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Sudický zpravodaj č. 1/2020

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
zase všechno rychle uteklo, vánoce jsou pryč a my už jsme opět oběma nohama v roce 2020. Přeji
Vám tedy v roce 2020 hodně štěstí, spokojenosti, domácí pohody a hlavně zdraví. Když budeme
zdraví, splníme si všechny své tužby, sny a všechno to, co chceme a potřebujeme…
Když se vrátím ještě do starého roku, tak počasí nám bílé vánoce nepřineslo. Před vánoci a také
během vánočních svátků však hodně pršelo a srážky byly velmi vydatné. Kdyby byl mráz, tak nám
mohlo místo deště napadnout i půl metru sněhu. Po svátkách pak byly spíše větrné dny s menšími
mrazíky a většinou jen v noci. Takové počasí nás přivítalo i v novém roce. Denní teploty byly většinou plusové a noční
zase třeba s mrazíkem kolem mínus dvou stupňů. A takový byl celý měsíc leden. Oproti letům minulým tento měsíc
vlastně teplý. Konec ledna a začátek února byl ještě teplejší. Odpoledne 31.1.2020 bylo venku 12 stupňů celsia a bylo
to jako na jaře. Však už i sněženky začaly rozkvétat. Uplynulo jen pár dní a v úterý a středu, 4. a 5. února nás přivítal
celodenní déšť a chladné počasí. Kdyby byl mráz, jak jsem už vzpomínal, tak nám místo deště krásně sněží. Hned
druhý únorový víkend a následující začátek týdne přispěchal orkán Sabina a déšť. Naštěstí jsme dost daleko od
pobřeží moří a oceánů a tyto větry už po příchodu k nám nemají takovou sílu, jako nad mořem či na pobřeží. Stejně
ale dokáží napáchat škodu i u nás. Několik popadaných stromů, nesvítící veřejné osvětlení apod. K osvětlení pár vět veřejné osvětlení se nám vypíná, když jeho dráty se vyzkratují s jinými vodiči nízkého napětí. Většinou to doprovází
jiskření. Potřebovali bychom tím pádem Vaši pomoc a zjistit, kde k takovému jiskření, potažmo zkratu dochází.
Veřejné osvětlení je rozděleno na tři větve a tentokrát to vyhodilo ulici Zámeckou, Stiborskou a Na Angru (od prvního
mostku u hřiště). Byl bych rád, kdyby někdo toto jiskření spatřil, ať nám to místo oznámí na OÚ. V letošním a příštím
roce má správce sítě nízkého napětí provádět jeho přenesení do samonosných kabelů, kde by pak v budoucnosti
k těmto zkratům již nemělo docházet. A něco pozitivního - po desátém únoru u nás už zase rozkvetly sněženky. No a
jarní počasí nám vydrželo až do konce února. Zřejmě se budeme muset smířit s tím, že zimy, které jsme zažívali
v minulosti, jsou již jen vzpomínkou. Ale čas a příroda nám ukáže, jakou půjdeme dále cestou. Poslední únorový
víkend nás zase zastihl veliký vítr, snad ještě silnější než předešlé dva. Skoro celá obec byla bez veřejného osvětlení,
až na ulici Třebomskou, část náměstí a Ratibořskou (tak jak jsem psal výše, tyto
ulice jsou již v kabeláži).
Ještě se vrátím k vánočním akcím. V neděli 22. 12. 2019 jsme se společně
setkali v parku, kde jsme si zazpívali vánoční koledy. Byla to velmi příjemná akce,
kde se nás sešlo více než sto. Podával se svařák, pro děti teplý čaj, prskavky, kdo
chtěl si odnesl jmelí a krásně jsme si užili poslední adventní neděli. Nasáli u koled
krásnou vánoční atmosféru, kterou jsme si pak přenesli do svých domovů.
V sobotu 28. 12. 2019 se konal v sále U Zlatého džbánu šipkařský turnaj o něm
se dočtete uvnitř tohoto zpravodaje. V neděli 29.12. se pak na fotbalovém hřišti konal tradiční fotbalový zápas „ženatí
– svobodní”. Mohli jsme vidět zajímavý zápas plný soubojů, šancí i úsměvných momentů. Po dlouhé době vyhráli
ženatí nad svobodnými 4 – 2.
V pondělí 30. 12. 2019 se konal v Kravařské buly aréně hokej a
bruslení, které pořádáme společně s obcí Rohov a jejich
dobrovolnými hasiči. Bohužel na hokej se sešlo jen velmi málo
zájemců. Ovšem na následné bruslení už dorazilo nespočet zájemců
o tento zimní sport, a to z obou obcí. I tato akce byla velmi zdařilá.
pokračování na str. 2
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V sobotu 11.1.2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Díky našim dospělým
průvodcům a dětem se v naší obci opět podařila vykoledovat pěkná finanční suma a to
ve výši 33.353,- Kč. Bylo to zase skoro o dvě stě korun více než v loňském roce a
všem koledníkům a dárcům patří velké díky. Také suma, která se vybrala pro potřebu
Charity Hlučín je větší o 300.000,- Kč než v roce loňském a z celkové částky
2.632.251,- Kč zůstane v Hlučínské charitě 65%, což je 1.710.963,- Kč.
V sobotu 18.1.2020 se konal před hasičárnou dobrovolných hasičů křest nového
vozidla WV Crafter. Toto vozidlo se nám podařilo získat z dotace Ministerstva vnitra a
doufáme, že vozidlo bude našim dobrovolným hasičům dobře sloužit. Po křtu auta se
pak konala valná hromada za přítomnosti větší poloviny všech členů SDH Sudice.
V tento den se také konal v sále restaurace U Zlatého džbánu tradiční maškarní ples.
O této akci se dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje.
Koncem ledna nám konečně přišly na účet peníze z dotace na jazykovou učebnu z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 6 420 837,51 Kč. Můžeme tak splatit úvěr, který jsme si pro tento účel pořídili a dětem a učitelům popřát, ať
jim učebna dlouho a dobře slouží.
V pátek 31. 1. 2020 se v Třebomi uskutečnil první „farní večer”. Výborná atmosféra, skvělá cimbálovka a krásně
přichystaný program. Nádherný večer, kdy se společně bavili občané ze všech tří našich obcí - Sudice, Rohov a
Třebom. Rád bych touto cestou poděkoval panu faráři Alešovi a všem pořadatelům této krásné akce.
Počasí o kterém jsem psal již ze začátku zpravodaje, způsobuje i to, že na některých pracovních činnostech se dá
pokračovat i během zimního období. Tak se nám podařilo v zimním období prodloužit chodník u obecního úřadu.
Také se nám podařilo rozšířit parkoviště před základní školou a jelikož je počasí příznivé, začalo se i s ořezem
stromků. Chystáme akce na letošní rok - výběrovým řízením třeba na rekonstrukci plynové kotelny ve škole, chodníky
na Stiborské ulici směrem k novým rodinným domkům. Taky chystáme projektovou dokumentaci na výstavbu
rodinných domků na ulici Zámecké, tam to ale ještě nějakou chvíli potrvá. A tak nám utekly první dva měsíce roku
2020. Já říkám: „Utekly rychle a zběsile”. V dalším období Vám přeji zdraví, lásku a domácí pohodu.
Upečené zákusky ke stému výročí Hlučínska ▼

Dne 4. 2. 2020 jsme si připomněli sté výročí od vzniku Hlučínska a jeho
připojení k Československu. K tomuto výročí se konal slavnostní sněm
Sdružení obcí Hlučínska a Mezinárodní konference. Na těchto akcích jsme
si připomněli tohle velmi důležité výročí. Díky tomuto rozhodnutí a
Versailské smlouvě jsme se stali občany Československa. Ano říkalo se
nám a někdy ještě říká „Prajzáci” …. většina z nás je na toto oslovení hrdá
a proč ne. Prajzáci vždy byli a jsou pracovití, skromní a slušní lidé. K
tomuto připomínám, že se nás stejně nikdo a na nic neptal. Marie Terezie prohrála v roce 1742 válku s Frydrychem II
a stali se z nás Prajzáci neboli Prušáci. Roku 1920 nás připojili k Československu, roku 1938 k Německu a v roce
1945 opět k Československu. Byly z toho výhody i nevýhody, před válkou tady bylo více práce, ale muži museli za
války narukovat do Vermachtu. Války, bída a smrt, toto vždy procházelo touto krajinou. Dnes je Hlučínsko moderní
částí České republiky, kde jsou vesnice uklizené, krásné, čisté a je v nich náš domov. Ano, odtržení od tehdejšího
Německa někde rozbilo rodiny (tak jako u nás), že na polské straně zůstali naši příbuzní, i když to předtím byla jedna
farnost, třeba Sudice a Petřatín. Ale kdyby se to tehdy nestalo, byli bychom dnes součástí Polska.
Ale jak říkám, nás se nikdo nikdy na nic neptal …. Přejme si tedy, ať se naše Hlučínsko dále rozvíjí
k lepšímu a je to místo, kde stojí za to žít.
Petr Halfar, starosta
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Výstavba meteostanic v Moravskoslezském kraji
V rámci obchodní spolupráce s naším dlouholetým partnerem, Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, se vyplatila cílevědomá
obchodní aktivita a odvedená práce. Společnost ELTODO, a.s. získala zakázku na dodávku a montáž 3 nových silničních meteostanic v
Moravskoslezském kraji. Na realizaci se společně s námi podílí naše dceřiná společnost Vegacom a.s., která zajišťuje zemní práce v
celém rozsahu a další dvě společnosti, které působí v tomto odvětví.
Jedná se o následující lokality:
• D56 v obci Paskov,
• I/11 v obci Havířov – Bludovice,
• I/46 v obci Rohov.
Účelem zřízení meteostanic je zajištění monitorování úseku silnice tzv. příslušenstvím METEO, které je tvořeno:
• dvěma přehledovými kamerami s přísvitem (pouze snímkují komunikaci),
• vozovkovým senzorem teploty, hloubkovým senzorem teploty,
• senzory na teplotu a vlhkost, srážkoměrem,
• dohledoměrem a senzorem na měření směru a rychlosti větru
• a příslušenstvím (NN rozvaděč + řídící jednotka).
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Slovo starosty:
Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče
voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc děkujeme!
Spoluobčanům
- za zametání, úklid chodníků a cest
- za 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 a reprezentaci obce při fotbalových utkáních, pořádání silvestrovského fotbalu
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády, posezení v myslivně
- 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
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
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Akce na další období:
V pátek 13.3.2020 v 16.00 hod.- Vítání občánků na Obecním úřadě v Sudicích.
V pátek 27.3.2020 – Den učitelů - setkání současných i bývalých zaměstnanců školy
V neděli 29.3.2020 v 14.30 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.
Ve středu 1.4.2020 – Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sudice
V pátek 3.4.2020 – Velikonoční jarmark (MŠ a STROM) – restaurace U Zlatého džbánu
V úterý 7.4.2020 – Zápis do 1. třídy
13.4.2020 od 13.00 hod., pondělí velikonoční - Koňská procesí v Polsku Pietrowice Wielkie –
kostel Svatého kříže. Průvod z obce ke kostelu Svatého kříže, zde mše svatá a poté
zpět do obce, kde bude další kulturní program.

Ve středu 15.4.2020 – 75. výročí osvobození - v 10 hod. u památníku osvobození (tank)
V pátek 24.4.2020 – Den Země – dle počasí (náhradní termín 30.5.2020)
Ve čtvrtek 30.4.2020 v cca 18.00 hod. - Stavění máje a pálení čarodějnic
- v Sudicích na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice

Upozornění pro všechny návštěvníky akcí obce Sudice, jejich složek, spolků či ZŠ a MŠ Sudice:
Akce mohou být dokumentovány, pro případné budoucí prezentace obce.
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Hasiči – valná hromada a křest nového hasičského vozidla – sobota 18.01.2020 ▼

Hasičský ples – sobota 15.02.2020 ▼
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MAŠKARNÍ PLES
Dne 18. 1. se v sále restaurace U Zlatého džbánu uskutečnil dětský
maškarní ples. O několik desítek dětí v krásných maskách se celé odpoledne
staral klaun Kalimero. Děti tancovaly, soutěžily, dováděly a do toho jim hudbu
pouštěl DJ Marek. V průběhu odpoledne byla vylosována menší tombola pro
dospěláky a po 18 hodině se dočkaly i děti. Tombola byla bohatá, postaraly se
o ni rodiče, kteří věnovali spoustu krásných cen. Věřím, že byli naši nejmenší
spokojeni, líbilo se jim, pořádně se vyřádili a už se těší na příští rok ☺
Za sdružení STROM Pavla Komárková
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
FLORBALOVÝ TURNAJ TŘÍD
VE FLORBALU
Zase po roce proběhl na naší škole florbalový turnaj určený všem třídám.
První hrací den patřil dětem nižšího stupně, kteří hráli 2 x 4 min. Druhý den si zahráli starší žáci a ti hráli 2
x 7 minut. Vítězem turnaje pro nižší stupeň se stala 5. třída a vyšší stupeň ovládla 9. třída. Nutno ale
podotknout, že na vyšším stupni byly všechny zápasy natolik vyrovnané, že až do posledního zápasu nebylo
jasné, jaké místo která třída obsadí.
Výsledky turnaje nižší stupeň:
1.
5. třída
2.
4. třída
3.
3. třída
Nejlepší hráč turnaje: MATĚJ UVIRA
Nejlepší hráčka turnaje: LUCIE VANÍČKOVÁ
Nejlepší brankář turnaje: DOMINIK NEVŘELA
Výsledky turnaje vyšší stupeň:
1.
9. třída
2.
6. třída
3.
7. třída
Nejlepší hráč turnaje: IVO HARAZIM
Nejlepší hráčka turnaje: NIKOL NOVÁKOVÁ,
ROZÁLIE DORNOVÁ
Nejlepší brankář turnaje: OLIVER HARTMANN
Nejlepší střelec celého turnaje: MICHAL MRVA
Mgr. Ondřej Pekárek
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PEXESIÁDA
Ve středu 15. ledna 2020 se konala ve školní družině oblíbená
PEXESIÁDA, což je soutěž, kde si mohou děti procvičit především
svou paměť a schopnost soustředit se. Turnaje se zúčastnilo 16 žáků
od první do páté třídy. Hrála se pexesa všeho druhu – zvířátka,
příroda, hrady a zámky, pohádky a pohádkové postavičky, Hasík,
nářadí, dopravní značky, města a spousta dalších. V základním kole
se utkaly vždy dvojice žáků a do semifinále a finále postoupil
nejlepší hráč z dvojice.
A zde máme výsledky letošního ročníku PEXESIÁDY:
1. místo – Marcel Konečný
2. místo – Lucie Vaníčková
3. místo – Pavel Zeman
Všichni soutěžící si za svou snahu odnesli sladkou odměnu a
vítězové navíc také získali diplom.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!
Ester Medková, DiS.
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NAŠI RECITÁTOŘI NA SOUTĚŽI V KRAVAŘÍCH
V pondělí 17. února se vydala výprava recitátorů ze Sudic bojovat o pozornost do okrskového kola
recitační soutěže Dětská scéna, které se konalo v Rytířském sále zámku v Kravařích. Úkol byl jasný:
především zaujmout a pobavit posluchače a nejlépe postoupit.
První dva úkoly splnili všichni. Posluchači poslouchali a byli soustředění, někdy zazněl i smích, což
je příjemné pro každého přednášejícího.
Poslední úkol-postoupit-se bohužel nepodařilo splnit ani jednomu účinkujícímu. Úspěch si zažila
alespoň Hedvika Hluchníková, která dostala ocenění poroty v kategorii I (děti 2. a 3. třídy), ale bohužel i
v této kategorii porota k postupu navrhla jiné recitátory.
Všem našim reprezentantům děkujeme za skvělé výkony, příští rok se pokusíme prorazit ledy
okrskového kola znovu!!! Sudice, do toho!!! Nebojte se ničeho!!!

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Příběh peněz
Ve spolupráci s lektorem Mgr. Janem Kumstátem
proběhl ve dnech 13. a 18. 12. 2019 projekt určený pro
žáky 4. – 5. třídy s názvem „Příběh peněz“. Tato
aktivita na podporu finanční gramotnosti byla složena
z několika her simulujících postupný vývoj společnosti.
Úkolem žáků bylo pomocí směnného obchodu v daných
„epochách“ přežít a dosáhnout co nejvyšší životní
úrovně. Žáci si pak následnou diskusí a reflektivní částí
„prožili“ a ujasnili pojmy z finančního světa jako je
hodnota, cena, poptávka, nabídka, nedostatek, přebytek,
monopol či „fair trade“.
Mgr. Kateřina Hrubá
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TURNAJ VE VALENTÝNSKÉ VYBÍJENÉ V PÍŠTI
I toto pololetí nadále pokračuje série našich soutěží čtyř škol. První turnaj se uskutečnil v Píšti a jednalo se o
vybíjenou pro 6. třídy. Hrálo se na 2 poločasy po 7 minutách. Loni jsme skončili na 3. místě. Letos se nám
podařilo tuto soutěž vyhrát.
Pořadí týmů:
1. ZŠ SUDICE
2. ZŠ BOHUSLAVICE
3. ZŠ PÍŠŤ
4. ZŠ CHUCHELNÁ
Naši školu reprezentovali: Michaela
Švanová,
Eliška
Vaníčková,
Eva
Kryštofová, Matěj Švan, Mikuláš Prasek,
Robin Kilián, Sebastián Majer, Michal
Mrva, Marcel Konečný
Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy ☺
Mgr. Ondřej Pekárek
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Kašpárkův svět v MŠ
Tak se jmenuje název pohádky, které děti shlédly
ve středu 8. 1. 2020 v naší školce. Pohádka
pojednává o králi a princezně, která se nechtěla
jen tak za někoho vdát, a tak král, když mu došla
trpělivost, poslal princeznu ke všem čertům.
Zachráncem princezny se stal Kašpárek a Honza.
Představení se hrálo s marionetami a dětem se
velmi líbilo.
Radka Malchárková

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Méďa zdravotník na hřišti
Tak se jmenoval program, se kterým k nám do
školky přišly dvě zdravotnice z červeného kříže,
aby se podělily o své zkušenosti, seznámily
s nimi děti a vyzkoušely jejich znalosti. Jaké jsou
časté úrazy na hřišti? Co dělat, když někdo na
hřišti vypadá, jako by spal? Jak zkontrolovat
vědomí, dech? Jak se používají čísla tísňových
linek?
Děti si vyzkoušely také poslech vlastního srdce pomocí
fonendoskopu, kontrolu saturace krve pomocí oxymetru i Rautekovu
zotavovací polohu. Nakonec si společně zasoutěžily v oblékání uniformy,
skládaní lidského těla, nasazování rukavic. Děti vše s nadšením zkoušely a
za odměnu, že jim to tak skvělé šlo, dostaly lízátko a omalovánku.
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Planetárium
Po jarních prázdninách jsme se s dětmi vydali na výlet do Planetária v Ostravě. Čekal nás tam výklad o naší
noční obloze, jaké krásy skrývají naše hvězdy, co jsou to souhvězdí, a co se o nich povídá. Na konci
výkladu, který děti s nadšením poslouchaly, je čekala pohádka Lucie: Tajemství padajících hvězd. Po
programu si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet různé exponáty v planetáriu.

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Malý badatel aneb prima pokusy
V pondělí 17. února přijela k nám do školky
lektorka, která nás seznámila se zajímavým
programem „Malý badatel aneb prima pokusy“.
Dětem ukázala, jak se dá vyrobit taková netradiční
sopka pomocí věcí, které najdou běžně doma, jako
je soda, ocet, kyselina citronová, sirup,
potravinářské barvivo aj. Děti si samy vyzkoušely
vyrobit barevnou chrlící sopku. Další pokus byl
nafukování pytlíku pomocí oxidu uhličitého.
Zajímavé byly i ukázky toho, jak se vejde
nafouknutý balónek do sklenice a jak se dají
svíčky sfouknout jinak než dechem. Na konci
programu děti dostaly speciální brýle, pomocí
nichž mohly vidět rozklad světla.
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Fotbalové okénko
III. třída skupina A muži (jaro 2020)

Dat
22.3.
28.3.
5.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
31.5.
7.6.
14.6.

De
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE

Čas
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.00
16.30
15.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Domácí
Sudice
Bohuslavice ,,B“
Sudice
Dobroslavice
Sudice
Bolatice „B“
Sudice
Chuchelná „B“
Sudice
Kobeřice „B“
Sudice
Darkovičky „B“
Sudice

Hosté
Štěpánkovice „B“
Sudice
Kozmice „B“
Sudice
Bělá
Sudice
Strahovice „B“
Sudice
Šilheřovice „B“
Sudice
Dolní Benešov „B“
Sudice
Hať „B“

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Vánoční šipkový turnaj
Čas mezi svátky patří v Sudicích již tradičně mimo jiné i Vánočnímu šipkovému turnaji. Tentokrát na něj připadlo datum 28.12.
Hráčů se letos sešlo 24, když nezklamali naši přátelé z Kobeřic a dětí se zúčastnilo 6. Tyto si nejprve odehrály svůj miniturnaj, kdy
se snažily zahrát co nejvyšší skóre a postupně vždy poslední vypadl. Nakonec se na stupních vítězů seřadily takto: 1. Martin
Komárek, 2. Michael Kubný a 3. Marek Poništ z Kobeřic.
Hned poté jsme rozehráli náš dospělácký turnaj, kterého se ale zúčastnilo i pár závodníků z miniturnaje. Ve třech základních
skupinách jsme si opět odehráli 6 her, po kterých vždy 4 nejlepší postoupili do závěrečného vyřazovacího turnaje.
V tomto turnaji se pak nejlépe dařilo vítězi Tomáši Hanzlíkovi alias Těťanovi z Kobeřic, který ve finálovém zápase porazil Aleše
Baránka. Na 3. místě skončil Günter Havranke.
Nejlepší ženou turnaje se stala Daniela Poništová a cenu za účast a nejoblíbenějšího hráče jsme tentokrát věnovali Báře
Balarinové.
Doufáme, že se všem účastníkům turnaj líbil stejně jako nám pořadatelům a příští rok opět přijdou zvolat AŤ TO LÍTÁ!
Pavla Komárková
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

C. Sudické vzpomínky
Ernst Gottzmann

Třebomská ulice
Na Třebomské ulici stál můj rodný dům, statek Hämon-Fritsches, jak se nám ve vsi říkalo. Zde byly čtyři větší
statky se dvěma až třemi koňskými vozy. Byly to Maises, Schusterpales, Hämon-Fritsches a Kalusches. Tak se
statkům lidově říkalo. K tomu čtyři malá polní hospodářství, jak by se dnes řeklo jako vedlejší živnost. Byli to Steiners,
Walitschekes, Wilpertes a Stellmacher/Kurkes. Také Krautwurst Robert měl na Třebomské ulici svou kovárnu, ve
které tento pilný mistr kovář pracoval od rána do večera. Jeho silné údery kladivem na kovadlinu byly slyšitelné na
celé Třebomské ulici.
Třebomská ulice začínala na náměstí. Rohový dům napravo byl obchodní dům Mikulla, kde byla také pošta.
Následoval Schusterpales s velkými dřevěnými vraty, které byly téměř pořád zavřené. Selkou byla panímáma
Schusterpalin, Magdaléna Gottzmann, rozená Kremser. Sedlák, bratránek Schusterpal (Gustav Gottzmann) podlehl
už počátkem třicátých let záchvatu mrtvice a zanechal svou ženu se třemi školou povinnými syny a svou sestru Annu
(Schusterpales teta Anna). Panímáma Schusterpalin, dcera sedláka pocházející ze sousední obce, z evangelických
Rozumic, vedla dvůr a hospodářství dále, přičemž ji pomáhali jako hospodář Fredriches Gustele (Gustav Mosler) a
Dastiges Marie. Schusterpales teta Anna, kdopak by ji neznal, byla tím, co by se dnes označilo za volně tvořící
umělkyni. Byla známá na Třebomské ulici a v celé obci jako deník. Viděla vše, slyšela vše, věděla vše a vyhýbala se
každé práci. Chloubou Schusterpalových byly koňské povozy, čtyři ryzáci. Na začátku Třebomské ulice nalevo byli
Maisesovi (Pluschke). Velký, hezký dům s hospodářskými budovami. Bratránek Mais (Pluschke) byl už za mě
nemocný a slabý, takže dvůr obhospodařovali jeho synové a dcery. Maises Hans, svobodný, mladý sedlák na dvoře
přišel o život při neštěstí při žních a nejmladší syn Viktor, který byl zahradníkem ve Vídni se musel vrátit domů a
hospodařil nyní na dvoře. Viktor jezdil většinou na pole v trojspřežení s dobrými koňmi a pomáhali mu dobří dělníci.
A teď k Hämon Fritsches, našemu statku na Třebomské ulici. Můj otec Ernst (Gottzmann) se oženil se selským
rozumem a selskou vychytralostí, neboť moje matka, panímáma Hämonin (Pawelkes Gold-Marie) přinesla do
manželství 36 jiter země a neméně zlatých tolarů. Když pak ještě koupil od souseda Kalusy půdu v Rudniku, vlastnil
pyšných 33 ha.
To mu asi stouplo do hlavy, cítil se jako velký Hämon a přenechal práci své ženě a služebnictvu. Když se pak
dostal roku 1933 do lisu na slámu, kde přišel o levou ruku a o dva roky později ochrnul po mrtvičce na pravou
polovinu těla, stal se pro něj život velice těžkým. Ale i život s ním byl těžký! Ale naše matka přesto zachovala v těchto
letech s věrnými dělníky a neúmornou silou náš dvůr.
U Kalusches, našich sousedů, jsme byli my, Hämonovi děti často. Vzpomínám si ještě dobře na starého
bratránka Kaluse (bratránek Gottlieb) a panímámu Kalusin (teta Anna). Tato rodina byla staro-luteránská a velice
silně pobožná. Dědicem Kalusova hospodářství byl Kaluses Ernst, který se oženil s dcerou sedláka ze Sciborzyc. Pro
evangelické selské synky ze Sudic nebylo tehdy jednoduché dostat za ženu evangelickou selskou dívku (a jinak to
nešlo) odpovídající stavu. Tak přicházely i za čechů evangelické ženy sedláků z evangelických sousedních obcí
Sciborzyc, Rozumic a Dzierzyslavi z Hlubčického kraje/Německo do Sudic a staly se zde schopnými selkami.
Kaluschovi měli také jako jediní na Třebomské ulici žentour, který byl při mlácení poháněn koňmi.
Polní hospodářství jako vedlejší činnost Steinerů, Walitschekes, Wilpertes vynášely tolik, že se všichni nasytili.
Ano, tito pilní, spořiví lidé mohli dát studovat své syny a mohli dát svým dcerám dobré vzdělání do života. Na
Třebomské ulici byla také naše evangelická škola, kde vyučoval učitel Kroker 18 až 20 žáků v 8 školních ročnících
v jedné třídě. Bures (Starsinski) bydleli se sedmi dětmi v jedné místnosti v malém domečku vedle školy, který patřil
erbrichterei Kaschny. Učitel Frank postavil vilu v Loského zahradě. Dům, který patřil Loskemu obývali tři rodiny. Pak
Steinerova stodola a velká stodola Schusterpalova. Výměnek Altes Weiβes byl dříve poštou, než šli Alte Weiβes na
výměnek. Poslední dům napravo patřil Rittners/Klingsbeutel, kde byla umístěna četnická stanice. V zadním domě
bydlel hrabě Bartsch (přezdívka) a Tadäusses Trudel, krejčová. Dále stály polní stodoly sedláků, kteří neměli žádnou
stodolu u svého hospodářství.
Tak vypadala Třebomská ulice tehdy, v mých vzpomínkách, jak jsem ji zde vylíčil.
Pokračování na str. 12
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Ostrava 15. ledna 2020
Tvoje cesta onlinem v Moravskoslezském kraji
Neodmyslitelnou součástí dětského světa se stala komunikace prostřednictvím internetu. Častý je obrázek
skupiny dětí, trávící čas sice společně na jednom místě, nicméně vzájemně nekomunikující slovem, nýbrž
prostřednictvím telefonů tzv. na síti. I dítě, jež tráví volný čas ve svém pokoji či v přítomnosti dospělého, se
může velmi jednoduše stát obětí trestného činu. Pachatel na počátku zahájí komunikaci přátelsky, často jako
vrstevník, následně však přistoupí k manipulaci s dětskou obětí a dojde třeba i k nátlaku, aby oběť zaslala
další intimní fotografie…
Moravskoslezský kraj není v tomto směru výjimkou. I v našem regionu jsme v předchozích měsících
prověřovali či vyšetřovali okolnosti trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu, kdy se obětí staly
děti. Zvyšující se počet tohoto protiprávního jednání inicioval také speciální preventivní program, který
napoví, jak postupovat v krizové situaci a pakliže již nastala, jak ji vlastně řešit. Klíčová role v osvětě
samozřejmě i zde náleží rodičům. Výukový program Tvoje cesta onlinem je proto připraven se základními
bezpečnostními radami jak rodičům, tak žákům druhého stupně základních škol.
Sami autoři projektu seznámili v Ostravě dne 13. ledna 2020 zhruba sedm desítek moravskoslezských
preventistů se základními informacemi seminářů Tvoje cesta onlinem. Výuka zahrnula jak program určený
dětem, tak rodičům (a samozřejmě další dospělé populaci). A autoři projektu již oslovili i první žáky
v Moravskoslezském kraji. Úplně prvními byli posluchači šesté třídy ostravské základní školy Gen. Píky.
Hned následný den však program Tvoje cesta onlinem zhlédlo víc jak 800 dětí novojičínských základních
škol. Projekt byl prezentován dne 14. ledna 2020 v novojičínském kině. Novojičínsko bylo zvoleno pro start
projektu v regionu vzhledem k četnějšímu počtu prověřovaného trestního jednání, kdy se obětí staly děti (při
srovnání s dalšími územími regionu).
Výukový program pak doplnili kriminalisté oddělení kybernetické kriminality moravskoslezské policie
konkrétními případy, které řešili v uplynulé době právě v našem regionu. Žáky obě prezentace zaujaly,
reagovali vlastními zkušenostmi či zážitky. Bylo zřejmé, že jde skutečně o klíčové téma pro děti.
Posluchači se tak například dozvěděli rozličné preventivní rady a doporučení, jak poznat „predátora,“ jak
zabezpečit mobilní přístroj, které informace zásadně nezveřejňovat, zkrátka jak býti na síti bezpečně…
Projekt Tvoje cesta onlinem byl již představen v závěru loňského roku jedním z autorů plk. PhDr.
Ondřejem
Moravčíkem
s avizací
zahájení
programu
v úvodu
roku
2020
(https://www.policie.cz/clanek/preventivni-projekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx)
Policisté budou od ledna 2020 dětem ukazovat rizika sociálních sítí.
Děti se stále častěji stávají terčem útoků predátorů na sociálních sítích a neuvědomují si, že odkrýváním svého soukromí
útočníkům výrazně zjednodušují práci. Statistiky jsou v této oblasti neúprosné – počet nahlášených trestných činů spáchaných
prostřednictvím internetu se za posledních 5 let více než zdvojnásobil a téměř třetina z nich je mravnostního charakteru.
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Dnešní děti si již osvojily základní bezpečnostní doporučení a při
vystupování na sociálních sítích jsou obezřetnější, než bývaly
před 5 lety, nicméně stále ještě nedovedou rozlišit, kdy si píší se
svým vrstevníkem a kdy na ně útočí internetoví predátoři

Tvoje cesta onlinem je preventivní projekt, jehož cílem je ukázat dětem na vybraných
případech způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně
dostupných informací využívají. Policejní preventisté budou zároveň dětem dávat i doporučení, na koho se obrátit a
hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat.
Je bez debat, že nejefektivnější prevenci jsou schopni udělat sami rodiče, proto v rámci projektu budou připraveny i
semináře a besedy s veřejností, na kterých se dozví to podstatné – co děti na sociálních sítích dělají, jak tam
komunikují, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich preference. Jinými slovy projekt bude rodičům zodpovídat otázky,
které je trápí a na které se stydí svých potomků zeptat.
Policie ČR pro tento projekt získalo silného partnera v Československé obchodní bance, a.s., která se dlouhodobě
věnuje vzdělávání žáků základních a středních škol a v práci s těmito cílovými skupinami má zkušenosti. Jako banka,
která většinu služeb nabízí i v digitalizované podobě, známe rizika pohybu v online světě a víme, jak důležité je
dodržování bezpečnostních pravidel. Proto jsme náš úspěšný program finančního vzdělávání ve školách rozšířili o
digitální bezpečnost a prevenci rizik na internetu. Policii ČR jsme oslovili jako odborníky, kteří mají v této oblasti
největší zkušenosti i experty. S nimi teď spouštíme v Česku unikátní spolupráci, díky které se děti i jejich rodiče naučí
lépe se chránit před internetovými hrozbami,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.
Společně vytvořený výukový program, který budou žákům a jejich rodičům přednášet jak speciálně proškolení
policisté, tak ale i odborně kompetentní ambasadoři z řad ČSOB, a.s., bude postaven na interaktivní práci
s posluchači a dětem bude jeho obsah blízký, neboť se budou neustále pohybovat v jejich oblíbeném prostředí – v
prostředí sociálních sítí. „Spolupráce s ambasadory ČSOB nám pomůže rozšířit síť preventistů, která od roku 2020
bude významně posílena i z našich vnitřních zdrojů. Prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti vnímáme jako jednu z
priorit a jsem velmi rád, že projekt Tvoje cesta reaguje právě na často opomíjená rizika sociálních sítí. Zároveň je
dobré vyzdvihnout, že nebudeme pracovat pouze s dětmi, ale společně se zaměříme také
na neméně důležitou cílovou skupinu, což jsou rodiče a dospělé osoby obecně“, uvedl
policejní prezident Jan Švejdar. Výukový program bude zahájen na začátku roku 2020 a
budou se ho účastnit zaměstnanci ČSOB (ambasadoři finanční gramotnosti) a policejní
preventisté. Je určen pro druhý stupeň základních škol a v návaznosti na to také pro
rodiče a dospělé osoby obecně. Kromě vzdělávacího programu připraví ČSOB a
Policie ČR také krátká výuková videa a společnou preventivní kampaň.

-------------------K tématu preventivní doporučení:
Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cenných informací. Jejich výhodou je možnost komunikace na velké
vzdálenosti. Není našim cílem uživatele sociálních sítí od těchto výdobytků moderní doby odradit, ale
poukázat na možná rizika spojená se zmíněnými technologiemi. Se svými dětmi komunikujte o využití
možností internetu otevřeně a bez předsudků. Není výjimkou, že děti prostřednictvím internetu sdělí
jakékoliv informace o sobě a při osobní komunikaci pak standardního rozhovoru schopny nejsou.
Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěry dětí, osloví je třeba jako jejich vrstevní, mající zájem o
přátelství. Záhy je pak přimějí k pořízení a přeposlání jejich intimních fotografií, kterými je pak mohou nutit
k zaslání dalších, odvážnějších. A to v tom příznivějším případě, neboť některá takto navázaná komunikace
může pokračovat osobním setkáním a v krajním případě fatálními následky.
Děti je zapotřebí informovat o náležité obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci prostřednictvím internetu,
aby věděly, s kým skutečně komunikují. Znovu je vhodné zopakovat, že jakmile pořízené fotografie, videa
intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí možnost kontrolovat jejich existenci a nakládání s nimi (tzv. nad
nimi ztrácí moc).
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař

Sudický zpravodaj

Str. 18

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.
Jedlý olej – naplněné plástové láhve s jedlým použitým olejem odevzdejte na Obecním úřadě zaměstnancům obce (kontejnér je
umístěn ve dvoře OÚ). Použitý jedlý olej nepatří do kanalizace.

Nájem obecních pozemků v roce 2020 –
možnost placení v hotovosti - do konce června 2020 !!!
Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2020 (550,- Kč/osoba)
– je nutné uhradit nejpozději do 31.8.2020 !!!
Bezhotovostně na účet obce – 1649306359/0800, variabilní symbol – 1340(č.p.),
(příklad – dům s č.p. 20 – 134020)
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Pronájem kiosku
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor (kiosek)
v objektu autobusové čekárny na Náměstí v Sudicích.
Objekt je po celkové rekonstrukci střechy. Prostory
kiosku tvoří chodba, úklidová komora a WC o celkové
výměře 12,3 m2.
Bližší informace na Obecním úřadě v Sudicích.
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2020
Druhý lednový víkend patřil na Hlučínsku koledníkům. Přes tisíc koledníků vybralo v rámci Tříkrálové sbírky částku
2 632 251 Kč, což je přibližně o 300 tisíc více než v loňském roce. 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 1 710 963 Kč.
Ty plánuje Charita hlučín použít například na nákup nových polohovatelných postelí. Část výtěžku podpoří také
ošetřovatelskou službu, která pečuje o nemocné a umírající v jejich domácím prostředí.
V letošním roce se uskutečnil jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky.
Je úžasné, že v našem malém regionu se najde každoročně přes tisíc lidí, kteří obětují svůj čas a energii pro dobrou
věc. Další desítky lidí pak pomáhali se zajištěním sbírky ve farnostech a na městských a obecních úřadech. Pro
koledníky připravila Charita Hlučín poděkování v podobě pozvání do kina v Bolaticích.

Děkujeme všem dárcům,
koordinátorům, koledníkům a
všem, kdo se na úspěšném
průběhu sbírky podíleli!
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫
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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