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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
začaly prázdniny a zároveň doba dovolených, ale i pracovních dní a taky pořád doba, kdy nás stále
ohrožuje Koronavirus. Právě náš kraj v těchto chvílích má polovinu nakažených z celé republiky.
Snažme se proto i nadále dodržovat hygienické zásady a přizpůsobit život této nové chorobě.
Doufám, že prožijeme prázdniny v klidu, bez větších nehod či jiných problémů. Je to možná
úsměvné, ale Jules Verne už ve své době napsal knížku „Dva roky prázdnin”. Děti, kterým letos
končil školní rok, nebyly tak nadšené jako v jiných letech, a to těšení na prázdniny nemělo tu váhu
jako v letech minulých. Jde vidět, že i dětem se už ty prázdniny, myslím ty od března do června, přejedly…
Pojďme se spolu podívat, co se u nás za ty dva měsíce znovu událo.
Počasí začátkem července se drželo pranostiky - Medardova kápě čtyřicet dní kape. A od Medardova svátku bylo
jen málo dnů, kdy nepršelo. Sice bylo i sluníčko a teplé dny, hlavně první prodloužený červencový víkend, ale hned
po něm se ochladilo a aspoň trošku přes den či v noci pršelo. Druhý červencový víkend byl jako na houpačce. V pátek
skoro tropy, v sobotu celodenní déšť a teploty klesly o třináct stupňů a v neděli polojasno. Další počasí pak střídalo
sluníčko a sem tam déšť. Koncem července pak přišly slunečné a i tropické dny. Pro nás v letošním roce nezvyklé,
ale aspoň jsme si trochu užili sluníčka. Ovšem čeho jsme si užili, tak komárů. Tento velmi nepříjemný hmyz se díky
počasí, teplu a vlhku rozmnožil a večer s ním nebylo venku k vydržení. Pak přišlo pár dešťů a v polovině srpna přišlo
několik tropických dnů, které pak na závěr ozdobily znovu očekávané deště. Závěr srpna už pak byl s normálními
teplotami, jen ranní teploty se už dostali pod deset stupňů.
V neděli 12. 7. 2020 se v Hlučíně konal dvanáctý ročník Festival kultury a hlučínských řemesel. I přes nepřízeň
letošního roku ve znamení Koronaviru, se podařilo tuto akci uskutečnit a tento festival si už našel řadu svých
příznivců. Program byl krásný a různorodý, i skupinka sudických občanů se přišla na tento zajímavý festival podívat.
Děkujeme všem organizátorům, účinkujícím i divákům za krásné nedělní odpoledne.
Musím si zase postěžovat. V naší obci se opět rozmáhá různý nešvar. Ve čtvrtek 25. 6. 2020 ve večerních
hodinách se parta mladých lidí bavila tím, že na dětském hřišti u fotbalového hřiště nařízli hlavu žirafy, zřejmě pilkou a
poté ji ulomili …. Naštěstí šlo jen o pružinové houpadlo pro děti. V červenci zase, myslím, že to byli ti samí, na
zastávce posprejovali zeď čekárny různými nápisy a také květináč na náměstí …. U kontejneru na sběr ošacení zase
pro změnu někdo odložil rozbité těleso veřejného osvětlení. Já říkám, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,
až se ucho utrhne.
Začátek července se nám podařil zpestřit třeba tím, že ve spolupráci s firmou z Oldřišova se u nás na náměstí
točila zmrzlina - tak trochu jinak. Myslím, že to bylo krásné zpestření dne. A ne jednou.
Na obci se také stále prodává turistická známka a vizitka. Můžeme Vám říci, že o ni je zájem z celé republiky. Jen
začátkem července si ji na úřadě koupili lidé z opačného konce republiky. Jeden
z Plzně, druhý ze Slaného a třetí dokonce až z Liberce.
V polovině prázdnin 31. 7. 2020 se na hřišti promítalo letní kino a to film
„Jumaji další level”. Před plátnem se shromáždilo kolem osmdesáti diváků a pod
pergolou v hospůdce mohlo být dalších dvacet. Film jsme si pěkně užili,
fotbalisté upekli žebra, zajistili další občerstvení a nápoje a my se mohli věnovat
filmu. Podařilo se mi využít chvíli před promítáním a promítnout pár fotek (cca
380), které jsem dostal z Německa od pana Lamcheho. Byly na diapozitivech a
nechal jsem je předělat do elektronické podoby a poté je nějak chronologicky
upravit. Doufám, že to bylo příjemné zpestření, takový „předskokan filmu”,
dokonce jsem slyšel, že to bylo lepší než film. A počasí - prvně bylo při začátku
promítání horko, pak štípali komáři a kdo vydržel do konce, tak mu bylo určitě velmi chladno.
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V sobotu 1. 8. 2020 se na hřišti konala sportovní slavnost TJ Sokol Sudice. Odpoledne se hrál fotbal a to zápas
starých gard Sudice – Kietrz a poté hlavní zápas Sudice - Strhovice B. Bohužel oba zápasy Sudice vysoko
prohrály. V tom samém čase se na kurtu odehrával turnaj ve volejbale čtyř namíchaných družstev ze Sudic, Bolatic a
hostů. Všichni si ten sportovní den užili a snad se nikdo nezranil. Večer pak proběhla hlavní tombola a poté už byl
Disko karneval. Všichni se dobře bavili a na naše poměry se sešlo dost lidí, možná stovka. Děkujeme TJ Sokol
Sudice za organizování této akce.
Naši dobrovolní hasiči vyjeli v neděli 9. 8. 2020 kolem 19:30 hod. k spadlému stromu na silnici I/46, směrem na
hraniční přechod Pietraszyn. Strom, spadlý po krátkém silném větru, rozřezali a odstranili z vozovky.
Díky Marku Kubnému, který žije v Sudicích, máme zápis z Kroužkovací stanice
Národního muzea v Praze. Pan Kubný našel v Sudicích za kostelem uhynulou
kroužkovanou poštolku obecnou. Po dotazu na výše uvedenou instituci mu bylo
zasláno potvrzení, že tato poštolka byla kroužkovaná ve Finsku, a než se dostala do
Sudic, musela uletět přes 2000 km. Také se mu podařilo zachránit krahujce
obecného, který mněl pochroumané křídlo a odchytil jej u ulice Nové, skoro v centru
obce. Krahujec je nyní v péči záchranné stanice v Bartošovicích a daří se mu dobře.
V posledním srpnovém týdnu se mu také společně s paní Janou Komárkovou podařilo
zachránit srnče, které spadlo do odkryté skruže drenáží za kostelem. Markovi bych
tímto rád poděkoval za péči o zvěř na našem katastru a zajímavé zprávy.
O prázdninách se nám podařilo zkolaudovat nový chodník na ulici Stiborské. Přejme si, ať nám dobře slouží.
I když, jak jsem již avizoval na začátku zpravodaje, se v něm budou kopat přípojky vodovodu pro nové rodinné domky
na této ulici. Byla také dokončena rekonstrukce plynové kotelny v základní škole. Na obě tyto akce jsme dostali
dotace ve výši necelých dvou miliónu korun. V základní škole se také dělala rekonstrukce elektrických obvodů
v prvním patře a i zde se již finišuje tak, aby mohl v září začít nový školní rok.
Jelikož po obci koncem července kolovala petice proti větrným elektrárnám, a byla již
doručena i na náš úřad, dovolím si i já na toto téma reagovat. Větrné elektrárny jsou
velice rozšířené, nejen na území České republiky. Nejdůležitější ovšem je, že nezatěžují
životní prostředí natolik, jako například tepelné nebo jaderné. Větrné elektrárny užívají pro
výrobu elektřiny čistý přírodní zdroj, jenž nevyžaduje další úpravy, neprodukují odpad
a skleníkové plyny. Po jejich instalaci lze i nadále využívat okolní půdu (např. pro
zemědělské účely). Ano odpůrci větrných elektráren mají obavy, že jejich provoz bude
nadměrným hlukem a vibracemi rušit život obyvatel a naruší ráz krajiny. Ano i já vnímám
tento hlavní důvod. Není proto problém zajet si třeba do Oldřišova, kde se osobním autem dostanete až pod větrnou
elektrárnu. Můžete pak poslouchat zvuk, který elektrárna vydává a můžete tam třeba spatřit jako já, několik srnek
v poklidu se pasoucích pod větrnou elektrárnou. Nebo se můžete zeptat přímo občanů Oldřišova - ano řeknou, byli
tací, co byli proti, ale teď už je klid. Zpracovává se nezávislá studie vlivu na životní prostředí takzvaná EIA, která
posuzuje všechny aspekty vlivu na životní prostředí, jak pro člověka, tak pro zvířata a životní prostředí. Další aspekt
ráz krajiny. Kdyby kolem Sudic nestála ani jedna větrná elektrárna, nikoho z nás by ani nenapadlo, aby na katastru
naší obce nechal postavit větrné elektrárny. Ale hned za státní hranicí v Pietraszyne stojí jedna a v jejím okolí dalších
šest. Mělo jich zde stát celkem 17, jejich další výstavba zatím nepokračuje. V Kietrzi stojí dvě, na území Pietrowic
Wielkich se mají stavět dvě stejně velké jako u nás, v Oldřišově stojí jedna a mají se stavět další tři. Ve vedlejší obci
Třebom pak má být postaveno pět větrných elektráren, hned za katastrální hranicí naší obce. Takže my tady budeme
mít kolem nás postaveny větrné elektrárny, které změní ráz naší krajiny a nebudeme z toho mít nic než popisované
negativa. Ovšem, když na našem katastru budou vybudovány čtyři větrné elektrárny a proběhne jejich kolaudace,
dostane obec jednorázovou odměnu pře 5 miliónů korun. Dále pak každý rok minimálně 1 milión korun z vytočené
energie a to i tehdy, když se elektrárny točit nebudou. Tak je nastavená smlouva. A to už jsou nemalé peníze pro naši
obec. Dále může obec, škola a církev dostat i levnější elektrickou energii, ale vše bude záležet na nás. Cituji
z připravované EIA: Nejbližší obytná zástavba se vůči nejbližšímu stanovišti VTE nachází na severním okraji
zastavěného území obce Sudice, ve vzdálenosti cca 1,25 km jihovýchodním směrem od větrné elektrárny Sud_1.
Jedná se o rodinný dům č. p. 22 na Kostelní ulici. Výška VTE celkem 210 metrů, výška osy rotoru 140, průměr rotoru
150 m max, délka listu vrtule 70 m.
Někdo se mně ptal, kdo s tím nápadem vůbec přišel, vybudovat na katastru naší obce větrné elektrárny. Byli to
majitelé pozemků, kteří byli osloveni firmou Max Bögl Ostwind CZ s.r.o., dnes Reno Projekt s.r.o. Pak byla teprve
oslovena obec Sudice. Vše probíhalo v roce 2016, což bylo před čtyřmi lety. Proč se tehdy nezvedla vlna odporu?
Zastupitelstvo větrné elektrárny probíralo na svých čtyřech veřejných zasedáních obce Sudice. Proběhlo několik
pracovních schůzek zastupitelstva obce s firmou. Konaná zastupitelstva obce, kde se vše projednávalo - 25.4.2016
usnesení 10/13, 27.6.2016 usnesení 11/14, 12.9.2016 usnesení 12/8, 7.11.2016 usnesení 13/12. Ve středu 8.6.2016
se v sále restaurace U Zlatého džbánu konalo veřejné projednávání, jak s firmou, tak se zastupiteli obce. Akce se
účastnilo kolem třiceti občanů. Veškeré informace byly vždy dopředu zveřejněny na úřední desce a vyhlášeny
místním rozhlasem.
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Smlouva o spolupráci také visela na úřední desce od 20. 10. 2016 do 7. 11. 2016. Nakonec byla dne 24. 11. 2016
podepsaná smlouva o spolupráci na výstavbu větrných elektráren s platností 10 let.
Větrná energie patří mezi obnovitelné a životní prostředí zanedbatelně zatěžující zdroje. Bez nadsázky lze dnes psát,
že větrná energie tam, kde jsou alespoň průměrné větrné podmínky (a také solární energie tam, kde je alespoň
průměrný osvit), je energetickým zdrojem budoucnosti. Větrná elektrárna vyprodukuje asi 80x více energie během
očekávané doby životnosti (20-25 let), než je potřeba pro její výrobu a odstranění, přičemž životnost větrných
elektráren je dnes prokázána na dobu 25-30 let.
Koronavirus, tak jak jsem s ním v tomto zpravodaji začátkem července začal, tak s ním bohužel musím i končit.
Bohužel virus se opět dostal do naší obce a v obci bylo nakaženo zatím celkem deset lidí. A dalších minimálně deset
skončilo v karanténě. K dnešnímu dni je již sedm osob uzdravených a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Proto
žádám občany, aby dbali hlavně na hygienu. Aby používali roušky dle nařízení, které vydává hygiena potažmo další
orgány k tomu pověřené. Začne školní rok a také děti se budou muset podřídit dalším hygienickým pravidlům.
Pokusíme se do tohoto zpravodaje dát pravidla, dle kterých bychom se měli řídit, ovšem, zatím se to mění z hodiny
na hodinu.
Co napsat na závěr. Ano reagujeme v tomto vydání na petici proti větrným elektrárnám, ať máte také pohled
z druhé strany věci. Zřejmě se uskuteční další veřejné projednávání, ať se můžete přesvědčit o čem to vlastně je.
A úplně na závěr bych nám všem rád popřál pevné zdraví, trpělivost a hlavně pohodu. Dětem pak úspěšný školní rok,
možná se jim už po škole i stýskalo.
Moto: Ti, kteří nedokáží změnit své myšlení, nedokáží změnit nic.
George Bernard Shaw
Petr Halfar, starosta
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Anotace

Vychází nová kniha A. Malchárkové pod názvem
„Zapadlé dny“. Autorka v ní popisuje dnes již zašlé
hlučínské tradice a zvyky, které jsou úzce spjaty s
křesťanskými svátky. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol
podle ročních období. V kruhu tradiční rodiny prožijeme s
dětmi celý kalendářní rok od příchodů Tří králů, draní
peří, masopust, přes postní dobu až do Velikonoc. Pak
přichází léto, poutě, žně a postupně přejdeme do
mlžného podzimu bohatého na úrodu. Ke konci roku
čekáme na svatého Mikuláše, budeme slavit Vánoce a
rozloučíme se na Silvestra. Ve vyprávění nebude chybět
ani svatba, pohřeb, zabijačka a další zvyklosti, dnes už
téměř nepoužívané a zapomenuté. Součástí knihy jsou i
pohádky, které vždy k dětem patřily. Kniha mladým
přiblíží dobu nedávno minulou a pamětníky vrátí o mnoho
let zpátky do dětství.
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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
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Akce na další období:
Akce na další období – zatím se nekonají
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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Pivní olympiáda
Ve dnech 10.7. - 13.7. 2020 proběhla v Sudické pískovně již
legendární Pivní Olympiáda. Pivní olympiáda? Každým rokem se
tato tradiční akce popíjení piva, čím dál víc podobá gastro
festivalu. Letošní ročník byl toho opět
zářným příkladem. A pomohlo tomu hlavně
nepříznivé počasí. Namísto sportu při
popíjení (nebo popíjení při sportu?), jsme
zavedli náhradní program. A ten se povedl! Kolektiv velezkušených kuchařů
jejichž hruď zdobí nejedná Michelinská hvězda, připravil díky originálním
receptům do přírody a k ohni, řadu lahodných pochoutek. Mezi ně patřila
například pečená kuřata, kachna, kotlíkový guláš a buřt guláš, uzená žebra,
opečené brambory, hovězí vývar, přesolená míchaná vajíčka, škvarková
pomazánka a řada dalších. I přes velkou nepřízeň počasí, hlavně sobotní propršený den a obrovská hejna komárů, se
vypilo zhruba 400 piv značky Radegast 12°. Špatné počasí zapříčinilo poměrně slabou účast návštěvníků a
vyznavačů tekutého chleba. Na druhou stranu se potvrdilo, že zdravé jádro zůstane a vydrží za každého počasí. P.S.
Za případnou hlasitou hudbu v nočních hodinách se omlouváme, za rok to nebude lepší. P.S. 2 Za rok snad méně
komárů a více lidí. Příští rok se olympiáda koná 9. - 11.7. 2021
Pořadatelé Pivní Olympiády
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Mimořádná opatření – co aktuálně platí
Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena lokálně
rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.
Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické
stanice. Přehledné shrnutí aktuálmích omezení naleznete i na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/.
Ministerstvo zdravotnictví pravidelně aktualizuje také přehlednou mapu aktuální epidemiologické situace v okresech
České republiky

1.Povinné roušky
Nošení roušek bude povinné od 1. září 2020 ve všech veřejných vnitřních prostorách.
Pravidlo se bude vztahovat na obchody, hromadnou dopravu, včetně meziměstských
spojů, nákupní centra, pošty, divadla a kina, úřady či vnitřní hromadné akce a vnitřní
prostory škol (chodby).
Podle Vojtěcha resort k opatření přistoupil proto, že se začátkem školního roku přibude
lidí užívajících hromadnou dopravu, současně vzroste sociální kontakt mezi lidmi.

2.Výjimky z nošení roušek
Roušky podle něj zatím nebudou povinné v restauracích, kancelářích či provozovnách
se zaměstnanci. Opatření totiž cílí na místa, kde se setkávají různé skupiny lidi, nikoliv
na místa, kde se pravidelně setkává pevně daný kolektiv.
Kromě toho by měla platit výjimka z nošení roušky pro malé děti či osoby s duševním
postižením. Skupiny osob a další místa, kterých se bude výjimka týkat, však Vojtěch
dále nespecifikoval.

3.Hromadné akce
Od září nově nebude nutné, aby byla na hromadných akcích každá druhá řada
sedaček prázdná. Ministr Vojtěch to zdůvodnil právě zavedením povinných roušek na
vnitřních hromadných akcích.
Pravidla co do počtu účastníků zůstávají stejná. Zakázané tak jsou venkovní akce nad
tisíc osob a vnitřní nad 500 osob. Počet účastníků však může být vyšší, je-li akce
rozčleněná na sektory. Sektorů přitom může být maximálně pět.

4.Koronavirus a školy
Povinné nošení roušek bude platit i pro školy. Děti je budou muset nosit ve společných
prostorách školy, tedy například na chodbách. Naopak ve třídách se žáci obejdou bez
nich.
Další pravidla pro chod škol představí v úterý ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy. Ministr Robert Plaga již avizoval, že manuál pro školy bude obsahovat
například doporučení častého větrání a umývání rukou.
Vláda pravděpodobně také schválí novelu, podle které bude distanční výuka povinná.
Tou se však nerozumí pouze vzdělávání přes internet, úkoly je tak možné zadávat
třeba i přes poštu
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5.Pravidla ukončení izolace
Nově se od pondělí 24. srpna mění i pravidla ukončení izolace. Tou se rozumí oddělení
osob, které měly pozitivní test na covid-19 a mohly by tak nakazit další.
Pro bezpříznakové pacienty nově automaticky skončí izolace deset dní od posledního
pozitivního testu. Pokud pacient příznaky vykazoval, izolace skončí tři až čtyři dny po
jejich posledním výskytu.
Výjimkou jsou zdravotníci a pracovníci sociálních služeb či lidé se zhoršenou imunitou.
Pro ty bude na konci izolace nutný negativní test.

6.Pravidla ukončení karantény
Mění se i podmínky ukončení karantény. Pro lidi, kteří byli v epidemiologicky
významném kontaktu s nakaženým, karanténa nově skončí po deseti dnech od
posledního kontaktu. Podmínkou bude, aby daný člověk nevykazoval žádné příznaky.
I zde platí povinnost negativního testu pro zdravotníky a pracovníky v sociálních
službách či lidi se sníženou imunitou. Deset dní je navíc jen spodním limitem, lékař či
hygienik tak může karanténu v některých případech prodloužit.

7.Ošetřovné zůstává otázkou
Nejisté zůstává, jak to bude od září s ošetřovným. O jeho délce chce jednat ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová se zbytkem vlády. Nyní platí lhůta devíti
kalendářních dní, na jaře byla prodloužena.

Další opatření
Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí
• Vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co
se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a
škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově
doplněn koronavirus SARS-CoV-2;
• to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.

„Roušky zavádíme od 1. září plošně jen v epidemiologicky nejrizikovějších místech.
Nicméně všude tam, kde se pohybuje mnoho různých lidí a nejde dodržovat
bezpečný odstup, roušky doporučujeme. Nyní je zásadní, aby lidé nezapomněli, že
virus mezi námi je a jen tak nezmizí. Abychom nemuseli zavádět celostátní
opatření, musíme být nyní všichni zodpovědní a obezřetní. Prosíme občany, aby
dodržovali základní hygienická pravidla – mytí rukou, rozestupy od ostatních
a roušky,“ uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
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Vybudování nového chodníku na ul. Stiborské

Rekonstrukce kotelny v ZŠ a MŠ Sudice
Starý stav

Nový stav
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Zachráněné srnče

Poštolka
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna
2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Opava stanoveny na období 8. února - 14. února
2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o
dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Konec letního času: 25. 10. 2020
Začátek letního času: 28. 3. 2021
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Informace k zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče, žáci, kolegové,
blíží se začátek nového školního roku. My, učitelé a zaměstnanci, se na vás děti těšíme a doufáme, že průběh výuky
a vzdělávání se obejde bez vážnějších komplikací a omezení.
Z pokynů a doporučení MŠMT plynou určité odlišnosti proti minulosti. Dokumenty analyzujeme a připravujeme
organizační opatření, kterými se je budeme snažit naplnit.
Prozatím Vám mohu sdělit, že:
•
•
•

docházka a vyučování budou od 1. září zahájeny v plném rozsahu (včetně školní družiny a stravování)
od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti
osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou moci do školy vstoupit

Ostatní informace budou zpracovány s ohledem možnosti a potřeby výuky a následně zveřejněny na webových
stránkách a na úřední desce u vstupu do základní školy.
Z výše uvedených důvodů očekávejte podrobnosti o zahájení školního roku a organizaci výuky ke konci tohoto týdne.

Děkuji za pochopení a spolupráci.
S pozdravem
Ivana Kobzová, ředitelka školy
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Fotbalové okénko
Výskedky:
Neděle 16. 8. 2020 Sudice – Bolatice B 5 – 1 branky domácích R. Červeňák a T. Riemel po 1,
D. Havranke 3
Sobota 22. 8. 2020 Štěpánkovice B – Sudice 1 – 3, branky Sudic D. Havranke, R. Červeňák,
M. Hlaváč
16.8.
22.8.
30.8.
6.9.
13.9.

NE
SO
NE
NE
NE

17:00
17:00
17:00
15:00
16:00

Sudice
Štěpánkovice "B"
Sudice
Bělá
Sudice

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

20.9.
27.9.
3.10.
10.10.
18.10.
25.10.
1.11.
7.11.

NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
SO

16:00
16:00
15:00
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00

Sudice
Sudice
Šilheřovice "B"
Strahovice "B"
Sudice
Darkovičky "B"
Sudice
Kobeřice "B"

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

Bolatice "B"
Sudice
Dobroslavice
Sudice
Hněvošice
Dolní Benešov
"B"
Hať "B"
Sudice
Sudice
Hošťálkovice
Sudice
Kozmice "B"
Sudice

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

Sportovní slavnost - 1.8.2020
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Starostové mikroregionu Hlučínska-západ diskutovali se zástupci kraje nad
průběhem nouzového stavu
V pondělí 15. června 2020 se konalo 4. zasedání Sněmu starostů mikroregionu Hlučínska-západ. Jedním
z bodů programu jednání byla také diskuse a zhodnocení průběhu nouzového stavu vyhlášeného
v polovině března 2020 v souvislostí s pandemií Covid-19. Nouzový stav, karanténa
a omezení pohybu ovlivnili život každého z nás a také práci nejen starostů obcí.
Vyhlášení nouzového stavu je jedním z nástrojů krizového řízení. Právě tím se
v mikroregionu dlouhodobě zabýváme – připomeňme si projekt „Společné
přípravy orgánů krizového řízení obcí mikroregionu Hlučínska-západ“, který se
konal v dubnu minulého roku. Rozhodli jsme se proto oslovit Fakultu
bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
a oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje s žádostí
o spolupráci. Naše myšlenka vyhodnotit praktický průběh nouzového stavu
v obcích mikroregionu a předat si navzájem své poznatky, se setkala s velmi
kladnou odezvou. Dnes již můžeme říci, že náš mikroregion byl prvním
v Moravskoslezském kraji, který se rozhodl akci tohoto typu realizovat.
Teoretická a legislativní východiska společně s průběhem nouzového stavu
v rámci celé České republiky starostům osvětlil doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Následován příspěvkem
Michala Hlaváče za krizový štáb ORP Kravaře, kde mapoval nejdůležitější kroky
krizového štábu ORP s dopadem na obce. Zároveň vymezil nedostatky, na základě
nichž stanovil doporučení do budoucna, pokud by se měla situace opakovat. Na
jeho vystoupení plynule navázal vedoucí oddělení krizového řízení z Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Tomáš Zuber s Ing. Danuší Kratochvílovou,
Ph.D.
Hovořilo se o roli krizového štábu Moravskoslezského kraje, krajské hygienické
stanice a dalších orgánů. Přítomni obdrželi zpětnou vazbu na své dotazy, dočkali se
také přímé reakce na nedostatky, které vymezil Michal Hlaváč za krizový štáb ORP
Kravaře společně s příslibem, že s informacemi, které zde zazněly, se bude dále
pracovat.
Starostové obcí mikroregionu ocenili činnost krizových štábů kraje
i ORP, zejména pak práci Michala Hlaváče, který především právě se starosty řešil
praktické úkoly vyplývající z nařízení vlády, a to po celou dobu nouzového stavu,
kterému patřilo i jejich poděkování. I zaměstnanci mikroregionu se snažili obcím
v této složité situaci být co nejvíce nápomocni – mimo jiné poskytovali odpovědi na nejrůznější praktické i teoretické
dotazy na dopady nouzového stavu.
Jsme velice rádi, že se nám podařilo naši prvotní myšlenku o zhodnocení nouzového stavu v mikroregionu realizovat.
Již nyní můžeme říci, že jsou jen pozitivní. Na úplný závěr nám dovolte poděkovat všem zúčastněným a hostům.

Mgr. David Adamec
Tajemník Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

C. Sudické vzpomínky

Alfred Divisch

Sudické zvyky a zvláštní události
Velikonoční polívání byl zvláštním zážitkem pro chlapce a děvčata.
Na Velikonoční pondělí táhli chlapci a kluci obcí, aby polili vodou všechna děvčata, hlavně ta, které dobře znali. (Vždyť voda
je symbolem plodnosti). Často se ale z takovéhoto postříkání nebo polití stalo polití vědrem! Dívkám nebylo co závidět, když se
měly za to, že budou polité ještě chlapcům odměnit malým dárkem! Chlapci dostali jako malí „kavalíři“ pomeranče, čokoládu,
velikonočního zajíčka nebo jiné sladkosti.
Často už sníh stál. My děti jsme válely obruče, hrály jsme si s káčou, která byla poháněna malým bičíkem nebo s kuličkama.
Na mnoha místech v obci se tvořily skupiny, které se zápalem a zručností hrály kuličky. Byla to pro nás děti radost, vyrůstat
v takovéto svobodě.
1. květen se slavil v Sudicích velice zvláštně. V noci z 30. dubna na 1. května se vydali chlapci z vesnice tajně, aby vyvedli
nějakou čertovinu. Vyváděly se opravdu „komické“ věci a všelijaké blbosti. Například mlýnaři přikulili mlýnský kámen před vchod do
domu, na střechu hasičské zbrojnice postavili vůz naložený hnojem, takzvaný „Tunkertwagen“. Vyměňovaly se vrata a besídky,
firemní štíty nebo se věšely falešné štíty na domy. Na kliku dveří učitelky zavěsily mrtvou myš, a mnohé kliky namazaly kolomazem
nebo ještě horšími věcmi. Mladí kluci mají prostě plno sil, obzvláště na jaře! Takové, a ještě jiné blbé vtípky se dělaly v Sudicích 1.
května. Každý věděl, že tento den nemohla ani policie nikomu nic zazlívat, protože o filipojakubské noci řádí čarodějnice a ty
nejsou podřízeny lidským zákonům.
V den sv. Marka (25. dubna) a tři dny před Nanebevstoupením Páně, to jest ve čtvrtek, 40 dní po Velikonocích, se konala
takzvaná „Flurprozessionen“ procesí v polích. Po ranní bohoslužbě vyrazili věřící z kostela provázeni nosiči kříže, luceren a vlajek
do polí. Během procesí se modlil radostný růženec nebo se zpívala litanie ke všem svatým; motlitby a písně měly naladit Boha
laskavě, milosrdně, aby se na polích dařilo úrodě bez velkých škod. Někdy bylo třeba se modlit za déšť, někdy za sluneční svit
nebo za odvrácení bouřek a krup. Tato víra zůstala zachována dodnes a na celém Horním Slezsku se používá. Je to prostá lidová
zbožnost, kterou najdeme v celé Evropě. Existují ale také v jižní a západní Evropě. – Cesta procesí vedla buď Třebomskou ulicí
kolem kostela, kolem obou křížů, které stojí nahoře a dole na Josefovské ulici; nebo se šlo jižním směrem Rohovskou ulicí kolem
Komarkova (Rotschildes) kříže nahoru úvozem, pak vpravo až na rohovskou cestu a opět zpátky dolů do obce ke kostelu. Šlo se
ale také po Křenovské cestě a pak úvozem dolů zpět ke kostelu. Jen zřídka se procesí ubíralo Stibořskou ulicí kolem
Palemmersova kříže. Upřednostňována byla severní, východní a jižní trasa. O nedělích po Velikonocích až po Nanebevstoupení
se všichni věřící ubírali po bohoslužbě v malém procesí kolem kostela a zpívali zbožné velikonoční písně, např.: „Pán Ježíš Kristus
vstal z mrtvých“ – to vše bylo podporováno dechovou hudbou.
Svátek Božího těla, 10 dní po svatodušních svátcích se slavil v Sudicích obzvlášť slavnostně. Po posledním evangeliu se
vydali všichni věřící v dlouhém procesí dolů na náměstí. Cestou se zpívaly velikonoční písně a svátostní písně a hrála dechová
hudba a zpíval kostelní sbor. Na náměstí byly postaveny 4 oltáře vyzdobené mnoha květinami, obrázky a svíčkami. Děvčátka
školou povinná, oblečená v bílém, rozhazovala na cestu barevné kvítky. Podél cest a kolem domů na náměstí bylo zasazeno do
země sto mladých bříz nebo byly opřeny o zdi domů, které byly vyzdobeny také vlajkami, svíčkami a obrazy svatých na počest
nejsvětější svátosti oltářní, která byla nesena v monstranci obecním farářem v procesí od oltáře k oltáři. Před Pluschkovou
(Renzes) hospodou stál první oltář. Procesí se zastavilo, kostelní sbor zpíval latinské sakramentální písně a požehnání (Tantum
ergo!), doprovázen dechovkou a přenosným harmoniem. Toto se opakovalo u třech oltářů, které stály na jižní straně před
Josefusovým domem a na severní straně náměstí před Kurkou a Siegmundem (Grittles). Svíčky na těchto oltářích vystavené
slunci se často ohly téměř do oblouku a vosk z nich kapal přímo na ta nádherná oltářní sukna. Někdy se kolem poledne přihnala
bouřka. Pak byli lidé nervózní a snažili se co nejrychleji dostat do kostela, aby úplně nepromokli. Někdy přišla bouřka ale tak
rychle, že překvapila lidi v procesí ještě na náměstí. Pak se každý snažil ukrýt do nejbližšího vjezdu, do obchodů a domů na
náměstí a čekali tam až déšť, který netrval většinou dlouho, přejde. V kostele pak proběhlo ještě slavnostní požehnání. Na svátek
Božího těla to trvalo vždy dlouho, než se člověk dostal domů z kostela. Procesí trvalo zhruba celou hodinu, bohoslužba předtím
také hodinu a požehnání potom také ještě čtvrthodinku. Církev měla vše pevně v rukou a zbožnost věřících byla spojena s důvěrou
v Boha, trpělivostí, oddaností a kajícnictvím. Boží tělo se slavilo slavnostněji než Velikonoce.
V létě:
V červnu se posekala tráva na velkých loukách a domů se přinesla jako seno. O měsíc později pak začaly vlastní žně. To jelo
v Sudicích vše na plné obrátky. Vypadalo to tady jako v úlu. Celý den, od rána až do pozdního večera, byli sedláci na polích a
sváželi obilí do stodol. Deštivé počasí žně zpomalovalo, protože obilí, které bylo posečeno muselo na polích nejdříve uschnout,
aby neutrpělo vlhkem žádnou újmu. My chlapci jsme už netrpělivě čekali na to, až budeme moci pást husy na strništi. To se tam
dal postavit také stan, hráli se karty a potajmu se kouřily první cigarety (někdy jsme kouřili taky bramborovou nať) do doby, než se
někomu udělalo nevolno. Když foukal silnější vítr pouštěli jsme draky. Když svítilo slunce, tak jsme si vyřezávali z vrbového proutí
píšťalky. To bylo umění!
Pokračování na str. 13
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 12

– Vrcholem léta byla velká sportovní slavnost. Už týdny dopředu se kutilo v soukromých dílnách a vše se připravovalo na tuto
slávu, která se konala některou neděli po žních, když už byla sklizena i tráva z luk (otava). Na „velké louce“ pak stály stánky
s párkama a stánky s pivem. Byly zde limonády ve všech barvách: červené, žluté, zelené, oranžové. Hodně se jedlo a ještě více
pilo.
Na Angru nebo na náměstí stály kolotoče a lodičkové houpačky a také cirkusové stany. Pro nás děti bylo všechno moc pěkné
a levné, protože už za krorunu si toho člověk mohl hodně koupit. Když jste měli 5 korun, pak jste mohli hýřit, jak jste jen chtěli. 5
korun, to bylo asi 60 – 70 feniků.
Na podzim:
A pak přišel krásný podzim! – Vítr vál každý den. Denně jsme pouštěli draky. Byly to krásní draci ze správného materálu,
obrovští draci, treré stoupaly až přes 100 metrů vysoko, dokonce až nad mraky! Možná tomu, kdo měl šňůru dlouhou 200 nebo
300 metrů. Sklízelo se ovoce. Po bohaté klizni třešní v létě jsme teď ochutnávali hrušky, jablka a švestky.
Po sklizni brambor začala sklizeň cukrovky. Během sklizně cukrovky už často spadnul i první sníh. Práce na řepných polích
byla díky mrazu velice ztížena.
V zimě:
Na počátku období adventu, v předvečer 6. prosince přišel k dětem Mikuláš s čertem. S velkým napětím, se strachem, ale
také s radostí jsme čekali na návštěvu obou bytostí, kteří obdarovávali dobro a kárali zlo. Spravedlnost musela být! Svět se zdál
ještě v pořádku, když jsme byli děti! – Pak začlo klidné předvánoční období. Tajně se vybíraly a balily dárky, aby si o Vánocích
mohl každý prožít své překvapení, když ho na Štědrý večer (24. prosince) navštívil Ježíšek. Strojil se stromeček, peklo se a
smažilo, protože po nadělení dárků na Štědrý večer, který byl přísným dnem půstu, se konalo slavnostní jídlo s hnědou
štědrovečerní omáčkou, která byla v Sudicích zvykem. Byla to omáčka uvařená podle starého polského receptu, která obsahovala
všechna koření a druhy zeleniny a chutnala nasládle. Večer byl velice dlouhý, zkoušely se nové hračky, než se šlo na Půlnoční mši
do kostela, která se v Sudicích slavila často teprve ráno kolem 5 hodiny. Praskajícím sněhem jsme se ubírali ke kostelu, který stojí
na severu obce na kopci a je zevnitř osvětlen. Kostelní sbor zpíval na „půlnoční“ slavnostní chór: „Sláva buď Bohu na výsostech“!
Pak zazněla v nádherném osvětlení ve velkém kostele, který se podobá dómu, starým Sudickým způsobem: „O, du heiľge stille
Nacht!“ (Tichá noc) … doprovázana houslema, trumpetama, flétnama, klarinety, pozouny a rohy. „Transeamus usque ad
Bethlehem“ … zpíval sbor. Museli jsme se z této krásné vlasti vystěhovat … někam … usque ad …! – Vánoce v Sudicích byly
každoročně přenádherným zážitkem, především pro nás pro děti! – Teď začla ta pravá zima.
Tak probíhal rok, ve stejném nebo alespoň přibližném rytmu. Bylo hodně práce, zároveň ale také hodně změn. Nikdy se ale
člověk nenudil. Byl to krásný život, plný zážitků se svými klady a zápory, plusy a mínusy. Stálo to za život.

Pokračování
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Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2020
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 12. července již podvanácté Festival kultury a
hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na
náměstí několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu
známých českých i zahraničních písní.
Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní se
náměstí začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali
předseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera, místopředseda Sdružení obcí Hlučínska a
starosta města Hlučín Mgr. Pavel Paschek a místopředsedkyně Sdružení obcí Hlučínska a starostka města Kravaře
Mgr. Monika Brzesková.
Poté již následoval bohatý program, ve kterém dále vystoupily dechové kapely Kobeřanka, Hlučíňanka a folklorní
soubory Srubek a Borovanka. Pěvecká vystoupení se střídala s těmi tanečními v podání Bolatických seniorek, Bobrů
z Bolatic nebo seniorek ze Závady. Publikum si svými výkony získaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín.
Důstojnou tečku za festivalem učinila letos kapela Dolbend.
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny od místních producentů a řemeslníků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího
z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků, městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při
organizaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků, městu Dolní Benešov na zapůjčení pivních setů,
Muzeu Hlučínska za poskytnutí prostoru pro šatnu, doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a
samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok na shledanou!
Lenka Osmančíková

Sudický zpravodaj

Str. 15

Mažoretky MK Ballerisimo se těší na nová děvčata
Úspěšný mažoretkový klub z Hlučína - MK Ballerisimo Hlučín - je sportovní klub, který se věnuje již
6. rokem mažoretkovému sportu. V klubu trénuje 70 děvčat ve věku od 4 do 18 let. Mažoretky trénují nejen
práci s hůlkou a třásněmi, ale také gymnastiku, baletní průpravu a tanec. To vše totiž potřebují, aby uspěly
v moderním mažoretkovém sportu. Ten je v dnešní době již zcela jiný, než ho známe z dřívějška.
Dechovou hudbu vystřídala moderní hudba, uniformované kroje nahradily moderní kostýmy plné třpytu a
lesku. MK Ballerisimo Hlučín je jedním z nejúspěšnějších republikových, ale i Evropských a světových
klubů v moderním mažoretkovém sportu. "Ballinky" jsou pravidelnými účastníky Mistrovství ČR, Evropy i
světa v mažoretkovém sportu, odkud každoročně vozí ty nejcennější medaile a mistrovské tituly.
Mažoretkový sport je vhodný pro všechna děvčata, která rády tancují a nevydrží dlouho sedět. Přidat se do
rodiny Ballerisima mohou všechny holčičky a slečny od 4 do 15 let. Nováčci se mohou přihlásit přes
webové stránky klubu - www.ballerisimo.cz a mohou přijít na náborové dny, které se konají v pátek
4.9.2020 od 18:00, v pátek 11.9. do 16:00 a v pátek 18.9.2020 od 16:00 vždy v tělocvičně základní školy
dr. Miroslava Tyrše. Přijímány jsou jak úplné začátečnice (od 4 do 15 let), nebo již pokročilé mažoretky,
které se chtějí v mažoretkovém sportu dále zlepšovat (jakéhokoliv věku). Těšíme se na všechny nováčky,
kteří chtějí být součástí velké party plné skvělých kamarádek a hodných trenérek.
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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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