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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
aniž jsme se nadáli, čas v letošním roce už opět ukrojil svůj díl. Uběhly první dva měsíce dalšího
roku, roku 2016. Snad je k nám čas i osud nakloněn a naše dny prožíváme v klidu a pohodě. Rád
bych ještě shrnul události v naší obci, za uplynulé období a také se ještě vrátil i do loňského roku.
Počasí přes vánoce bylo teplé a teploty v tomto čase nadprůměrné. Už dva dny před
silvestrem přišel mráz. Mrazík nám vydržel přes silvestra i Nový rok a hned o prvním víkendu
v neděli 2. ledna si udělal letošní maximum. V noci bylo až úctyhodných -18°C, poté mrazy
polevily, na Nový rok jsme se také dočkali lehkého sněžení a děti to okamžitě využily k sáňkování
a druhého ledna se už bruslilo na našem přírodním kluzišti. V úterý 5. ledna napadl další sněhový
příděl, kdy napadlo něco kolem tří centimetrů. Sníh a led nám vydržel do 10. ledna, kdy přišla obleva a teploty se
dostaly i v noci nad nulu. O dalším víkendu, v sobotu 15. ledna přišel další poprašek sněhu a teploty se opět i přes
den dostaly pod nulu. Předposlední lednový víkend se počasí opět vyřádilo, v pátek se teploty dostaly na -16°C,
v sobotu začalo hustě sněžit a napadlo asi 5 i více cm sněhu, v neděli přišla obleva s teplotami nad nulou a deštěm.
Škoda sněhu, kterého bylo tak akorát na zimní sporty, rychle roztál a byl pryč. Zbytek ledna i začátek února byl spíše
jarní, trošku deště, trochu větru. V únoru byly teploty většinou nad bodem
mrazu, připomínalo to takové dušičkové počasí - sychravo, deštivo, ale dá se
říci, že na únor bylo “teplo”.
Před vánočními svátky na “zlatou” neděli, jsme se společně setkali při
zpívání u vánočního stromu v parku. Opět se nás sešlo dost. Jak to u této
akce bývá, v parku se prodávalo svařené víno, děti si mohly vzít teplý čaj a
také se rozdávalo jmelí, a taky mě upozornil jeden z malých zpěváčků: “Pane
starosto, a kde máte prskavky?” Tímto se dětem omlouvám, že jsem na ně
zapomněl a příště jim to určitě vynahradím . Akce to ovšem byla velmi
krásná a příjemná, kdy si umíme společně odskočit od předvánočního shonu
a zazpívat si vánoční koledy.
V neděli 27. prosince 2015 se v kostele svatého Jana Křtitele odehrálo divadlo s názvem Vánoční jesličky. Příběh
o narození Ježíška v podání dětí z celé naší farnosti včetně Třebomi, byl velmi dojemný a krásný, kostel byl snad
naplněný více než na mše o Vánocích. Dětem a také všem dospělým, kteří se na tomto vystoupení podíleli, patří
upřímné díky.
V pondělí 28. prosince 2015 se konal v sále restaurace U zlatého džbánu tradiční turnaj v šipkách a hned v úterý
29. prosince se fotbalisté rozloučili se sportovním rokem - zápasem “ženatí proti svobodným”. Tento tradiční zápas
má za sebou již dlouholetou historii. Na obou stranách se sešli dvě fotbalové jedenáctky a svobodní měli i několik
náhradníků. Začátek zápasu byl celkem vyrovnaný, ovšem v jeho průběhu začali ženatým proti svobodným docházet
logicky síly. Mladí byli rychlejší a agresivnější v souboji o míč, ženatí zase hráli s rozumem a citem. Výsledek 2-4 pro
svobodné není až tak důležitý, mnohem důležitější je, že se nikdo nezranil a zápas se dohrál v duchu “fair play”. Po
zápase došlo k tradičnímu hodnocení sezóny u pivka a guláše a tady už
nekompromisně vyhráli ženatí .
Ve středu 30. prosince 2015 pak proběhlo v Kravařské Buly aréně bruslení a hokej.
Ten začal chvilku po dvanácté, zápasem Sudice – Rohov. Musím říct, že kdybychom se
nespojili s Rohovem, tak si ani nemáme proti komu zahrát, protože i tak bylo na každé
straně jen po devíti hráčích. Ovšem kdo přišel, ten si zahrál a kolik padlo branek, to už
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se nikdo nedoví, na obou stranách jich bylo strašně moc a určitě zde nebylo důležité skóre ale to, že jsme si ten hokej
zase po dlouhé době zahráli. Hned po hokeji a úpravě ledu přišlo na řadu volné bruslení a z obou obcí se zde sešlo
hodně příznivců tohoto krásného sportu. Ledová plocha byla plná dětí a bruslařů, na ledě bylo opravdu veselo.
V letošním roce se na tomto bruslení společně podíleli obce Sudice, Rohov a dobrovolní hasiči z Rohova. Všem kdo
přišli, se to určitě líbilo.
V tuto středu, 30. prosince se také konal poslední bažantí hon. Na honu se sešlo devatenáct střelců, sedm
loveckých upotřebitelných psů a devět honců. Krásná procházka zmrzlou krajinou přinesla i hezký úlovek v podobě
sedmnácti bažantů, pěti zajíců, jedné slípky a lišky. Po honu byli pak střelci včetně všech pomocníků a i pejsků
pozváni na poslední leč, kde ukončili i myslivecký rok.
V lednu se konaly dvě Valné hromady - hasičů a sportovců, obě nebyli volební,
takže se ve výborech či vedení nic nezměnilo. Spolky si provedly kontroly účetnictví,
vyhodnotily uplynulý rok a naplánovaly akce na rok letošní. V obou složkách dosáhli
určitého stupně úspěchů.
V tělocvičně základní školy se konal v lednu maškarní ples sdružení STROM a ZŠ
a MŠ, který se tradičně povedl a jde vidět, že nové složení tohoto sdružení se již plně
aklimatizovalo a čeká ho plno práce a úspěchů. O maškarním plese se dovíte více
uvnitř tohoto zpravodaje.
Hned začátkem ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Do ulic se vydaly čtyři skupiny
koledníků pod vedením dospělých osob. Naši koledníci, ale i dárci se opravdu činili, a i když před
Tříkrálovou sbírkou proběhla na sociálních sítích negativní reklama na tuto akci, v Sudicích byla
rekordní a nasbíralo se u nás v obci 26.055,- Kč. Je to o tři tisíce korun více než v loňském roce a
nejvyšší sbírka v Sudicích vůbec. Tato negativní reklama se ovšem promítla v celkové sbírce
Charity Hlučín, kdy byla celková sbírka nižší, ovšem jen o nějakých sedm a půl tisíc korun. Hlučínská charita tak
v letošním roce vybrala 1.854.475,- Kč, z toho zůstane Charitě Hlučín 65%, což dělá úctyhodnou částku 1.205.409,Kč. Všem koledníkům a dárcům děkujeme.
Začátkem února se konal v naší obci jediný ples a to dobrovolných hasičů. Samozřejmě bylo vyprodáno a určitě
bylo i více zájemců, než se na ples dostalo. K poslechu i tanci hrála hudba pana Foltýnka, hasiči si připravili velmi
bohatou tombolu a samozřejmě nechybělo tradiční vystoupení v podání samotných hasičů, tentokrát na téma
Nastěnka a Ivánci. Vystoupení samozřejmě sklidilo bohatý potlesk a vystupující museli přidávat jako v divadle. Takže
letos jen jediný ples, ovšem překrásný - děkujeme všem pořadatelům.

V lednu letošního roku se dožila paní Anna Petrusová
zasloužilého věku 90 let. A je v naší obci nejstarší občankou. I když jí
zdraví nedovoluje samostatný pohyb, její rodina o ní úctyhodně
pečuje. Paní Petrusové ještě jednou srdečně blahopřejeme.
Na náměstí vedle potravin Tempo stojí kontejner na použité
ošacení. Za celý loňský rok se nám podařilo do tohoto kontejneru odevzdat
necelé tři tuny ošacení, které tak může dále posloužit potřebným lidem.
Zároveň tak neskončí na skládkách nebo někde pohozené v příkopech.
Všem dárcům děkujeme.
Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli a první dva měsíce roku 2016
jsou za námi. Zima ač byla, jaká byla, bude brzo končit a s jejím koncem přijde snad krásné jaro. Do dalších měsíců
Vám přeji plno pohody, žádné nehody, hlavně zdraví a pevné nervy.

Motto: „Nikdy nesoupeř s blbcem…! Stáhne tě na svoji úroveň a tam Tě převálcuje svými zkušenostmi…“
Petr Halfar, starosta


Akce na další období:
Čtvrtek 03.03.2016
Neděle 13.03.2016
Čtvrtek 17.03.2016
Pátek 18.03.2016
Sobota 19.03.2016
Pondělí 28.03.2016

Neděle 17.04.2016
Sobota 30.04.2016

Velikonoční vyrábění v MŠ (pro celé rodiny)
Vítání jara Mařoch, sraz v 15 hod. v Sudicích na náměstí, průvod obcí ke splavu, tam
zapálení Moreny a její vhození do vody, pak zpět průvod obcí s letečkem a
přivítání jara v obci
Velikonoční prodej v MŠ v 15:30 hod.
Vítání občánků v 16 hod. na obecním úřadě v Sudicích
Hodina země – vypnutí veřejného osvětlení od 20:30 do 21:30 hod.
Koňská procesí v Polsku – Pietrowice Wielkie – kostel Svatého kříže od 13 hod. – průvod
z obce ke kostelu Svatého kříže (stáří 348 let), zde mše svatá a poté zpět
do obce, kde bude další kulturní program
Biřmování v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích, v 10:30 hod.
Stavění máje a pálení čarodějnic, od cca 19 hod. v Sudicích na hřišti TJ Sokol Sudice
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Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče
voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc
děkujeme!
Spoluobčanům
- za zametání, úklid chodníků a cest
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…)
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, pořádání plesu
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády
- 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, za
pořádání akcí mezi svátky
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti
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


Kontroly kotlů v domech mohou začít napřesrok
Mohou přijít i bez ohlášení, na základě vlastního podezření nebo na
udání od jakékoliv fyzické či právnické osoby. Ale musejí mít v ruce nějaký
důkaz, nejčastěji videozáznam či fotografii. Když je nepustíte dovnitř, hrozí
vám pokuta až 20 tisíc korun, případně až 50 tisíc korun, pokud vyjde
najevo, že ve svém kotli topíte „nelegálním" palivem.
Úředníci obcí s rozšířenou působností dostanou do ruky účinnou metlu na
majitele domů, kteří šikanují okolí spalováním odpadků či jiných škodlivých
látek.
Důvodné podezření
Jak přesně? Kontroly úředníků přímo v domech budou probíhat podle znění
zákona o kontrole. „Ke kontrole bude moci dojít jen na základě důvodného
opakovaného podezření, kdy v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců dostane správní orgán, většinou asi obec
s rozšířenou působností, podnět ke kontrole. Ten podnět může přijít od občana či firmy, nebo kontrolu může iniciovat
při důvodném podezření i samotný úřad. Správní orgán se pak rozhodne, jak zareaguje. Buď mu důkazy nepřijdou
jako dostatečné a odloží to, nebo může majitele nemovitosti obeslat a vyzvat k podání vysvětlení, nebo zahájí
řízení," uvedl již dříve pro Deník ministr životního prostředí Richard Brabec. Než tedy dojde k samotné fyzické
kontrole přímo v domě, dostane dotyčný hříšník „varovnou obsílku" z úřadu. Když to nepomůže a černý dým se bude
dál valit z komína, přijde kontrola. „Pokud člověk kontrolu domů nepustí, nebudou se nikam násilím vlamovat. Na
druhou stranu, jestliže člověk odmítne přes předchozí upozornění kontrolu umožnit, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun.
Stejně tak, pokud kontrola spalinových cest či popela prokáže, že se topilo odpadem, hrozí dotyčnému pokuta až
50 tisíc korun," vysvětlil ministr Brabec.
Topení odpadky
Česko má problémy s lokálními topeništi dlouhodobě, právě nevhodné spalování je největší měrou odpovědné za
obsah rakovinotvorných látek v ovzduší. Obce jsou však nyní na opakované „čmoudily" krátké. Jeden dva domy topící
odpadky přitom dokáží zlikvidovat čistý vzduch v celé obci.
I proto stát masivně podporuje výměnu starých kotlů za nové. Do roku 2022 musí topeniště změnit kvůli přísnějším
podmínkám až 420 tisíc domků. Nynější kotlíkové dotace by mohl nový kotel zaplatit až 100 tisícům domácností.
Od roku 2017 navíc, kromě kontroly v domech, začne platit další důležitá a již dříve přijatá změna:
Domácnosti budou na vyžádání úřadu obce s rozšířenou působností povinny předkládat revizní zprávu
o revizi a seřízení kotle. V případě jejího nepředložení hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Platnost revize přitom
bude dva roky.
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Vánoční jesličky
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Hasičský ples 2016

Zábava výborná, hudba skvělá, tombola bohatá, co dodat….
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky

MAŠKARNÍ PLES 2016
Tak se nám rok s rokem sešel a znovu nastala sezona plesů a bálů. Na svůj tradiční Maškarní bál se každý rok
těší i naše děti. Ten letošní se konal 16. 1. v místní tělocvičně. Organizace a přípravy se ujalo sdružení rodičů
STROM a ZŠ a MŠ Sudice. Vše propuklo ve 14 hodin. Sešlo se nám asi 50 masek všeho druhu, rodiče i děti si dali
záležet. A jak se děti bavily? Tancovaly při hudbě DJ MARKA. S velikou chutí se zúčastňovaly všech připravených
soutěží a her. Největší úspěch a nadšení určitě vzbudily soutěže, při kterých soutěžili rodiče proti dětem. Vrcholem
večera, kterého se děti nemohly dočkat, byla jistě také bohatá tombola. Pokračovala volná zábava při hudbě za
vydatné pomoci veselých klaunů. Věříme, že každé dítě odcházelo domů zdravě unavené, ale plné zážitků a
spokojené.
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MŠ Rohov na návštěvě v ZŠ Sudice
Leden je měsíc, kdy se všichni předškoláci připravují na zápis do první třídy. Aby se nebály, přišly se ve středu
20. ledna podívat děti z MŠ v Rohově, společně se svými vrstevníky z MŠ v Sudicích, do základní školy. Děti si
s nadšením
prohlížely
prostory
školy.
Navštívily první třídu, kde žáci 1. třídy s paní
uč. Hrubou připravili krásný program pro
budoucí prvňáčky. Předškoláci si vyzkoušeli,
jak se sedí v lavici, kreslí na tabuli, poznávali
barvy a geometrické tvary. Děti se také
podívaly do družiny, šaten a tělocvičny. Žáci
z 5. třídy pod vedením pana učitele Pekárka
předvedli, jak se skáče přes kozu, cvičí na
kruzích. A nakonec si spolu všichni zasoutěžili.
Děti strávily v sudické škole krásné dopoledne
a odnesly si domů jistě spoustu nových dojmů
a zážitků.



Návštěva předškoláků ve škole
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Zápis do 1. třídy
Zápis budoucích prvňáčků proběhl na naší škole ve dnech 27. ledna a 3. února 2016. Tentokrát jsme zvolili novou
organizaci a doufáme, že zápis byl přehlednější jak pro děti, tak jejich rodiče. Většina předškolních dětí školu už
znala, protože ji před blížícím se zápisem navštívila. Samotný zápis probíhal v 1. třídě, kde děti ukázaly, co všechno
umí a dovedou. Zatímco maminky sepisovaly potřebné
administrativní údaje, děti plnily několik úkolů, a tím
dokazovaly svou připravenost a zralost ke školní práci.
Děti počítaly, určovaly, čeho je více nebo méně,
orientovaly se v prostoru, poznávaly geometrické tvary a
barvy. Dále pojmenovávaly obrázky, vyprávěly pohádku a
dokonce skákaly i panáka. Po splnění všech úkolů si
mohly odnést hezký dáreček a pamětní list jako
upomínku na tento významný den.
Pro děti, které budou v příštím školním roce první
třídu navštěvovat, pořádá naše škola adaptační hodiny a
nově
připravujeme
informativní
schůzku
rodičů
předškoláků.
Mgr. Kateřina Hrubá



Zimní radovánky aneb…
Čím se baví školní družina v lednu
Dalším tématem našeho družinového
celoročního projektu byly zimní radovánky.
Než jsme vyrazili na zasněženou bobovou
dráhu, měli jsme za úkol zjistit a vypsat, co
všechno se vztahuje k měsíci lednu. Děti se
se zápalem v očích vrhly do práce a vypsaly
spoustu „lednových věcí či činností“ jako
například: pololetní vysvědčení, pololetní
prázdniny, Nový rok, Tři králové…
sáňkování, lyžování, bobování, krmení
ptáčků. Zároveň se dozvěděly, že měsíc
leden byl dříve označován jako měsíc vlka,
má 31 dní, pochází ze slova led – a také…
že leden je ve znamení kozoroha a vodnáře.
Když jsme vše dopsali, oblékli jsme se do svetrů, zateplených kalhot, čepic, rukavic, bund, šálů a vyrazili na naši
oblíbenou bobovou dráhu. Děti jezdily na bobech, talířích, lopatách. Zábavné odpoledne plné radosti, smíchu a sportu
jsme si parádně užili a nikomu se nechtělo zpátky. Projektový den se všem velmi líbil a již nyní se těšíme, až si
bobování a zimní radovánky, i když bez projektového dne, zopakujeme. 
Ester Medková, DiS.
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Fotbalové okénko

Podzimní hodnocení sezóny očima Lukáše Kartouse
Dobrý den, jak hodnotíte podzimní část sezóny?
Zdravím. Podzim hodnotíme pozitivně. Cílem bylo pohybovat se v horní polovině tabulky a vyhnout se tak bojům
o záchranu, což se po podzimu myslím daří.
Po podzimu jste na šestém místě místě. Panuje s tímto umístěním spokojenost?
Šesté místo je za daných hráčských možností uspokojující.
Kdo patřil k pilířům vaší sestavy?
Mezi hlavní pilíře bych zařadil ty hráče, kteří jsou schopni dojít alespoň na 10 z 11 podzimních zápasů…
Čím si vysvětlujete, že se vám moc nedařilo venku?
Časté změny v sestavě, nedostatek hráčů a nedisciplinovanost některých spoluhráčů…
Závěr sezóny nebyl moc dobrý, čemu tento fakt přikládáte?
Ono už to tak prostě v té naší „lize“ bohužel je. Počáteční nadšenost se mění v nechuť a nezájem některých hráčů. Musím zmíni t i
to, že jsme pořád lidi a i zranění se nám nevyhýbá.
Takřka celý podzim jste odchytali s útočníkem Petrem Kubjatkem. Jak to vypadá s brankáři pro jarní část sezóny?
S gólmany je to u nás hodně špatné, nicméně se pokusíme na jaro něco vymyslet, aby se Petr mohl postavit po boku nejlépe
střílejícího hráče „naší ligy“!!!
Který zápas hodnotíte jako váš nejlepší, a který jako nejhorší?
Nejlepším zápasem hodnotím ten domácí proti Hněvošicím. Podařilo se nám zvítězit po slušném výkonu proti do té doby
vedoucímu celku tabulky. Na druhou stranu byl to i nejsmolnější zápas, ke konci se nešťastně zranil náš kapitán a podzim pro něj
skončil…Ten nejhorší byl určitě v Závadě. Ještě hodinu před zápasem to vypadalo, že kopačky opráší štamgasti místního Sport
baru…Výsledek a předvedená hra tomu odpovídaly…
Jak bude vypadat příprava na jarní část sezóny?
Příprava na jarní sezónu žádná nebude, jelikož jsme ještě neukončili tu podzimní!!!
Plánujete posílit mužstvo?
Posílit mužstvo by bylo vhodné, možnosti jsou však omezené. Budeme velice rádi alespoň za toho gólmana…
Koho vidíte za největšího favorita na postup?
Jako favorita nevidím nikoho, každý je porazitelný a nemyslím si, že je někdo až tak suverénní…Otázka by spíše měla znít: „Kdo si
myslíte, že má zájem postoupit do okresního přeboru?“
Pokud dovolíte, měl bych i já pár dotazů na Vás:
Myslíte si, že administrativní požadavky, které chodí ze svazu, pomůžou udržet fotbal na malých vesnicích? (např.
ukončení všech hostování a všichni na přestup!!!)
Myslím si, že určitě ne. Je to bohužel typické pro náši zem. Dáte někomu, kdo tomu nerozumí funkci, a ten aby ukázal, že je
potřebný, tak vymýšlí nesmysly, které nemůžou fungovat. Stejně jako teď s tím, že se budou rušit hostování, a vše na přestup.
Přeci na hostování ten "vesnický fotbal" stojí. Kde mají ty vesnické kluby najít prostředky, aby draze vykupovali hráče s jiných
klubů. Navíc tito hráči, kteří ve svých mateřských klubech nenašli uplatnění tak přijdou o možnost zahrát si sport, který je baví. Je
to cesta do pekel, a to se všude říká, jak se podporuje sport.
Kolik zbývá sezón vesnicím o menším počtu obyvatel?
Já doufám, že ještě mnoho, že se tam nahoře vzpamatují a nenechají to padnout, protože tak spousta vesnic příjde o jediné
sportovní vyžití a zábavu. Navíc "vesnický fotbal" má své osobité kouzlo, takže budu optimista, a věřím, že ta nesmyslná nařízení
nebudou uvedena v praxi.
Na závěr Vám chci poděkovat, spolupráce s Váma byla celý podzim výborná. Odvádíte dobrou práci, která Vám zabere spoustu
času. Díky.

III. třída skupina A muži (jaro 2016)
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

3.4.
10.4.
16.4.
24.4.
1. 5.
8.5.
14.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.

15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Služovice - Sudice
Sudice - Budišovice
Dobroslavice – Sudice
Sudice – Strahovice B
Hněvošice – Sudice
Sudice – Bohuslavice B
Píšť B – Sudice
Sudice – Závada
Komárov – Sudice
Sudice – Oldřišov B
Sudice – Bolatice B
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Vánoční šipkový turnaj
V pondělí 29. 12. jsme my, bývalí Saláti ze Sudic, uspořádali již tradiční, kdovíkolikátý ročník šipkového vánočního
turnaje. Byli jsme zvědavi kolik hráčů se letos sejde a byli jsme mile překvapeni, protože na startovní listině se
nakonec objevilo 24 jmen, což krásně vyšlo na 3 skupiny po 8 hráčích. Přivítali jsme i naše pravidelné hráče z Kobeřic
a jeden účastník byl dokonce z Opavy. Ještě větší překvapení nám ale připravily děti, kterých se přihlásilo rekordních
9. Děti hrály hru o nejvyšší skóre, kdy po každé hře 2 vypadly. Ačkoli jsme některým vypomáhali vysazováním na
židličku, byly všechny moc šikovné a nakonec se seřadily na stupních vítězů v tomto pořadí: 1. místo Jirka Balarin,
2. místo Martin Komárek, 3. místo Tomáš Komárek. Všechny děti dostaly sladkou odměnu a myslím, že si svůj
miniturnaj i užily.
Po těchto předskokanech jsme se do her pustili i my dospělí. Hráli jsme 6 různých her, jako poslední také velmi
oblíbenou hru o nejnižší skóre, která vždy zamíchá pořadím. Nejlepší 4 z každé skupiny pak postoupili do
vyřazovacího turnaje. Hráči, kteří se dostali do semifinále se pak seřadili na stupních vítězů v následujícím pořadí:
1. místo Jarda Komárek, 2. místo Tomáš Piekarczik, 3. místo Marek Zeman a souboj o 4. místo „vyhrál“ Erich
Baránek. Nutno dodat, že finálové souboje se odehrály ve večerních hodinách za značné únavy hráčů. Také proto se
souboj o 1. místo musel rozhodnout až rozhozem na střed. V rámci turnaje jsme vyhlásili i další 2 výherce a to
nejlepší ženu turnaje, kterou se stala Pavla Komárková a nejužitečnějším hráčem turnaje byla vyhlášena Helena
Kubná.
Všichni ocenění si odnesli tekuté odměny, které nám částečně věnoval Obecní úřad, za což moc děkujeme.
Věřím, že se letošní klání všem líbilo, stejně jako nám, organizátorům a doufejme, že se v příštím roce opět sejdeme
v tak hojném počtu.
Pavlína Komárková
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

II. Naše Sudice, popis obce
15.

Dominanta Sudic

Dominantou Sudic jsou její oba kostely, tak jako jsou symbolizovány na této pečeti – jako jednota. Od doby
protireformace se Sudice sestávaly sice ze dvou částí, katolíků a evangelíků, ale přesto tvořili jednotný celek. Této
jednotě vděčí Sudice také za svůj úspěšný vývoj v průběhu staletí.
Oba kostely jsou symbolem toho, že Sudice žijí.

Pokračování na str. 12
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Pokračování ze str. 11

Každý kdo se blíží k Sudicím, je jedno z které strany, si všimne nejdříve věže katolického kostela (64 m), pak
ale bezprostředně před obcí upoutá jeho zrak jednoduchá, prostá architektura evangelického kostela v červeno-bílém
provedení.

Abychom zprostředkovali názorný dojem, budiž nám dovoleno použít poetických slov spisovatele Scholtise,
neboť to co píše o cibulovité věži bolatického kostela by se dalo beze všeho použít v něco pozměněné podobě pro
Sudice: “Věž mého kostela ovládá jako nejvyšší bod v širokém okolí kraj historických piastovských vévodství Těšína,
Bohumína, Ratiboře, Opavy a Krnova. Tato věž, která bdí nad požehnaným Opavskem, neklidnými vlnami kopců
moravských Jeseníků, historickou moravskou branou, strategickým Jablunkovským průsmykem s nerozpletitelnými
promíchaně bydlícími německými, moravskými a polskými lidmi je viditelná při dobrém počasí z 50 km vzdálených
vrcholků Beskyd a Jeseníků!”.
Sudice zažily ve své proměnlivé historii mnoho katastrof a mnoho utrpení, ale také mnoho šťastných chvil.
Bohužel byli Sudičané příliš často jen objektem určitého historického vývoje, vystaveni různým, proti sobě
stojícím mocenským zájmům. Dost často museli nést následky - celek jakož i jednotlivci. Vždy ale znovu našli sílu a
odvahu znovu z ruin vybudovat Sudice. A to je to zvláštní čím se Sudičané vyznačují.
V prvních měsících roku 1945 se válka vrátila do bodu svého vzniku do Horního Slezska, kdy 1. září 1939 byl
dán v Horním Slezsku u Gliwic signál pro tuto zničující válku. Německý fašismus změnil Evropu v hromadu trosek, ve
zhořelou zemi, milióny lidí byly zničeny. Bohužel německý národ nenašel sám sílu zabránit válce německých
mocipánů, respektive ji zavčasu ukončit. V samotném Německu za to zaplatili životem miliony lidí. Města a vesnice se
proměnily v trosky a popel.
27. března 1945, téměř na konci války byla zničena také naše obec Sudice. V zničující beznadějné bitvě se z
obce stalo rumoviště. Tato nesmyslná válka nás stála mnoho utrpení, mnoho slz a mnoho obětí a nakonec vedla k
tomu, že jsme museli Sudice opustit. Část „starých Sudičanů" mohla zůstat v Sudicích. „Noví Sudičané" z Volyně a z
Moravy našli v obci po roce 1945 svůj nový domov a mezitím vyrostly v Sudicích 2 generace Sudičanů, kteří stejně
jako my se narodili v této obci, prožili zde své dětství a mládí a vyznávají se svými city k Sudicím. Pro ně jsou Sudice
jejich domovem.
Každá návštěva v naší staré vlasti by měla být provázená myšlenkou, že my všichni, je jedno jestli staří
Sudičané nebo noví Sudičané, jestli žijící v Německu nebo České Republice bychom se měli cítit zavázáni cílům
míru, přátelství a porozumění. Společně bychom měli překonat závory minulosti a měli bychom pomoci utvářet
budoucnost Sudic.

Pokračování na str. 13
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Pokračování ze str. 12

Kdo dnes přijíždí do Sudic a už z dálky vidí věž Sudického kostela, nebo slyší zvonění zvonů, tomu věž
Sudického kostela oznamuje, jak tomu bylo už odedávna, že tam kde stojí, jsou Sudice - Sudice jako živý organismus
svých dnešních obyvatel.

Všichni dnešní obyvatelé Sudic vytvořili se spoustou odvahy, síly a píle svůj život a svoji budoucnost v
Sudicích. Právem dnes můžeme říci, že Sudice žijí, sice jinak než dříve, ale žijí díky náročné práci dnešních Sudičanů
v Sudicích. Měla bychom mít sílu toto uznat a respektovat. Rozhodující je, že se lidé ve své obci Sudice cítí dobře a
jsou šťastni. Přitom je úplně jedno, jakým jazykem mluví, jaké jsou víry.
Zde budiž vzpomenuta jedna filosofická myšlenka z básně Dr. Maxe Ringa, lékaře a spisovatele ze Sudic,
který píše:
„Aby vznikla cenná perla,
musí onemocnět chudák mušle.
Tak také člověk mnohdy získá nejcennější statky
díky utrpení a bídě."
O obsahu těchto pár řádků bychom měli zapřemýšlet a pak se nám podaří najít nový vztah k naší rodné obci
Sudicím.
Pokračování na str. 14
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Pokračování příště
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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.

