jedné minuty otočit skóre na 3:2 v náš prospěch. 
Druhý poločas, to již byla hra jen na jednu branku, podařilo se přidat šest branek, celkové skóre činilo 9:2. Objektivně 
však musíme říci, že pro finále měly Kobeřice k dispozici jen jednoho střídajícího hráče, v průběhu zápasu jim došly 
síly. Nejlepším střelcem našeho mužstva se stal Petr Kubjatko s pěti góly. 
                                                                                                                                                                       L. Kartous 
 
 

Rozlosování -  III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE 2015 
 

      4.4. SO  15.30  Píšť B – Sudice 
12.4. NE  15.30 Sudice – Štítina B 
19.4. NE  16.00 Služovice B – Sudice 
26.4. NE  16.00 Sudice – Bohuslavice B 
  2.5. SO  16.30 Strahovice B – Sudice 
  9.5. SO  16.30 Oldřišov B – Sudice 
17.5. NE  17.00 Sudice – Chlebičov B 
24.5. NE  17.00 Sudice – Štěpánkovice B 
30.5. SO  17.00 Bolatice B – Sudice 
  7.6. Ne  17.00 Sudice – Budišovice 
13.6. SO  17.00 Dobroslavice – Sudice 
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Tříkrálová sbírka 2015 - Charita Hlučín 

 
                                                                                                   

        
                     Obr. ▲Sudičtí koordinátoři a koledníčci   

 
 

 
               
 






 
 
 
 
 

                                     Ochrana dřevin  

            a povolování jejich kácení  
 

   Upozorňujeme občany, že 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., která  mění vyhlášku č. 189/2013 Sb., 

o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

   Nová vyhláška, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí, omezuje kácení stromů na  soukromých pozemcích. Stromy 

rostoucí v „zahradách“ mohou být nově pokáceny bez povolení příslušného úřadu pouze v případě, že se jedná o dřeviny               

o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo OVOCNÉ DŘEVINY bez ohledu na jejich obvod ve 

výčetní výšce.  

Dosavadní vyhláška, která platila teprve od července roku 2013, volné kácení dřevin na vlastních zahradách s výjimkou tzv. 

památných stromů a VKP umožňovala. 

„Zahrada“ je nově definovaná jako pozemek v zastavěném území, evidovaný v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 

zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Nově tedy bude možné kácet bez povolení 

ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích.  

Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je 

tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem. 

Stromy volně k pokácení -  ovocné rostoucí na zahradě 

Stromy podléhající povolení - neovocné s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm 

 

Ing. Hana Wranová, odbor výstavby, ÚP a ŽP 
 
 

Podrobnější informace najdete i na webových stránkách naší obce v aktualitách  - “Kácení dřevin rostoucích mimo les” 
 
 


 

Obec Vykoledovaná 

částka 2015 
Obec Vykoledovaná 

částka 2015 

Antošovice 13 193 Kč Kravaře 

Kravaře-

Kouty 

214 061 Kč 

Dolní Benešov 

+ Zábřeh 
116 106 Kč Ludgeřovice 132 093 Kč 

Bělá 18 273 Kč Markvartovice 50 987 Kč 

Hlučín- 

Bobrovníky 
39 941 Kč Píšť 71 018 Kč 

Bohuslavice 87 866 Kč Rohov 27 180 Kč 

Bolatice- 

Borová 
102 447 Kč Strahovice 41 668 Kč 

Darkovice 52 161 Kč Sudice 22 914 Kč 

Hlučím- 

Darkovičky 
63 313 Kč Šilheřovice 59 450 Kč 

Hať 98 400 Kč Štěpánkovice   118 652 Kč 

Hlučín-město 210 556 Kč Třebom    6 145 Kč 

Chuchelná 48 614 Kč Vřesina 50 278 Kč 

Kozmice 66 984 Kč Závada 25 547 Kč 

Kobeřice 124 062 Kč CELKEM 1 861 909 Kč 
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Z obecní kroniky 
 

       II. Naše Sudice, popis obce 
 

9.  Sociální struktura    
 
      
     Kdo hledá informace o svých předcích v matrice Sudic v Opavském archívu, ten se dozví, že se zde objevuje 
zpravidla jen pět sociálních označení: 
              Velkoburžoazie  Spoluobčan      Zahradník         Domkař         Inleute 
     K velkoburžoazii se počítají obyvatelé „městečka Sudice“ vlastnící půdu. Ti, kteří vlastnili statek, bydleli kolem 
náměstí a měli zvláštní výsady ještě z doby gründerství (1220). K těmto výsadám patřilo pivovarnické a výčepní 
právo, provozování „chlebařského nebo řeznického pultu“, mlýnské právo a další. Statkáři nebyli povinováni robotou. 
Jen oni měli právo vykonávat veřejné čestné úřady v „městečku Sudice“. V Opavském archívu v pozůstalosti historika 
Josefa Zukala je uvedeno pro Sudice v roce 1738 – 30 velkoburžoazních míst s pivovarnickým a výčepním právem, 2 
místa s „řeznickým pultem“ a 2 místa s mlýnským právem. 
     S živnostenským řádem z roku 1810 byly v Prusku rozpuštěny cechy. Velkoburžoazie se musela vzdát 
pivovarnického práva a také nároku zastávat sama městské čestné úřady. 
     Ke spoluobčanům se počítali všichni ostatní sedláci. Byli to „celí sedláci“ s hruba 30 vídeňskými jitry nebo 30 
slezskými jitry země (= 17,4 ha) nebo „poloviční sedláci“ se zhruba 16 slezskými jitry (= 9,3 ha)

10
. Podle svého 

právního postavení byli „svobodnými sedláky“ nebo „robotními sedláky“, tedy sedláky s povinností roboty nebo bez 
povinnosti roboty. Po třicetileté válce měli nově usedlí sedláci téměř vždy povinnost roboty ruční nebo s potahem. Jen 
„starousedlíci“ si mohli uhájit svou relativní svobodu. 
     Zahradníci měli majetek zhruba 5 slezských jiter (= 2,9 ha), většinou ale méně. Půda nestačila na obživu rodiny    
a neměli ani prostředky na koňské spřežení. Vlastnili jen kravský nebo volský potah a museli se věnovat ještě 
nějakému řemeslu. Podle historického vývoje mohli být ve svém právním postavení buď „svobodnými zahradníky“ 
nebo „robotními zahradníky“. Tato sociální třída se vytvořila na vesnicích mezi lety 1400 až 1490. 
     Feudální pánové měli svá právní a správní oprávnění ve své moci. Sedláci ztratili své právní postavení a své 
svobody a dostali se v průběhu sta let (asi do roku 1500) do dědičného poddanství. Sedlácké usedlosti, které byly 
zpustošeny krizí na obilném trhu v 15. století, válkou a morem, zabavili statkáři a znásobili svá vlastnictví. Na dvory 
byli dosazeni zahradníci a chalupníci, kteří pak museli vykonávat robotu. V Sudicích se usídlili zahradníci a chalupníci 
mezi lety 1450 a 1500. Tak se změnila sociální struktura v Sudicích. 
 
     Zrušení dědičného poddanství 
     Protože Sudice měly městská práva, docházelo mezi obyvateli města a statkáři znova a znova k rozmíškám. 
Obzvláště pánové Johann Benedikt Panský ze Sibice (1651 – 1676) a Friedrich Gottlieb z Reisswitz (1692 – 1700) 
tvrdili striktně, že Sudice nemají městský charakter, že jsou jen vesnicí a proto podléhají zemskému nařízení o robotě. 
Poskytnuté svobody z roku 1543 Johannem Oderským z Liderzowa neuznávali. Práva Sudických občanů měla být 
omezena násilím, zesíleným otročením a tresty. Toto se podařilo, ale jen v omezené míře. 
     Založení Sudického nového města – pravděpodobně ještě před rokem 1700 – bylo snahou zachovat pracovní síly 
pro obhospodařování země panstva osídlením zahradníky a chalupníky. Zahradníci a chalupníci v Novém městě měli 
většinou povinnost roboty. Teprve, když baroni z Hennebergu prodali občanům Sudic statky v roce 1788, skončilo 
dědičné poddanství v Sudicích. Sudičtí občané tohoto dosáhli ještě před všeobecným pruským „osvobozením 
rolníků“. 
     Domkaři vlastnili svůj malý domek s kouskem země za domem. Neměli vlastní povoz, chovali zpravidla kozy, 
někteří také krávu, stejně jako drůbež a ostatní drobné zvířectvo. Jako zedníci nebo tesaři patřili k takzvaným 
„kočovným dělníkům“, žena a děti se pak staraly o dům a pole.  
     Inleute neměli vlastní dům, bydleli v podnájmu a byli zaměstnáni u sedláků jako nádeníci, dojiči, děvečka nebo 
pacholek. Někteří si vydělávali na chleba také v průmyslu, bydleli ale v Sudicích. 
     Celková struktura obce zůstala téměř nezměněna, i když se u jednotlivců změnila velikost majetku. 
     Určujícím prvkem pro sociální strukturu byl majetek statku a půdy a podle toho se odlišovalo i chování. To bylo 
vždy diferencované v zacházení s jednotlivými „vrstvami“. 
     K tomu je třeba ještě připočíst náboženskou různost stejně jako jazykovou rozdílnost ve srovnání s okolními 
obcemi. Katolik si nemohl vzít evangeličku a naopak, „modlitební knížky“ musely souhlasit. Syn velkostatkáře si 
nemohl vzít děvečku a žádný pacholek se nikdy v Sudicích nestal sedlákem. Děvče ze Sudic se nikdy neprovdalo do 
„moravské obce“. Není proto náhodou, že po první světové válce zůstala v Sudicích spousta žen svobodných. Když si 
vzal Sudický domkař ženu z Rohova, pak to trvalo velice dlouho, než byla v Sudicích „doma“. Také hřbitov byl 
odrazem různorodé Sudické společnosti. Karl Wegener o tom píše: 
      
           10

  1 slezské jitro = 1 vídeňské jitro = 0,58 ha 
      1 Maltský jako plošná míra = 6 ha 
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       „ … 1000 obyvatel na jednom idylickém místě, na kterém člověk na malém prostoru našel vše co existovalo: chudé, bohaté, 
dobré, špatné, tlusté, hubené, křesťany a nekřesťany, chytré a hloupé, namyšlené a prosté, nábožné i bezbožné, pobožnůstkářky, 
klebetnice a bezbožníky, lovce i lovené, umělce, obchodníky, řemeslníky, učitele, sedláky, měšťany, pohraničníky a celníky, veselé  
a smutné, blažené a nešťastné, solidní i alkoholiky, velmi skromné a naivní, velice i méně muzikální, chuďasy i bohatce, závistivce 
a záviděné, pěkné, uctivé a hrubiány, zdravé a nemocné, veselé a nešťastné – v Sudicích se dalo najít vše.“  

    
     Je z toho zřejmé, že „Sudičan“ nebo „starý Sudičan“ neexistoval a neexistuje. „Sudičan“ je a byl vždy souhrn 
všech uvedených znaků. Existuje jen ve své mnohotvárnosti. Když se mluví o Sudicích, pak člověk musí znát jméno 
nebo přezdívku a číslo domu a když si pak člověk vzpomene na tvář toho daného člověka, pak ví, co je míněno. Tak 
tomu bylo vždy v našich Sudicích. Sudičané byli různí svým vzhledem, lišili se svým charakterem a svou podstatou    
a lišili se majetkem a svým chováním. Přes tuto různorodost byli a jsou všichni Sudičany. 
 
Přehled sociální struktury 
    1738  1783  1819  1861  1864  1945 
Velkoburžoazie     40    47    44    36    30    40 
Spoluobčané, sedláci    5          21 
Zahradníci/Svobodní domkaři/   39    48         44    39    44    36 
Domkaři     ?    42    54    72    49    ? 
Domy      84   137    142   147   144    176 
 
Pro počátek roku 1945 lze zjistit následující strukturu podle velikosti vlastněné půdy: 
 
Z 42 sedláckých usedlostí     Z 36 zahradnických usedlostí 
s koňským potahem      s kravským potahem 
mělo půdní majetek:      mělo půdní majetek: 
do 5 ha    5      do 2 ha    9 
do 10 ha   8      do 3 ha    3 
do 20 ha 10      do 4 ha  17 
do 25 ha   8      do 5 ha    7 
----------------------------      ---------------------------- 
  40        36 
        Kromě toho existovalo ještě 8 domků 
        s jednou krávou 
 
Největší sedlácké usedlosti v Sudicích byly: 
1 Kaschny, Karl  Erbrichterei  100 ha  katol. 
2 Thau, Gerhard  Reimones    45 ha  evang. 
3 Lamche, Ernst  Hechlers    40 ha  evang. 
4 Gottzmann, Ernst Hämones    35 ha  evang. 
5 Weiß, Gustav  Bozianes    30 ha  evang. 
6 Gottzmann, Heinrich Breiers     30 ha  evang. 
7 Wielsch, Willi  Schepkes    30 ha  evang. 
 
Ze 40 sedláckých usedlostí bylo 17 evangelických (42,5%) a 23 katolických (57,5%). 
Z 36 malých rolníků byli jen 3 evangelici (8,3%). 
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                                    Rodina Ludwigova – der „Bienenkönig!“ 
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OBCHOD u MILI 
Značkový second-hand zboží I. jakosti pro děti i dospělé, také nové punčochové zboží a prodejna zdravé výživy 

Otevírací doba:     Po-pá 9.00-11.30 a 13.30-18.00         So 9.00-12.00      nebo dle dohody na tel: 733 410 703 

Najdete nás na ulici Hlučínská 16, Bolatice, 50m od OÚ směr Dol. Benešov 

                                                                                                         Těšíme se na Vaši návštěvu 

 

 

 

 

 

 

Zprávy z regionu můžete sledovat i v obyčejné televizi!  

Občané regionu Hlučínska mohou již více jak 10 let sledovat záznamy z akcí v obcích a městech 

Hlučínska na internetové televizi www.hlucinsko.tv. V poslední době zaznamenala tato televize 

velký nárůst sledování.  
Pro ty, kteří mají satelit Astra, máme dobrou zprávu. Zpravodajství z dění na Hlučínsku mohou 
sledovat na Regionální televizi každý čtvrtek večer od 20:10 hod. Program regionalnitelevize.cz 
lze naladit na samostatném nekódovaném kanále na satelitu Astra 3B. Parametry příjmu: ASTRA 3B, 23,5° 
východně, NORMA DVB-S, FREKVENCE 12168 MHz, POLARIZACE VERTIKÁLNÍ, SYMBOL RATE 27500, FEC ¾, 
FTA free to air - není kódováno. 
 

 

NOVINKA  

Novelou zákona o odpadech č. 229/2014 
Sb. byly k 1. 1. 2015 obcím stanoveny 
nové povinnosti v oblasti odděleného sběru 
některých odpadů. Od tohoto data je obec 
povinna zajistit sběr nebezpečných 
odpadů, papíru, skla, plastů, biologicky 
rozložitelného odpadu a kovů. Drobný 
kovový odpad, který končí v nádobě 
s komunálním odpadem tvoří asi 5 kg na 
obyvatele a rok. 
Ve spolupráci se svozovou společností 
Marius Pedersen a.s., provozovna Hlučín 
bude třídění drobného kovového odpadu 
probíhat formou pytlového sběru, a to do 
žlutých pytlů spolu s plasty a tetrapack 
obaly. Tříděný odpad z těchto pytlů bude 
dále vytříděn na třídící lince. 
Jaký drobný kovový odpad do žlutých pytlů 
patří? Jedná se hlavně o plechovky, obaly 

od sprejů kovové nádobí, drobné kovové předměty atd. Objemný kovový odpad lze odevzdat do sběren kovošrotu, 
nebo do sběren pojízdných, které navštěvují naši obec. Podle zákona ovšem již nebude možné odevzdávat kovový 
odpad za hotové, dále se to bude provádět již jen bezhotovostní platbou a to převodem na účet nebo peněžní 
složenkou přes Českou poštu. 
 

 
 
 
 
 
 
    
  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 

 

 

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

- Zajištění stravy – rozvoz obědů 
- Pomoc při podávání obědů 

mailto:referent@obecsudice.cz

