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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
tak a už jsme v poslední etapě letošního roku. Do konce roku nám chybí dva měsíce a za sebou jich
máme celých deset.
Hned z kraje září nám pršelo celý víkend, naštěstí to nenarušilo naše akce a fotbal se dal hrát i
v dešti. V pondělí, když šly děti do školy, už bylo zase hezky. Začátek září pak byl spíše slunný,
občas se přehnala přeháňka nebo silnější déšť. Září pak bylo dál stále teplé, ve znamení babího
léta a hezkého počasí. Toto krásné počasí nám vydrželo do pátku 21. 9. 2018, kdy večer ještě bylo nádherně teplo.
V noci pak přišel déšť a ochlazení, i když v neděli dopoledne ještě vysvitlo sluníčko, odpoledne se zatáhlo a už byla
zima. V neděli 23. 9. 2018 v 6.23 hod přišel i astrologický podzim. Z neděle na pondělí 24. 9. 2018 pak přišla bouřka
se silným větrem a ještě větší ochlazení, kdy se ranní teploty pohybovaly kolem 6 stupňů celsia. Ale už 26. 9. 2018
jsme mohli ráno zaznamenat první ranní přízemní mrazík. Zřejmě vítr, z neděle na pondělí 24. 9. 2018, zapříčinil
výpadek proudu na veřejném osvětlení na ulicích Na Agru, Stiborské a Zámecké. V letošním roce jsme veřejné
osvětlení rozdělili na tři jističe, aby nám vítr vždy nezhasl celou obec. Bohužel jsem se to dověděl až v úterý večer a
okamžitě jsem sjednal nápravu. Prosím tedy, abyste hlásili na OÚ případné poruchy na čemkoliv. Počasí už zůstalo
podzimní, přes den i sluníčko, ale už chladná rána s teplotami kolem nuly a také chladné večery. Vlaštovky, které
zřejmě toto počasí cítily, nás opustily už začátkem září a s nimi zmizeli i čápi. První říjnový víkend byl ve znamení
babího léta a pokračovalo to i v následujícím týdnu a vydrželo až do poloviny října. I když jak píšu, rána byla chladná.
Byla to prostě nádhera, mít prodloužené léto skoro do konce měsíce října. V poslední dekádě října se už ovšem
ochladilo a začalo opravdu podzimní
počasí.
V sobotu 1. 9. 2018 se na hřišti konalo
Rozloučení s prázdninami. Složky si
připravily plno zajímavosti. Střelecký klub
- střelbu ze vzduchovek, myslivci - srnčí
guláš, hasiči - ukázku techniky a pěnovou
lázeň, sportovci zařídili občerstvení,
sdružení Strom - hry pro děti. V průběhu
odpoledne bylo možno spatřit výcvik
služebních a civilních psů. Večer pak byl
krásný táborák, který připravili také hasiči.
Počasí nám vyšlo a bylo to příjemné
odpoledne, jak pro děti tak i pro dospělé.
V první polovině září ředitelství silnic a
dálnic opravilo plochu naší autobusové
zastávky, kde již byly vyjeté koleje od
autobusů. Celý pruh vyfrézovali a pak položili dvě vrstvy asfaltové živice. Obec tak ušetřila skoro 150.000,- Kč,
protože plocha zastávky leží na pozemku obce - je ovšem součástí komunikace.
Pokračování na str. 2
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V úterý 11. 9. 2018 se konal v kostele svatého Jana Křtitele
jeden z koncertů Svatováclavského hudebního festivalu. V kostele
vystoupila varhaní umělkyně Katta se svými bílými, na míru
stavěnými varhany. Koncert byl krásně nachystán a akustika
kostela podtrhla celý koncert. Začátek a konec byl zahrán na
původních kostelních varhanách a zbytek už před hlavním
oltářem. Jednotlivé písně i skladby byly nádherné a s přicházející
tmou koncert gradoval s krásným nasvětlením. Byla to opravdu
krásná kulturní akce a koncert v kostele je zážitek.
V sobotu 15. 9. 2018 se v pískovně konal XIII. ročník
memoriálu René Vitáska. Letos je to již 20 let, co mladý policista
zahynul ve výkonu služby. Podrobnosti o této akci se dočtete
uvnitř tohoto zpravodaje.
Tuto sobotu se konalo i vinobraní, které pořádali naši dobrovolní hasiči ve své hasičárně. Bylo to velmi příjemné
posezení u dobrého vína, bramborových placků či steaků. Víno už se prodávalo od dopoledních hodin, a kdo nechtěl
nebo nemohl přijít, mohl si tak víno zakoupit a vypít třeba doma. Ti co přišli, určitě nelitovali a v hasičárně to doslova
vřelo. Taky se zde popíjelo do ranního kuropění. Děkujeme našim dobrovolným hasičům za krásnou akci.
V neděli 16. 9. 2018 se konal v sále restaurace U Zlatého džbánu křest
knihy Sudice 1238 – 2018. Na křtu této knih byl přítomen i její autor pan Vilém
Plaček. Děti z naší základní školy si připravily krásné vystoupení s vyprávěním
O Sudických sudičkách. Pak už jsme přistoupili k samotnému seznámení
s knihou, poslechli jsme si několik úryvků z knihy a pak jsme ji společně
s panem Plačkem pokřtili šampaňským a společně si připili na její krásu a
obsah. Přítomen byl i náš pan farář Aleš Písařovic, který nám v krátké
modlitbě knihu požehnal. Myslím si, že se kniha podařila, bude se nám všem
líbit a přeji, ať se knížka dobře čte. A také, aby byla pro všechny milou
památkou či hezkým dárkem.
Další neděli 23. 9. 2018 se ve Štěpánkovicích v kostele svaté Kateřiny konalo XXI. setkání chrámových sborů
Hlučínska. Setkání se účastnilo deset sborů Hlučínska - z Kobeřic, Kravař, Hati, Píště, Hlučína, Chuchelné, Velkých
Hoštic, Hněvošic, Sudic a Štěpánkovic a také jejich schola. Vystoupení
všech sborů trvalo zhruba dvě hodiny a představilo se na nich přes dvě
stě zpěváků. Na závěr pak zazpívali společnou píseň „Na cestu
s námi”. Bylo to krásné vystoupení a příjemně strávené nedělní
odpoledne. Děkujeme nejen našemu chrámovému sboru, ale i všem
ostatním sborům a pořadatelům.
V pátek 5. 10. a sobotu 6. 10. 2018 proběhly volby do zastupitelstev
obcí a první kolo voleb do senátu. Vybrali jste si partu devíti lidí, kteří budou v tomto období řídit naší obec, a přejme
si, aby ji řídili správným směrem. V dalším týdnu pak proběhlo druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR a konečně
tam budeme mít zástupce z Hlučínska a to pana Mgr. Herberta Paveru, starostu obce Bolatice. Doufejme, že tak
bude mít naše krásné Hlučínsko i své zastoupení v Praze.
Milé dámy, báječní pánové,
toto oslovení jsem přečetl v časopise Nevšedník, kde jsou zajímavé články a mi se to zrovna hodí do tohoto
zpravodaje. Začínáme další etapu zastupitelstva obce. Další pracovní čtyři roky. Více šedivých vlasů, doufám, že ne
více přibraných kil. Doufám, že budeme mít dobrou partu lidí, ochotnou pracovat pro naši obec. Snad bez nervů a
zbytečných intrik, ale tomu se prostě v této práci nevyhnete a setkáte se s různými názory na určitou věc. Řeknete, že
vše bylo domluvené a bylo jasné, jak volby skončí, ale pořád jste měli šanci si vybrat z 18 lidí, kteří dali svou kůži na
trh a do voleb šli. Za to, všem děkuji. Také děkuji těm zastupitelům, kteří již v zastupitelstvu obce dále nepůsobí.
Možná teď budete překvapeni mou otevřeností. Ale proč ne?! Život se má užívat plnými doušky, celou šíří zorniček,
všemi smysly, veškerými svalovými vlákny, o dotecích bříšky prstů a rty nemluvě. Kdosi moudrý (mnohem moudřejší
než já) pronesl: lidé chodí čtyřicet let do práce, aby si pak deset let užívali důchodu.
Přeji nám tedy plno energie, síly a silné nervy v další práci. Když se podívám kousek dopředu, tak máme za chvíli
Vánoce a je třeba nakoupit dárky, hlavně pro ty nejmenší, ale zároveň pro všechny. A já Vám do toho skoro
předvánočního období přeji pohodu, zdraví a lásku.

Petr Halfar, starosta
Moto:

Lidi nezměníš. Můžeš jim jen ukázat cestu a probudit v nich chuť se po ní vydat.

Laurent Gounelle
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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, vinobraní
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády, reprezentace obce při fotbalových zápasech
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování, memoriál rené Vitáska
- 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 (rozloučení s prázdninami) 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
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti, setkání chrámových sborů
- všem spolupořadatelům obecních akcí a zaměstnancům obce
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:
Pátek
Neděle
Pátek

16.11.2018
18.11.2018
30.11.2018

Broučkův průvod v MŠ
Sudický krmáš, mše svatá v 8:30 hod v kostele Sv. Jana Křtitele
Setkání seniorů s Pepou Meleckým, sál restaurace U zlatého džbánu,

Středa
Středa

05.12.2018
05.12.2018

Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ
Mikuláš, po mši svaté v 17:45 hod. v kostele

Neděle
Pátek

09.12.2018
14.12.2018

Vánoční jarmark, v ZŠ a MŠ Sudice
Koncert Ondrášek a Dřízgová, v 18 hod. v kostele

Neděle

23.12.2018

pořádá OÚ Sudice od 15 hod.

Sv. Jana Křtitele v Sudicích

Sv. Jana Křtitele
Zpívání u vánočního stromu, od 17:00 hod. v parku v Sudicích

na náměstí, pořádají - OÚ, maminky a zpěváci







Na Obecním úřadě v Sudicích je možnost odkupu starých židlí z bývalého kinosálu,
cena 50,- Kč/ks. Platba - Obecní úřad Sudice, odběr – ZŠ a MŠ Sudice (u pana školníka).
Dále máte možnost vybrat si v knihovně Obecního úřadu knihy z vyřazených knih.
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Výsledky voleb do Senátu
Parlamentu ČR v Sudicích
1. kolo – dne 5. 10.2018 a 6.10.2018
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

504

231

45,83

231

224

96,9

Kandidátní listina
jméno a příjmení
Josef Vícha
Petr Pavlíček
Kamil Běrský
Vlastimil Kupka
Vladimír Tancík
Herbert Pavera
Simona Horáková

čislo
1
2
3
4
5
6
7

Platné
celkem
2
11
26
6
15
91
73

hlasy
v%
0,8
4,9
11,6
2,6
6,6
40,6
32,5

2. kolo – dne 12. a 13.10.2018
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

502

92

18,3

92

92

100

Kandidátní listina
čislo
jméno a příjmení

Platné hlasy
celkem v %

6
7

49
43

Herbert Pavera
Simona Horáková

53,2
46,8

Kdo bude naši obec zastupovat ve volebním období 2018 - 2022
Kdo byl zvolen ve volbách do Zastupitelstva obce Sudice pro volební období 2018 - 2022. V jakých funkcích
budou pracovat v příštím období, rozhodlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 29. října 2018.
Zastupitelstvo obce
Petr Halfar
Pavel Plachtzik
Iveta Kryštofová
Petr Weimann
Barbora Balarinová
Eva Jurečková
Vlasta Bártová
David Vaníček
Jiří Halfar

funkce
starosta
místostarosta
předsedkyně finančního výboru
předseda kontrolního výboru
předsedkyně kulturní komise
členka
členka
člen
člen

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Předsedkyně – Iveta Ktyštofová Předseda – Petr Weimann
Eva Jurečková
David Vaníček
Vlasta Bártová
Jiří Halfar
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Ohlédnutí za volebím obdobím 2014 - 2018
Zastupitelstvo obce Sudice v počtu devíti členů bylo zvoleno v komunálních volbách ve dnech 5. a 6. října 2014, ve
složení - starosta p. Petr Halfar, místostarosta Ing. Emil Josefus, členové p. Barbora Balarinová, p. Iveta Kryštofová,
p. Antonie Vavrová, p. Pavel Plachtzik, p. Jiří Zips, p. David Vaníček a Petr Weimann.
Během čtyřletého období se zastupitelstvo sešlo celkem třiadvacetkrát, kdy na svých zasedáních projednalo nespočet
problémů v otázkách týkajících se naší obce. Řešily se problémy našich spoluobčanů a také se získávaly dotace na
věci zlepšující společný život nás všech v Sudicích. Mimo zasedání se zastupitelé sešli i na několika pracovních
schůzkách, v kanceláři obecního úřadu i mimo ní, kde se řešily problémy přímo na místě.
Proinvestovali jsme zhruba čtrnáct milionů korun. Opravily se místní komunikace, chodníky, včetně přístupového
chodníku k ZŠ a MŠ Sudice, obě kapličky na místním katolickém hřbitově i památník padlých v obou světových
válkách. Vysadila se zeleň před obecním úřadem a proběhla také revitalizace parku na náměstí. Novou fasádu
dostala budova TJ Sokolu, vybudovalo se nové workoutové hřiště, opravila se tělocvična, včetně nových oken a jako
poslední jsme získali nové hasičské cisternové auto a vydali jsme knihu o obci k 780. výročí založení Sudic.
Nemalou částku jsme během posledního volebního období získali v dotacích, a to i z Úřadu práce na zaměstnance
obce.
Samozřejmě se nám nepodařilo uskutečnit vše, co jsme chtěli, toto je ovšem vše záležitostí financí, které se snažíme
pro naši obec získat.
Zastupitelstvu pomáhaly dva výbory (kontrolní a finanční) a také všechny složka naší obce. Finanční výbor pracoval
ve složení předseda Antonie Vavrová, členové paní Iveta Kryštofová a Jiří Zips. Tento výbor se sešel celkem
sedmnáctkrát. Kontrolní výbor pracoval ve složení předseda Petr Weimann a členové pan Pavel Plachtzik a Barbora
Balarinová, ti se sešli celkem devětkrát. Dále nám byly nápomocny i všechny složky naší obce a to TJ Sokol Sudice,
SDH Sudice, Myslivecké sdružení, Střelecký oddíl, sdružení Strom či Klub seniorů.



Křest knihy – neděle 16.9.2018

Svatováclavský hudební festival – KATTA – úterý 11.9.2018
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ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Luční 131,
747 25 Sudice, tel. 608 867063

XIII. ročník střeleckého závodu,

O putovní pohár René Vitáska,
který se konal 15. září 2018 na střelnici v Sudicích
V letošním roce opět proběhl další ročník střeleckého závodu, který je již prezentován v samotném názvu.
V letošním roce jsme si rovněž připomněli 20-té výročí úmrtí Reného, které proběhlo na hřbitově v Háji ve
Slezsku, kde je pochován.
Jednou z informací, která je součástí závodu je i zmínka o počasí. Letos bylo počasí krásné, bylo slunečno a
bezvětří.
Samozřejmostí je, že se každoročně střílí na vzdálenost 25 metrů, a to 2 x 15 ran.
Co se týče počtu střelců, tak těch bylo letos 22. Z těch byly 2 ženy.
Využíváme této příležitosti, kdy bychom chtěli touto cestou poděkovat za naši organizaci panu starostovi,
Petru Halfarovi za jeho přítomnost u zahájení a předávání cen. Rovněž děkujeme za jeho vstřícnost, kterou
prokazoval po celé jeho volební období.
Děkujeme panu Vitáskovi, jeho manželce a jejich vnukům, kteří se na střelecké závody přijeli podívat a
rovněž předat ceny nejlepším a také hlavní cenu závodu, víkendový pobyt pro dvě osoby na hotelu Bahenec.
V loňském roce předala rodina Vitáskových nejlepší střelkyni závodu, dort. Letos byl touto sladkou pochutinou
obdarován předseda střeleckého klubu, Petr Weimann, a to za jeho dlouholetou práci při pořádání tohoto střeleckého
závodu. Pan předseda si tohoto gesta váží a touto cestou jim děkuje. Dort byl na střelnici rozdělen mezi přítomné a
tím byl závod ukončen sladkou tečkou.
Tak jako vždy je ze závodů pořízeno několik fotografií, které najdete na adrese : http://obecsudice.cz/ ( firmy a
sdružení – střelecký klub AVZO) Rovněž je pořízen kamerový záznam, který pořídil pan Pečinka. Tento záznam
můžete shlédnout na CRTV – Hlučínsko.
Kategorie MUŽI:
Kategorie ŽENY:

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo

Lubomířr Šimek
Jiří Popek
Tomáš Kalavský
Petra Šimková
Radka Bednářová

Suché Lazce
Dolní Benešov
Hradec n. Moravicí
Suché Lazce
Sudice

277 bodů
270 bodů
269 bodů
268 bodů
199 bodů

Petr Weimann v.r.
Předseda ZO AVZO TSČ ČR SK Sudice
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Začátek školního roku máme úspěšně za sebou.
Prázdniny jsou již dávno minulostí, v pondělí 3. září naše škola opět přivítala své
žáky. Školní rok tak začal pro 124 žáků základní školy a 25 dětí mateřské školy.
Tento den byl významný zejména pro naše prvňáčky a jejich rodiče. Společně se starosty obcí Sudice, Rohova
a Třebomi jsme letos mezi námi přivítali 11 nových chlapců a děvčat, které žáci deváté třídy již tradičně uvedli mezi
ostatní spolužáky. K přítomným také promluvil pan farář P. Aleš Písařovic. Věříme, že se u nás bude dětem líbit, že
se našim učitelům podaří co nejlépe rozvíjet jejich talent. Přeji všem žákům naší školy, jejich rodičům i všem
zaměstnancům školy úspěšný školní rok, dětem chuť učit se novým věcem a spokojenost a radost z dosažených
výsledků, všem prvňáčkům úspěšný vstup mezi školáky, deváťákům kvalitní přípravu na střední školy, kolegům
pevné nervy, trpělivost a důslednost. Rodičům přeji hlavně radost z jejich dětí a všem společně pak školu, ve které je
vždy na co se těšit.
Mgr. Ivana Kobzová
ředitelka školy




TĚLESNÁ VÝCHOVA NA WORKOUT HŘIŠTI
Chlapci 8. a 9. třídy měli možnost si vyzkoušet v rámci hodiny tělesné výchovy různé silové, koordinační,
stabilizační a rychlostní cvičení. Využili jsme pomůcky (posilovací lana, gumy, kettlebelly) a také jsme využili
hrazdy a bradla na našem workout hřišti. Vše probíhalo formou kruhového tréninku a u každého cviku byly jak
těžší, tak i lehčí varianty. Mnoho žáků zde ve svém volném čase trénuje a dávají rady těm menším, kteří
právě začínají. U některých je vidět velký pokrok a zvládají už různé triky na hrazdách i bradlech. Věřím, že
je od tohoto cvičení nic neodradí a budou nadále pokračovat.
Mgr. Ondřej Pekárek
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SBĚROVÉ AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLY 2018/2019
I v letošním roce prosíme rodiče, příbuzné a přátelé školy o podporu a pomoc ve sběrech.
CO SBÍRÁME?
Sbíráme PLASTOVÁ VÍČKA, která putují za nemocnými dětmi. I letos budeme podporovat Emičku z Bolatic,
která má po úrazu horkou vodou dětskou mozkovou obrnu. Rodina získá prodejem víček potřebné peníze na její
léčbu a rehabilitace. Loni jsme nasbírali 138 kg víček. Rádi podpoříme i další nemocné děti z našeho regionu.
Sbíráme vysloužilé BATERIE, ELEKTROSPOTŘEBIČE (do velikosti topinkovače) A TONERY (mohou být i
firemní) v rámci projektu Recyklohraní. Získáváme body, které v katalogu odměn směňujeme za praktické školní
potřeby. Loni jsme nasbírali 248 kg elektrospotřebičů a baterií.
Sbíráme PAPÍR. Sběrem, který se koná 2x ročně, získá vítězná třída peníze do svého třídního fondu.
Děkujeme žákům a jejich rodinám a velice si vážíme společného úsilí.
Ing. Hana Nováková
koordinátorka Ekoškoly




Přespolní běh Opava
20. 9. 2018 jsme se poprvé zúčastnili okresního finále v přespolním běhu na Stříbrném jezeře. Do soutěže
jsme přihlásili chlapce z nižšího stupně, kteří zdolávali trať dlouhou přibližně 1000 m. Běhu se zúčastnilo
něco přes 100 závodníků. Fantastického výsledku dosáhl Antonín Halfar, který doběhl na neuvěřitelném 2.
místě. V hodnocení týmů naše škola obsadila krásné 7. místo ze 17 škol. Tohoto krásného výsledku jsou
strůjci tito chlapci: Antonín Halfar, Vít Halfar, Robin Kilián, Matěj Švan, Michal Mrva a Mikuláš Prasek.
Všem chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy v této soutěži.
Mgr. Ondřej Pekárek
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„Škola na čerstvém vzduchu “ aneb EXKURZE DO ZOO
V úterý 2. 10. vyměnili žáci školní lavice za přírodu, aby se mohli dozvědět základní informace, ale i
zajímavosti o chovaných zvířatech v ZOO Olomouc – Svatý Kopeček. Pro děti byla připravena „Dotyková
ZOO“, kde měly možnost zapojit hmat a sáhnout si např. na kůži geparda, prohlédnout lebku žirafy, vzít do
ruky pštrosí vejci, ostny dikobraza či peří ptáků. Částí zahrady nás pak provedli průvodci, během vlastní
prohlídky jsme mohli vidět klokany, zebry, žirafy, pavilon netopýrů či šelem spolu s mořskými akvárii a
mnoho dalších zvířecích obyvatel ZOO. Pokud jste ještě ZOO na Svatém Kopečku nenavštívili, vřele
doporučujeme.
Mgr. Kateřina Hrubá





Fotbalový turnaj v Píšti
I tento školní rok pokračuje série
turnajů a závodů čtyř vesnických škol.
První soutěž proběhla v pátek 5. 10.
2018 na fotbalovém hřišti TJ Slavia
Píšť. Jednalo se o turnaj ve fotbale
vyššího stupně (4+1). Turnaje se
zúčastnili
žáci
z Chuchelné,
Bohuslavic, Sudic a samozřejmě
domácí
Píšť,
která
turnaj
zorganizovala. Hrálo se systémem
každý s každým 1 x 12 minut. Našim
klukům se dařilo výborně a obsadili 1.
místo.
Školu reprezentovali: Jakub Mrovec,
Matyáš Štědroň, Ondřej Halfar, Ivo
Harazim, Jan Boček, Oliver Hartmann,
Maxmilián Slanina.
Nejlepší hráč turnaje: Jakub Mrovec
Chlapcům musíme poděkovat za
skvělou reprezentaci školy a škole Píšť
za krásný turnaj.
Mgr. Ondřej Pekárek
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„Noc v družině aneb… Putování za zvířátky“
Řekne-li
se
„Noc
v družině“,
přinejmenším
nás
to
zaujme.
Spaní
v družině,
resp. ve škole rozhodně neznamená pouhé
přespání. Naopak – je to jedno velké
a nezapomenutelné dobrodružství. A jedno takové velké dobrodružství prožili žáci školní družiny naší školy
z pátku 12. 10. na sobotu 13. 10. Vedoucí školní družiny připravuje každoročně pro děti na večer a následující
ráno zajímavý program. Letošní „NOC“ společně s vedoucí družiny připravovala také děvčata z 9. třídy.
Ústředním tématem letošní „Noci v družině“ byla příroda, resp. putování za zvířátky.
Děti přicházely do školy mezi půl šestou až šestou hodinou večerní. V osmnáct hodin bylo zahájení,
následovalo rozdělení dětí do týmů, celovečerní program a poučení o bezpečnosti. A mohlo se začít soutěžit… Čtyři
týmy procházely následujícími stanovišti - poznávaní zvuků zvířat, poznávání zvířat podle indicií, ochutnávání ovoce,
opičí dráha, hádanky a slalom na lyžích kolem zvířátek. Po skončení soutěže jsme vše uklidili a šli jsme
na naši tradiční večeři, kterou byla pizza. Po jídle se děti umyly, převlékly do pyžam a ulehly k pohádce. Na konci
pozdního večera byla noční hra, kde měly děti za úkol najít vedoucí družiny Ester Medkovou. Hledalo se podle indicií,
příkladů a hádanek. Po nočním dobrodružství se všechny děti uložily ke spánku. Nejmenší děti spaly ve druhé třídě,
ty starší potom v družině.
Sobotní vstávání proběhlo naprosto klidně. Děti vyskočily ze svých spacáků, užily si ranní rozcvičku.
Po vydatné snídani přišel čas úklidu. Uklízelo se tak vehementně, že teď již není po „Noci v družině“ žádné
stopy ani památky. Tak zase příští rok, družino!
Velké poděkování patří děvčatům z 9. třídy – Denise Zámečníkové, Kláře Michalíkové, Karolíně Šromové a
Markétě Obrusnikové!
Klára Michalíková, žákyně 9. třídy
Ester Medková, DiS.




Tajuplná lesní bajka
V pondělí 22. 10. 2018 nás v naší školce navštívilo
Divadélko Smíšek. Tentokrát s pohádkou o
Tajuplné lesní bajce.
Skřítek Podzimníček se
společně se zvířátky připravoval na zimu. Zajíček,
žabka a ježek se schovali před začínající zimou do
budky. Lišce bylo také zima, ale místo už v budce
nebylo, a tak se liška rozhodla vyhnat zvířátka
z boudy ven. Vzala kladívko a bouchala na budku,
až zvířátka vyhnala z domečku. Podzimníček se na
lišku moc zlobil a chtěl jí začarovat za vánoční
stromeček. Liška prosila a slibovala, že se polepší.
Skřítek se nad liškou slitoval a společně hledali a
sbírali jídlo na zimu. Představení plné hezkých
písniček, humorných scének a poučení se dětem
velmi líbilo.
Radka Malchárková
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Fotbalové okénko


V neděli 2. 9. 2018 přijelo do Sudic B družstvo Bohuslavic. Ještě před výkopem zápasu začalo pršet
a pršelo celý zápas. Hosté se ujali v 6 minutě vedení, našim se podařilo vyrovnat v 16 minutě
brankou Tomáše Riemla a v 39 minutě šli naši do vedení brankou Martina Havrankeho. Poločas tak
byl 2-1. Hosté pak vyrovnali v 62 minutě. Vše pak rozhodl střídající Pavel Baránek, který vstřelil během tří minut hned
dvě branky, jedna z nich velmi pěkná u něj nezvykle hlavou z rohu. O osudu zápasu tak bylo rozhodnuto a domácí
zvítězili 4-2. Zaslouží si pochvalu bojovnost a houževnatost.
Další neděli 9. 9. 2018 přijelo do Sudic mužstvo Závady. Sudice začaly dobře a hned v úvodu dorazil vyraženou
střelu do brány Dudek a Sudice vedly 1-0, v prvním poločase ovšem měli více šancí hosté, které buď netrefili, nebo je
zlikvidoval výborný brankář Boček. Přesto Závada ve 12 minutě srovnala na 1-1 a tak se šlo i do šaten. Ve druhém
poločase se Sudice trochu zlepšily, i když souhra stále vázla. Hosté v 71 minutě proměnili jednu ze šancí a ujali se
vedení, naštěstí se našim podařil kontr a o minutu později srovnal M. Havranke na 2-2. Pak byla jen otázkou času,
kdo dá gól a zvítězí. Domácí však byly nakonec šťastnější a v 82 minutě dal vítěznou branku Riemel a Sudice tak
doma vyhrály 3-2.
V sobotu 16. 9. 2018 zavítali naši fotbalisti do Zábřehu, kde se utkali s týmem Dolní Benešov B.
Naši začali velmi svižně a už ve třetí minutě se ujali vedení brankou D. Havranka. Domácí sice v osmé minutě
vyrovnali na 11, ovšem Sudice byly jednoznačně lepším týmem. Vytvářely si šance a byla jen otázka času kolik
branek se jim podaří vstřelit. Do kabiny šly s vedením 1-3, kdy branky vstřelili Valníček a M. Havranke. Druhý poločas
byl podobný tomu prvnímu a naši přidali domácí ještě dvě branky, 56 Riemel a po dvou minutách na hřišti v 75 L.
Levák. Sudice taky přivezly ze Zábřehu tři body.
V neděli 23. 9. 2018 přijelo do Sudic B družstvo Šilheřovic. Na fotbale jsem nebyl, tak snad jen ve zkratce. Sudice
vyhrály 7-0. Už a snad tradičně se brzo a to ve 3 minutě ujaly vedení brankou M. Havranka. Pak si hosté dali vlastní
branku a poločas skončil 2-0. Hned po přestávce D. Havranke zvýšil na 3-0 a po něm Pitra na 4-0. Naši se pak hádali
kvůli neodpískané penaltě, kdy se to na hřišti trochu semlelo, a padly 4 červené karty po dvou na obou stranách.
Naši pak přidali další tři branky Riemlem, Valníčkem a Zemanem a o zápasu bylo rozhodnuto. To ještě neproměnil
pokutový kop Levák.
V sobotu 29. 9. 2018 hráli naši fotbalisté v Chuchelné s místním B týmem.
Naši se ujali vedení ve 24 minutě z penalty, kterou proměnil Herrmann, domácí hned poté vyrovnali ve 25 minutě.
Domácí rozhodli o své výhře také z penalty v 71 minutě a vyhráli 2-1.
V neděli 7. 10. 2018 přijelo do Sudic mužstvo Hatě B. Zápas
byl zřejmě hodně vyhecovaný. Sudice prohrávaly 0-1, pak
vedly 2-1 a opět prohrávaly 2-3, takže jako na houpačce, já
jsem se dostal na tento zápas v 80 minutě, kdy Sudice
zahrávaly v soupeřově šestnáctce nepřímý kop, který se
štěstím proměnil Kalmus a srovnal na 3-3. Naši se vrhli do boje
a v 85 minutě zvýšil svou druhou brankou v zápase Havranke
D. na konečných 4-3, po přihrávce Zemana. Poté měl ještě dvě
šance Herrmann, ale zápas už skončil domácí zaslouženou
výhrou 4-3.
V sobotu 13. 10. 2018 hráli naši fotbalisti v Bolaticích, kde
hráli s místním B mužstvem. Bohužel, našim se zápas vůbec
nepovedl a prohráli s hrozivým skórem 11-1. Naši nebyli v prvním poločase schopni proměnit ani jednu ze šancí a
podle toho se zápas vyvíjel, jedinou naši branku dal Hláváč z penalty.
Nedělní domácí utkání 21. 10. 2018 proti Darkovicím B vyhrály Sudice 4-3. Zápas byl ovšem napínavý do
samotného závěru. Sudice vedly 1-0, 2-1, pak prohrávaly 2-3 a na konec zvítězily 4-3. Úvodní branku dal D.
Havranke, zbytek už střelecky zařídil T. Riemel, krásný trestný kop do šibenice, penalta a hlavička. Sudice
zaslouženě vyhrály a body si za bojovnost zasloužily.
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.
3. Časová tabulka důležitých místně-historických událostí v Sudicích 1920 – 1945
Časová tabulka
Sudice 1939 až 1945

Pro toto časové období zhruba 5 ½ roku, kdy Sudice patřily opět k Německé říši neexistuje
žádný souhrnný materiál. Ani jednotlivé události do roku 1945, které mely svůj význam pro obec Sudice
nejsou zaznamenány.
V archívech v Opavě leží protokoly o sezeních obecního zastupitelstva v letech 1927 až 1944.
Tyto materiály nebyly dosud zpracovány, takže nejsou v nynější formě zhodnotitelné proto vydání.
Když dne 1. září 1939 napadením Polska německým Wehrmachtem začala válka, mnozí se také
v Sudicích zamysleli. Mnoho nadějí a očekávání se nesplnilo. Sudice se postupně čím dál víc měnily.
Národněsocialistické organizace ovládly plně celkový společenský život.
Téměř všichni mladí muži byli povoláni po nich také starší ročníky, 1943 také učitel Schichor a
Kroker. Vyučování ve škole bylo zachováno díky učitelce Gretel Kroker a učiteli Konradu Raidovi, který byl
jako válečný invalida uvolněn.
Největší tíhu těchto let nesli Sudické ženy, děti a muži kteří zůstali.
V roce 1944, když byla vyhlášena totální válka museli sloužit také 16-ti a 17-ti letí chlapci jako pomocníci
protiletadlových děl a starší muži museli do útoku. Počátkem roku 1945 po velké ofenzivě sovětské armády
na Visle bylo pro většinu obyvatel Sudic zřejmé, že válka zasáhne i Sudice. Část opustila obec a uprchla na
západ. Většina obyvatel zůstala ale v Sudicích a upínali se pořád na jiskřičku naděje, i tehdy, když frontová
linie dosáhla Ratiboře a Velkých Petrovic.
Na Zelený čtvrtek, 27. března 1945 dosáhla válka Sudic. V 9 hodin dopoledne dopadly první
výstřely na Sudické náměstí. To byl signál pro obyvatelé obce, kteří ještě zůstali, aby Sudice opustili. V 15
hodin shodila letadla zápalné bomby a zakrátko byla spousta domů a stodol v plamenech. Dobytek byl
z velké části ještě ve chlévech. Nikdo oheň nehasil. Zničený byly domy č. 162, 164, 165 stodola 166, dále
domy č. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 45.
Ještě v noci byly v Sudicích vyhozeny do povětří mosty německými vojsky, než se stáhli do
Rohova. Na Velký pátek, 28.3.1945 obsadila vojska rudé armády Sudice. Až do 18. dubna 1945 probíhala
frontová linie mezi Rohovem a Sudicema. Po těžkých bojích s velkými ztrátami na obou stranách byl dobyt
Rohov a frontová linie se přemístila západně od Sudic. Tak byly ještě v posledních dnech války Sudice
zničeny.
74 mužů ze Sudic nechalo svůj život jako vojáci v této nesmyslné válce a také mezi obyvateli
Sudic se našly oběti. Tyto oběti by pro nás všechny měly být napomenutím a povinnosti dělat vše pro to,
aby konečně nastal mír mezi národy a aby se taková válka již nikdy nemohla opakovat.
Postupně se vraceli zoufalí Sudičané zpět do své zničené obce.
9. května 1945 byly Sudice opět připojeny k Československé Republice.
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 12

4. Literatura:
- Gory, Erhard:
- Janosch, Hermann:
- Myska, Milan:
v:
- Nittner, Ernst:

- Schellin, Gerhard:
- Schichor, Max:
- Scholtis, August

Tschechoslowakei. Du Mont- Kunstführer
Deutscher Buchverlag Köln 1991
Das Hultschiner Ländchen
Ratibor 1930
Das Hultschiner Gebiet
Pozdrav z Hlučínska
Nakladatelství BOBR – Opava 1995
Tausend Jahre deutsch-tschechische
Nachbarschaft
Institutium Bohemicum 1990
das Hultschiner Ländchen. Eine Landeskunde
Disertation 1933
Gemeinde-Gedenkbuch von Zauditz(1928)
neu 1995
Ein Herr aus Bolatitz
Paul List verlag München 1959

Pokračování příště
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Okénko naší farnosti

Dušičkové dny
aneb odpustky pro naše zesnulé
Slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé vstupujeme
do tzv. dušičkových dní. Budeme přicházet k hrobům našich blízkých zesnulých,
rozsvěcovat svíčky, modlit se za ně i za všechny zemřelé. V těchto dnech bude možné
při každé návštěvě hřbitova či kostela získat pro naše zesnulé tzv. odpustky. V souvislostí
tím v kostele asi uslyšíme nebo budeme někde číst o určitých podmínkách, které jsou
nezbytné k jejich získání. Pro mnoho nevěřících, ale často i křesťanů jde o téma, které
zavání hlubokým středověkem. Co to ale znamená získat odpustky a proč bychom tak měli
činit? Proč jsou stanoveny nějaké podmínky, abychom je získali?
Abychom mohli na všechny tyto otázky odpovědět, musíme pěkně popořadě.
Modlitba za zemřelé je dosvědčena jak v Písmu (např. 2 Mak 12), tak i liturgickou praxí rané církve. Není to tedy nic výjimečného a
ojedinělého. Taková modlitební praxe dává smysl na základě toho, že jen stěží můžeme o někom s jistotou tvrdit, že je v nebi (tedy spasen) –
vyjma světců slavnostně prohlášených církví – nebo na druhé straně zavržen. Předpokládáme-li, že je člověk po smrti hned spasen,
modlitba za něj se stává zbytečnou, stejně tak tehdy, uvážili bychom, že je hned po ní zavržen.
To vše nás přivádí k víře v tzv. očistec. Mnoha lidem nyní vyvstane na mysli představa místa, kde jsou duše uvězněny a trpí za své
hříchy. Hovořit o místě tam, kde není čas ani prostor v našem chápání, není zrovna moc šťastné. Spíše než o místo jde o stav, nebo lépe proces,
v němž už člověk spěje ke spáse (není to předstupeň zavržení ani nějaké „předpeklí“), ale na setkání s Bohem ještě není zcela připraven, a
proto musí být očišťován. Nejlépe by se tedy dalo očistec nazvat jako „mezistav“, tj. „už skoro v Boží blízkosti, ale přece ještě zcela ne“.
V očistci se už nerozhoduje o tom, jestli budeme spaseni či zavrženi, toto je možné jen za života.
Velmi pěkné přirovnání uvádí při jedné ze svých katechezí pro mladé otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. Představme si děti, které se
například po vzájemné roztržce poperou a způsobí při tom nějakou škodu, třeba rozbijí okno. Následně si uvědomí, co se stalo, přichází za
rodiči a prosí o odpuštění. Rodiče jim vše odpustí a nemají ani v úmyslu jim to znovu připomínat, ale okno zůstalo přesto rozbité a je potřeba jej
nechat spravit. Děti vzniklou škodu rozbitého okna ze svých peněz nahradit nemohou, musí se o náhradu postarat někdo jiný, nejspíše samotní
rodiče.
Je to jen obrazný příklad, ale jedno je zde řečeno velmi výstižně. Hřích, který člověk jednou učinil, způsobil nějakou škodu. I když
nám Bůh hřích odpustil a nikdy jej znovu nepřipomíná (to zakoušíme ve svátosti smíření), jeho důsledky zůstávají a je potřeba je nějak
napravit (v tomto smyslu se setkáváme s pojmem „časný trest“). Za života máme možnost následky svých vlastních hříchů alespoň zčásti
napravit, ale všechno asi jen stěží stihneme.
Hříchem ale není jen to špatné, čeho jsme se dopustili. Mnohem větší škodu často způsobíme tím, že opomeneme udělat dobro,
které se nám nabízí. Představte si, že najednou (po smrti) spatříme všechny možnosti, kdy jsme se mohli rozhodnout pro dobro, k němuž nás
Bůh vedl, ale zcela jsme jej minuli. Bohužel po smrti už s tím nebudeme moci nic udělat. Vzpomeňme, jak nás takové opomenutí dobra „pálí“,
když si na nějaký podobný příklad z naší minulosti vzpomeneme. Jediný „oheň“, o kterém se dá v souvislosti s posmrtnou očistou hovořit, že
nás bude spalovat, vychází ze setkání s Kristovým pohledem, který v nás probudí vědomí, že jsme bohužel nevykonali tolik možného
dobra, a tak nedorostli do takové podoby s Ním, k níž nás Bůh stvořil a povolal.
Naštěstí člověk nežije (a ani nemůže žít) jako „oddělený ostrov“, individuum bez vztahů, ale naopak je jeho život podstatně utvářen vztahy
s druhými. Již nyní (za našeho života) proto mohou druzí přispívat k tomu, abychom dobro viděli a činili nebo způsobené zlo nějak nahradili. A
vztahy přece smrtí nekončí. Kromě přirozených vztahů (rodiny, přátel atd.) křesťan žije také ve společenství církve, kde jsme všichni údy
jednoho těla Kristova – jsme bratři a sestry. Proto je možné, že do procesu očisty může pronikat kdokoliv, kdo v tomto společenství žije.
A proč mají odpustky nějaké podmínky? Jde o „minimum“, které stanovila církev (v tzv. Enchiridion odpustků), a které člověk musí ve
svém křesťanském životě rozvinout, aby to, oč sám usiluje (vlastní touha po spojení s Bohem), obdrželi v plnosti ti, kterým chce odpustky
vyprosit. Bohužel „prázdné“ splnění daných podmínek bez alespoň malého úsilí o vlastní přiblížení se Bohu, je tak trochu minutí se cíle. Za
dané podmínky církev určila toto:
1) Svátost smíření (nemusí být přesně v daný den, ale stačí v blízké době) – úsilí očistit srdce, touha po odpuštění i nápravě svých chyb a
snaha obnovit v sobě obraz Boží, který je každým hříchem pokřiven.
2) Svaté přijímání – naše nejužší možné spojení s Kristem, proudí v nás Boží život, na kterém chceme mít účast nejen dočasně, ale navždy.
3) Modlitba na úmysl papeže – je vyjádřením vědomí našeho sjednocení se ve společenství církve, jehož je papež symbolem. Právě skrze
jednotu našeho společenství a vztahů, které prostřednictvím církve vznikají, máme možnost podílet se na očistě druhých.
4) Nemít zálibu ani v lehkém hříchu – zcela jasné osobní vyjádření a rozhodnutí odporovat každému zlu v jakékoliv podobě, vždyť našemu
spojení a životu s Bohem jakýkoliv hřích klade překážky.
5) Vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: během hlavních dušičkových dní, tj. 1. a 2. listopadu, se zde má na mysli návštěva
kostela nebo hřbitova spojená s modlitbou Páně Otče náš, Vyznáním víry (zde vyjadřujeme jasně osobní víru ve vzkříšení) a Sláva Otci (jádro
naší křesťanské víry). Ve všechny dušičkové dny až do 8. listopadu jsou pak odpustky spojeny s návštěvou hřbitova, kde se třeba jen v duchu
pomodlíme modlitby, jak jsou uvedený výše.
Záměrem těchto řádků byla snaha ukázat, že očistec není druh nějakého sadistického koncentráku, ale nutný proces proměny člověka. Kéž pro
nás křesťany nezůstává jen nějakým strašákem, ale šancí a nadějí, že následky hříchů, které nestihneme zde na zemi napravit, nám mohou
posléze pomoci odčinit ti druzí, s nimiž jsme spojeni v Kristově církvi.
Hlavní pramen: MACHAN, RICHARD. Posmrtná očista. Mezinárodní katolické revue Communio,
č. 2/2002, 6. ročník. Život věčný.
P. Aleš Písařovic, administrátor farnosti Sudice
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Ostravský oblastní vodovod:
60 let spolehlivých dodávek pitné vody pro region
20. prosince 1958 přitekla první vody z Úpravny vody Podhradí do vodojemů
v Ostravě – Krásném Poli, aby zajistila zásobování dynamicky se rozvijícího
ocelového srdce republiky
Ostrava 12. 10. 2018 – Před šedesáti lety byl zahájen provoz první části
páteřního výrobního a distribučního systému pro zásobování regionu
pitnou vodou. Do rozrůstající se Ostravy a dalších průmyslových měst
kraje bylo potřeba dopravit dostatečné množství pitné vody v odpovídající kvalitě. To bylo impulsem pro vznik technicky
unikátního systému, který prošel od svého vzniku dynamickým rozvojem, modernizací a technickým zkvalitňováním tak,
aby v současnosti mohl zásobovat pitnou vodou více než milion lidí v Moravskoslezském, ale i Olomouckém kraji a
příhraniční části Polska.
Ostravský oblastní vodovod se začal budovat v roce 1954, první voda přitekla z úpravny vody v Podhradí u Vítkova do Ostravy o
čtyři roky později. Plán byl splněn těsně před koncem roku 1958. Za dobu své existence systém vyrobil více než 4,5 miliardy
kubíků pitné vody.
Délka vodovodní sítě je v současnosti 504 kilometrů převážně ocelového potrubí. Tři úpravny vody systému (Vyšní Lhoty na
Frýdecko-Místecku, Nová Ves z Frýdlantu nad Ostravicí a Podhradí u Vítkova) mají výrobní kapacitu 5350 litrů za sekundu a
upravují vodu z údolních nádrží v Beskydech a podhůří Jeseníků (Morávka, Šance a kaskáda Slezská Harta- Kružberk) ve správě
státního
podniku
Povodí
Odry.
Systém Ostravského oblastního vodovodu má dvě části: Kružberský skupinový vodovod a Beskydský skupinový vodovod.
„113 vodojemů systému má kapacitu téměř 303 tisíc kubíků pitné vody. Centrální úpravny jsou vzájemně propojeny systémem
kapacitních přivaděčů s velkokapacitními vodojemy, což nám umožňuje v případě potřeby do značné míry eliminovat problémy
s kapacitou některého ze zdrojů a zajistit vysokou spolehlivost a plynulost dodávek. Systém je také unikátní tím, že je až na
výjimky v podobě čerpání do vodojemů nad Čeladnou, Vítkovem nebo Orlovou gravitační. To s sebou během výstavby přineslo
řadu výzev nejen pro projektanty, ale také zhotovitele,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Společnost SmVaK Ostrava se rozhodla u příležitosti
významného výročí zpřístupnit veřejnosti Úpravnu vody
Podhradí. „Ta otevře své brány 24. listopadu, protože si
myslíme, že na některé významné momenty bychom neměli
zapomínat. To, co my aktuálně považujeme za naprostou
samozřejmost, před šedesáti lety bylo významným posunem
pro zvýšení kvality života v regionu. Lidé v různých částech
kraje získávali postupně přístup k vysoce kvalitní vodě v
dostatečném množství. To, co je pro nás nedílnou součástí
každodenního života o něm nepotřebujeme přemýšlet, může být v některých nepříliš vzdálených částech světa zásadní problém. I
proto bychom si měli kvalitní vody a zdánlivě neomezenému přístupu k ní vážit,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička. Lidé, kteří mají zájem si největší úpravnu SmVaK Ostrava prohlédnout, se musí registrovat na emailu
katerina.bergerova@smvak.cz, případně telefonním čísle 596 697 233 do 16. listopadu. Kapacita je omezená, jedna skupina může
mít maximálně dvacet osob.
„Všechna zařízení budou v plném provozu, musíme zajistit bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen
proces výroby pitné vody. Chtěl bych tedy všechny vyzvat, aby si místo zarezervovali s dostatečným předstihem, protože
kapacita je omezená a zájem tyto možnosti většinou výrazně převyšuje,“ říká Komínek.
Úpravna vody Podhradí je unikátním technickým dílem a příkladem průmyslové technické architektury z dílny architekta Cyrila
Kajnara. Dominantou nad vstupní částí je rozsáhlý reliéf národního umělce Vincence Makovského z cyklu Voda v našem životě.
Zdrojem surové vody je údolní nádrž Kružberk a výše položená Slezská Harta. Surová vody je transportována 6,7 kilometru
dlouhou tlakovou štolou, která byla ražena v náročných geologických podmínkách v letech 1954-1958. Jde o největší úpravnu
SmVaK Ostrava s maximální výrobní kapacitou 2 700 litrů za sekundu. Zásobuje významnou část Moravskoslezského, ale také
Olomouckého kraje (Přerovsko). Za dobu své existence vyrobila 2,4 miliardy m 3 pitné vody. V letech 2015-2016 prošla úpravna
významnou modernizací strojního a elektrotechnologického zařízení.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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Prodej knih a upomínkových předmětů
na Obecním úřadě v Sudicích
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kniha- Obec Sudice
Kniha- Pozdrav z Hlučínska
Kniha- Opavsko z nebe
Kniha- Chudobky a báchorky
Kniha- Kamenný svědek
Kniha- Dědictví
Kniha -Vzpomínky malé Anny
Kniha- Prajzáci I.
Kniha- Prajzáci II.
Kniha- Prajzáci III.
Kniha- Moravskoslezský kraj
Batoh-logo obec Sudice
Turistická známka Sudice
Turistická nálepka Sudice
Odznak Sudice
Odznak-placka Sudice
Odznak-placka Sudice
Omalovánka Hlučínsko
Časopis Hlučínsko
Pohlednice Sudice

1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

500,- Kč
250,- Kč
220,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
160,- Kč
180,- Kč
150,- Kč
220,- Kč
180,- Kč
400,- Kč
50,- Kč
35,- Kč
16,- Kč
37,- Kč
15,- Kč
5,- Kč
10,- Kč
35,- Kč
10,- Kč


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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