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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
právě nám začínají poslední dva měsíce roku 2015. Letošní dušičky, na rozdíl od let minulých
proběhly v krásném a slunečném počasí. Sice nás zlobil trošku větřík, ale svíčky na hřbitovech se
daly celkem dobře zapálit a mohli jsme všichni společně, či každý zvlášť, vzpomenout na naše
zemřelé. Většinou se tak konalo v kruhu rodinném, kdy na hřbitovy přijížděli rodinní příslušníci
z blízka či daleka, a zkrášlovali hroby svých zemřelých, nebo jen tak na nich zapálili svíčku a
postáli nad hrobem v tiché modlitbě.
Měsíc listopad začal celkem slunečným počasím. Ráno nás, sem tam pozlobily mrazíky,
příroda se oděla do podzimního hávu a listí na stromech hrálo všemi barvami a krásami
slunečného podzimu. Listí nás sice potrápilo a přidělalo nám práci, s jeho hrabáním a sbíráním,
to ale k opravdovému podzimu a přírodě patří. Měsíc listopad nám také konečně přinesl i nějaký ten déšť, sice ho
nebylo nějak hodně, ale aspoň něco. Jak se říká - „nemusí pršet, hlavně když kape“. Až v poslední dekádě měsíce
listopadu přišla paní zima. Noční mrazíky přešly i v mrazíky denní a v pondělí 23. 11. 2015 v odpoledních hodinách
naši obec poprášil první sníh. Ovšem byl to jen slabý náznak, který se ani neudržel a hned roztál, v noci trošku
zasněžilo a ráno jsme vstávali do lehce bílého rána. Byla to “pozvánka paní zimy”. Sníh se samozřejmě neudržel,
mrazivé počasí vydrželo celý týden až do začátku prosince. Začátek prosince byl ovšem opět jen podzimní, teploty
nad bodem mrazu, trošku deště a sem tam vítr. Zbytek prosince pak byl stejný, v noci trošku mráz, přes den teploty
do deseti stupňů a předpokládá se, že vánoce opět nebudou bílé, tak uvidíme, jaké počasí si pro nás příroda v dalším
období zimy připraví.
V závěru roku se naší obci podařilo dodělat i nějaké projekty z dotací. Kdo šel třeba kolem
Památníku padlých v obou světových válkách na ulici Ratibořské, si možná všiml, že celý
památník prošel mohutnou opravou a očistou. Vypadá dnes úplně jinak než před svou
rekonstrukcí. Došlo ke kompletnímu odstranění nečistot i opravám postav. Poté se památník
naimpregnoval, byly očištěny desky s nápisy padlých a ty byly znovu pozlaceny. Také došlo
k odstranění starších a proschlých stromků, které byly nahrazeny dvěma záhony zimostrázu.
Celkové náklady byly ve výši necelých 140.000,- Kč a dotace z Moravskoslezského kraje
činila 40.000,- Kč. Nakonec zaměstnanci obce opravili chodník a tento památník může být
nadále krásným a důstojným místem padlým vojákům obou světových válek.

Sudický zpravodaj
Slovo starosty:

Str. 2
pokračování ze str. 1

Další akcí pak byla celková rekonstrukce kapličky na římskokatolickém hřbitově. Kaplička byla celkově
zrekonstruovaná, včetně střechy, omítek, okapů či drenáže a nových dlažeb jak uvnitř kapličky, tak kolem ní. Kaplička
dostala i nové okna a dveře. Kaplička nyní může sloužit církevním účelům naší farnosti. Celková rekonstrukce vyšla
na 450.000,- Kč a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 300.000,- Kč. Obec ve spolupráci s naší
farností má v plánu požádat o dotaci i na druhou kapličku stojící v těsné blízkosti, tak aby obě tvořily důstojné místo
na našem hřbitově.
Na začátku listopadu opět proběhl na náměstí sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Opět se sesbíralo
velké množství odpadu, které tak neskončilo někde v kamnech nebo v příkopech kolem naší obce, za což vám všem
hodně děkuji. Kdo třídí odpad, ten šetří své peníze a životní prostředí.
Se začátkem listopadu, začaly i první hony. V sobotu 7. 11. 2015 se na prvním honu sešlo třináct střelců, šest
pomocníků a tři lovečtí upotřebitelní psi. Na honu se pak střelilo sedmnáct
bažantích kohoutů, tři kačeny a dvě lišky. Po honu pak byli všichni hosté a
pomocníci pozváni na tradiční poslední leč.
V sobotu 21. 11. 2015 proběhl na našem katastru druhý bažantí hon.
Myslivci se svými pomocníky, v těžkém terénu nachodili téměř patnáct
kilometrů a bylo uloveno dvanáct bažantích kohoutů, jedna slípka, jedna
srna a jeden statný lišák. Honu se účastnilo dvanáct střelců, šest loveckých
upotřebitelných psů a sedm honců. I po tomto honu, byli všichni pozváni na
poslední leč a příjemné posezení v myslivně našich myslivců.
Naše obec v letošním roce vydala také své první odznaky. Jedná se o
dva druhy odznaků. U obou je na červeném poli na žlutém talíři setnutá
hlava svatého Jana Křtitele. Odznaky se liší svým nápisem “Sudice”, kdy jeden je v modrém a druhý v bílém poli.
Odznaky je možno koupit na obecním úřadě za 46,- Kč za kus.
V neděli 22. 11. 2015 jsme v naší farnosti slavili “krmáš” - 109. výročí vysvěcení kostela svatého Jana Křtitele.
Slavnostní mše už proběhla o týden dříve, krmáš se v naší farnosti slaví vždy 19. listopadu. A tento svátek jsme už
pro příští rok skloubili do jednoho víkendu. Obec si k této oslavě připravila kulturní vystoupení umělecké agentury
Oldřich Kolovrata, který v Sudicích vystoupil společně s Petrem Soósem. Mimochodem tento pán má nádherný hlas.
Celé vystoupení, které trvalo déle než hodinu se jmenovalo - Devatero řemesel, desátá láska. Kdo si udělal chvilku a
společně s námi strávil pár příjemných chvil s hudbou, v sálu U zlatého džbánu, určitě nelitoval.
V jednom z letošních zpravodajů jsem psal, že zaměstnanci obce, pro vytíženost (neustálé sekání trávy) nestíhali
opravovat chodníky v obci. Nakonec se podařilo i to a konečně se opravila druhá strana chodníku na ulici Na Angru,
včetně spojovacího chodníku mezi ulici Stiborskou a Na Angru. Poté se také opravil chodník u Německého památníku
a nakonec také chodník, před bývalou Evangelickou školou. Samozřejmě se zaměstnanci po celý rok starali o
veřejnou zeleň v obci, sekání trávy, úklidu, zalévání zeleně, či pomoc při dotačních projektech. V letošním roce by pak
měli ještě provézt ořez větví kolem hřbitova a obec také provede ořez větví na hřbitově či kácení topolu na hřišti.
Máme také v plánu opět v naší obci založit čapí hnízdo, tak jak tomu bylo v minulosti. Doufáme, že se nám to podaří a
pak si musíme společně držet palečky, aby se čápi v naší obci opět zahnízdili.
V pátek 27. 11. 2015 se konalo v sále restaurace U zlatého džbánu setkání seniorů. Hudbou, zpěvem a mluveným
slovem provázel Josef Melecký se svými dvěma syny s názvem - Trio Melecký. Pro všechny seniory bylo přichystáno
občerstvení v podobě koláčů, vánočního cukroví a také teplé večeře. Každý si také mohl vybrat ze všech druhů
podávaných nápojů. V průběhu odpoledne, byl také poprvé rozsvícen náš vánoční strom v parku. Seniorům byly také
rozdány vánoční dárečky, které si pro ně připravily děti z naší Základní školy. Byly to výrobky, které děti udělaly
z keramiky, a byly vypáleny v nové vypalovací peci, na kterou Základní škole přispěly
všechny tři obce a to Sudice, Rohov a Třebom. Jelikož tyto výrobky děti dělaly
vlastoručně, je každý výrobek pravým originálem. Našim seniorům, tak přejeme do
dalších let hodně zdraví a domácí pohody.
Zaměstnanci obce ještě na konci měsíce listopadu vyčistili mlýnský náhon, a napustili
kluziště vodou. Sice nepředpokládáme, že by mělo hned zamrznout, ale je to náš zvyk,
abychom byli připraveni a v případě mrazivého počasí, mohlo zamrznout naše přírodní
kluziště a děti mohly mít ledovou plochu pro bruslení nebo hokej.
V začátku měsíce prosince byla naše obec několikrát po tmě. Zavinilo to vyzkratování
drátů veřejného osvětlení na ulici Ratibořské. Přišel na to pan Pavel Vaníček, kterému to nedalo a závadu tak dlouho
zjišťoval, až na ni přišel. Ve spolupráci s firmou ČEZ pak proběhla oprava tohoto vedení a to namontováním rozpěrek
mezi volné dráty a ořezu několika větví z lip v blízkosti vedení nízkého napětí. Panu Vaníčkovi děkujeme za odhalení
této závady.
V pondělí 30. 11. 2015 v 19.27 hod. byla jednotka dobrovolných hasičů Sudice vyslána, operačním důstojníkem
k dopravní nehodě do obce Třebom. Devět členů jednotky v krátkém čase vyrazilo na místo události, kde se
dozvěděli, že z havarovaného vozidla utekla osádka a někdo je i zraněný. Velitel zásahu nařídil všem účastněným,
aby vytvořili dvě skupiny a začali v okolí dopravní nehody hledat osádku vozidla. Po chvíli členové jedné skupiny našli
zraněného muže ležet na poli, a ten jim sdělil, že je řidič havarovaného vozidla a že nikdo jiný už s ním necestoval.
Po té byl předán do péče Zdravotní záchranné služby a tím bylo hledání ukončeno.
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Členové jednotky ještě byli nápomocni u vyproštění vozidla z potoka a řízení provozu na přilehlé komunikaci. Místo
zásahu bylo osvětlováno z vozidla CAS osvětlovacím stožárem. Po této činnosti poslal velitel zásahu naši jednotku
zpět na základnu. Akce se účastnili Pavel Plachtzik,Tomáš Halfar, Jakub Josefus, David Vaníček, Jiří Halfar, Pavel
Vaníček, Dalibor Býma, Lukáš Levák a Jan Pavlíček.
Ve středu 9. 12. 2015 nám soukromá firma pana Leifrta provedla rizikové kácení několika stromů. Jednalo se
hlavně o 30 metrový topol na hřišti, pak pokácení jedné lípy u pana Josefuse. Tato lípa již byla uvnitř kmene vyhnitá a
dutá, silný vítr by ji mohl pokácet na budovy v její blízkosti. Proto se kácel i největší topol v Sudicích, ten na hřišti.
Z něj při větších větrech odpadávaly velké kusy suchých větví a ty ohrožovaly nebo ničily blízko stojící budovy a to
nemluvím o bezpečnosti osob. Také došlo k prořezávce lipové aleje na římskokatolickém hřbitově, tak aby se ulevilo
stromům a take, aby se odstranily větve, které rostly hodně do šířky. Při příležitosti kácení topolu na hřišti a po
domluvě s paní Komárkovou došlo k částečnému ořezání olše, která stála v těsné blízkosti topolu. Na její vrchol se
umístilo čapí hnízdo, které vyrobila firma pana Vaníčka. Jestli si pamatujete, tak v Sudicích zhruba před třiceti lety
bylo čapí hnízdo na zahradě pana Kupky na ulici Hlavní, kde každoročně hnízdili a vyváděli mladé čápi. Proto jsme
toto nové hnízdo opět vztyčili v naší obci a budeme držet palečky všem čápům přilétajících z teplých krajin, aby se na
našem novém hnízdě zahnízdili a přiváděli zde na svět své mladé, tak jako tomu bylo v minulosti. Čáp vždy patřil ke
koloritu naší obce. Na odklízení větví a dřeva se bude pracovat ještě i mezi svátky a dřevo z topolu zřejmě použijeme
na táborák, který na hřišti pořádáme při stavění máje či na ukončení prázdnin.
V polovině prosince, se také dodělali práce po skončených demolicích bývalé mateřské a evangelické školy. CETA
Kobeřice nám zde rozvezla zbytek hlíny a oba pozemky vyrovnala tak, aby obě parcely mohli být v budoucnu prodány
pro výstavbu rodinných domků.
Ve středu 9. 12. 2015 si téměř sto tisíc lidí v celé České republice zazpívalo koledy.
Z toho patnáct tisíc lidí jen z Moravskoslezského kraje a mezi tím vším se neztratila ani naše
obec. Se svou hrstkou, skoro třiceti lidí, se přidala ke zpěvu vánočních koled s Deníkem.
Naše obec se k tomuto zpívání přidala poprvé a bylo to krásné zastavení v předvánočním
shonu, kdy si člověk opravdu uvědomí, že se blíží vánoce.
V neděli 13. 12. 2015 se v tělocvičně naší základní školy konal Vánoční jarmark
s vystoupením dětí z naší školy i školky. Tělocvična byla nacpaná k prasknutí, vystoupení
dětí byla nádherná a samotný jarmark nabízel nespočet nádherných vánočních ozdob. A zdá
se mi, že tyto ozdoby, vytvořené dětmi z naší školy jsou rok od roku krásnější. Bylo to krásné
zastavení v předvánočním shonu nejen pro nás dospělé, ale taky pro všechny děti.
Děkujeme všem zaměstnancům školy, kantorům a hlavně dětem za hezké adventní
odpoledne.
A teď se vrátím k článku, který jsem psal v minulém zpravodaji. Nešvar v podobě
pohozených potravin. Na fotografii v tomto zpravodaji můžete vidět pohozený a shnilý
banán, který jsem našel na ulici Ratibořské. Bohužel jsem v tomto týdnu narazil ještě na
další takto pohozený banán. Je to opravdu velmi smutné, že se u nás takto zachází
s potravinami.
Jako každý rok proběhne hned začátkem příštího roku Tříkrálová sbírka - v naší obci proběhne tato sbírka
v sobotu 9. 1. 2016. Skupinky koledníků budou doprovázet dospělé osoby z naší obce.
Vážení spoluobčané, před námi je posledních pár dnů letošního roku. Posledních pár dnů jedné kapitoly našeho
života a hlavně svátky vánoční. Svátky, které by měly být plné pohody, svobody a
míru. Záleží na nás, jaké svátky budeme mít. Jak se říká - „Jaké si to uděláme,
takové to budeme mít“.
Přeji nám všem, abychom si to udělali co nejkrásnější, nejpohodovější. Abychom
byli ve společném kruhu našich rodin, přátel, kamarádů. Přeji nám všem proto
jen to nejkrásnější, pohodu, lásku, mír zdraví a Boží požehnání.
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2016.
Ať světlo Vánoc prozáří nejen následující dny, ale všechny dny následujícího roku.

Petr Halfar, starosta



Pondělí 28.12.2015

- 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
Krmášové hudební odpoledne – uskutečnilo se v neděli 22. listopadu 2015 ▼

Setkání seniorů – pátek 27.11.2015 ▼

Mikulášská nadílka – středa 02.12.2015 ▼

Čapí hnízdo, topol na hřišti a ořez stromů ▼
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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
- 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, 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 a aktivity v MŠ a ZŠ
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 1.1.2016
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 2016 takto:
3
Voda pitná (vodné)
40,70 Kč/m (vč.15 % DPH)
3
Voda odvedená (stočné) 37,18 Kč/m (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 2016 - 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 18. ledna 2016.
-oú



Společenské plesy v roce 2016
V sobotu 16.1.2016

- od 14:00 hod. Maškarní ples pro
děti v tělocvičně ZŠ v Sudicích, zábavný program z klauny, pořádá
sdružení rodičů STROM

V sobotu 6.2.2016 - ve 20:00 hod. Společenský ples Sboru
dobrovolných hasičů Sudice v sále restaurace U zlatého džbánu v Sudicích, pořádá SDH
Sudice, hudba pana Foltýnka
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Co nám přinesla zima.
Začala zima a podzimní barvy v prostorách naší MŠ jsme
pozvolna začali měnit na modrou a bílou. Nastal čas adventu a
s ním přišly i předvánoční přípravy, proto jsme náplň dne více
zaměřili na vyrábění různých dekorací a vánočních ozdob. Použili jsme dostupný přírodní materiál a výtvarné
pomůcky. Vyzdobili jsme třídy, šatnu i schodiště.
Také jsme se začali připravovat a těšit na slavnostní nedělní vánoční odpoledne spojené s vánočním jarmarkem.
Spolu s dětmi jsme připravili výrobky na vánoční výstavku. Svými vkusnými výrobky překvapili i rodiče a úspěšně
rozšířili naši nabídku. Vánoční jarmark byl slavnostně otevřen po vystoupení všech dětí. Byl zahájen volný prodej
perníčků, svícnů, andílků, adventních věnců, sněhuláků, soviček a spousty dalších dekorací. Z bohaté nabídky
a množství vánočně laděných ozdob si měli možnost vybrat a nakoupit všichni návštěvníci jarmarku.
Věříme, že velmi působivé vystoupení dětí a celá předvánoční atmosféra přinesla užitek, radost a přátelskou náladu
všem zúčastněným a hlavně dětem. Potěšil nás zájem a snaha rodičů, které jsou pro nás odměnou a povzbuzením.
Děkujeme dětem a všem, kteří nás podpořili v přípravách na vánoční svátky a přejeme kouzelné vánoce plné pohody
a radostného překvapení.
Kolektiv MŠ




Naši prvňáčci navštívili solnou jeskyni
Už jste někdy byli v solné jeskyni? Děti z 1. třídy se v tomto
zimním počasí vydaly posílit své zdraví a odpočinout si v
Relaxačním centru v Bolaticích. Solná jeskyně je místem
relaxace a odpočinku, děti mohly odpočívat na pohodlných
lehátkách. Připraveny tady byly také hračky, a tak se také
stavělo, prosívalo a tvořilo. Další, naopak sportovní aktivitou, bylo
pro děti cvičení na trampolínkách, tzv. jumping.
Za 1. třídu Mgr. Kateřina Hrubá.
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Škola v Sudicích realizuje projekt podpořen z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Základní devítiletá škola v Sudicích uspěla
v žádosti o projekt „Zruční žáci“ a získala
finanční podporu v částce 212 481,00,- Kč.
Projekt, který probíhá od října do prosince
letošního roku, je zaměřený na výuku dílen a
obnáší nákup vybavení, školení učitele i
realizaci konkrétního výrobku. Díky projektu se
podařilo nejen obnovit zastaralé a nefunkční
vybavení, ale rovněž dovybavit školní dílnu
novým a moderním nářadím. Praktická část
projektu pak byla zahájena 18. 11. 2015
projektovým dnem. Chlapci 6. a 7. třídy se
věnovali výrobě ptačích budek pro školní
přírodovědný kroužek.
Záměrně byl vybrán takový typ výrobku, který mohli žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně
zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci byly žákům
poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Z průběhu realizace
zpracoval každý žák žákovské portfolio, obsahující sebehodnocení žáka a formativní hodnocení
ze strany učitele. Z postupu práce na výrobku byl průběžně pořizován fotografický záznam.
V projektu se tak naplnila slova škola hrou a děti také udělali kus práce pro přírodu.
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Mikuláš ve škole 2015
Protože jsme tento rok už deváťáci, přišla na nás řada, abychom zorganizovali a zrealizovali mikulášskou nadílku
v naší mateřské i základní škole. Musím říct, že to pro nás byla zajímavá výzva. Prvním krokem bylo rozdělit si role.
Samozřejmě, kluci chtěli a tak tedy byli čerty,
holky zase andělé. Mikuláš byl nejvyšší žák
třídy. Kostýmy si obstaral každý sám, jen ten
pro Mikuláše jsme si vypůjčili. Mikuláš si složil
projev, jednotliví učitelé dodali informace o své
třídě a případné dodatečné poznámky.
Důležitým úkolem bylo obstarat nadílku pro
všechny děti (uhlí jsme nerozdávali). Den „D“
nastal 4. 12. v pátek. Nadílka začala 1. třídou,
děti jsme do pytle nebrali, už tak byly některé
dost vystrašené, čerti začali řádit až od 3. třídy.
V mateřské škole dostali čerti příkaz, aby se
drželi za Mikulášem a andělé byli vždy
připraveni přispěchat na pomoc těm nejmenším
a nejvíc vystrašeným. Mikuláš měl autoritu,
andělé byli milí a čerti strašili, kdy měli. Svoji
sladkou odměnu si každý vysloužil. Někoho to
stálo víc úsilí, někoho méně. Samozřejmě, že
nemohlo chybět tradiční špinění nejen dětí, ale i učitelů. Čerti si náramně užili, aby to všichni jen tak nesmyli. Sladkou
odměnu jsme si rozdělili i my, andělé, čerti a Mikuláš a tím jsme oslavili pocit dobře vykonané práce a doufáme, že se
mikulášská nadílka v našem provedení všem líbila.
Adam Lampa, žák 9. třídy


Projektový den ,,Nebe vs. Peklo“
Přestože
Mikuláš
slaví
svátek
v neděli
6.
prosince,
k nám
dorazili
čert
s andělem
už ve čtvrtek 3. prosince. Svatý Mikuláš sice chyběl, ale školní družina byla plná strašidelných čertíků a kouzelných
andílků. Mikuláš je spjat s rozdáváním dárků, ale my jsme si dárečky nerozdávali, pojali jsme den „Nebíčka a
Peklíčka“ pracovně. Kreslili jsme andílky, čertíčky, malovali velké strašidelné „Peklíčko“, prezentovali sv. Mikuláše,
fotili se, smáli se, radovali a poslouchali vánoční koledy… Projektový den Nebe vs. Peklo
se všem dětem i paní vychovatelkám moc líbil.
Děkuji všem dětem za krásné masky andílků
a čertíků.
Ester Medková, DiS.
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Vánoční jarmark
aneb Koření vánoc
Víte, jak voní Vánoce u nás ve škole? Purpurou,
vanilkou, skořicí, kokosem, ale také dětským
očekáváním, radostí a lidským štěstím. O tom se
mohli přesvědčit všichni, kteří se v předvánočním
čase přišli podívat na tradiční „VÁNOČNÍ
JARMARK“. Tato malá předvánoční slavnost, mezi učiteli, žáky a jejich rodiči tolik oblíbená, se celá odehrávala
v přátelské a poklidné atmosféře. Mohli jsme na chvíli zapomenout na starosti všedních dní, vánoční úklid, pečení
cukroví a připomenout si, že Vánoce jsou především svátky radosti, klidu, pohody a úsměvů na rtech všech lidí. Ke
krásné atmosféře přispěl pestrý program, který si pro nás všechny od srdce připravily děti z mateřské a základní
školy. Pásmo písniček, básniček, vánočních tanců i pohádek - 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 prvního a druhého stupně. Velká slova díků
patří rovněž všem rodičům našich žáků ze základní a mateřské školy,
kteří je při výrobě vánočních předmětů podporovali a sami se na výrobě
velkou měrou podíleli. Mezi nabízeným vánočním zbožím jsme mohli
najít vánoční svícny, keramiku, vánoční stromečky… Velkému zájmu
všech hostů se těšila voňavá mýdla s vůní vanilky a kokosu. Všechny
výrobky našich žáků a jejich rodičů byly velice krásné a originální.
V tělocvičně, kde se celý jarmark odehrával, se také vinula
neodolatelná vůně perníčků. Pro všechny přítomné tak byla připravena tvořivá dílna, kde si všichni mohli nazdobit
svůj vlastní perníček. Doufáme, že se Vám tato předvánoční akce líbila a správně Vás naladila na blížící se vánoční
svátky.

Šťastné a veselé Vánoce, spoustu dárků
pod stromečkem a hodně zdraví do nového roku 2016
Vám všem přeje Mgr. Ivana Kobzová
a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Sudice.
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Fotbalové okénko

Závěrečná tabulka po podzimní části III. třída skupina A
1

TJ Sokol Služovice

11

8 2 1 27:13

26

0

2

TJ Sokol Hněvošice

11

7 1 3 29:15

22

0

3

Sk Meteor Strahovice B

11

7 0 4 25:17

21

0

4

SK Komárov

11

6 2 3 26:18

20

0

5

TJ Sokol Závada

11

6 0 5 27:19

18

0

6

TJ Sokol Sudice

11

6 0 5 26:32

18

0

7

TJ Sokol Budišovice

11

5 1 5 19:28

16

0

8

FK Bolatice B

11

4 3 4 27:24

15

0

9

SK Bohuslavice B

11

3 2 6 17:21

11

0

10

SK Moravan Oldřišov B

11

3 1 7 24:31

10

0

11

TJ Sokol Dobroslavice

11

2 2 7 9:26

8

0

12

TJ Slavia Píšť B

11

2 0 9 22:34

6

0

Poslední podzimní zápas Bolatice B – Sudice sobota 31. 10. 2015. Domácí měli vstup do zápasu vskutku
raketový. V 11. minutě šli do vedení, když se z trestného kopu nádherně trefil Jan Šula - 1:0. V 17. minutě zamířil do
brány přímo z rohu Daniel Macura - 2:0. V 38. minutě v samostatném nájezdu přeloboval hostujícího brankáře Ondřej
Langer - 3:0. Hosté snížili v 41. minutě, když Tomáš Zips vysunul Davida Havrankeho, který obstřelil domácího
brankáře - 3:1. Hosté srovnali, ale domácí pak nasázeli čtyři branky. Než se domácí stačili ve druhé půli pořádně
rozkoukat, tak hosté srovnali. V 55. minutě se po rohu dostal odražený balón k Tomáši Riemelovi, který ho napálil pod
břevno - 3:2. O čytři minuty později opět Tomáš Zips našel Davida Havrankeho, který srovnal skóre zápasu - 3:3.
Rozhodující okamžik nastal v 68. minutě, když ve vápně zahrál rukou hostující obránce a nařízenou penaltu s klidem
proměnil Vlastimil Duda - 4:3. O dvě minuty později zvyšoval už na 5:3 Jakub Monberger. V 86. minutě byl vyloučen
hostující Lukáš Hartmann a dílo zkázy pro hosty dokonali během dvou minut Jakub Monsberger a Václav Hrubý, kteří
upravili na konečných 7:3.
Rudolf Rataj (Bolatice B, trenér): My dali rychlé tři branky. Hosté snížili ještě před koncem poločasu a než jsme se
ve druhém rozkoukali, tak hosté srovnali. Pomohla nám penalta, po které jsme vstřelili další tři branky.
Lukáš Kartous (Sudice, obránce): Nastoupili jsme ve slepené sestavě a podle toho to taky vypadalo. Bolatice byly
lepší skoro celý zápas. My jsme se jim v první půli snažili vyrovnat. Ve druhé půli
jsme byli na začátku lepší a srovnali. Pak převzaly otěže opět Bolatice a po
jejich čtvrtém gólu jsme otevřeli hru a dostali další tři branky.
Nejlepším střelcem naší skupiny se po podzimu stal hráč Sudic David Havranke
s 12 vstřelenými brankami. Což je průměr více než jedna branka na zápas.
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

II. Naše Sudice, popis obce
14.

Seznam domů a hospodářství

Tento seznam vznikl ve spolupráci s několika Sudickými občany, obzvláště Alfredem Divischem a Gerhardem
Komarkem.
Přestože byl seznam vyhotoven bez úředních podkladů, nejsou vyloučeny nepřesnosti, eventuelně také chyby.
V přiložené mapce uvedená čísla domů neodpovídají číslům zapsaným v pozemkových knihách, neboť mnohé
domy byly v minulosti také zbourány. Bylo zvoleno postupné číslování. Evangelický kostel je č. 1. Seznam je vytvořen
striktně podle oficielního číslování domů a zahrnuje období počátku roku 1945.
Seznam domů v roce 1945

Pokračování na str. 13
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 12

Pokračování na str. 14
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 13

Pokračování na str. 15
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 14

Pokračování na str. 16
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 15

Díky bezprostředním válečným událostem v květnu 1945 bylo zničeno respektive zhořelo:
37 obytných domů
24 stodol
21 chlévů

Pokračování na str. 17
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 16

Přehled selských hospodářství v Sudicích
(stav leden 1945)

Celkem: 40 selských hospodářství (s koňskými potahy), z toho 23 katolických, 17 evangelických
16 hospodářství s více než 20 ha, z toho mělo 7 hospodářství více než 30 ha = 120 jiter

Pokračování na str. 18
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 17

Přehled zahrádkářských usedlostí, hospodářství s kravskými povozy (stav leden 1945)

Literatur:
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SRAMEK, Rudolf:
WELTZEL, Augustin:




SCHICHOR, Max:
SEIDL, Elmar:




SCHOLTIS, August:
ZIEKRURSCH, Johann:

Die Sozialstruktur in den oberschlesischen Dörfern
Dortmund 1987
Oberschelesische Landbaukunst
Heimatkunde des Kreises Leobschütz
Leobschütz 1914
Mistni jmena na Morave a Slezsky
Band II, M-Z, Praha Akademie 1980
Besiedlung des nördlich der Oppa gelegenen Landes
Verlag von C. Koth, Leobschütz 1891
Gemeinde-Gedenkbuch von Zauditz
Das Troppauer Land
Gebr. Mann Verlag, Berlin 1992
Ein Herr aus Bolatitz Lebenserinnerungen
Hundert Jahre schlesische Agrargeschichte
Breslau 1927
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Co patří do kanalizace, a co ne? Buďme ohleduplní k životnímu prostředí i vlastní peněžence
Do čistíren společnosti SmVaK Ostrava dotéká stále více látek, které do odpadních vod nepatří.
Způsobují provozní problémy, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí
Ostrava, 9. 11. 2015 – V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům,
v kanalizaci ale často končí předměty a látky, které tam rozhodně nepatří. Ty mohou poškozovat potrubí a
další zařízení v kanalizační síti, zatěžují životní prostředí a působí technické problémy při odkanalizování a
čištění odpadních vod. Objem nevhodných látek ve vodě, která přichází do čistíren společnosti SmVaK, se
zvyšuje, čímž se kromě negativních dopadů na životní prostředí komplikuje a prodražuje proces
odkanalizování a čištění.
„Málokdo si při vaření uvědomuje, jak velké problémy v odpadu způsobují oleje a tuky, které do něj po použití běžně
vyléváme. Tukové částice se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe další odpad. Sražený tuk může uvnitř potrubí
vytvořit velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poškozují a ucpávají kanalizační
čerpadla. Tuk se také nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují
korozi. Použité tuky a oleje patří do speciálních kontejnerů nebo do sběrných dvorů,“ říká ředitel kanalizací SmVaK
Ostrava Jan Tlolka. Použité oleje jsou dále recyklovány a mohou najít upotřebení při výrobě energie, jako paliva nebo
například při výrobě kosmetiky. Problémy způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí
zachycují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a
tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají k úklidu. Jen tím přispíváme k jejímu možnému ucpání. Spláchnutím do
WC bychom se také neměli zbavovat potravin a zbytků jídla. Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách
žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně přemnožovat. Kanalizace rovněž neslouží k
likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel, zbytků barev apod. Když se dostanou do odpadní vody, mohou
narušit fungování čistírny a způsobit ekologickou havárii.
„Může se to zdát triviální, ale z našeho pohledu jde opravdu o zásadní problém. Negativní jsou dopady na
životní prostředí, ale také na naši provozní činnost. Látky, které do odpadu nepatří, způsobují technické
problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují, což má ve svém důsledku dopad na každého z nás
v částce, kterou platíme za odvádění odpadních vod (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních
vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět,
jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s celkovou délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na síť je
připojeno více než 525 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod
3
s celkovou kapacitou 279 682 m za den, což odpovídá zhruba 1 milionu obyvatel. V roce 2014 bylo odkanalizováno
3
téměř 28 milionů m odpadních vod.
Co do kanalizace nepatří?
- Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích;
- Pevné předměty
- Zbytky potravin (biologický odpad);
- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…);
- Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.);
- Léky (patří zpět do lékárny)
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Na adresu Obecního úřadu došel poštou milý dopis:









VÝTVARNÉ KURZY v Ostravě a Opavě
Máte potřebu tvořit a nevíte jak na to?



Jste konfrontováni celý den s technickým myšlením a večer potřebujete vypnout?




Chcete relaxovat v příjemně naladěném kolektivu?
Pro dospělé a mládež, začátečníky i pokročilé.
Pro všechny, kteří chtějí tvořit a relaxovat.
Základy kresby a malby.



Kurzy kresby a kurzy malby.



Kurzy intuitivního kreslení a malování.



Kurzy kresby pravou mozkovou hemisférou.



Volná tvorba a pronájem stojanů v ateliéru.
Výtvarné kurzy Ostrava - Ateliér HAMAKA
tel: 604 295 672, e - mail: hamaka@volny.cz
www.FATI.EU

Sudický zpravodaj

Str. 22

Sudický zpravodaj

Str. 23

FARNOST SUDICE VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA SCÉNKU
ZVANOU

VÁNOČNÍ

JESLIČKY

V PODÁNÍ DĚTÍ
NAŠÍ FARNOSTI

NEDĚLE
27. PROSINCE 2015
V 16 HODIN

KOSTEL
SV. JANA KŘTITELE
V SUDICÍCH

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Jana Křtitele o svátcích:
čtvrtek 24.12.2015
pátek 25.12.2015
sobota 26.12.2015
čtvrtek 31.12.2015
pátek 1.1.2016

Třebom
Rohov
Sudice
Rohov
Třebom
Sudice
Sudice
Třebom
Rohov
Sudice
Rohov
Třebom
Třebom
Sudice
Rohov

19:00 hod.
20:30 hod.
22:00 hod.
7:30 hod.
9:00 hod.
10:30 hod.
8:30 hod.
10:00 hod.
15:00 hod.
17:00 hod.
15:30 hod.
14:00 hod.
9:00 hod.
10:30 hod.
14:00 hod.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Vážení spoluobčané,
dne 9. ledna 2016 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 2016
všem spoluobčanům
přeje Obecní úřad Sudice

Ceník inzerce v Sudickém zpravodaji.
Příspěvky do zpravodaje přijímáme na OÚ
v Sudicích.
Propagace činnosti míst. složek, zájm.org.:ZDARMA
Komerční sdělení ve formátu A4
1.000,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A5
750,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A6
500,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A7
250,00 Kč

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete
někomu poděkovat … ? Vaše příspěvky můžete poslat 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.

