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Slovo starosty:   
                                                                      

Vážení spoluobčané, milí přátele 
      

        opět se společně setkáváme na stránkách našeho Sudického zpravodaje a věřte či ne, náš 
zpravodaj bude mít v příštím roce na jaře své sedmé výročí, kdy se na těchto stránkách 
setkáváme a probíráme vše, co se v naší obci stalo, nebo co se chystá. I já mohu trochu 
bilancovat, protože jsem byl na ustavujícím zastupitelstvu obce, zvolen opět starostou. 
V zastupitelstvu jsem už od roku 1994, to je celkem 20 let, z toho jsem byl 12 let zastupitelem 
v různých funkcích a posledních osm let starostou naší obce.  A můžu bilancovat?  Můžu, začaly 
mi šedivět vlasy, kazí se mi zrak a o mé nervové soustavě by mohla spíš vykládat má manželka, 

ale když jsem se dal do boje, musím bojovat. Jsem rád, že můžu spolupracovat s Vámi všemi, někdy se nám naše 
práce daří někdy méně, ale to je prostě realita a při investičních akcích, také vše limitováno zdrojem financí. Co nás 
v dalších letech čeká? Opět bude vše o tom, jestli se nám podaří získat určité zdroje financí a to hlavně z dotací,         
i když se ještě pořádně ani neví, jaké budou dotace v následném období 2014 – 2020. Stále nás čeká plno práce 
v naší základní škole a to rekonstrukce tělocvičny, nebo rekonstrukce prostoru nad šatnami a těch oprav ve škole je 
pořád dost, však naše školička letos oslavila již 40 let. V obci máme také několik starších budov, se kterými budeme 
muset něco udělat, a to hlavně bývalý kinosál, stará mateřská školka či bývalá evangelická škola. Na ulici Zámecké 
by v budoucnu měly být k dispozici nová stavební místa, ke kterým je nutné vybudovat inženýrské sítě. Chtěli bychom 
opravovat místní komunikace, dokončit opravy chodníků, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem opravit cestu na 
Sciborzice Wielkie. Na hřišti by mělo vzniknout ještě jedno nové dětské hřiště, za školou pak hřiště víceúčelové a taky 
skatepark, ten ovšem v jiné části naší obce. Určitě nás čekají také opravy našich památníků – válečných hrobů, 
dokončení územního plánu a také se začalo s celkovými pozemkovými úpravami. Těch nápadů nebo nutností je 
určitě více a na některé jsem určitě zapomněl. Já i celé zastupitelstvo budeme rádi, když nám v naší práci budete 
všichni jakkoliv pomáhat.  
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 

     Tak a začalo nám podzimní období. Začátek listopadu byl ještě teplý, ovšem taky doprovázený silným větrem, 
počasí bylo skoro celý listopad celkem příjemné a dalo by se říci na podzim hezké. Ovšem koncem listopadu přišly 
první mrazíky a ty vydržely hned několik dnů, mrzlo i přes den. Hned začátkem prosince přišla ledovka, která v celé 
naší republice ochromila dopravu a ztížila všem život. V naší obci bylo sice náledí, ovšem nebylo to tak dramatické    
a druhý den už byl opět klid. Ale i tak jsme na údržbu chodníků použili v celé obci cca 250 kg posypové soli. Další 
počasí v prosinci bylo už takové stejné jako z posledních let, v noci mírný mrazík, přes den celkem teplo a vánoce nás 
asi opět budou čekat bez sněhové pokrývky. 
     V naší základní škole se v pátek 31.10.2014 konal Helloween. Tento svátek jsme my jako děti určitě neznali, to 
spíše lampionový průvod. Ovšem doba se změnila, už i u nás se koná Helloween. V letošním roce si celou akci 
přichystaly sami děti z naší školy, nazdobily si tělocvičnu, připravily si program, který si také sami provázely. 
V tělocvičně bylo přichystáno i posezení pro rodiče a moc volných míst jsem tam nezaregistroval.  Nakonec se děti 
vydaly průvodem po obci za doprovodu hudby z obecního rozhlasu. Byla to pěkná akce a dětem ve škole hlavně těm 
pořadatelům patří velké díky.  
     Jak jsem již informoval v minulém zpravodaji o nových druzích zvířat na našem 
katastru, tak mám i dnes nový příspěvek. Do naší obce se po několika letech vrátil také 
ledňáček říční a to přímo v centru obce v okolí Oldřišovského potoka, kde se vyskytoval již 
před několika lety. Ledňáček říční je průměrně 16,5 cm velký pták z čeledi ledňáčkovitých 
(Alcedinidae). Je velmi výrazně zbarvený s oranžovou spodinou a modrým hřbetem, křídly      
a temenem. Výrazným znakem je také jeho nápadně dlouhý zašpičatělý zobák. Pro své 
krásné zbarvení je nazýván - Létající drahokam. Vyskytuje se u pomalu tekoucích čistých 
vod na velkém území Evropy, Asie a v severní Africe. Ve střední Evropě se přitom jedná o 
jediného zástupce své čeledi. Ledňáček říční je po většinu roku samotářsky žijící  a přísně 
teritoriální pták. Živí se především menšími rybami, které loví střemhlavým útokem pod 
vodou, ale v malé míře se v jeho potravě objevuje i vodní hmyz a obojživelníci. Hnízdí v norách, které si sám hloubí 
ve strmých březích vod, v jedné snůšce přitom bývá 5-7 světlých vajec. Tak doufejme, že se bude ledňáčkům u nás 
líbit a budeme je moci pozorovat. 
     V pátek 7.11.2014 pořádala mateřská školka společně s rodiči, rozloučení s Broučky. Děti přišly nazdobeni 
v maskách broučků. V rukou měly rozsvícené lampióny a vydaly se na cestu po obci, aby tak uspaly na zimu všechny 
broučky a zároveň se rozloučily s podzimem. Průvodem pak přišly na hřiště, kde jim maminky napekly plno výborných 
sladkostí. Pro děti ještě byly nachystány různé hry a soutěže.  Také se na hřišti opékalo a nikomu nevadilo, že celý 
den pršelo, naštěstí se počasí večer umoudřilo a děti se mohly venku bavit až do večerních hodin.  
     V sobotu 8.11.2014 se na našem katastru konal první bažantí hon. Bohužel počasí nepřálo a po celonočním dešti 
pršelo i celé dopoledne. Přesto do terénu vyrazilo sedm střelců a pět pomocníků. Na honu se ulovili čtyři bažantí 
kohouti a jedna kachna. No a pro všechny pak bylo v myslivně přichystáno hodně zasloužené občerstvení.  
     V neděli 16.11.2014 se v naší obci, u příležitosti 108 let vysvěcení kostela svatého Jana Křtitele, slavil Krmáš.  

Doma ho zřejmě každý slavil dle svých možností a představ. V kostele pak byla 
slavnostní mše svatá. Na nedělní odpoledne bylo přichystáno kulturní vystoupení 
umělecké agentury Karla Smolky z Opavy. Toto seskupení složené ze dvou 
zpěváků a dvou zpěvaček včetně hudebního doprovodu, nám zpříjemnilo 
krmášové nedělní odpoledne a mohli jsme se zaposlouchat do různých melodií 
s názvem Číše plná operety. Během celého programu jsme slyšeli krásné písně 
všech operetních žánrů a bylo to velmi příjemné zpestření nedělního odpoledne. 
I já osobně jsem rád, že hodně z Vás si našlo čas a na toto krásné vystoupení 
přišlo. Nakonec snad už ani nebylo volného místečka k sezení.  Děkuji všem co 
přišli a doufám, že jste si to užili.  

     V pátek 28.11.2014 se v sále restaurace U zlatého džbánu konalo tradiční setkání s našimi dříve narozenými.  
Toto každoroční setkání je naše poděkování všem našim seniorům za práci, kterou v naší obci vykonali ve svém 
produktivním věku, nejen pro naši obec, ale taky pro nás mladší ročníky a připravili nám cestu do naší budoucnosti.  
V pátek, na tomto setkání, vystoupily děti z naší základní školy s vystoupením „Jak jsme oslavili 18 narozeniny”, 
ovšem vše v našem prajzském nářečí. Scénka sklidila velký úspěch a bouřlivý potlesk.  Celý podvečer pak provázel 
Josef Melecký nejen slovem, ale i hudbou, písničkami a samozřejmě i anekdotami, u kterých mu zdárně sekundoval    
i náš farář, Jacek Domaňski.  Samozřejmě bylo připraveno i bohaté občerstvení a také bylo nutné doplňovat i tekutiny. 
Během odpoledne se nám také podařilo v parku rozsvítit náš Vánoční strom, který teď bude svítit až do tří králů. A že 
se odpolední setkání vydařilo, svědčí o tom třeba to, že se někteří senioři dostali domů až po půl desáté. Jsem ovšem 
velmi rád, že ten kdo mohl, na toto setkání přišel.  
     Ve středu 3.12.2014 se v kostele svatého Jana Křtitele po mši svaté konala Mikulášská nadílka. Tu se nám 
podařilo v letošním roce uspořádat s naší farností a také Místní akční skupinou Hlučínsko. Farnost pozvala do našeho 
kostela svatého Mikuláše, obec zajistila hromadu dárků, které Mikuláš rozdal dětem, a vše zaštítila MAS Hlučínsko, 
kterou jsme během akce propagovali. A proč právě MAS Hlučínsko, protože se třeba podílelo na výmalbě našeho 
chrámu. Ale nejdůležitější ovšem bylo, že do našeho kostela přišel za dětmi Mikuláš. A že dětí chodí do kostela stále 
více je jenom dobře, určitě byl nadšen i Mikuláš s Andělem.  
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Ten se s dětmi v kostele přivítal, pověděl jim něco o svém životě a taky jeden příběh ze života. Pak už děti 
přistupovaly jedno po druhém k oltáři, kde se s Mikulášem osobně přivítaly, něco mu o sobě pověděly a také zda 
doma zlobí rodiče. Ty odpovědi, ty byly určitě velmi zajímavé . Nakonec si děti odnesly domů balíček od Mikuláše   
a určitě plnou hlavičku krásných dojmů.  
     Ve čtvrtek 4.12. 2014 chvilku po osmé hodině večer měli naši dobrovolní hasiči výjezd k požáru. Ve Strahovicích 
hořelo ve sklepě rodinného domku. Naši hasiči si opět počínali na výbornou. Když jsem já dorazil do hasičárny, bylo 
vozidlo nachystáno a po chvilce vyjeli k požáru. Na místě byli samozřejmě první a až deset minut po nich dorazili 
profesionální hasiči z Opavy. Umíte si představit, co by dokázal udělat požár v plné síle za deset minut? Naštěstí se 
majitelům podařilo požár dostat pod kontrolu ještě před příjezdem hasičů a tak byla škoda minimální. Našim hasičům 
ovšem patří opět velké díky. 
     V prosinci letošního roku se nám podařilo ještě dokončit dvě akce. A to avizovanou 
zeleň kolem obecního úřadu a jednostrannou alej u Agátu. Akce byly v termínech 
dokončeny. Podařilo se je všechny včas vyúčtovat a peníze z dotačních fondů se ještě 
v prosinci letošního roku dostaly na náš účet.   
     Také začátkem prosince se ještě dodělaly resty letošního roku a to: doasfaltování 
chodníku na ulici Kostelní, včetně náměstí Pátera Arnošta Jureczky, pak na ulici 
Josefovské a na ulici Ke hřišti. Dále byly strženy zdi staré stodoly u Evangelické školy, 
které už své okolí ohrožovaly jenom tím, že tam tiše stály.  
     Také bych ještě upozornil zájemce, kteří se v letošním roce účastnili kurzů vzdělávání z projektu Obec 21, že tyto 
kurzy budou opět pokračovat, a to v měsíci únoru 2015. První kurz pro začátečníky na počítačích bude v pátek        
20. 2.2015 od 16:00 do 20:00 hod., druhý kurz pak pro pokročilé Word – Excel v pátek 27. 2.2015 od 16:00 do 20:00 
hod. Zájemci ať se opět hlásí na obecním úřadě.  
     V sobotu 13.12.2014 se v našem kostele svatého Jana Křtitele konal adventní koncert. Na koncertě vystoupil 

Novojičínský pěvecký sbor Ondrášek. Co říci k tomuto koncertu, musel 
bych vyjmenovat samé superlativy. Ovšem zážitek to byl nádherný, už 
nástup Ondráška do kostela. Při ztlumeném světle nesl každý 
protagonista svíčku a zpíval, pak samotný koncert a závěr patřil opět 
průvodu se svíčkami a zpěvem do každé lavice. Kdo tentokrát nepřišel, 
opravdu zaváhal. A že nás tentokrát přišlo, myslím, že moc volných 
míst k sezení nebylo a vzadu se ještě stálo. Nepočítal jsem to, ale 
hrubý odhad - dvě stě až tři sta diváků. Vánoční atmosféra, plný kostel 
a nádherný zážitek, tak nějak si představuji uvolnění před vánočními 
svátky. 
     A hned v neděli 14.12.2014 adventní představení dětí základní 
školy spolu s Vánočním jarmarkem. Opět tělocvična našlapaná diváky 

k prasknutí, krásná atmosféra, vystoupení dětí napříč všemi třídami, včetně mateřské školky. Jedno vystoupení 
krásnější než druhé, prostě paráda. Nakonec společná píseň celé školy a hned po tom Vánoční jarmark s prodejem 
vánočních ozdob a výborným občerstvením. Tak taková byla v Sudicích stříbrná neděle. Vlastně stříbrný víkend. Tolik 
krásných zážitků v Sudicích za jeden víkend hned tak nezažijete. 
     Sešel se rok s rokem a my stojíme na prahu vánočního období v očekávání příchodu nejkrásnějších svátků v roce. 
Proč a o čem jsou vlastně „vánoce“? Vánoce jsou svátky, kdy si všichni nasazujeme vysokou laťku. Nejlépe nakoupit, 
napéct, navařit, pečlivě uklidit. V křesťanském světě představují vánoce především svátky duchovního rozměru. Pro 
všechny z nás však patří doba vánoc k nejvýraznější době bilancování. Více než kdy jindy si uvědomujeme, jak 
například přes veškeré snažení nedokážeme v mezilidských vztazích dávat to, co bychom měli a chtěli. Vánoce jsou 
proto vítanou příležitostí splatit naše dluhy v oblasti mezilidských vztahů. Máme šanci se více a intenzivněji setkávat  
s rodinou a našimi přáteli. Nepropásněme proto tuto příležitost a pokusme se zlepšit naše mezilidské vztahy                
a  přenést je i do období reality všedních dní.  
V sobotu 3. 1. 2015 proběhne v naší obci „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. Koledníky budou jako vždy doprovázet dospělé 
osoby z naší obce.  
Dovolte mi, abych Vám všem popřál klidné adventní období bez spěchu a stresů, pokojné prožití 
vánočních svátků  v radostné atmosféře a společnosti Vašich blízkých. 
                                                                                                                                                       
 
Motto: Víte, proč má člověk srdce? Aby měla kde bydlet dobrota a láska.   Matka Tereza                                                

 
Petr Halfar, starosta    
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Adventní čas – Čtyři svíčky  
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci tak tiše, že bylo slyšet, jak si povídají. 
První svíčka řekla: „Jmenuj    i se MÍR, moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír 
nedodržují.“ Její světélko bylo čím dál tím menší, až docela zhaslo. Světlo druhé 
svíčky se zachvělo a řeklo: „Jmenuji se VÍRA, ale jsem zbytečná, lidstvo nechce nic 
o bohu vědět, nemá tedy cenu, abych svítila.“ Průvan zavál místností a druhá 
svíčka zhasla. Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se 
LÁSKA. Už nemám sílu, abych hořela. Lidé mě odstavili na stranu. Vidí jen sami 
sebe a žádné jiné, které by měli mít rádi.“ A s posledním záchvěvem zhasla i tato svíce. Vtom vešlo do místnosti dítě, 
podívalo se na svíčky a řeklo: „Vy přece musíte svítit, a ne být zhaslé!“  
A skoro začalo plakat….. Vtom se přihlásila ke slovu čtvrtá svíce a pravila: „Neboj se! Dokud já svítím, můžeme spolu        
i ostatní svíčky znovu zapálit! Jmenuji se NADĚJE.“ Dítě zapálilo od této svíčky ty ostatní a znovu se rozsvítilo v celé 
místnosti. Plamen této svíce NADĚJE by neměl nikdy ve tvém životě zhasnout! A každý z nás by měl plameny MÍR, 
VÍRA, LÁSKA a NADĚJE neustále udržovat!!!  

 
Vážení spoluobčané, jménem svým, ale také jménem všech zastupitelů obce Vám přeji krásný adventní čas, klidné a 
pohodové vánoční svátky a snažme se všichni, aby nám ta předvánoční a vánoční atmosféra vydržela co nejdéle v 
pevném zdraví a vzájemné úctě!  
                                                                                                                                                      Petr Halfar, starosta 

 

Krmášové hudební odpoledne – uskutečnilo se v neděli 16. listopadu 2014  ▼ 

 

Setkání seniorů – pátek 28.11.2014  ▼ 

 

 
Mikulášská nadílka – středa 03.12.2014 ▼ 
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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 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  
- Střeleckému klubu za péči o areál  
- 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 
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli 
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci na projektech a vzdělávání našich dětí a akce pro děti 
- všem účastníkům společných Česko – polských projektů 
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 1.1.2015 
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 2015 takto: 
Voda pitná (vodné)      39,56 Kč/m

3
  (vč.15  % DPH) 

Voda odvedená (stočné)    36,66 Kč/m
3
  (vč.15  % DPH) 

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2015, popř. bude 
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.  SmVaK a.s. Ostrava 

 
ODPADY V ROCE 2015 - k datu vydání zpravodaje byla schválena výše poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 510,- Kč/osobu. 

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 19. ledna 2015.          -oú- 
 






 
 
 

Společenské plesy v roce 2015  
 

V sobotu 17.1.2015 - ve 20:00 hod Sportovní ples, pořádají sportovci       
V sobotu 7. 2. 2014  - ve 20:00 hod. Společenský ples Sboru dobrovolných hasičů  
   Sudice v sále restaurace U zlatého džbánu v Sudicích, pořádá  
                          SDH Sudice, hudba pana Foltýnka 
V sobotu 14.2.2014 - od 14:00 hod. Maškarní ples pro dětiv tělocvičně ZŠ v Sudicích, 

zábavný program s klauny, pořádá sdružení rodičů STROM 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

Slovo ředitelky:        
        

Projekt STAGE 14  
– GPS aktivita 

 
Dne 20. 11. 2014 se žáci 6. a 7. třídy 
zúčastnili aktivity GPS. Tato aktivita 
byla zaměřena na práci s GPS přístroji v terénu, kterou pro nás 
připravila Střední průmyslová škola stavební Opava. Vše začalo krátkou 
prezentací ve škole, kde se žáci seznámili s přístroji a velice rychle se 
s nimi naučili pracovat. Poté následovala samotná aktivita v okolí Sudic. 

Dívky a chlapci šestých a sedmých tříd byli rozděleni do skupinek po dvou až třech žácích. Všechny skupiny dostaly 
určité souřadnice, ke kterým museli dojít. Vše bylo zakončeno tím, že někde v obci byly schovány dárečky (šlo           
o propisky a flash disky) a žáci je museli podle daných souřadnic najít. 
I když nám počasí nepřálo, tak se tato aktivita moc povedla, děti z ní 
měly velkou radost a nám nezbývá než poděkovat stavební škole 
Opava a paní instruktorce ze příjemně strávené čtvrteční dopoledne 
s GPS aktivitou.  

          

 

 

 

 
 

 

 

 






    

BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ  
 

Nová přírodovědná učebna a především nové a moderní pomůcky nám umožňují i v naší škole 

využívat metodu badatelsky orientovaného vyučování. Cílem této metody je pěstovat 

v žácích přirozenou zvídavost. V přírodopise, chemii a přírodovědném kroužku je zařazována 

tato metoda pravidelně. 

Žáci 6. třídy mají za sebou zajímavé bádání týkající se kvasinek. V průběhu hodiny mohli žáci 

pomocí pokusů a s využitím mikroskopu provádět 

v malých skupinkách vlastní bádání a pozorování. 

Badatelsky orientované vyučování je pro učitele 

náročné na přípravu, ale velice přitažlivé pro žáky. 

Žákům nejsou předkládány hotové znalosti, ale žáci 

si mohou „přijít věci na kloub“ sami.  

 
                    Ing. Hana Nováková 

                      učitelka přírodopisu a chemie 
 

 


 



Sudický zpravodaj                  Str. 7 
 

Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Sudičtí senioři ocenili herecké nadání našich žáků 
 

      V pátek 28. Listopadu 2014 vystoupili žáci 8. třídy, jmenovitě Adam Lampa, Daniel Šušolík, Tereza Nevřelová, 

Sára Nemčeková, Eleanor Samy, v Sudicích u příležitosti setkání místních seniorů. Naši žáci předvedli všem 

přítomným jednu z „prajských“ scének svého divadelního repertoáru – „Roxy slaví plnoletost aneb netradiční oslava 

18. narozenin jednej děvuchy“. Sudičtí senioři naše mladé herce pochválili a odměnili je zaslouženým potleskem.  

Naši žáci navíc získali další zkušenost s vystupováním na veřejnosti. DĚKUJEME. 

                              Mgr. Michal Kunický 

 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

      Mikuláš 2014 
 

     Tak jako každý rok, tak i letos a to v pátek 5. 12. 2014 k nám 

zavítal Mikuláš společně s čerty a anděly, kteří se rozhodli „potěšit“ 

nejen prvňáky a děti v mateřské školce, ale i vyšší ročníky naší školy. 

Mikuláš si vyslechl krásné básničky a písničky našich žáků, kteří pak 

byli odměněni menšími sladkými dárečky. Také se našli žáci, které si 

vzali do parády čerti! V lepším případě je potřeli uhlím a někteří 

dokonce skončili v pytlích, které měli čerti u sebe. Nakonec ale vše 

dopadlo dobře a z dárečků, které nám přinesl Mikuláš s anděly, se 

mohly radovat všechny děti, které byly tento den ve škole.  
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Mikuláš v mateřské škole v Sudicích 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vánoční jarmark na Základní škole v Sudicích 

 

  

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, 

v neděli 14. 12. 2014 se v naší škole uskutečnil již tradiční a mezi veřejností, žáky, učiteli tolik oblíbený 
„VÁNOČNÍ JARMARK“. Celé odpoledne se odehrávalo v poklidné, přátelské a předvánoční atmosféře. 
K celkové pohodě a radosti nás všech přispěl především pestrý program, který si pro nás připravily děti 
z mateřské a základní školy. Pásmo písniček, básniček, scének a vtipů – to vše mohl vidět každý, kdo 
jarmark navštívil. Po vystoupení dětí se pro veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si všichni návštěvníci 
mohli zakoupit nejrůznější vánoční předměty, které vlastnoručně vyrobili žáci druhého, ale i prvního stupně. 
Během celé akce nechyběla možnost občerstvení a příjemného posezení s přáteli. Doufáme, že se Vám 
tato předvánoční akce líbila a správně Vás naladila na blížící se vánoční svátky.  
 
Rok 2014 se chýlí ke konci a já bych vám ráda za sebe osobně i za všechny pedagogy 
a zaměstnance ZŠ a MŠ v Sudicích popřála krásné a láskyplné prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší, hodně zdraví, lásky, radosti a požehnání v roce 2015. 

           Mgr. Ivana Kobzová 
                   

 
 





pokračování na str. 9
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Vánoční jarmark 
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Do Rychlebských hor… 
 
Při pravidelné čtvrteční schůzi někdy počátkem července, slovo dalo slovo a na světě 
byla dohoda o návštěvě bohem zapomenutého kraje Rychlebských hor. Po urputném 
obvolávání volných chalup k přespání, jsme ve čtvrtek 24. 7. 2014 vyrazili směr 
Javorník. Celou cestu nás doprovázel déšť, ale předpověď byla vesměs pozitivní – 
místy déšť, místy mrholení, místy polojasno a na některých částech našeho území 
jasno (prostě klasická předpověď). Chalupa, která se nám podařila zajistit, byla cca7km za Javorníkem, v části Zálesí. 
Už při cestě tam, nám bylo hodně podezřelé, že pouze zařazená jednička na Transitu Tomáše umožnila výjezd po do 
nebe stoupající silnici, která dělala svým ukrutným sklonem problém i chodcům. Chalupa nezklamala, krb, velká 

lednice na hromadu piv a sauna. Prostě na jedničku. Kdo by se tam chtěl někdy podívat, tak ve 
vyhledávači zadejte chata Valdek. Večer proběhl brífink k následujícímu dni a zejména k trase. V pátek 
ráno jsme zjistili, že z oken není vidět nic, jen hustá mlha. Ovšem po snídani už byla vidět snaha 
přírody, abychom nebyli ochuzeni o krásy Rychlebek a vidět již bylo tak na dva metry. Z chaty jsme si 
rovnou střihli stoupání, při kterém jsme si prakticky všichni připomněli večerní brífink a litovali, že byl 
tak dlouhý. Ovšem potom to už byla parádička, po vrstevnici přes louky a lesní 
cesty, přes místa, kde kdysi dávno stály vesnice a bydleli tam lidé, jsme dorazili do 
Žulové. Nebyl by to výlet, abychom v lese nezmokli, ale při vjezdu do Žulové nás už 
vítalo sluníčko, kterého jsme při obědě využili a stihli se u svíčkové usušit. Oběd byl 

hodně dobrý a někteří s ním měli velké problémy. Po vydatném obědě samozřejmě přišel na řadu 
opět a zase kopec a s tím spojená spousta nadávek a funění. Ale i tato dřina stála zato a cesta 
z Žulové na Vidnavu, vedoucí pouze lesem a prakticky po rovině, byla doslova balzám pro 
cyklistovu duši. Po zastávce na pivko ve Velké Kraši, jsme mířili k Javorníku, kde byla vrcholová 
prémie na nádvoří místního zámku, který stojí na Jánském Vrchu. Při večeři se někteří z nás 
modlili, aby po cestě potkali nějakou dodávku se soucitným řidičem a nemuseli tak absolvovat to 
kruté sedmikilometrové stoupání k chalupě. Večerní zúčtování vyznělo takto – 64 km, 4:10 hodin 
v sedle a 1186 nastoupaných výškových metrů. Tady je odkaz na celou trasu, jako tip na výlet, 
který je uložený na cykloserveru– 
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=159643&akey=f2e0a8c0b62480fcdc97a5335a7859f9 
Sobotní ráno už bylo slunečné a náš tým byl posílen o další dva účastníky. Hlavním úkolem dne bylo zdolání 

nedaleké rozhledny na Borůvkové hoře. Po seznámení s výškovým 
profilem naplánované cesty, se z řad bikerů začaly množit historky      
o různých chorobách, které tuto trasu neumožní absolvovat, s tím, že 
raději připraví večeři a podobné výmluvy. Parta je ale parta a zvítězil 
zdravý rozum a údajní nemocní byli do prvního kopce vyhnáni. 

Začátek byl samozřejmě opět do kopce a naše klení o zbytečné snídani se rozléhalo do nádherného 
údolí. Samozřejmě nejsme přece žádné béčka a Borůvkovou horu jsme úspěšně 
zdolali. Je vysoká 899 metrů nad mořem a přímo přes ni prochází státní hranice. 

Rozhledna je skoro nová a výhledy z ní stály za tu námahu. Měli jsme velké štěstí a přimotali jsme se 
filmovému štábu do natáčení šotu o Rychlebských stezkách pro ČT Sport. Na jejich žádost jsme jim 
několikrát zapózovali a s velkým očekáváním, že se posléze uvidíme v televizi, jsme pokračovali dál, 

směrem do Polska. První zastávkou v Polsku byl Ladek Zdroj, kde jsme si 
na náměstí udělali sladkou zastávku. Další zastávkou byl Zlaty Stok, kde 
mají sice hezký kostel a veliké muzeum, jinak nám to tam přišlo jako město 
duchů. Z Polska jsme to vzali směrem na Bílou Vodu a hurá zpět do lesů. 
Zpočátku lehce stoupající lesní asfaltka se změnila v ostružiním zarostlý 
horský chodník s kluzkým bahnem a lesem se tak nesly ozvěny sprostých nadávek na 

mou hlavu. Byl jsem ale v klidu, čekal jsem to, a proto jsem byl hodně vepředu, což mě také údajně uchránilo od 
inzultace. Moc tomu ale nevěřím, to si přece kamarádi nedělají. Všechno zachránil úžasný dlouhý sjezd lesem kolem 
potoka až do Bílého Potoka, kde jsme si všichni do sytosti doplnili vydanou energii, včetně sladkých palačinek na 
závěr. Potom už nás zase čekalo pouze to oblíbené stoupání na chatu. Sobotní zúčtování vyznělo následovně – 62 
km, 4 hodiny v sedle a 1344 nastoupaných výškových metrů. I sobotní trasa je uložená na cykloserveru - 
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=159644 
 Při nočním opékání byl bahnitý chodníček zapomenut a při plácání po zádech, jak jsme to všichni s přehledem 
zvládli, se mi i ulevilo, že k inzultaci již zřejmě nedojde. Neděle byla opět slunečná. Bohužel s ohledem na povinnosti 
některých účastníků jsme už ne všichni absolvovali cestu autem na rozcestí nad Horním Údolím a odtud přes 
Heřmanovice, Holčovice, Město Albrechtice a Krnov domů. Stihli jsme to za 2 hodiny a 50 minut a na tachometru se 
nám ukázalo 77 kilometrů. Byl to prostě fičák. 
Díky týmovým dresům jsme byli opět středem pozornosti, což nám samozřejmě vůbec nevadilo, ba právě naopak. 
Příští rok vše zopakujeme, protože takových krásných “bohem zapomenutých“ míst je kolem nás spousta a jsou na 
dosah ruky. Akce se zúčastnili: Miloš Paluda, Tomáš Zips, Jirka Halfar, Radim Schwarz, Robert Strakulák, Martin 
Weimann, Gerhard Stanjura, Jakub Josefus, David Vaníček, Andreas Schwenzner a Martin Konečný.  
 
P. S. Na ČT sport jsme se skutečně objevili, sice asi tak na 4 sekundy, ale přece!!!                                      Miloš Paluda                  

http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=159643&akey=f2e0a8c0b62480fcdc97a5335a7859f9
http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=159644
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Fotbalové okénko                                        
     K předposlednímu podzimnímu zápasu naši fotbalisté vyjeli do Budišovic, kde 
se utkali s místním B mužstvem. Fotbal nic moc, zápas ovlivňoval větší vítr a ostré 
sluníčko. Oběma mužstvům se ovšem nedařilo zpracování míče ani přihrávky. 
Ovšem naši využili pár svých šancí, kdy ve velkém vápně domácích byla takzvaná 
“vrma drma” a našim se vždy nějakým způsobem podařilo dát z těchto chyb 
domácích branku. Naši vedli 2:0, domácí snížili z penalty za nastřelenou ruku, 
našim se podařilo zvýšit na 3:1, všechny branky dal David Havranke. Ta poslední 

byla nejhezčí, kdy hlavičkoval, míč prošel mezi nohama domácího brankáře a pomalu se šoural za brankovou čáru, až tam 
nakonec skončil. Domácí ovšem snížili, po naší další chybě na půlce soupeře a ve druhém poločase těsně před koncem. Nakonec 
vyrovnali střelou z trestného kopu zhruba ze dvaceti metrů. Nakonec se tedy oba soupeři rozešli se spravedlivou remízou 3:3.  
     Poslední podzimní zápas se hrál 8.11.2014 v Bohuslavicích proti tamnímu B mužstvu. Naši neměli optimální sestavu a měli jen 
jednoho náhradníka. Zápas začal jednoduše a žádné z mužstev se nezdálo lepší. Ovšem jen do 13 minuty, kdy jsme obdrželi první 
gól a ve dvacáté druhé minutě jsme už prohrávali 3:0, kdy jsme jeden gól dostali z penalty. Naši se nevzdali a ještě do poločasu 
stačili snížit dvěma brankami na 3:2, zvláště ta druhá byla opět nádherná, kdy David Havranke dostal za půlící čarou míč, který 
potáhl po pravé straně a ostrým centrem našel Petra Kubjatka, který hlavou krásně skóroval. Tak skončil i poločas. Ve druhém 
poločase jsme take dostali možnost kopat pokutový kop. Bohužel náš stoper jej kopl do laty a hosté z protiútoku navýšili na 4:2      
a do konce zápasu přidali ještě jednu branku, již odevzdanému soupeři. Sudice tak prohrály 5:2 a přezimují na šestém místě           
v tabulce. 

A2A - III.třída sk.A muži - NIKOL NÁPOJE 

  TABULKA 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 1. Chlebičov "B" 11 8 2 1 34: 13 26 
 

( 11) 

 2. Bohuslavice "B" 11 6 4 1 29: 19 22 
 

( 4) 

 3. Služovice 11 6 3 2 26: 17 21 
 

( 3) 

 4. Píšť "B" 11 5 4 2 25: 23 19 
 

( 1) 

 5. Bolatice "B" 11 5 3 3 23: 19 18 
 

( 6) 

 6. Sudice 11 5 2 4 38: 29 17 
 

( -1) 

 7. Štítina "B" 11 5 2 4 18: 12 17 
 

( -1) 

 8. Strahovice "B" 11 4 3 4 18: 19 15 
 

( 0) 

 9. Budišovice 11 2 3 6 20: 27 9 
 

( -6) 

 10. Oldřišov "B" 11 2 1 8 20: 36 7 
 

(-11) 

 11. Štěpánkovice "B" 11 0 5 6 15: 33 5 
 

(-10) 

 12. Dobroslavice 11 0 4 7 15: 34 4 
 

(-14) 


 
 

Akce v naší obci před a během svátků 
 

Vánoční turnaj v šipkách – 28. prosince 2014  
 
Pro vyznavače přesného terče připravil oddíl Salátů vánoční turnaj. Uskuteční se v neděli              
28. prosince 2014 od 13:30 hodin v  restauraci U zlatého džbánu v Sudicích, kategorie děti, mládež 
a dospělí.  
            Zvou Saláti 

 

Předsilvestrovský hokej, bruslení a fotbal  
 
Předsilvestrovský fotbal - hřiště TJ Sokol Sudice  - pondělí 29.12.2014 v 10:00 hod.,  
ženatí proti svobodným v Sudicích         

 
Jako každoročně TJ Sokol Sudice pořádá v úterý 30.12.2014 od 13:00 do 14:00 hod. 
předsilvestrovský hokej a bruslení  od 14:15 do 15:45 hod. v Buly Aréně v Kravařích.   
Veřejné bruslení proběhne společně s obcí Rohov ( pořádají dobrovolní hasiči z Rohova) 
                                          
       Na obě akce zve TJ Sokol Sudice 
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Z obecní kroniky 
 
 
 
 

       II. Naše Sudice, popis obce 
 
       7. Dopravní trasy 
 
       Sudice měly už ve středověku dobré cesty a síť silničního spojení. Na náměstí se křižovaly velké válečné            
a obchodní cesty z Moravy přes Opavu-Sudice-Ratiboř do Krakova a severo-jižní spojení z Ostravy-Hlučína-Sudic-
Kietrze-Hlubčic do Vratislavi. O výstavbě těchto tras existují v „Pamětní knize“ příslušné články. 
       „Harrenda“ a náměstí v Sudicích byly vhodným místem odpočinku po několikahodinových jízdách kočárem nebo 
vozem. Kdyby se vedla kniha hostů, pak bychom se tam dočetli mnoho významných jmen, ale také jména válečných 
vůdců, kteří nepřinesli Sudicím nic dobrého. 
       Z mladší doby by stálo za zmínku pár jmen. Polský král Jan Sobieski cestoval roku 1683 na cestě za 
osvobozením Vídně přes Sudice, několik let později také car Petr Veliký při své cestě do Opavy. Ruský car     
Alexandr I. a pruský král Friedrich Wilhelm III., kteří se vraceli z opavského kongresu se zastavili 21. listopadu 1820 
se svými družinami v Sudicích na náměstí (viz. článek: Max Ring – Lékař a spisovatel ze Sudic). 
       Ministr a vůdce pruské zahraniční politiky (1792-1806) Christian Kurt von Haugwitz navštívil Sudice často, neboť 
měl v Ratibořském kraji nějaké majetky a kromě toho byl přítelem tehdejšího nájemníka „Harrendy“ Ringa, otce 
známého lékaře a spisovatele Maxe Ringa. 
       Básník Josef von Eichendorff byl několikráte hostem v Sudicích. Píše o tom ve svých denících. Knížata 
Lichnovští  a baroni Rotschildové přijížděli také často do Sudic. A tak bychom mohli uvést ještě mnoho jmen.  
       Po cestách do a ze Sudic probíhala mnohá spojení a vztahy se světem. 
       Bohužel ve století železnice Sudice promeškaly připojení k velkým evropským spojovacím cestám a toto vedlo 
k důsledkům ve vývoji Sudic. Místní sedláci nesouhlasili s výstavbou železniční trati Ratiboř-Sudice-Opava ze zcela 
egoistických důvodů. Výsledkem je to, že všechna železniční spojení vedou mimo Sudice. Kietrz, Velké Petrovice, 
Vojnovice, Samborovice, Krzanowice, Chuchelná, Bolatice, Kravaře, tato všechna místa mají nádraží. Možná proto 
zůstaly Sudice sedláckou obcí bez zpracovatelského průmyslu, místem s klesajícím počtem obyvatel. Jaké výhodné 
předpoklady existovaly i pro Sudice ukazuje několik příkladů o výstavbě železnice v ratibořském kraji. 
       1848 1. září: První přímé železniční spojení mezi Berlínem, Ratiboří a Vídní. Tehdy nejdůležitější trať v Německu. 
       Bohumín se stává křižovatkou evropského spojení ze severu na jihovýchod  do Orientu a spojení ze západu přes 
Vídeň na východ. Ratiboř leží jen 13 km od Sudic. 
       1854  Výstavba trati Ratiboř – Vojnovice – Kietrz – Hlubčice a 
       1895  trati Ratiboř – Krzanowice – Chuchelná – Opava. 
       1896  Výstavba úzkokolejné dráhy Velké Petrovice – Grodczanki – Kietrz 
 
        Bezprostřední poloha blízkosti hranice vedla roku 1920 k přerušení všech důležitých spojení. Doprava měla již 
jen místní význam. V říjnu 1938 se situace sice změnila, přinesla zjednodušení ve spojení do Opavy a Ratiboře, ale 
dálková doprava probíhala po jiných cestách. 
        Od roku 1945 se Sudice opět staly hraničním místem bez hraničního přechodu, a tím odříznuté od dopravních 
spojení. 
        Díky dalšímu rozvoji hospodářských vztahů mezi průmyslovými centry Ostravou a Katovicemi získaly spojení 
přes Sudice opět na významu. Dne 28.10.1993 byl v Sudicích otevřen hraniční přechod Sudice-Ratiboř. Stará celnice 
byla přestavěna. Velkoryse řešená stavba celního odbavení by měla zjednodušit narůstající dopravu v této 
průmyslové oblasti. 
        Na Sudickém místním úřadě leží plány na výstavbu nového obchvatu Sudic, který by měl umožnit rychlé spojení 
z Ratiboře do Opavy. Po zjednodušení hraničního odbavení povede silnice kolem Sciborzyc. Počítá se s výměnou 
polí mezi Sudicemi a Sciborzycemi. Prakticky se znova oživí stará obchodní cesta. 
 
 
       Dálnice Budapešť – Brno – Praha – Berlín bude mít olomouckou odbočku. Možná, že brzy povede dálnice kolem 
Sudic do Hornoslezské průmyslové oblasti. Tím by byla vytvořena nová spojení také pro obyvatele Sudic.  
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       8. Obyvatelstvo 
 
       V roce 1939 měly Sudice podle úředních statistik 869 obyvatel. V letech od roku 1825 počet obyvatel výrazně 
stoupl. Následující tabulka vývoje počtu obyvatelstva to jednoznačně dokazuje. 
 
        1784        1825        1855        1861        1885        1895        1905        1910        1921        1939 
        767          927   1201        1180        1192        1172    1142        1051        1005  869 
        Poznámka: Údaje z roku 1784 se vztahují jen na městys Sudice. Vedle toho existovala ještě vesnice Sudice (Nové město), 
sestávající se z jednoho poplužního dvora, deseti zahradníků a jednoho domkaře. Ve statistice z roku 1885 se poprvé objevuje      
u Sudic označení zemská obec místo městys. 
 
       V roce 1784 byly Sudice mezi 38 obcemi Hlučínska po Hlučínu (934 obyvatel) a Kravařích (833 obyvatel) třetím 
největším místem. V roce 1921 byly Sudice už ale jen na 21. místě. Mnoho obcí mělo už více než 2500 obyvatel, 
Hlučín a Kravaře přes 4300 obyvatel. Také „městečko“ Kietrz (1939 – 8914 obyvatel) a Krzanowice zaznamenaly 
nárust obyvatelstva. Důvody stagnace vývoje obyvatelstva jsou následující: 

- neexistoval přípoj na železniční síť 

- žádné nerostné bohatství 
- žádný zpracovávatelský průmysl 

       Industrializace se Sudicím „vyhla“. Poloha blízkosti hranic, 1742 oproti Rakousku (řeka Opava jako hraniční řeka) 
a 1920 oproti Německu, ztěžovala dopravní spojení a osídlování obce. 
       Také jako stálé bydliště pro dělníky ve velkých průmyslových centrech jako Ostrava (30 km), Rybnik, Gliwice   
(50-70 km) ležely Sudice příliš daleko. Mladí lidé se stěhovali raději do bezprostřední blízkosti svého pracoviště. 
Říkalo se pak: „Šel do světa“. 
       Měli bychom ale jmenovat ještě jeden důvod: praktikované dědičné právo v Sudicích. Zatímco na různých 
místech Hlučínska vzniklo od roku 1870 p o reálném dělení země a půdy mnoho malých parcel, v Sudicích se statky 
nedělily, ale byly zpravidla převedeny jako celek na dědice. Ostatní „spoludědicové“ zámožných zemědělských 
usedlostí dostali zavčas vyšší školní vzdělání. Také oni pak po ukončení vzdělání opustili Sudice. Není proto 
náhodou, že ze Sudic pochází tolik lékařů, učitelů, kněží, právníků a úředníků. Počet statků a také „drobných rolníků“ 
zůstal stejný, neboť tento počet byl dán velikostí polnosti o výměře zhruba 1000 ha. Díky tomu, že zde nebyla žádná 
jiná hospodářská základna než jen zemědělství, opustilo Sudice mnoho sudičanů. 
       V minulém století byl v Sudicích neobvykle velký počet řemesel (viz. „Pamětní kniha“). Produkovali částečně pro 
trh, obzvláště obuvníci. Aby mohli žít, měli ještě pár jiter půdy. S postupující industrializací se ale trh pro řemeslníky 
postupně vytrácel. Východiskem byly na Hlučínsku: 

- podomní obchodnictvo jako tomu bylo v Kravařích a Koutech, kde se tomu věnovalo 800 rodin 

- specializace ve stavebnictví a práce jako kočovný dělník, jako např. tesaři v Rohově, pokrývači ve 
Strahovicích, zedníci v Bolaticích nebo 

- domácí práce, jako např. krejčí ve Velkých Petrovicích. Byla to největší krejčovská obec v Německu. 
Poznámka: 
Až zhruba do roku 1864 patřili krejčí z Velkých Petrovic ke svobodným krejčovským cechům v Sudicích. Oddělili se roku 
1864 od Sudického cechu a zorganizovali velký “krejčovský podnik“ na bázi domácí práce. Roku 1939 bylo 80 rodin s cirka 
400 zaměstnanci krejčími. Počet obyvatel stoupl do roku 1937 až na 3197. 
 

       Všechny tyto možnosti nepřinesly v Sudicích prospěch. Počet řemeslníků se v Sudicích snížil. Vyráběli už jen pro 
potřeby obce. Kdo neměl žádnou půdu, nemohl živit rodinu a opustil Sudice. 
       Synové a dcery zahradníků a domkařů neměli většinou v Sudicích žádnou perspektivu. Snažili se vyučit řemeslu 
a šli pak „do světa“. Tak tomu bylo už od poloviny minulého století. Nakonec se staly Sudice 
malou, ale zámožnou rolnickou obcí.           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z obecní kroniky 
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Různá oznámení, týkajících se posledních dnů roku 2014 
 

 

Uzavření budov MěÚ Kravaře (Náměstí 43, Alejní 24, Bezručova 10, Tyršova 5)  

v době vánočních a novoročních svátků                                                                    

 

Oznamujeme Vám tímto změnu úředních hodin v období vánočních a novoročních svátků: 

 

úterý 23.12.2014   08:00h – 14:00h (všechny budovy otevřeny – kromě zámku) 

pondělí 29.12.2014 08:00h – 17:00h (všechny budovy otevřeny – kromě zámku) 

úterý 30.12.2014    08:00h – 14:00h (všechny budovy otevřeny – kromě zámku) 

středa 31.12.2014 08:00h – 13:00h (všechny budovy otevřeny – kromě zámku)  

pátek 2.1.2015  všechny budovy MěÚ budou zavřeny 

 

 

Obecní úřad Sudice, nám. P.A. Jureczky 13, Sudice:     úterý 23.12.2014 - zavřeno 

                                                                                       středa 31.12.2014 - zavřeno 

                                                                                       pátek 02.01.2015 - zavřeno 

 

Změna ordinačních doby: 

MUDR. Z. Šimek - 22.12.2014. až 3.1.2015                        MUDR. K. Běrský – 29.12.2014 až 2.1.2015 

– dovolená (zdravotní sestra také)                                        Zástup: MUDr. Krista Pokludová - Chuchelná                                                                                               

                                                                                               29.12.2014  - 7:00 hod. - 12:00 hod. 

Zástup: MUDR. J.Hrubá – Štěpánkovice          30.12.2014 - 7:00 hod. - 12:00 hod.  

22.12.2014 - 13:00 hod. - 16:00 hod.                         31.12.2013 - 7:00 hod. - 10:00 hod. 

23.12.2014 - 9:00 hod.  -  11:00 hod.                         2.1.2015     - 7:00 hod. - 10:00 hod. 

29.12.2014 - 9:00 hod. - 11:00 hod.                                     tel.:553 650 125 

30.12.2014 - 9:00 hod.- 11:00 hod. 

31.12.2014 - 9:00 hod. - 10:00 hod. 

2.1.2015    - 9:00 hod. - 11:00 hod.                              pohotovost Opava – tel.: 553 766 998              

tel.:553 675 136 (akutní případy)                    

 
 
 








ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – neděle 21. prosince 2014

V neděli 21. prosince 2014 od 17:00 hodin zveme všechny společně si zazpívat vánoční písně       
a koledy k vánočnímu stromu v parku na Náměstí v Sudicích. 

                                                                             Pořádá Obecní úřad Sudice, maminky a zpěváci  



 
 

 
ZABIJAČKOVÉ HODY 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Sudicích připravuje na neděli 28. prosince 2014 od 10:00 hod. 
zabijačkové hody. Prodej a posezení v hasičské zbrojnici v Sudicích. 

                                  
                                                                                         Zve SDH Sudice 
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Sanatoria Klimkovice 

vrátily Miroslava Hvozdíka  
na kurt  
 
Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého 
klienta je hlavním cílem Sanatorií Klimkovice, 
moderních lázní ležících v krásné přírodě a přitom 

čtvrthodinku cesty od centra Ostravy. To je také důvod, proč klimkovická sanatoria nenabízí skluzavky a vodní gejzíry, 
ale celou řadu specializovaných terapií cílených na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi těžké.  
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík z Ostravy. Celý život sportoval, 
hrál tenis, chodil po horách, měl pocit, že v lázních se všichni jen procházejí po kolonádě, popíjejí vincentku               
a odpočívají, což pro něj bylo synonymum nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého 
roku se jeho obtíže vystupňovaly tak, že už i těžce chodil, natož aby běhal po kurtu. Následovala operace a totální 
endoprotéza kyčelního kloubu. A deprese, že místo sportu teď bude vysedávat u televize. Byla ovšem zcela zbytečná. 
„Šlo to ráz naráz. Už osmý den po operaci mě přímo z nemocnice převezli do lázní. První týden rehabilitací jsem byl 
ještě trochu skeptický, ale pak se můj stav lepšil den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík.  
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru, i s ohledem na to, že chtěl zase co nejdříve 
sportovat. Některé dny byl tím pádem po procedurách pořádně utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých 
a s výhledem, že na začátku sezony se zase vrátí na hřiště. Navíc neztratil kontakt s pracovištěm. V lázních měl 
dostupný internet a v případě potřeby se za ním jeho kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv stavit. Daleko to 
neměla ani rodina, což pro něj bylo zvláště důležité, protože mladší dceři je teprve dvanáct let. „Já jsem nemusel 
z nemocnice cestovat někam přes půl republiky, mí blízcí mě mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce 
kolega, co je hrozně na sladké, se pak už sám nabízel, že za mnou zajede s nějakými papíry. Zamiloval si totiž 
lázeňskou cukrárnu se zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík a trochu podezírá svého 
spolupracovníka, že by se mu pravidelné návštěvy klimkovických lázní líbily i v budoucnu. „Jen si bude muset najít 
jiný důvod, protože já už jsem fit!“     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanatoria Klimkovice 
742 84 Klimkovice 
www.sanatoria-klimkovice.cz   
tel: 556 422 111, 556 422 106 
e-mail: recepce@sanklim.cz 
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                                      TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015  
Vážení spoluobčané,  
dne 3. ledna 2015 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 
 
 
 
 

Šťastné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v roce 2015 všem spoluobčanům 

 
                     přeje Obecní úřad Sudice 

 

 
    

    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 

 

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

Ceník inzerce 
Velikost cena 
A4 500,00 Kč  A5 250,00 Kč 
A6 125,00 Kč   A7   65,00 Kč 
 

 

Nezisková organizce,  
   Občanské sdružení 
Kobeřice, Stiborská 40, 747 27  Kobeřice, IČO 27031012 
 
NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 

- Zajištění stravy – rozvoz obědů 
- Pomoc při podávání obědů 
- Pomoc s vedením domácností 
- Zajišťování nákupů, polchůzky  
- Pomoc při osobní hygieně 

mailto:referent@obecsudice.cz

