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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
je opět začátek měsíce září a já začínám se psaním dalšího čísla našeho zpravodaje. Prázdniny,
dovolené a letní dny se s námi pro tento rok již definitivně rozloučily. A dění kolem nás se
neúprosně dere vpřed. Tady bych se rád zmínil o dění ve světě, které nás bohužel obklopuje
a my se ač nedobrovolně nacházíme na jeho jevišti. Z Afriky se do Evropy valí hordy uprchlíků.
Proč - média nás zásobují různými informacemi a my sami nevíme, co je na tom pravdy. Ano, kdo
z nás může vysvětlit, že matka vezme do rukou své ani ne roční dítě, do igelitky si sbalí pár
nejnutnějších věcí a s tím vším se vydává přes moře do Evropy, kde sama neví, co ji zde čeká
a jestli se tam vůbec ve zdraví či živá dostane. Nejsem zastáncem toho, aby náš stát přijímal
všechny uprchlíky, když už tak by si měl vybírat, ovšem jak chcete vybírat, když vůbec neznáme
jejich osud, život či zdraví. Když už tady jsou a chtějí tady žít, měli by oni respektovat naši kulturu, mravy či víru. Kdo
chce žít s námi v Evropě, měl by přijmout i naše zákony. Kdyby nebylo potřebných, nikdo by nikam neutíkal. Naši
rodiče a prarodiče taky utíkali před frontou na sklonku II. světové války. Po skončení války se ovšem vrátili do svých
rozbořených vesnic, opravili rozbité domy, zaseli znovu svá pole a začali opět žít tam, kde se narodili.
Počasí se v září odvíjelo dle předpovědi. Hned 2. 9. se ochladilo, ale další dny pak byly celkem teplé, ovšem
v neděli 6. 9. jsme se probudili do rozpršeného studeného rána. A počasí pak bylo jako na houpačce - teplo, déšť,
chladno, ale důležité určitě bylo, že aspoň trochu začalo pršet, protože vláhy je třeba. Naše zahrádky a pole jsou
vyschlá a zem je popraskaná. Vláhu určitě uvítají třeba houbaři. V druhé polovině září přišlo několik nočních bouřek,
které nám třeba na ulici Ratibořské vypálily hned čtyři kusy veřejného osvětlení, jinak bylo počasí celkem moudré, jak
se na září sluší. Koncem měsíce se nám celkem ochladilo a začala topná sezóna v našich domácnostech.
Neznamená to ovšem, že bychom měli do kamen házet kde co, když už topíme pevnými materiály - jako je “šlam
nebo flot”. Určitě je to lepší, než nějaké plasty. Začátek topné sezóny tomu dal hodně za pravdu,
kdy se v naší obci občas nedalo ani dýchat. V letošním roce jsem zase pro změnu já ani
nezpozoroval, kdy od nás do teplých krajin odlétly vlaštovky, prostě byly najednou pryč. Odletěly
vlaštovky a my jsme se ocitli z léta přímo v zimním období. Druhá dekáda října začala velmi
studeným víkendem a i začátkem týdne, kdy dokonce na horách či na Karlovarsku spadl první
sníh. Zbytek října už byl spíše podzimní, počasí se střídalo se sluníčkem, deštěm, či mlhou,
prostě podzim je tu ve své plné parádě.
Začátkem září zaměstnanci obce vykopali drážku na elektrický kabel a zabetonovali základy sloupu elektrického
osvětlení u nástěnky na římskokatolickém hřbitově. Pan Baránek poté nainstaloval nový sloup a zapojil elektrickou
energii. Nové osvětlení tak může nyní sloužit všem návštěvníkům hřbitova. Zároveň se začalo s opravou brány vjezdu
na faru, kdy došlo k celkové opravě vjezdu, brány i vrat. Nová brána již funguje a na její renovaci se podíleli p. Dostál
a p. Hluchník z Rohova, p. Vaníček a p. Jurečka ze Sudic a také zaměstnanci naší obce. Doufejme, že nová brána
bude dobře sloužit všem v naší farnosti.
V neděli 6. 9. 2015 se konaly v naší družební gmině Pietrowice Wielkie
v Krowiarkach Dožinky gmine. Obec byla krásně nazdobena a místní občané zde
vystavovali všechny produkty své zemědělské činnosti. Každá obec se v průvodu
obcí prezentovala vyzdobenou zemědělskou technikou a také krásnými
dožínkovými korunami. Průvod projel celou obcí i vedlejší osadou, kde se vysvětil i
nový kříž a také dožínkový oltář. Poté proběhla v místním kostele mše svatá za
poděkování za letošní úrodu a zde jsme také převzali jako zástupci obcí dožínkový
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chléb. Bohužel ten jsem ovšem neuměl předat Vám všem do naší obce, ale aspoň předávám slova wujta Pietrowic
Wielkich pana Andrzeje Wawrzinka, který naši obci přeje vše dobré a abychom nikdy neměli nouzi o “chléb náš ve
zdejší” a tím netrpěli hladem ani nouzí. Dožínky pak pokračovaly po společném obědě kulturním vystoupením a
oslavou zdárně zakončených žní.
Jak možná víte, zaměstnanci obce vždy v pátek vyvážejí odpadkové koše z naší obce. No a je to někdy síla, jak si
my lidé vážíme potravin. Kromě dětí, které ve školní jídelně dostávají u oběda různé ovoce, které se pak povaluje
různě pohozené před školou nebo po obci. Pamatuji si, že jako dítě jsem chodil nakupovat do
obchodu “Jednota” a před vánoci bylo v prodeji jižní ovoce jako banány, pomeranče nebo
mandarinky a prodavačka se zeptala, kolik je nás doma a podle toho jsme dostali počet kusů
daného ovoce, teda když jsme měli štěstí a peníze. Dnes mají naše děti všeho moc a ovoce se
pak povaluje různě po obci. Ale co jsem chtěl říct o těch odpadkových koších - různě v nich
naši zaměstnanci nacházejí např. celý bochník chleba, kilogram točeného salámu, balení
salámu zalité v igelitu a podobně. Takže nejen naše děti, ale už i my dospělí si nevážíme
potravin, které si sami kupujeme. Něco to hovoří o stavu naší společnosti.
A přidám ještě jeden nešvar. V příkopě za telefonním vysílačem za naší obcí směrem na Třebom před dolinou, jste
našli pokus o černou skládku, kdy zase nějaký “chytrák” nevěděl co s odpadem a prostě a jednoduše, to co měl
vysypal do příkopy. Naši zaměstnanci toto uklidili, ale bohužel zde nenašli žádný důkaz, podle kterého bychom mohli
najít pachatele tohoto nešvaru. Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši všímavost. A byl bych rád, kdyby jste vy občané
dále s námi v takových případech spolupracovali a děkuji Vám za to.
V sobotu 26. 9. 2015 pořádali naši dobrovolní hasiči v prostorách hasičárny vinobraní. Příjemné posezení
s dobrým vínem z Jižní Moravy, burčákem a několika druhy bílého a červeného vína, bramborovými placky, steaky,
pohodou, klídečkem a nakonec i hudbou u kytary. Takhle na mě působila pohoda v kruhu přátel při posezení
u dobrého vína. Všem pořadatelům z řad hasičů děkujeme.
V neděli 4. 10. 2015 se v Bolaticích konalo XVIII. Setkání chrámových sborů Hlučínska. Na tomto setkání se
představily chrámové sbory z Bolatic, Hlučína, Kravař, Štěpánkovic, Kobeřic, Chuchelné, Hati, Sudic a Píště. Kostel
svatého Stanislava v Bolaticích byl naplněn do posledního místečka. Samotný koncert trval necelé dvě hodiny a byl
zakončen společnou písní všech chrámových sborů, diváci odměnili toto vystoupení bouřlivým potleskem ve stoje
a účinkující museli u závěrečné písně dokonce i přidávat. Bylo to krásné nedělní odpoledne strávené při poslechu
krásné hudby zpěváků našeho krásného Hlučínska. Další chrámové sbory budeme v příštím roce pořádat v naší obci
a doufám, že i v Sudicích bude taková krásná atmosféra jako letos v Bolaticích.
V pátek 16. 10. 2015 proběhl na našem obecním úřadě seminář “Dýchejme čistý vzduch”, kterého se účastnilo 16
občanů naší obce. K tomuto semináři patřilo nejen to, jak je ovzduší a proč na Hlučínsku znečištěno, ale také to, jak si
za dotaci pořídit nový kotel vyšší emisní třídy, které budou nutné mít všichni již ve svých domácnostech po roce 2022.
S již dnes zastaralými kotly na ruční přikládání se nebude moci topit vůbec, pod pohrůžkou vysokých pokut. V příloze
dnešního zpravodaje se vám dostane i tištěná příručka, která vám pomůže vše pochopit, či vám poradit. Také na
stránkách obce www.obecsudice.cz v sekci aktuality najdete prezentaci jak na to.
Naší obec oslovila firma Max Bögl Ostwind CZ s.r.o. Tato firma by ráda
na katastru naší obce provedla měření na směr a sílu větru. Tyto měření by
poté byly využity pro možnou výstavbu 1 až 6 větrných elektráren na našem
katastru. Lokalita pro tato měření byla vybrána na severní straně obce,
lokalita Rudnik, kde dva soukromí zemědělci nabídli této firmě pozemky pro
tuto výstavbu. Větrné elektrárny mají určitě své výhody a nevýhody. Určitě
se změní ráz krajiny a také její okolí, protože budou v prostoru vykukovat
třeba tři stožáry s elektrickými turbínami a vrtulemi. Musejí ovšem stát od
nejbližšího stavení ve vzdálenosti 1000m, síla hluku od větrných elektráren
nesmí přesáhnout 40 decibelů u prvního stavení. Vše dopředu podléhá
různým výzkumům a povolením, bez kterých se tyto zařízení nedají
postavit. I samá realizace může trvat 6 až 8 let. Pro obec to ovšem může
znamenat i finanční přínos, kdy z každého takového zařízení mohou do obecního rozpočtu plynout peníze pro naši
obec dosti potřebné. K těmto “pro” i “proti” by měla proběhnout i veřejná jednání, na kterých budete moci vyjádřit své
názory k výstavbě větrných elektráren na katastru naší obce. Své názory, můžete ovšem již dnes zasílat na OÚ a to
jakoukoliv formou, písemně, ústně či electronicky. Může se také do budoucna stát, že větrné elektrárny budou kolem
našeho katastru stát a mi to nijak neovlivníme a k tomu ještě nebudeme mít z těchto zařízení žádný finanční přínos.
Jeden takový větrný park má stát na katastru obce Krzanowice a to v okolí vedlejší polské obce Pietraszyn.
Nejen z vašich stížností, ale i z jednání našeho zastupitelstva, jsme poslali několik dopisů na vedení Obvodního
oddělení policie v Kravařích a také na Okresní ředitelství policie v Opavě. Jednalo se hlavně o průjezd těžkých vozidel
naší obcí, nebo také rychlosti všech vozidel projíždějících naší obcí, a to na většině ulic. Výsledkem toho je, že se
nyní můžeme častěji setkávat s činností složek PČR v naší obci. Doufám, že to nebude jen na přechodnou dobu
a dopravní situace se v naší obci zklidní.
Jak jistě víte na ulici Stiborské u kluziště je jeden dopravní retardér. Projíždějící vozidla si z této překážky moc
nedělají a i zde stížnosti občanů sílí. Když jsme na Stiborské ulici tento retardér umísťovali, tak byla prvně anketa, zda
tento retardér umístit a kde. Tentokrát se ptám znovu, zda chcete na této ulici další retardéry, kde je nejlépe umístit,
tak aby vás neobtěžovaly svým hlukem. Vaše názory opět přijímáme písemně, telefonicky i ústně.
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Jelikož se blíží konec měsíce října, chci Vám do dalšího období, a dá se říct, že už to bude období předvánoční,
popřát hodně zdaru. Nenechejme se strhnout předvánoční horečkou, ale zkusme si období předvánoční a přípravu
svátků užít v kruhu svých blízkých, bez stresu a shonu. Vánoce jsou obdobím setkávání rodin a domácí pohody, pod
stromečkem by měl být hlavně klid a mír, a kdyby nám tam Ježíšek nadělil kupu zdraví, bylo by to asi to největší
překvapení. Takže pohodu, klid a zdravíčko.

Motto: Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si
ji užít.“ Jan Werich.
Petr Halfar, starosta

Opavský a Hlučínský deník spolu
s OC Breda & WEINSTEIN Vás zvou na

KABELKOVÝ A KRAVATOVÝ VELETRH
13. listopadu od 15.00 hodin

Darujte kabelku na dobrou věc!
Sběrná místa:
15.00 - zahájení veletrhu
17.00- autogramiáda s Markem Stromským, vítězem 125. ročníku
Velké pardubické, autogramiáda fotbalistů SFC OPAVA a
basketbalistů BK OPAVA •
19.00 - dražba vybraných kabelek a VIP kravat pod záštitou
ČESKÉ MISS EARTH 2015 Karolíny Mališové
V průběhu celého odpoledne vystoupí tanečníci Dance4life
Výtěžek z akce půjde na léčbu malého Matyáška. www.matytodokaze.cz
» FITNESS PEPA
» Redakce Opavského a Hlučínského deníku
» Restaurace na Sokolce
» Ps Café
» CUKRÁRNIČKA Hana Marethová, Vodní 173, Vítkov
» Bavaria Fitness
» budova MÚ, ul. Partyzánská 229, Budišov nad Budišovkou
» Městská knihovna Kravaře, Bezručka 10
» budova MÚ Bolatice




Akce na listopad a prosinec:
Neděle 15.11.2015
Neděle 22.11.2015

- Sudický krmáš – mše svatá v 8:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
- odpoledne v 15:00 hod. v sále restaurace U zlatého džbánu kulturní vystoupení „Devatero řemesel,
desátá láska“, pořádá OÚ Sudice

Pátek 27.11.2015

- Setkání seniorů – od 15:00 hod. s vystoupením Josefa Meleckého v sále restaurace U zlatého
džbánu, pořádá OÚ Sudice

Středa 2.12.2015

- Mikuláš – od 17:45 do 18:15 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích, po mši svaté

Neděle 13.12.2015

- Vánoční jarmark – od 14:30 hod. v ZŠ Sudice – pořádá ZŠ a MŠ Sudice

Neděle 20.12.2015

- Zpívání u vánočního stromu – od 17 hod. v parku na náměstí v Sudicích – pořádá OÚ Sudice,
maminky a zpěváci

Neděle 27.12.2015

- Vánoční turnaj v šipkách – od 13:30 hod. v sále restaurace U zlatého džbánu, kategorie děti, mládež
a dospělí – pořádají Saláti Sudice

Úterý 29.12.2015

- Předsilvestrovský fotbal – v 10 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, ženatí proti svobodným – pořádá TJ
Sokol Sudice

Středa 30.12.2015

- Předsilvestrovský hokej a bruslení – od 12:00 do 15:00 hod. Buly Aréna Kravaře – pořádá obec
Sudice společně s obcí Rohov a hasiči Rohov

Sudický zpravodaj

Str. 4



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, účasti na soutěžích, vinobraní
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci při fotbalových zápasech
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
- Sdružení STROM za akce pro děti
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti
- všem účastníkům semináře „Dýchejme čistý vzduch“
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


Dýchejme čistý vzduch
Ovzduší na Hlučínsku patří, mimo jiné, take vlivem spalování nekvalitních paliv v zastaralých kotlích dlouhodobě k nejvíce znečištěným v
celé České republice. Stát i kraj již nyní finančně podporuje výměnu starých kotlů za nové!
Na neuspokojivý stav znečištění ovzduší a odpadů na lidské zdraví reaguje současná legislativa následujícím způsobem:
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vyžaduje provozovat kotle, které plní stanovené emisní parametry. Kotle na pevná paliva používané
v domácnostech (o tepelném příkonu od 10 do 300 kW), musí dle tohoto zákona splňovat od 1. září 2022 parametry 3. emisní třídy.
Mohou se používat pouze paliva, splňující požadavky na kvalitu paliva stanovenou v emisní vyhlášce, paliva určená výrobcem daného
zdroje nebo uvedená v povolení provozu zdroje vydaném krajským úřadem v případě výjmenovaných zdrojů.
Zákon zakazuje spalovat v těchto kotlích hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky (tzn. méně kvalitní pevná paliva).
Zákon nově stanovuje take pravidelné kontroly kotlů, které budou probíhat jednou za dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba.
Ministerstvo životního prostředí poskytuje tzv. Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí v programovacím období
2014 – 2020. Zde mohou peníze z evropských fondů čerpat přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá
paliva za modern nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární system.
Aktuální informace:
Moravskoslezský kraj – www.iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi
Ministerstvo životního prostředí – www.mzp.cz
Lokální topeniště – www.lokalni-topeniste.cz
Státní fond životního prostředí – www.sfzp.cz
V tomto čísle zpravodaje naleznete letáček k tomuto projektu.
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Obr. ▼ Nová brána na faře

Obr. ◄▲ Kácení lípy u pískovny







Oprava památníku padlých v obou světových válkách z let 1920 a 1992


Naše obec získala na opravu tohoto památníku dotaci z Moravskoslezského kraje ve
výši 40.000,- Kč. Prostřednictvím tohoto projektu se Moravskoslezský kraj účastní na
zabezpečení péče o válečné hroby v Moravskoslezském kraji v souvislosti s pilotním
projektem „Zachování a obnova historických tradic v Moravskoslezském kraji“.

















Obr. ▲Celkový pohled před opravou


Obr. ▲Celkový pohled po opravě

Obr. Detaily památníku
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Divadlo Smíšek v MŠ a ZŠ
Dne 9. 9. 2015 nás již tradičně navštívili herci divadélka Smíšek. Pozvání přijali i
žáci z první a z druhé třídy naší základní školy. Kamarád Smíšek nás přivítal
v pohádce „Jak neuměl Honza do pěti napočítat“. Maminka měla trápení se svým
synem Honzou. Byl tuze lenivý a všechno nechal na své mamince. Jednoho dne se
Honza musel vydat do světa, aby se naučil pracovat. Potkal loupežníky a ti ho vzali do služby. Musel jim
přepočítat lup.
S pomocí moudré sovy a dětí
se naučil počítat a poznal
opravdové přátele. Na konci
pohádky se s námi přišel
rozloučit kamarád Smíšek.
Děti dostaly sladkou odměnu.



Námořnický den v MŠ
Dne 16. 9. 2015 jsme vpluli do nového školního roku s námořníky a piráty. Děti od samého
rána plnily úkoly. Vyrobily si
pirátské čepice, složily si svůj
pirátský pokřik a postavily si loď
s plachtami a kompasem. Děti si
samy zvolily dva kapitány, kteří
se střídali ve velitelských povinnostech. Po vyplutí lodi
na ostrově našly mapu s pirátským pokladem, ale dříve
než se k pokladu dostaly, musely splnit úkoly. Za
odměnu je čekala plná truhla s pokladem.
Děkuji svým kolegyním za zorganizováním tohoto dne a
hlavně chci poděkovat dětem za pěkně strávený den
v nádherných kostýmech. Posuďte sami, jak moc jim to
slušelo.
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DEN V PŘÍRODĚ
Ve čtvrtek 17. září 2015 zavládlo slunečné letní počasí a naše škola
ho využila k příjemné změně. Děti šly do školy bez aktovek, jen
s baťůžky a dobrou svačinkou. Ano, ten den jsme všichni vyrazili do
přírody. Poznávali jsme dopravní i turistické značky, určovali směry
a pozorovali nejrůznější cíle okolo nás. Nohy jistě nikoho nebolely,
všichni si tu pohodu v přírodě bez učení náramně užívali. A svačinka
venku obzvláštně zachutnala . Celý den jsme si i díky zářijovému
sluníčku krásně užili a do školy jsme se vraceli příjemně unaveni.
Mgr. Michal Kunický



Beseda „Dýchejme čistý vzduch!“
Sdružení obcí Hlučínska si připravilo informační besedu pro žáky hlučínských základních škol
v rámci projektu Dýchejme čistý vzduch! Lektor pan Jakub Kubačka přijel 23. září 2015 i do
naší školy a žáci II. stupně se zábavnou formou dozvěděli důležité informace o kvalitě ovzduší
na Hlučínsku a o třídění odpadů.
A co nás překvapilo? Že obce na Hlučínsku mají nejhorší kvalitu ovzduší na území ČR, a jaký
vliv má toto znečištění na naše zdraví. Že kvalitu ovzduší regionu ovlivňují obyvatelé sami
svým chováním a samotným přístupem k problematice ekologického vytápění a spalováním
nekvalitních tuhých paliv.
Cílem projektu je u žáků a občanů Hlučínska posílit ekologické myšlení a vést k zodpovědnosti
ke svému zdraví a k životnímu
prostředí, ve kterém žijí. A tříděním
odpadů a ekologickým vytápěním
bychom ke zlepšením čistoty ovzduší
mohli přispět…
Ing. Hana Nováková
učitelka PŘ a CH
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Drakiáda školní družiny aneb
Mohou draci létat v bezvětří?
V Sudicích proběhla ve čtvrtek 22. října oblíbená soutěž v pouštění
draků. I když předpověď počasí slibovala našim drakům alespoň
lehké fouknutí, nakonec to s větrem žádná velká sláva nebyla. Draci
se sice vznášely maximálně pár metrů nad zemí, ale našim dětem
to vůbec nevadilo. Kvůli větru si nikdo náladu zkazit nenechal.
Naopak… Děti běhaly, co jim síly stačily. A draci je na slovo
poslouchaly, a tak žádný drak ani dráček neskončil na stromě,
střeše ani za plotem. Děti si „dračí odpoledne“ náramně užily. A čí
draci doletěli nejvýše?
1. místo – Martin Komárek (3. třída)
2. místo - Lukáš Obrusnik (3. třída)
3. místo – Lenka Hluchníková, Andrea Vávrová
Všem vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast . Těšíme se…tak zase příště…
Ester Medková, DiS.


Průvod broučků
V pátek 23. 10. 2015 se uskutečnil, jako každým rokem, průvod
broučků. Tentokrát je doprovázeli dva motýli Emanuelové a Maková
panenka (Petr a Prokop Hartmannovi, Nela Býmová). Začátek průvodu
byl u naší školy a školky, kde jsme se všichni sešli v hojném počtu.
Spousta dětí s lucerničkami, maminky s kočárky, tatínci a také
babičky. Průvodem nás také provázela hudba dětských písní
z místního rozhlasu. Cílem naší cesty bylo fotbalové hřiště, kde nás
čekala spousta napečených koláčů od našich maminek. Na zahřátí
dostaly děti čaj, pro dospělé byl připravený svařák a káva. Celou akcí
nás doprovázela dobrá nálada a odměnou byla radost našich
nejmenších.
Chtěla bych poděkovat maminkám za krásné kostýmy pro děti a napečení koláčů, obecnímu úřadu za hudbu, TJ
Sokolu za přístřešek pro děti, školní jídelně, restauraci U zlatého džbánu, Hance Svobodové a Hance Bolacké
a hlavně bych chtěla poděkovat všem, kteří nás přišli v tento den podpořit. Děkujeme.
Radka Malchárková


EKOŠKOLA
V letošním školním roce se naše škola přihlásila do
mezinárodního vzdělávacího programu EKOŠKOLA.
Jeho
hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad své školy
a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí
ve škole a jejím okolí. Založíme EKOTÝM, který analyzuje
ekologický stav školy, a naplánujeme opatření, která v průběhu
školního roku realizujeme. Průběžně se ve výuce budeme učit
o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy,
šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita). A nakonec se
budeme snažit získat mezinárodní ocenění a vlajku EKOŠKOLA.
Držte nám palce.
Ing. Hana Nováková
učitelka přírodopisu a chemie
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ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Luční 131, 747 25 Sudice,
tel. 608 867063

X. ročník střeleckého závodu,
O putovní pohár Reného Vitáska,
který se konal 19.9.2015 na střelnici v Sudicích
Letos se scházíme už po desáté na střeleckých závodech. Zavání to trochu
nostalgií, ale skutečně, deset let není krátká doba od zahájení onoho memoriálu,
kdy si všichni vzpomeneme na našeho kamaráda a člena naší organizace.
Samotný závod byl trošičku veselejší nebo spíše bohatější na ceny. Letos totiž získal absolutní vítěz nejen poukaz
na dvoudenní víkendový pobyt ve Vellness hotelu Bahenec, ale získal také krásný pohár, který zůstává v jeho
vlastnictví. Ten putovní bude jeho pokut příští rok obhájí vítězství. Tento pohár věnovali rodiče Reného Vitáska k již
uvedenému desátému ročníku.
Tak jako každým rokem je nedílnou součástí závodů pěkné počasí, které nám skutečně vyšlo.
Letos se na závody dostavilo o osm střelců méně než v minulém roce. Zřejmě to bylo zapříčiněno konáním dne
NATO v Ostravě.
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Vitáskové, která nás poctila svou návštěvou a zhostila se předání cen.
Rovněž děkuji manželům Hradilovým za poukaz na víkendový pobyt. Poděkování patří i panu starostovi, který přispěl
upomínkovými cenami a výpomocí při přípravě areálu střelnice na závody.
I letos byl průběh střeleckého závodu zachycen na několika fotografiích, které lze shlédnout na stránkách obce
Sudice : www.obecsudice.cz (firmy a spolky – Střelecký lub Sudice ) a samozřejmě je pořízen i kamerový záznam,
který pořídil pan Pečinka : http://www.crtv.cz/2015-09-27-sudice-strelecka-soutez.html
Kategorie MUŽI:
Kategorie ŽENY:

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

Lubomír Šimek
Jiří Popek
Roman Klemisch
Petra Šimková
Pavla Janečková
martina Václavíková

Suché Lazce
SSK Orlová Poruba
SSK Hradec n/Moravící
Suché Lazce
Opava
AVZO Píšť

276 bodů
273 bodů
269 bodů
266 bodů
237 bodů
210 bodů

Pár fotografií
z akce




Petr Weimann v.r.
Předseda ZO AVZO TSČ ČR SK Sudice
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Fotbalové okénko
Neděle 6.9.2015, Sudice – Služovice. V 27. min. vypálili hosté asi z 30 m překvapivou
střelu, která přelobovala domácího brankáře Kryštofa – 0:1. V 37. minutě dorážka Petra
Kubjatky – 1:1. Ve druhém poločase pokračovala vyrovnaná hra.V 87. min. nechytatelná střela do našíi branky –
1:2. Hosté si tak domů vezou šťastné vítězství.
Radim Molnár (Sudice, trenér): Výborný zápas, který se hrál nahoru dolů. Zápasu by slušela remíza. My dostali
bohužel rozhodující branku až v samém závěru.
Petr Pardy (Služovice, vedoucí mužstva): Těžce vydřené vítězství. Sudice potvrdily, že doma hrají výborný nátlakový fotbal.
Neděle 13.9.2015, Budišovice – Sudice. Budišovice hrozily převážně z brejků, které vychytal brankář Petr Kubjatko, který byl
nucen se postavit do branky, když našim chyběl brankář. Ve 30. minutě – 1:0, závěr poločasu a hlavička Davida Havrankeho – 1:1.
V 80. min., centr Tomáše Riemmla k Davidovi Havrenkemu - 1:2. V 85. min. po dlouhém výkopu brankáře Petra Kubjatka, do sítě
domácích hrdina dne David Havranke – 1:3.Sudice si tak připsaly do tabulky důležité tři body.
Jaromír Zima (Budišovice, trenér): V první půli se hrál vyrovnaný zápas. Ve druhé nás soupeř zatlačil a strhl vítězství na svou
stranu. Lukáš Kartous (Sudice, obránce): První poločas byl vyrovnaný z obou stran. Ve druhé půli odešly Budišovice fyzicky
a bylo otázkou, kdy dame gól. To se nám podařilo až v 80. min.Pak jsme přidali ještě jeden.
Neděle 20.9.2015, Sudice – Dobroslavice. V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal z obou stran. V druhé půli už na hřišti
dominovaly Sudice. V 67. min. napálil po centru Davida Havrankeho do branky hrající trenér Radim Molnár – 1:0. V 83. minutě
umístil Tomáš Riemmel mezi nohami hostujícího brankáře míč do sítě – 2:0, o minutu později kličkou zavěsil do branky David
Havranke – 3:0.
Lukáš Kartous (Sudice, obránce): První poločas byl vyrovnaný. Ve druhém Sudice dominovaly a z mnoha šancí proměnily tři
a zaslouženě zvítězily. Dušan Knopp (Dobroslavice, trenér): První půle byla vyrovnaná. Ve druhé nás soupeř zatlačil a začal
proměňovat své šance. Poslední dvě branky však vsítil až v zavěrečné pětiminutovce. Zvítězil zaslouženě.
Sobota 26.9.2015, Strahovice B – Sudice. V 12. min. odpískal rozhodčí pokutový kop ve prospěch domácích – 1:0. V 16. min. –
2:0. Sudice zahodily pár šancí, v 67. min. – 3:0, celkové skóre 5:0. Tomáš Hanzlík (Strahovice B, trenér): Zápas zase tak
jednoznačný nebyl. Do 30. min. jsme byli lepší než soupeř, pak už byla hra vyrovnaná. Nás vysvobodila třetí branka, výhra je
přesto zasloužená.
Lukáš Kartous (Sudice, obránce): Dvacet minut byl soupeř lepší, vstřelil dvě branky, hra se pak vyrovnala. Ve druhé půli jsme byli
jasně lepší, nevyužili jsme však své šance, které by nás vrátili do zápasu.Strahovice vytěžily z minima maximum. Po třetí brance
v naší síti se utkání víceméně dohrávalo a my ještě inkasovali další dvě branky.
Neděle 04.10.2015, Sudice – Hněvošice. Sudicím se dařila kombinace a hrozily ze standartních situací. V 13.min. jsme vedli
brankou Davida Havrankeho 1:0, v 22. min. Tomáš Kalmus umístil míč k tyči – 2:0, 39. min. přímý kop Pavla Hermanna – 3:1, o 2
min. později opět David Havranke – 4:1. V 64.min. se nešťastně zranil náš kapitán Tomáš Kalmus. V 65. min. jsme dostali branku
– 4:2, celkové skóre 4:3.
Lukáš Kartous (Sudice, obránce): V první půli jsme byli lepší, měli jsme zápas pod kontrolou, Hněvošice potom začaly vice hrozit,
snížily, ale jen na 4:3. David Křempek (Hněvošice, trenér): Zasloužená prohra, dneska nás nepodržel brankář, který zavinil tři
branky.
Sobota 10.10.2015, Bohuslavice B – Sudice. Po prvním poločase se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Rozhodující okamžik
- 67. min., kdy se na polovině hřiště zmocnil míče David Havranke, obehrál stopera a prostřelil brankáře – 0:1.
Dalibor Vitásek (Bohuslavice B, trenér): Sehráli jsme nešťastný zápas, bohužel jsme nedali branku a soupeř ano. Lukáš Kartous
(Sudice, obránce): Vyrovnaný zápas z obou stran, my jsme dali branku, soupeř ne.
Neděle 18.10.2015, Sudice – Píšť B. Naši přikovali hosty k jejich pokutovému území
a obléhali jej jako středověký hrad. Do vedení však šli hosté – 0:1.Po rohovém kopu
bylo srovnáno na 1:1.Po krásné akci Tomáše Riemla jsme šli do vedení – 2:1, další
branku vsítil náš kanonýr David Havranke – 3:1, pak se prosadil Lukáš Kartous – 4:1.
Hosté snížili na 4:2, do poločasu padly ještě další dvě branky Tomáše Riemla a Davida
Havrankeho - 6:2. V druhé půli hosté snížili na 6:4, našim se podařilo díky Pavlovi
Baránkovi a Tomáši Zipsovi vstřelit ještě dvě branky – 7:4.
Lukáš Kartous (Sudice, obránce): Kluci z Píště přijeli jen o deseti, celý zápas to byla
hra na jednu branku, góly jsme dostali po našich chybách. Petr Liška (Píšť B, brankář):
Přijeli jsme jen v deseti se čtyřmi dorostenci v sestavě. Domácí nás přehráli, čtyři góly
dali z rohu, protože měli výškovou převahu.
Sobota 24.10.2015, Oldřišov B – Sudice. Po první půli se šlo do kabin
s jednobrankovým vedením domácích – 2:1. V 47. min. byl vyloučen Michal Kryštof,
z následujícího přímého kopu – 3:1. V 55. min. byl vyloučen po druhé žluté kartě další
náš hráč, Michal Pitra, přesilovka a bylo to 4:1. O tři minuty později hosté zvýšili na celkových 5:1.
Daniel Hartoš (Oldřišov B, trenér): První poločas byl vyrovnaný, my jsme vedli 2:1, pak dostali hosté dvě červené karty a my dali
dvě rychlé branky. Díky červeným kartám jsme zaslouženě vyhráli. Lukáš Kartous (Sudice, obránce): První poločas vyrovnaný,
domácí proměnili o jednu šanci více než my. Ve druhé půli jsme dostali dvě červené karty v relativně krátkém sledu za sebou
a nebylo co řešit.
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

II. Naše Sudice, popis obce
13.

Sudické nářečí

Sudice byly od svého založení až do novější současnosti německou obcí. Všichni obyvatelé mluvili bezchybně
spisovnou němčinou a jako hovorově používali německé nářečí, takzvanou „Zauditzer Plottdeitsch“ (sudickou dolní
němčinu). Tak tomu bylo po staletí. Kolem roku 1220 přinesli němečtí osadníci, kteří založili obec, také svůj jazyk
a kulturní zvláštnosti do svého nového domova. Němečtí osadníci přišli sice do moravského prostředí, ale zachovali si
svůj jazyk. Když byly Sudice založeny, mluvili osadníci jen nářečím. Jiná němčina, spisovná němčina jako úřední
jazyk do té doby neexistovala.
Když se ve zprávě Sudického magistrátu z roku 1861 praví, že „hovorový jazyk je nekvalitním nářečím“, pak není
toto hodnocení správné, protože nepřihlíží dostatečně k vývoji. Říká se, že Sudické nářečí je franckým dialektem.
Může tomu tak být, neboť podíl prvních osadníků z francko-duryňské oblasti je na našem území přece jen celkem
vysoký. Rozdíl v nářečí mezi Třebomí, Rozumicemi, Sudicemi a jinými obcemi se dá vysvětlit z rozdílného původu
osadníků a ze svérázu, že se v jazyce a kultuře zachovalo po staletí to prapůvodní. Je logické, že díky tomu, že
Sudice patřily do roku 1742 k České Koruně, a že Sudičtí statkáři byli většinou příslušníci moravských šlechtických
rodů, a že úředním jazykem byla po dlouhou dobu čeština – že to všechno mělo vliv na jazykovou situaci.
Během doby husitských válek a v období poté ztratilo mnoho obcí, které byly založeny jako německé osady, svůj
německý jazyk. Důvody jsou různorodé a nemohou teď být blíže vykresleny. Na Opavsku se oproti tomu zachovaly
německé osady, které leží mezi Opavou, Pilszczem, Sudicema a Kietrzem. Do roku 1945, tedy v dlouhém období 725
let, měli obyvatelé Sudic vždy vztah k různým jazykům. Spolužití němčiny, moravštiny, češtiny a polštiny patřilo
k normálu a nebylo ničím zvláštním.
Zhruba do roku 1330 byla hovorovým jazykem latina, oficelním úředním jazykem byla moravština, čeština. Od roku
1330 do 1430 byla němčina jazykem dokumentů, obzvláště podporována kancléřem císaře Karla IV., Janem
z Neumachtu, který byl 1331-1380 knížecím biskupem v Olomouci. Vyvinul kancelářskou řeč, která měla výrazný vliv
na vývoj spisovné němčiny. V této době byli Čechy a Morava prakticky dvojjazyčné.
1450-1530 byla dokumentárním a úředním jazykem v celém Horním Slezku čeština, diky tomu, že se polština ještě
nevyvinula do podoby spisovného jazyka. Od roku 1530 pod vládou Habsburgů byla obzvláště podporována němčina.
Přesto je skutečností, že v Krnovském knížectví, ke kterému Sudice patřily, byla předepsána do roku 1673
a v knížectví Opavském do roku 1755 právně čeština jako úřední jazyk.
Také po připojení k Pruskému státu roku 1742 byla hovorovým jazykem ve většině sousedních obcí buď
moravština nebo polština.
Po 150 letech příslušnosti k Prusku udalo v Ratibořském kraji při sčítání lidu roku 1990 jako svůj mateřský jazyk
49,5% polštinu, 39,3% moravštinu a jen 11,2% němčinu. V Hlubčickém kraji 6,7 % polštinu a 9,9 % moravštinu. Jen tři
obce v Ratibořském kraji, a sice Sudice, Třebom a Gródczanki byly německé. Jazyk a národní sebevědomí nebyly ve
shodě. Také s polským nebo moravským přízvukem se zpívalo: „Jsem Prus, znáte mé barvy…“.
Po připojení k České Republice 4. února 1920 se v Sudicích vytvořila malá česká menšina složena z úředníků.
Vzájemný společenský život můžeme označit do roku 1935/36 jako zcela normální. Napětí se objevilo teprve po
volbách roku 1935.
My sami jsme měli jako děti německých škol od roku 1935 jednou nebo dvakrát týdně češtinu jako cizí jazyk.
Bohužel ale chyběla patřičná motivace, jinak bychom určitě akceptovali také češtinu jako důležitý nástroj vzdělávání a
porozumění mezi národy.
Z období mezi lety 1920 a 1938 zde můžeme uvést několik kuriozit. Když jel Sudičan na trh do Ratiboře, pak měl
umět polsky, v Hlučíně moravsky, v Ostravě česky, v Opavě česky a moravsky. Samozřejmě se mohl dorozumět
německy, ale jazyk trhovců nebyla převážně němčina. Když se roku 1936 na dobytčím trhu v Hlučíně smlouvalo, pak
to byla hatmatilka ve všech jazycích, ale Sudičané si přesto věděli rady a „dělali kšefty“.
V Sudické “plottdeitsch“ najdeme samozřejmě také spoustu slov slovanského původu, která se stala stálými výrazy
v hovorové řeči.
V praxi zde docházelo ke stejnému míchání jazyků jak to známe z moravštiny, se spoustou německých přejatých
slov.
Tam kde po staletí existovaly vedle sebe různé jazyky, je jazykové míšení mnohých výrazů něčím zcela
přirozeným.
Není možné zde vykreslit různorodost, zvláštnosti a různé podmínky. Na to by člověk musel být jazykovědcem.
Žili jsme v Sudicich v jazykovém prostředí, kde se v praktickém každodenním životě mluvilo třemi jazyky a všechny
tři zde byly používány ve formě dialektu či nářečí. Němčina jako „Zauditzer Plottdeitsch“, moravština jako „po
moravski“ a polština jako „wasserpolnisch“.
Pokračování na str. 12
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 11

Dnes se v Sudicích už nářečím téměř nemluví. Sudická „plottdeitsch“ se stala mrtvým jazykem, díky tomu že se už
nepoužívá.
Alfred Divisch sebral několik slov, které jsou obsahem dokumentace, ale to nestačí k tomu, aby byla zachována
slovní zásoba.
Ernst Gottzmann (Hämones Ernst) zpracoval soubor básní v Sudickém nářečí. Bohužel byla v dokumentaci
zveřejněna jen část.
Není daleko doba, co „Zauditzer Plottdeitsch“ bude zajímat jen vědce, neboť jazyk, kterým se nemluví, nelze ani
uměle udržet při životě. Bylo by dobré, kdyby mnohý jazykový dokument zůstal zachován, snad jako sbírka archívu
obce Sudice.
Literatura:
 SCHOLTIS, August :













Ein Herr aus Bolatitz, Lebenserinnerungen
Paul List Verlag, München 1959
GOTTZMANN, Ernst: Heimatgedichte
v Sudické dokumentaci
DIVISCH, Alfred:
Zauditzer Mundart
v Sudické dokumentaci
CELLBROT, Gerhard: Die Sozialstruktur in den oberschlesischen Dörfern
Dortmund 1987
HELMIGK:
Oberschlesische Landbaukunst
HOFRICHTER, Robert: Heimatkunde des Kreises Leobschütz
HOSAK, Ladislaw:
Místní jména na Moravě a v Slezsky
SRAMEK, Rudolf:
Band II, M-Z, Praha Akademia 1980
WELTZEL, Augustin: Besiedlung des nördlich der Oppa gelegenen Landes
Verlag von C. Koth, Leobschütz 1891
SCHICHOR, Max:
Gemeinde-Gedenkbuch von Zauditz
SEIDL, Elmar:
Das Troppauer Land
Gebr. Mann Verlag, Berlin 1992
SCHOLTIS, August:
Ein Herr aus Bolatitz, Lebenserinnerungen
ZIEKURSCH, Johann: Hundert Jahre schlesische Agrargeschichte
Breslau 1927

Pokračování příště
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INTERSTAR BIKE TEAM
opět v akci…
Rok s rokem se sešel a na náš tým čekala pravidelná alpská výzva, na kterou se
vlastně celý rok těšíme. Tentokrát jsme vyrazili ve čtyři ráno ve čtvrtek 4. září v takovéto sestavě: David VANÍČEK, Tomáš
ZIPS, Dalibor BÝMA, Radim ŠVARC, Martin WEIMANN, Miloš PALUDA, Martin
KONEČNÝ, Lukáš MARTINEC, Marek SLAWIK, Petr KAŠNÝ, Jirka HALFAR a Kuba
JOSEFUS. Mezipřistání nás ve čtvrtek čekalo v německém Rosenheimu, kde probíhaly pivní
slavnosti, na které jsme se samozřejmě všichni těšili. S chutí jsme si dali nějaký ten tuplák
německého „piva“ a něco málo dietního k snědku – přece jenom jsme jeli jezdit na kolech. Cestu
k Janě do Interstaru nám začal znepříjemňovat déšť, který nevěstil nic dobrého. Předpověď nebyla
nějak oslňující a každý z nás kvitoval, že má sebou zimní čepici a rukavice.
V pátek 5. září po ranní rozcvičce a krátkém desetikilometrovém protažení svalů během
posjezdovce, jsme se vydatně nasnídali. Už při snídani jsme zaregistrovali, že cyklistický bůh existuje a s ohledem na ty stovky
kilometrů co jsme museli urazit, se rozhodl, že mraky rozfouká. Teplota kolem osmi sice nic moc, ale bylo přece jen devět hodin
dopoledne. Trasa byla už předem naplánována při večerní trachtaci, a protože nás čekal ukrutný terén, nenechali někteří z nás nic
náhodě a vybavili se bezpečnostními prvky, až by jim to záviděl kde jaký sjezdař…a zbytku týmu tím vyrazili dech. Vyrazili jsme
směr Saalbach, kde
jsme využili lanovky Kohlmaisgipfelbahn a všichni vyjeli na vrchol Kohlmaiskopf,
který je vysoko
1794 metrů nad mořem. Ušetřili jsme se všichni brutálního stoupání, ale některým to
neudělalo zrovna nejlépe, zřejmě jejich tělo toužilo po tříhodinovém šlapání do
kopce. Cesta lanovkou znamenala pro některé i velké zklamání. Žít v domnění, že
jeho americké kolo se samozřejmě vyrábí v USA a při cestě lanovkou najít na kole
nápis, že je vyrobeno v Kamboži, to by porazilo nejednoho drsňáka. Ale on to ustál…
Z vrcholku jsme pokračovali nádherným singltrekem, vedoucím stále v nadmořské
výšce kolem 1700 metrů a dlouhým kolem 6-ti km až na nevyšší bod Großer Asitz,
který vyčnívá v úctyhodných 1914 metrů. Úzká cestička plná kamenů, kořenů a bahna
dala zabrat nejednomu zdatnému cyklistovi na špičkovém endurovém kole, natož našincovi na
trekingovém bicyklu s úzkými plášti. Po výjezdu na nejvyšší bod dne, už následoval úžasný desetikilometrový sjezd, zpestřený
hlubokým bahnem a Kožakovým defektem, až do Leogangu. Sjeli jsme
tak více jak 1200 výškových metrů a brzdy dostali pořádně zabrat.
Z Leogangu to bylo už jen pohodové ježdění po cyklostezkách a
trasách, které tam jsou snad všude!!! Cesta nás vedla přes Lenzing,
Saalfelden, Pfaffenhofen, Mitterhofen, Maishofen do Zell am See, kde
jsme objeli celé jezero a v oblíbené kavárně si dali kafíčko s výhledem
na tu nádheru kolem. Po kafíčku už jen následoval sprint a dokazování
si jak jsme rychlí až na hotel. Celkem jsme v pátek ujeli 73 km,
nastoupali 1700 metrů, s průměrnou rychlostí 18,5 km/hod., průměrnou
teplotou 18,8 st. (ráno 9 odpoledne až 26). Trvalo nám to celkem 8
hodin z toho přímo na kole
3:50 hodin. Maximálku při
sjezdu jsem měl já 71,1 km – sjezd z Großer Asitzu a řeknu vám…bylo to o držku.
Byl to parádní pátek a ten kdo ovládal počasí se nad námi slitoval a dopřál nám
možnost užít si to na maximum. Luxusní večeře z vyhlášené hotelové kuchyně byla
už jen tou pověstnou třešničkou na dortu.
Sobotní počasí už ovšem od rána dávalo najevo, že předpověď je předpověď a
když už to tak dlouho předpovídali, tak to musí prostě propršet. Ani naše upřené
pohledy na nebe nedokázaly mraky odehnat a skutečně celý den propršel. Nejsme
však z cukru a odpoledne jsme vyrazili i přes tu nepřízeň a zimu, která panovala. Vyrazili jsme pohodovou jízdou opět směrem
Saalbach a potom pokračovali na Hinterglemm a Lengau, kde jsme už měli vodu, písek a bahno snad úplně všude. Proto jsme to
po 15-ti km otočili a fofrem se vrátili celí promrzlí zpět. I tak jsme ujeli 30 km, nastoupali 392 metrů, s průměrnou rychlostí 20,3
km/hod a průměrnou teplotou 8,9 st. Trvalo nám to celkem 1:52 hodin, z toho na kole 1:26 hodin. Nejvyšší bod 1140 metrů nad
mořem byl za Lengau, kde jsme se otáčeli. Zkřehlí jsem si tak do sytosti mohli užít všechny
sauny, co jsou v hotelu k mání. V odpočívárně jsme se potkali s legendou, panem CHE
GUEVAROU (alkohol), kterého jsme ztrestali do poslední kapky. Unavení ze sauny a opět skvělé
večeře, jsme usínali jako mimina.
V neděli už jen snídaně, loučení, slzy a cesta domů. A jaké jsme si vzali tentokrát ponaučení?
Nevěřte předpovědím počasí!!! Všichni se už těšíme na příští rok, kdy tomu dáme mnohem více.
Za INTERSTAR BIKE TEAM - Miloš Paluda
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!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Obecní úřad Sudice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden

v sobotu 7. listopadu 2015 na těchto stanovištích:

NÁMĚSTÍ V SUDICÍCH

v době od

8:00 do 11:00 hod.

(před bytovým domem č. p. 38)
Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesunuta do další obce.
V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených místech odpady v následujícím sortimentu:

- olejové automobilové filtry - plechovky se zbytky barev - monočlánky - autobaterie - zářivky, výbojky - znečištěné láhve
a sklo od chemikálií - zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky - staré kosmetické přípravky - staré léky - vyjeté
motorové oleje - ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla - plastové obaly a nádoby od škodlivin - olejem, vazelínou,
barvami znečištěné textilie - fotochemikálie - ojeté pneumatiky - obaly od sprejů - televizory - rádia - ledničky - domácí
elektrospotřebiče - matrace - WC mísy - umyvadla - koberce - linolea - kočárky - křesla - gauče atd.
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty.
Jelikož tyto sběry budou v obci organizovány každoročně 2x, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích,
kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.
Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s..


Třídění odpadů se stává
součásti životního stylu
Náš kraj za rok 2014 dosáhl 5% meziročního nárůstu výtěžnosti
tříděného sběru plastů, papíru, skla a nápojového kartonu. Třídění odpadů se stává
přirozenou součástí životního stylu obyvatel kraje. Na jednoho obyvatele Moravskoslezského kraje tak připadalo
v uplynulém roce bezmála 19 kg vytříděné hopapíru, 11 kg plastu, více než 10,5 kg skla a 0,5 kg nápojového kartonu.
Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET láhve. Z 30 recyklovaných PET lahví vznikne jedna dětská
fleecová mikina, na tričko jich stačí pouze 10. PET lahve jsou součástí mnoha dalších výrobků, se kterými přicházíme
do styku. Ze směsných plastů se vyrábějí např. plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny podél rychlostních
silnic a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlaždice. Z vytříděných plastů se také vyrábějí dětské
klouzačky nebo prolézačky.
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – láhve na minerálky, mléko a pivo, zavařovací sklenice a různé
skleněné výrobky. Z pěti běžných skleněných láhví se dá vyrobit nová váza. Sklo se také používá jako přísada do
speciálníh druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací a podobně.
Papír se převážně recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem se může použít až 7x. Další možností jeho
recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsi do stavebních hmot. Dobře využitelný je nápojový karton. Kromě
nového papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa
sádrokartonových desek nebo při stavbě montovaných rodinných domů. Z 15 ks kartonů od džusu nebo mléka se
v papírnách vyrobí tolik papíru, že vydá na jedno dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice
na televizi.
Možností jak využít vytříděný odpad je opravdu mnoho. Aby se dal odpad z našich domácností dále využít, je
důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, zelené, někde i bílé kontejnery, které
jsou navíc označeny nálepkami podle toho, co do nich patří.
Letos bylo v kraji distribuováno dalších více než 500 kontejnerů na separovaný odpad. Z celkového množství se tak
na konci roku dostaneme k počtu téměř 22 000 ks nádob na tříděný odpad.
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V Bolaticích proběhlo již XVIII. Setkání
chrámových sborů regionu Hlučínska!
První říjnové nedělní odpoledne patřilo na Hlučínsku již tradiční
akci Setkání chrámových sborů, jehož pořadatelství se letos
ujala obec Bolatice ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Bolatice. Místní kostel sv. Stanislava se tak rozezněl
nádhernými tóny v podání 9 chrámových sborů z regionu.
Postupně se ve vystoupení vystřídaly: Chrámový smíšený sbor sv. Matouše a sv. Hedviky při farnosti Hať, Chrámový
sbor při kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích, Mladší chrámový sbor Štěpánkovice, Chrámový sbor při kostele sv.
Vavřince v Píšti, Chrámový sbor při kostele Povýšení sv. Kříže v Chuchelné, Chrámový sbor sv. Cecílie Hlučín,
Chrámový sbor při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kobeřicích, Chrámový sbor při kostele sv. Bartoloměje
v Kravařích a Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava v Bolaticích. Výbornou tečkou na závěr bylo společné
vystoupení všech chrámových sborů se známou písní „Ó Pane náš“ od Věry Martinové, kterou si se zpěváky s chutí
zapěli i mnozí posluchači. O kvalitě předvedených výkonů i oblíbenosti této akce svědčil závěrečný nekonečný
potlesk i ze strany diváků. Děkujeme proto všem chrámových sborům za nacvičení skladeb a výborné pěvecké
výkony a Římskokatolické farnosti
Bolatice a obci Bolatice za výbornou
organizaci
a
přípravu
krásného
nedělního odpoledne.

Za Sdružení obcí Hlučínska
Mgr. Lenka Osmančíková




Hasičské vinobraní
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KRMÁŠOVSKÉ ODPOLEDNE

DEVATERO ŘEMESEL
DESÁTÁ LÁSKA
zábavný pořad
Líbivé písně velmi známých světových i českých skladatelů, hra na kytaru a klavír, krátké povídky
a básně – provází humorné vyprávění netradičních příběhů ze života dvou přátel – sólisty opery a
operety Slezského divadla v Opavě, nositele státní divadelní ceny, učitele hudby a zpěvu –

pana Petra Soóse a Oldřicha Kolovrata –

dlouholetého výzkumníka a pedagoga, člověka renesančního typu, který se vedle řady řemesel
dlouhodobě věnuje i umělecké tvorbě – výtvarné, literární, ale také hudební a divadelní. Oba
protagonisté se rozhodli zábavným způsobem propojit jejich zdánlivě rozdílné životní osudy a dostat se
skrze ně k životní hodnotě nejvyšší – k pravé podobě lásky – největší a nejkrásnější schopnosti
člověka

neděle 22. listopadu 2015 v 15.00 hod.
sál restaurace U zlatého džbánu Sudice
vstupné - zdarma

Umělecká agentura

O.K. ART WAY


VÁNOČNÍ JARMARK
spojený s vystoupením žáků ZŠ a MŠ
v neděli 13.12.2015 od 14:30 hod. v ZŠ a MŠ Sudice
Přijďte si s námi užít příjemné adventní odpoledne.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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 emailem 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.

