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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
zrovna dnes je svátek svatého Martina a já začínám psát další číslo zpravodaje. Pamatuji si, že jako
dítě jsem v tento den vstával a honem jsem se šel podívat z okna, jestli už přijel svatý Martin na
bílém koni. Můžu říci, že se mi jako dítěti někdy i podařilo vidět v tuto dobu první sníh. Dokonce
někdy i dřív než 11. 11. Uvidíme, zda letošní rok, který se ve všech podobách vymyká těm rokům
před ním, nám přinese nějaký bílý sníh.
Letošní rok je opravdu jiný, a to ve všem, počasím, dobou, epidemií…. Mimochodem
nepředpokládám, že by někdo z naší obce nevěděl, že máme nouzový stav. Proto jen okrajově - na našich vývěskách
můžete většinou vidět proměny nouzového stavu a jeho případné změny či úpravy. Na webových stránkách obce, pak
máme přímo odkaz, kde se dočtete o všech nejnovějších změnách v nařízeních a někdy i o těch, která se nás
netýkají. Proto buďme k sobě ohleduplní a dodržujme předkládaná pravidla.
V říjnu, přesněji 8. 10. 2020 jsem jel ze Sudic do Rohova
a mezi obcemi vpravo jsem zahlédl zajímavý úkaz. Pole se
zdálo jako pokryté závojem, který se lehce pohupoval, proto
jsem zastavil a nafotil si to. Celé pole bylo pokryté jakoby
pavučinou. Bylo to velmi zajímavé a vůbec nevím co to
bylo, snad poslední záblesk babího léta.
Počasí na přelomu října a listopadu bylo takové spíše
klidné, i o dušičkách. Sice trochu pršelo, ale nefoukal žádný
šílený vítr a na hřbitovech se dalo celkem slušně zapalovat
svíčky a vzdát tak hold našim zemřelým. První listopadový
víkend byl nádherný, už od pátku svítilo sluníčko a kdo mohl, vydal se do přírody na procházky. Hned po víkendu
9. 11. 2020 přišla mlha a sychravé počasí doprovázené inverzí s teplotou od nuly po deset stupňů, a toto počasí u
nás vydrželo až do dalšího víkendu. Počasí se pak střídalo - zataženo, jasno a teploty se držely pod 10 stupňů Celsia.
Další víkend 21. 11. 2020 byl v podvečer mírný mrazík a teploty se přes den držely kolem 5 stupňů Celsia. Takové
počasí vydrželo do konce listopadu. Začátek prosince byl mrazivý. První dva prosincové dny šly teploty v noci až na
-7 stupňů Celsia a přes den - 4, ale hned další víkend bylo teplo jako na jaře a teploty se přes den pohybovaly kolem
11 stupňů. Ve čtvrtek 10.12. 2020 padal i v Sudicích první sníh. Ten ovšem vydržel jen přes noc a druhého dne vše
stálo. V dalším týdnu ovšem přišlo inverzní počasí s teplotou kolem 0°C a to se pak udrželo skoro až do Vánoc.

PF 2021
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v novém roce přeje
Petr Halfar
starosta obce Sudice
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Začátkem listopadu se v obci objevilo několik plakátů s fotkou ztracené kočičky. Nevím, komu patřila, ale 3. 11.
2020 mi přišel e-mail s telefonním číslem, že kočička je nalezena. Napsal jsem tedy na telefonní číslo z plakátu, že
kočka je na daném telefonním čísle a večer mi přišla zpráva, že kočička je v pořádku doma a byla až v Kobeřicích.
Tak to byl krátký příběh se šťastným koncem.
Mám také i dobrou zprávu z přírody. V naší obci byl po delší době
opět viděn párek ledňáčka říčního, který se objevuje kolem
Oldřišovského potoka. Ledňáček se zde vyskytoval již v minulosti, ale
delší dobu jsme jej zde nezaznamenali, až letos.
V průběhu podzimu proběhla v Sudicích výsadba stromů. První akci
skoro celou zaštítili zaměstnanci obce, kteří vysadili cca 25 vzrostlých
stromů u kluziště a pak mezi mlýnským náhonem a Oldřišovským
potokem. Další čtvrtinu pak vysázel Marek Kubný se Sašou Nemčekem a
poslední čtvrtinu pak zástupci střeleckého klubu, hasičů a sportovců.
Celkem tak bylo vysázeno 50 kusů vzrostlých stromů, které máme
ze 100% dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Další sázení stromů proběhlo v sobotu 21. 11. 2020 na bývalé skládce
u ulice Stiborské. Tam se sešlo hned několik rodin či známých a ti pak po
rodinných skupinkách sázeli na rekultivované části skládky stromy a keře.
Byli zde zástupci sportovců, hasičů, střelců, ale také pár dětí a seniorů. I
když byl nouzový stav, dodržovaly se zásady nařízené vládou. A to
nejdůležitější, za tři hodiny práce se vysadilo 25 kusů různých druhů stromů a 95 ks různých druhů keřů. Vše
zaštiťovala nadace Sázíme stromy, pod vedením paní Dočkalové a celé její rodiny. Myslím, že každý, kdo přišel a
něco zasadil, bude si zeleně vážit daleko více, než když tu spoustu práce udělá někdo jiný. Udělali jsme společně
něco pro dobrou věc, přírodu a také sami pro sebe. Peníze na výsadbu a materiál věnovala firma Loyd. Děkuji tedy
této firmě, ještě jednou paní Dočkalové a všem, kteří se do této akce zapojili.
V tento den také myslivci vysadili v Rudniku a u bývalého letiště 38 stromů, z toho 10 líp a 28 ovocných stromů.
Také myslivcům děkujeme za tuto výsadbu. Na našem katastru jsme tak v letošním roce společně vysadili 134 stromů
a 95 ks keřů.
Zaměstnancům obce se podařilo ke konci listopadu letošního roku dobudovat chodník mezi levým vstupem na
římskokatolický hřbitov a obecní úřad. Tento chodník je bezbariérový a ústí pak na asfaltovou cestu, po které se
všichni vozíčkáři dostanou až na hřbitov i přesto, že by byla zahrada obecního úřadu uzavřená. Splnili jsme tak přání
mnoha lidí, kteří se nemohli po schodech či prudkém bezbariérovém vstupu dostat bez cizí pomoci na hřbitov. Přeji
tedy všem, ať chodník plní své účely. Ještě jednou tím děkuji zaměstnancům obce.
Většinou když se něco podaří, tak máte radost - pak zase někde jinde Vám zkazí radost různá vandalství. A to se
zřejmě v listopadu stalo i na ulici Křenovské na památníku osvobození. Nějakému nenechavci to zase nedalo a z
žulových desek s nápisy či tankem, utrhl krycí a okrasné patice matic. Nevím, co na to říct a na co mu to bylo. Prostě
je to prasárna …
Než se Vám tento zpravodaj dostane do rukou, už budete sami vidět, jestli
se nám podařila vánoční výzdoba v parku. Kromě již navyklých ozdobených
jehličnanů, jsme v letošním roce nazdobili i smrček uprostřed parku. Doufáme,
že se Vám bude líbit a už abychom si u něj mohli zazpívat … zrovna dnes,
když to píšu je měsíc do Štědrého dne ….
Ve čtvrtek 26. 11. 2020 v naší obci nebyl dle plánované odstávky elektrický
proud. Každý se tak snažil využít tento čas nějakým vhodným způsobem. Na
úřadě se chystaly věci k Vánocům, někdo pracoval na zahrádce, škola měla
ředitelské volno, no a někdo měl náhradní program, tak jako třeba Martin a
Tomáš Komárkovi. Ti se vydali uklízet příkopy kolem cesty, směrem od svého
domu na Rohovský kopec. Kluci se zahřáli, uklidili obě strany příkopů a
nasbírali dva pytle odpadků a hlavně - pomohli přírodě. Musím jim za to
samozřejmě poděkovat a určitě si najdu nějakou cestu, jak je odměnit.
Tak jako tomu bylo v červnu s Dětským dnem, přistoupili jsme stejně
k svátku svatého Mikuláše a nechali Mikulášskou nadílku v obchodě, kde si ji
mohli rodiče nebo přímo děti vyzvednout. Pro všechny pak máme dárek
k Vánocům, který dostanete zároveň s tímto vydáním zpravodaje, a to
červenou nákupní tašku. K jednomu zpravodaji jedna taška.
A na závěr bychom si určitě společně rádi zazpívali nějakou vánoční píseň. Bohužel nám to zřejmě covidová
epidemie neumožní. Proto jsme si připravili malé překvapení. Zazpíváme si všichni
společně a to 23. 12. 2020 v 18.00 hod. Více o tomto překvapení se dočtete uvnitř
zpravodaje. Budeme se všichni těšit, jak si v Sudicích pěkně zazpíváme, aniž bychom
porušili nějaká nařízení.
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Závěrem dnešního Slova starosty bych se s Vámi rád rozloučil ve starém roce 2020,
popřál nám všem krásné Vánoce, a to v jejich pravém duchu - bez shonu, bez nářků,
s veselým smíchem, radostí, společně strávenými chvílemi, prostě pohodové a krásné
Vánoce.
V novém roce pak hlavně přeji zdravíčko, úspěšný boj nás všech s všudypřítomnou
epidemií, dětem školu, pracujícím práci, farníkům mše svaté, seniorům klidný odpočinek
mezi svými blízkými a beze strachu z nákazy a nám všem mnoho štěstí a úspěchů.
Když budeme zdraví, dokážeme všechno …

Petr Halfar starosta
Moto: Měli bychom si všichni uvědomit, že opravdu není důležité být dokonalý.
Důležité je být ŠŤASTNÝ.
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Milí příznivci vánočního zpívání.
Doba je taková, jaká je a nedovoluje nám sejít se tradičně pod
sudickým vánočním stromem, abychom si zazpívali a popřáli si
hezké svátky. Nechceme se ale jen tak vzdát tradic, a tak jsme
se inspirovali našimi dětmi, které se posledního čtvrt roku učí
distančně, a vymysleli si také novou formu zpívání pod stromem.
A tak vězte, že: 23.12. 2020 v 18:00 se z místního rozhlasu
ozve naprosto amatérské živé vysílání, ve kterém uslyšíme 4
vánoční písně. Kdo bude mít chuť a náladu, může se ke zpěvu
přidat na svých zahradách, či v oknech domů a když si přidáte
rozžatou lampičku, prskavku, nebo i mobil, budeme si moci
alespoň na dálku zamávat
a sdružit se tak ve velký
sbor, který možná nebude slyšet, ale může být vidět.
Vybrali jsme písně, osvědčené hity předešlých ročníků,
jejichž texty jsou součástí tohoto vydání Sudického
zpravodaje.
Přidejte se, tradice by se měly udržovat a v těžkých dobách
nejvíce.
Pořadatelé

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫
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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, úklid a péči o areál
- 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
- všem, kteří nám pomáhají v boji proti Coronaviru a dodržování hygienických zásad
- všem, kteří se podíleli na výsadbě stromků v naší obci a jejím okolí
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
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2021
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK a.s. Ostrava byly v souladu s platnou legislativou schváleny
nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2021 takto:
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)
Celkem

47,87 Kč/m3 (vč. 10 % DPH)
42,53 Kč/m3 (vč. 10 % DPH)
90,40 Kč/m3 (vč. 10 % DPH)

(cena v roce 2020 – 85,37 Kč)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popř. bude postupováno
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
SmVaK a.s. Ostrava

ODPADY V ROCE 2021 - k datu vydání zpravodaje byla schválena výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 570,- Kč/osobu.
Poplatky můžete zaplatit přímo na účet, kde č. účtu je 1649306359/0800, Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol 1340(č.p.),
příklad – dům s č.p. 20 – 134020 (najdete i ve formuláři) nebo v pokladně OÚ

FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU !!!
Každý občan, který přijde platit místní poplatek za odpady, musí vyplnit přihlašovací formulář, za koho platí. Proto Vám
tento formulář přikládáme ke zpravodaji, abyste si ho v klidu mohli doma vyplnit. Kdo bude platit převodem z účtu, může
formulář hodit do schránky na OÚ. Poplatky za odpady budeme vybírat od 15. ledna 2021.

Poplatek za psa můžete rovněž zaplatit převodem na účet obce, VS – 1341(č.p.)
Rok 2021 – poplatek za psa činí 100,- Kč (osoby starší 65 let 70,- Kč),
za každého dalšího 250,- Kč (osoby starší 65 let 200,- Kč).
-oú⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Akce na další období (2021) – 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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Sázení stromů – 21.11.2020

Sběr odpadků
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REVITALIZACE BÝVALÉ SKLÁDKY V SUDICÍCH

Koronavirus řádí, vládní opatření přitvrdily. Je to náročné, ale my dodržujeme všechna opatření a sázíme dál!
Tentokrát v Sudicích v Severomoravském kraji, v samém cípu republiky. Čekala nás revitalizace bývalé skládky,
konkrétně 25 stromů a 95 keřů, prakticky to znamená kromě samotné výsadby zeleně taky zabít 47 kůlů, 34 příček,
205 metrových kolíků a nastříhat a přidrátkovat celkem 145m pletiva. Jelikož se jednalo o nepravidelný pozemek a
sázeli jsme 10 druhů rostlin, příprava byla poměrně náročná. Barevnou páskou jsme označili místa pro velké stromy,
šedou páskou pro menší a každý keřový kolík nesl číslo daného keře dle výsadbového plánu. Práce se tentokrát ujali
zaměstnanci obce, podpořit je přišli i jejich rodinní příslušníci. A nutno říct, že se obec organizace zhostila skvěle.
Nemálo času nám ušetřily předkopané díry, sázející se práce chopili s vervou a stromy se zalévaly sotva byl zabit
poslední hřebíček. Byla zde cítit krásná soudružnost lidí, je vždy radost v takové obci sázet :) No a jak se dílo
podařilo? Mrkněte se do galerie fotek, je to krásný a naplňující pocit z takto vypadajícího místa odjíždět!
Tento smysluplný počin jsme mohli uskutečnit díky značce LOYD, která celé sázení finančně podpořila. Moc
děkujeme.
Lenka Dočkalová
Vysázeno ve spolupráci:
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

PRIMA POKUSY
U nás ve škole se pořád něco děje ... Ve spolupráci s lektorkou, paní Dagmar
Gluchovou, která vytvořila koncepci vzdělávacího programu Prima pokusy a v rámci
projektů MAP II, si mohli žáci 1. – 3. třídy vyzkoušet „hru na malé vědce“. V podobě
badatelského workshopu si žáci 1. a 2. třídy vyzkoušeli zajímavé chemické pokusy,
přes duhové brýle mohli vidět rozklad světla, vyráběli sopku nebo si mohli sami namíchat jimi zvolenou barvu.
Nakonec si vyrobili „karteziánského potápěče“, kterého si mohli odnést i domů. Ve 3. třídě se děti dozvěděly, že jsou
mezi námi neviditelní kamarádi, "protoni a elektroni", kteří se rádi chytají za ruce. Hravou formou si vyzkoušely, jak
funguje statická elektřina a magnetismus. Děti zelektrizovávaly brčka, zapojovaly digitální hodinky na bramborový
pohon, nafukovaly sáčky pomocí jedlé sody a na závěr si vyrobily šumivé bomby do koupele. Že se nám vše moc
líbilo, uvidíte na fotkách. ☺
Mgr. Kateřina Hrubá
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EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V SUDICÍCH
Od roku 2001 si v Evropě připomínáme Den jazyků, který připadá na 26.9. Tento den si zpestřujeme různými
aktivitami v cizích jazycích. I my jsme si ve škole, o den dříve – 25.9., užili aktivity ve třídách (nižší stupeň).
Prostřednictvím našich dvojjazyčných žáků, jsme si vyslechli typickou českou básničku „Polámal se mraveneček“ ve
více jazycích (na obou stupních). A kdo to jsou dvojjazyčné děti? Tyto děti jsou od narození obklopeny dvěma (či
více) jazyky. Pochopení této skutečnosti nás může vést k citlivosti k menšinovým jazykům a také nás může motivovat
k učení se dalších jazyků. Věřím, že si všechny děti užily toto představení! I vy si ho můžete prohlédnout on-line a
navštívit galerii fotek na webové stránce naší školy.
Pro představu o záměru, cituji ze stránky EDJ – „Rada Evropy dělá v celé Evropě maximum pro to, aby se 800
milionů Evropanů, kteří žijí v jejích 47 členských státech, více učilo cizí jazyky v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak i
mimo ni. Rada Evropy je přesvědčena o tom, že jazyková rozmanitost je nástrojem pro dosažení většího
mezikulturního porozumění a zároveň důležitou součástí bohatého kulturního dědictví našeho kontinentu, a proto v
celé Evropě propaguje plurilingvismus“. (vícejazyčnost – pozn. autora).
Jazykům zdar!
Mgr. Petra Ratajová
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SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
Již třetím rokem se naše školka zapojila do celoročního projektu, který je určený pro děti v mateřských školách.
V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.
Všechny úkoly jsou rozděleny do pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání,
netradiční činnosti. Projekt je rozdělený do 3 kategorii, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií. Tyto
oblasti mají za cíl rozvíjet u dětí základní pohyb. Díky činnostem děti zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak
koordinovat pohyby, zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost a rozvíjejí svou samostatnost. V projektu jsou zařazené i
netradiční aktivity, které jsou spojeny s ročními obdobími. Děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim.
Tyto činnosti dávají příležitost zapojit do projektu jak rodiče, tak i sourozence.
Radka Malchárková
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MIKULÁŠ V MŠ
Svatý Mikuláš je oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a
v ruce biskupskou berlu. Mikuláše doprovází Anděl, celý v bílém s bělostnými
křídly, jako symbol dobra a poslední v trojici je Čert, který děti straší svým
hrozivým vzhledem a je symbolem zla. Čert většinou nosí řetěz, kterým hrozivě
chrastí a pytel, aby si v něm mohl zlobivé děti odnést do pekla. Tak se to děje
vždy jednou v roce a to 5. prosince v předvečer svátku, kdy tato trojice
navštěvuje nejen rodiny s dětmi, ale i Mateřské školky. A protože se letos Mikuláš, Anděl a Čert nemohli dostavit,
napsali dětem tento dopis.
Milé děti,
protože toho mám dnes hodně, nemohu se u vás zastavit
osobně. To ale neznamená, že to s Andělem a Čertem
nemůžeme vymyslet jinak. Poprosíme paní učitelky, zda by
vám mohly přečíst tento dopis a dohlédnout na plnění úkolů.
Nejprve si stoupněte potichu jako myšky do kruhu. Máte? Tak
já otvírám svou kouzelnou knihu dobrých skutků a hříchů. Zde
se dočítám, že děti z této školky jsou moc fajn. To nás moc
těší. Čertík trochu brblá, že ne všichni jsou hodní a někdy
dokonce vyvedou nějakou tu kulišárnu. Ale… to by nebyl čert,
aby trochu nebrblal. Andílek zas přidává, že se děti snaží,
pomáhají a jsou hodné. Také nedávno nakukoval oknem do
třídy, když jste tvořili, cvičili a zpívali nejen Vánoční koledy.
Pokud děti slíbíte, že si dáte více záležet na tom, abyste byly
hodné, tak si určitě zasloužíte nějakou tu odměnu. Čertík nic
nenamítá, Andílek skáče radostí a já jen s úsměvem přikyvuji. Vyberte si společně nějakou vaši oblíbenou písničku a
společně nám ji zazpívejte. Sice tam nejsme s vámi, ale i tak ji uslyšíme. Jsme přece nadpřirozené bytosti. Po
písničce nakoukněte společně do košíku, odměna vás nemine.
Krásný svátečný den
Děkujeme všem sponzorům za Mikulášskou nadílku.

Radka Malchárková
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ZKUS TO ZDRAVĚ
Dne 17. 9. 2020 se děti zúčastnily v rámci primární prevence programu Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa.
Program je zaměřen na vnímání potřeby zdravého stravování a motivaci k pohybovým a sportovním aktivitám.
Paní lektorka s pomocí maňáska Zdravíka vyprávěním dovedla děti na farmu, k rybníku a do lesa. Děti se dozvěděly,
jak to chodí na farmě, jak se chovat v lese, kde jaká zvířátka žijí, jaký je jejich užitek pro lidi. Děti pomáhaly rozdělovat
zvířátka podle toho, kde bydlí, pojmenovávaly zvířátka a jejich mláďátka, určovaly barvy a tvary. Příběh byl doplněn
pohybovými aktivitami např. na kočku a myš, čáp ztratil čepičku. Nechyběla ani tělesná chvilka, kde si děvčata a
chlapci vyzkoušeli jógové prvky „ježka, kobru, kočku a rybu“. Vše bylo doplněno krásnými obrázky a plyšovými
zvířátky. Všechny děti dostaly odměnu v podobě zvířátkového pexesa, omalovánku a diplom za účast.

Dne 8.10.2020 se děti zúčastnily druhého programu v rámci primární prevence programu Jak jel Zdravík do ZOO.
Cílem tohoto programu bylo naučit děti rozeznat exotická zvířata a seznámit je, čím se živí. Hlavním hrdinou
programu je papoušek Ara Arakanga, který provázel děti celou
zoologickou zahradou. Lektorka, která vyprávěla pohádku, pomáhala
vytvářet pozitivní vztah ke zvířátkům a přírodě. Děti poznávaly rozdíl
ve stravování zvířat (býložravci, masožravci, všežravci) a lidí. Vyprávěli
si, jak se chovat v přírodě, jak být ohleduplní k sobě, ke kamarádům,
zvířátkům a přírodě. Děti byly zapojeny do různých pohybových aktivit.
Na závěr dostaly diplom, omalovánky a zvířátkové pexeso. Společně
jsme prožili krásné dopoledne.

Dne 18. 11. se naše děti zúčastnily dalšího programu, tentokrát s názvem „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem".
Děti se z pohádky dozvěděly, jaká zvířata se chovají a jaké plodiny se pěstují na farmách u nás i v jiných zemích.
Jaký užitek má člověk ze zvířat, naučily se roztřídit ovoce a zeleninu, vyjmenovávaly různé druhy mléčných výrobků.
V pohádce si také zopakovaly, jak má vypadat zdravá snídaně, dopolední i odpolední svačina, oběd a večeře. Jak se
třídí odpad, se děti dověděly za pomocí obrázku na interaktivní tabuli. Během programu si děti s lektorkou i zacvičily.
Na konci programu všichni dostali malou odměnu.
Radka Malchárková
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SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK
Je to naše krásné podzimní období, které je plné barev, deště, větru a podzimních tvorečků. Bylo by na škodu
nevyužít přírodních materiálů, které se nám nabízí právě v tomto období. Výroba z přírodního materiálu jako jsou
šišky, dýně, kaštany, listí, šípky aj. je vhodná pro všechny děti.
Nikdo ale přesně neví, jak takový podzimníček vypadá, proto jsme v naší školce vyhlásili soutěž „skřítek
Podzimníček“. Fantazii zapojili nejen děti, ale i rodiče, kteří pomohli vyrobit překrásné Podzimníčky. S nápaditými
výtvory jsme si vyzdobili chodbu. Naši malí autoři dostali za odměnu diplom a malou sladkost.
Radka Malchárková
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NAJDI SI SVOU KEŠKU
V době distanční výuky měli žáci možnost zúčastnit se dobrovolné hry, během které ve svých obcích hledali kešky
(indicie). Podle těchto kešek museli přijít na klíčové slovo. V tomto případě se jednalo o Čínu. Samozřejmě byla
předem daná pravidla, které museli žáci splnit
VÝSLEDKY:
SUDICE 1. Štěpán Černý, 14:05
ROHOV 1. Tomáš Slanina, Mikuláš Prasek, Prokop Ševčík - posláno v 8:46
TŘEBOM 1. Nikol Černá, 10:11
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM MOC DĚKUJI, ŽE JSTE SE ZÚČASTNILI !!! JSTE SUPER 😊
Mgr. Ondřej Pekárek
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Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto období si všichni začínáme uvědomovat tu
magickou sílu Vánoc. Žijeme v očekávání, těšíme se na čas strávený s rodinou a svými blízkými, a tak se stává, že
ztrácíme svou obezřetnost, na které v průběhu roku tolik lpíme. Bohužel i v tento čas se najdou takoví, kteří se právě
toho snaží zneužít. Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí obdarovat své blízké a často vyrážejí do
nákupních center s velkými obnosy peněz ve svých peněženkách pečlivě uložených v kabelkách a nákupních
taškách. V nepřeberném množství dnešních nabídek, a to nejen obchodních domů, stojí před regály plnými různého
zboží, mačkajíc se v davu dalších nakupujících odkládají kabelky do nákupních vozíků a po očku sledují vystavené
zboží. To je však ten okamžik, po kterém poté se slzami v očích sdělují bezpečnostní službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením peněženky. Řada dnešních seniorů se pohybuje
v internetovém prostředí, ať již z nutnosti doby, kdy alespoň tímto způsobem mohou komunikovat se svými blízkými.
Není nic jednoduššího než ceny nabízeného zboží v kamenných obchodech srovnat s cenami různých srovnávacích
portálů na internetu. E-shopy vedou prim, jsou přehledné, jednoduše pár kliky si nakoupíme zboží, které je nám
doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato forma nákupu nese svá rizika. Sice se nepotkáme tváří tvář případnému
zloději, ale také můžeme přijít o své úspory. Jedním z doporučení je, pokud to ovšem daný e-shop povoluje,
nakupovat na dobírku a neplatit za dané zboží předem. Mohlo by se totiž stát, že se se svým nákupem nikdy
nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé recenze na daný obchod, ale přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte také
na paměti, že neuvádíme svá čísla občanských průkazů nebo celá rodná čísla. Taková sdělení by nám do budoucna
mohla přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní výzvy k uhrazení finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci jsme všichni trochu více naladěni na vlnu
pomáhání ostatním. U dveří nám může zazvonit kdokoliv třeba i osoba prokazující se danou společností, která např.
sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou většinou opatřeny kukátky, využívejte je, než někomu otevřete dveře bytu.
Nevpouštějte do bytu ani domu cizí osoby. Pokud již k tomu došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o samotě,
nedovolte, aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě. Neodcházejte od nich k místům, kde máte uloženy své
úspory. Neukazujte, kolik peněz máte v peněžence. Ostatně ani informaci kolik peněz jste si naspořili, nikdy nikomu
nesdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!
Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie Moravskoslezského kraje poutavým způsobem
vypráví příběhy seniorů, ne však vždy se šťastným koncem. Kniha, plná poutavých příběhů, již byla v uplynulém
období distribuována do všech knihoven obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. Knihou také
disponují některé spolky seniorů či domovy pro seniory, ve kterých proběhly preventivní besedy s preventisty
Moravskoslezského kraje.
Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží zrak a pro ty byla kniha namluvena a vydána jako
audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila didaktickou hru nazvanou
„Kterak se obětí nestáti“. Hrát ji může dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Obsahuje
oboustrannou hrací desku, hrací kostky, figurky, herní karty a pravidla. Jedna strana
hrací desky se věnuje oblasti vlastního bezpečí, kritickým
situacím doma i venku a druhá strana náleží tématu
kybernetické bezpečnosti, tedy jak se bezpečně chovat v online prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly
bezpečného chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hra
je určena k distribuci vybraným subjektům jako jsou základní
školy, kluby seniorů, zařízení pro seniory, knihovny obcí
s rozšířenou působností.
V případě zájmu o tuto novou hru nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz.
Distribuce hry bude zajištěna do vyčerpání zásob.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny k dispozici také drobnosti v podobě křížovek či
zvětšovacích lup pro lepší čtení.
S přáním klidného prožití svátků Vánočních a nejen jich…

nprap. Karla Špaltová
vrchní inspektor
nprap. Marika Jeličová
vrchní inspektor
oddělení prevence Moravskoslezského kraje
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

C. Sudické vzpomínky
Alfred Divisch

Vyšší moci

Když na jaře začlo tát a tál i sníh na horách, shromažďovalo se mnoho vody v údolích a z malých potůčků se stávaly divoké
řeky. Tak tomu bylo i s Bílým potokem, malým potokem, který tekl od Kobeřic přes Sciborzyce do Sudic. Dále pak tekl do
Pietraszyna a později ústil do Pštiny. Tento potok nedokázal zadržet všechnu tu vodu a docházelo k povodním. 13. června 1926 se
v Sudicích konala velká hasičská slavnost. A jako naschvál právě v tento den došlo v Sudicích po bouřkovém deštíku, který přešel
v opravdovou průtrž mračen, k povodni. Stohy sena, které stály ještě na loukách voda sebrala a tyto pak ucpaly mosty, takže
povodeň byla ještě větší než obvykle. Na velké louce vzniklo velké jezero a také na Angru voda stoupla a zaplavila dokonce
Stibořskou ulici. Jeden sedlák (Lauterbach) ztratil koně, který se utopil v proudu vody, když se tento muž poněkud lehkomyslně
vydal ke svému dvoru přes vodu se svým vozem. Kůň v postroji se nedokázal osvobodit a utopil se. Povodně byly v Sudicích téměř
každý rok. Také 6.5.1927 byla celá spodní část obce až po Kávovou ulici zaplavena. Tak byli Sudičané přinuceni vynášet vodu
v kýblech ze zaplavených místností a odstraňovat nánosy hlíny poté co voda poklesla a sklepy byly vypumpovány.
Lidé nebyli postihováni jen záplavami, ale také zimou neobvykle studenou a bohatou na sníh. V únoru 1929 zmrzlo při mrazu
minus 39 stupňů Celsia mnoho stromů. Když se pak zjišťovala škoda, tak se zjistilo, že většina třešní, jabloní, hrušní, švestek a
ořechů tuto zimu zmrzla. Musely se nasadit nové. Tak došlo k tomu, že na cestách, na kterých stály aleje třešní, stálo později
mnoho mladých stromů mezi těmi pár starými, velkými a alej se mohla pochlubit plnou krásou teprve opět po několika letech. Ještě
dnes stojí třešňové aleje na cestách této oblasti. Každý rok se zde koná bohatá sklizeň třešní.
V létě byly často silné bouřky. Říkalo se, že když táhnou tmavé mraky z Krzanowic, pak bude bouřka s krupobitím. Ale vždy to
nesedělo, protože i po světlých mracích docházelo ke krupobitím, která ničila obilí na polích. Bylo pak hodně škod a špatné žně.
Když byly stodoly po žních plné obilí a zasáhl blesk, pak se mohl ze sedláka stát žebrák. Tak uzavíralo hodně sedláků pojistku
proti ohni a krupobití, aby se chránili před takovým neštěstím. Hasiči nebyli téměř schopni zachránit hořící stodolu, protože sláma a
obilí hořelo velice rychle. Za větru pak stodola zhořela až do základů.
Já si ještě velice dobře vzpomínám na velký požár Maisovy stodoly, do které za velké bouřky uhodil blesk. Ještě druhý den
ráno oheň dýmil a hasiči měli plné ruce práce, aby zabránili rozšíření požáru na další budovy. – Mráz, voda a oheň byly ty „vyšší
síly“, proti kterým se člověk nemohl chránit, ale kterým byl člověk nemilosrdně vydán napospas.
Také poryvy větru způsobovaly na podzim veliké škody. Když přišla taková vichřice během žní, pak se stávalo, že panáci, kteří
stáli ještě na posečených obilných polích, nobo stohy sena, byly vyneseny do vzduchu a dopadly někde dále opět na zem. Proti
síle živlů ještě bohužel nebylo nic vynalezeno!
„Síla živlů“ to bylo také to, z čeho nám dětem často vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. Když se totiž vzneslo do vzduchu jako na
povel hejno hus, když jsme je pásli někde na nějakém výše položeném strništi a přeletěly celou vesnicí – většinou severním
směrem. Byly to často stovky husí, protože v každém dvoře jich bylo alespoň tucet! Sedláci, na jejichž polích husy přistály, je
zavřeli. Jen s velkou námahou se nám podařilo uprchlé husy znovu objevit a pak čekat na kázání: že jsme zapoměli na své
povinnosti a pořádně jsme husy nehlídali. Byli jsme špatní pasáčci. – Pasáčci mají ale i jiné nápady. Například jsme si stavěli malé
stany, když jsme pásli husy, ve kterých jsme kouřili naše první cigarety (bramborovou nať) a hráli jsme karty nebo jsme předváděli
svoji zručnost s kameny. To bylo mnohem zajímavější a hezčí než hlídat ty blbé husy. Ty ale nebyly až zas tak blbé, jak jsme
mysleli. Každá husa trefila bez naší pomoci domů na svůj dvůr. Husy se mezi sebou znaly a přesně věděly ke které skupině na
kterém dvoře patří. To bylo naše štěstí! Jinak bychom zřejmě dostali výprask. A někdy jsme museli dokonce husy u „zlatého“
sedláka „vykoupit“, to znamená, že jsme museli zaplatit pokutu, ne moc, ale pro nás děti to bylo dost, protože jsme pak museli
vyprázdnit naše pokladničky. Často ale naštěstí k takovým „katastrofám“ nedocházelo, ale i když se to jednou nebo dvakrát stalo,
pak se nám to hluboko vepsalo do paměti. To byly zážitky způsobené „vyšší moci“.
Pokračování příště
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Okénko naší farnosti

Milí farníci,
letošní podzim byl poznamenán protikoronavirovými opatřeními, která na určitou dobu zcela
zastavila konání veřejných bohoslužeb a uzavřela věřící do rodinného slavení neděle při společné modlitbě
nebo u televize. Ačkoli mnoho informací bylo možné sdělit přes farní webové stránky nebo informační
vývěsky, rád bych využil i této cesty ke sdělení informací či zajímavostí, které se během daných dní
uskutečnily nebo uskuteční.
Ve druhém listopadovém týdnu se podařilo dokončit již dlouho
plánovanou opravu zavěšení zvonů v našem farním kostele
v Sudicích. Veškerých prací se ujala zvonařská firma ZVONOTEC Jan
Tralich z Karviné. Zvony byly původně zavěšeny na železných
traverzách, bylo potřeba vyrobit nové dřevěné dubové hlavy, které by
zvony nesly. Firma také doporučila vyrobit pro každý zvon zcela nové
srdce, jelikož všechna původní byla již značně opotřebena. Demontáž
starého zavěšení a následná montáž nových hlav zvonů byla
vzhledem k obrovskému prostoru nad zvony náročným počinem. Ve
druhé fázi se přistoupilo k instalaci nového systému pohonu ke každému jednotlivému zvonu zvlášť. Jedná
se o lineární bezdotykový systém, který ovládá elektronický snímač pohybu a řídící jednotku podobně jako
kyvadlové hodiny, avšak na základě elektromagnetických impulsů. Došlo také k instalaci minutového
strojku pohonu věžních hodin a odbíjecího kladiva přímo na jeden ze zvonů. Tím se nahradilo odbíjení na
předchozí samostatní malý „zvonec“. Následně se provedlo nové rozvedení instalace kabeláže včetně
nové rozvodové skříně. Původní ovládání ozubenými koly zůstalo zachováno již jen jako ukázka původního
řízení hodin pro další generace. Celý systém ovládání zvonů a hodin je nyní řízen ze zákristie. Zde byly
nainstalovány elektronické spínací hodiny s časovým impulsem speciálně vybavené pro ovládání
kostelních zvonů a jejich režimu houpání a odbíjení včetně tvoření sekvencí. Hodiny a odbíjení jsou tak
řízené rádiovým signálem DCF-77, který se stará o přesnost i automatické seřízení v případě výpadku
proudu. Elektronické řízení dává obrovské možnosti programování odbíjení pro jednotlivé dny v týdnu, a to
i podle liturgického kalendáře (včetně pohyblivých svátků) na desítky let dopředu. Drobná odchylka na
ciferníku hodin na věži od přesného odbíjení (+- 2 minuty) je dána poněkud velkou vůlí ručiček věžních
hodin. Zcela přesné seřízení by vyžadovalo další opravu posuvného mechanismu věžních hodin.
Završením celého procesu opravy bylo nastavení dálkového ovládání pro
případ spuštění pohřebního odbíjení.
Velké poděkování patří všem, kdo byli ochotni přijít pomoci vždy,
jakmile to bylo aktuální a nutné. Celkové náklady na tuto opravu vyšly na
203.099 Kč, přičemž při mimořádné sbírce v srpnu a prostřednictvím
dalších darů se vybralo 135.550 Kč. Velké díky patří proto všem, kdo
přispěli finančním darem.
Ve chvíli, kdy se po dlouhé době opět rozezněly kostelní zvony,
setkal jsem se mnohokrát s radostnou odezvou věřících nad tím, že je
opět slyšet nádherný zvuk zvonů. Jelikož tyto řádky vznikají v době (7. 12.), kdy není vůbec jisté, jaká
opatření budou platit během vánočních svátků, a možná ne všichni se budeme moci účastnit všech
vánočních bohoslužeb, přeji nám všem, aby i přes tuto složitou situaci byly svátky Narození našeho
Spasitele opětovným rozezněním zvonů někde uvnitř v nás, a to radostí z pravdy, že Bůh navštívil svůj lid
a je „Bohem s námi“ (Emmanuel).
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Vážení spoluobčané,
dne 9. ledna 2021 proběhne v naší obci opětovně Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít
možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání
a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu
charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za
Vaši dobrotu a štědrost.
Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity, Česká republika:
vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude mít průkazku se základními informacemi.
Pokladnička bude zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou sbírkou na místním obecním úřadě
a rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž. V Sudicích jsou vedoucí skupin vždy tvořeny občany naší obce.
Koledníci budou dodržovat přísná opatření pro prevenci koronaviru, kterým přizpůsobí průběh koledování. Cílem je
maximální ochrana Vás i koledníků před přenosem onemocnění.
Petr Halfar
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Radostné prožití vánočních svátků a v roce 2021
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
všem spoluobčanům
přeje Obecní úřad Sudice

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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