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Sudický zpravodaj č. 1/2014

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a jsme opět oběma nohama v roce 2014. Starý rok utekl jako voda a nám
nezbývá, než se opět prokousávat novým rokem. Přeji nám všem, aby to byl rok úspěšný,
pracovitý a hlavně zdravý.
Pojďme se podívat, co se u nás událo ještě v roce starém a také, co už nám stihl přinést rok
nový. Počasí na sklonku roku bylo pořád spíše podzimní či jarní než zimní. Teploty se přes
vánoční svátky jen občas přiblížily k bodu mrazu. Ovšem přes svátky byl silný vítr, který naštěstí
nenadělal skoro žádné škody. I začátek ledna byl ovšem teplý a takové to jarní počasí nám
vydrželo až do 22. ledna, a pak to přišlo. Mráz nás dva dny na sebe jen upozorňoval a pak přišel
v plné síle. Mrzlo přes den a v noci byl mráz až -14 stupňů, samozřejmě jak kde. Ale mráz to byl pro nás velmi silný,
když jsme měli skoro celý leden jaro. Silné mrazy však vydržely zhruba týden a poté přišlo opět teplejší počasí
s jarními teplotami. Toto počasí už pak vydrželo po celý únor. Dá se říct slovy klasika: “ Tento způsob zimy je trochu
nešťastný”.
Ještě se tedy vrátím k akcím v závěru roku. Na zlatou neděli
21. 12. 2013 jsme se sešli v parku na Náměstí u rozsvíceného
vánočního stromu. Nevím, kolik nás tam bylo, ale kolem stovky určitě
ano. Zazpívali jsme si krásné vánoční koledy. Vypil se svařák, čaj,
děti si mohly zapálit prskavky a kdo měl zájem, mohl si domů odnést
i snítku jmelí. Bylo to velmi příjemné setkat se s Vámi se všemi
v tento krásný předvánoční čas. Jak jsem se sám přesvědčil, tato
akce různě pokračovala po menších skupinkách a lidé si zazpívali
i další písničky. U zlatého džbánu nás večer bylo přes padesát
a zpívalo se “o stošest”.
Ještě před vánočními svátky se 21. 12. 2013 konal v Bělé
“Vánoční turnaj Tomáše a Davida” TJ Sokolu Bělá, kteří zemřeli při
dopravní nehodě. Turnaj se hrál na umělé trávě, tři hráči plus brankář. Za Sudice jej reprezentovali Kubjatko Petr,
Kašný Petr, Zips Tomáš, Kartous Lukáš a Krčmařík Michal a Lukáš. Bělského vánočního turnaje se toto družstvo
účastnilo i v roce 2011 a stejně jako tehdy jej suveréně vyhráli. Gratulujeme.
Hned po vánočních svátcích začaly další akce. V pátek 27. 12. 2013 zabíjeli dobrovolní hasiči hned tři prasátka.
Večer pak bylo pro zájemce přichystáno zabijačkové posezení, třeba u zabijačkového talíře nebo u toho, na co kdo
měl chuť. Výrobky ovšem neměly chybu a byly vynikající. Hned druhý den v sobotu 28. 12. 2013 pak měli hasiči volný
prodej zabijačkových výrobků a tady si taky každý mohl přijít na své. Našim dobrovolným hasičům tak patří velký dík
za tuto akci. Také se musíme pochlubit, že se nám v závěru roku podařilo získat pro naše hasiče dotaci na vybavení
naší zásahové jednotky. Dotace byla z Moravskoslezského kraje a byla ve výši skoro 99.000,- Kč. Šlo hlavně
o zásahové oblečení pro výjezdy a další vybavení pro zásahovou jednotku.
Další akcí byl v pátek 27. 12. 2013 tradiční turnaj v šipkách. Byly tři kategorie – děti, junioři a dospělí. Dětí bylo
šest a na každého se dostalo ocenění, tak aby to nikomu nebylo líto. Mezi juniory byl jediný a nejlepší Radim Keller.
Nejlepší z žen byla Daniela Poništová. Jinak dospělých bylo 23 a hráli ve třech skupinách, tak aby si mohli zahrát
všichni. V každé skupině se hrálo šest her a pak teprve přišla na řadu vyřazovací kola. Umístění dospělých 1.místo - Aleš Baránek, 2.místo - Erich Baránek, 3.místo - Marek Zeman a 4.místo - Radek Halfar. Bylo také předáno
ocenění pro nejužitečnějšího hráče, a to získala paní Pavla Komárková. Uvidíme, zda se podaří pořadatelům
uspořádat tento turnaj i v letošním roce. Každopádně jim upřímně děkuji.
pokračování na str. 2
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Str. 2
pokračování ze str. 1

V neděli 29. 12. 2013 se na hřišti TJ Sokolu Sudice konal každoroční a tradiční zápas v kopané “ženatí, svobodní”.
Počasí, na toto datum nezvyklé, bylo pro fotbal vynikající a bylo to poznat na účasti hráčů. Na obou stranách bylo
přes šestnáct fotbalistů a plno dalších mezi diváky. Zápas se hrál, až na jednu odřeninu, v duchu “fair play”. Zápas
skončil spravedlivou remízou 4 - 4. Pro všechny pak bylo přichystáno posezení s občerstvením a podával se výborný
guláš. Hned v pondělí 30. 12. 2013 se tato akce opakovala tentokrát na ledě v Buly aréně v Kravařích.
První bylo veřejné bruslení a poté hokej - opět “ženatí, svobodní”. Tento zápas skončil vítězstvím svobodných
8 - 6. Bohužel na této akci už nebylo tolik účastníků a hokejistů bylo celkem sedmnáct. Ale i toto byla skvělá akce
v závěru roku. Všem pořadatelům a účastníkům patří poděkování.
V pondělí 30.12. 2013 se konal poslední myslivecký hon na katastru naší obce v roce
2013. Hon byl spíše pojat jako procházka, ale velmi úspěšná. Honu se účastnilo patnáct
střelců, jedenáct pomocníků a tři upotřebitelní psi. Počasí bylo na hon až moc teplé, tak
jako vlastně celé svátky, přesto bylo vidět celkem dost zvěře. Nakonec se myslivcům
podařilo střelit pět bažantích kohoutů a tři zajíce. Po ukončení honu pak byli všichni
účastníci pozváni do myslivny na poslední leč, zakončenou tradiční tombolou. Našim
myslivcům patří ovšem poděkování za starost o zvěř ve svém revíru.
Hned první sobotu nového roku, a to 4. 1. 2014, proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová
sbírka. V naší obci pomáhá s touto sbírkou paní Eva Halfarová a v letošním roce ji byly
nápomocny Iveta Hluchníková, Marcela Lasáková a Pavla Němcová. Celkem byly vytvořeny
čtyři skupiny koledníků, ve kterých bylo celkem dvanáct dětí z naší obce. Koledníčci vyrazili po
obci a v letošním roce se jim podařilo vykoledovat asi největší sbírku za poslední léta a to
25.168,- Kč. Tedy o 3.383,- Kč více než v loňském roce. Velký dík patří všem dospělým a mladým koledníčkům
a samozřejmě všem dárcům. Celkové počty sbírky na Hlučínsku zveřejníme na jiném místě zpravodaje.
Tuto sobotu měli brigádu i naši dobrovolní hasiči. Za památníkem padlých německých vojáků z obou světových
válek byly uschlé dvě břízy. Jelikož jsou tam stísněné prostory, musely se obě břízy kácet postupně. Kdy se prvně
ořezávaly vyšší větve a teprve pak kmen. Tuto práci prováděl pan Daniel Levák a pomáhali mu dobrovolní hasiči.
Břízy už měly svůj věk a kmeny těchto stromů již byly napadeny hmyzem a hrozilo jejich samovolné zřícení. To by se
ovšem neobešlo bez větších škod. Díky našim dobrovolným hasičům se takto podařilo těmto škodám předejít. Všem
patří velké díky.
V pátek 10. 1. 2014 se v Hlučíně otevřelo Muzeum Hlučínska, se stálou expozicí “Kdo jsou lidé na Hlučínsku”.
Expozice poutavě přibližuje osudy lidí v regionu, který prošel v minulosti specifickým historickým vývojem, zcela
odlišným od kteréhokoliv regionu České republiky. Osudy těchto lidí tvoří duši kraje. Expozice je založená na příběhu,
atraktivitě a zážitku. Současné pojetí muzea nejsou jen informace a data, ale také uvedení informací do kontextu. Jde
o moderní způsob výuky a centrum výzkumu zároveň. Expozice využívá multimediální a interaktivní prvky. Technika
je nenápadná a nevyvolává v návštěvníkovi obavu a odtažitost. Kdo se o dějiny a historii Hlučínska zajímá, si zde
určitě přijde na své a samozřejmě tam narazí i na historii naší obce. Otevírací doba je pondělí až pátek od 8:30 –
12:00 hod. a od 13:00 - 17:00 hod. Vše v informačním centru v Hlučíně na zámku, blízko autobusového nádraží a na
http://www.muzeum.hlucin.com .
V sobotu 25. ledna se konalo hned několik akcí, fotbalisti vyjeli na halový turnaj do Strahovic, kde své příznivce
opět nezklamali a turnaj vyhráli. Ve složení - Tomáš Zips, Petr Kubjatko, Lukáš Kartous, David Havranke, Tomáš
Kryštof, Tomáš Riemel, Petr Kašný a Patrik Vítek. Hrálo se systémem 4+1, ve dvou skupinách po čtyřech
družstvech. Naši vyhráli svou skupinu a utkali se o první místo s výhercem druhé skupiny, kdy zápas vyhráli 5-2.
Odpoledne se v tělocvičně v naší ZŠ konal maškarní ples pro děti. Ples přichystalo sdružení
STROM ve spolupráci se základní a mateřskou školou. Děti opět doprovázeli dospěláci
v maškarním a měli pro ně připraveno plno zábavných her s odměnami pro všechny. A soutěže
nebyly jen pro děti, ale zapojili se i rodiče a dokonce jsem byl do jedné ze soutěží zapojen i já,
díky našim nejmenším . Sice v letošním roce tělocvična zrovna ve švech nepraskala, ale účast
byla slušná a prostředí velmi příjemné. Pro ty, co přišli jako diváci, bylo také nachystáno několik cen ze slosovaných
vstupenek a na závěr pro děti samozřejmě velká dětská tombola. K tomu všemu hrála hezká hudba a je třeba
poděkovat všem pořadatelům. Však kdo tam byl, viděl, jak krásně byla vyzdobená celá tělocvična.
V tuto sobotu ještě měli Valnou hromadu naši dobrovolní hasiči, kde se hodnotil uplynulý rok a samozřejmě se
chystaly i akce na rok letošní. Osobně jsem jim poděkoval za práci, kterou vykonali nejen pro naši obec v roce
loňském, ale popřál jsem jim, aby se jim dařilo a aby se jim nadále dobře spolupracovalo s obcí.
Jelikož naši zaměstnanci napustili kluziště již v půlce ledna, protože jsme předpokládali, že nějaké mrazy přijdou –
a přišly – kluziště rychle zamrzlo a už v neděli 26. ledna se na něm proháněli první bruslaři. Bohužel na jarní
prázdniny už led nevydržel a rychle tál, děti jej tak přes prázdniny už nemohly využívat. Samozřejmě to není jen
napustit kluziště, na podzim se musí vysekat a vyčistit náhon, u splavu vyčistit přítok a nastavit stavidla, pak se teprve
může napustit voda. Také bych rád upozornil všechny rodiče, bruslaře a hokejisty, kteří navštěvují kluziště - zimní
sporty jsou zde na vlastní nebezpečí. Rodiče by měli držet dohled nad svými dětmi a všichni dohromady by měli
pečovat nejen o led, ale také o okolí kluziště. Posbírat po sobě odpadky a nenechávat na ledě při odchodu pohozené
věci, branky či lavičky. Když budeme společně udržovat pořádek nejen kolem kluziště, bude se nám všem lépe žít.
pokračování na str. 3
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V úterý 4. 2. 2014 ve 23.45 hod. mě vzbudil telefon. Díky našim všímavým spoluobčanům, kterým tímto děkuji,
jsem byl upozorněn, že na zahradě za obecním úřadem se pohybují podezřelé osoby s baterkou. Když jsem přijel na
místo, tak se tam již nikdo nezdržoval. Přejel jsem ovšem na ulici Josefovskou a na jejím konci jsem spatřil naše
spoluobčany z vedlejší obce Třebom s vozíkem a na něm železný šrot. Jednalo se o roxory o průměru zhruba tří
centimetrů, šlo o železný šrot, nebyly to nové tyče. Po příjezdu hlídky PČR, byly osoby identifikovány a materiál
nafocen. Jestli se někomu takový materiál ztratil, ať se přihlásí na OÚ.
V sobotu 8. 2. 2014 se v sále restaurace U zlatého džbánu konal tradiční ples našich dobrovolných hasičů. Zájem
o vstupenky byl takový, že zájemci si je rozebrali už v předprodeji. Na plese hrála hudba pana Foltýnka a úplně plný
sál se nádherně bavil až do brzkých ranních hodin. Během večera si dobrovolní hasiči připravili vystoupení na téma
baletu Labutí jezero a jejich nádherný počin byl odměněn opakovaným potleskem všech přítomných. Samozřejmě
nechyběla i bohatá tombola a jak jsem už říkal, naši dobrovolní hasiči umí nejen pomáhat, ale umí se také bavit a umí
bavit i ostatní. Hodně děkujeme.
V pátek 14. 2. 2014 proběhla Valná hromada Honebního společenstva. I na této schůzi se hodnotil loňský rok
a plánovaly se akce na rok letošní. Pár vět na vysvětlenou - honební společenstvo je založeno za účelem tvorby
a využití společenstevní honitby. Honitbu v souladu se Zákonem společenstvo pronajímá. Honební společenstvo
nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikání jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky.
Honební společenstvo spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšími státními orgány, s vlastníky,
popřípadě uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty působícími na úseku myslivosti a ochrany přírody.
Členy honebního společenstva mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků,
které tvoří společenstevní honitbu. Honební společenstvo pronajímá honitbu mysliveckému sdružení. V obci kromě
mysliveckého sdružení existuje i honební společnost, která vlastně spolupracuje se všemi majiteli pozemků a tím
zajišťuje honitbu pro myslivecké sdružení.
V sobotu 22. 2. 2014 odehráli naši fotbalisté přípravné utkání na umělém povrchu v Kravařích s Rakouským
týmem Sv Albrechtsberg. První poločas skončil 11-1 pro hosty a naši fotbalisté se velmi trápili. Kromě vlastních
branek přihrávali i soupeřům, kteří tyto chyby trestali dalšími brankami. Celkové skóre se vyšplhalo až na 13-2, druhý
poločas naši sice hráli jen o desíti, jeden se zranil a více jich nebylo. A i když hráli lépe, soupeř se již nad nimi asi
smiloval. Pánové budou muset zřejmě přidat. Byl to soupeř, který hraje o pár tříd výše.
Vážení spoluobčané, jelikož se blíží konec února a přichází čas na vydání
tohoto čísla zpravodaje, musím se s Vámi rozloučit. Do dalších dnů Vám přeji
mnoho úspěchů, zdraví či štěstí a taky krásné jarní období- snad už tady s námi
jaro zůstane, když už začali přilétat špačci a čápi.

Petr Halfar, starosta obce







Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Vzpomínka
Vážení spoluobčané, dne 27. ledna 2014 po dlouhé a těžké nemoci
zemřel ve věku 65 let pan František Petroš ze Sudic.
Pan František Petroš působil v obci Sudice jako starosta 16 let.
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Hasičský ples – 8. února 2014

Str. 4
▼

Zábava výborná, hudba skvělá, tombola bohatá, co dodat….

Sudický zpravodaj
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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 výsadbu a údržbu zeleně v předzahrádkách a na veřejném prostranství
za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…)
SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády při zvelebování obce
všem spoluobčanům za třídění odpadů
TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci při fotbalových zápasech,
Myslivcům za péči o zeleň a zvěř
Seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
Dětem, učitelům a zaměstnancům školy za konání školních akcí a reprezentace obce,
Sdružení STROM za akce pro děti
Všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli

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:
V sobotu 1.3.2014 ve 20.00 hod. - Pochování Basy v prostorách sálu restaurace U zlatého džbánu V Sudicích
pořádá TJ Sokol Sudice tentokrát ve stylu – maškarní – „černobílý film“
Ve středu 19.3.2014 v 16.00 hod. .- Vítání občánků středa na Obecním úřadě v Sudicích.
V neděli 6.4.2014 v 15.00 hod. - Vítání jara Mařoch. Sraz v Sudicích na Náměstí, průvod obcí ke
splavu tam zapálení Moreny a její vhození do vody. Pak zpět průvod obcí s letečkem a přivítání jara v obci.
21.4.2014 od 13.00 hod., pondělí velikonoční - Koňská procesí v Polsku Pietrowice Wielkie –
kostel Svatého kříže. Průvod z obce ke kostelu svatého kříže stáří 347 let, zde mše svatá
a poté zpět do obce, kde bude další kulturní program.

Ve středu 30.4.2014 v cca 19.00 hod. - Stavění máje a pálení čarodějnic
v Sudicích na hřišti TJ Sokol Sudice,
pořádá TJ Sokol Sudice




Dále oznamujeme:
Na obecním úřadě se prodává DVD o naší obci za cenu 100,- Kč/ks, dále
upozorňujeme občany, že na OÚ jsou stále zdarma k dispozici kompostéry
do každé domácnosti, to znamená, že když jsou v rodinném domku dvě
rodiny, můžou mít dva kompostéry.

Fotografie z obecních akcí je možné shlédnout na stránkách obce na www.obecsudice.cz a záběry z akcí na
www.hlucinsko.tv
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Slovo ředitelky:

Zápis do 1. třídy zdárně proběhl
Ve dnech 28. ledna 2014 a 11. února 2014 proběhl na naší
škole zápis budoucích prvňáčků do 1. třídy. Po oba dny převládala
nad případnou nervozitou rodinná atmosféra. Někteří budoucí
školáci možná chtěli ve škole zůstat rovnou, ale nemusejí mít
strach, za pár měsíců se jim poprvé oficiálně otevřou dveře školy a
oni se stanou hrdými prvňáčky. Doufáme, že si zápis do 1. třídy,
jeden z důležitých životních krůčků, užily nejen děti – ale také jejich
rodiče.
Po oba zápisové dny přesvědčovali budoucí školáci paní
učitelky o tom, že jsou na školní docházku velmi dobře připraveni.
Pro školní rok 2014/2015 jsme zapsali 24 šikovných žáčků ze Sudic, Rohova a Třebomi.
Děkujeme všem rodičům, kteří si pro vzdělávání svého dítěte vybrali naši školu a těšíme se na setkání v září 2014.
◀ Obr. Zápis do 1.třídy

▼





Výrazný úspěch v testování SCIO aneb „ZLATÁ“ ANGLIČTINA

And the winner is…Tomáš Klinger. Ano, je tomu skutečně tak. Žák 9. třídy naší
školy dosáhl fantastického úspěchu v testování SCIO v anglickém jazyce. Tomáš
Klinger dosáhl nejlepšího výsledku v Moravskoslezském kraji v testování
anglického jazyka devátých tříd základních škol. Obrovský úspěch!
Tomáši, ze srdce gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů
ve studiu na střední škole.
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

MAŠKARNÍ PLES STROMU V ZŠ A MŠ
V sobotu 25. 1. 2014 vypukl ve škole v Sudicích stejně jako loni maškarní ples.
Tělocvičnu znovu zaplnily princezny, čarodějové, piráti a mnoho jiných pohádkových postav,
stejně jako celá plejáda akčních hrdinů. Předváděly se masky, tančilo se, dovádělo i soutěžilo.
Vše pod vedením STROMU - sdružení rodičů a přátel školy. DJ Tom se postaral
o hudební doprovod i správnou diskotékovou atmosféru. Nechyběla bohatá tombola
a výborné občerstvení. Spokojení odcházeli všichni, děti i dospělí.
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Fotbalové okénko
Výbor TJ Sokol Sudice svolává na neděli 9. března 2014
od 15.00 hodin v hospodě na hřišti TJ Sokol
VALNOU HROMADU
pro všechny aktivní a neaktivní členy TJ Sokol Sudice
a rodiče všech hráčů a hráček žákovských družstev.
Rozlosování - III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE 2014
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO

29.3.
6.4.
12.4.
20.4.
27.4.
4.5.
10.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.
21.6.

15.30
15.30
16.00
16.00
15.00
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Bohuslavice B – Sudice
Sudice – Kozmice B
Strahovice B – Sudice
Sudice – Píšť B
Chlebičov B – Sudice
VOLNO
Dobroslavice – Sudice
Sudice - Bělá
Komárov – Sudice
Sudice – Bolatice B
Budišovice – Sudice
Sudice - Oldřišov B
Štěpánkovice B – Sudice




Tříkrálová sbírka 2014 Charita Hlučín
Obec
Antošovice
Dolní Benešov +
Zábřeh
Bělá
HlučínBobrovníky
Bohuslavice
Bolatice- Borová
Darkovice
HlučímDarkovičky
Hať
Hlučín-město
Chuchelná
Kozmice
Kobeřice

Vybraná
částka 2014
11 406 Kč

Obec

Vybraná částka
2014
218 738 Kč

106 516 Kč

Kravaře
Kravaře-Kouty
Ludgeřovice

16 354 Kč
35677 Kč

Markvartovice
Píšť

44 523 Kč
64 614 Kč

81 980 Kč
95434 Kč
52 288 Kč
64 760 Kč

Rohov
Strahovice
Sudice
Šilheřovice

26 760 Kč
32 040 Kč
25 168 Kč
51 112 Kč

100 280 Kč
198 564 Kč
49 135 Kč
60 381 Kč
109 338 Kč

Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada
CELKEM

127 038 Kč

113 269 Kč
5 314 Kč
48 880 Kč
22 028 Kč
1 761 597 Kč

Obr. ▲Sudičtí koordinátoři a koledníčci
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Z obecní kroniky
II. Naše Sudice, popis obce
1. Poloha a části obce
Název Sudice a jeho původ jsou vysvětleny a objasněny v „Pamětní knize“. Na základě historického, politického a
jazykového vývoje má obec tři historické názvy, které jsou navzájem rovnoprávné a byly a jsou platné. Jsou to tyto
názvy:
německý historický název
ZAUDITZ;
český historický název
SUDICE;
latinský název
ZAUDICIUM;
Za 800 let historie obce byly oficiální dokumenty vyhotovovány buď latinsky, německy nebo česky, a to podle toho
jaký úřední jazyk seč používal. Proto taky existují tři historické názvy pro Sudice.
Kromě toho existuje ještě jeden název pro Sudice, který se ale používá jen v Sudickém nářečí. Dá se napsat
několikerým způsobem:
„Zaudz“, „Zautz“, „Tsautz“ nebo „Cauc“
Erb Sudic se vykládá různě, jak je zřejmé z materiálů v tomto odstavci.
Sudice mají opravdu 3 erby, dva starší a jeden novější. Vyobrazení na starších erbech jsou historicky popisována
jako hlava a poprsí /busta/ Sudického statkáře Johanna staršího z Žerotína. Ten měl zvláštní zásluhy na povýšení
Sudic na Město.
Jan z Žerotína byl vlivný moravský šlechtic s velkým majetkem. Za maďarského krále Matthiase Corvina (1470 –
1490) byl Bytomským a Neudeckým purkrabím. Už v roce 1474 se mu podařilo získat panství Fulnek a nechal toto
panství zapsat do Moravské Zemské desky. Byl majitelem panství Wigstein a od roku 1490 také Sudic. Žerotín byl
stoupencem českéreformace. Za něj se stal Fulnek centrem moravských bratří. Šlechtický rod Žerotínů hrál na
severní Moravě po mnoho staletí důležitou roli. Mají svůj vlastní domácí archív (1427 – 1947), který je pod správou
Zemského archivu v Opavě.
Za Jana z Žerotína získaly Sudice další městská práva. V roce 1523 se poprvé objevuje v archivních dokumentech
7
název „Městečko Sudice“.
7

PO XII, 157 v Hosak, Ladislav;Sramek, Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku
Svazek II, M-Z, Praha, Akademia 1980, str. 516

Oba starší erby s bustou Jana staršího z Žerotína.

pokračování na str. 10
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pokračování ze str. 9

Z obecní kroniky
Mladší erb znázorňuje hlavu Jana Křtitele, patrona Sudického kostela

Pravý erb stejně tak jako prapor a vlajka byly propůjčeny obci Sudice v září 1994 parlamentem České republiky.
Je to dnes platný oficiální erb.

pokračování na str. 11
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pokračování ze str. 10

Z obecní kroniky
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4. Společná výzva MŢP a MSK
Společný program na podporu výměny kotlů
Rada kraje svým usnesením č. 32/2467 ze dne 19. 12. 2013 schválila vyhlášení dotačního programu
4. Společná výzva MŢP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů.
Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo ţivotního prostředí a Moravskoslezský kraj s tím, ţe
poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692,
zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha
11 – Chodov, zastoupený ředitelem Fondu.
Ţádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese
podacího místa:
Moravskoslezský kraj – krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
Ţádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních sluţeb v zalepené obálce
označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy.
Zahájení příjmu žádostí: 2. 1. 2014
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2014 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den
dříve).
4. Společná výzva k podávání ţádostí o poskytnutí podpory (formát PDF; velikost 96 kB)
Seznam podporovaných kotlů pro aktuální výzvu.
(Dovolujeme si Vás upozornit, ţe Seznam podporovaných kotlů je průběžně aktualizován
Státním fondem ţivotního prostředí ČR. V případě dotazů se proto, prosím, obraťte na e-mail: sod-svt@sfzp.cz, popř. tel.: 267 994 117)
Kontaktní osoby:
Moravskoslezský kraj
Ing. Jana Štěpánková tel. 595 622 480
e-mail: jana.stepankova@kr-moravskoslezsky.cz
Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Petra Danningerová tel.: 595 198 443
e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz

Chcete inzerovat v našem zpravodaji?
Příspěvky do Sudického zpravodaje
přijímáme na OÚ v Sudicích.

Ceník inzerce
Velikost cena
A4
500,00 Kč
A6
125,00 Kč

A5
A7

250,00 Kč
65,00 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

Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 17490. Vydává Obecní úřad Sudice nákladem 200 výtisků.

