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Slovo starosty:   
 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
je to tady, rok 2019 začal a před námi plno práce, starostí, radostí, prostě život jde dál. I když se 
Vám toto číslo zpravodaje dostane do rukou až koncem února nebo začátkem března, dovolte, 
abych Vám v tom roce 2019 popřál hodně energie, plno zdraví, dostatek sebevědomí, přemíru 
úspěchů, žádné penále, jen samé radosti, veliké úspěchy a plno radostí. 
     Když se vrátím ještě ke konci loňského roku, tak počasí na vánoce bylo opět bez sněhu. Když 
něco málo spadlo, tak to stejně rychle roztálo, přeháňky byly spíše dešťové a mrazíky občas 

ledové. V pátek 4. ledna sice spadlo trochu více sněhu, ale ten do nedělního rána všechen roztál. V neděli pak zase 
spadlo tak možná kolem dvou centimetrů sněhu, který neroztál. V pondělí ráno už bylo pěkných mínus deset stupňů. 
Přes den přišlo opět oteplení a v noci bylo kolem 0°C. V úterý ráno, 8. ledna nás pro změnu přivítalo sněžení a 
během tří hodin napadalo skoro patnáct centimetrů sněhu. Teplota byla nad 
nulou a sníh opět odtával. Ve středu 9. ledna dopoledne také sněžilo, ovšem na 
sluníčku bylo i plus devět stupňů celsia. A tak se počasí střídalo, přes den i 
několikrát silné sněžení a pak sluníčko, které sníh rozpustilo. O víkendu 10. a 
11. ledna pak zase přišla větší obleva a sníh byl pryč. V pondělí 14. ledna  
večer silný vítr narušil vedení vysokého napětí před naší obcí a byli jsme pět 
hodin a čtyřicet minut bez elektrického proudu, i když technici vyjeli dvacet 
minut po vzniku události. Tady bylo vidět, jak jsme my lidé závislí na dodávané 
energii. V domech bylo večer zima, někdo si nemohl třeba uvařit ani čaj, či jiný 
teplý nápoj. Celkem teplé počasí vydrželo celý týden, další víkend už přišlo opět 
ochlazení a v týdnu od 21. ledna do 26. ledna mrazy. Nebyly extrémní, i když 

teploty se mohly k ránu pohybovat kolem -10 stupňů celsia. Aspoň zamrzlo kluziště a 
děti i dospělí už mohli bruslit či hrát hokej. V neděli 27. ledna odpoledne už bylo ovšem 
+8 stupňů celsia a na ledě se objevily veliké kaluže roztáté vody. V pondělí 28. ledna  
snad celý náš okres zasypaly přívaly čerstvého mokrého sněhu, který večer zmrzl. 
Sníh opět roztál a s ním i kluziště. V sobotu 2. února bylo odpoledne krásných 14 
stupňů celsia a v neděli večer 3. února opět začal padat sníh a do rána napadlo skoro 
15 cm. Sníh přes den opět pomalu odtával a v úterý 5. února jsme se probudili do 
třeskutého mrazu, kdy bylo kolem -11°C. Takže sněhová pokrývka vydržela celý týden 

a počasí se střídalo, přes den teploty na sluníčku přes + 10°C a víc a v noci zase -10°C. V polovině února jako by už 
přišlo jaro, denní teploty stoupaly vzhůru, rozkvetly sněženky, vzduch byl jako na jaře, prostě bylo krásně a byl slyšet 
zpěv ptáků. Ale pozor, paní zima se ještě nevzdává, jaro se loučí, vrací se typické únorové počasí. Ovšem 
s příchodem března už zřejmě doopravdy přišlo jarní počasí.  
     Vrátím se ještě k akcím, které proběhly v závěru loňského roku. Naší poslední společnou akcí bylo zpívání u 
rozsvíceného vánočního stromu v předvečer štědrého dne. Sešlo se nás tam určitě přes stovku. Někdo si přišel 
zazpívat, někdo třeba pokecat, na dobré svařené vínko, podívat se nebo to spojil s procházkou. Určitě to bylo pro lidi 
velmi pěkné a příjemné pozastavení, hlavně pro ty, kteří chtěli být v danou chvíli pospolu s ostatními a třeba si jen 
poslechnout krásné vánoční koledy. Samozřejmě se prodával „svařáček”, podával se čaj, děti si mohly rozžehnout 
prskavky a každý si mohl domů kromě pěkných zážitků odnést i snítku jmelí. Byla to velmi pěkná a příjemná 
předvánoční akce, a já děkuji všem pořadatelům a všem, kteří přišli.                                                
                                                                                                                                                              pokračování na str. 2 

www.obec-sudice.cz 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 

 
     Ve čtvrtek 27. prosince  2018 se v sále restaurace U Zlatého džbánu konal předsilvestrovský turnaj 
v šipkách.  O turnaji se dočtete něco uvnitř tohoto čísla a já jen mohu prozradit, že ve finále se tentokráte 
utkaly dvě ženy a vítězkou se stala paní Pavla Komárková ze Sudic. Děkujeme a gratulujeme. 
     V pátek 28. prosince 2018 pak patřila Kravařská Buly aréna Sudicím a Rohovu. Hned po poledni se 

přes dvacet hokejistů utkalo ve společném hokejovém utkání. Nebyl to žádný tým ženatých či svobodných, ani Sudic 
či Rohova, prostě se rozhodily hokejky a hrálo se. Hrálo se bez brankářů a branky byly položené na zem, gól se mohl 
dát jen ze zadní strany. Vítězové? Vítězové byli všichni, kdo se tohoto utkání účastnili. Nikdo se nezranil, všichni si 
zasportovali a udělali si přípravu na dobré občerstvení. Po skončení hokeje se upravila ledová plocha a ledu si mohli 
užít všichni, kdo rádi bruslí. Od nejmenších až po ty nejstarší, a zájem byl opět veliký. Byla to pěkná společná akce 
našich dvou obcí a děkuji všem, kteří si udělali čas a přišli.  
     V sobotu 29. prosince 2018 se pak na hřišti v Sudicích 
konal poslední sportovní zápas roku 2018. Tentokrát 
ženatí – svobodní. Těch svobodných bylo víc, ale ti ženatí 
jsou zase zkušenější… Zápas byl krásný, plno nádherných 
branek, akcí a sportovních zážitků. Po dlouhé době tak 
vyhráli ženatí 8-5. Poté bylo připraveno pohoštění, které 
připravil pan Jiří Anděl, který se zároveň loučil se svojí 
kariérou hostinského v místním Sportbaru. Ano, tyto 
sportovní a rozlučkové oslavy se protáhli do pozdních 
večerních hodin. Byly to dvě příjemné akce a děkujeme 
organizátorům. 
     A už jsme se dostali do roku 2019. Hned první sobotu 
tohoto roku se u nás v obci konala Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným. Do ulic se vydaly čtyři skupiny koledníků 

pod vedením dospělých osob. Naši koledníci, ale i dárci se opravdu činili. V Sudicích byla sbírka 
opět rekordní a přispěli jsme do ní částkou 33.160,- Kč, čímž jsme přispěli o tři tisíce korun více než 
v loňském roce. Hlučínská charita tak v letošním roce vybrala 2.330.509- Kč, kdy i tato částka byla 
rekordní. Z toho zůstane Charitě Hlučín 65%, což dělá úctyhodnou částku 1.514.831,- Kč. Všem 
koledníkům a dárcům děkujeme.  
     V sobotu 16. února 2019 se konal v sále U Zlatého džbánu tradiční a zároveň jediný ples – 
„hasičský”. K tanci i poslechu hrály Bledule a sál byl téměř vyprodán. 
Nádherná hudba, bohatá tombola a samozřejmě překvapení ve formě 

vystoupení našich dobrovolných hasičů. Už jen pro tento zážitek stálo za to přijít na tento 
ples. Krásné  a netradiční vystoupení našich dobrovolných hasičů ukázalo, že umí nejen 
pomáhat, ale i se bavit. Bohužel kdo nepřišel, o tento zážitek přišel. Možná jej ale můžete 
spatřit na Facebooku. Děkuji všem hasičům a i ostatním, kteří s přípravou plesu a 
vystoupením pomáhali. Děkuji a „smekám". 
     A máme první dva měsíce letošního roku za sebou a už jen vyhlížíme, kdy se k nám 
vrátí jaro. Samozřejmě nás všechny čeká plno práce, v práci, doma i na zahrádkách. A 
když nám do toho bude krásně svítit sluníčko, bude to všechno hned veselejší. Přeji Vám 
do dalšího období, pevné zdraví, sílu, štěstí a hlavně spokojenost. 
 
  
Petr Halfar, starosta 
 

 

Motto:  Někdy je třeba odejít daleko od lidí, problémů a situací a být pouze sám se sebou. Občas totiž díky odstupu získáme jiný 

pohled, který nám pomůže.   
 
    
 

 

Změna půjčovní doby v Místní knihovně od března 2019 
 

Místní knihovna v Sudicích oznamuje svým čtenářům, 
že od března 2019 bude knihovna otevřena 
opět každé pondělí od 16.00 do 17.00 hodin 
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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, úklid sněhu 
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, cvičení, školení a plnění úkolů v rámci projektu Ready 

To Help, ples 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády 
- 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 práci a aktivity v MŠ a ZŠ a zvelebování areálu školy, spolupráce na 

projektech  
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti, koncerty  
 

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


 
 
 

Akce na další období: 
 
V pátek 15.3.2019  v 17.00 hod.- Vítání občánků na Obecním úřadě v Sudicích. 
V úterý  2.4.2019 – Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sudice 
V úterý  9.4.2019 – Zápis do 1. třídy 
 
Ve čtvrtek 11.4.2019 – Výroba a prodej velikonočních výrobků s rodiči – salonek restaurace U Zlatého džbánu 
V neděli  14.4.2019 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. 

V pondělí 15.4.2019 – 74. výročí osvobození  - v 10 hod. u památníku osvobození (tank) 
 

22.4.2019 od 13.00 hod., pondělí velikonoční  - Koňská procesí  v Polsku Pietrowice Wielkie  –   
    kostel Svatého kříže. Průvod z obce ke kostelu Svatého kříže (stáří 352 let), zde 
mše svatá a poté zpět do obce, kde bude další kulturní program. 
 
 
 

V pátek 26.4.2019 – Den Země – dle počasí (náhradní termín 3.5.2019) 
V úterý 30.4.2019 v cca 18.00 hod.  - Stavění máje a pálení čarodějnic   
   - v Sudicích na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice    
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Hasičský ples – sobota 16.02.2019  ▼ 
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MAŠKARNÍ PLES  
 
  Jak je již v plesové sezóně zvykem, pořádá sdružení STROM ve spolupráci se  ZŠ a MŠ 
Sudice „maškarní ples“. Tentokrát se konal v sobotu 2.2.2019 v sále restaurace U Zlatého džbánu, který nám 
nádherně princeznovsky vyzdobily děti a paní učitelky ze ZŠ Sudice. Děti, ať už v maskách nebo bez, přivítali 
čtyři klauni, kteří s nimi po celé odpoledne tancovali, řádili a soutěžili. Pro všechny masky, které se nám přišly 
představit, bylo nychystáno malé překvapení a také za každou soutěž obdržely pamlsky. V průběhu 

odpoledne byla  nejprve vylosována tombola pro dospělé, kterou nám věnovala firma Bdfood Opava. A v 18:00 hod. také dychtivě 
očekávaná tombola pro děti. Letos bylo cen opravdu požehnaně a z převážné většiny se skládala z darů rodičů dětí z MŠ, ale i ze 
ZŠ, za což jim patří opravdu veliký dík. Samozřejmě, že pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, párky v rohlíku, hranolky 
a tortilly a ke kávičce si mohli hosté zakoupit i perníky a koláče napečené rodiči. Celým odpolednem nás hudebně doprovázel DJ 
Marek a nutno říci, že tentokrát se tancovalo ještě i po v\ylosování tomboly. 
 
Děkujeme všem, kteří nás to odpoledne navštívili, ale hlavně všem, kteří se na letošním maškarním plese podíleli. 

 
                                                                                                                                      Za sdružení STROM Pavla Komárková 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     
 

  STROM ŽIVOTA 
 
Světu hrozí přírodní katastrofa a pouze týmová práce a znalosti žáků 
v 6. a 7. třídě ji může odvrátit. Takto hravě a poutavě začal interaktivní vzdělávací program 
organizovaný Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava ve dvou třídách naší školy. 
V pátek 18. 1. 2019 zkušené animátorky v kostýmech bájných a záhadných postav přenesly žáky 
naší školy pomocí zajímavého příběhu a atraktivních pokusů do světa bojujícího o přežití kvůli 
vyčerpání zdrojů pitné vody.  Žáci měli za úkol uchránit vodní zdroje a Strom života. Stejný příběh 
prožili následně i žáci 5. třídy ve čtvrtek 21. února. 
 Děti si odnesly ze hry nevšední zážitek a současně celou řadu vědomostí o vodě a jejím 
významu pro člověka a přírodu.  
 
Ing. Hana Nováková 

   

 
 

 
      


 
 

Vážení rodiče předškoláků, 
srdečně vás zveme spolu s dětmi na setkání s lektorkou 

Mgr. Zuzanou Pavelovou z SPC sdružení Srdce. 
 

Kdy: 19. března 2019 
Kde: v budově Mateřské školy v Sudicích 

V kolik: 15:30 hod. 
CO SE BUDE DÍT? 

Paní lektorka bude s dětmi pracovat cca 45min. Vy budete samozřejmě přítomni a uvidíte, jak 
vaše děti pracují. Veškeré úkoly, které děti plnily, vám lektorka poté vysvětlí a poradí, na čem 

byste s dětmi měli zapracovat, než nastoupí do první třídy. 
 

Prosím potvrďte svou účast p. učitelkám v MŠ SUDICE co nejdříve. 
Na tel. 775 574 724 nebo na e-mail skolka@skolasudice.cz  Děkujeme. 

Min. počet 10 dětí 

 
 
 
 

mailto:skolka@skolasudice.cz
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
 
Ve středu 6. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Do čtyřech věkových kategorií se přihlásilo 
14 recitátorů, jejich počet ovlivnila chřipková epidemie, takže někteří bohužel nemohli soutěžit. Všichni přednášející 
se moc snažili a sklidili velký potlesk. 
Porota ve složení Romana Synková, Lenka Sniegoňová, Ester Medková,Petra Poštulková a dětská porota neměly 
vůbec jednoduchý úkol, ale nakonec se rozhodly takto. 
Kategorie O 1. Tomáš Komárek 
  2. Vendula Riemlová 
  3. Kamil Bouchal 
Kategorie I 1. Josef Halfar 
  2. Hedvika Hluchníková 
  3. Beáta Lasáková 
Kategorie II 1. Prokop Ševčík 
  2. Vojtěch Chovanec 
  3. Dominik Nevřela a Eliška Halfarová 
Kategorie III nej místo Tereza Hluchníková  
 
Někteří zúčastnění budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole soutěže Dětská scéna, které proběhne             
18. února 2019 v Kravařích.  
Všem zúčastněným děkujeme, výhercům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v okrskovém kole  
 
Mgr. Romana Synková 

   

        

 

 
 
 

Ekologický autobus firmy ODIS aneb… Cestování se zábavou 
 

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 k nám do školy zavítal ekologický autobus firmy ODIS. Akce byla 
určena pro žáky 4. až 9. ročníku a cílem bylo informovat naše žáky o významu 
hromadné dopravy pro životní prostředí, neboť jezdit více autobusem, tramvají nebo 
trolejbusem – znamená více šetřit životní prostředí, protože tyto (v současné době 
moderní a ekologicky upravené) dopravní prostředky vypustí do ovzduší několikrát 
méně škodlivin než osobní automobily. Autobus firmy ODIS byl krásný, moderně 
vybavený, klimatizovaný a s velkou LCD 
obrazovkou. Nejdříve jsme si povídali o ekologie, 
životním prostřední, ovzduší a všichni jsme se 
shodli na tom, že je velmi podstatné a důležité 

chránit přírodu tím, že budeme důsledně třídit odpad. Lidé by také přírodě pomohli 
tím, kdyby méně jezdili auty a více využívali hromadné dopravní prostředky. Ty 
jsou již v současnosti velmi moderní, pohodlné, bezpečné a především 
bezbariérové. Protože jsou i cenově dostupné a nabízí řadu výhod, mnozí z nás již 
mají svou ODISku. Kdo navíc správně odpověděl na otázku, získal jako dárek 
sluneční brýle. Program se nám všem velmi líbil, strávili jsme společně příjemné 
čtvrteční dopoledne a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Děkujeme!  
Mgr. Michal Kunický  
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Planetárium 
 

Ve čtvrtek 7. 2. se vydaly děti  z  Mateřské  školy a 1. třídy do ostravského Planetária. 
Pan hvězdář nám vyprávěl o Slunci a naší planetě Zemi, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o hvězdách a 
souhvězdích, zažili jsme velmi poutavé virtuální putování po obloze, „proletěli“ jsme se kolem všech planet až k Plutu 
a shlédli jsme animovaný pohádkový příběh „Se zvířátky do vesmíru“. Poté jsme měli možnost pohrát si v Tvůrčích 
dílnách, které probíhají v Galerii Mira. Díky novým stavebnicím se děti staly malými konstruktéry. Mladší děti si 
vyzkoušely konstrukci jednoduchých modelů, pro starší byly připraveny modely o něco náročnější. 
Děti a také paní učitelky si s nadšením pohrály s několika desítkami interaktivních exponátů v Experimentáriu. 
Vyzkoušeli jsme si ovládat sondu na Marsu, spustit simulátor vzdušného víru, zjistili jsme, jak se skáče na Měsíci. 
Pro děti - zejména pro ty, které byly v Planetáriu poprvé, byla exkurze velkým zážitkem. 
Mgr. Petra Poštulková 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Brumíci z devítky v Bludišti nezabloudili 
 

Každý jistě zná zábavný soutěžní pořad Bludiště, který již dlouhá léta vysílá Česká televize. Svou odvahu, 
znalosti a fyzickou zdatnost si v něm vyzkoušel také náš čtyřčlenný tým soutěžících složený z žáků 9. třídy – 
kapitána družstva Jakuba Mrovce, Kláry Michalíkové, Matěje Murcka a Matyáše Štědroně. Tuto skvěle zvolenou 
sestavu jeli podpořit ve středu  6. 2. 2019 žáci 7., 8. a zbytek 9. třídy a také učitelé – Mgr. Ondřej Pekárek a Mgr. 
Kateřina Hrubá. Tým nesl hrdé jméno Brumíci podle velkého plyšového medvěda, kterého jsme vezli s sebou. Naši 
žáci měli silnou konkurenci v podobě stejně starých soupeřů z Brušperku, se kterými po celou dobu úspěšně drželi 
krok. Po téměř vyrovnaných výsledcích v jednotlivých disciplínách a s rozdílem 1 bodu, jsme vstupovali do posledního 
kola. Vítězství nám uniklo doslova „ o chlup“, když pomocí vybojovaných indicií uhodli 15-ti bodovou tajenku jen o pár 
sekund dřív soupeři. Naše čtveřice však od samého začátku bojovala a zaslouží si obrovskou pochvalu za 
předvedený výkon. Tuto napínavou podívanou můžete sledovat v televizi v sobotu 6. dubna 2019.  
Všem žákům, tedy i těm, kteří nesoutěžili, ale byli v publiku a hlasitě fandili, děkujeme za reprezentaci naší školy.  
 
Mgr. Kateřina Hrubá, Mgr. Ondřej Pekárek  

              

    




http://planetariumostrava.cz/planet/cs/skoly/detail/galerie-mira
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Fotbalové okénko  
              




              III. třída skupina A muži (jaro 2019) 














Vánoční šipkový turnaj 
 
     Jako každým rokem o vánočních svátcích, konal se na sále restaurace U Zlatého džbánu tradiční Šipkový turnaj. 
Termín turnaje vyšel na čtvrtek 27. prosince 2018. Ve 14.00 hod. začal miniturnaj pro 6 přihlášených dětí. Kluci si to 
mezi sebou rozdali ve hře High score, což znamená, kdo nahází nejvíce bodů. Tentokrát na 3. místě skončil Tomáš 
Komárek, 2. Martin Komárek a 1. místo všem vyfouknul Tomáš Chobot z Kobeřic, který zde soutěžil úplně poprvé. 
Ihned po vyhlášení dětských vítězů se rozlosoval turnaj dospělých, kterého se letos zúčastnilo pěkných 22 hráčů.   
Poté, co jsme si všichni zahráli 6 různých her, nás 16 postoupilo do vyřazovacích bojů. Do bojů o finále se probojovali 
Standa Poništ, René Kubný, Pavla Plachtziková a Pavla Komárková. O senzační finále se pak postaralo duo Pavla a 
Pavla a o atmosféru vypadnuvší soupeři, kteří skandováním Pavla, Pavla podpořily obě finalistky. Na 4. příčce se tedy 
umístil René Kubný, 3. místo obsadil Standa Poništ, konečné 2. místo získala Pavla Plachtziková a 1. místo a 
zároveň cenu pro nejlepší ženu v turnaji vyhrála Pavla Komárková. Připravena byla ovšem i cena útěchy, tu si letos 
společně odnesly 2 ženy: Barbora Balarinová a Regina Halfarová. 
Ceny letos opět z většiny věnoval Obecní úřad, za což mu patří velký dík.  
Myslím, že mluvím za všechny zúčastněné, že se i letošní turnaj mimořádně povedl. Alespoň já jsem tedy velmi 
spokojená . Doufám, že se i na příštím ročníku sejdeme v tak hojném počtu a dobré náladě. Ať to lítá!! 
                                                                                                                                                       Za Saláty Pavla Komárková 





































 

 Dat De Čas Domácí Hosté 

15.kolo 24.3. NE 15.00 Sudice Strahovice „B“ 

16.kolo  31.3. NE 15.30 Darkovičky ,,B“ Sudice 

17.kolo  7.4. NE 15.30 Sudice Bělá 

18.kolo 13.4. SO 16.00 Bohuslavice ,,B“ Sudice 

19.kolo 20.4. SO 16.00 Závada Sudice 

20.kolo 28.4. NE 16.30 Sudice Dolní Benešov “B” 

21.kolo  4.5. SO 16.30 Šilheřovice “B” Sudice 

22.kolo 12.5. NE 16.30 Sudice Chuchelná “B” 

23.kolo 18.5. SO 17.00 Hať “B” Sudice 

24.kolo 26.5. NE 17.00 Sudice Bolatice “B” 

25.kolo 2.6. NE 17.00 Darkovice „B“ Sudice 

26.kolo 9.6. NE 17.00 Sudice Kozmice „B“ 

14.kolo 15.6. SO 17.00 Štěpánkovice „B“ Sudice 
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Vánoční jesličky – neděle 30.12.2018  ▼ 
 

 

 
 

Novoroční koncert – neděle 13.01.2019  ▼ 
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Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  

 
 V. Historie církevní obce a škol v Sudicích 

 
1.3 Sudická církevní obec v období reformace a protireformace (1520 – 1742) 

 
Pro toto časové období bylo převzato následující uveřejnění autora: 

                          „Odkud pocházejí evangelíci v Sudicích?“ 
 

Sudice byly jediným místem na Hlučínsku s větší evangelickou obcí. O původu evangeliků v Sudicích 
existovalo v minulosti mnoho záhad, různých teorií a nejrůznějších pojetí. Nejrozšířenější byl, respektive je i 
dnes názor, že evangelíci v Sudicích jsou „přistěhovalci“. Většinou se mluvilo o „Salzburgských exulantech“, 
kteří kvůli své víře byli údajně vyhnáni a na své cestě do východního Pruska zůstali v Sudicích a okolních 
obcích. 

Studium nejrůznějších uveřejnění
16

 k reformaci na Horním Slezsku, obzvláště z posledních let ale ukazuje 
výsledek, odchylující se od všeobecného pojetí. Na základě pramenů může být jednoznačně vysloveno 
stanovisko, že evangelíci v Sudicích jsou stálí „starousedlíci“, kteří od dob reformace přes veškerý odpor 
zůstali věrni své evangelické víře. 

Tímto článkem se chci pokusit představit zkrácenou formou hlavní historické skutečnosti, které souvisejí 
s vytvořením evangelické obce v Sudicích. 

 
Sudice patřily ke Krnovskému knížectví, které vzniklo roku 1377 dědičným dělením na opavsku. 
Od roku 1493 do roku 1523 bylo Krnovské knížectví v rukou Pána z Schellenbergu. Johann von 

Schellenberg (1493 – 1506), český šlechtic, jehož sídlo leželo v táborském kraji, byl kancléřem českého krále 
Vladislava III. a od něj dostal Krnov jako léno. Zároveň byli Schellenbergové od roku 1494 do roku 1533 
statkáři v Sudicích. 

Když 31. října 1517 Luther vyvěsil svých 95 tezí na zámecký kostel ve Wittenbergu, tyto zapůsobily také 
v Čechách a na Moravě, stejně tak jako na Opavsku jako zápalka na stohu. Reformace se šířila rychle, našla 
krajně úodnou půdu připravenou myšlenkovým bohatsvím husa a teologickými pojednáními českých resp. 
moravských bratrských obcí. 

Nehledě na veškeré snahy tomu zabránit ze strany Olomouckých biskupů byla zavedena evangelická 
bohoslužba. 

Když mohl markrabě Georg von Brandenburg-Ansbach roku 1523 získat vévodství Krnov-Hlubčice od 
Georga von Schellenberga za 58 900 maďarských guldenů, pustil se bez odkladů do předělání knížectví na 
centrum protestantismu na Horním Slezsku. 

Markrabě Georg von Brandenburg byl již tehdy otevřený pro novosti reformace. Již roku 1523 se zúčastnil 
v Norimberku reformační bohoslužby a rok poté se osobně setkal s Lutherem. Na říšském sněmu 
v Augsburgu roku 1530 vystoupil markrabě Georg jako obzvláště angažovaný zastánce Luthera. Se zájmem 
bránil Lutherovo učení před císařem a knížaty. 

Knížectví Krnovské bylo prvním v Horním Slezsku, ve kterém byla luteránská bohoslužba 
institucionalizována na úrovni zemských knížat. 

Markrabě Georg vytvořil v letech 1530 až 1532 přísnou církevní organizaci s církevním řádem, 
superintendanty, inspekčními návštěvami a farními schůzemi. Povolal kazatele a s nimi mnoho školních 
učitelů z Frank do Krnovského knížectví. V roce 1540 bylo z 39 církevních obcí v knížectví 37 určitě, 1 
pravděpodobně luteránských a jen jedna zůstala katolická (Baborów). 

Po smrti markraběte Georga roku 1543 vedl poručnickou vládu za jeho syna Georga Friedricha do roku 
1553 jeho strýc Albrecht. 1557 složil Georg Friedrich císaři lenní přísahu. Zemřel roku 1603, bez toho aniž by 
zanechal jakékoliv dědice. 

V dědičné posloupnosti nastoupil brandenburgský kurfiřt Joachim Friedrich a podaroval roku 1606 
vévodství svému druhému synovi Johannu Georgovi. Na něj jakožto přívržence zimního krále Friedricha 
Pfalckého a vrchního polního plukovníka v bitvě na Bílé Hoře uvalil císař roku 1621 říšskou klatbu a odebral 
mu majetek. Zemřel ve vyhnanství roku 1624. Od této chvíle se zásedně změnila situace pro protestanty 
v Krnovském knížectví. Začala protireformace s celým svým utrpením, válkou a pustošením. 

Co se týče Sudic, nelze dodnes s jistotou určit rok, ve kterém se město Sudice veřejně přiznalo 
k evangelické bohoslužbě. 

 
 
 
16

 Viz Karzel, Othmar: Die reformation in Oberschleisen 

                                    Ausbreitung und Verlauf 
                                    Holzner-Verlag Würzburg 1979  

                                   Pokračování na str. 13 
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Protireformace se všemi svými důsledky zničila velkou část reformačních materiálů, jako matriky, akta 

luteránských inspekčních návštěv, protokoly, atd. Kromě toho se mnoho materiálií ztratilo při mnoha požárech 
v Sudicích. Díky nejrůznějším ojedinělým zprávám a různým analýzám dění v okolních vesnicích se dá ale 
vykreslit přibližný obrázek o vývoji reformace a protireformace v Sudicích. 

Roku 1533 prodal Georg von Schellenberg Sudice šlechtici Johannu Oderskému z Liederzowa a bratrům 
Janovi, Jakubovi a Danielovi Matzákům z Ottenburgu. Obě šlechtické rodiny byly horlivými protestanty. Lze 
proto s velkou určitostí předpokládat, že tito, díky tomu, že vlastnili patronátní právo, zavedli v Sudicích brzy 
luteránské učení. Daniel Matzak byl bohatý obchodník a radní v Opavě a byl angažovaným luteránem. 
Rodina Matzákova prodala svůj podíl Sudic v roce 1557 šlechtickému rodu Oderských a dostala za to 
Kravaře, Kouty a Velké Hoštice, kde zavedli evangelické učení. 

 
Evangelický šlechtický rod Oderských z Liderzowa byl vlastníkem a patronem Sudic v letech 1533 až 

1591, Rozumic a Sciborzyc v letech 1557 až 1612 a také Dzierzyslavi až asi do roku 1616. Všichni nástupci 
Oderských byli také protestanté. 

Dá se zde s jistotou konstatovat, že obyvatelé 4 jmenovaných obcí měli mezi sebou od 16. století po 
staletí úzké vztahy a také po protireformaci evangelíci tyto udržovali 

Obcím Sudice, Rozumice a Sciborzyce se podařilo díky takzvaným privilejím šlechtické rodiny Oderských 
dosáhnout zmírnění dědičného poddanství a osvobození od určitých povinností. Toto odpovídalo z jedné 
strany luteránskému pojetí protestantům Oderským, ze stránky druhé patřily všechny tři obce tehdy 
k nejzámožnějším v knížectví. Byly schopny si tyto svobody vykoupit. Není náhodou, že se na jednom 
šlechtickém seznamu vedle nejbohatších sedláckých rodin na Opavsku objevuje také rodina Oderských jako 
věřitelů markraběte Johanna Georga von Brandenburg-Ansbach (vévoda Krnovský 1607 – 1621). 

Podle Wolného
17

 jsou poslední zprávy o katolických duchovních v Sudicích z roku 1539, kdy opavský 
altarista Benedict, obžaloval taktéž opavského altaristu Johanna Wernera u konzistoře, že ten druhý z nich se 
vtlačil na faru v Sudicích a že mu ukradl nějaké věci (Acta Consistor. ad an 1539). „od té doby mizí jakákoliv 
stopa o prebendě (důchod spojený svykonáváním církevního úřadu) jež pravděpodobně také přešla na 
kacířství a ztratila dobré pole“ píše Wolny. 

S určitostí lze předpokládat, že zhruba kolem roku 1540 proběhl úplný přechod Sudic k protestantismu na 
základě patronátního práva. 

O působení evangelických kněží v Sudicích je známo jen málo. Roku 1616 zde působil luteránský kněz 
Tobias Hoffmann, pocházející z Krnova. Předtím byl farářem v Soppau od roku 1607 do roku 1611. 

Po porážce českých a slezských evangelických stavů v bitvě na Bílé Hoře roku 1621 začala 
protireformace se zásahem politických sil s cílem úplného zničení evangelického života a znovuobnovení 
jednotného římsko-katolického vyznání poddaných. 

Krnovské knížectví připadlo roku 1622 do rukou Karla von Liechtenstein, katolického vévody z Opavy. 
Liechtenstein zaručil při převzetí Krnovského vévodství stavům svobodné vyznání podle „Confessio 
Augustana“. Ale na tlak olomouckého biskupa Kardinála Franze von Dietrichstein (1599 – 1636), který 
bezohledně poháněl protireformaci, nechal Liechtenstein na jeho slovo vykázat roku 1625 všechny luteránské 
kněží. Povolala do země Jezuity a dosadil své pověstné a obávané dragouny k podpoře návratu do církve 
(konverzi) 

Evangelíci v Sudicích, Rozumicích, Dzierzyslavi a Sciborzycích, ale také v jiných obcích se bránili 
rekatolizaci. V Rozumicích byl roku 1628 uzavřen kostel. 

V Sudicích zničil nápad Mansfeldů roku 1626 obec a akostel. Kostel byl znovu vystaven, a to tak, jak jej 
známe z první pohlednice. 

Teprve roku 1640 je v Sudicích opět jmenován katolický farář Andreas Franz Beym z Toszku ve Slezsku. 
Jak je zřejmé z děkanské matriky z roku 1672 stalo se v této době jen 50% Sudičanů opět katolíky. Píše se: 
„K velikonoční zpovědi přišlo 400 lidí, ale stejně tolik bylo ještě kacířů“. 

Od roku 1652 patřily Sudice, Pietraszyn a Bělá opět katolickému statkáři Janu Benediktu Panskému ze 
Schebitze, který velice podporoval rekatolizaci v Sudicích. Pokusil se zrušit svobody z roku 1534 slíbené 
Johannem Oderským a znemožnit evangelíkům výkon jejich církevní činnosti. V Sudicích došlo k silným 
rozepřím mezi statkářem a občany. Nakonec musel ustoupit v řadě otázek. 

Podle archivních materiálů v Opavě se roku 1693 uskutečnila v Sudicích jezuitní komise. Jezuitům se ale 
nepodařilo odstranit v Sudicích luteránský život úplně. Evangelíci se mohli opřít o své duchovní stoupence ve 
Sciborzycích a Rozumicích, kteří se napříč několika jezuitským komisím a církevnímu nátlaku příslušných 
kněží pořád ještě znali k protestantismu, podporováni svým patronem. Rozumice tehdy patřily k Třebomské 
faře a Sciborzyce k faře Sudické. 

 
17 Wolny, Gregor: Kirchliche Topographie der Olmützer Erzdiözese, 5 Bde., Brünn 1862, strana 289 
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Na základě šikan opustilo dne 28. ledna 1681 sedmdesát mladých lidí Rozumice. Seznam jmen 
jednoznačně ukazuje, že mezi Sudičany a lidmi z Rozumic již tehdy musely existovat úzké rodinné vztahy. 
Mezi vysídlenci byli m.j. Lamche, Proske, Fuchs, Krömer, Kreisel, Kremser, Laske. 

V roce 1709 zažaloval evangelický statkář Pán z Trachtu faráře Simona Klotze z Třebomi, faráře Jacoba 
Molitora v Sudicích (farář tamže od roku 1701 do 1. února 1729) a administrátora z Pomorzowic děkana 
Hahnela z Osoblahy u císařského vrchního úřadu a udal, že faráři odmítají pohřbívat evangelíky na 
hřbitovech, dále že překračují svémocně poplatky a zavádějí nové věci, které jim jsou ku prospěchu. Konání 
bohoslužeb bylo evangelíkům zakázáno. Teprve po postavení kostela milosrdenství v Těšíně, jediném 
v Horním Slezsku, se mohli evangelíci opět kolem roku 1730 účastnit evangelických bohoslužeb, i když 
misionáři byli proti tomu. 

V tomto období 1730/1732 se seběhnul osud „Salzburgských exulantů“. 
Zvolením barona von Firmiana salzburgských biskupem roku 1727 začalo zesílené pronásledování 

evangelíků. Jezuitské mise a církevní komise zachytily zhruba 19000 evangelíků, kteří byli emigračním 
patentem z 31. října 1731 vyhnáni ze Salzburgska. 

V kruté zimě od listopadu 1791 do března 1792 se muselo vystěhovat 3200 nevhodných. Šli přes Alpy do 
Bavorska, Tyrolska, Frank, Würtemberska a část do Pruska. 

1. února 1732 podepsal pruský král Friedrich Wilhelm I. usnesení o přijetí lidí ze Salzburska. 
Velké vyhnání Salzburských začalo 29.3.1732. V 16 velkých proudech uprchlíků putovali od 24. dubna do 

6. srpna 1628 salzburští s koňskými potahy a vozy s plachtou ze své země. Museli opustit celkem 1776 
dvorů. Putovali semknutě po cestách v okolí Norimberga, Gery, Halle nebo Lipska do Berlína a dále do 
Štětína nebo do východního Pruska. 

Cestou po moři ze Štětína do Kaliningradu bylo převezeno 19 námořními transporty na vícero lodích 
10700 lidí. Pozemní cestou 11 treky s 708 vozy a 1167 koňmi se odstěhovalo 5550 lidí do východního 
Pruska. Celkem zemřelo při transportech asi 800 lidí. Salzburžané byli usídleni v okresu Gumbinnen ve 
východním Prusku. Obyvatelstvo celého Německa, ale také z jiných evangelických zemí v Evropě se o toto 
živě zajímalo. Johann Sebastian Bach zkomponoval pro bohoslužbu pro Salzburgské v Thomasově kostele 
v Lipsku „Kreuzstab-Kantate“. Poprvé byla uvedena 15. června 1732 kantáta „Brich dem Hungrigen Dein 
Brot“. 

Do Ameriky vycestovalo ze Salzbuska 227 lidí, kteří našli nový domov v městě Ebenezer ve státu Georgia. 
Do Holandska odešlo 780 Dürnbergských chasníků, jen 30 lidí z Dürnbergu zůstalo ve vlasti. 
V roce 1966 se katolická církev za toto vyhnání omluvila. 
Ze zpráv o salzburgských exulantech jednoznačně vyplývá, že žádný proud uprchlíků netáhl Slezskem do 

Východního Pruska. Takže žádní „salzburští exulanti“ nebyli usazeni v Sudicích. Kromě toho by nebylo přijetí 
protestantů v Sudicích a okolí v tomto období (1732) možné, protože Habsburgové stejně tak jakož i knížecí 
biskup z Olomouce, kardinál von Schrattenbach, by tomuto všemi zabránili. 

Zůstává tedy závěr, že evangelíci v Sudicích jsou „domácí“ a nejsou to žádní „přistěhovalci“. 
Po třicetileté válce následovalo období hospodářského rozmachu a obnovení katolicismu. Viditelným 

projevem byly velké barokní kostely a kláštery. Roku 1702 byla řádem jezuitů založena Vratislavská 
univerzita. 

Také byly vystavěny selské dvory ve formě franckého čtyřstranného dvora, které svědčily o stoupající 
životní úrovni a blahobytu selských vesnic na hlučínsku. 

Krajním projevem nové zbožnosti bylo také v Sudicích postavení maránského sloupu na náměstí. Na 
mostě u řezníka Luzara byla postavena roku 1729 socha Jana Nepomuckého a to ještě před jeho 
svatořečením. Před touto sochou se konaly veřejné motlitební pobožnosti. 

Katolický pozdrav „Pochválen buď Ježiš Kristus“ s odpovědí „Na věky Amen“ se v okolí Sudic začal 
používat kolem roku 1740. 

Kolem roku 1730 bylo zavedeno „Věčné světlo“. U Weltzla můžeme číst: „Protože v mnoha kostelích na 
Horním Slezsku kvůli chudobě neexistovalo věčné světlo, nařídil archidiákon (jeden z nejbližších 
spolupracovníků biskupských) dne 17.11.1731 farářům aby se obrátili na statkáře o podporu, jinak že nesmí 
být svátost oltářní uchovávána v kostele“. 

Roku 1780 se započíná také s konáním bohoslužeb křížové cesty. Mělo by být také zmíněno, že 
v souvislosti se zostřenou protireformací se k velkému zděšení rozrůstají v doposud neznámém měřítku 
čarodějnické procesy a to obzvláště v olomoucké diecézi. 

V mnoha vesnicích byli upáleni na hranici nevinní lidé. Marie Terezie se musela jako císařovna osobně 
postavit proti tomuto teroru katolické církve. V Sudicích není doložen žádný čarodějnický proces.  

  
 
 
                                                                                                                                                   Pokračování příště 
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Okénko naší farnosti 




POSTNÍ DOBA JAKO PŘÍLEŽITOST OBNOVIT ŽIVOT ZE KŘTU 
 
Možná jsme již několikrát před začátkem postní doby přemýšleli, jak ji prožít, čím tento 
čas naplnit, anebo vlastně proč. Důvod jakéhokoli odřeknutí si toho, co máme rádi, 
nějaké služby navíc ve prospěch druhých atd., je v tom, abychom se znovu vydali na 
cestu života z víry a celým svým životem se vrátili ke Kristu. Aby měla taková cesta 
smysl, musí mít člověk před sebou nějaký cíl, ke kterému postní doba směřuje, a to je 
vzkříšený Kristus. Postní období vždy sloužilo jako cesta k tomuto velkému setkání s 
Kristem, k tomuto „ponoření do Krista a obnovení života“. V onom „ponoření“ vidíme 
jasný náznak a spojení se svátostí křtu. Vždyť právě křtem se člověk rodí k novému 
životu, křtem je člověk ponořen do Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. V prvotní církvi byl křest považován za „první 
vzkříšení“. Postní doba bude mít tedy co dočinění také s naším křtem, či spíše s obnovou našeho života, který nám 
Kristus svou smrtí a vzkříšením získal.  
Z uvedených důvodů církev již od prvních staletí prožívá postní dobu jako období bezprostřední přípravy na křest 
(dnes zvláště dospělých), který je slavnostně udělován během Velikonoční noci, kdy také všichni pokřtění obnovují 
své křestní vyznání.  
Emeritní papež Benedikt XVI. v jedné promluvě zdůraznil, že postní období je opětovným „katechumenátem“, v němž 
jdeme všichni společně znovu vstříc svému křtu, abychom jej znovu objevili a hluboce prožili, abychom se znovu 
skutečně stali pravými křesťany.  
Nutno podotknout, že příprava na křest nikdy nebyla pouze soukromou záležitostí samotných katechumenů (tj. těch, 
kdo se jako již dospělí připravují na přijetí křtu), ale celého shromáždění církve, tj. i těch, kteří již pokřtění jsou.  
Ať už ve farnosti katechumeny máme nebo ne, během postní doby se také nám pokřtěným nabízí příležitost prožít 
toto postní období společně s celou církví, která doprovází ty, kdo budou o Velké noci pokřtěni a spolu s nimi objevit 
novou radost života ze křtu. 
Abychom mohli s takovým zaměřením projít postní cestou, objasníme si v následující části několik základních milníků, 
které každého katechumena v postní době potkávají. Pro nás samotné mohou být inspirací při prožívání postní doby. 
 
1. Obřad „Zapsání jména“.  
V období prvních století církve, o vigilii před první neděli postní, předkládali uchazeči o křest biskupovi své jméno a 
následujícího dne se konal obřad, který zahrnoval zkoušku (otázky), jež prověřovala vážnost jejich úmyslu. Biskup 
vkládal na katechumeny ruce, aby jim vyprošoval sílu v boji s tím, který nám při veřejném vyslovení svého rozhodnutí 
kráčet vstříc Bohu, klade nemalé překážky. Když se totiž člověk rozhoduje, že bude zcela následovat Krista, vždy se 
střetne s odporem a pokušením Zlého z této cesty ustoupit, vzdát ji.  
Dnes se obřad „zapsání jména“ slaví při bohoslužbě o první neděli postní jako přijetí mezi čekatele křtu, a to buď ve 
farním kostele nebo v katedrále před otcem biskupem. Tímto obřadem se uzavírá doba katechumenátu (tzv. vzdálené 
přípravy na křest trvající nejméně jeden až dva roky). Dát nové jméno (v obřadu jde o zapsání jména, které 
katechumen obdrží při křtu) znamená v biblickém jazyce svěřit nové poslání, zde myšleno povoláním vyplývajícím ze 
křtu – být křesťan, „Kristovec“, tj. ten, kdo zcela patří Kristu a Krista nese světu. Toto poslání má trojí rozměr. 
Prorocký (být tím, kdo ukazuje na důležité hodnoty života a umí upozornit na bezpráví a zlo kolem sebe), kněžský (být 
svědkem pro druhé, že mám blízko k Bohu a žiji z víry) a královský (život v odpovědnosti za druhé, církev, farnost).  
Pro nás je to dobrá příležitost složit nové rozhodnutí znovu začít Krista zcela následovat. Objevit své základní 
povolání „být křesťan“ a jeho prorocký, kněžský a královský rozměr. Je velkou pomocí, když víme, že ve shromáždění 
celé církve si navzájem vyprošujeme sílu v tomto rozhodnutí vytrvat a jej stále uskutečňovat.  
 
2. Skrutinia – Zkoumání 
V současné liturgii obřadu „Uvedení do křesťanského života“ se v den třetí, čtvrté a páté neděli postní konají tzv. 
skrutinia (z latinského scrutari – „zkoumat"). Ten, kdo něco zkoumá zde není kněz či někdo z věřících, ale sám Bůh. 
Biblicky řečeno On „zkoumá srdce", proniká je a proměňuje svou milostí. 
Téma každého ze skrutinií vychází z nedělních evangelií třetí až paté postní neděle: setkání se samařskou ženou u 
studny (Jan 4,5-42), uzdravení slepce od narození (Jan 9,1-41) a Lazarovo vzkříšení (Jan 11,1-45). Postupně se 
takto odkrývá, jaké účinky zanechává křest v duši člověka.  
Setkání Ježíše a samařské ženy u studny – voda křtu se v nás stává pramenem vyvěrajícím k životu věčného, 
zdrojem Božího života v nás. Uzdravení slepého – křestní milost otevírá oči našeho srdce, aby dokázalo vidět novým 
pohledem a umělo správně rozlišovat. Lazarovo vzkříšení – křest je vzkříšením k novému životu s Bohem a pro Boha. 
 
 
                                                                                                                                                                         Pokračování na str.16 
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3. Předání pokladů křesťanské víry 
 
Další výraznou součástí bezprostřední přípravy na křest během postní doby je tzv. předávání pokladu církve křestní 
víry (tzv. traditiones) a Modlitby Páně. 
Svěření pokladu víry církve (tzv. traditio symboli) je obřadem, při němž čekatel na křest obdrží někdy v týdnu po 
třetí neděli postní přesné znění Vyznání víry v písemné podobě. Vyznání víry je vpravdě symbolem (zde myšleno z 
řeč. jako shrnutí nebo také poznávací znamení) a má pomoci nastávajícímu křesťanovi ztotožnit se s učením církve. 
Nespasí nás jakákoliv víra v nějakého boha, nýbrž jen ta, kterou hlásal Kristus a kterou předali apoštolové. Víra toho, 
kdo se připravuje ke křtu, se stává účastí na vyznání víry církve. Katechumeni objevují, že víra není „jejich“, ale je 
vírou církve, která jakoby obklopuje a ovinuje víru osobní a stává se prostředím, v němž osobní víra zraje.  
O sobotě před květnou nedělí, nebo během křestní vigilie, katechumeni toto vyznání víry, které se naučili zpaměti, 
přednášeli před celým shromážděním. Dávali tímto způsobem otevřeně najevo, že podle něj chtějí žít: to bylo tzv. 
redditio symboli („navrácení“ symbolu). Dnes se obřad koná během dne o Bílé sobotě. 
I tento důležitý krok můžeme jakožto již pokřtění velmi silně v době postní prožít. Promyslet si znovu do hloubky v co 
vlastně věříme, co je pokladem naší víry. A především, že naše osobní víra není něčím subjektivním či naším 
vlastnictvím, ale je vírou církve, neboť právě církev nám ji jako svůj poklad svěřila. 
 
Modlitba Páně – Otče náš – se také předává (v písemné podobě) čekatelům křtu při vlastním obřadu v době po třetí 
neděli postní. Je to modlitba odedávna vlastní těm, kdo na křtu přijmou ducha Božího synovství. Až budou po křtu 
poprvé slavit eucharistii, budou se ji modlit spolu s ostatními pokřtěnými. 
Toto svěření modlitby Páně může být důležitý impuls i pro náš „katechumenát“ doby postní. Co pro nás znamená 
modlitba Otče náš? Co znamená, že Bůh je náš otec? Jak dalece si uvědomujeme, že jsme ve křtu přijali dar Božího 
synovství?  
 
4. Mazání olejem katechumenů a obřad Efata 
Obřady Uvedení do křesťanského života před slavností křtu vrcholí mazání olejem katechumenů a obřadem Efata 
(Otevři se). Mohou se konat společně se složením vyznání víry o Bílé sobotě nebo také přímo při Velké noci o 
slavnosti udílení křtu. V církvi prvních pěti století v rámci daného obřadu mělo místo výslovné zřeknutí se Satana – 
Zlého (dnes zařazeno do obřadu samotného křtu jakožto „zřeknutí se zlého“). Svobodným rozhodnutím se 
katechumen zříkal nepravých hodnot, včetně zvyků, způsobů chování a myšlení. Při mazání olejem katechumenů se 
v současné liturgii mažou ruce jako nástroje předurčené k lítému boji. Onen boj však někdy bude připomínat trpné 
snášení bolesti, po vzoru našeho ukřižovaného Pána.  
Obřad Efata je inspirovaný známým Kristovým zázrakem uzdravení hluchoněmého (Mk 7, 31-37). Symbolicky 
vyjadřuje nutnost milosti k přijetí Božího slova a ke spáse. Po příslušné perikopě z Markova evangelia se celebrant 
palcem dotýká pravého i levého ucha a rtů zavřených úst čekatele křtu a říká: „Efata, to jest ´Otevři se´: k chvále a 
slávě Boží vyznávejte víru, kterou jste přijal(a)." 
Připomenutí si těchto obřadů má i pro nás pokřtěné zásadní význam. Vždyť během postní doby prosíme a usilujeme, 
aby byl náš sluch znovu otevřený k plnějšímu naslouchání Božímu slova a vedení Ducha svatého, a naše ústa se 
otevřela pro hlásání evangelia a otevřenému svědectví víry. 
 
Zdroje: 
CAMPATELLI, MARIA. Křest. Každý den u pramenů nového života. Refugium Velehrad, 2010. 
ČESKÁ LITURGICKÁ KOMISE. Uvedení do křesťanského života. Praha, 1987. 
HÖDL, PAVEL. Revue Theofil [online]. Křest dospělých – katechumenát rozvržený do stupňů, dostupné na: 
<http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1758> 
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           Děkujeme , že třídíte odpad ! 
 
Sběr obnošeného šatstva, hraček a obuvi – občané obce mohou odevzdávat obnošené šatstvo, hračky a obuv do kontejnéru 
bílé barvy vedle prodejny Tempo v Sudicích. Do kontejneru lze ukládat bavlněné i umělé oděvy, veškerý bytový textil (záclony, 
závěsy, povlečení, ubrusy apod.), boty a veškeré hračky – plyšové, plástové i elektronické. Tyto věci by měly být do kontejneru 
vkládány čisté a zabalené do menších balíků nebo v igelitových taškách. Sběr zajišťuje společnost TextilEco a.s. 
 
Třídění bílého a barevného skla – na jednotlivých stanovištích v obci jsou kovové zvony bílé barvy na bílé sklo a zelené zvony na 
barevné sklo. Žádáme občany obce, aby při třídění skleněných obalů do jednotlivých zvonů dodržovali barevné rozlišení. Do zvonů 
na sklo nepatří – drátěné sklo, zrcadla porcelán, keramika, autosklo. 

 
Sběr papíru – do modrých pytlů patří – noviny, časopisy, katalogy, papírové obaly a sáčky od potravin, rozložené, např. 
sešlapáním upravené kartony, krabice, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír, reklamní letáky. Do modrých pytlů 
nepatří – uhlový papír (kopirák), voskovaný papír, hygienické potřeby, použité pleny, sklo, plást, textil, nebezpečný odpad. 

 
 

Nájem obecních pozemků v roce 2019 – 

možnost placení v hotovosti - do konce června 2019 !!! 
 

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2019 (540,- Kč/osoba) 

– je nutné uhradit nejpozději do 31.8.2019 !!! 

Bezhotovostně na účet obce – 1649306359/0800, variabilní symbol – 1340(č.p.), 

(příklad – dům s č.p. 20 – 13402 
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100% adrenalinu v našem regionu na Letišti Zábřeh 
 
Air Hit Morava TANDEMOVE  SESKOKY 
Originální dárek pro každého od 8 do 100 let 
Air Hit Morava se po delší přestávce vrátila z letiště Kunovice na mateřské letiště Zábřeh Dolní Benešov. Tandemové 
seskoky pro širokou veřejnost budeme provozovat o víkendech od května do konce října. 
Můžete prožít nezapomenutelný zážitek z volného pádu, rychlostí až 240 km/h a 8 minut klouzavého letu na padáku, 
který můžete sami řídit ve společnosti profesionálního pilota. 
 
Těší se AIR HIT Morava team profesionálů. 
Strach je zloděj zážitků 
www.tandemovyseskok.cz 
tel 607150150 
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Zapomínání můžeme předcházet 
 
Stárneme a každý by rád prožil stáří v dobrém zdravotním a duševním stavu bez úplné závislosti na 

ostatních. Každý se sám podle svých potřeb, možností a znalostí (vědomostí) stará o své tělo 
- ať již zdravou stravou, pohybem, návštěvami lékaře, rehabilitací, pobyty v lázních či 
užíváním léků a vitamínů. Jen někoho ale napadne, že je stejně možné pečovat i o svůj mozek 
a jeho fungování jinak než užíváním speciálních léků. 

 
Alzheimerova choroba (demence) patří k nemocem, které vzbuzují v lidech obrovský strach. Všichni 
už o ní slyšeli, existují příběhy zpracované v knihách, ve filmu. Přesto je opředená otázkami. 

Demence je provázena mnohdy velkou neinformovaností veřejnosti, mnoha předsudky i strachem, a někdy je i 
tabuizována. Důvodem toho je smutný fakt, že nevíme, koho z nás demence postihne, dosud neumíme jejímu vzniku 
zabránit a nevíme ani, jak ji zcela vyléčit.  Dokážeme pouze rozpoznat její projevy a její rozvoj brzdit a usměrňovat. 
Velmi záleží na tom, jak s člověkem s demencí budeme zacházet, podporovat jej a pomáhat mu. Avšak nebylo by 
správné se demence zbytečně bát, a proto potřebujeme znát informace.  Ty nám ji pomohou rozpoznat a začít co 
nejdříve s terapií - anebo naopak, pomohou nám, abychom se ujistili o tom, že v daném případě lze demenci vyloučit.  
Faktem ovšem je, že demence celosvětově stále přibývá a její problematika zasahuje širokou oblast člověka. Tak se 
stává tíživým problémem dnešní doby, kdy je občas přirovnávána k nevyléčitelné epidemii stáří.    „Říká se, že úroveň 
a vyspělost kultury společnosti se rozpozná podle toho, jaký postoj zaujímá ke svým nejslabším jedincům. Lidé 
postižení demencí potřebují speciální přístup, porozumění, velkou pomoc a respekt společnosti“, uvedla Mgr. Renata 
Rychlíková, ředitelka Fosanima o.p.s., která se aktivně věnuje nejenom osobám s demencí, ale také lidem, kteří 
pečují v domácím prostředí o seniory a seniory s demencí. „Důležitou oblastí, které můžeme sami pomoci, je 
prevence, v podobě vyšetření paměti a jejího aktivního procvičování. Vyšetření paměti je zdarma a zabere hodinku 
času.“ říká Renata Rychlíková. 
     Trénování paměti je jedním ze způsobů udržování duševní svěžesti a samostatnosti během postupujícího věku. 
Představuje určitou zátěž, která udržuje mozek činorodým, a zároveň se stává pilířem budování náhradních rezerv při 
počínajícím zapomínání. „Při aktivním přístupu seniora k procvičování paměti lze předpokládat kompenzaci 
přirozeného úbytku paměti a prevenci zapomínání“, dodala Rychlíková. 
     Bližší informace naleznete na webových stránkách www.fosanima.cz, ke kontaktování můžete využít také e-mail: 
fosanima@seznam.cz nebo telefon: 603 816 550. 
     Tímto bychom vás chtěli také pozvat na besedu na toto téma, která se uskuteční 12. dubna 2019 od 16:00 
hodin v Městské knihovně v Kravařích (vstup zdarma, budova knihovny je bezbariérová). Dozvíte se spoustu 
užitečných informací i o testech paměti. Budete-li mít zájem testy paměti absolvovat, budete se moci 
s přednášející domluvit na termínu. Samozřejmě také vyšetření paměti je pro zájemce zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.fosanima.cz/
mailto:fosanima@seznam.cz
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 
 
 

První lednový víkend patřil na Hlučínsku koledníkům. Přes 
tisíc koledníků vybralo v rámci Tříkrálové sbírky částku 
2 330 509 Kč, což je rekordní výsledek v 18leté historii 
sbírky.  Většina vykoledované částky zůstane v regionu a 
pomůže k zajištění kvalitní péče o umírající, nemocné a 
znevýhodněné lidi.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65 %, 

což představuje částku 1 514 831 Kč. 

 
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V roce 2018 se 
v celé ČR vybralo přes 116 mil. Kč. Na Hlučínsku se letos do sbírky zapojilo 
311 skupinek, což představuje přibližně 1000 dobrovolníků. Další desítky lidí 
pak pomáhaly se zajištěním sbírky ve farnostech a na městských a obecních 
úřadech. Pro koledníky připraví Charita Hlučín poděkování v podobě 
pozvání do kina v Bolaticích.  
 

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, 
koledníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu 

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

 

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

 

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

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

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

