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Slovo starosty:   

 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
 
a jsme oběma nohama v další etapě letošního roku. Koronavirová epidemie stále ovlivňuje život 
celého světa, a tudíž i náš. Zákazy se pomalu uvolňují, některé děti začaly v květnu chodit do školy, 
může se více sportovat, otevřely se restaurace a snad se vše začne pomalu vracet do normálních 
kolejí. Ale tento virus tu zřejmě s námi zůstane a hned tak se jej nezbavíme. Proto buďme nadále 
ostražití. Dodržujme hygienická doporučení a držme se radami odborníků. Snad a já věřím, že ano, 

tuto těžkou dobu překonáme a vrátíme se k normálnímu životu. Určitě to letos nebude na žádné zahraniční dovolené, 
ale přece i v Česku je krásně, tím zároveň posílíme českou ekonomiku. 
     Začátek května nás přivítal ochlazením a také konečně deštěm, sice jej nebylo až tak mnoho, ale díky i za to. 
Počasí se drží i v květnu v duchu jarním, noci studené, přes den teplo. Po dešti přišly opět i větrné dny. Pankrác, 
Servác, Bonifác i Žofie byli letos přesně v duchu „tří zmrzlých”. Přišlo citelné ochlazení, ranní mrazíky a samozřejmě i 
déšť. Na horách dokonce padal sníh. V podvečer, i když je přes den hezky, bývá zima. Další květnový víkend i celý 
týden byl teplý. O víkendu 23. a 24. května se ochladilo a přišly deště, takové počasí pak vládlo i v dalším týdnu do 
konce května. Počasí v dalším období bylo pro nás spíše přívětivé, občas zapršelo, vláhy bylo dostatek a zase jí 
nebylo moc. Také se nám vyhnuly bleskové povodně a život v naší obci byl hned zelenější a tím i veselejší. Na 
Medarda sice pršelo, ale snad to bude přívětivé pro naše pole, louky a zahrady. Na konci druhé květnové dekády 
však přišly opravdové deště. První ve středu 17. června večer, kdy přišel krátký, ale vydatný prudký liják. Svody na 
střechách nestíhaly svést tu spoustu vody, která šla k zemi. Ovšem ve čtvrtek tento prudký liják trval skoro dvě hodiny 
a u nás v obci spadlo za tuto dobu 69 litrů na metr čtvrteční. Potok se okamžitě zvedl a 
koryto bylo do půlky naplněno zkalenou bahnitou vodou.  Naštěstí pak kolem desáté 
večer potok začal klesat. I další dny nás čekaly vydatné deště, ovšem spíše vytrvalé a 
lehké. To ale nemohou říct v jiných částech naší republiky, kde byly záplavy a došlo 
kromě materiálních škod i ke ztrátám toho nejcennějšího, a to lidských životů. Naši 
hasiči vyjeli jedenkrát, a to k čerpání vody do Třebomi. Zaměstnanci pak odstranili jeden 
ze spadlých stromů přes cestu k památníku na ulici Křenovské. A jak vidíte, letos by 
nám nevyšlo počasí ani na odpust, který byl zrušen kvůli koronavirové epidemii. Sobota 
celá propršela a v neděli bylo počasí chladné a na odpust by asi moc lidí nepřišlo…  
     Podle správ myslivců (Petr Halfar) se na našem katastru objevil párek Jeřába 
popelavého. Tento pták se v našich lokalitách moc nevyskytuje. V české republice je 
registrováno několik desítek kusů tohoto druhu. Jeřáb je zhruba metr vysoký, má 
šedivou barvu a na hlavě červenou chocholku. V potravě převažují zelené části rostlin, 
plody a semena. V nevelkém množství je zastoupená také živočišná strava, tvořená 
hmyzem, měkkýši, červy a drobnými obratlovci, včetně obojživelníků, plazů, hlodavců a 
vajec i mláďat ptáků.  
     V obci se už začaly rozjíždět letošní investiční akce. Ve škole dochází k rekonstrukci 
kotelny a její modernizaci. Staré kotle již měly za sebou dvacet let provozu a od nových si kromě zlepšení emisí 
slibujeme i úsporu plynu a tím i financí. Také se začala rozjíždět nová výstavba chodníků na ulici Stiborské. Je to už 
pátá etapa a zvětší se bezpečnost chodců na konci ulice Stiborské směrem do Polska. Na chodník máme přislíbenou 
dotaci z Moravskoslezského kraje a na kotelnu v ZŠ máme podanou žádost na Ministerstvu financí. Zaměstnanci 
obce pokračují v jarních pracích, vyčistili a upravili švestkovou alej ke mlýnu, uklidili i posezení za mlýnem a pustili se 
do každoroční nekonečné práce se sekáním trávy. 
                                                                                                                                                              pokračování na str. 2 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 

 
      
     Ač zatím nejsou žádné společenské či kulturní akce, přece jen několik nadšenců 
aspoň postavilo malou „májku” na hřišti. Připomíná nám prostě jen to, že je nebo byl 
máj …..      
     Mnoho z nás využilo nouzový stav k úklidu domácností, sklepů, půd, garáží, což 
se projevilo na množství vyváženého odpadu, jak na naši skládku, tak i 
v kontejnerech na sklo či textilie. Tento kontejner se po vyprázdnění vždy do dalšího 
týdne naplnil. My to vnímáme a zároveň objednáváme další odvoz, bohužel není to 
tak rychlé, jak bychom si všichni přáli. Proto prosím buďme trpěliví a nedávejme 
odpady vedle kontejnerů. Žádáme také všechny naše spoluobčany, kteří odevzdávají 
kovový šrot, či papír, aby nám k tomu vystavené doklady donesli nebo zaslali na 
obecní úřad. Bude nám stačit i prostá kopie. Rádi bychom tento odpad zavedli do 
systému odpadů a zvýšili tak vytříděnost našich odpadů a snížili s tím spojené 
náklady. Pomůžete tím sobě i nám. A za to předem děkuji. 
     Během nouzového stavu se nám také osvědčilo hlášení rozhlasu v mobilní 
aplikaci. I když jste nebyli doma, zprávy Vám pak přišly na mobilní telefon nebo do   
e-mailu. Moderní telefony, pak už mají přímo aplikaci, která Vám ukáže právě 
vysílané zprávy. Proto Vás všechny vyzývám, aby jste se do této aplikace na 
obecním úřadě, nejlépe telefonicky přihlásili. 
     Jelikož se zatím nekonají žádné kulturní ani sportovní akce, chtěli jsme Sudickým 
dětem zpříjemnit to, že byly dlouhou dobu bez školy, kamarádů a výletů, a proto ke Dni dětí dostaly od naší obce 
dobrotku ve formě nanuku, kterou si mohly vyzvednout v posledním květnovém týdnu v místní prodejně.     
     Upozornění pro všechny majitele a chovatele psů - upozorňujeme občany, aby své pejsky nepouštěli volně po 
obci. Při procházkách mají být pejskové na vodítku a vybaveni náhubkem. To samé se týká i volné přírody, kde by 
také měli zůstat na vodítku, aby nehonili drobnou zvěř nebo neplašili hnízdící ptáky. Jak stále opakuji - jak se budeme 
chovat k přírodě my, tak se bude chovat ona k nám. Myslím, že je toto přísloví v dnešní době velmi příhodné. 
     V pátek 29. kětna se na hřišti uskutečnilo tradiční smažení vajec. Proběhlo to bez vyhlášení či plakátů s pozváním. 
Prostě, kdo v Sudicích zná tradiční akce tak přijde. Sešla se parta lidí, co si dají rádi společně vytvořené kulinářské 
dobroty a teď z toho byla smaženice ze 185 vajec. A musím říci, že byla opět výborná a úplně celá se snědla, tak nám 
chutnala … 
     Letošní Boží tělo se konalo v kostele, kde proběhl i průvod, ten ovšem kostelem neproběhl, ale prošel. I 
náboženství se totiž, jako my všichni, muselo přizpůsobit době s koronavirovou epidemii. 

     V pátek 12. června se v našem kostele svatého Jana Křtitele konala akce „Noc kostelů”. Tato akce 
probíhala v celé naší zemi. A kdo si našel chviličku, mohl v tichosti v kostele poslouchat celou jeho 
historii nebo si poslechnout něco z vyprávění našeho otce Aleše o tom, jak se žije v Texasu. 
Poslechnout si zvuky varhan a malého koncertu nebo se zajít podívat až do věže pod zvony a 
k hodinám Nebo se mohli projít nad kopulemi našeho krásného kostela. A věřte mi, to se Vám každý 
den nepoštěstí. Stačilo třeba jen v tichosti sedět někde v kostelní lavici a vnímat tichost běhu času. Po 

východu z kostela jste pak měli pocit jako při vystupování z letadla někde ve středomoří. Tak si náš kostel uchovává 
své chladné prostory, a tak je nám pak venku krásně teplo …. 
     Upozornění pro majitele hrobů na obou hřbitovech v Sudicích - prosíme všechny majitele hrobů, aby nic 
nenechávali kolem hrobů, a hlavně za nimi. Stěžuje to práci našim zaměstnancům při sekání a údržbě hřbitova. Může 
se pak stát, že tam již tyto věci nenajdete. Necháváme Vám na úklid těchto věcí čas letních prázdnin a po 
prázdninách budou věci mimo hroby odneseny do odpadových kontejnerů. 
     Jak jsem psal v tomto zpravodaji, tak letošní větší investiční akce se pomalu chýlí k závěru. Kotelna v základní 
škole je téměř hotová. Tady jsme dostali dobrou zprávu z Ministerstva financí, kde náš projekt v žádosti o dotaci byl 
podpořen a získali jsme dotaci ve výši 1,520.000,- Kč. Také chodník na ulici Stiborské už čeká na svou kolaudaci. 
Bohužel je možné, že se v něm v letošním nebo příštím roce bude opět kopat, protože se budou napojovat budoucí 
rodinné domky na vodovod, který vede pod novým chodníkem. Samozřejmě se pak dá zpět do původního stavu, ale 
informuji Vás o tom již teď. Bohužel se tato situace stala a nedalo se to již naplánovat jinak. Ve škole pak budou o 
prázdninách pokračovat další práce. Do jedné ze tříd se vestaví kabinet. V prostředním patře pak bude probíhat 
druhá etapa výměny elektroinstalace a malířské práce. Samozřejmě se bude pokračovat v údržbě obce, sekání 
zeleně a dalších prací kolem obecního úřadu. 
     Tak nějak jsem shrnul poslední dva měsíce dění v naší obci. Děti si půjdou pro vysvědčení. My se půjdeme do 
školy rozloučit s devátou třídou a tím bych chtěl dětem a také rodičům i nám všem popřát pěkné prázdniny. Hezkou 
dovolenou nebo příjemné chvíle strávené v rodinné pohodě. Užijme si letní měsíce a dávejme na sebe pozor.  
  
 
Moto: Každý z nás je absolutně výjimečný a má své místo a poslání na této zemi. Rozdávej radost i úsměv, pomáhej 
lidem a udělej někoho šťastným. To je poslání!                                                                              
 
                                                                                                                                                        Petr Halfar, starosta 
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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 koronaviru a dodržování hygienických zásad 

 
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: 
 

Víkend    10. - 12.07.2020   Pivní olympiáda – tradiční třídenní akce v popíjiení 

lahodného moku v areálu   střelnice v Sudicích  

Pátek      31.07.2020    Letní kino, na hřišti TJ Sokol Sudice  

Sobota    01.08.2020    Sportovní slavnost, ve 14:30 hod. na hřišti 
v Sudicích, celý den fotbalové zápasy, hudba, kolo 
štěstí, domácí speciality, kýta, uzená vařená žebra a 
další překvapení 

Sobota    29.08.2020    Rozloučení s prázdninami – letní kino, na hřišti 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. 
 

 

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

 

      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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Svatováclavský hudební festival  

chystá v září 29 koncertů špičkových českých interpretů 

 

Eva Mikulášková, SHF 

 

 

Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech 3. – 28. září 2020 již 17. ročník Svatováclavského 

hudebního festivalu (SHF). Nejbližší z koncertů se bude konat v kostele sv. Martina v Dolním Benešově, 

kde v neděli 6. 9. 2020 od 17 hodin vystoupí celosvětově uznávané Zemlinského kvarteto 

s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou. 

Zazní zásadní klasicistní dílo Josepha Haydna Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži, které v této 

verzi bude provedeno v české premiéře. 

Srdečně zváni jste i na dalších 28 koncertů, které bude tento největší festival duchovní a tzv. staré hudby v 

ČR realizovat v kostelích celého Moravskoslezského kraje. Letos se v rámci nové spolupráce tří hudebních 
festivalů (Concentus Moraviae a MHF Lípa Musica) rozhodl pod mottem „Spojeni hudbou“ plně podpořit 

české umělce a soubory. Mnozí z nich nesou evropské renomé – Collegium 1704 s Václavem Luksem, 

Pavel Haas Quartet, Bennewitzovo kvarteto, sopranistky Simona Šaturová, Martina Janková, Hana 

Blažíková či koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička. SHF bude hostit i osobnost Marka Ebena, 

který nás provede Labyrintem světa a rájem srdce, nebo také fenomenálního íránsko-amerického cembalistu 

Mahana Esfahaniho, který se rozhodl v Česku natrvalo usadit. 

Pestrý program celého festivalu, který bude rámovat 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, 

nenabídne pouze koncerty klasické hudby, ale také alternativní projekt Beaty Hlavenkové, promítání filmů 

či besedy s umělci. Detailní informace naleznete na www.shf.cz, kde také po rozhodnutí vlády bude možné 

nakoupit vstupenky v on-line předprodeji. 

 

 
                                                           

http://www.shf.cz/
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     

 

ABAKU – HRA S ČÍSLY  
 

Naše škola využívá ve výuce matematiky metodu abaku. Abaku je velmi 

zábavný způsob hry s čísly, který dětem pomáhá rozvíjet matematickou představivost a upevnit početní 

operace s čísly. Žáci velmi brzy dovedou v pouhém shluku čísel rozpoznat rovnost a další souvislosti.  

Blíže se s touto metodou již od začátku školního roku seznamovali žáci 4. třídy. Nadšeně začali skládat 

příklady z čísel kolem sebe – sledovali registrační značky aut, čísla popisná a orientační, telefonní čísla 

či datum v kalendáři.  Poté, co nám do školy dorazily všechny pomůcky v podobě deskových her, kostek a 

karet, jsme se vrhli na všechny „hry“ a brzy přišla i správná chvíle zahrát si první partie online hry a 

otestovat své znalosti sami se sebou, s robotem nebo spolužákem.  

8. června nás také ve škole navštívila mentorka abaku, která nás obohatila o další početní hry a hravé úkoly. 

Během tří vyučovacích hodin si někteří žáci 4. a 5. třídy samostatně či ve skupinách vyzkoušeli např. 

abakového pavouka, abakový hrozen, magický čtverec a velmi si libovali v rolích vysílače a přijímače.  

Podle dosavadní odezvy jsou děti nadšené, ve škole stále zkoušíme různé početní úkoly a hrajeme online 

s kamarády. Každoročně probíhá také celorepubliková liga, do které se mohou žáci naší školy přihlásit.  
                                                                                                                                              Mgr. Kateřina Hrubá  

   

 

 
        

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

 

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ 

Ve středu 17. 6. jsme se na fotbalovém hřišti rozloučili s našimi předškoláky, kteří půjdou po prázdninách 

do ZŠ. Rodiče měli možnost se pasování aktivně účastnit. Na fotbalovém hřišti se děti objevily jako piráti, 

na velké pirátské lodi. Piráti zajali své zajatce (rodiče, sourozence), které svázali a nakrmili je pudinkem. Po 

posilnění nesladkým pudinkem si piráti se svými zajatci 

postavili plavidlo, aby měli na čem odvést nalezený poklad. 

Následoval útěk zajatců 

(slalom).  
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Posledním úkolem bylo vyplnit pirátskou křížovku a najít poklad. Po splnění všech dovedností byly děti 

pasovány na „školáky“, které provedl kapitán pirátů. Děti dostaly na památku triko, medaili, malou 

pirátskou krabičku, pamětní list, pirátský rozvrh hodin a složku na výkresy. Přejeme všem našim 

„školáčkům“ úspěšný start ve škole.  

                                                            Děkujeme rodičům a dětem za pěkné dárky a společně strávené odpoledne.  

   

      

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

Školní rok končí, prázdniny začínají 
 

Školní rok 2019/2020 byl vskutku velmi zvláštním… Pro žáky, učitele, rodiče… Především tedy    

II. pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo poněkud nestandardně, a to především z důvodu koronavirové 

pandemii – „MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ“, kdy byly Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR od 11. 3. 2020 

uzavřeny základní, střední a vysoké školy. Nejprve fungovala výuka (zadávání úkolů) pro žáky 

prostřednictvím emailů. Postupem času pak většina učitelů přešla na zcela nový a nutno podotknout 

zajímavý způsob výuky – na online vyučování, které naše škola poskytovala žákům přes aplikaci „Microsoft 

Teams“. Online vyučování se těšilo velkému zájmu dětí, pro které to byla také zajímavá zkušenost. Výuka 

přes „Microsoft Teams“ byla pro žáky od páté do deváté třídy příjemným zpestřením. Žáci totiž byli 

v komunikaci s učiteli i se svými kamarády. Od 12. 5. 2020 se pak do školy vrátili někteří žáci 9. třídy. 

Jednalo se převážně o žáky, kteří skládali v červnu přijímací zkoušky na střední školy (maturitní obory). 25. 

května pak deváťáky následovali mnozí žáci prvního stupně. Žáci druhého stupně (6., 7., 8. třída) se v 

omezené míře mohli do lavic vrátit 8. června.   

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří zejména všem rodičům, kteří v těchto nelehkých časech dohlíželi na 

domácí vzdělávání svých dětí a byli jim obrovskou oporou. Slova díků patří 

také všem poctivým a pilným žákům, kteří vzorně pracovali a svědomitě 

plnili své úkoly. V neposlední řadě je na místě poděkovat také celému 

pedagogickému sboru. Přes všechny problémy spojené s pandemií jsme si 

zajisté všichni uvědomili jedno... Spojení žák – rodič – učitel je v dnešní 

době velmi důležité. Jedno poučení tedy máme – SPOLEČNĚ TO 

VŽDYCKY ZVLÁDNEME! A co se týče vydávání vysvědčení? Žáci 

prvního stupně ho obdrží v pondělí 29. června, žáci druhého stupně o den 

později, tedy 30. června. Přejeme všem dětem, jejich rodičům a učitelům, 

aby si užili krásné prázdniny, pohodové dny volna a načerpali spoustu 

nových sil. Přejeme všem hezké léto bez starostí.       vedení ZŠ a MŠ Sudice 
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Zámecká expozice opět ožila 
 
30. května zahájili v Kravařích turistickou 
sezónu a tím zpřístupnili zámek, tedy i stálou 
zámeckou expozici, všem návštěvníkům. 
„Naše neotřelá expozice vás poutavou 
formou seznámí s jednotlivými historickými 
etapami zámku i celého města.  Nejen, že 
budete moci nahlédnout do alchymistické 
dílny bývalého tajemného majitele zámku a panství, Michala Sendivoje ze Skorska, dvorního 
alchymisty u dvora císaře Rudolfa II., ale poznáte také život aristokratických panovníků či 
obyčejného hlučínského lidu. Otevřeme také „Dveře do pravěku“ a vy se podíváte do daleké 
historie – přesněji do mladší doby bronzové s archeologickými nálezy z území Kravař. 
Opravdovým skvostem našeho kravařského zámku je barokní kaple s nově zrestaurovanou 
stropní freskou, kde se dozvíte více o této barokní malbě“, uvedla vedoucí oddělení kultury Města 
Kravaře Silvie Hříbková. 
V letošní turistické sezóně má kravařský zámek navíc připraveno hned několik novinek. Tou první 
je, že prohlídkový okruh doplnili novou unikátní výstavou „Hračky ze zámku a podzámčí“, kde si 
budou moci návštěvníci prohlédnout historické hračky z období kolem roku 1900. 
„A protože myslíme i na rodiny s dětmi, máme další novinku - každý pátek o prázdninách budou 
na zámku probíhat speciální zábavně-poznávací prohlídky s našimi průvodci a animátory. Děti 
se interaktivní formou seznámí nejen s historií zámku, ale budou si moci vyzkoušet, jak pracoval 
chudý venkovský lid a co naopak musely umět aristokratické děti, naučí se rozpoznávat bylinky 
nebo se budou moci převléknout do dobových kostýmů“, sdělila Hříbková. 
Koho zaujala tato pozvánka na kravařský zámek, může jej přijet navštívit od úterý do neděle, mezi 
10.00 a 17.00 hodinou. Komentované prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu a trvají 
zhruba 45 min. 
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Charita Hlučín děkuje za podporu během epidemie  
 
Modlitby, nabídky pomoci, ochranné prostředky, dary. Tím vším 
nás během epidemie podporujete. Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše velké poděkování. I 
díky této podpoře jsme mohli být během těžkého období nablízku lidem, kteří jsou nemocní a 
osamocení, odkázáni na pomoc našich zdravotních sester, pečovatelek a osobních asistentek.  
Od nástupu epidemie jsme dělali vše pro to, abychom naše služby nepřerušili. Naštěstí se to 
podařilo. Kromě sociálně terapeutické dílny, kterou uzavřelo vládní nařízení a ve které probíhalo 
šití roušek, byli charitní pracovníci denně s našimi klienty. Ať už přímo v jejich domovech, tak 
v našem charitním domově pro seniory.  
Těžko hledám slova, která by dokázala vyjádřit mou obrovskou vděčnost a poděkování našim 
charitním pracovníkům, a to napříč celou organizací. Neutekli a zůstali v první linii. S vědomím 
toho, že i přes přísná preventivní opatření se mohou nakazit a ohrozit tak sebe i své blízké. Denně 
prokazují obrovskou odvahu a odhodlání. Nebojím se je označit slovem „hrdinové“. Pandemie 
nám znovu odhalila, jak jsou zdravotnické a sociální služby pro společnost důležité a že bychom 
si měli vážit a náležitě odměnit lidi, kteří v této oblasti pracují.  
Přijali jsme desítky opatření, abychom ochránili klienty i naše pracovníky před nákazou. Jejich 
zavádění, ať už v domově pro seniory nebo v domácí péči bylo a je velmi náročné. Technicky i 
finančně. Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou zejména senioři, tedy nejohroženější skupina, 
přistupujeme ke všem opatřením s maximální pečlivostí. 
Velké poděkování patří Moravskoslezskému kraji za pomoc s ochrannými pomůckami a také 
městům a obcím Hlučínska za skvělou a konkrétní spolupráci. 
 
                                                                                                                                  Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín 
 
 

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

 

 

Rouška píše dějiny 
 
Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen 
těžko srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. 
Zvlášť v naší zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná 
rouškou.  
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, 
kolegy, všechny kolem a v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se 
vrylo notoricky známé heslo“ „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Kousek látky, který 
stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým v nás je. Jako symbol doby si zaslouží 
pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli jsme se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a 
expozici v Muzeu Policie České republiky a zanechat tak historickou stopu. Do projektu se může 
zapojit každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i se vzkazem policistům či 
konkrétnímu policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším budoucím generacím.  
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou rouškou pro hrdiny.  
Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00, 
Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České pošty je až do odvolání možné zasílat roušky 
zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“. 

 
                                                                                                                                              
plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ 
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  

 
 
 
 C. Sudické vzpomínky 

 
 
 
      Alfred Divisch 

 

     Sudické zvyky a zvláštní události 
 

V průběhu mnoha desetiletí vznikly v Sudicích určité obyčeje a zvyky, které se každý rok opakují. Tyto události 
činily život v obci zajímavějším a různorodějším. Pro děti to byla vždy zvláštní událost. Tyto zvyky se podobaly 
zvykům sousedních obcí, ale přesto je považoval každý za něco zvláštního, nezaměnitelného a příznačného jen pro 
něj a pro Sudice. 

Protože tyto zvyky nebo zvláštní události se v určitém rozsahu a obsahu od generace ke generaci mění, mnohé 
dokonce zanikají, pokusíme se zde zychytit ty nejdůležitější tak, jak je prožila naše generace mezi lety 1920 a 1945. 

Každý rok začínal v Sudicích tradičním „Novoročním přáním“. Děti táhly dům od domu, hlavně k sousedům, 
příbuzným a známým a říkaly svým pěkným flašinetním hlasem v Sudickém nářečí svou říkanku: „Ach wünsch eich a 
glöckliches neies Johr, Frisch ond Gesondhat, Friede ond Anichkat ond a langes Laawa ond noch dam Tood die 
äwige Glöcksälechkat!“ nebo přednášely následující verše: 

 
„Ich wünsch euch einʼ gedeckten Tisch, 
An jedem Eck einʼ Karpfenfisch, 
In der Mitte a Gläsel Wein, 
Sollt essen und trinken und fröhlich sein“. 
Novoroční přání „Prosit Neujahr!“ se ale také používal. 
 

1. ledna odpoledne se konala v kostele pro Sudické a Rohovské obyvatelstvo katolická bohoslužba, při které se 
světila křestní voda. Bylo to den před svátkem Tří králů. Při tomto svěcení vody docházelo k tlačenicím, protože 
každý si chtěl odnést domů pokud možno celou konev plnou svěcené vody. Faráři se tento zmatek vůbec nelíbil; 
nespokojeně bručel, kroutil hlavou a opustil toto bojiště o křtitelnici vzadu v kostele, které se stalo nešťastnou arénou. 

Kolem 6. ledna přišli z moravských obcí Hlučínska chlapi jako „Králové z Orientu“ a táhli dům od domu, 
přičemž zpívali následující verše (ještě mi to zní v uších): „Betlehem, Betlehem, gesegnete Stadt, aus dir ist geboren 
die göttliche Gnad … Still, still, still, wir ziehen dahin und bitten um etwas auf der Reise dahin“. Když tito mladí chlapci 
a hoši ze sousedních obcí ukončili svůj okruh, svlékli svůj kroj, rozdělili si almužny tak, jak to jen šlo, často také 
v malé tahanici, která se někdy rozrostla až ve rvačku. Při soumraku se pak vydali domů. 

Leden a únor nadělil zpravidla bílou nádheru, spoustu sněhu a mráz. Měsíc a hvězdy zářily z jasného nebe. 
Nebyly zimy v naší vlasti nádherné? Sníh křupal pod podrážkami bot. Sněžné pluhy se jen stěží propracovávaly 
vysokým sněhem. Celé dny musely sněžné lopaty odstraňovat z cest metrové nánosy sněhu. Nalevo a napravo podél 
cest vyčuhovaly jen špičky stromů z 2 až 3metrových sněhových naházených závějí. To byly ještě pravé zimy! Od 
Všech svatých až do Velikonoc sníh! Dalo se týdny jezdit na saních, bruslích nebo lyžích. Používaly se koňské saně. 
Zvuk rolniček se rozléhal celým údolím. Na saních se jezdilo na nádraží; sedláci vozili hnůj na saních na pole. My děti 
jsme se bavily, když jsme mohly spojit k sobě naše malé sáňky. Jeden kůň pak táhl ten dlouhý vlak saní celou vesnicí 
a po mnoha polních cestách kolem obce. Nebo jsme sjížděly strmé svahy, nebo jsme bruslily po zamrzlých potocích a 
vodních plochách. Až do pozdní noci bylo živo na Sudickém kluzišti na Angru. 

Zima nám nadělila mnoho legrace a zábavy. Zvláštní událostí o dlouhých zimních večerech bylo draní peří. 
Večery draní peří byly vůbec vítanou změnou pro ženy v Sudicích. Zde se vykládalo, vtipkovalo a smálo až do pozdní 
noci, zatímco hbité ruce zpracovávaly husí peří v peří prachové. Každý a každá událost se „probrala“, a šířily se 
„klebety“ lépe než nějaký bulvární plátek. 

V Sudicích byly stovky hus, téměř v každém dvoře žilo hejno hus a tak přišel na řadu téměř každý dům. Během 
draní peří se vyprávěly strašidelné příběhy, takže nám dětem kolikrát vyskočily krůpěje strachu na čele a stékaly nám 
po zádech, když „Slaninka“ nebo darkovická „Marika“ nebo kdokoliv jiný vyprávěl (samozřejmě vlastně prožitý) příběh 
o šedé ženě v propadlém zámku nebo o slečně z hradu hraběte von Henneberg, která byla pohřbena pod starým 
kostelem v hrobce a po nocích pokládala šátek poskvrněný krví na hlavní oltář. Hrad a zámek byly navzájem 
propojeny podzemní chodbou. Hrad z dřívější doby je historicky zaručen, zámek později vystavěný se prý potopil 
v bažině.   

  
                                   Pokračování na str. 11 
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S husí kůží jsme naslouchali jako děti zážitkům ženy, která cestovala v noci ze Samborowic do Sudic a byla 
pronásledována cestou mužem bez hlavy a velkým černým psem s ohnivýma očima. Naslouchali jsme bez dechu a 
stísněně tomuto vyprávění. – Starý „Schönhansel“ vyprávěl, jak tančil v Horním mlýně s dcerami vodníka, které byly 
úplně studené a zelené a pořád z nich kapala voda. (Určitě spadly do potoka a měly mokré věci) – Schönhansel 
dokázal hodně vyprávět o vodnících a ohnivých mužících. Vyprávěl tak strašidelně, že my děti jsme po takovém 
vyprávění nechtěly jít do postele, ale zůstaly jsme tak dlouho vzhůru, než jsme šly domů s matkou a pak jsme 
nemohly dlouho ze vzrušení usnout a nejdřív jsme se podívaly pod postel, jestli tam neleží muž s dlouhým nožem. 

Draní peří bylo ukončeno slavnostním jídlem, při kterém byla hojnost vlastních upečených posypkových koláčů a 
koblih a byla také sklenička punče nebo svařeného vína. 

Podobnou událostí byla zabíjačka. 
Zabíjačka měla tradiční průběh. Dvojručním kladivem bylo prase omráčeno a zabito. Pak přišlo do necek, které 

byly naplněny vařící vodou. To byla procedura! Seškrábaly se štětiny a pak bylo prase zavěšeno a rozříznuto. 
V chladném vzduchu se z teplého prasete kouřilo a vzduchem se linul zvláštní zápach, který nebyl právě příjemný. 
Krev se musela míchat, aby neztuhla. A pak se šlo na „verwurschten“ (zpracování). Hans Krautwurst, Max Luzar, 
Görliches Paul a možná, že ještě někdo rozuměli své práci. Ovar se vařil a hodně lidí si přišlo pro ovarovou polévku. 
Někteří měli rádi tučné maso, jiní dávali přednost salámům – jitrnicím, jelitům, klobásám, tlačence. Ale ty se musely 
nejdřív vyudit. Jinde se daly jíst hned. A pak se dělilo. „Zwitschkerlen“ a hodně salámů se rozdělilo sousedům, 
známým a přátelům. Také klášterní sestry dostaly svůj podíl. Tak se mnozí těšili na zabíjačku. 

Masopust nebyl v Sudicích „bláznivým obdobím“. 
Za „hříchy světa“ se museli katolíci na růžové pondělí a masopustní úterý modlit v kostele. Říkalo se těm dnům 

„dny věčné modlitby“. V kostele se lidé modlili a zpívali nábožné písně. Modlili se za „hříchy světa“. – Lidé z Kolína 
nad Rýnem a Mohuče se tomu budou asi smát. – V Sudicích se ale věřící snažili zmírnit hněv Boží. – Prý se konal 
také jednou hasičský ples v hospodě, ale to byla velká výjimka a vzácnost. – V postní době se jen postilo, pracovalo a 
modlilo! – Maso ze zabíjačky mělo stačit na celý rok (jako uzené maso a uzené klobásy). – Jo, to byly staré časy 
v našich rodných Sudicích. 

V období půstu, tedy v průběhu 6 týdnů před Velikonocema, již začínalo tát, což již oznamovalo přicházející jaro. 
Sýkorky oznamovaly příchod jara. Sluníčko již mělo více síly než v zimních měsících listopadu až únoru. V březnu už 
byla práce doma a na zahradě, protože na Velikonoce muselo být vše čisté a v pořádku. 

 
Na jaře: 
V neděli „Laetere“, 2 týdny před Velikonocema, tedy 4. postní neděli církevního roku, „letní neděli“, se 

sezpívávalo jaro. Děti táhly vesnicí s barevně ozdobenými holemi a zpívaly veselé jarní písně, např.: „Komm, lieber 
Mai und mache die Bäume wieder grün, und laβ uns an dem Bache die kleinen Veilchen blühʼn!“ – V týdnu před 
Velikonocema, o velikonočním týdnu, se již připravovaly Velikonoce. Peklo se hodně koláčů, masa ze zabíjačky bylo 
ještě dost. V Sudicích byli bohatí sedláci! – Vše v domě a na dvoře se naleštilo a vyčistilo. V kostele se vzpomínalo od 
zeleného čtvrtku až do velikonoční soboty na utrpení a smrt Spasitele Ježíše Krista. 

 
Klepání (řehtání) o Velikonocích 
Ve velikonočním týdnu se v Sudicích nezvonilo kostelními zvony jako vzpomínka na utrpení Krista. Zvony zůstaly 

němé. Zvony „uletěly“ do Říma, říkali někteří lidé. 
Aby byli Sudičané, kteří byli zvyklí na ranní, polední a večerní zvonění upozorněni na své křesťanské povinnosti, 

táhl zástup 5-ti až 12-ti letých chlapců s umně vyřezanými „klapačkami“ a „řehtačkami“ vesnicí a nahrazovali zvonění 
hlasitým klepáním. „Klapp-klapp-klapp-klapp“ znělo pak rytmicky ulicema, třkrát denně, ráno v 7 hodin, v poledne ve 
12 hodin a večer kolem 17 hodiny, vždy zhruba půl hodiny. 

Dalším zvykem velikonočního týdne bylo „Herrgottl-Puβta“ (líbání Pánbíčka). V kostele byl oltář srdce Ježíšova 
předělán na „svatý hrob“, který byl vyzdoben mnoha květinami, svíčkami a fialovým suknem. To vše po tři dny, tak 
dlouho, jak dlouho leželo tělo Ježíšovo v hrobě. Vpředu v kostele, na schodech k hlavnímu oltáři ležel velký dřevěný 
kříž. Tento kříž věřící v pokleku uctívali. Děti přicházely se svými matkami, aby políbily tělo Spasitele a pomodlily se 
Otčenáš. Tomuto zvyku se říkalo „Líbání Pánbíčka“. Zatímco děti líbaly pět ran Kristových, položila matka šikovně 
malý dárek, většinou nějakou sladkost, vedle kříže jako Boží odměnu za zbožný čin. Děti si při tom přišly na své a 
chodily rády s matkou do kostela na „Líbání Pánbíčka“. 

Na Bílou sobotu se konala v kostele kolem 17 hodiny pobožnost zmrtvýchvstání. Všechny zvony opět zvonily a 
také varhany směly opět zaznít. Kostelní sbor zpíval známou velikonoční píseň: „Kristus vstal z mrtvých!“ Velikonoce, 
svátek vskříšení Krista, byly tady a s nimi většinou také počátek jara. 

                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                                              Pokračování příště 
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Okénko naší farnosti 

 

Noc kostelů a její duchovní rozměr  
 

Ačkoli je Noc kostelů určena nejen věřícím, ale především široké 

veřejnosti, nese v sobě vždy určitý přesah do duchovní roviny. Možným 

vodítkem je každým rokem motto této akce, které vychází z konkrétního 

místa v Bibli. V naší zemi mělo letos toto motto velmi zajímavou, až 

úsměvnou genezi. Rakouští organizátoři totiž původně vybrali verš Žalmu 

104: „Přivádíš tmu, noc se snese, les se hemží zvěří.“ Na první pohled by se 

zdál jakožto motto pro Noc kostelů poněkud podivný. Cílem však bylo 

spojení původně zamýšleného data Noci kostelů (plánovaného na 5. června) s 

Mezinárodním dnem životního prostředí, který se právě toto datum 

připomíná. Záměr byl nabíledni, spojit důležité moderní téma s tím, co je pro 

křesťany vzácné a cenné. U nás však byla Noc kostelů díky koronavirové krizi přesunuta, a tak původní myšlenka najednou 

ztratila na svém významu. Čeští organizátoři museli dát „hlavy dohromady“ a přemýšlet, jak s původním textem naložit. Využili 

širšího kontextu daného verše Bible a vytvořili motto, které je sice ze stejného biblického místa, ale mluví o jiné skutečnosti: 

„Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří; lvíčata 

řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. Člověk vyjde za 

svou prací a koná službu až do večera. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! 

Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.“ (Ž 104, 19-24). Nosná 

myšlenka byla posunuta na skutečnost určování času, jak o tom biblický text 

mluví. Bůh je Pánem času a žádný člověk nad časem nemá moc, ani mocní, ani 

chudí….  Výsledkem byla podoba motta, jakou jste mohli nalézt na letošních 

plakátcích: „Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu, NOC se snese… 

Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací.“ Úžas nad krásou sakrálního 

umění či ztišení se při jiném programu v kostele mohl být podnětem k tomu, 

aby se člověk na chvíli – třeba i v tichu – mohl zastavit a připomenout si možná 

jednu zásadní skutečnost: Ačkoli vše podléhá proměně času, přece je možné 

skrze krásu, umění atd. objevovat to, co je nadčasové a co nás přivádí ještě dále 

k Tomu, který je sám Pánem času i dějin.                                  P. Aleš Písařovic 

Noc kostelů poprvé v Sudicích  
 

Noc kostelů se rok co rok stává populárnější. Koná se v mnoha kostelech a je 

určena nejen věřícím, ale i široké veřejnosti, aby návštěvníci mohli kostel 

poznat i jinak než při bohoslužbách. Proto jsme se na setkání Pastorační rady 

domluvili, že tuto výjimečnou akci uskutečníme také v našem farním kostele 

sv. Jana Křtitele v Sudicích a připojíme se tak k velkému počtu otevřených 

kostelů v celé ČR. Dlouho se nevědělo, zda se akce vůbec uskuteční 

s ohledem na vývoj koronavirové pandemie, ale podařilo se. Termín konání 

byl stanoven na 12. června. Noc kostelů byla zahájena mší svatou v 18.00 

hodin. Po mši svaté byla připravena 1. komentovaná prohlídka kostela 

s výkladem o historii kostela a také o historii farnosti, o zakladateli kostela P. 

Arnoštu Jureczkovi, staviteli kostela Josefu Seyfriedovi a hlučínském malíři 

Janu Bochenkovi, který kostel vybavil svými krásnými obrazy. K historii 

kostela byla připravena výstavka starých fotografií a různých dostupných dokumentů o kostele a krátké video s fotografiemi 

původního i současného kostela, jeho vybavení a duchovních, kteří ve farnosti působili od konce 19. století. 

 Velmi poutavé povídání připravil pro účastníky Noci kostelů náš duchovní správce P. Aleš Písařovic, který letos v únoru 

na pozvání P. Stephana Nesrsty navštívil Texas. Spolu s promítáním fotografií hovořil o návštěvě farnosti P. Nesrsty, v níž žijí 

lidé s českými kořeny, stále ještě někteří mluví česky a zpívají české písně, udržují některé zvyky a žijí v městech s českými 

názvy. 

 Pro nové příchozí byla poté znovu možnost vyslechnout si přednášku o historii farnosti a 

kostela nebo možnost výstupu na věž, který přilákal mnoho zájemců. Dostali se až k hodinám a 

kdo se nebál, mohl vstoupit i na klenbu kostela nebo nahlédnout ke zvonům. Výklad k hodinám a 

zvonům provedl p. Antonín Nevřela, který dohlížel na bezpečnost návštěvníků.   

 A kdo vydržel až do konce, mohl si ještě vyslechnout krásný koncert, který připravil se 

svými kolegy sbormistr a varhaník Mgr. Petr Němec. A samotným závěrem zněl oslavný zpěv 

Panny Marie východního ritu – Akatist Bohorodičky Panny Marie, který se sborem zpíval i P. 

Aleš Písařovic. 

 Krásně vyjádřil myšlenku Noci kostelů Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský: (cituji: „ … Noc 

kostelů nám letos může připomenout, že všichni společně žijeme v jednom velkém chrámu tohoto světa, za jehož krásu neseme 

svůj díl odpovědnosti…“.                                                 Za Pastorační radu A.Vavrová  
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Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout pod pokličku řady činností i profesí  

 

Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem, bezpečnostním inženýrem, zdravotníkem nebo třeba 

výrobcem jogurtu? Muzeum ve školách a školkách, exkurze po zajímavých lokalitách na Hlučínsku či do firem v celém kraji? To 

všechno a mnohem více si děti a/nebo žáci ze základních a mateřských škol na Hlučínsku mají možnost vyzkoušet a zažít díky 

projektům Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II a Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II (zkráceně 

MAP II). 

 

V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit (projektů) převážně pro děti a žáky či učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější 

z nich bychom Vám tímto rádi přiblížili. V těchto dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak je důležité dbát na zdraví a zdravý 

životní styl. Toho jsme si v MAP II vědomi, a proto jsme na podzim minulého roku postupně spustili několik spřízněných aktivit 

pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým červeným křížem Opava pořádáme vzdělávací program Méďa zdravotník na hřišti, 

kde si děti interaktivní a hravou formou osvojí zásady první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření, a to i včetně masáže srdce na 

figuríně. Během podzimních a zimních měsíců navštívila s programem Pes přítel člověka každou školku paní Šárka Blokeschová 

spolu se svými fenkami, které mají složeny canisterapeutické zkoušky.  

 

A postupně také do každé mateřinky zavítají zoubkové víly – dentální hygienistky z kliniky TREEDK v Opavě, které budou děti 

ve skupinkách a individuálně instruovat, jak si správně očistit zoubky. Každé dítě si z edukačního programu Povídání se 

zoubkovými vílami aneb Čistý zoubek, zdravý zoubek odnese kartáček, malý balíček dentálních pomůcek a leták pro rodiče. Na 

zdravý životní styl dětí se pak zaměří lektoři a studenti ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice 

(pro Hlučínsko-východ) a z Gastrocentra při Slezské univerzitě v Opavě (pro Hlučínsko-západ). Děti dostanou - jako v 

potravinářské výrobě - ochranné čepice a vyzkouší si přímo samy kompletní proces výroby jogurtu, včetně měření jeho teploty. 

Další den jim paní učitelky do jogurtu přidají marmeládu, kterou od lektorek obdrží, a zdravý, vlastnoručně vyrobený jogurt 

mohou sníst. 

 

Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet řadu pokusů díky aktivitě zaměřené na rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání 

s názvem Malý badatel. Jednu z dílčích aktivit - Malý badatel aneb Začínající chemici -  pořádáme ve spolupráci se zástupci a 

studenty z Katedry chemie Ostravské univerzity. Všem malým účastníkům je zapůjčeno bílé triko s potiskem Malý badatel, každé 

dítě navíc obdrží ilustrovanou brožurku s dalšími jednoduchými pokusy na doma. V rámci Malého badatele mohly děti 

absolvovat také zábavně-vzdělávací program Prima pokusy, kde si zkusily vyrobit například i barevnou chrlící sopku. Od nového 

školního roku chystáme v každé mateřince polytechnické odpoledne rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve školkách a žáci prvních 

stupňů ZŠ dále zažili interaktivní a vizuálně atraktivní Science show aneb zábavné divadlo fyziky a chemie, díky němuž mohli 

mladí diváci snadněji pochopit podstatu a příčiny řady překvapivých fyzikálních jevů. 

 

A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 

chystáme pro žáky základních škol v dalším školním roce praktické ukázky vybraných experimentů, měřicích úloh a přístrojů 

používaných v bezpečnostním inženýrství. Prostřednictvím jednoduchých pokusů budou lektoři zábavnou formou demonstrovat 

fyzikálně-chemické principy jevů jako hoření, hašení, výbuch či chování (ne)hořlavých plynů, interakce světelného záření s 

látkou a další. Také žáci základních škol si budou moci díky pestré nabídce Prima pokusů rozšířit své obzory na poli chemie, 

fyziky, matematiky či přírodopisu. Kromě jiného se mohou dozvědět i to, jak vyrobit fakírské lůžko či nenewtonovskou kapalinu 

nebo si dokonce zahrát na detektivy!  

 

Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy) sklidily Řemeslné dílny pořádané v kulturních a obecních domech či školních 

tělocvičnách. Žáci nižšího stupně si na několika stanovištích vyzkoušeli řemeslné činnosti zaměřené na bezpečnost práce a 

požární ochranu, pokrývačství (pokládka krytiny a zkouška vodou), kominictví (čištění komínu a seznámení se s měřicí a 

inspekční technikou), životní prostředí a spalování paliv a také práci s rozličným ručním nářadím (AKU nářadí, řezivo, plátky, 

vrtáky) i šroubování metrických matic. Lektorování se ujali přímo místní řemeslníci. Autorem nápadu je pan Jiří Bolacký ze 

Služovic, profesí kominík.  

 

Také díky zapojení místní komunity, především díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi z Oldřišova, obdržely na přelomu roku 

všechny mateřské školy zapojené v projektu MAP II dětský pracovní ponk včetně svěráků a boxu s nářadím. Ponky do školek 

jsou prvním krokem a dílčí aktivitou (mikro)projektu s názvem Malí bajslíři zaměřeného na rozvoj technického myšlení, 

kreativity a fantazie. Do každé školky budou průběžně dojíždět lektoři, kteří s dětmi v rámci dílniček – a s využitím ponků – 

budou vyrábět několik vlastnoručních výrobků. Součástí aktivity jsou taktéž řemeslné workshopy pro paní učitelky. 
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A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity. Koncem loňského léta byl vyhotoven Vlastivědný 

kufřík, který obdržela každá základní škola na Hlučínsku a jehož ústředním motivem jsou prameny. Účelem je představit žákům 

spektrum různorodých pramenů, resp. autentických substitutů z Hlučínska a jejich prostřednictvím zpřítomnit minulost 

interaktivní formou. Pramenů, a souvisejících tematických okruhů, je přesně 20. Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 3D model 

Landecké venuše, historické délkové míry, soubor odlitků pečetí, středověký pergamen, úryvky ze starých slabikářů, výtisky 

starých místních novin, jízdní řády, karikatury, propagandistické tiskoviny k volbám, soubory historických fotografií, fragmenty 

potravinových lístků, dopisy či úmrtní oznámení padlích ve válce, agitační plakáty z 50. let a další. Součástí je také metodika a 

pracovní listy. Kufřík je primárně určený pro výuku na vyšším stupni, v rámci některých témat jej ale využijí i na stupni nižším.  

Druhý typ kufříku - tentokrát putovní (zápůjční) s názvem Malý mulař – je určen pro předškolní děti a žáky nižšího stupně. 

Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple, skleněná 

vitráž), fotografií a pracovních listů se děti – za účasti lektorky z Muzea Hlučínska – seznámí s postupem výroby pálené cihly, s 

povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a jejich funkcí. Sestaví si dřevěný model strahovické kaple, a poznají tak tuto 

stavbu podrobněji.  

 

Až do konce realizace MAP II, tj. do června 2021, bude autorský tým pod vedením Radima Lokoče a Jiřího Nemináře. pracovat 

na největším projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten zahrnuje tvorbu učebnic a pracovních listů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze 

žáků do vybraných lokalit Hlučínska a vznik webového portálu. Web bude nasycen řadou didaktických pomůcek a historických 

pramenů, jako jsou mapy, fotografie, audio- a audiovizuální záznamy, kvízy, hry, animace (např. postup válečné fronty, 

rozrůstání železnic či stavba vesnic), metodiky a další. V rámci tohoto rozsáhlého projektu o Hlučínsku bude zveřejněno i 

množství doposud neznámých a nepublikovaných dokumentů. Průvodkyní na webu, ale také přímo v některých animacích či 

kvízech bude typická „prajzská četka“ Truda.  

 

Na podzim letošního roku pak budou mít místní učitelé možnost prohloubit své jazykové dovednosti v kurzech prajštiny, které 

povede známá regionální spisovatelka, paní Eva Tvrdá. 

 

Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I  –  tyto projekty realizuje v našem regionu Místní akční skupina 

Hlučínsko a jsou financované z prostředků Evropské unie. Informace o projektu a kompletní přehled (katalog) všech aktivit 

naleznete na www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či na Facebookovém profilu Místní akční skupina 

Hlučínsko z.s. - Mapy II. Jste-li pravidelným divákem TV Hlučínsko, pak Vám jistě neunikly reportáže z našich akcí. Přestože 

nám současná doba nepřeje, těšíme se, až budeme moci od nového školního roku opět spustit všechny naplánované akce a 

aktivity! 

 

Za tým MAP II 

Hana Paverová 
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Tisková zpráva 

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás vytřídil v roce 2019 do 
barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu. 

     Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího zlepšení v množství 

vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru, 

plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných 

kontejnerů.   
     S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. 

Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl 

kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím 

sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018. 

     „Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle vyplývající 

z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo jinak využít a 

na skládku ukládat jen minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce i jejich občané se na to již začínají intenzivně 

připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.  

     Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz systému třídění a recyklace 

obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 

21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo 

pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak 

mohou třídit své odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných domů. 

Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek.  

     „Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme 

ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš 

Grolmus. Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál než 130 metrů a 

jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat.  

     Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné 

suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v 

teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme 

ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a 

recyklaci obalových odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.  

Podrobné informace o výsledcích systému třídění a recyklace  EKO-KOM za rok 2019, včetně grafů, naleznete v příloze. 

 
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.,  mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205, www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz  

 

S přátelským pozdravem  

                                                                          Kristýna Sklenářová  

                                                                          Agentura ex voto 

                                                                          777 595 119 

                                                                          kristyna@exvoto.cz 

 

PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY 

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019 
 
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na 
třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a 
dalšímu využití. Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho 
případě se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace 88 %. 
Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových 
obalů byly loni recyklovány na nový papír nebo dále využity.  U skla 
bylo dosaženo 79 % míry recyklace, u plastových obalů 69 %, u kovů 
57 % a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových 
PET lahví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %. 

 
 

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019 

 

 

mailto:mullerova@ekokom.cz
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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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