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Sudický zpravodaj č. 6/2018

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
a je to tady - závěr roku 2018. Doopravdy, ani jsme se nenadáli a za dveřmi jsou Vánoce, svátky a
pak hned nový rok. Já tohle začínám psát začátkem listopadu, přes okno svítí krásně sluníčko a
Vánoce se nezadržitelně blíží. Myslím, že teď už máme všechny dárky nakoupeny. Možná chybí pár
maličkostí a příprava vánoc může začít. Vraťme se ještě do děje předešlého období.
Začátek listopadu byl opět ve znamení krásného počasí a sluníčka. První listopadový víkend ovšem
propršel a zahalil se do mlhy. Ovšem jen co se v pondělí mlha rozestoupila, tak opět vykouklo
sluníčko a bylo krásné počasí plné teplých slunečních paprsků. V průběhu listopadu se pak už počasí opravdu
změnilo v počasí podzimní, rána i večery již byly chladné. Na „krmáš” se ve třetím listopadovém víkendu ochladilo
úplně a už v pondělí 19. 11. 2018 spadl první poprašek sněhu. Hned v úterý 20. 11. 2018 odpoledne se ale sníh začal
sypat pořádně a večer bylo skoro pět centimetrů čerstvého mokrého sněhu, který pomalu odtával. Začátek prosince
však byl spíše průměrný, někdy byl ráno mráz, ale většinou se teplota pohybovala v plusových hodnotách, dokonce
v sobotu 8. 12. 2018 bylo přes den teplo - kolem 14 stupňů.
V neděli 28. 10. 2018 se naši dobrovolní hasiči účastnili cvičení jednotek dobrovolných hasičů a zkoušky strojů ve
Strahovicích. Vidíte, že se hasiči ve svém volném čase obětují a třeba i v neděli a ve svátek jdou cvičit, aby byli
připraveni kdykoliv pomoci nám všem. Ano, hned v úterý 30. 10. 2018 vyjeli v Sudicích k bytovému domu na
Ratibořské 178, kde silný vítr ulomil špici smrku, která zůstala viset na pahýlu kmene a mohla ohrozit život či zdraví
našich spoluobčanů. Našim dobrovolným hasičům patří velké díky.
Tělovýchovná jednota sokol Sudice, provedla na budově časomíry výměnu oken za plastová a opět tím zvelebila
svůj areál a zkvalitnila své služby i vzhledem k akcím, které se na hřišti konají. Všem pomocníkům patří velké díky.
V průběhu října instalovala obec Rohov i v našem katastru, v rámci projektu „Příroda za rohem
Rohova”, lavičku a informační ceduli na polní cestě směr Krzanowice a jednu také před naší základní
školou. Celý projekt s vybavením těchto cedulí o přírodě naší oblasti by měl být hotov ještě v tomto
roce.
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V neděli 18. 11. 2018 vystoupil náš Chrámový sbor na vystoupení
v Krzyzanowicach s názvem VIII. Společné setkání sborů v pohraničí. Tohoto
setkání se účastnilo hned několik sborů z Polska i Česka. Chrámové sbory
z Chuchelné, Sudic, Hlučína, Rudy, Krzyzanowic a Raciborze. Krásné hudební
odpoledne naplněné duchovní hudbou zaplnilo kostel v Krzyzanowicach a
všechny sbory byly odměněny krásným potleskem, Děkujeme i našemu
chrámovému sboru za reprezentaci naší farnosti.
V sobotu 24. 11. 2018 se v naší obci opět konal sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Opět se nasbíralo nespočet odpadů, a to všeho druhu.
Nezapomeňte si vždy přečíst, co můžete do tohoto odpadu odevzdat, jen to, co je na letáku. Ať s tím pak nejezdíte po
obci sem a tam. Některé věci, co nejsou na tomto seznamu, na ty se zeptejte obsluhy firmy Marius Pedersen a při
větším množství neurčeného odpadu na vydaném letáku si musíte odvézt sami na skládku do Chlebičova.
V pátek 30. 11. 2018 se v sále restaurace U Zlatého džbánu konalo tradiční posezení seniorů. Tentokrát se sešlo
přes padesát účastníků a program byl pěkně našlapaný. Celý podvečer doprovázel slovem a písní pan Josef Melecký
se synem Josefem - Umělecké duo Sepi § Sepi. Na začátku vystoupily děti z naší základní školy a to hned se dvěma
nádhernými vstoupeními. Děti byly opravdu úžasné a také byly odměněni velkým potleskem, a samozřejmě i nějakou
sladkostí. Poté obdarovaly naše seniory dárky (zvlášť vyrobeny ve škole pro tento účel) a také taškami s logem naší
obce, které seniorům věnovala obec. Pan Melecký si přichystal i nějaké soutěže a obec k tomu zakoupila i tekuté
odměny. Nechybělo občerstvení, nápoje dle přání a teplá večeře. Při odchodu už pak našim seniorům svítil na cestu
rozsvícený vánoční strom. Myslím, že to byla velmi pěkná akce pro naše seniory .
V neděli 9. 12. 2018 se v naší základní a mateřské škole konal tradiční Vánoční jarmark. Škola si pro tyto účely
vyzdobila tělocvičnu a další prostory školy. Vše začalo přenádherným vystoupením dětí napříč celou školou a
školkou. Samotné vystoupení trvalo skoro hodinu a musím všechny protagonisty opravdu pochválit. Bylo to úžasné
vystoupení, plné scének a písní, vše ve volném stylu, krásně propojeno jedno za druhým. Opravdu velká gratulace
pro vedení školy, učitele, zaměstnance a samozřejmě i žáky. Po vystoupení pak v přízemí školy pokračoval program
prodejem vánočních výrobků dětí, dílničky, kde si mohl každý tuto výrobu vyzkoušet, nebo si jen tak posedět u kávy či
něčeho dobrého k zakousnutí. Byla to velmi krásná a příjemná akce. Děkujeme.
Tentýž den se v 18 hod v kostele sv. Jana Křtitele konalo adventní
hudební pásmo gregoriánského chorálu a středověké polyfonie s názvem
“Hle panna počne…a porodí syna”. Členem této Kněžské greriánské scholy
je i kněz naší farnosti P. Mgr. Aleš Písařovic, který je zároveň uměleckým
vedoucímm této scholy.
V pondělí 10. 12. 2018 naši dobrovolní hasiči opět vyjeli k zásahu a to
v naší obci, kde v bytovém domě došlo k zahoření dětského pokoje. Naštěstí
byl již oheň lokalizován a nedošlo ke zranění osob, jen ke škodě na majetku.
A ještě k dění v naší obci - možná jste si všimli, že v Sudicích probíhá
rekonstrukce elektrických rozvodů nízkého napětí, kterou provádí firma ČEZ.
Hlavně to zaregistrovali naši spoluobčané bydlící na ulicích Ratibořská,
Josefovská, Kostelní, Náměstí P.A.Jureczky a části Náměstí a Třebomská. Na těchto ulicích se prováděla výměna
elektrických sloupů a překládalo se vedení NN napětí do samonosných kabelů. Také naše obec v těchto lokalitách
prováděla rekonstrukci veřejného osvětlení a to kabeláže a montáže světel a rozhlasu na nové sloupy. Jmenovaná
část obce tak má za sebou tuto etapu a v následujícím roce se bude pokračovat s těmito pracemi v dalších částech
naší obce. V budoucnu by tak nemělo docházet k vypínání NN a veřejného osvětlení v důsledku silných větrů. Prosím
všechny občany o trpělivost.
V pátek 14. 12. 2018 se v kostele svatého Jana Křtitele konal koncert Novojičínského Ondráška s operní pěvkyní
paní Evou Dřízgovou. Koncert s tímto vystoupením byl nádherný a také si do kostela našlo cestu skoro dvě stě
diváků, kteří odměnili všechny protagonisty dlouhým potleskem. V době předvánočního shonu to bylo krásné
uvolnění.
V neděli 16. 12. 2018 se konalo otevírání naučné stezky s názvem „Příroda za rohem Rohova”, kterou stavěla
obec Rohov. Na našem katastru stojí dvě zastavení, které jsem už vzpomínal. Stezka se dá projít až k hranici a pak
po stromkové stezce do Rohova a zpět na Sudice, kdy se opět vyjde na Křanovské ulici.
V sobotu 5. 1. 2019 se bude v naší obci opět konat Tříkrálová sbírka. Tři králové, kteří putovali za Ježíšem a nesli
mu dary - zlato, myrhu a kadidlo. Jmenovali se Baltazar, Melichar a Kašpar. Mnozí lidé tak vyvozují z názvu těchto tří
králů i zkratku na dveřích, kterou tam zanechávají naši koledníci. K M B. Ve skutečnosti to je ovšem překlad Christus
Mansionem Benedicat – Kristus ať žehná tomuto obydlí.
Na svém posledním letošním zasedání schválilo zastupitelstvo kromě rozpočtu obce na rok 2019 i poplatek za
odpady, kdy se tento zvedl o 20 Kč,- na 540,- Kč na osobu a rok. Ještě před vánočními svátky Vám do vašich
domácností rozdají naši zaměstnanci společně s tímto zpravodajem i zelené tašky na sklo, které můžete využívat pro
odnos skla do kontejnerů na sklo. Tyto tašky jsme pro Vás zdarma získali v rámci projektu lepšího třídění odpadů
v naší obci. Každá domácnost dostane jeden kus. V případě, že se tak nestane, můžete si pro tyto tašky přijít na
obecní úřad v pracovních hodinách. Náhradní svoz popelnic za svátek 1. 1. 2019 proběhne v sobotu 29. 12. 2018.
pokračování na str. 3
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Tak, a ty na začátku zmiňované dva měsíce jsou doopravdy pryč a před námi jsou doopravdy Vánoce.
Ano, uběhlo to jako voda, nastává čas vánoční pohody a klidu. Jak jsem sám nabádal, že máme být před Vánoci
v klidu a nestresovat se, tak mi samotnému se to moc nedařilo a práce bylo až nad hlavu. K tomu sehnat nějaké ty
dárky a stromeček, snad je již vše skoro nachystáno a Vánoce mohou opravdu přijít. Já bych vlastně měl jedno
vánoční přání pro nás všechny - „zdraví, štěstí a pohodu, a taky by mohli být Ty Vánoce aspoň trochu bílé…”. Takže
já Vám všem přeji to mé a vlastně naše přání, a dětem hodně krásných dárků a rozzářené oči ….

Petr Halfar, starosta

Novoroční přání faráře Zbigniewa Czendlika:

"Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z
Betléma:
Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jak vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí“.
Zbigniew Czendlik, farář


Akce na další období
V neděli 23.12.2018 - od 17:00 hod. Zpívání u vánočního stromu
v parku v Sudicích na náměstí pořádá OÚ, maminky a zpěváci
chrámového sboru

Společenské
a maškarní plesy v roce 2019
V sobotu 2.2.2019 - od 14:00 hod. Maškarní ples pro děti v sale restaurace
U Zlatého džbánu v Sudicích, zábavný program s klauny
pořádá sdružení rodičů STROM
V sobotu 16.2.2019 - ve 20:00 hod. Společenský ples Sboru dobrovolných
hasičů Sudice v sále restaurace U Zlatého džbánu
v Sudicích, pořádá SDH Sudice, hudba Bledule
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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,
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády, reprezentace obce při fotbalových zápasech
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování,
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády, hony
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
- Sdružení STROM za akce pro děti, Broučkův průvod
- 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, za nádherný Vánoční jarmark
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti, koncerty
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 1.1.2019
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 2019 takto:
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)
Celkem

3

45,06 Kč/m (vč.15 % DPH)
3
40,02 Kč/m (vč.15 % DPH)
3
85,08 Kč/m (vč. 15 % DPH)

(cena v roce 2018 – 87,01 Kč)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2019, popř. bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
SmVaK a.s. Ostrava

ODPADY V ROCE 2019 - k datu vydání zpravodaje byla schválena výše poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 540,- Kč/osobu.
Poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně OÚ nebo přímo na účet, kde č. účtu najdete ve formuláři (vč. variabilního symbolu)

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. Poplatky za
odpady budeme vybírat od 14. ledna 2019.
-oú-
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Setkání seniorů – pátek 30.11.2018

Mikuláš – středa 5.12.2018

Koncert –Ondrášek a Eva Dřízgová – 14.12.2018
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Projekt "Škola v pohybu" i v Sudicích
Škola v pohybu je projekt Fotbalové asociace České republiky, který je
zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné
výchovy v mateřských a základních školách. Trenéři mládeže inspirují učitele novými prvky se
zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin. Ukazují, že se dá tělesná
výchova učit hravou formou a bez různých prostojů a čekání. Do naší školy zavítal Mgr. David
Steffek, který vedl hodinu tělesné výchovy v 1. a 2 třídě, další den pak ve 3. a 4. třídě. Děti měly
možnost vyzkoušet si různé hry, gymnastiku, ale i třeba netradiční ragby. Bylo vidět, že žáky
hodina hodně bavila a náramně si ji užili.
Děkujeme fotbalové asociaci za vytvoření tohoto projektu a panu Mgr. Davidu Steffkovi za to, že si
udělal čas, navštívil naší školu a ukázal jak dětem, tak nám, že pohyb děti může bavit.















Žáci navštívili „Trh pracovních příležitostí“
Střední odborné učiliště stavební v Opavě si pro naše žáky z 8. a 9. třídy připravilo ve středu 24. 10. 2018 velmi
pěknou akci s názvem „Trh pracovních příležitostí“. Žáci si měli možnost prohlédnout prostory školy, dále
viděli ukázky jednotlivých oborů, které škola nabízí a také si mohli mnoho věcí vyzkoušet i
v samotné praxi. Děkujeme Střednímu odbornému učilišti stavebnímu
v Opavě za velmi povedenou akci, která se našim žákům líbila.
Mgr. Michal Kunický
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Záložka do knihy spojuje školy
Již po čtvrté jsme se zapojili do česko-slovenského projektu na podporu čtenářství našich dětí.
Tato aktivita je obohacením dětí a mnohdy i inspirací pro výrobu vlastních záložek hlavně u
mladších žáků. Do letošního ročníku se přihlásilo 1 096 škol, z toho z České republika 320 škol
(33 805 žáků) a ze Slovenské republiky 776 škol (96 197 žáků). Téma roku bylo Pohádky, bajky,
pověsti a příběhy neznají hranice.
Letos jsme měli partnerskou školu – Základní škola, Nacina Ves z Košického kraje. Kromě
záložek nám zaslali informace o své obci a regionu. Také my jsme poslali informační materiály o
Sudicích a okolí.
Chci poděkovat všem, dětem a vyučujícím, kteří se do výroby zapojili.
Mgr. Jaroslava Ratajová





















INFORMA 2018 aneb… Správný výběr střední školy
Ve středu 7. listopadu 2018 se naši žáci deváté třídy zúčastnili „INFORMY 2018“ - prezentační
výstavy středních škol okresu Opava. Akce se již tradičně konala v prostorách Střední školy
technické v Opavě, která sídlí na Kolofíkově nábřeží. Informa byla určena především vycházejícím
žákům, kteří v současné době řeší otázku správného výběru střední školy a budoucího povolání.
Účelem této akce bylo získat přehled o
možnostech studia v okrese Opava i kraji.
Zastoupení měly na INFORMĚ státní školy,
soukromé školy, učňovské obory, gymnázia
i průmyslové školy. Výběr byl tedy
obrovský. Během výstavy se mohli žáci
také
informovat
o
uplatnitelnosti
jednotlivých profesí na trhu práce. Pevně
věříme, že tato akce pomohla našim žákům
nalézt odpověď na stále se opakující otázku
–
„Kam
na
střední…?“
Přejeme
„deváťákům“ šťastnou volbu při výběru
střední školy a budoucího povolání.
Mgr. Michal Kunický
výchovný poradce
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Halloween aneb… Odpoledne duchů a strašidel školní družiny
Halloween je v různých zemích jeden z nejoblíbenějších svátků. Přestože Halloween nepatří mezi
tradiční české svátky, v naší škole se již pomalu tradicí stává. Halloweenské odpoledne školní
družiny proběhlo ve čtvrtek 8. listopadu. Chlapci a dívky se převlékli do nejrůznějších kostýmů,
pomalovali si obličeje strašidelnými motivy a mohlo se začít. Duchové, kostlivci, čarodějnice, na
takové akci prostě nemohlo chybět žádné strašidlo. V družině se strašilo, tančilo a soutěžilo.
Součástí aktivit bylo strašidelné promítání a strašidelná stezka, kde měla malá strašidla za úkol
uhádnout strašidelnou hádanku, projít divokou řekou, vypočítat strašidelný příklad a najít
strašidelného vyšetřovatele.
Děkuji žákyním sedmé a osmé třídy a všem malým strašidýlkům!
Ester Medková, DiS.




Halloween párty 2018
9. 11. 2018
Tak jako každý rok, tak i letos, se u nás na
škole uskutečnil tradiční Halloween. Pořádala
jej letošní 9. třída. Tento rok to bylo, ale něčím
zvláštní. Každý rok se pořádal ve školní
tělocvičně, ale tento rok v naší aule. A to proto,
že tělocvična byla nově zrekonstruovaná.
Zahájení a vše hlavní bylo v aule, některé hry
venku, občerstvení ve cvičné jídelně a ve druhé
třídě bylo posezení pro rodiče, kde si mohli dát
kávu nebo si jen tak povídat. K jídlu bylo
připraveno několik specialit, např. párek
v rohlíku, zapiekanka, chipsy, tyčinky a plno
napečených sladkostí od rodičů. Bylo zde
hodně děti jak s maskou, tak bez ní. Mezi hry
patřila „židličkovaná“, jízda na koštěti, mumie a
nakonec se nám rozjela po škole i mašinka, do které se zapojili jak ti nejmladší, tak i ti nejstarší.
Celý Halloween byl zakončen průvodem v 19:00 kolem Sudic. Doufáme, že se všem líbilo a
děkujeme za účast. Poděkování patří obcím Rohov, Sudice, Třebom a také sdružení Strom za
finanční pomoc na přípravu samotného Halloweenu.
Za 9. třídu žákyně Klára Michalíková
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Broučkův průvod
V pátek 23. 11. 2018 za chladného počasí jsme se všichni sešli před školkou s krásnými svítícími
lucerničkami. Chlapci i děvčata dostali na přivítanou svítící náramek. Během průvodu děti plnily
úkoly (sbírání medu, překážková dráha, kreslení broučka, kterého uspaly a sbírání broučků se
svítícími se náramky). Na to všechno si museli posvítit svými krásnými lucerničkami. Pro všechny
bylo nachytáno bohaté občerstvení a něco teplého na zahřátí v hasičárně. Děkujeme maminkám
za napečení výborných koláčů. Chtěli bychom poděkovat hasičům za velikou podporu a
spolupráci, Obecnímu úřadu a Sdružení STROM a také všem, kteří přišli strávit s námi tento den.
Radka Malchárková




Anglické divadlo v naší škole
V úterý 27. 11. k nám do školy zavítala divadelní společnosti AZYZAH Theatre z Prahy
s představením v anglickém jazyce. Celá divadelní společnost čítala dvě herečky, které k nám
přijely se dvěma představeními: „Lost in the land of Twirls“ pro děti z mateřské školy a žáky 1.- 2.
třídy, „Travel Machine“ pro žáky 3.- 6. třídy. Při obou představeních jsme si zopakovali spoustu
anglických slovíček, nová se naučili a zpívali při doprovodných písních. Celý program byl pro obě
strany, diváky i herce, velmi přínosný.
Mgr. Kateřina Hrubá
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VYSTOUPENÍ PRO SENIORY V SUDICÍCH
Pátek 30. listopadu naši žáci osvěžili svými vystoupeními setkání sudických seniorů.
Tentokrát jsme přišli vystoupit rovnou se dvěma vystoupeními, a to se Sudičkami a s Volbou
ptačího krále. Jímavé vyznání Sudicím mělo opět velký úspěch, děti nejen pobavily, ale také
potěšily všechny starší a
pokročilé ze Sudic. Ve druhém
vystoupení se dětem podařilo
dokonce sklidit potlesk i
v průběhu
pohádky,
což
všechny
herce
moc
potěšilo.V závěru malí herci
rozdali babičkám a dědečkům
dárečky vyrobené žáky naší
školy, ale také pozornosti
věnované Obecním úřadem.
Mgr. Romana Synková



Hasík
Již tradičně se i v letošním školním roce u nás ve škole realizoval preventivně výchovný program
v oblasti požární ochrany HASÍK. Princip programu spočívá v předávání informací profesionálními
hasiči, kteří každoročně navštěvují 2. a 6. třídu. Formou besedy si žáci „osvěžili“ kontakty na
důležité tísňové linky, vysvětlili si proč je nebezpečné jejich zneužití a dozvěděli se, jak se správně
zachovat při požáru. Děti řešily také nejrůznější připravené situace, dozvěděly se, na co
nezapomenout při odchodu z domu a vyzkoušely si i zásahovou výstroj s dýchacím přístrojem.
Jsme rádi, že se profesionální hasiči věnují dětem základních škol a že nás toto setkání obohatilo
o další důležité informace.
Mgr. Kateřina Hrubá
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Vánoční jarmark aneb… Jedinečná atmosféra školních Vánoc
Sněhová nadílka pořád nikde, avšak
Vánoce již netrpělivě čekají za
našimi dveřmi… Vánoční výzdoba je všude, kam se
podíváte, tedy i v naší škole. Ano, nejoblíbenější a
nejkrásnější období v roce pomalu a jistě přichází.
Nastává tolik očekávaný čas svátků, kdy bychom
všichni měli alespoň na malou chvíli zapomenout na
starosti všedních dní. Vánoční úklid zajisté v poklidu
zvládneme, z oken domů se již line vůně cukroví,
místo zaručených hitovek z rádií znějí všude tradiční
koledy.
Vánoce
v sobě
mají
mocné
a
nepřekonatelné
kouzlo,
které poznal každý, kdo navštívil v neděli 9. 12. 2018 školní „VÁNOČNÍ JARMARK“
na Základní škole v Sudicích. Tato akce – mezi širokou veřejností tolik oblíbená - má vždy všem
jeho návštěvníkům připomenout, že Vánoce jsou zejména svátky radosti, klidu, pohody a úsměvů
na rtech všech lidí, tedy dětí i dospělých. Ke krásné nedělní atmosféře přispěl pestrý program,
který zaznamenal u hostů obrovský úspěch. Z žáků naší školy se na chvíli stali herci a zpěváci,
resp.
takoví
malí
umělci,
kteří
nás
všechny
potěšili
svým
vystoupením,
do kterého vložili svá srdce i nadání. Hlavním tématem letošních Vánoc ve škole bylo narození
Ježíška.
K tomu
nádherné
koledy…
Spokojený
musel
být
úplně
každý.
Po vystoupení dětí se pro veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si všichni návštěvníci mohli
zakoupit nejrůznější vánoční předměty, které žáci vlastnoručně vyrobili. Slova díků patří rovněž
všem rodičům a učitelům, kteří je při výrobě vánočních předmětů podporovali
a sami se na výrobě velkou měrou podíleli. Mezi nabízeným vánočním zbožím jsme mohli najít
vánoční svícny, keramiku, vánoční stromečky, věnce, andělíčky… Během celé akce nechyběla
možnost občerstvení a příjemného posezení s přáteli u kávy, čaje nebo oblíbeného punče. Kdo
měl velký hlad a zrovna neměl chuť na sladké, mohl si dopřát párek v rohlíku. Doufáme, že se
Vám tato předvánoční akce líbila a správně Vás naladila na blížící se vánoční svátky.

Šťastné a veselé Vánoce, spoustu dárků pod stromečkem a především pevné zdraví
do nového roku 2019 Vám všem přeje Mgr. Ivana Kobzová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a
MŠ Sudice.
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Fotbalové okénko


.
V sobotu 27. 10. 2018 zavítali Sudice do Kozmic na utkání
s místním B mužstvem. Sudice ovšem přijeli v nekompletní sestavě a v Kozmicích prohráli 6:3.
Branky Sudic 10 minuta M. Havranke, 80 min.,88 min., L. Levák.
Poslední zápas podzimu se hrál v sobotu 3. 11. 2018 v Sudicích proti B týmu Štěpánkovic. Byla zima a pršelo.
Všechno podstatné se událo v první půlhodině, kdy se Sudice brankami M. Havranka a Valníčka ujali vedení 2:0, pak
se spíše bojovalo a vytvářelo jen málo šancí. Hosté v 82 minutě snížili na 2:1, ale vyrovnat se jim už nepodařilo a
domácí své poslední letošní utkání vyhráli. Naši tak přezimují na pěkném třetím místě tabulky. Nejlepším sudickým
střelcem podzimu je T. Riemel s 12 brankami.
Tabulka po podzimní části

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FK Bolatice B
TJ Sokol Bělá
TJ Sokol Sudice
TJ Sokol Závada
SK Meteor Strahovice B
SK Bohuslavice B
FK Darkovičky B
TJ Sokol Štěpánkovice B
TJ Spartak Chuchelná
FC Dolní Benešov B
TJ Sokol Kozmice B
TJ Sokol Hať B
TJ Sokjol Šilheřovice B
FK Darkovice B

13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
12
12
13
12

12
7
8
7
7
6
4
3
4
2
3
2
3
3

0
3
0
2
2
3
4
6
2
6
3
4
1
0

1
3
5
4
4
4
5
4
6
5
6
6
9
9

75:13
19:17
41:41
35:23
30:31
35:30
25:27
32:32
18:26
24:32
18:35
24:33
20:44
25:47

36
24
24
23
23
21
16
15
14
12
12
10
10
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0







Akce v naší obci během svátků
Vánoční turnaj v šipkách
Pro vyznavače přesného terče připravil oddíl Salátů vánoční turnaj. Uskuteční se ve čtvrtek
27. prosince 2018 od 14:00 hodin v sále restaurace U Zlatého džbánu v Sudicích, kategorie děti,
mládež a dospělí.
Zvou Saláti Sudice

Předsilvestrovský hokej, bruslení a fotbal
Jako každoročně obec Sudice pořádá v pátek 28.12.2018 od 12:15 do 13:45 hod.
předsilvestrovský hokej Sudice - Rohov a bruslení od 14:00 do 15:30 hod. v Buly
Aréně v Kravařích. Obě akce pořádají dobrovolní hasiči z Rohova a obec Sudice.
Předsilvestrovský fotbal - hřiště TJ Sokol Sudice - sobota 29.12.2018
v 10:00 hod., ženatí proti svobodným v Sudicích
Na tuto akci zve TJ Sokol Sudic
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Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!
Výměna poškozeného vodoměru se může odběratelům prodražit. Buďme odpovědní!
Ostrava 6. 12. 2018 – Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se
zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. Nepodceňujme
tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad
také na naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr
umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému
prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je
potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale
skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní
instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý
vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem. Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat
nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem.
„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru
rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah
většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru
vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži,“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK
Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za
jeho zabezpečení. Škodná částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro
jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná
nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150
centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například
přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací.

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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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

V. Historie církevní obce a škol v Sudicích
1.

Historie církevní obce Sudice
1.1. O Křesťanizaci a církevní organizaci na Opavsku
1.2. Sudická církevní obec v období husitského hnutí a české reformace (1420 – 1520)
1.3. Sudická církevní obec v období reformace a protireformace (1520 – 1742)
1.4. Sudická církevní obec v období 1742 – 1920

2.

Historie Sudických škol

V. Historie církevní obce a škol v Sudicích
První úřední zmínka o Sudicích pochází z roku 1238, když farář Petr ze Sudic potvrdil dokument moravského
markrabího.
Sudický kostel je nejstarší doložený kostel mezi Ratiboří a Opavou. Byl postaven určitě již při založení
městečka Sudice a pravděpodobně také farní škola. Lze předpokládat, že osídlenci s sebou přinesli také svého
faráře, jak to bylo zvykem. Zpravidla to byli mladí kněží s podnikavým duchem, kteří táhli se svými krajany do
daleké země. Farní kostel musel být vybaven 1 až 2 lány pole, aby mohlo být zaručeno faráři, jak je to ve
franckých zemích zvykem, slušné živobytí. Sudice byly založeny na území předosídleném slovany, které bylo již
dávno před rokem 1200 křesťanizováno a na kterém existovaly u hradů také kostely.

1. Historie církevní obce Sudice
1.1. Křesťanizace a církevní organizace na Opavsku
Už za dob Karla Velkého přišli první němečtí zvěstovatelé víry do Čech a na Moravu. Historická podání
potvrzují, že velkomoravský král Rastislav přijal kolem roku 845 s části svého národa křesťanství. Před rokem 870
byla Velkomoravská Říše prakticky částí Pasovského biskupství a patřila tím pádem k metropolitnímu svazku
Salzburg. Jižní Poodří bylo tehdy částí Velkomoravské Říše.
Za krále Mojmíra bylo šířeno v Čechách a na Moravě křesťanství v řecké formě. Výstavba církevní
organizace byla svěřena řeckým misionářům, známým zbožným bratřím Cyrilovi a Metoději. Jejich povolání
znamenalo zároveň politický distanc k sousední Francii.
Cyril a Metoděj zřídili školy, učili mládež v slovanském psaném jazyce, který vymyslel Cyril (cyrilice) a
přeložili Bibli do slovanského jazyka, ve kterém vyučovali také evangeliu a vedli mše.
Od roku 870 do roku 885 byl Metoděj moravským arcibiskupem se sídlem na Velehradě. Na OpavskoHlubčicku působil jeho žák Ozlaw, kterého lze považovat za zakladatele křesťanství v sídelní oblasti Golensitzů.
Se zničením Velkomortavské Říše roku 906 byla křížovými výpravami Maďarů zničena také ještě mladá
křesťanská organizace. Opavsko-Hlubčická země patřila od roku 906 do roku 973 jako misijní oblast
k Pasovskému biskupství, od roku 973 do roku 1063 k Pražskému biskupství. Pražské biskupství bylo založeno
roku 973. Patřilo až do povýšení na arcibiskupství (1344) za Karla IV. k církevní provincii Mohuč.
V roce 1063 zřídil papež Alexandr II. Olomoucké biskupství. Jak dalece mohla oblast Golensitzů v této době
církevně náležet již k Olomouci není doloženo.
Polskému králi Boleslavu I Chrabrému (992 – 1025) se podařilo připojit kmenová území Opolanů,
Golensitzů a Vislanů ke svému státu. Založil pro Oderskou oblast v roce 1000 vlastní biskupství ve Vratislavi, které
patřilo spolu s biskupstvím v Krakově a v Kolobřehu k arcibiskupství Hvězdno, polské církevní provincii.
Vyčlenění Vratislavské diecéze z Hnězdenské arcidiecéze se uskutečnilo teprve roku 1821 na základě
papežské buly.
Po uzavření Klodzkého míru z roku 1137 mezi Čechy a Polskem je na Pštině vytyčena hranice mezi oběma
státy. Tato hranice se stala také hranicí církevních provincií a biskupství Vratislav a Olomouc.
Pokračování na str.16
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 15

V ochranné listině papeže Hadsiana IV. pro Vratislavské biskupství z roku
1155, tedy krátce po Klodzkém míru, je jmenován ještě jako hraniční místo
Vratislavské diecéze Hradec. Předpokládá se, že Hradec má nejstarší kostel a
nejstarší faru na Opavsku. Hradec se považuje od 12. století za nejbohatší a
nejvznešenější faru celé provincie. Je nápadné, že má za svého patrona Jana
Křtitele, který je také patronem Vratislavského biskupského kostela.
Teprve konce 12. století ohlašuje Olomoucké biskupství své nároky až
k nově vedené severní hranici země. Za těmito nároky stál markrabě moravský,
který měl zájem zajistit ohrožené hraniční území na Pštině a vymanit se z vlivu
polské církevní organizace. Teprve roku 1229 urovnala papežská komise tento
sporný případ o církevní příslušnost Holasické provincie ve prospěch Olomouce.
Od tohoto okamžiku po dobu staletí se shodovala politická a církevní hranice na
Pštině.
Od tohoto okamžiku patřily Sudice napořád k Olomoucké diecézi, nezávisle
na státoprávní příslušnosti.

1.2

Sudická církevní obec v době husitského hnutí a české reformace (1400 – 1520)

V roce 1344 se podařilo Karlu IV. prosadit u papeže Klemense VI., jeho bývalého učitele, aby povýšil Prahu
na arcibiskupství. Vedle existujícího Olomouckého biskupství bylo založeno další v Litomyšli a bylo podřízeno
pražskému arcibiskupství. Nové Litomyšlské biskupství zaniklo v době husitských bojů a nové Pražské
arcibiskupství bylo od roku 1421 po dobu 140 let neobsazeno. 13 let bylo spoluspravováno olomouckými biskupy.
Pak převzali tento úkol zástupci pražské kapituly.
Mezi arcibiskupem a králem Václavem IV. (1378 – 1419) existovaly stálé spory. Do této doby spadá také
zavraždění Nepomuka, které by zde mělo býti zmíněno.
Johannes von Nepomuk,
narozen kolem roku 1340 v jižních Čechách, zemřel 1393 v praze.
Jako hlavní vikář Pražského arcibiskupství byl obětí rozepří mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem. Jan
byl uvězněn, mučen a utopen ve Vltavě. Existuje legenda, která říká, že jeho smrt byla obětí za zpovědní
tajemství. V roce 1729 byl svatořečen. Je nejuctívanějším světcem v zemi. Jeho hrob v Chrámu sv. Víta se stal
poutním místem.
Z doby husitského hnutí nám nebylo z církevních knih bohužel nic zprostředkováno. Wolný, kronikář
Olomouckého biskupství zmiňuje Sudický kostel roku 1238 a pak ještě jednou roku 1382, když dvorní notář
ratibořské kněžny Anny Niklas vlastnil faru v Sudicích. O období 150 let neexistuje ale o Sudickém kostele u
Wolného žádná zmínka. Lze předpokládat, že v tomto období můžeme počítat Sudickou farnost k reformovaným
církvím.
Husité dobyli Sudice a dosadili Bočka z Drahotuš. Jako stoupenec husitů se určitě staral o to, aby byly
přijaty 4 články z roku 1420, minimální program husitů. Obsahují:
- kázání učení Krista v jazyce národa
- přijímání pod obojí (chléb a víno)
- vyvlastněné církve
- reforma duchovenstva, nekněži
S těmito požadavky našli husité v Horním Slezsku nemálo přívrženců, také vévoda z Opava přijal pražské
články. Po husitech dostala roku 1447 Sudice šlechtická rodina Birků z Nasiedla. Byli horlivými přívrženci
ultraqistů, umírněného směru husitů za krále Poděbrada.
Po nich následovali přívrženci „Moravských bratří“, vlivný šlechtický rod Žerotínů, kteří podporovali a
chránili, jakožto majitelé panství Fulnek, bratrský spolek, který se vytvořil roku 1467.
Nakonec získaly Sudice roku 1533 dva evangelické šlechtické rody, Oderští z Liderzowa a Matzákovi
z Ottenburgu. Postarali se o to, že se Sudice staly úplně evangelické.
S vysokou pravděpodobností patřila Sudická církevní obec za těch 150 let různým reformním vyznáním:
nejdříve k husitskému hnutí, poté k ultraquistům, určitě podporovali také církevní názory bratrské obce a stali se
nakonec přívrženci reformace Martina Luthera.
Určujícím přitom bylo vyznání daného patronátního pána. Ale v církevních, politických, nacionálních a
sociálních představách a požadavcích reformovaných vyznání se odrážely také očekávání mnoha vrstev tehdejší
doby, které byly nespokojené s ekonomickými, politickými a sociálními poměry.
Pokračování příště
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Okénko naší farnosti

PŘEHLED BOHOSLUŽEB PRVNÍ ČÁSTI VÁNOČNÍ DOBY
Pondělí 24. 12. Vigilie Slavnosti Narození Páně
Třebom: 20:00
Sudice: 22:00
Úterý 25. 12. Slavnost Narození Páně
Rohov: 7:00
Třebom: 8:30
Sudice: 10:00
Středa 26. 12. Svátek sv. Štěpána
Sudice: 8:30
Třebom: 10:00
Neděle 30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Sudice: 8:30
Třebom: 10:00
Pondělí 31. 12. Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Třebom: 16:00
Sudice: 17:30
Úterý 1. ledna 2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Třebom: 8:30
Sudice: 10:00
Duchovní správa Římskokatolické farnosti Sudice a Třebom, tel: 605 777 107, e-mail: rkf.sudice@doo.cz, www.farnostsudice.cz


Společné setkání sborů v pohraničí – Krzyzanowice – 18.11.2018

Adventní pásmo Kněžské gregoriánské scholy – 9.12.2018
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Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska
V roce 2018 byl ve Sdružení obcí Hlučínska opět plným kulturních a
společenských akcí, projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji a
propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezóna, a proto ani letos nemohl
chybět Bál Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala obec Bolatice. Na
zámku v Kravařích přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů
z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého
se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého
Hlučínska. Na podzim se již tradičně sešly scholy a chrámové sbory z regionu, aby si pro diváky připravily
zážitek v podobě duchovní hudby. Organizace Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec
Chuchelná, Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo ji tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik
desítek občanů nejen z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět úspěšným v oblasti zisku
dotací. Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos finanční podporu na
realizaci projektů „Manažer regionu Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši
20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel 2018“ (dotace ve výši
93 419,25 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska III“ (zálohová dotace ve výši
100 000 Kč). V prosinci 2018 byla ukončena
projektu „Jak na výuku EVVO na
Hlučínsku?“, a to vydáním metodických
materiálů a pracovních listů o přírodě a krajině
Hlučínska. Vzdělávací materiály obdržely pro účely výuky přírodovědných
předmětů všechny základní školy v regionu. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
České republiky. Rozpočet projektu činí 1 053 775,00 Kč (z toho dotace 843 020 Kč).
V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz,
Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a
v polských gminách“. V rámci projektu postupně dochází k mapování výskytu těchto rostlin v celém
příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Dále proběhly ukázky likvidace těchto
rostlin nebo exkurze za příklady dobré praxe do Morávky v Beskydech. Sdružení může na projekt získat
dotaci až ve výši 18 520,72 Eur. K dalším česko-polským projektům patří projekt „Hledání ztraceného
času“ v rámci kterého probíhal sběr historických fotografií, fotografické workshopy a výstavy fotografií.
Projekt končí v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí
13
815,77 Eur.
V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“ v rámci kterého vzniknou
nové propagační materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž pro návštěvníky regionu. Sdružení obcí
Hlučínska byla na tento projekt schválena dotace ve výši 28 471,60 Eur.
Česko-polské projektu jsou spolufinancovány z
Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci
programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Z operačního programu Zaměstnanost se podařilo Sdružení obcí Hlučínska
získat dotaci na projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“,
prostřednictvím kterého jsou zpracovávány strategické plány vybraných obcí,
zavádění MA21 v obcích nebo vzdělávací aktivity. Projekt bude pokračovat až do ledna 2020. Schválená
dotace činí 2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst, spolků a
občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje všem starostům a starostkám
z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím,
podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci
regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
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STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK!
Naše obec se zapojila do projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., jehož
cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech. Díky tomu obdržíte zdarma do Vašich
domovů novou zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů.
Samotný projekt je jednorázový a je určen pro oblasti, kde je zaveden tzv. individuální sběr papíru
a plastů. Jde o způsob třídění zmíněných dvou komodit do třídících nádob umístěných přímo u
domů nebo do barevných pytlů.
Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení
množství vytříděného skla v kontejnerech, které jsou
umístěny na veřejných prostranstvích v okolí Vašeho
bydliště. Ve své domácnosti tak budete moct sbírat
sklo do zdarma dodané tašky. Takto sbírané sklo pak
vhazujte do zelených a bílých kontejnerů
instalovaných v naší obci. Spolu s taškami obdržíte
také informační leták s informacemi o správném
třídění skla v domácnostech.
V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané
domácnosti dotazovány formou krátkého dotazníku,
a to za účelem ověření míry jejich zapojení do třídění
skleněných odpadů.
Jak získáte novou tašku?
Taška bude rozdána do každé domácnosti, v případě
nedodání – možnost vyzvednutí na obecním úřadě.
Proč má smysl třídit sklo?
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe
recyklovatelným a lze jej recyklovat prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 %
sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je velká úspora energie,
která může činit až 90 % oproti výrobě z vytěžených sklářských písků.
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na minerálky, pivo apod. Z tabulového skla se pak
opět vyrábí nové tabulové sklo. A z odpadního skla se ve specializovaných továrnách vyrábí
tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako izolační
zásyp okolo domů, nebo jako izolace základové desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo
se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.
Do kontejneru na sklo patří
barevné a čiré sklo
lahve od vína, jiných alkoholických i
nealkoholických nápojů
tabulové sklo z oken nebo dveří
zavařovací sklenice, skleněné nádoby,
apod.

Do kontejneru na sklo nepatří
keramika a porcelán, sklokeramika
zrcadla, autosklo, drátované sklo atd.
varné a laboratorní sklo
zlacené či pokovené sklo
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Vážení spoluobčané,
dne 5. ledna 2019 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.
Petr Halfar




Radostné prožití vánočních svátků a v roce
2019 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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