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Slovo starosty:   

 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
 
ani nevím, jak začít tento zpravodaj, jsme ve třetím měsíci letošního roku. Celý svět je nakažen 
Coronavirem a tato pandemie zasáhla i naši vlast, kraj i obec. Bude záležet na každém z nás, jak 
k této nákaze přistoupíme a jak se tato nemoc bude vyvíjet. Máme zřízený krizový štáb, 
informujeme Vás o průběžné situaci, ovšem nedostává se ani roušek, ani antibakteriálních gelů, a 
to jsme na začátku celého procesu. Ale určitě bychom neměli ztrácet optimismus a řídit se radami 

zdravotníků, či našich zákonodárců a všechny tyto instrukce dodržovat, tak aby průběh pandemie, měl pro nás co 
nejslabší následky. I nadále Vás budeme informovat o této krizové či nouzové situaci a budeme se snažit pomáhat 
nám všem. Museli jsme zrušit všechny kulturní, sportovní i společenské akce. Lidé byli v karanténě, dokonce se virus 
dostal i do naší obce. V této chvíli, máme dostatek roušek, takže v případě potřeby neváhejte zavolat na OÚ. Roušky 
vám budou doručeny do schránek, vychází to momentálně na každého občana obce jedna pratelná rouška. Podařilo 
se nám zajistit také kapesní dezinfekci, která vám bude nebo již byla distribuována do schránek. Jsou to nádobky o 
obsahu 28 ml. Ještě čekáme na další dodávku dezinfekce a po jejím dodání bude tato přelita do půllitrových lahví a ty 
vám budou doneseny domů. O jejich distribuci budete informováni rozhlasem. Distribuce bude probíhat v množství, 
jako když roznášíme zpravodaje, to je na jeden RD či byt jeden kus dezinfekce.  
Zrušili jsme také návštěvy při příležitosti gratulace občanům. Poukázky či blahopřání budete dostávat do schránek. Po 
ukončení nouzového stavu a povolení návštěv do domácností omezíme tyto návštěvy, kdy budeme oslavence 
navštěvovat jen na kulatá výročí a to 70, 75, 80, 85, 90, 95 a tak dále. Takže jen na opravdu kulatá jubilea. Nebojte 
se, o dárky nad 80 let v každém případě nepřijdete a budou Vám zasílány do schránek. Takže děkujeme za 
pochopení.  
     Počasí je neobvykle teplé, o čemž svědčí průběh letošní zimy, která nemá obdoby ve své dlouholeté historii. 
Letošní zimní teploty jsou velice nadprůměrné. Třeba ráno 5.3 2020 bylo -4 stupně a hned na druhý den jsme se 
vzbudili do deštivého rána. V dalším týdnu to samé, v pátek ráno 13.3.2020 -7 stupňů a přes den +13 stupňů nebo i 
více. V dalším týdnu pak bylo krásně teplo, ovšem už v pátek 20. 3. 2020 v noci začalo pršet a pršelo až do sobotního 
poledne. V neděli pak přišlo silné ochlazení, padal sníh a v celém dalším týdnu se noční teploty držely v mínusových 
hodnotách, někdy klesly až k -7 stupňům Celsia. Konec března a začátek dubna byl opět ve znamení ranních mrazíků 
a odpoledního oteplování. První dubnový víkend byl krásný a pak přes týden zase ranní mrazíky. Velikonoce až do 
velikonoční neděle krásné, pondělí velikonoční – déšť a v úterý dokonce padal 
sníh, ranní mrazíky a opět pomalé oteplování. V pondělí 6. 4. 2020 se 
v Sudicích opět ukázal párek čápů, obhlédli si naše neobydlené čapí hnízdo a 
odletěli směrem na Petřatín. Pak se ale také jeden z nich procházel 17.4. po 
hřišti. A dokonce už přiletěly i vlaštovky. Počasí se nadále drží v nestálém 
trendu. Ráno mrazíky, odpoledne krásně teplo, jen by to chtělo ještě trochu 
deště.  
     Naši dobrovolní hasiči měli v sobotu 14. 3. 2020 brigádu, kdy ořezali hloh na 
ulici Stiborské od rozrostlého jmelí. Uvidíme, zda se nám podaří tento strom 
zachránit - dobrovolným hasičům děkujeme. V neděli 22. 3. 2020 pak naši 
dobrovolní hasiči vyjeli k požáru, či zahoření v komíně v naší obci. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo a ani nejsou žádné materiální škody. Takže opět díky. Ve 
středu ráno 15. dubna 2020 před půl osmou hodinou ranní přišlo hlášení 
z operačního střediska o požáru rodinného domu v obci Třebom.  
                                                                                                                                                              pokračování na str. 2 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 

      
Naši dobrovolní hasiči vyjeli během pěti minut a byli na místě zásahu první. Požár byl ale dost veliký a celkem jej 
hasilo pět požárních jednotek. Naši hasiči tam byli i přes noc a ukončili svou činnost až ve čtvrtek v odpoledních 
hodinách. To už jim opět volal operační důstojník a vyslal je do Rohova, kde hořely tuje a trávník. Bylo vidět, že naši 
dobrovolní hasiči byli v jednom zátahu dva dny a je třeba jim opravdu moc poděkovat, čímž také činím a děkuji. Je na 
místě, že jsme novou techniku pořídili oprávněně a předali ji do 
správných rukou.  
     Ve středu 15. 4. 2020 bylo 75. výročí osvobození naší obce. 
Toto výročí jsme si připomněli v dopoledních hodinách, kdy jsme 
u tanku položili kytici květů a minutou ticha uctili památku padlých. 
Celý den zde byla vyvěšena státní vlajka a druhého dne jsme 
zjistili, že jsme nebyli samy, kdo si na toto výročí vzpomněl. U 
tanku přibila další kytice a několik rozžatých svíček. 
     O víkendu 18. a 19. 4. 2020 udělal brigádu výbor TJ Sokola 
Sudice a ve svém volném čase vysbírali odpadky na polní cestě 
na Kozabryku. Děkujeme členům výboru - je to dobrý nápad pro 
nás všechny. Můžeme ve svém volném čase, třeba na procházce 
posbírat odpady tam, kde právě procházíme přírodou. Myslím, že 
si to příroda zaslouží. A jak se budeme chovat k přírodě my, tak 
se ona bude chovat k nám. Můžete použít žluté pytle na plasty a 
buď je pak donesete, či dovezete na OÚ nebo je zavázané necháte někde na konci polní cesty. Zavoláte nám na OÚ 
a zaměstnanci obce je pak svezou k vytřídění na obecní dvůr. Takto se můžeme připojit ke Dni Země, i když nejsou 
povoleny větší akce. 
     Rád bych poděkoval všem, kteří nám v nouzovém stavu pomáhají a rád bych jmenoval několik firem a to Texima 
s.r.o., REMO Projekty, Moravskoslezský kraj, ORP Kravaře či firma KORES. Všem těmto děkujeme za spolupráci a 
dary pro naše občany ve formě roušek, či dezinfekce a dalšího potřebného materiálu. Děkuji také jedné mladé 
studentce, která se hned po vyhlášení nouzového stavu přihlásila jako dobrovolník. 
     Škola by se měla otevřít pro nižší stupeň od 25. 5. 2020 a podobně počítáme i s mateřskou školkou, jelikož se 
zatím ale uvažuje jen o 15 dětech ve třídách, měli by mít přednost zaměstnaní rodiče - platí pro MŠ. Paní učitelky 
provedou průzkum, kdo by měl o MŠ zájem a uvidíme, jak se bude celá situace kolem pandemie vyvíjet a jak 
rozhodnou naši zákonodárci o dalším postupu. 
     Určitě bych rád apeloval na nás všechny, abychom dodržovali hygienická pravidla a řídili se radami zdravotníků či 
hygieniků.  
     Přeji nám všem do dalšího období hodně síly, energie, elánu a hlavně zdraví…. 

 

Petr Halfar, starosta 
 

 

„Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když, podezříván, v sebe pevně 
věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, jsa obelháván, neupadáš v lež, když nenáviděn, sám jsi beze zloby, 
slov ctnosti nadarmo však nebereš, když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova lstí bídáků jsou pošlapána v kal, 
když přinutit znáš srdce své i činy, by s tebou vytrvaly nejvěrněji, ač tep a pohyb uniká ti živý a jen tvá vůle 
káže ,Vytrvej‘, když řekneš: ,Svými vteřinami všemi mně, čase, jak bych závodník byl, služ!‘, pak pán, pak 
vítěz na širé jsi zemi – a co víc: pak synu můj jsi muž.“ 
                                                                                                                             Rudyard Kipling 
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      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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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 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci obce při fotbalových utkáních  
- 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 
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti 
- všem, kteří nám pomáhají v boji proti Coronaviru 

 
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 – zatím zrušeny ! 
 
 

 

Upozornění pro všechny návštěvníky akcí obce Sudice, jejich složek, 
spolků či ZŠ a MŠ Sudice: 

Akce může být dokumentována, pro případné budoucí prezentace obce. 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     

 

 

Maškarní ples v MŠ  
 
Děti převlečené za princezny, vodníky, piráty nebo různé pohádkové postavy. 
Tak to vypadalo na maškarním plese 21. ledna v naší Mateřské škole.  A 
zábava to byla velká. Děti soutěžily v hodu míčem, skákání v pytli, kutálení 
míče nosem, skládání puzzle, tancování, a nakonec došlo i na oblíbenou opičí 
dráhu. Na závěr nevšedního dne děti nakreslily obrázek svého kamaráda 
v masce. Děkujeme nejen dětem za překrásný den, ale také jejich rodičům za 
vyrobené masky.  

                                                                                                                            Radka Malchárková 
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Maškarní ples školní družiny 
Ve středu 19. února se ve školní družině konal maškarní ples. Moderování se ujala děvčata  
z osmé a deváté třídy, která svým profesionálním vedením akce dokázala všechny přítomné děti 
rozveselit a pobavit. O skvělé masky také nebyla nouze – princezny, kostlivci, medvídkové, tygříci, 
motýlci… Sestava plesu byla naprosto dokonalá.    
Všechny masky si zatančily s balónky a kamarády, nechyběla také oblíbená „židličkovaná“. Děti si 
zaskákaly na papírových ostrovech, bavily se házením předmětů do krabic, hledáním párů 
v krabicích a také poslepu hledaly ztracené kolíčky. Odpoledne strávené plesem jsme si všichni 
skvěle užili. ☺                                                                                                     Ester Medková, DiS.  
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Lyžák – očima žáků 
 
     Lyžák, jak všichni lyžařský výcvik nazýváme, je týden, na který se těšíme už od té doby, co 
jsme se o jeho konání dozvěděli a zaplatili první zálohu. A ani tento nebyl výjimkou. Užili jsme si 
spoustu legrace, a i když sníh moc nebyl, tak jsme si krásně zalyžovali, jak jen to šlo. A i žáci, 
kteří nikdy na lyžích nestáli, se do toho s pomocí naší skvělé paní učitelky brzo dostali. I ti, kteří už 
lyžování zkoušeli, se zdokonalovali díky našim ostatním učitelům a všichni jsme si pořádně hezky 
zalyžovali a naštěstí bez úrazu. Bez našich učitelů, kteří to tam s námi vydrželi a připravovali nám 
krásný a dobrodružný program, by to nebylo ono, takže jim za všechno moc děkujeme a myslíme 
si, že na tento lyžák budeme všichni ještě dlouho vzpomínat a smát se každým zážitkům a úplně 
všemu, co se tam stalo. Já myslím, že všichni, co se toho mohli účastnit, jsme si to opravdu užili 
skvěle. Škoda, že v takové sestavě už nepojedeme, bylo to skvělé a nezapomenutelné. 
 
                                                                                                                 Ester Mrvová a Tereza Hluchníková 
 

  
 

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

 

Lyžařský kurz – Karlov – 9. 3. – 14. 3. 2020  
 
Po dvou letech se opět uskutečnil lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 22 dětí. Jednalo se o žáky vyššího 
stupně. I přes velkou nervozitu, zda bude vůbec sníh, se tento lyžařský kurz velice povedl. Sněhu na 
sjezdovkách bylo do poslední chvilky stále dost. Žáci byli rozděleni do 3 družstev podle dovednosti na 
lyžích. Letos se kurzu zúčastnilo 5 žáků, kteří stáli na lyžích poprvé a hned druhý den už lyžovali na svahu. 
Ubytováni jsme byli v horské chatě Soliter, ve které nám opravdu nic nechybělo.  
SOUTĚŽE NA LYŽAŘSKÉM KURZU  
SLALOM NA LYŽÍCH 

1. místo:  Dominik Malchárek 

2. místo:   Maxmilián Slanina 

3. místo:   Mikuláš Prasek 

NEJLEPŠÍ LYŽAŘSKÝ STYL:  Mikuláš Prasek  
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SOUTĚŽ O NEJLÉPE UKLIZENÉ POKOJE 
Vítězný pokoj: pokoj č. 1: Tereza Hluchníková, Anděla Hulková, Lillian van der Laan, Michaela Nevřelová 
 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
1. místo:  Dominik Malchárek 
2. místo:   Maxmilián Slanina 

3. místo:   Jan Nevřela (malý) 
 

CHYTRÝ KVÍZ ( NAŠE ŠKOLA) 
Vítězný pokoj: pokoj č. 9: Jan Nevřela (malý), Maxmilián Slanina, Štěpán Mac, Martin Riemel 
 

CHYŤ SI SVŮJ KOLÍČEK (KDO MĚL NA SOBĚ KOLÍČEK DO 22:00, KAŽDÝ DRUHÝ DEN VEČER ZPÍVAL) 
Martin Riemel, Martin Komárek, P. uč. 
Pekárek, Prokop Ševčík 
 

BOWLING 
Ester Mrvová, Dominik Malchárek, 
Mikuláš Prasek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Piškvorkový turnaj školní dužiny aneb… Křížky a kolečka 
 
Ve středu 12. února 2020 se uskutečnil ve školní družině oblíbený 
piškvorkový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 16 žáků, kteří si mezi sebou 
poměřili své síly. Všichni soutěžící si v základním kole vedli velice 
dobře. Jeden promyšlený tah střídal druhý, bojovalo se férově a čestně. 
Do finále ovšem mohli postoupit jen ti nejlepší. Finále bylo velmi 
napínavé a dramatické.  
Piškvorkovým králem se pro letošní školní rok stal Marcel Konečný. 
 
Výsledková listina: 

1. místo – Marcel Konečný, 5. tř. 

2. místo – Tomáš Komárek, 2. tř., Ema Latková, 4. tř. 

3. místo – Lucie Vaníčková, 3. tř. 

4. místo – Martina Paciorková, 3. tř. 

Vítězům gratulujeme a ostatním dětem děkujeme za účast! 
 
                                                                      Ester Medková, DiS. 
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Fotbalové okénko  
              
 

 

                  Přípravné zápasy: 
 

Sudice – Pietraszyn  3 - 9 
Sudice – Koblov  4 - 5 
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Brigáda - TJ Sokol Sudice – 18. a 19.04.2020  ▼ 
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  

 
 
 
 C. Sudické vzpomínky 

 
 
 
      Alfred Divisch 

 

     Sudický Angr a pískovna 
 

Vedle Sudického náměstí byl Angr místem, kde se čas od času odehrály zvláštní události. 
Jednou sloužil Angr jako místo oslav, pak zas jako cvičiště pro školu, při velké vodě jako přehrada a v zimě 

kluziště. 
Kolem Angru, obzvláště na jižní a západní straně stály domy, které nebyly moc velké, ve kterých se ale jejich 

obyvatelé cítili dobře. Stranou rušné hlavní cesty měli život klidnější než lidé, kteří žili kolem cest nebo na náměstí. 
Možná že nezažívali tolik, ale určitě by neměnili. Lauterbachův dvůr byl největší usedlostí, Krömerův dům byl největší 
na Angru. Byl to tenkrát klidný život v poklidu a míru. Nikdo by si nepomyslel, že by tomu mohlo být jinak. Ještě dnes 
žijí na Angru staří Sudičané, kteří mohli zůstat v Sudicích, protože uměli mluvit také moravsky. 

Dříve se konaly na Angru v blízkosti Krömerova domu školní sportovní akce, cvičení a také hry s míči (kriket, 
také „Gogenball“) nebo hraní s bubínky děvčat. Později se využívalo Angru před Siekorovým domem také jako 
zábavní koutek. Přijely kolotoče, houpačky ve tvaru lodiček, byly zde postaveny stany, ve kterých předváděli cirkusáci 
svá umění, např. cvičené psy, tančící medvědy, malé opice nebo také artisty, polykače mečů a ohně nebo hadí lidi, 
kteří se dokázali provléct malým kroužkem o průměru asi 25 cm.Většinou to byly děti, které předváděly spolu se 
svými sourozenci a rodiči takovéto umělecké kousky. My děti jsme měly tedy o zábavu postaráno a obdivovaly jsme 
výkony těchto kočovných umělců. Děti těchto lidí s námi chodily během jejich pobytu do školy. Stávalo se také, že se 
uzavřela krátká přátelství. Pak byl člověk samozřejmě „zasvěceným“ upřednostňovaným a dostal pár volných 
vstupenek na představení. 

Na Angru bylo v létě pořád rušno. Velká hejna hus se pásla za Bäckerkorles zahradou na severní straně Bílého 
potoka. Angr byl eldorádem pro husy; měly zde dostatek trávy na žraní a mohly plavat po Bílém potoce, nebo když 
byla voda příliš mělká, tak se mohly alespoň „vyčvachat“. Na trávě, na které se páslo často přes sto hus leželo pak 
také hodně kousků husího peří. Dalo se jen stěží získat nějaké místo na ležení, vyřezávat píšťalky z vrbového proutí 
nebo ležíc na zádech pozorovat s napětím táhnoucí oblaka a měnící se fantastické obrazy z mraků. To byly pěkné 
zážitky! Podél potoka stálo mnoho vrb a topolů, které vyrostly vysoko a byly cílem mnoha blesků. U Lauterbacha tak 
byl jednou během bouřky jeden topol rozštěpen na polovinu. Ještě dlouho poté byly zřetelné stopy po požáru na 
kmeni stromu, které zanechal blesk. 

Severně od Bílého pooka, na západní straně podél Stibořské ulice se nacházelo kluziště. Toto sloužilo v létě jako 
louka, na které se sušilo seno. V zimě, když přišel mráz byla louka zaplavena vodou, která byla odpuštěna 
z mlýnského náhonu a ta pak vytvořila na louce zrcadlově rovnou plochu, která rychle zamrzla a stalo se z ní kluziště, 
zhruba 70 x 40 m velké. Nad kluzištěm visela lampa, takže dospělí mohli zkoušet své krasobruslařské umění až do 
noci. To byla super věc za soumraku klouzat po ledě a kouzlit ty nejrozmanitější figury na ledě! 

Pískovna na Rohovské ulici byla tak velká, že na jejím dně vzniklo prostorné místo, na kterém se nacházelo 
fotbalové hřiště normální velikosti, a ještě se dalo kolem jezdit s povozy. Tato velká, rovná, tvrdá písčitá půda byla 
velice ceněna jako sportoviště a hřiště. Fotbalové hřiště bylo často místem soubojů hráčů Sudického fotbalového 
klubu s kluby z okolí, dokonce s opavským sportovním klubem. Ne vždy vyhráli opavští. Stalo se, že vyhráli i 
Sudičané. Toto se pak patřičně slavilo u Fritsche a pak ještě jednou v Harendě u Drastika. V pískovně se konaly také 
sportovní závody. Starší Sudičané mají velkou pískovnu jakožto sportoviště a fotbalové hřiště v dobré paměti. Jako 
v římském amfiteátru lidé mohli sledovat závody kolem dokola z vyvýšených míst a také z Rohovské ulice. Také na 
východní straně „stadionu“ postavil sportovní spolek pár lavic Sport, obzvláště fotbal byl v Sudicích velice oblíben. 
Válka bohužel udělala konec všem těmto krásným věcem.    

 
  

                                   Pokračování na str. 10 
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Okénko naší farnosti 

 

 
 
Milí farníci,  
 

je to již šest týdnů, kdy také církev nejen v naší zemi 
prožívá velmi výjimečné období. Byly pozastaveny bohoslužby 
s účastí věřících a určeny k neveřejnému slavení knězem pouze 
s nutnou asistencí. Tato nelehká situace však možná pomohla 
odhalit nový prostor, jak v rodině prožít neděli i velikonoční svátky. 
Televize NOE rozšířila nabídku vysílání bohoslužeb a velmi silně 
se také rozvinula praxe tzv. streamování bohoslužeb. Ve 
farnostech se začaly hledat nové možnosti, jak oslovit farníky, a to nejčastěji prostřednictvím 
nejrůznějších internetových kanálů (Facebook, Youtube atd.), které nabídly společnou modlitbu, 
pobožnosti či krátká video zamyšlení například nad biblickými texty nedělní liturgie zveřejněných 
na webových stránkách farností. Tento malý pokus oslovit farníky našel své místo také na 
stránkách naší farnosti.  

Přes všechny tyto snahy je zcela jedinečným počinem církve v reakci na současnou situaci 
úsilí oživit prostor života domácí církve (rodiny) prostřednictvím rodinného slavení (modlitby) 
nedělní či sváteční liturgie. Příprava materiálů na každou neděli, které jsou dispozici na farním 
webu či stránkách ostravsko-opavské diecéze, je velmi záslužné dílo. Díky Bohu za tuto úžasnou 
iniciativu. 

Ať už patříme k těm, kdo sledují bohoslužby online na internetu, v televizi nebo slaví 
společně v rodině bohoslužbu slova, bude pro nás všechny nakonec zásadní položit si klíčovou 
otázku k zamyšlení: „Nakolik jsme současnou obtížnou situaci pouze nějak nepřečkávali 
v očekávání co možná nejrychlejšího návratu do zajetých kolejí, nebo naopak, nakolik jsme 
umožnili, aby tato situace pomohla naší víře či prohloubila náš život s Kristem, ať už na rovině 
osobní nebo v rámci společenství rodiny.“ Pokud bychom neuměli takovou situaci dobře zpětně 
vyhodnotit, unikla by nám asi zásadní pointa – Boží pohled na věc. 

V tomto týdnu (tj. od pondělí 27. dubna) začíná období uvolňování opatření omezující 
veřejné bohoslužby. Nyní je možná účast věřících v počtu max. do 15 osob. Bohoslužby budou 
tak především pro rodinu, které má na daný den zapsaný úmysl. To vše za přísných hygienických 
opatření, která jsou zveřejněna na nástěnkách nebo farním webu. Vzhledem k nutnosti asistence 
při liturgii by bylo vhodné, aby počet příslušníků rodiny a příbuzných na bohoslužbě nepřesáhl 10 
osob. Pokud by rodina na bohoslužbě být nemohla, nebo by přišla jen ve velmi malém počtu, 
bude záležet na domluvě rodiny, jestli poprosí o účast na dané bohoslužbě někoho známého 
nebo souseda atd., vždy ale max. do počtu 10 osob. Původní plán počítal s postupným rozvolnění 
restriktivních opatření v několika vlnách až do 8. června, kdy by již nebyla účast na bohoslužbách 
nijak omezená. Avšak situace a rozhodnutí vlády se stále mění (naposled v den, kdy vzniká tento 
článek). V současnosti tedy není možné informovat o přesném plánu umožnění bohoslužeb všem 
věřícím. Je tedy možné, že se vše bude mít rychlejší průběh. Veškeré informace budou včas 
zveřejněny různými komunikačními kanály v obci i farnosti. Farní kostel v Sudicích však zůstane 
stále otevřený, dle již ustáleného rozpisu pro možnost osobní modlitby: středa, pátek, neděle vždy 
od 15 do 19 hodin, mimo dobu trvání bohoslužby.   

Současná opatření a poněkud nejasný výhled se dotkl také 
několika důležitých slavností v naší farnosti: 

První svaté přijímání je z původního termínu (24. května) 
odloženo. Náhradní termín bude projednán přímo s rodiči.  
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Podobně také svátost biřmování byla přesunuta, neboť není 

možné přípravu za daných okolností dokončit. Po projednání situace 
v naší farnosti s biskupstvím bylo rozhodlo o přesunutí udílení 
svátosti biřmování na sobotu 28. listopadu 2020 v 10 hod. O tom, 
kdy a jak bude společná příprava (i plánované osobní rozhovory 
s knězem) pokračovat, budou biřmovanci informováni na webu 
farnosti. Prozatím je až do odvolání zrušen veškerý další program ve 

farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí. Informace o 
dalším průběhu bude aktuálně zveřejněn na farním webu. 

Vám všem, kteří se denně připojujete k večerní 
modlitbě ve 20 hod. a vydrželi jste až dosud, patří velké 
díky. Kéž dokážeme dobře číst znamení této obtížné doby, 
ve které k nám On sám promlouvá, a celá naše farnost se 
Jím nechá vést. 

 
Na závěr bych se s vámi rád podělil o krásnou 

zkušenost, kterou mi vyprávěl a poté také pro jeden farní 
zpravodaj sepsal můj kamarád s manželkou. Je o tom, jak 

vypadá jejich modlitba a slavení neděle s malými dětmi v době karantény. Jen pro lepší 
porozumění malá Klárka má necelé dva roky a Matýsek tři roky. 

 
 

„Koronka“ k Božímu milosrdenství a jiné domácí pobožnosti 
Co je u nás nového v čase, kdy je největším adrenalinem to, jestli nám v troubě vykyne 

chleba? Je tu však něco, co je ještě napínavější než domácí pečivo! Duchovní život s našimi 
ratolestmi. 

Večer se modlíváme Korunku k Božímu milosrdenství, kterou si děti překvapivě oblíbily. 
Klárce zní dobře slovo „utrpení“, takže pak začne vykřikovat „tlpení, tlpení!“ a s jiskřičkami v očích 
se tomu směje. Protože nás to rozesmívalo a modlitbě to ubíralo na vážnosti, jeden večer jsme 
chtěli Korunku vynechat. Matýsek nás ale požádal, abychom se přece jen pomodlili „za korunky“. 
Asi už nějak vycítil ekonomickou recesi, do které se řítíme. 

Každou neděli vybrušujeme styl našich domácích bohoslužeb. Upustili jsme od snahy 
nahecovat děti na společné sledování online bohoslužby. Nejde to. Tak se slavnostně oblečeme 
nad rámec karanténní praxe a slavíme spolu improvizovanou domácí bohoslužbu. Dětem 
zdůrazňujeme, že se spolu modlíme a trochu si hrajeme, tzn. že domácí eucharistie není 
skutečná. Mši procházíme v hrubých obrysech celou, vždycky zdůrazníme něco víc a něco míň 
(naposledy jsme podrobně rozebrali úkon kajícnosti, vzhledem k šikaně v pokojíčku). Děti v 
misálku kontrolují, jestli vše běží podle liturgických předpisů. 

K nejoblíbenějším částem mše patří jednoznačně jakékoliv cinkání zvonečkem, pozdravení 
pokoje („pokoj tobě“), přinášení darů (naposledy toastový chleba a jablečný džus) a sbírka 
(plastové mince se nám osvědčily víc; ty skutečné našeho malého kostelníka po skončení 
bohoslužby příliš lákaly). 

Maty je rád lektorem, výběr prvního čtení necháváme na něm (oblíbil si Daniela mezi lvy a 
souboj Davida s Goliášem). Klárka po lítém sourozeneckém boji získala plastovou kytaru a může 
být proto tetou Magdou a vést scholu. Ne že by přímo zpívala, ale každé 2 minuty nás informuje, 
že je čas na písničku. 

Milí spolufarníci, moc nám chybíte. Doplňujeme naše řady plyšovým Klukem a Pejskem, 
ale není to ono. 
                                                                                                               Maruška a Honza Pilařovi 
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            TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

  

Snížení DPH mění od 1. května výši vodného a stočného 
 

Vodné a stočné bude nově činit 85,37 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, tedy o téměř čtyři koruny méně než doposud 

Ostrava 20. 4. 2020 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zohledňují snížení sazby daně 

z přidané hodnoty o pět procentních bodů, které vstupuje v platnost 1. května 2020. Novela zákona o DPH 

přeřazuje úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí a také odvádění a čištění odpadní vody včetně ostatních 

služeb souvisejících s těmito činnostmi z první snížené sazby daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.  

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a 

Opavsku bude činit 45,21 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních 

vod (stočné) bude nově 40,16 korun včetně DPH. U vodného představuje snížení oproti současné výši 2,06 

koruny, u stočného 1,83 koruny. Souhrnně jde o pokles o 3,89 koruny včetně 10% DPH. 

Souhrnně činí nové vodné a stočné 85,37 korun, včetně 10% DPH. 

 

„Reflektujeme změnu legislativního prostředí od prvního května a v dané souvislosti upravujeme výslednou 

úroveň solidární ceny vodného a stočného pro region, kde působíme. Logicky se také mění sazby pro 

oblasti, kde provozujeme vodárenskou infrastrukturu, která není v našem majetku, na základě smluvních 

vztahů. Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného několik korun pod celorepublikovým 

průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za 

přiměřené ceny,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. 

 
Kontakt: 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

tel. 725 500 509 

e-mail marek.sibrt@smvak.cz  

www.smvak.cz 
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Uvolňovací etapy v době koronavirové epidemie 
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Sudický zpravodaj – vydává Obec Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice, IČO: 00300713 
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Evidenční číslo: MK ČR E 17490 – vytiskl Obecní úřad Sudice 

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

 

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