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Sudický zpravodaj č. 4/2019

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
zrovna je za námi první čtvrtina prázdnin a já začínám psát první řádky tohoto zpravodaje.
V první polovině července bylo počasí teplé, i když třeba přišly studenější noci či rána. Na déšť jsme
ovšem zatím čekali marně. Snad jen jeden v půlce července, spíše převládalo suché počasí.
Trávníky sežehlé sluncem a žně v polovině měsíce, zřejmě s menšími výnosy než v letech
minulých. Konec července pak byl pořád horký, ohříván vzduchem ze sahary. Začátek srpna byl
opět letní, slunečný a teplý. Deště bylo velmi málo, nebo se nám vyhýbal. První deště, které trochu
zmírnily horka, přišly druhý srpnový víkend. A díky aspoň za tento déšť. Tráva, která už byla suchá
jako troud, se opět zazelenala a vzduch se trochu schladil a pročistil.
V polovině srpna už byly deště častější, ale nebylo jich zase tolik. Noční
teploty už klesaly a konečně nebylo tak horko.
No a co se děje v obci? Ve škole probíhá výstavba nové jazykové
učebny, také se provádí rekonstrukce elektroinstalace v přízemí hlavní
budovy, takže hlavní pavilón včetně šaten je takzvaně celý
rozbombardovaný, ale budeme se těšit na nové prostory. Bude to
samozřejmě ještě chvilku trvat. Most uprostřed vesnice - musíme největší
hluk ještě vydržet během prázdnin, až bude hotová nová mostovka ze
směru od Rohova, tak se ocelová konstrukce sundá a provoz by měl být
tišší. Rekonstrukce chodníku na Ratibořské ulici a cesta na Kostelní ulici
začne o prázdninách. Obec také provedla rekonstrukci jednoho ze svých
bytů. Také se finišuje s novým hasičským autem (dodávkou) za dosluhující
Nissan Patrol. Dále bylo rozšířeno veřejné osvětlení na náměstí P.A. Jureczky a opraveno osvětlení u německého
památníku a evangelického a pravoslavného kostela. Zaměstnanci obce namontovali nová posezení na dětském
hřišti u OÚ, u památníku na Křanovské ulici a u tanku. Dále se v obci vyměnily informační tabule. Sportovci provedli
rekonstrukci budovy hodin - nová okna, elektřina a další úpravy zlepší vzhled i zjednoduší
obsluhu občerstvení při akcích na hřišti. Myslivci postavili nový posed u rákosí za ulicí Na
Angru. Bylo dokončeno čištění potoka a jeho koryta, kterou provádělo povodí Odry
s vybranou firmou. Vytěžená hlína se vyvezla na zadní část skládky, která je teď
upravená a mohou se na ni začít vysazovat stromky.
Mezi další povinnost obce i našich občanů bude třídit další díl odpadu a to
„potravinářský” olej. Čisté uzavřené plastové lahve můžete již dnes odevzdávat
zaměstnancům obce. Olej bude uskladněn ve speciální nádobě a odvážen odpadovou
firmou. Upozorňuji - jen potravinářský olej používaný na pečení, smažení a podobně.
V sobotu 3. 8. 2019 se na hřišti konala sportovní slavnost TJ Sokol Sudice. Začalo se trochu později fotbalem
starých gard Sudice – Kietrz. Toto utkání skončilo spravedlivou remízou 4-4. Během utkání přišla silná přeháňka,
která však sportovce nezastavila. Mezitím se rozjel nohejbalový turnaj čtyř trojčlenných družstev, který vyhrál tým
Majer, Štědroň, Kliment. Po starých gardách přišel na řadu zápas těch nejmladších žáků, který vyplnil mezeru před
hlavním zápasem a bylo se možno podívat i na pěkné akce. Pak začalo fotbalové utkání mezi Sudicemi a Píštěm, za
Píšť nastoupil i bývalý hráč Opavy Martin Rozhon. Byl to pěkný fotbalový zápas, který vyhráli hosté 2-6. V podvečer
už pak začal program s DJ Radimem, táborák, kopy na bránu, tombola a zábava pokračovala do ranního kuropění.
Na slavnosti jste si mohli pochutnat na výborných žebrech a jiném kvalitním občerstvení. Děkujeme všem
pořadatelům a sponzorům této slavnosti.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

V sobotu 11. 8. 2019 vyjeli naši dobrovolní hasiči k požáru klestí na katastru obce Rohov. Na druhý den v neděli
12. 8. 2019 pak celý den asistovali při demolici vybuchlého rodinného domu ve Strahovicích. Za tuto pomoc se jim
dostalo poděkování v dopise od ředitele územního odboru Opava plk. Ing.
Kamila Pastuszka.
A jak jsem v průběhu psaní tohoto zpravodaje psal o jazykové učebně, tak ta
je dnes již hotová a blížíme se ke kolaudaci. Už zbývá jen ustavit nový nábytek a
učebnu vybavit počítači. Toto zajisté proběhne již do vydání tohoto čísla
zpravodaje. Takže dětem nebude bránit nic v tom, aby mohly novou učebnu
využívat od začátku školního roku. Pro veřejnost bude možná prohlídka nové
učebny v průběhu září nebo při třídních schůzkách. Paní ředitelka nám všem dá
vědět v dostatečném předstihu.
A dá se říci, že máme prázdniny za sebou. Většina z nás má po dovolených, děti po prázdninách. Škola je v čilém
ruchu úklidu a čeká na své žáky. Snad se nám dospělým podařilo načerpat dostatek energie, abychom se mohli
vrhnout do další práce. Přeji nám všem do další etapy letošního roku - pohodu, energii a zdraví, tak abychom mohli
pokračovat v začaté práci a ta byla ku prospěchu nám všem.

Motto: Život je jako šálek čaje. Občas hořký, občas sladký, ale vždycky ho stojí za to žít.
Petr Halfar, starosta



Okénko – příspěvky našich čtenářů
Určitě jste už někdy pozorovali jasnou modrou oblohu, která v letních dnech vypadá jako velká
opona, po které se prohánějí mraky. Bez štětce a tužky malují a kreslí ty nejtajemnější obrázky. Ve
chvíli, kdy bílé mraky jen tak volně plují po obloze, vypadají jako kulisy, různé obrázky
napodobující zvířata, víly, draky a další příšerky z pohádek. Začíná divadelní představení. Obrázky
se pohybují, hravě mění tvar i svou podobu. Velkým zážitkem je když se k nám připojí děti a
pozorujeme neobvyklé představení spolu. Jejich velká fantazie a vynalézavost jim hravě pomáhá
najít a pojmenovat každou proměnu. V těchto nezapomenutelných okamžicích mi nezbývá než s údivem žasnout nad malými
„umělci“, kteří se nechali vtáhnout do děje. Je příjemné pozorovat jejich hravost, snahu a nadšení při hledání a dotváření obrysů
nedokreslených obrázků, které nám vítr trošku rozcuchal. Vzájemně se doplňujeme, objasňujeme, jak pomáhá příroda mrakům při
tomto představení a co ještě dokáže vykouzlit, nabídnout. Ani nám možná v tu chvíli nepřijde, co všechno právě spolu prožíváme
a do jaké hloubky to dítě positivně zasáhne. Jak jsme se vzájemně obohatili o ty nejkrásnější okamžiky. Jak tyto prožitky tvoří
příběhy, které se ukládají jako kamínky do mozaiky života každého z nás. Jak časem, až si to naše srdce bude přát, vyplynou
v těch nejzářivějších barvách ve chvíli, kdy to budeme potřebovat ..
„Úsměv nám sluší“

Co nejvíce takových a mnoho dalších neopakovatelných zážitků ze zahrad ………




Pivní olympiáda
Bořek, v den svátku tohoto jména vypukla tradiční pivní olympiáda. Když bychom byli
konkrétní v pátek 12. 7. 2019 18:00 byl slavnostně zažehnut oheň pivní olympiády. co se
týče hlavní disciplíny piva, o které šlo hlavně, tak to už se narazilo daleko dříve. Teď trochu
k číslům, piva se letos vypilo; 4ks 50l,3ks 30l, a 2ks 15l to dělá celkem 640 piv.
Na jídelníčku bylo opravdu z čeho vybírat, maso vepřové, hovězí, kuřecí, králičí a kačena.
Teď trochu jinak. Zemřelo několik mražených kuřat, kačen a králíků, vše se následně
ugrilovalo, dále padlo pár kilo točeného salámu, trampských cigár, nějaký ten větší hrnec guláše, sekaná, steaky,
kýbl brambor a nějaký ten chleba jako příloha.
Účast byla tradiční, tedy skromná, ovšem co se týče společnosti, ta byla vybraná! Jen smetánka, pokud mohu říci. V
průběhu se areálem sudické posilovny (pískovny), kde se tato tradice pořádala, mohlo mihnout na cca 60
olympioniků. Ovšem tato čísla mohou být zkreslena, jednak díky rozlehlosti areálu a za druhé (to hlavně) díky
množstvím vypitého piva pána který měl tuto analýzu celý víkend na starosti.
Sport, ten byl letos díky ,,nepřízni teplého počasí" omezen pouze na míčové hry (nohejbal a ping pong), tedy jinak
řečeno bazénové hrátky byly letos vypuštěny z programu. A na závěr? Co říct? Asi jen toto, pokud jsme nějakým
způsobem rušili noční, denní či nějaký jiný klid, tak se zármutkem v srdci a duši našim spoluobčanům velice
omlouváme a slibujeme, že do minimálně 10/7 2020, kdy se bude konat další již 25. ročník pivní olympiády, nebude
nic tak velkého opakovat. S pozdravem a přáním krásného dne, týdne, měsíce a roku se loučíme
Pořadatelé pivní olympiády
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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, soutěže v požárním sportu
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci obce při fotbalových utkáních, sportovní slavnost
- 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
- 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
- všem spolupořadatelům Sudického odpustu
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:
Pondělí

02.09.2019

Sobota

14.09.2019

Středa

18.09.2019

Sobota

28.09.2019

Slavnostní zahájení školního roku, první zvonění pro žáky
1. třídy v 8:00 hod. v ZŠ a MŠ Sudice
XIII. ročník memoriálu René Vitáska o putovní pohár ve střelbě
z velkorážní pistole, ráže 6,35 mm – 9 mm, Magnum, v 9:45 hod.
střelnice v Sudicích
koncert Svatováclavského hudebního festivalu, v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
v Sudicích. KRÁSY BAROKNÍ ANGLIE – PURCELL/LOCKE/LAWES
Interpreti:For Several Friends a Hana Blažíková (soprán)
Program: „O let me weep (Nech mě plakat)“
Vinobraní, pořádá SDH Sudice
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po

před

po

Letní kino v Sudicích
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Nová posezení a informační cedule
s mapou cyklostezek na Hlučínsku
V letošním roce pořídilo Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s obcemi 44 ks posezení a 29
informačních cedulí s mapou cyklostezek Hlučínska. Mobiliář byl umístěn do okolí cyklotras a
cyklostezek na Hlučínsku tak, abyste jej mohli v hojné míře využívat k zastavení a odpočinku při
svých cestách po regionu. Na zakoupení mobiliáře získalo Sdružení obcí Hlučínska dotaci ve výši
250 833,35 Kč z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji
pro rok 2018“.
Lenka Osmančíková

Opravený památník II. světové války
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Organizace školního roku 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý
30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna
2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Opava stanoveny na období 3. února - 7.
února 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv.
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o
významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.



V tomto čísle zpravodaje uveřejňujeme články, které se nevešly do minulého čísla a myslíme si, že stojí za přečtení.

Projektový den: Voda ve všech podobách
26. duben 2019 byl pro naši školu dnem v modrém. U příležitosti Dne Země jsme se
zaměřili na důležité téma „vodu“. Voda, kterou nutně
potřebujeme k životu a bereme ji jako samozřejmost.
Zároveň však všichni víme, že se musíme naučit s ní
hospodařit, protože žádná studna není bezedná.
Už před samotným projektovým dnem výzdoba
školy připomínala vodu v mnoha podobách. Žáci si
se svými učiteli předem vybrali témata, která jim byla
blízká a během projektového dne jednotlivé třídy
zpracovaly
předem
připravené informace o
vodě
do
podoby
přehledných
plakátů
nebo
názorných
modelů. Ty se následně
umístily na chodby školy a každý má tak možnost si po zbytek roku
díla prohlédnout. Jistě jsme neobsáhli vše, ale snažili jsme se
upozornit na důležitost tohoto základního zdroje. Voda je všude
kolem nás, je pro nás důležitá a dobrá, ale také nespoutaná a ničivá.
Po vystavení prací jsme vyrazili uklízet obec Sudice. Nesmíme
zapomenout na žáky z Rohova, kteří pod odborným vedením
vysazovali stromky.
Ing. Hana Nováková, Mgr. Jaroslava Ratajová
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Projekt - angličtina s jazykovou školou Hello
Naše škola chce mít větší spojení s cizími jazyky v praxi. Kromě zájezdů do anglicky
a německy mluvících zemí jsme uskutečnili projekt výuky a konverzace v angličtině s lektory
jazykové školy, kteří jsou mluvčími TOEFL ( Teachers of English as a foreign language). Naši dva
lektoři, kteří přijeli do Sudic, byli z Turecka – Eddie a Indie – Anita. Projekt proběhl ve čtyřech
dnech – 20. – 23. května a to po čtyřech vyučovacích hodinách v 6. až 9. ročníku. Nesměle se
rozeběhla témata - od seznamování, zájmů, mazlíčků přes aktivity, tvoření, cvičení až k
představení cizích zemí, jejich jazyků, kuchyně a zvyků. Oba mluvčí se vyptávali dětí anglicky, co
vědí o jiných zemích a také jim mnoho zajímavostí řekli a ukázali. Žáci, kteří měli konverzaci
s Anitou, dokonce zkusili vytvořit vlastní kresbu – dot drawing Rangoli, zajímavé techniky na
soustředění a pozitivní energii, tanec v kruhu a Bhangra dance. Někteří skvělí English speakers
z naší školy vedli rozhovory s mluvčími i o přestávkách nebo se zúčastnili konverzačního kruhu
vícekrát. Nejlépe si vedli deváťáci, protože mají s cizím jazykem nejvíce zkušeností, mladší žáci
se domlouvali podle svých schopností nebo jen poslouchali a snažili se rozumět. Nejmladší
účastník byl Jakub Saidl z 2. třídy. Nejvíce si mluvčí a žáci rozuměli při společných aktivitách.
Celá akce byla velmi přínosná pro poznání důležitosti ovládnutí cizího jazyka, abychom se sami
mohli dozvídat, učit se, poznávat a komunikovat v cizím jazyce.
Petra Ratajová, Mgr.
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Letošní výpravy za divadlem
Tak jako každý rok, i letos se naši žáci druhého stupně vydali do Opavy, aby navštívili Slezské
divadlo. Žáci 8. a 9. třídy se jeli trošku bát na adaptaci Erbenovy Kytice. Představení Kytice bylo
trošku strašidelné, ale i tak byli naši nejstarší spokojeni a představení se jim líbilo.
Šesťáci a sedmáci se na divadelní představení jeli podívat v rámci projektu. Před představením
absolvovali prohlídku divadla, při které se zaměřili na plnění zadaných úkolů. Po prohlídce a
seznámení se s hercem, který ztvárnil hlavní roli Bennyho, zhlédli představení Babička Drsňačka,
při kterém se náramně bavili, ale také se dozvěděli spoustu informací o Anglii a jejích památkách.
„Na představení bychom šli klidně znovu, bylo super!“ Hodnocení našich žáků hovoří za vše…
Mgr. Romana Synková




DRAMADÍLNA „POUTNÍK“
Dne 30. dubna putovali žáci 6. a 7. třídy životem Jana Ámose Komenského. Metodami dramatické výchovy se
seznámili se základními informacemi, ale i zajímavostmi ze života Učitele národů. V první části dvouhodinové dílny
žáci zjišťovali, která osobnost se skrývá za názvem Poutník. Poté, co byl J.A. Komenský odhalen, odkrývali pomocí
metod školy hrou děti střípky ze života této osobnosti.Všichni se dobře bavili a snad si do dalších let i zapamatovali to
podstatné: hrát si můžeme i ve škole a učit se můžeme i hrou…

LETEM SVĚTEM SHAKESPEAKOVSKÝM SVĚTEM
Shakespearovsky naladěnou dramadílnou si 16. května prošli žáci 8. ročníku. Osmáci se seznámili
s Shakespearovou tvorbou a životem a sami se stali postavami jeho stěžejních děl a zkusili rozehrát některé známé
figury a situace. Text i dramatizace jim snad umožnily zorientovat se ve spletitém světě postav nejznámějšího
světového dramatika všech dob.

LUDVÍČEK -příběh chlapce z období holokaustu
Dojemný životní příběh Ludvíčka si spolu 16. května prožili naši deváťáci v dramadílně Ludvíček. Na pozadí
povídky Arnošta Lustiga se vrátili o mnoho let zpět a na vlastní kůži si vnitřně prožili přesuny do záchytných táborů,
vcítili se do údělu lidí v Terezíně a snažili se předvídat, jak příběh hlavního hrdiny dopadne.Tato velmi autentická a
prožitková dílna umožnila žákům empaticky prožívat největší hrůzy minulého století. Snad všichni si uvědomili díky
vlastnímu zážitku, že toto by se už nikdy opakovat nemělo.

ROZSUDEK ZNÍ-VINEN!
Poslední dramadílnu tohoto roku si užili opět deváťáci, a to v pátek 24. května. V dopolední dvouhodinovce se
přenesli do 50-tých let minulého století a snažili se pochopit dění této doby. Seznámení se zinscenovanými procesy
přiblížilo atmosféru budovatelských let a pomohlo snad pochopit, jaká demagogie se děla a jak jsou lidé lehce
zmanipulovatelní….
Mgr. Romana Synková
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Fotbalové okénko




Rozlosování fotbalových utkání podzim 2019
Dat
18.8.
24.8.
1.9.
8.9.
15.9.
21.9.
29.9.
5.10.
13.10.
20.10.
27.10.
2.11.
9.11.

Den
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
SO

Čas
14.00
17.00
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00
13.30

Domácí
Sudice
Kozmice B
Sudice
Bělá
Sudice
Strahovice B
Sudice
Šilheřovice B
Sudice
Benešov B
Sudice
Hať B
Štěpánkovice B

Hosté
Bohuslavice B
Sudice
Dobroslavice
Sudice
Bolatice B
Sudice
Chuchelná B
Sudice
Kobeřice B
Sudice
Darkovičky B
Sudice
Sudice

Výsledky:
Sudice – Bohuslavice B 4:5, branky domácích: Schreiber Karel 2, Havranke Martin, Valníček Josef
Kozmice B – Sudice 6:2, branky – Tomáš Riemel, Patrik Vítek


Sportovní slavnost – sobota 3.8.2019
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Pobočný spolek AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Luční 131, 747 25 Sudice, tel: 608 867 063

PROPOZICE
XIV. ročník
Putovní pohár - Memoriál René Vitáska
Disciplína :
Druh soutěže :
Pořadatel :

Velkorážní pistole, ráže 6,35 mm – 9 mm, Magnum 5 – 15 + 15
Sportovně střelecká jednokolová soutěž
ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice

Datum konání :
Místo konání :
Sbor rozhodčích :
Kategorie :
Časový rozvrh :

14. 9. 2019 v 10:00 hodin

Podmínky účasti :
Doklady :
Hodnocení :
Odměny :
Tech. ustanovení :
Pojištění :
Různé :
Kontaktní adresa :

střelnice v Sudicích
zajistí vlastní 1,2,3 třídy
společná – muži, ženy
do 9:30 hod. prezentace závodníků, 9:45 hod. poučení o provozním řádu střelnice,
vylosování pořadí, 10:00 hod. zahájení soutěže
tohoto závodu se mohou účastnit střelci bez rozdílu klubové či svazové příslušnosti
průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně
součet kol se sečte, první tři a poslední
absolutní vítěz obdrží poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby na hotelu Bahenec,
první tři obdrží ceny a diplomy
terče dle pravidel sportovní střelby, střílí se na 25 m,
zbraně a střelivo vlastní, startovné na zbraň činí 100,- Kč
pojištění AVZO TSČ ČR č. 0202326385 Generali Pojištovna
pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny a střelci mohou střílet i
v maskáčovém oblečení.
Weimann Petr, Sudice, Luční 131, 747 25, tel. 608 867 063

Střílí se dle platných mezinárodních pravidel sportovní střelby. Ochrana sluchu povinná, ochrana
zraku doporučená. Stojany na dalekohledy mají střelci vlastní !
Petr Weimann v.r.
Předseda PS AVZO TSČ ČR SK Sudice


UPOZORNĚNÍ:




Upozorňujeme občany, že 31.8.2019 končí splatnost poplatku za komunální odpad na
rok 2019. Poplatek činí 540,- Kč na poplatníka. Občané, kteří doposud poplatek
neuhradili, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu !!!
Včas nazaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

C. Sudické vzpomínky
Treue

Joseph von Eichendorff

Mein Heimatort

Alfred Swoboda

Ein Blick zurück

Ernst Gottzmann

Ein Gang durch unser Heimatdorf

Ernst Gottzmann

Sudice a jeho obyvatelé a dvory

Georg Kirchner

Der Ring von Zauditz

Ernst Gottzmann

Sudické náměstí

Alfred Divisch

Třebomská ulice

Ernst Gottzmann

Evangelischer Friedhof und Kirche

Ernst Gottzmann

Sudický Angr a pískovna

Alfred Divisch

Sudické zvyky a zvláštní události

Alfred Divisch

Zvony a kříže v Sudicích

Alfred Divisch

Vyšší moci

Alfred Divisch

Sudice mezi lety 1930 a 1940

Alfred Divisch

Vzpomínky na dětství

Alfred Divisch
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 11

Kürschner, Georg

Městys Sudice a jeho obyvatelé a statky v letech před a během 1. sv. války.
Mé ještě dnes tkvící vzpomínky na městys Sudice v Ratibořském kraji, rodné místo mé matky Emilie, rozené
Wanjek, a bydliště mých prarodičů Augusta a Viktorie Wanjek sahají až do roku 1904, když jsem půl roku
navštěvoval spodní třídu Sudické školy u pana učitele Maiera. Starý kostel ještě stál a nový nádherný kostel se
stavěl. V následujících letech mohli dva nebo tři z mých sourozenců a já strávit letní prázdniny u našich prarodičů.
To znamenalo pro nás opolské městské děti volnost a roku 1916, i když jsem byl už odveden do válečné služby,
mi bylo na pět měsíců povoleno, abych pomohl své tetě, váklečné vdově Marii Przinitzki a jejím šesti nezletilým
dětem za přítomnosti mých prarodičů při svozu obilí a okopanin a při přípravě pole a setbě zimního obilí.
Kdo se chtěl dostat v těchto letech do městyse Sudice (ležícího na krajské silnici číslo 119 z Ratiboře do
Opavy) z hornoslezské průmyslové oblasti přes Rybník, nebo z opolské oblasti, jel železnicí (tenkrát hlavně 4.
třídou (1 km = 2 pfenigy) do Ratiboře. Odtamtud ho vlak dopravil směrem na Hlubčice přes obec Studzienna do
stanice Wojnowice. Zde člověk opustil železnici, a pokud nebyl ohlášen u příbuzných, kteří mohli poslat vůz na
nádraží, vydal se zhruba 100 m pod kaštany a lípami ke zmíněné krajské silnici. Po překročení železničních kolejí
člověk spatřil masivní budovu Samborovického cukrovaru, jejíž části se opíraly o nádražní prostor. Vpravo byl
příjezd ke skladišti a nakládací vykládací kolejiště.
Kdo sem přijel časným vlakem a zbylo mu ještě půl marky, počkal až drožka naložila balíky a poštovní pytle a
vyhoupl se na kozlík kočáru vedle poštovního kočího. Lehkým spádem se jelo přes nalevo ležící území továrny
přes most přes řeku Pštinu (přitékající z Hlubčic) údolím kyprých luk. Severozápadním směrem bylo možno spatřit
za železniční tratí vesnici Cyprzanow.
Dále se překročila říčka Troja vedle samborowického mlýna, jehož komín, který byl už mimo provoz,
obydlovali každý rok čápi. Lehkým stoupáním se pokračovalo, hlavní části obce Samborowice po pravé straně,
Pokračování na str. 13
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 12

kolem mýta směrem k „šesti lípám“ s kapličkou. Mezi úrodnými poli vedla nyní cesta jihozápadním směrem kolem
„lípy“ k levé odbočce Pietraszynské cesty.
Vpravo v poli ležela velká polní stodola Sudického předsedy úřadu a „erbrichtera“ Kaschneho. Na pravé
straně stála tehdy ještě Wanjurova cihelna. První pevná budova napravo od cesty byla stodola rodiny Raida
(Gruschkes) postavená roku 1914 a 100 metrů dále ležele Reimonnova stodola. Vedle toho se rozprostíral nevelký
evangelický hřbitov, v jehož středu stál malý kostelík. Pravá strana krajské cesty se svažovala k zámecké louce.
Nyní jsme v obci.
Ratibořská ulice
levá strana
Na levé starně byla Wanjurova váha před cestičkou, která vedla na Zámeckou ulici, vedle toho válečný
pomník, pak Heinrich Gotzmann (Breiers), Nieborowski, Wanjurovo místo na uhlí, později zahrada, Wemmerova
stodola, Doktorova zahrada a hospoda Pluschkeho Wilhelma (Renzes), ve které bydlel také zdravotní rada Dr.
Juretzka.
pravá strana
První dvůr na pravé straně patří sedlákovi Reinhardu Plachtzikovi (Schusterles), vedle stojí stodola
hospodského Karla Pluschkeho (Andrißkes) a za tím odděleno polní cestou stojí obytný dům Timmlerů. Téměř
severním směrem vede cesta do polí Raudniku a Paschelků. Další dům patřil tehdy majiteli cihelny a obchodníkovi
s uhlím Matthiasi Wanjurovi, později Josefu Kremserovi, následoval lékárník Hirschberg (později Walter Kosch, po
roce 1920 celnice), vjezd do Wanjurova dvoru, předtím Wemmerova a jako poslední před náměstím stála hospoda
Karla Pluschkeho. V této se nacházelo také řeznictví ? Heinze.
Na štítové straně směrem na náměstí visela poštovní schránka pod oknem pohostinského pokoje, kde měli
stálí hosté své místo. Visela zde ale také malá dřevěná tabulka, na které byla denně napsána a přilepena na
telegramovém formuláři předpověď počasí. Na rohu domu byl kilometrovník 13,0, který udával vzdálenost od
Ratiboře. Na tomto místě jsem zažil dne 1. srpna 1914 po 18 hodině vyhlášení mobilizace Německa pro 1. sv.
válku, které zde bylo vyvěšeno na telegramu došlém na Sudickou poštu. Oheň se nešíří rychleji než tato zpáva.
Tato zpráva znamenala pro mnohé muže způsobilé k branné službě, kteří se právě vrátili z pole s kosou na
rameni, opustit v brzkých ranních nedělních hodinách rodinu, dům a dvůr, aby se dostavili ke svému oddílu vojska;
mnoho z těchto mužů už nikdy nevidělo po tomto přes 50 měsíců trvajícím boji národů svou vlast.
Velká kostelní ulice
levá strana
Grittner Heinrich (Ring Hämonnes) Swoboda, Kupkei (Obecní úřad), katolická škola (postavena 1859)
pravá strana
Jdeme Kostelní ulicí nahoru. Na pravé straně leží hospoda Karla Pluschkeho, Wanjura (Wemmerei), Mathäus
Plachtzik (Pauer Kupkes, starosta obce od roku 1911 do 1921, následník Viktor Plachtzik), Jurtzik Amalie, Löhnert
Hannes, Fara (farář Ernst Juretzka od 1897 do 1945).
Náměstí
východní strana
Rohový dům – sanitární rada Dr. Franz Juretzka a hospoda Wilhelm Pluschke, řeznický mistr Wagner
(následník Johann Krautwurtst) sedlák Emil Czepan
západní strana
Thau Gerhard (Reimonnes), sedlák Gustav Kaluza (prodal 1921 erbrichterovi Karlu Kaschnemu), Erbrichterei
(předchozí vlastník Borsutzki, Hartock, poslední majitel Karl Kaschny), obchodní dům a hospoda Emil Laske.
jižní strana
Obchodník Kreis, sedlák Reinhold Grittner (Martinzes), zámečnictví: (Josef Rosnowski, Fritz Mosler, Max
Kromer), pekárna Josefus, Anna Botzian (poslední majitel Gustav Weiss)
severní strana
Sedlák Kurka, sedlák Hans Pluschke (Meises), obchodník Johan Mikulla, pekařský mistr Josef Schiers,
sedlák Johan Siegmund, Heinrich Grittner, (Ring Hämonnes)
Náměstí uprostřed
Hospoda Harenda, majitel Rudolf Koller.

Pokračování příště
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Svatováclavský hudební festival 2019
32 prvotřídních koncertů i v těch nejmenších obcích
Renomovaný Svatováclavský hudební festival (SHF) je největší mezinárodní festival duchovní a
tzv. staré hudby v České republice. Od svého vzniku v roce 2003 probíhá každoročně nejen
v Ostravě, ale i v mnoha chrámech celého Moravskoslezského kraje v průběhu měsíce
září. Letošní 16. ročník oslavuje 30 let od sametové revoluce – 30 let svobody a bude se konat ve
dnech 3.–28. září 2019 a nabídne 32 koncertů mimořádné umělecké kvality. Festival se letos
pyšní provedením barokní opery s loutkami, novodobými premiérami, koncerty exkluzivních
zahraničních interpretů, BBC New Generation Artists, laureátů Gramophone Awards, Poznaňské
filharmonie, svých rezidenčních souborů Collegium 1704, Collegium Marianum a Českého
filharmonického sboru Brno, ale i Ondřeje Rumla s filharmonií.
KRÁSY BAROKNÍ ANGLIE – PURCELL / LOCKE / LAWES

středa 18. 9. 2019, 18:00 hodin,
Sudice – Kostel sv. Jana Křtitele
Interpreti: For Several Friends a Hana Blažíková (soprán)
Program: „O let me weep (Nech mě plakat)“
Hvězdná sopranistka Hana
Blažíková, jejíž něžně sametový
hlas se objevuje na více než třiceti
albech včetně kompletního vydání
Bachových kantát se souborem
Bach Collegium Japan, se nyní
představí v ryze anglickém
barokním programu. Za zvuku
starých nástrojů (barokní housle,
viola da gamba, teorba, cembalo)
se můžete nechat zlákat
kouzly „Britského Orfea“ Henryho
Purcella a jeho současníků. Koncert
v kostele je zážitek!
Vstupné: 50–150 Kč, více na
www.shf.cz
Partner koncertu: Obec Sudice

Sudický zpravodaj

Str. 15

Jedenáctý ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel je za námi
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již pojedenácté Festival kultury a hlučínských řemesel. V neděli
7. července se zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska.
V rámci bohatého programu se představily kapely Hasičská dechová hudba Bolatice, Hlučíňanka,
Slezská kapela a Dolbend, folklorní soubor Vlašanky a taneční soubory Bolatické seniorky, Vřes,
Slunečnice, Bobři, seniorky ze Závady a mažoretky MK Ballerisimo Hlučín.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit
paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační
předměty, výrobky pletené z papíru apod. Ochutnat mohli např. domácí kozí sýry, bramboráky,
regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za
prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků městu
Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, obci
Vřesina za zapůjčení prodejních stánků a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční
podporu celé akce. Za rok opět na viděnou!
Lenka Osmančíková
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Staré rodinné
recepty jsou
poklady.
Podělte se o ně.
Zapisovala si vaše
maminka či babička
recepty? Předává se u vás
v rodině po generace
tradiční recept: Podělte se
o ně s námi!
Tak zní výzva přicházející
z Ústavu lázeňství,
gastronomie a turismu
Filozofickopřírodovědecké fakulty
Slezské univerzity
v Opavě.
Cílem je záchrana receptů
tradičních pokrmů, včetně
těch nejobyčejnějších.
Více informací najdete
v přiloženém letáku.


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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