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Sudický zpravodaj č. 3/2019

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
uplynuly další dva měsíce a nás čekají prázdniny. Myslím, že letošní rok z mého pohledu nabral
neuvěřitelnou rychlost. V obci se koná plno akcí, plno investic jak kraje, tak obce. A někdy se mi
zdá, že čas utíká v kvapíkovém rytmu.
Květen nám začal ochlazením, které vydrželo několik dnů. Na horách padal sníh a některé dny byly
opravdu studené a my jsme museli ze šatníků opět vytáhnout zimní oděvy. Některé další dny se
proměnily ve dny letní, které hned na druhý den vystřídal studený den s deštěm, tak jako to bylo
třeba o druhém květnovém víkendu. Tři zmrzlí, neboli „ledoví muži” tak začaly studeným počasím.
Po třech zmrzlých se už snad počasí přehouplo a začalo být trochu tepleji, i když s častým deštěm. Předposlední
květnový týden byl opět ve znamení srážek, na některých územích Moravy i s přívalovými dešti. Naší oblasti se to
naštěstí vyhnulo. Poslední květnový víkend už byl celkem teplý a v posledním květnovém týdnu přišly opět srážky.
V pátek 7. 6. 2019 nás vzbudil prudký a vytrvalý déšť, který trval
skoro čtyři hodiny. Naštěstí žádné větší škody nenapáchal. Ovšem
hladina sudického potoka se během dopoledne zvedla až na
úctyhodných 150cm. Trochu tomu pomohla i demolice mostu, která
pak zvednutou hladinu udržovala na větší výši. Od pátku pak začalo
tropické počasí. V neděli 16. 6. 2019 přišly dvě krátké bouřky, jedna
v noci a jedna odpoledne. Prudký déšť vytrval vždy jen malou chvíli a
nenatropil žádné škody. Počasí na konci června pak bylo spíše
tropické s občasnými bouřkami.
Stavění máje bylo původně naplánované tradičně na 30. 4. 2019,
ale z důvodu špatných předpovědí počasí na odpoledne a večer bylo
po dlouhé ranní diskuzi přeloženo o týden později na 7. 5. 2019. Počasí bylo celkem přijatelné, jen ve večerních
hodinách už byla zima. Samotná akce začala oficiálně od 18:00 hod. Májku se podařilo postavit kolem 18:45 hod. a
poté bylo připraveno občerstvení. Od 19:00 hod. bylo i „karaoke” a v 20:00 hod. byl zapálen táborák. Děti si poté
mohly opéct špekáčky. Děkujeme všem pořadatelům a účastníkům za přípravu a realizaci této tradiční akce.
V sobotu 18. 5. 2019 se na střelnici konal XV. Ročník o putovní pohár starosty obce. Konečně vyšlo počasí a
proběhly krásné závody, o kterých se více dočtete uvnitř tohoto zpravodaje.
Akce na silnic I/46 pokračuje na přípravách demolice mostu,
bohužel bude třeba hodně trpělivosti, hlavně nás, kteří bydlíme
v bezprostřední blízkosti.
V základní škole začala vestavba nové „jazykové učebny”.
Samozřejmě s tím je spojeno plno další práce, které se budou týkat
stavby i zeleně a vydláždění prostoru za školou. S tím je take
spojena i bezpečnost dětí ve škole. Začne se výměnou střešní
krytiny, která bohužel už nesplňuje svou funkci a než by nám do
nové učebny mělo zatékat, tak se zastupitelstvo rozhodlo k její
rekonstrukci. Čeká nás tedy plno práce a to nejen ve škole, ale i na
dalších letošních úkolech. Během následujících měsíců nás bude
čekat rekonstrukce ulice Kostelní a pak rekonstrukce chodníků na Ratibořské (levá strana). Zároveň je v běhu získání
nového dopravního vozidla pro dobrovolné hasiče, protože vozidlo Nissan pomalu dosluhuje.
pokračování na str. 2
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V sobotu 1. 6. 2019 proběhl na hřišti Dětský den. O jeho průběhu se
dovíte více uvnitř tohoto zpravodaje. Večer pak bylo i kácení máje,
který v letošním roce vyhrál Petr Halfar a já jsem to nebyl .
V pátek 7. 6. 2019 se uskutečnila na hřišti další letitá akce a to
tradiční „smažení vajec”. Jako vždy se začátek rozbíhal pozvolna, ale
nakonec se nás i vajec sešlo dost, aby smaženice byla chutná a
výborná. Postupně se přidávalo sádlo, špek, cibule, kedlubny,
ředkvičky, houby, salámy, klobásy a nakonec samotná vajíčka. Těch
bylo letos celkem 303 ks, takže krásné číslo a opět výborná pochoutka.
Kolem deváté večer už pak nebylo po smaženici ani památky. Dospělí
se pak ještě zdrželi za hlaholu kytar a oběma kytaristům děkuji. Děkuji všem, co přišli, co přiložili ruku k dílu a taky
těm, co smaženice chutnala a za rok „ahoj”.
V sobotu 8. 7. 2019 naší obcí probíhal XII. Ročník půlmaratónu Kietrz – Rohov –
Kietrz. Bylo krásné letní počasí, které dalo všem závodníkům pořádně zabrat. Naši
dobrovolní hasiči pak řídili akci přes naši obec, musela se udělat oklika kvůli
demolici mostu. Také rozmístili dvě občerstvovací stanice a pro běžce byla
k dispozici i mlžná brána k osvěžení. Děkuji našim dobrovolným hasičům a běžcům
mnoho kilometrů bez nehody.
Rád bych opět upozornil na jeden nešvar v naší obci. Někteří naši spoluobčané
si totiž pletou Oldřišovský potok se skládkou, kde odhazují, co je napadne. Ani se mi
nechce psát, co všechno pak jde v potoku na konci naší obce vidět. Asi by se totiž mohlo někomu udělat špatně.
Proto Vás žádám a apeluji na dobré mravy. V případě zjištění pachatele těchto činů dojde k jejich postihu.
Ve středu 19. 6. 2019 jsme se společně s učiteli naší základní školy rozloučili na Obecním úřadě s žáky deváté
třídy. Krátké rozloučení, pár společných fotek, podpis do pamětní knihy a pro každého malý dárek. Nakonec přípitek
s učitelským sborem. No a v pátek už pro děti začaly prázdniny a pro nás ve škole plno práce na vestavbě nové
jazykové učebny.
O víkendu 22. a 23. 6. 2019 se na náměstí konal tradiční Odpust. V sobotu to začalo karnevalem se skupinou
„Golden Hits”. Náměstí už bylo snad plné od osmnácti hodin. Kapela hrála skvěle, v deset hodin večer jsme viděli
krásný ohňostroj a pak hudba, pro některé do samotného rána. V neděli v kostele svatého Jana Křtitele slavnostní
mše svatá a odpoledne pak už samotné odpustové oslavy. Vystoupení se střídalo jedno za druhým, několik
vystoupení mažoretek Leidis, mezi tím vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Pak zase chvíli Plazi v akci,
nádherné vystoupení našich dobrovolných hasičů, vystoupení akrobatů Intrikáři a nakonec kouzelnice Radana.
K tomu se každý mohl vyfotit s hady nebo si je i pohladit. Za restauraci pak mobilní planetárium, kde jste si mohli
třeba na chvíli oddechnout od samotných oslav. Počasí jsme měli zřejmě vymodlené, protože i když v sobotu večer
zapršelo, tak nám počasí vyšlo a bylo příjemně pod mrakem. Děkuji všem spolupořadatelům
odpustu ve stáncích a všem zaměstnancům obce za pomoc při přípravách a úklidu našeho odpustu.
Na závěr bych rád poděkoval dárcům krve z naší obce a to panu Petru Jurečkovi za 250 odběrů
krve a panu Pavlu Týnovi za 160 odběrů krve. Oba jmenovaní budou odměněni malým dárkem.
A máme za sebou první polovinu letošního roku. Zase to rychle uteklo, před námi prázdniny a
doba dovolených. Dětem přeji krásné prázdniny a nám dospělým příjemně strávenou dovolenou.
Hlavně vše v klidu a ve zdraví. Načerpat sílu a pak se znovu vrhnout do práce.

Petr Halfar, starosta




Okénko – příspěvky našich čtenářů

Nevšední rána
Ráda pozoruji vycházející slunce, které se každý den v plné své síle vydává na svou pouť rozdat
všem lidem radost a naději, že je bude provázet a stále svítit.
Často a ráda pozoruji kapky ranní rosy v čerstvě posečené trávě. Po dešti v záři sluníčka vypadají
jako malé svítící hvězdičky, které popadaly z nebe, aby se při východu slunce s prvními paprsky
v kapkách vykoupaly a nabraly nový třpyt, zbarvený do různých odstínů barev. Podařilo se jim
tak proměnit obyčejný trávník na zahrádku plnou lesku a jasu, potěšit unavené oči i duši,
vtisknout laskavost a něhu do našich srdcí, dodat svěžest mysli i tělu. To všechno mi přinesly a
daly, než rosu vypilo slunce a žíznivá tráva. Rosa opadla a hvězdy se přestěhovaly na nebe, aby mohly znovu obléknout své
zářivé večerní šaty a jako malá světélka zvědavě shora nahlížet do našich příbytků.
Věřím, že každý určitě někde máme tu svoji hvězdu na nebi i kapku v trávě. Přeji Vám, aby jste je také našli.
„Úsměv Vám sluší“
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Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče
voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc děkujeme!
Spoluobčanům
- za zametání, úklid chodníků a cest
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…)
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, cvičení, školení a plnění úkolů v rámci projektu Ready
To Help, půlmaraton, soutěže v požárním sportu
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci obce při fotbalových utkáních, stavění a kácení máje
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování, pohár starosty
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
- Sdružení STROM za akce pro děti, dětský den
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ a zvelebování areálu školy, spolupráce na
projektech, rekonstrukce ZŚ
- chrámovému sboru za reprezentaci 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


Akce na další období:
Sobota

Sobota

Sportovní slavnost, na hřišti TJ Sokol Sudice, celý den fotbalové
zápasy, hudba, kolo štěstí, domácí speciality, kýta, uzená
žebra a další překvapení
24.08.2019
Rozloučení s prázdninami, v podvečer a večer na hřišti
TJ Sokol Sudice, tentokrát v podobě opékání buřtů a letního
kina
03.08.2019



UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany, že 31.8.2019 končí splatnost poplatku za komunální odpad za
rok 2019. Poplatek činí 540,- Kč na poplatníka. Občané, kteří doposud poplatek
neuhradili, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce
– 1649306359/0800, variabilní symbol – 1340(č.p.), příklad – dům s č.p. 20 – 134020.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nájem obecních pozemků v roce 2019 – do 15. 07. 2019 !!!
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Rekonstrukce hasičárny ▼

Stavění máje – pátek 07.05.2019 ▼

Smažení vajec – pátek 07.06.2019 ▼
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Natáčení pohádky – 17.5. a 18.5.2019 ▼
Kostel sv. Jana Křtitele se stal 17.5. a 18.5.2019 centrem pozornosti filmového štábu České
televize Brno, který zde natáčel pohádku s názvem „Princezna a půl království“. Tuto
pohádku diváci zhlédnou na televizních obrazovkách během Vánoc. Mezi herci jsme mohli
zhlédnout Evu Josefíkovou, Matouše Rumla, Veroniku Freimanovou, Jakuba Prachaře,
Marka Ebena, Maroše Kramára a jiné. Natáčelo se uvnitř kostela i v jeho okolí. Pan farář
uvolnil filmařům faru, ve které jim poskytl zázemí. Filmaři také oslovili několik našich občanů
do komparzu.
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu v mikroregionu
Hlučínska-západ a jednotlivých členských obcí
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se v České republice konaly již v pořadí čtvrté volby do Evropského
parlamentu (první v roce 2004). Výsledky voleb určily složení Evropského parlamentu na období dalších pěti let. Česká republika
volila 17 zástupců z celkového počtu 751 poslanců.
Celostátní výsledky voleb jsou obecně známy, my ovšem přinášíme výsledky za mikroregion Hlučínska-západ, kdy také
upozorňujeme na nejvýraznější rozdíly mezi vůlí voličů u nás a v rámci celé České republiky. Součástí je i informace o volební
účasti. V závěru pak naleznete výsledky voleb za jednotlivé obce. Data pro tento materiál byla čerpána z Českého statistického
úřadu prostřednictvím portálu www.volby.cz.
Jak vidíme v grafu, v našem mikroregionu byl o volby do Evropského parlamentu velmi malý zájem. K volebním urnám se
dostavila pouze pětina oprávněných voličů, to je méně než v okrese Opava, i když i ten zaostává za celorepublikovým průměrem.
Nejvyšší volební účast byl zaznamenán ve Velkých Hošticích, následovaly Služovice a Strahovice. Naopak nejméně voličů přišlo
k volebním urnám v Sudicích (pouze 16,57 %).

Tabulka 1 Volební účast (absolutně) v porovnání
Hlasování
Počet voličů
Počet vydaných
obálek
Počet platných
hlasů
Volební účast

Hlučínsko-západ

Okres Opava

ČR

22 082

143 474

8 316 737

4 436

34 508

2 388 304

4 399
20,09%

99,17%

34 232

99,20%

2 370 765

24,05%
Zdroj: ČSÚ : volby.cz, 2019, vlastní zpracování.
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◄ Volební komise v Sudicích
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XV. ročník střeleckého závodu,
O putovní pohár starosty obce Sudice,
který se konal 18. května 2019 na střelnici v Sudicích.
Tak jako každý rok začínáme krátkým článkem o průběhu střeleckých závodů, počasím. V průběhu celého
týdne pršelo. Až v pátek se počasí umoudřilo a v sobotu bylo krásně slunečno, prostě nádhera.
S napětím jsme čekali na střelecký výsledek pana Miroslava Kyčerky, který v loňském roce zvítězil. Pokud by
tedy v letošním roce opět vyhrál, stal by se vlastníkem putovního poháru. Nestalo se tak, vítězem letošních závodů se
stal pan David Tesař s výsledkem 289 bodů.
Tak jako v minulosti, tak i letos jsou závody slavnostnější, tedy XV. ročník závodu. To znamená, že závodník
s nejmenším počtem bodů dostává diplom za poslední místo a je mu vráceno startovné. Je to více méně proto, aby
byli všichni závodníci v tento den spokojení. Každý je rád, že není poslední a poslední má také radost.
V letošním roce se závodu zúčastnilo 17 střelců, což je o dva méně než v předcházejících letech. V kategorii
žen se zúčastnily dvě závodnice a v kategorii juniorů jen jeden závodník. Střílí se 2 x 15 ran v leže na vzdálenost 50
metrů.
Zahájení a vyhodnocení závodu byl přítomen starosta obce, pan Petr Halfar. Touto cestou mu děkujeme a
http://www.obecsudice.cz/,
Ve spodní části článku jsou k nahlédnutí jednotlivá umístění střelců v uvedených kategoriích a jejich výsledky.

Kategorie MUŽI :
1 místo
2 místo
3 místo

David
Jan
Miroslav

Tesař
Vilkus
Kyčerka

SSK Hlučín
SSK Hlučín
SSK Hlučín

289 bodů
287 bodů
286 bodů

Kategorie ŽENY :
1 místo
2 místo

Markéta
Hana

Odstrčilová
Vladařová

AVZO Neplachovice
AVZO Neplachovice

281 bodů
280 bodů

Konečný

AVZO Neplachovice

257 bodů

Kategorie JUNIOŘI :
1 místo
Tomáš

Všem, kteří uspěli gratulujeme a těšíme se na další závody. S pozdravem členové střeleckého klubu Sudice.
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Dětský den – 1.6.2019 ▼
V sobotu 1.6. kolem 15:00 se fotbalové hřiště začalo plnit dětmi a indiány. Začal totiž Indiánský dětský den. Paní
učitelky ze ZŠ a MŠ Sudice připravily nádherné indiánské kulisy a vymyslely indiánské hry. Celé odpoledne otevřely
svým představením děti z mateřské školy a družiny. Poté již mohly všichni plnit indiánské úkoly, aby za ně pak dostaly
balíček s překvapením a nanuk na osvěžení. Po celé odpoledne mohly využít také různých nafukovacích atrakcí. Byl
pro ně připraven vodní fotbálek, gymnastická plocha, zorbingové koule a pro nejmenší skákací hrad. Později
odpoledne se pak přijeli ukázat i dobrovolní hasiči ze Sudic se svým hasičským autem a po ukázce hasičské techniky
dětem nastříkali na trávník tolik oblíbenou pěnu, ve které děti dováděly ještě i po bohaté tombole, jejíž losování se
odehrálo okolo 18:30. Poté již přišli na řadu členové TJ Sokol Sudice, kteří vylosovali výherce májky a také ji pokáceli.
Celým odpolednem a následně také večerem nás hudbou doprovázel DJ Marek.
Pevně věřím, že se dětem i letošní Dětský den moc líbil a moc děkuji všem, kteří se na něm podíleli, ať už finančními
dary nebo přiložili ruku k dílu při přípravě nebo v prodeji.
Na závěr ještě jedna výzva. Aby se mohly nadále pořádat takovéto akce, potřebujeme pomoc rodičů. Uvítáme každou
pomocnou ruku 
Za STROM Pavla Komárková
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Vystoupení dětí ke Dni matek
K měsíci květnu neodmyslitelně patří svátek všech maminek – Den matek. Pro své
maminky a babičky si děti z mateřské školy a žáci 1. stupně základní školy připravili pěkný program plný básní,
hudebních přání, zpěvů, tanců a parádní tečku za vydařeným odpolednem udělala bajka z ptačí říše. Den matek je
svátek slavený po celém světě, a protože máme moc šikovné děti, program zpestřilo přání dětí ke Dni matek
v několika jazycích – německém, anglickém a italském. Na závěr děti popřály všem zúčastněným maminkám krásný
svátek a předaly malý dárek. Radost dětí a potěšení jejich maminek je pro nás velkou odměnou!
Mgr. Kateřina Hrubá





Anglie plná zábavy 6. – 10. 5. 2019
Začátkem května se uskutečnil zájezd naší školy s CK Scholare Brno.
Vybrali jsme si zájezd s bohatým programem plným atrakcí. Viděli jsme
Londýn shora – z London Eye, obřího kola se zavěšenými kabinami, které
je umístěno na jižním břehu řeky Temže. Přes Temži jsme projeli v kabinové
lanovce, také jsme cestovali the Tube – londýnským metrem, nakonec byla
i cesta lodí ze severního Greenwiche do Westminstru. Big Ben u
Westminstru jsme viděli jen zahalený do plachet na lešení, protože probíhá
rekonstrukce této známé stavby. Tolik z Londýna, který stojí za návštěvu
pokaždé, když navštívíme Anglii.
Zmíněné atrakce v okolí Londýna jsme si také velmi užili. Navštívíli jsme
Windsor, kde se nachází královské sídlo současné vládnoucí rodiny.
V tomto městečku se nachází největší Legoland v U.K. ( United Kingdom).
Všechny atrakce jsme vyzkoušeli a viděli i různé stavby a části měst z celého světa – v jejich miniaturní podobě, ale
všechny byly postaveny ze stavebnice Lego. Rovněž jsme navštívili studia Warner Bross nedaleko Londýna, ve
kterých jsou umístěny expozice s interiéry z natáčení filmů o Harrym Potterovi. Půl dne jsme strávili v těchto studiích
a druhou polovinu dne jsme věnovali muzeu voskových figurín – Madame Tussauds v Londýně. Poslední atrakce,
kterou jsme si užili, bylo See Life Aquarium, obří akvária s mořskými živočichy a rostlinami kousek od London Eye.
Jedinečná zkušenost je setkání s angličtinou v hostitelských rodinách, ve kterých jsme přespali dvě noci. Zkusili jsme
si svoje dovednosti v cizím jazyce a zjistili jsme, že je třeba hodně se učit,
abychom si mohli cestovat a používat angličtinu k dorozumění kdekoliv na světě.
Cesta na ostrovy a zpátky do České republiky byla dlouhá a namáhavá, ale zažili
jsme skvělou jízdu s řidiči společnosti Transit Expres, Petr Haltof z Ostravy. Řidiči
byli příjemní a usměvaví, což tvořilo krásnou atmosféru v autobuse.
Na cestě nás doprovázely paní učitelky Romana Synková a Petra Ratajová, které
si i přes maximální pracovní vytížení během zájezdu vše parádně užily.
Splucestující byli žáci a učitelky ze školy Jiřího z Poděbrad, ve Frýdku.
Cesta se povedla, všichni jsme si výlet užili a zároveň jsme si přivezli poznatky o
angličtině a motivaci NAUČIT SE POŘÁDNĚ ANGLICKY !!!
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„Noc v družině aneb… Cesta za pokladem“
Řekne-li se „Noc v družině“, přinejmenším nás to zaujme. Spaní v družině, resp. ve škole rozhodně
neznamená pouhé přespání. Naopak – je to jedno velké a nezapomenutelné dobrodružství. A jedno takové
velké dobrodružství prožili žáci školní družiny naší školy z pátku 24. 5. na sobotu 25. 5. 2019. Než všechny děti
dorazily, žákyně deváté třídy s pomocí paní vychovatelky Ester Medkové vše připravily. Po připomenutí bezpečnosti,
harmonogramu a pravidel her se děti rozdělily do týmů a přesunuly se do pískovny. V pískovně začala první týmová
hra, kde děti chodily po různých stanovištích lesem až na rozcestí Rohova. Při přesunu do školy zpět už na děti
čekala další „Hra s papírem“, kde děti hledaly v areálu školy indicie, které ve večerních hodinách použily. A po naší
oblíbené pizze začala okolo dvacáté druhé hodiny večerní „Noční hra“ neboli „Úniková hra“, kde všichni odvážlivci
chodili po škole s baterkou a hledali klíče od různých vchodů. Ráno nechyběla naše oblíbená rozcvička, snídaně,
úklid a vyhlášení nejlepšího týmu.
Doufám, že se všem žákům „Noc v družině“ líbila, že si ji užili, protože tohle „spinkání“ bylo naše poslední. Tímto bych
chtěla poděkovat našim vychovatelkám Ester Medkové a Monice Fojtíkové a paní učitelce Haně van der Laan za
uskutečnění této akce a za pomoc! 
Klára Michalíková, žákyně 9. třídy
Ester Medková, DiS.













Pasování předškoláků v MŠ
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme se sešli na fotbalovém
hřišti, abychom se slavnostně rozloučili s našimi
předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do
1. třídy. A také proto, aby děti složily zkoušku
odvahy tím, že splní úkoly a najdou poklad,
tentokrát v indiánském stylu. Slavnostně ustrojení
předškoláci vykouřili dýmku míru, vypili indiánský
mok a pak mohli plnit úkoly. Indiánský pozdrav,
krocení divokých koní, střelba do terče, vázání
tkaniček, hod sekerou, ještě jsme si vyrobili
indiánský lapač snů. A pak nastalo hledání
pokladu. Nebylo to lehké, mohl být ukrytý kdekoliv.
Ale naši šikovní indiáni si poradili a poklad po
chvilce objevili. Dárky bylo třeba hned vyzkoušet.
Děkujeme rodičům a dětem za krásné překvapení
– srdcový dort a velký lapač snů s fotkami
předškoláků pro nás p. učitelky.
Radka Malchárková
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Výlet 3. třídy na Landek
V úterý 18.6.2019 jsme vyjeli autobusem do Ostravy-Petřkovic, abychom navštívili Hornické muzeum Landek. Na
programu byla prohlídka baňské záchranářské expozice, proto jsme sfárali do podzemí. Zde nás provázel zkušený
pan průvodce, bývalý havíř. Hodinová prohlídka byla velice zajímavá. K vidění byly nejrůznější důlní kombajny,
nakladače a hornická technika z dob minulých. Největším zážitkem pro děti byla dýmnice, kde si vyzkoušely, jak
musejí být záchranáři obratní, aby mohli dobývat uhlí i ve stísněných podmínkách. Po exkurzi následovala zastávka
v Hlučíně se zaslouženou zmrzlinou.
Výlet se velice vydařil, odnesli jsme si spoustu nových informací a zážitků.
za 3. třídu tř. učitelka Jaroslava Ratajová




FLORBALOVÝ TURNAJ TŘÍD VE FLORBALU
Jako každý rok, tak i letos, probíhal florbalový turnaj určený všem třídám na naší škole. První hrací den si to mezi
sebou rozdali žáci nižšího stupně, kteří hráli 2 x 4 min. Druhý den patřil starším žákům a ti hráli 2 x 5 minut. Vítězem
turnaje pro nižší stupeň se stala 4. třída a vyšší stupeň ovládla 8. třída.
Výsledky turnaje nižší stupeň:
1.
4. třída
2.
5. třída
3.
3. třída
4.
1. třída
5.
2. třída
Nejlepší hráč turnaje: Marcel Konečný
Nejlepší hráčka turnaje: Michaela Švanová
Nejlepší brankář turnaje: Prokop Hartmann
Výsledky turnaje vyšší stupeň:
1.
8. třída
2.
9. třída
3.
5. třída
4.
6. třída
5.
7. Třída
Nejlepší hráč turnaje: Mikuláš Prasek
Nejlepší hráčka turnaje: Markéta Obrusniková
Nejlepší brankář turnaje: Matěj Švan
Mgr. Ondřej Pekárek
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Atletický čtyřboj v Chuchelné
V rámci naší spolupráce se 5. 6. 2019 uskutečnil 2. ročník atletického čtyřboje v Chuchelné. Tohoto čtyřboje se
zúčastnila ZŠ Píšť, Bohuslavice, domácí Chuchelná a také my. Soutěžilo se v těchto disciplínách: skok daleký, běh
na 600 a 800 m pro mladší kategorii, pro starší 800 a 1000m, hod kriketovým míčkem a sprint na 60 m. Naši školu
reprezentovali tito žáci:
Mladší kategorie: Michaela Švanová, Eliška Pekárková, Maxmilián Slanina, Antonín Halfar a Marcel Konečný.
Starší kategorie: Jan Boček, Jakub Mrovec, Karolína Šromová, Tereza Ševčíková a Ester Mrvová.
Mladší kategorii se podařilo obsadit
1. místo. V této kategorii naprosto
dominovala Eliška Pekárková, která
vyhrála 3 disciplíny a také Marcel
Konečný, kterému se podařilo totéž.
Starší kategorie byla také moc
úspěšná a vybojovala nádherné 2.
místo. Na konci soutěže bylo
vyhlášení nejlepších výsledků dne ve
všech
4
disciplínách.
Eliška
Pekárková ovládla a porazila i starší
žáky ve sprintu na 60 m a běhu na
600 m. Marcel Konečný zase
překonal všechny žáky i žáky 9. třídy
v hodu kriketovým míčkem a Jakub
Mrovec ovládl skok daleký. Všechny
žáky musíme pochválit za vzornou
reprezentaci školy a základní škole
Chuchelná musíme poděkovat, že
nás na tento báječný den zase
pozvala.
Mgr. Ondřej Pekárek



GRASSROOTS DAY CUP V OPAVĚ
Ve středu 12. 6. 2019 proběhl v areálu SFC Opava v opavských Městských sadech fotbalový turnaj pro mládežnická
mužstva opavského okresu. Jednalo se o turnaj, který probíhal na malém hřišti s umělým povrchem a byl určený pro
žáky ročníku 2008 a mladší. Hrálo se systémem 4 + 1 na 2 x 9 minut. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů: Slavia Opava,
Kylešovice, Kravaře, Bohuslavice, Holasovice a Sudice.
Podařilo se nám všechny zápasy vyhrát a obsadit tak zcela zaslouženě 1 místo. Nejlepším střelcem turnaje se stal
Antonín Halfar, který nastřílel 18 gólů.
POŘADÍ TÝMŮ:
1. ZŠ SUDICE
2. KYLEŠOVICE
3. KRAVAŘE
4. SLAVIA OPAVA
5. HOLASOVICE
6. BOHUSLAVICE
Naší školu reprezentovali: Antonín Halfar, Michal Mrva, Josef
Halfar, Vít Halfar, Matěj a Míša Švanovi a Tomáš Závěšický
ze Strahovic. Všem žákům moc děkujeme za úspěšnou
reprezentaci školy.
Mgr. Ondřej Pekárek
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Olympiáda školních družin v Chuchelné
6. června jeli vybraní žáci reprezentovat naši školu na „Olympiádu školních družin“, která
se konala na Základní škole v Chuchelné. O celkové vítězství bojovalo tentokrát 8
družin.
Vybrané disciplíny: skok do dálky, přeskoky přes překážky, běh na 50m, plížení, hod
diskem na cíl a štafeta. Naše družstvo si vedlo znamenitě, vydalo se ze všech sil a moc
si přálo zvítězit. A taky zvítězilo…
„Naši olympionici“ získali nádherné PRVNÍ MÍSTO! Gratuluji!
Ester Medková, DiS.


Naučná stezka „Příroda za rohem Rohova“
Ve středu 12. 6. 2019 vyrazili žáci 2. a 3. třídy nově vybudovanou naučnou stezkou s odborníkem na slovo vzatým
p. Czernikem.
Vyšli jsme u základní školy k lesíku kolem opraveného památníku až ke „Kozímu mostku“ u
Krzanowic a zpět po „Stromkové cestě“ na Rohov a zpět do Sudic. Prošli jsme většinu trasy a s námi šlo i sluníčko,
které nám trochu stěžovalo cestu. Vždy jsme se zastavili u informačních tabulí, kde nám vše bylo vysvětleno. Byl to
horký den, kde jsme se hodně dozvěděli, něco jsme si i připomněli a na závěr byly děti obdarovány produkty firmy
Semix, která vyrábí produkty bez palmového oleje.
Mgr. Jaroslava Ratajová



Poslední den ve škole

školu opustili:

Jiří Balarin, Jan Bárta, Kristýna Bouchalová, Marie Hluchníkobá, Ondřej Halfar, Pavla
Fojtíková, Šárka Kryštofová, Vendula Kubettová, Jakub Kupec, Klára Michalíková, Jakub
Mrovec, Matěj Murcek, Markéta Obrusníková, Josef Svoboda, Karolína Šromová, Matyáš
Štědroň, Denisa Zámečníková
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Sudický odpust – 22. a 23.6.2019 ▼
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Fotbalové okénko








4. 5. 2019 Šilheřovice B – Sudice 3-1, branka Sudic: Kalmus
12. 5. 2019 Sudice – Chuchelná B 8-2, branky Sudic: Riemel 4, Lellek 3, Baránek 1
18. 5. 2019 Hať B – Sudice 1-3, branky Sudic: D. Havranke 3,
26.5.2019 Sudice – Bolatice B 4-9, branky Sudic: D. Havranke 2, Riemel a Zeman 1
2. 6. 2019 Darkovice B – Sudice 2-4, branky Sudic: Plachtzik, Vítek, D. Havranke 2
9. 6. 2019 Sudice – Kozmice B kontumačně 3-0 soupeř se nedostavil
15. 6. 2019 Štěpánkovice B – Sudice 5-5, branky Sudic: Riemel 3, D. Havranke 1 a Vítek 1
Konečná tabulka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sudice – Bolatice

Šilheřovice - Sudice

FK Bolatice B
TJ Sokol Závada
FC Dolní Benešov B
TJ Sokol Bělá
SK Bohuslavice B
SK Meteor Strahovice B
TJ Sokol Sudice
TJ Sokol Štěpánkovice B
TJ Sokol Kozmice B
FK Darkovičky B
TJ Spartak Chuchelná B
TJ Sokol Šilheřovice B
FK Darkovice B
TJ Sokol Hať B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21 0
17 3
13 7
13 5
13 3
12 5
12 4
10 8
11 4
9 7
8 2
6 2
5 3
3 5

Hať - Sudice

5
6
6
8
10
9
10
8
11
10
16
18
18
18

134:49
90:47
79:57
68:45
71:61
63:62
84:86
76:59
64:75
54:66
45:70
45:89
43:100
43:93

63
54
46
44
42
41
40
38
37
34
26
20
18
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Mikroregion Hlučínsko-západ se zajímá o možnosti, jak
rozšířit nabídku sociálních služeb
Dalo by se říci, že již několik posledních let se, ať už jednotlivé obce samostatně
nebo společně například v rámci mikroregionu, snaží hledat způsoby, jak rozšířit nabídku sociálních služeb
v našem okolí, a to nejen zvýšením počtu poskytovatelů sociálních služeb, ale také podporou neformálních
skupin a spolků. Je to ovšem běh na dlouhou trať, to všichni víme.
Dlouhodobým cílem v České republice je přechod od institucionální péče (umístění těch, kteří potřebují péči
ve velkých zařízeních) k péči domácí či komunitní (tedy v přirozeném prostředí). Zde hrají důležitou roli
obec, rodina, přátelé ale také různé spolky či svépomocné skupiny – tedy ona komunita. Pečování o naše
blízké v rodinném prostředí je (a doufejme, že i nadále bude) pro nás typické, stejně jako široká základna
spolků a sdružení. Spolky totiž hrají důležitou roli v aktivizaci a trávení volného času lidí všeho věku.
Když si toto všechno promítneme – nabízí se pro nás komunitní péče jako téměř ideální, protože umožňuje
zapojení jak rodin, tak právě spolků. Zástupcům našeho mikroregionu se v závěru dubna tohoto roku
naskytla možnost načerpat nové zkušenosti z provozu jednoho takového komunitního centra, které je
poskytovatelem sociálních služeb, zázemím pro zájmové skupiny, kulturním centrem a nabízí celou řadu
dalších aktivit. V rámci takzvaného sdílení dobré praxe k nám (akci
hostil Obecní dům v Rohově) zavítala ředitelka Mezigeneneračního a
dobrovolnického centra TOTEM, z. s. paní Bc. Vlasta Faiferlíková, a
to až z daleké Plzně. To vše jen proto, aby se s námi podělila o cestu,
kterou za 20 let své existence s TOTEM, z. s. absolvovali. A že je to
dlouhá doba a počátky nebyly vůbec jednoduché – to je asi to
nejdůležitější poselství, které si můžeme odnést. Dnes je TOTEM, z. s.
ovšem významnou a nedílnou součástí poskytovatelů sociálních služeb
v Plzni a přilehlém okolí. Zároveň nám byl SOUSEDÉ plus®, který
má mezinárodní přesah a svůj původ v Rakousku. Jedná se o tzv.
dobrovolnický projekt, ve kterém hraje hlavní roli sousedská výpomoc
a jeho hlavním cílem je umožnit co nejdéle setrvat lidem potřebujícím
péči, žít ve svém přirozeném prostředí. Platidlem je zde hodina –
například soused vám za hodinu poseká trávník a vy jej budete
doučovat cizí jazyk nebo cokoliv jiného. I u nás je dobrým zvykem si
mezi sousedy pomáhat. Toto je jedna z forem, kterou bychom mohli
do budoucna rozvinout.
Možná vás napadá otázka – proč tohle všechno? Odpověď se sama nabízí – mnohé obce již nyní mají
prostory či dokonce záměry na vybudování zařízení obdobného typu a rádi se tak dozví a poučí zejména o
počátečních úskalích a záležitostech souvisejících s běžným provozem a také financováním. K tomu byly
směřovány také dotazy zúčastněných. I když s velkou pravděpodobností nemá žádná z našich obcí ambice
vybudovat tak velké centrum, jakým je TOTEM, z.s. v Plzni, inspiraci nám to jistě přineslo
a věřme, že ji v budoucnu náležitě využijeme. Navíc nyní víme, kam se případně obrátit o radu či pomoc.
Závěrem bychom chtěli poděkovat starostovi obce Rohov a všem zaměstnancům obecního úřadu za
poskytnutí prostor a perfektní zajištěním celé akce. Naše velké poděkování patří samozřejmě také paní
ředitelce TOTEM, z. s. Bc. Vlastě Faiferlíkové, že k nám zavítala a podělila se o své zkušenosti. Děkujeme!
Pro zájemce – více o TOTEM, z. s. Plzeň naleznete na internetových stránkách: http://www.totemplzen.cz.
Mgr. David Adamec
Centrum společných služeb mikroregionu Hlučínska-zápa
www.hlucinsko-zapad.cz
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

V. Historie církevní obce a škol v Sudicích
1.

K historii sudických škol

V „Obecní pamětní knize“ informoval Max Schichor obsáhle a podrobně o čkolních poměrech v Sudicích.
Tímto článkem by měly být představeny v historickém rámci místněhistorické události na poli školství v období
1800 až 1920.
Se založením města Sudice kolem roku 1220 byl současně založen také farní kostel a jak bylo tehdy běžné
také městská farní škola. Neexistuje pro to v současnosti sice žádná podklad, ale z nasazení sudických obyvatel
do vysokých správních funkcí v Ratiboři a rektora v Opavě lze usuzovat, že školní vzdělání a studium měly už
velice brzy vysoké postavení.
V roce 1331 byl jeden ratibořský člen rady pojmenován Heymanno de Czudicz (COS II.S.132) a roku 1361
jeden jménem Christian Czaudizcz. V roce 1403 byl magistr Johann von Zauditz rektorem opavských škol.
Farní školy z časného období osídlování patřily k městským farním kostelům a byly podřízeny dohledu farářů.
Teprve v 15. století byly založeny školy také na jiných farních místech. Weltzel stejně tak jako Hofrichter dokazují
na několika místech Hlubčicka/Krnovska již velice časná zakládání škol. Díky tomu, že na osídlování území
ležícího severně od řeky Opavy se silně podíleli olomoučtí biskupové a moravské kláštery, není tato skutečnost
zarážející.
První takzvané kostelnické, varhanické nebo farní školy byly čistě zařízeními církve, pocházející z klášterních
a chrámových škol raného středověku a byly určeny k tomu, zprostředkovat mládeži články víry křesťanství.
18
U Koslera čteme v jeho článku o pruské politice obecných škol :
„Původně byl farář učitelem a vyučoval ještě dnes také náboženství, ale pozvolna přenášel zbylé vyučování,
ale také vštěpování církevní látky téměř úplně na varhaníka. Varhaník, nebo ten, kdo vedl vyučování, měl úkol
vštěpit mládeži katechismus, církevní písně a motlitby a naučit je číst.
Psaní a počítání nebyl církevní vyučovací předmět a proto se jim jen zřídka učilo.“
Také během reformace, když byly Sudice úplně evangelické, se muselo učit se stejným obsahem, neboť
v krnovském knížectví existovala doporučení o používání modlitebních knížek a zpěvníků pro věřící. Za
protireformace kolem let 1660/1690 se hledaly zakázané spisy také u obyvatel Sudic. Takže vysoký podíl
Sudičanů musel tehdy umět číst a psát. Církevní knihy z doby reformace se nezachovaly, a tak nám dnes chybí
důležité dokumenty o této době.
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Poznámka o Sudické škole pochází teprve z roku 1672. V opavské děkanské matrice se píše :
„Kantor má volný byt. Dům ale v tomto roce vyhořel (1672). Bude vystaven obcí. Vedle toho má zahradu a
nevelký kousek pole. Z každého načerno uvařeného piva obyvatel dostane půl urny piva druhé třídy.
Pro dobytek dostane měřici luštěnin. Má nárok také na 200 bochníků chleba. Za zvonění dostane od města 2
měřice obilí, z Pietraszyna 5/4, z Rohova 2/4, ze Sciborzyc ¾ a od faráře za stravu, kterou mu musí poskytovat o
nedělích a svátcích 4 měřice obilí a 2 měřice ovsa. Za zpěv pašijí dostane od kostela 8 císařských grošů.
Církevní otcové nedostanou nic, protože jsou osvobození od noční hlídky.“
Podle tohoto zjištění byla Sudická škola kompetentní také pro žáky z Pietraszyna, Rohova a Sciborzyc. Podle
20
Wolného obnášel „počet duší“ Sudické farnosti 2215 katolíků a 870 nekatolíků mluvících moravsky nebo
německy. To znamená, že jen část dětí navštěvovala tuto školu. Školní povinnost tehdy ještě neexistovala.
Stěžejní změna ve školství se uskutečnila po obsazení Slezska Pruskem v roce 1742. Silněji a ve větším
rozsahu než tomu bylo doposud zasáhl nyní stát do rozvoje nižšího školství.
Notifikačním patentem z 15. ledna 1742 král přiřadil evangelické školy úřední oblasti konzistoří, které byly
zřízeny při vrchních úředních vládách v Glogowie a Vratislavi.
Katolické školy zůstávají pod vedením Vratislavského knížecího biskupského generálního vikariátu.
18

Kosler, Alois: Die preußische Volksschulpolitik in Oberschlesien 1742 – 1848
Viz. Pamětní kniha obce Sudice
20
Wolny, Gregor: Kirchliche Topograpie der Olmützer Erzdiözese, 1862
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Pořízením škol, učitelů, peněžních prostředků a vnější správou se zabývali vrchní úřední vlády v Glogowie a
Vratislavi, které měly také státní moceské prostředky.
Na počátku pruské vlády se nacházelo školství ještě v nuzných začátcích. Existovalo sice pár škol ve
městech a také v několika farních místech jako v Sudicích, ale nedalo se tehdy mluvit ještě o systematickém
vzdělávání obyvatelstva.
Učitel neměl žádné zvláštní vzdělání. Byl vhodným tehdy, pokud uměl číst, psát a hrát na varhany.
Provozoval vyučování jako vedlejší činnost vedle řemesla nebo rolnictví. V ratibořském archipresbyteriátu byl
učitel zpravidla rolníkem, žil z výnosu svého pole a z naturálií, které dostával jakožto učitel, tak i jako varhaník při
různých příležitostech a pobíral jen vlice málo peněz. Jen zřídka existuje zpráva o tom, že měl učitel k dispozici
dobrou školní budovu, častější jsou zprávy o tom, že obýval nuznou boudu, nebo že v obci nebyla vůbec žádná
školní budova a učitel vyučoval ve svém bytě. Tak popisuje tehdejší stav Kosel. Zvláštním problémem bylo
v krajích horního Slezska rozšíření němčiny, protože kolem roku 1742 mluvilo obyvatelstvo většinou polsky nebo
moravsky. Pár obcí kolem Sudic, Kietře, Pilszcze tvoří vyjímky. Tam se mluvilo německy.
V menších městech a v bohatých sedláckých vesnicích opavského a krnovského knížectví existovalo na
tehdejší dobu dobře rozvinuté školství. Také v Sudicích. V „Pamětní knize“ je jmenován od roku 1737 do
30. březa 1757 učitel Wilhelm Gollumbek. Po něm následoval jako učitel Karl Schenzner od roku 1757 do roku
1807. Ten byl 50 let učitelem v Sudicích. Za jeho vedení pracovali již adjuvanti (učitelští pomocníci). Potřeba
vzdělání mezi dětmi sedláků, zahradníků a domkařů se nelíbila pruským úřadům. Slezská provinční vláda
zakázala proto roku 1750 navštěvování „zahraničních“ škol např. v Opavě, takže roku 1751 muselo být
v Hlubčicích vedle františkánského kláštera postaveno vlastní gymnázium.
Král Friedrich II. neměl valné mínění o snahách po vym vzdělání prostého lidu, obzvláště v katolických
oblastech. Ze stavovskopolitických důvodů podle něj stačilo, když venkovské obyvatelstvo bude vlivem výuky
náboženství dovedeno k tomu, „aby nekradlo a nezabíjelo. Jinak je na venkově dostačující, když budou umět
trochu číst a psát.“
Nelze se proto divit, že v jednom královském nařízení Vratislavské válečné a vrchnostenské komory z 9.
srpna 1764 bylo napsáno:
„Dozvěděli jsme se, že děti sedláků, zahradníků a domlařů, dokonce dělníků pracujících za denní mzdu
přicházejí poté, co pobyli nějakou dobu ve škole a dosáhli pokroku nv latině, na tu bláznivou myšlenku studovat a
věnovat se obzvláště duchovnímu stavu. Tak si myslíme, že vyskytující se (převládající) velký nedostatek lidí na
venkově nedovoluje, aby se docházelo k takovým závěrům. Tímto vám milostivě a vážně přikazuji uposlechnout,
na všech místech, kde se nacházejí latinské školy, obzvláště jezuitní koleje.“
Tímto nařízením, které bylo uveřejněno ve všech městech a vesnicích, chtěl král docílit toho, aby děti
katolických rodičů byly nabádány více k čestným řemeslům než ke studiu. Udělil každému klášteru,který přijal
mladé lidi bez povolenky, pokutu sto dukátů.
Pruská školní reforma
Dvě osobnosti v zásadní míře ovlivmili katolické školství v Prusku, provinční ministr pro Slezsko
Schlabrendorff a Felbinger. Ignaz Felbinger, narozen ve Slezsku, byl od roku 1758 opatem saganskoaugustinsko-kanovnického kláštera a byl jedním z nejlepších pedagogů a reformátorů školství. Zpracoval řád pro
katolické školy ve Slezsku z 3. listopadu 1765, vyvinul učební plány pro základní školy a zasazoval se o lepší
teoretické a praktické vzdělání učitelů.
Školní povinnost byla, když odhlídneme od několika výjimek, ustanovena pro všechny děti od ukončeného 6.
roku věku po 13. rok věku. Od 8. Do 13. roku měli být děti, které podléhali služební povinnosti u statkářů
používány jen k pasení dobytka, aby mohli alespoň v zimě navštěvovat vyučování pravidelně. Pro děti ještě
chudobnějších rodičů byly zřízeny nedělní školy, ve kterých se vyučovalo v neděli odpoledne dvě hodiny čtení a
psaní.
Při zbytečných zameškáních školního vyučování hrozily zámožných rodičům finanční pokuty, nemajetným
bezplatná práce u pána nebo obce.
Pro vzdělávání a další vzdělávání učitelů byly v létě 1765 zřízeny semináře při klášterní škole v Raudenu a
15.3.1766 při městské škole v Ratiboři; ve Vratislavi hlavní seminář, kterému přenechával Felbinger své
nejpilnější žáky.
Během jeho pobytu v ratiboři uskutečnil Felbinger s děkany z Kietře a Hlučína a se sousedními veleknězi a
faráři konferenci v Kietři a mluvil s nimi o zlepšení školství. Byla to zajisté první školní konference v okolí Sudic.
Byl vypracován systém školního dozoru a školních revizí.
Školní dozor pocítil nejdříve místní duchovní; ten musel navštěvovat školu ve svém bydlišti alespoň jednou
týdně, ostatní školy svého okrsku jednou za 14 dní. Velekněz musel jednou za rok kontrolovat školy svého
okrsku a dvakrát za rok musel podavat zprávu inspektorovi generálního vikářského úřadu a jemu podřízených
učitelích a knězích.
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V Hlubčickém kiraji podléhaly katolické školy dohledu knížecích olomouckých biskupů. Přímý dozor převzal
knížecí biskupský komisariát v Kietři. Roku 1776 byli jmenováni školní inspektoři pro Hlubčický kraj knížecím
biskupským komisariátem v Kietři. Kompetentním děkanem pro Sudice byl tehdy Josef Bolik v Hlučíně.
Vizitátorem pro Sudice, Třebom, Dzierzyslav, Kobeřice a Velké |Hoštice byl farář Jakob Wykupil v Oldřišově.
Felbinger usiloval o vyřešení mnoha stávajících problémů ve školství na Horním Slezsku. Přitom stavěli
statkáři vždy silný odpor. Podle jedné Felbingrovy zprávy z roku 1768 byl úspěch všech snah jen velice malý.
Král nebyl připraven poskytnout finanční prostředky na vzdělávání lidu. Šlechta nebyla z důvodů svého vlastního
vzdělávání a z ekonomických důvodů na rozvoj školství zainteresována.
Příslušný ministr, baron von Zedlitz, odhadoval v roce 1765, že nezi šlechtou v Horním Slezsku je jen málo
těch, kteří by uměli číst a psát. Ještě roku 1791 si stěžuje provinční ministr Graf Hoyma v jedné zprávě králi na
zanedbané vzdělávání šlechtickémládeže. Jedinou výjimku tvoří Hlubčický kraj.
Po smrti ministra Schlabrendorffa dne 14.12.1769 nacházel Felbinger malou podporu. Roku 1774 povolala
císařovna Marie Terezie Filbingera do Vídně a předala mu provedení školní reformy v Rakouské monarchii. Toto
školství platilo více než 150 let jako vzorové.
V Prusku se uskutečnila zásadní změna teprve reformou školství roku 1800 a 1801.
Reglement z roku 1801 pro slezské katolické školy představoval teoreticky nejlepší školní vypracování
Pruska. Jaké dlouhodobé základy v něm tkvěly se ukázalo na tom, že platil více než 100 let. Ještě roku 1905 byl
reglement z roku 1801 v platnosti a tvořil spolu s reglementem z roku 1765 základ pro katolické školství ve
Slezsku, a také pro Sudické školy.
Ke vzdělávání učitelů byl zřízen roku 1803 Vzdělávací ústav pro učitele v Glogówku, druhý ústav pak v září
1879 ve městě Preiskretscham.
Roku 1871 měl vládní okres Opole 7 katolických a 1 evangelický učitelský seminář. Nezvykle rachlý přírust
obyvatelstva od roku 1820 si vyžádal toto rozšíření. Osobnost učitele, jeho vědomosti a pedagogické schopnosti
byly rozhodujícími pro úspěch.
Pro Sudice je zajímavé, že zhruba za 200 letzde bylo jen 7 řídících učitelů:
Wilhelm Golumbek
1737 – 1757
20 let
Karl Schwenzner
1757 – 1807
50 let
Johann Nietsch
1800 – 1844
44 let
Anton Nietsch
1844 – 1890
46 let
Franz Muschalek
1890 – 1904
14 let
Josef Scholz
1904 – 1922
18 let
Max Schichor
1922 – 1944
22 let
Učitelská rodina Nietschových byla od roku 1800 do roku 1890 v Sudicích ve školní službě. K této učitelské
dynastii patřil také učitel Nietsch v Chuchelné. Weltzel o něm píše:
„Škola byla zřízena roku 1840 jen pro Chuchelnou. Johann Nietsch, narozen 9. července 1808 v Sudicích,
syn učitele, vystoupil roku 1832 ze semináře Glogówek, nejdřív podporoval v Sudicích svého otce jako pomocný
učitel (1833 – 1838), pak působil ve stejné pozici 2 roky v Benešově a rok v Oldřišově. Pak dostal samostatné
místo v Chuchelné. Zemřel 16. Června 1880.“
K vynikajícím učitelským osobnostem v Sudicích patřili také učitelé evangelické školy:
Robert Zoeger
1845 – 1875
30let
Ernst Petruschke
1875 – 1920
45 let
Friedrich Kroker
1922 – 1944
22 let
Vývoj Sudických škol v období 1800 až 1928 popisuje obsáhle řídící učitel Schichor v „Pamětní knize“.
Jako krajští školní inspektoři stojí za zdůraznění:
Franz Philipp, farář v Sudicích od 10. července 1848 do 16. prosince 1896, byljmenován diplomem z 2.
Března 1856 olomouckým arcibiskupem krajským školním inspektorem hlučínského okresu a knížecím
biskupským konzistoriálním radou. 1. prosence 1866 byl uvolněn z úřadu krajského školního inspektora na
vlastní žádost. Jeho nástupcem se stal Oswald Neumann, farář ve Třebomi.
V roce 1902 se stal August Klink (nar. 5.2.1863 ve východním Prusku) vedoucím krajské školní inspekce
v hlučíně a vedl tento úřad až do roku 1920. Vyvíjel úspěšnou činnost, vybavoval různé obecné školy svého
okresu mládežnickými knihovnami a zakládal obecní knihovny, organizoval venkovské další vzdělávání v kraji.
Zavedl rodičovské schůzky a zakládal sdružení pro mládež propuštěnou ze školy a opatrovnictví pro blahobyt
lidu.
Naši rodičové na něj často vzpomínají, když přijel do Sudic v polozakrytém voze pana Kolibayse taženém
běloušem. Čtyřikrát ročně prováděl své školní návštěvy.
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Pro doplnění zmíníme ještě některá nařízení:
Friederich II. dal popud k zavedení takzvané povinné knihy pro obecné školy. Tato obsahuje předpisy o
chování ke králi, vrchnosti, k rodičům atd.
Podle zákona ze 7. června 1821 by mělo být každé škole přisouzeno tolik zahrady v přiměřené poloze, kolik
je potřeba k živobytu rodiny a k letnímu ustájení a přezimování 2 kusů hovězího dobytka. Škole by měla být
proto přidělena pole a louky, zhruba 6 jiter.
Městské nařízení z roku 1808 a zákon z 11.7.1822 přiřkl učitelům pasivní obecní volební právo, které jim bylo
zákonem ze den 11.3.1850 znovu odebráno.
Od 21.8.1827 se musí podávat seznamy o zameškání vyučování
1848 byl učitel ještě osvobozen od všech daní
Podle nařízení z 6.2.1854 byla učitelům zakázána účast na učitelských shromážděních.
Nařízení ze dne 11.12.1863 nařizuje založení školních a obecních dějin
Úřad krajského školního inspektora zůstal do roku 1873 výhradně v rukou duchovních (zrušeno zákonem
z 11.3.1872)
Od roku 1873 docházelo postupně k zrušení vyplácení v naturáliích. Poslední transformace na finanční částky
proběhla 1897
Zákon o důchodech učitelů byl vydán 6.7.1885, zákon o péči o vdovy učitelů a sirotky učitelů 4.12.1849 a
platový zákon učitelů 26.5.1909
Statkářská práva nad školou padla zákonem o udržování obecných škol ze dne 28.7.1906
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Okénko naší farnosti


Po stopách českých krajanů v Texasu s otcem Alešem
Jak jste se otče vůbec do Texasu dostal?
V Texasu působí otec Stephen Nesrsta, kněz, který má české předky. Již 21 let zve vždy tři nově
vysvěcené jáhny z moravských diecézí do své farnosti, aby jim ukázal celý Texas. Chce, aby
poznali, jak se tam žije, jak funguje církev, služba kněze apod. Otec působí v oblasti, kde jsou
velké skupiny lidí, kteří mají předky v Česku (zvláště na Moravě). Já jsem se tam poprvé dostal v
roce 2010. Tehdy jsme tam byli pět týdnů s mým spolužákem z diecéze, otcem Michalem, a s
otcem Lukášem z arcidiecéze olomoucké.
Kde přesně jste v Texasu byl?
Byl jsem přímo ve farnosti otce Stephena v Corn Hillu, což je asi tři čtvrtě hodiny od Austinu,
hlavního města státu Texas. Corn Hill je malinké městečko, a zároveň poutní místo. Je tam krásný velký kostel, fara a kolem jen
pár baráčků. Lidé žijí na rančích, které jsou od sebe různě vzdálené, třeba dvě nebo i pět mil. Při první návštěvě jsme byli na
jiném místě, ve Fayettevillu. Jednalo se o staré městečko s krásným náměstím a radnicí. Vypadalo to tam jako ve westernu.
Kolik rodin patří do farnosti otce Stephena?
Momentálně asi 250 rodin.
Jak vypadá místní farnost?
Ve farnosti žije mnoho lidí, kteří mají předky v Čechách a tedy i česká jména, například Daněk, Čepek, Fojtík, Havelka, Slovák,
Šimek, Vrána, Vrabel. Velmi silně se hlásí k české tradici, a proto například každou neděli zpívají česky nějaký hymnus k Panně
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Marii. Dvakrát ročně slaví mši svatou v češtině, jedna z nich je na slavnost svatých Cyrila a Metoděje, které velmi uctívají. Tyto
mše slouží sám otec Stephen v češtině.
Takže otec Stephen umí česky?
Umí česky číst, rozumí většině slov v běžném rozhovoru, a v podstatném se domluví. Na konci 19. století přišli jeho předci do
Ameriky z Nového Hrozenkova. Všechno prodali, koupili si lodní lístek a odjeli za oceán. Tehdy se v Texasu velmi levně
prodávala půda, jelikož byla dosud neosídlená. Proto se tam také spousta měst jmenuje česky. Asi nejstarším městem je Dubina,
prý tam byl původně dubový sad, dále Roznov, Frydek, Hostyn, Moravia, Vsetin (vždy bez háčků a čárek) aj. Důležitým místem
je Praha, velké poutní místo, kde bývá každý rok o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie sloužena mše svatá v češtině. Zároveň zde
probíhá velkolepý český festival, kam se sjíždějí všichni, kteří mají nějaké vazby k českému dědictví.
Jak jsou na tom lidé ve farnosti s češtinou?
Je to velmi různé. Některé rodiny – zde myslím zvláště starší generace – na udržování českého
jazyka hodně dbají a mluví velmi pěkně česky. Vlastně to není tak úplně spisovná čeština,
protože jejich předci mluvili spíše „moravštinou“. Oni tomu říkají texaská čeština. Navíc spoustu
českých slov vůbec neznají. V době, kdy přišli do Ameriky, určité věci vůbec neexistovaly,
například auta, ledničky, různé stroje, počítače. Pak používají takové fráze jako „drajvovala jsem
karu do Houstonu“ (jela jsem autem do Houstonu), „dám ajskrým do frýzru“ (dám zmrzlinu do
mrazničky). Ale třeba jeden farník z Corn
Hillu, Pinto Nemec, který, když mě poprvé potkal, zdravil velmi hezky česky a pak překvapivě i
spisovně pokračoval v rozhovoru. Pochválil jsem ho za pěknou češtinu a on si posteskl, že ji moc
nemá s kým procvičovat, jen s otcem Stephenem.
Setkal jste se tam i s dalšími „českými“ výrazy?
Třeba „klobasniky“. Ve Westu je jeden velmi známý obchod „Czech Stop“ a tam najdete všechno české. Piva, kšiltovky, cedulky
s českými nápisy jako například „jejdanečky“. V městě Templ se nachází Muzeum českého dědictví, kde si člověk může
dohledávat předky, koupit mapu Česka nebo i recepty na českou kuchyni i koláče. Velmi jsou hrdí na tradiční českou hudbu,
říkají jí „polka music“ a stále se snaží, aby nezanikla. Existuje proto spousta kapel, které se věnují výhradně této hudbě. Pro
představu je to něco na způsob naší dechovky, ale hraje se s kytarami a bicími. Na poslech je to neobvyklé, museli byste to slyšet.
Při různých slavnostech se také oblékají do českých krojů.
Jak to vypadá na takové americké faře?
Fara je zvláštní v tom, že neslouží k pastoračním účelům. Pastorační prostory jsou vždycky
zvlášť. Každá farnost má kancelář ve zvláštní budově, u toho učebny, kde se učí náboženství,
třídy na různé katecheze, kuchyňku. V areálu kostela se nachází také obrovský farní sál
(parish hall), který slouží
pro farní i rodinné akce. Jednou za rok zde mají obrovskou farní slavnost, kde se získávají
peníze na celoroční chod farnosti. Na slavnost ale nechodí jenom farníci, ale všichni, kdo tam
žijí. Setká se zde třeba až dva tisíce lidí. V zázemí je velká kuchyň s obrovskými grily na
barbeque, které vypadají jako rozpůlené cisterny. Takže peníze, které se vyberou na té
slavnosti, jsou jediným zdrojem příjmu farnosti? Tam to funguje tak, že každá farnost se musí
uživit sama. To znamená získat peníze na chod farnosti, na plat kněze, katechetů, sekretářek, které mají na starost farní
„papírování“, ale i na platy dalších farních zaměstnanců, kteří se starají o údržbu. Proto pořádají tuto farní slavnost, na které
získají peníze téměř na celý rok, zbytek se musí vydělat na pravidelných sbírkách. Na slavnosti se koná také aukce, tombola,
prodává se jídlo a všechny utržené peníze jdou do farní kasy.
Liší se každodenní pastorační činnost a povinnosti českého a amerického kněze?
Kněz v Texasu nemusí sedět v kanceláři, řešit vypisování různých papírů, matrik, formulářů. U nás si kněz musí tyto věci dělat
většinou sám. Otec Stephen je kromě svých běžných pastoračních povinností ještě v radě kněží, kteří s otcem biskupem rozhodují
o různých důležitých záležitostech, například přemísťování kněží.
Kolik je ve farnosti dětí?
Řekl bych, že dost. Třeba při výuce náboženství je v každé třídě takových deset až dvacet dětí. Náboženství se vyučuje trošku
jiným způsobem než u nás. My jsme zvyklí, že máme jednoho katechetu, který učí třeba pět tříd, mnohdy i dvě tři spojené. Tam
se učí tak, že pro každou třídu je jeden katecheta. Celá výuka probíhá v jeden den a každá třída má svoji místnost. I pomůcky
k výuce mají velmi propracované.
Lákalo by vás zůstat v Americe delší dobu?
Na zkušenou bych tam zůstal, třeba na takový rok, dva. Jednak kvůli jazyku, protože za čtrnáct dnů se tam člověk naučí víc
anglicky než tady za dva roky ve škole. A také proto, abych poznal chod farnosti během celého roku. To by bylo velmi přínosné.

Se svolením převzato a upraveno z farního zpravodaje Cesta opavské

2016.

farnosti Nanebevzetí Panny Marie, č. 5, roč.

Sudický zpravodaj

Str. 22



Sudický zpravodaj

Str. 23

Sudický zpravodaj

Str. 24


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

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
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