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Sudický zpravoda č.4/2016

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
zdravím Vás na konci prázdnin, ovšem když začínám psát tento zpravodaj, jsou prázdniny
v úplném začátku. Škola skončila a prázdniny začaly slunečním počasím, i když nás postihly
nějaké bouřky a deště, tak vše proběhlo většinou v nočních hodinách. Největší bouřka začátkem
prázdnin přišla v noci z 12. na 13. července. Déšť bičoval snad celé území Moravy a do rána
spadlo skoro 50 mm vody na metr čtvereční. Potok se zvedl přes jeden metr kalné bahnité vody a
klesat začal až v poledních hodinách. Tato bouřka naštěstí nenapáchala v naší obci větších škod.
Celý červenec byl ve znamení bouřek a přívalových dešťů. Naši obec však pro tentokrát a díky
Bohu minuly. Ovšem daleko horší to bylo třeba ve vedlejší obci Třebom, kde takové přívaly vody
snad vůbec nepamatují. U nás byl snad nejkrizovější den či noc 27. července, kdy k vylití potoka
scházelo snad třicet centimetrů a na Angru u paní Vyležichové už byl potok až na cestě. Začátek srpna přišel ve
znamení ochlazování a opět přívalových bouřek s celonočním deštěm. Během celého srpna nás příroda častovala
přívalovými dešti, zvláště v neděli 14. 8. Byl velmi silný a voda pak stála v místech, kde normálně nestojí. Zbytek
srpna pak už byl spíše teplý a zvláště poslední týden skoro tropický.
Mám pro Vás nabídku, která vyplynula na Obecním zastupitelstvu. Kdo bude mít zájem, aby
dostával hlášení, které probíhá v obecním rozhlase, může zaslat, zatelefonovat nebo donést na
obecní úřad svou e-mailovou adresu, na kterou mu budou tato hlášení zasílána, a i když
nebudete doma, můžete si na svém e-mailu přečíst, co bylo v daný den v rozhlase hlášeno.
Samozřejmě jen pro ty, kteří mají a používají počítač nebo mobilní telefon.
V sobotu 9. července 2016 proběhla v Polském Kietrzi Moravská brána 2016. Za naší obec
se tohoto každoročního setkání účastnili naši dobrovolní hasiči. V letošním roce se Moravské
brány účastnilo 8 českých družstev a 9 polských družstev mužů a dvě družstva polských žen. Sraz byl u Městského
úřadu v Kietrzi a poté vyrazil průvod s vlajkami na místní sportoviště Orlík, kde se konala soutěž. Samotná soutěž
probíhala na dvou drahách, kdy se vždy střídali partneři, kteří mají společnou družbu. Závodilo se na polských
strojích, aby byla zajištěna férovost. Po sportovním klání byli všichni pozváni na společné občerstvení a poté došlo
k samotnému dekorování vítězů, vždy byla vyhodnocena
první tři družstva z České a Polské strany. Vítězem za
českou stranu se stal Oldřišov, za polskou stranu Nowa
Cerekiew a za ženy družstvo Kietrze. Děkujeme našim
dobrovolným hasičům za reprezentaci naší obce.
V neděli 10. července 2016 se v Hlučíně konal další
ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel. Akce byla
opět skvěle připravená, počasí bylo až vymodlené a na
náměstí v Hlučíně jste mohli spatřit plno stánků s výrobky
z Hlučínska – od kozích sýrů, pletených či háčkovaných
výrobků či vitrážových šperků až po kulinářské výrobky.
K tomu byl nádherný kulturní program a každý z návštěvníků
si mohl vybrat dle libosti. Vše velmi skvěle komentoval pan
Jiří Siostrzonek, a byl to krásný kulturní zážitek, nezbývá než
poděkovat všem aktérům a pořadatelům za skvělou akci.
Pokračování na str. 2
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Naši dobrovolní hasiči si v červenci opravdu nemohli
stěžovat na záchranářské akce. Ve středu 27. července 2016 ve
20.00 hod. vyjeli k přívalovým dešťům do Třebomi, kde
pomáhali zachraňovat majetek místních občanů až do půl třetí
do rána. V Třebomi se hladina místního potoka či zaplavených
míst v obci zvedla až do výše hrudi dospělého muže. Ve čtvrtek
28. července 2016 pak po celý den v Třebomi odčerpávali vodu
ze sklepů a studní. V sobotu 30. července 2016 dopoledne pak
čerpali vodu z jednoho zaplaveného sklepa v Sudicích a hned
poté vyjeli opět pomáhat do Třebomi. Po návratu kolem 13:30
hod vyčistili svoji techniku, ale už v 14:00 hod opět vyjeli
k hašení pole ve vedlejší obci Rohov, kde opět strávili celé
odpoledne. Také v úterý 2. srpna 2016 kolem 19:30 hod. vyjeli
hasit pole mezi obcemi Rohov a Sciborzice Wielkie. Místo bylo
ale špatně nahlášeno, než se stejně jako ostatní jednotky
dostali na místo požáru na polské straně, tak místní hasiči ze
Sciborzic Wielkich tento požár uhasili. Přesto naši hasiči, ale i ostatní dobrovolní
hasiči odvedli velký kus práce, za který je jim třeba opravdu poděkovat.
V sobotu 30. července 2016 se v naší obci na hřišti konala Sportovní slavnost
TJ Sokol Sudice. Akce začala turnajem starších hochů za účasti družstev Sudic,
Kietrze a Gloguvek. První zápas skončil vítězstvím Gloguvku nad Sudicemi 1-2.
Bohužel po ukončení zápasu a odchodu hráčů do kabin, zkolaboval brankář hostujícího celku. Jeho kamarádi včetně
domácích hráčů či přítomných zdravotních sester, prováděli masáž srdce až do příjezdu záchranářů, kteří v této
činnosti pokračovali a hráče převezli rychlou záchrannou službou do Slezské nemocnice v Opavě. Bohužel kolem 18
hodiny přišla špatná zpráva, že náš fotbalový kamarád zemřel. Během poločasu hlavního zápasu jsme pak za našeho
přítele drželi minutu ticha. Sportovní odpoledne ovšem pokračovalo dalšími zápasy, Sudice – Kietrz starší hoši 1-3,
pak proběhl zápas žáků Sudic, který skončil výsledkem 7-1, pro jedno ze šťastnějších družstev. Během odpoledne se
také odehrál turnaj v nohejbale, který vyhrálo družstvo Harazim, Štědroň. Poslední a hlavní zápas pak odehráli muži
Sudic a Sciborzic Wielkich, kdy vyhráli hosté poměrem 3-5. V podvečerních hodinách proběhla také tombola plná
zajímavých cen a večer pak zakončil karneval s DJ Mirkem Komárkem. Zažili jsme tak pěknou sportovní akci, i když
s nádechem neštěstí. I tak je třeba všem pořadatelům za uskutečnění této akce poděkovat.
O víkendu 13. a 14. srpna 2016 se v Pietraszyně konala oslava 90. výročí založení sportovního klubu. V sobotu se
účastnili fotbalového turnaje starší hoši ze Sudic, kteří obsadili krásné druhé místo. Večer se pak konala zábava a
v neděli byla v kostele slavnostní mše za sportovce a klub. Poté se všichni přesunuli na hřiště, kde bylo předávání
ocenění všem sportovcům a neděli ukončil společný oběd pod stamen.
Tak a jsme na konci letních dvouměsíčních prázdnin. Většina z nás už
je po dovolených, i když někteří se ještě na dovolenou chystají. Dětem
ovšem končí prázdniny a začíná nový školní rok, pro některé první, pro
některé poslední. Ve škole opět došlo k nějakým změnám. Opravovalo se,
malovalo a vše se připravuje na začátek školního roku. Všem dětem
přejeme úspěšný školní rok a nám dospělým mnoho elánu do pracovních
procesů. Přejme si, aby nejen školní rok, ale i náš rok pracovní či životní
byl úspěšný. Doufám, že jsme všichni také načerpali přes léto energii,
kterou teď můžeme využít v naplňování našich cílů. Přeji Vám tedy do
dalších dnů mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Petr Halfar, starosta

Moto:
Nikdy si nemysli, že život udělá něco za tebe. Vše si musíš vybojovat sám. Všechny vítězství i prohry a pak možná
dospěješ.
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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 sportovní slavnost
- 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 a zvelebování areálu školy
- 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








Akce na další období:
Čtvrtek
Sobota

01.09.2016
03.09.2016

Úterý

06.09.2016

Sobota

17.09.2016

Neděle
Pátek

02.10.2016
21.10.2016

slavnostní zahájení školního roku, první zvonění pro žáky 1. třídy
Rozloučení s prázdninami, fotbalové hřiště v Sudicích, pořádají
složky obce sudice
koncert Svatováclavského hudebního festivalu, v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
v Sudicích
XI. ročník memoriálu René Vitáska o putovní pohár ve střelbě z velkorážní pistole, ráže
6,35 mm – 9 mm, Magnum, v 9:45 hod.střelnice v Sudicích
Setkání chrámových sborů Hlučínska, v 15 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích
Broučkův průvod, pořádá mateřská škola v Sudicích
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Pobočný spolek AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Luční 131, 747 25 Sudice, tel 608 867 063

PROPOZICE
XI. ročník
Putovní pohár - Memoriál René Vitáska
Disciplína :
Druh soutěže :
Pořadatel :

Velkorážní pistole, ráže 6,35mm – 9mm, Magnum 5 – 15 + 15
Sportovně střelecká jednokolová soutěž
ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice

Datum konání :
Místo konání :
Sbor rozhodčích :
Kategorie :
Časový rozvrh :

17. 9. 2016 v 10:00 hodin

Podmínky účasti :
Doklady :
Hodnocení :
Odměny :
Tech. ustanovení :
Pojištění :
Různé :
Kontaktní adresa :

střelnice v Sudicích
zajistí vlastní 1,2,3 třídy
společná – muži, ženy
do 9:30 hod. prezentace závodníků, 9:45 hod. poučení o provozním řádu střelnice,
vylosování pořadí, 10:00 hod. zahájení soutěže
tohoto závodu se mohou účastnit střelci bez rozdílu klubové či svazové příslušnosti
průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně
součet kol se sečte, první tři a poslední
absolutní vítěz obdrží poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby na hotelu Bahenec, první tři
obdrží ceny a diplomy
terče dle pravidel sportovní střelby, střílí se na 25 m,
zbraně a střelivo vlastní, startovné na zbraň činí 50,- Kč
pojištění AVZO TSČ ČR č. 0202326385 Generali Pojištovna
pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny a střelci mohou střílet i v maskáčovém
oblečení
Weimann Petr, Sudice, Luční 131, 747 25, tel. 608 867 063

Střílí se dle platných mezinárodních pravidel sportovní střelby. Ochrana sluchu povinná, ochrana zraku
doporučená. Stojany na dalekohledy mají střelci vlastní!

Petr Weimann v.r.
Předseda PS AVZO TSČ ČR SK Sudice


UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany, že 31.8.2016 končí splatnost poplatku za komunální odpad za
rok 2016. Poplatek činí 510,- Kč na poplatníka. Občané, kteří doposud poplatek


neuhradili, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu !!!

Včas nazaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může

obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.



v roce 2016 – do 15. prosince 2016 !!!












Nájem obecních pozemků
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky

Sportovní a výchovný
kurz 2016 v Sudicích
Od 11. do 15. července 2016 probíhal v prostorách Základní školy a Mateřské školy v Sudicích již tradiční
sportovně výchovný kurz. Táboru se letos zúčastnilo rekordních 21 dětí, které byly rozděleny do čtyř věkových
kategorií. Hned na úvod musím všechny děti obrovsky pochválit, protože celý týden proběhl v klidu a především – děti
vše s přehledem, chutí a nadšením zvládly. Hlavní náplní našeho prázdninového kurzu byly tenisové tréninky, výuka
anglického jazyka a kondiční příprava. Nechyběla ovšem ani řada doplňkových aktivit, pohybových a sportovních her.
Závěr tábora pak patřil nejrůznějším soutěžím a tenisovému turnaji. Prázdninový kurz se nám po všech stránkách
vydařil, děti udělaly za týden velký kus práce v tenise, kondici a snad také v sobě našly motivaci ke sportování, které
je v životě velmi důležité. Děti si také zdokonalily jazykový projev v angličtině. Velké poděkování za skvěle odvedenou
práci během celého týdne pak náleží paní učitelce Mgr. Kateřině Hrubé, paní Petře Faikové a paní učitelce
Bc. Barboře Pekárkové. Poděkování patří rovněž paní ředitelce Mgr. Ivaně Kobzové, která nám zrealizování celého
kurzu v prostorách školy umožnila. Za skvělé snídaně, výborné obědy a svačinky také děkujeme vedoucí školní
jídelny paní Vladimíře Pekárkové a kuchařkám – paní Anežce Volné a paní Ivaně Drastíkové. Slova díků zaslouží
také pan školník Jiří Zips, který nám vždy, když jsme něco potřebovali, pomohl a vyšel vstříc.
Mgr. Michal Kunický
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Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Opava stanoveny na období 27. února - 3. března 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.



Do nového roku v novém kabátě...
Základní škola a Mateřská škola v Sudicích vstupuje opět do nového školního
roku, a to se vždy sluší udělat něco nově, jinak, lépe. Naše škola ani v letních
měsících nezela prázdnotou. Naopak…ve škole se pracovalo, vylepšovalo,
modernizovalo, a tak se škola převlékla během prázdnin do zcela nového
kabátu. Rozsáhlé rekonstrukce se týkaly zejména mateřské školy, kde byly
zhotoveny nové podlahové krytiny, změnila se dispozice třídy a prostoru ke
hraní. Také stěny doznaly výrazné změny v podobě nové výmalby. Velkou
změnou prošla také školní jídelna a kuchyně. Nově vymalované stěny a nová
stropní svítidla se budou zajisté všem líbit. Žáci pak především uvítají
rekonstrukci učebny školních dílen a výtvarné výchovy, kde byla vyměněna okna
a nainstalováno nové osvětlení. Také zde na všechny „dýchne“ nová výmalba. Novou image a vyšší prestiž si také
zasloužila (žáky velmi oblíbená) počítačová učebna. Ta se teď může pochlubit zcela novým stropním osvětlením.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy
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Fotbalové okénko
V neděli 14. 8. 2016 začaly Sudice doma podzimní sezónu s Dobroslavicemi.
Těsně před zápasem se přehnala nad Sudicemi průtrž mračen a zápas se tak odehrával na těžkém
podmáčeném terénu. Po úvodním vzájemném oťukávání udeřily Dobroslavice. Na světelné tabuli
svítila 11. minuta, když napřáhl přibližně z osmnácti metrů Radim Kubesa a míč díky terénu zaplachtil
až za záda brankáře Plachtzika - 0:1. O čtyři minuty později se zmocnil míče hostující Jakub Klekner, který utekl všem
a svůj samostatný nájezd přetavil v branku v síti domácího týmu - 0:2. Plodná desetiminutovka Dobroslavic vyvrcholila
v 19. minutě, když si k trestnému kopu nachystal míč Radim Kubesa a střelou pod vinkl potřetí zarmoutil Plachtzika 0:3. Domácí se z šoku oklepávali poměrně dlouho a v prvním dějství se dostali pouze do jedné šance, ale David
Havranke nasměroval svou střelu těsně mimo dobroslavickou branku. Ve druhé části se hra vyrovnala a opticky měla
vice ze hry domácí družina ze Sudic. Dobroslavice se hlavně zaměřily na ubránění výsledku. Sudice se dostaly pouze
ke dvěma větším šancím. Nejdříve zkraje poločasu našel centr Petra Kubjatka hlavu Michala Kryštofa, který však
zamířil těsně vedle. O chvíli později se do nadějné pozice dostal Tomáš Kalmus, ale branku netrefil. Hosté se dostali
pouze do jediného náznaku šance, ale byli neúspěšní. Dobroslavice už zápas pak zkušeně ubránily a tři body si vzít
nenechaly.
V sobotu 20. 8. 2016 vyjeli naši fotbalisté do Závady. Prvnímu dějství kralovali na hřišti hosté ze Sudic. V jejich
první velké šanci se zjevil Tomáš Riemel, který nedokázal po centru prostrčit míč za záda domácího brankáře Michala
Kozla. Domácí reagovali v 25. minutě nepřesnou střelou Michala Balona. O tři minuty později závadský Lukáš Staňo
napálil míč do břevna hostující svatyně. O chvíli později vyslal Tomáš Zips do samostatného úniku Pavla Baránka,
který ale neprocedil míč skrz domácího gólmana. Zaslouženého vedení se hosté ujali dvě minuty před odchodem do
kabin, kdy po dlouhém autu Tomáše Zipse přeloboval Petr Kubjatko hlavou domácího brankáře Kozla - 1:0. O
poločase domácí prostřídali. Na hřiště šel David Tomaka, který hru domácích výrazně oživil. V 50. minutě pálil
Tomaka těsně nad. O tři minuty později roh Balona nedokázali usměrnit do brány ani Lukáš Staňo, a ani Robin
Vitásek. V 68. minutě byl ve velkém vápně po centru Daniela Gryze faulován Robin Vitásek, a penaltu proměnil
Jaroslav Náwrath - 1:1. V 80. minutě zahrávali hosté trestný kop a vystrašili domácího brankáře. V 82. minutě přetáhl
Robin Vitásek centr na Lukáše Staňa, který míč posadil na hlavu Davida Tomaky, jenž orazítkoval břevno. Poslední
slovo měli hosté, když nebezpečně vystřelil Petr Kubjatko.
V neděli 28. 8. 2016 přijelo do Sudic B mužstvo Bohuslavic. V prvním poločase byla mírně lepším týmem domácí
ekipa ze Sudic. Paradoxně ale do vedení šly Bohuslavice, když Vojtěch Janoš umístil balon s pomocí tyče do brány 0:1. Odpověď Sudic byla takřka okamžitá. Dlouhý aut Ladislava Hlaváče zpracoval na hranici pokutového území
David Havranke a zametl míč k tyči - 1:1. V další části zahrozily dvakrát Sudice vždy po rohu Tomáše Zipse. Ale ani
Petr Kubjatko a Tomáš Riemel branku netrefili. Hosté zahrozili šancí Jiřího Kretka a Vojtěcha Janoše. Rozhodující
okamžik zápasu přišel ve 40. minutě, když na půlící čáře nahrál Hlaváč Riemelovi, který prošel přes dva hráče a
napálil balon do šibenice - 2:1. Ve druhé části se hra vyrovnala, šancí si ale vypracovala více hostující ekipa.
Hlavními paliči šancí byl Jan Vitásek a Petr Cigán. Ti šli několikrát sami na brankáře Lukáše Kartouse, který jinak je
obránce a v tomto zápase zaskakoval v brance, a vždy jejich úmysly přečetl. Vrcholem zmaru bohuslavického týmu
byla penalta, kterou Aleši Barčovi skvěle vykryl Kartous. Sudice se zmohly pouze na polo šance Riemela a Michala
Kryštofa. Bohuslavice mohly srovnat krok ještě v samém závěru, ale Lukáš Piskoř orazítkoval jen břevno domácí
svatyně.

Okresní soutěž III. třídy sk.A
NE 14.8. v 17.00 hod. Sudice - Dobroslavice
SO 20.8. v 17.00 hod. Závada - Sudice
NE 28.8. v 17.00 hod. Sudice - Bohuslavice B
SO 3.9. v 16.30 hod. D. Benešov B - Sudice
NE 11.9. v 16.00 hod. Sudice - Darkovice B
SO 17.9. v 16.00 hod. Oldřišov B - Sudice
NE 25.9. v 13.30 hod. Sudice - Štěpánkovice B
SO 1.10. v 15.30 hod. Hať B - Sudice
NE 9.10. v 15.00 hod. Sudice - Strahovice B
SO 15.10. v 15.00 hod. Bolatice B - Sudice
SO 22.10. v 14.00 hod. Darkovičky B - Sudice
NE 30.10.
VOLNO
NE 6.11. v 14.00 hod. Sudice - Služovice
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3. SOUDIC – slovanská osada v osídlovací oblasti Golensitzů
(9. – 12. století)
Pokud vycházíme ze skutečnosti, že sídelní oblast Hlubčického sprašovitého území byla kontinuálně osídlována
rolníky a chovateli dobytka různých národů díky svým příznivým vlastnostem pro osídlování, je historicky jednoznačně
dokázáno, že také slovanské kmeny využívali již předem osídlenou a rozvinutou krajinu.
Území Sudic a okolí bylo osídleno již dlouho předtím než byla založena dnešní obec Sudice. Charakteristické pro
obec, jejíž počátky se datují někdy před 800 lety, teda kolem roku 1200 je její historický název, proto se v tomto
pojednání pro rozlišení staroslovanské osady v Sudickém katastru používá moravský název obce SOUDIC, tak jak jej
můžeme najít také u známého opavského národopisce a folkloristy Vincenta Praska (první ředitel českého gymnázia
12
v Opavě).
Staroslovanská osada Soudic patřila k sídelní oblasti Golensitzů s politickým centrem Hradcem nad Moravicí.
13
Podrobné pojednání o této sídelní oblasti se můžeme dočíst u Waltra Latzkeho.
12
13

Prasek, Vincenc: Historická topografie země Opavské, 1889
Latzke, Walter: Die Besiedlung des Oppalandes im 12. und 13. Jahrhundert
Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, 72.Bd., Breslau 1938

3.1. Osídlovací ostrůvek Golensitzů
V 9. století vedl další rozvoj mezi slovanskými národy ke spojení větších kmenů. Jedním z nich byli na
Ratibořsku, Hlubčicku a Opavsku „Golensitzové“.
Tento název kmene a župy je poprvé použit u tzv. „Bavorského zeměpisce“, v jednom spise sepsaném
v Řezně v 9. století o slovanském východě. Označení souvisí pravděpodobně s goly=nahý, bezlesý. V polském
dialektu na Ratibořsku zůstalo zachováno až do nedávna označení „gola“ pro západně sousedící sprašovou
kopcovitou krajinu a „na goly“ pro své vesnice. Možná že je „gola“ slovanské označení pro raně historický osídlovací
kraj v oblasti kolem řeky Opavy.
Politické centrum Golensitzů byl od roku 1060 pravděpodobně jižně od Opavy ležící Hradec nad Moravicí,
který si ve svém názvu zachoval vzpomínku na tehdejší charakter hradu. Jako „Gradice Golensicezke“ je to roku 1155
pojmenováno v nejstarším Vratislavském biskupském dokumentu Papeže Hadriana IV.
Golensitzové byli určitě částí oderských Slovanů a nemůžeme je řadit k moravským kmenům. Lesní oblast po
levé i pravé straně Moravské Brány byla hraniční zónou mezi lechickými a moravskými kmeny.
Před 10. stoletím zřejmě neexistovala v Poodří nad kmenovými svazy žádná nadřazená politická organizace.
Počátkem 9. století se zhroutila Avarská říše. Bezprostředně nato se rozvíjí Velkomoravská říše se svými centry
Mikulčicema, Starým Městem a Pohanskem na dolním toku Moravy. Moc velkogermánských knížat sahala také až
k jižnímu Poodří. Vůdčí vrstvy zatím přijali řeckou formu křesťanství. V letech 905 a 906 ukončil nájezd Maďarů
existenci Velkomoravské říše. Území mezi Odrou, Opavou a Pštinou patřilo k Velkomoravské říši.
Politické vedení západních Slovanů převzali kmeny sídlící v Čechách, jejichž sjednocení se podařilo knížeti
kmene Čechů z rodu Přemyslovců. Kníže Vratislav I. (zhruba 905 – 921) se dokázal ubránit Maďarům a podařilo se
mu zahrnout Horní Slovany do své pravomoci. Golensitzové patřili v tomto období k česko-moravskému
přemyslovskému státu. Nepřímo o tom informuje cestopis židovského obchodníka Ibrahima-ibn-Jakuba z Tortosy ve
Španělsku. Píše o své cestě do zemí Slovanů kolem roku 965 toto:
„Co se týče země Buislava (kníže Boleslav I. 935 – 967), tato se rozprostírá ve své délce od města Prahy až
k městu Krakov, je to délka třech týdnů a hraničí se zemí Tureckou (Maďaři)“
Vláda Přemyslovců nad jižním územím Odry a Visly trvala jen krátce. V polovině 10. století vznikla mezi
Slovanskými kmeny na střední Wartě konkurenční síla. Kníže Mieszko (962 – 992) z rodu Piastovců sjednotil
takzvané „Lechické kmeny“ do jednoho národa, pro který se později začal používat název „Polani“. Od roku 990 se
pokoušel rozšířit svou moc přes Odru směrem k jihu. Tato expanse vyvolala téměř 150 let trvající boj mezi Čechami a
Polskem o majetek Poodří. Jeho synovi Boleslavu I. Chrabrému (992 – 1025) se podařilo dostat až do Sudet a Karpat
a kolem roku 999 připojil ke svému státu také kmenová území Oplanů, Golensitzů a Vislanů. V roce 1000 bylo Poodří
přičleněno do Piastovské říše. Poodří tak bylo poprvé organizačně sjednoceno a politicky a nábožensky
nasměřováno na centrum, kterým byla Vratislav. Během bojů mezi Přemyslovci a Piastovci bylo území Golensitzů
údajně nesmírně zpustošeno.
Pokračování na str. 9
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V roce 1137 došlo konečně díky zprostředkovateli císaři Lotharu III. k trvalému mírovému urovnání, ke Klodské
smlouvě.
Opavsko utrpělo poprvé osudem dělení, které se mělo opakovat o 600 let později znovu při boji o moc v Poodří –
tentokráte mezi Pruskem a Rakouskem. Hranice mezi Čechami a Polském nebyla položena ve svém přírodním
průběhu po výšinách a v lesích Jeseníků, ale byla vedena uprostřed úrodné roviny na říčce Pštině. Tímto byla
rozdělena dříve hustě osídlená oblast Golensitzů mezi Čechy a Polsko. Pás vesnic od Tvorkova po Bohumín připadla
Polsku a poté k vévodství Ratiboř založeném v roce 1173. Území od severního okraje Jeseníků a Opavice až po
Pštinu zůstalo částí Moravy, Přemyslovského státu a tím Německé Říše.
Také církevně byla tato oblast na Pštině přičleněna k Olomoucké diecézi.
Tak se vytvořila postupem doby na řece Pštině nejen politická a církevní hranice, ale také markantní kulturní
hranice, která se díky politickému vlivu na Slovanské dialekty na obou stranách stala také jazykovou hranicí mezi
Češtinou a Polštinou. Pštinská linie zůstala s neuvěřitelnou odolností, vesnici po vesnici, hranicí moravských nářečí
na jihozápadě a polskohornoslezských nářečí na severovýchodě.
14

Kuhn, Walter: Geschichte Oberschlesiens im Mittelalter (Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelm Universität zu Breslau 24), Sigmarnigen
1989, S.4

3.2. Slovanská osada SOUDIC
Vytváření vesnických sídlišť začalo také u Slovanů velice brzy. Byla to relativně malá, nepravidelná sídliště
s blokovými poli, která byla založena na dvojpolním hospodářství.
Obrázek časného sídliště pochází sice z kraje Lužických Srbů v blízkosti Budyšína, ale vyjadřuje velice názorně
formy a prvky, které byly všeobecně charakteristické pro Slovanská sídliště této epochy a určitě se užívaly také
v sídelní oblasti Golensitzů.
Předpoklad, že SOUDIC mohly existovat zhruba v této formě už před rokem 1200, není zcestný, neboť sídelní
oblast na potoku Bíla voda v okolí Sudic byla na tehdejší dobu pro osídlování velice výhodná. Seskupení obydlí okolo
Angru je docela dobře možné. Pozdější Sudice jsou zmiňovány vždy jako místo s existencí hrady a fary. Kdy byl hrad
postaven není známo, ale to, že v Sudicích hrad stál je jisté. Katolický kostel stojí mimo obec, podle upořádání které
bylo typické u staroslovanských sídlišť. Také zde je možné, že zde stál v době křesťanizace naší oblasti, tedy kolem
roku 100 malý dřevěný kostelíček. Sudický kostel má jako svého patrona Jana Křtitele, patrona Vratislavského
biskupského kostela. Můžeme tedy předpokládat, že SOUDIC mělo kostel už před osídlováním, neboť po založení se
Sudice dostaly k Olomouckému biskupství.
Kořen jména Soud poukazuje na slovo, označení „soud“.
Křesťanství bylo zavedeno především díky iniciativě zeměpánů a proto byly určitě v místech, kde staly hrady
obsazené šlechtickými purkrabími již časně vystavěny kostely. Možná že byly SOUDIC právě takovým místem před
osídlením.
Jestliže dnes neexistují žádná jistá svědectví té doby, pak jistě proto, že téměř 200 let trvající válečné spory o
majetek země mezi řekou Opavou a Odrou, mezi Čechami a Polskem vedly k zničujícímu pustošení obcí a k záhubě
obyvatelstva.
Je proto docela dobře možné, že kolem roku 1200 se SOUDIC sestávaly jen z jednotlivých obydlí – možná v okolí
Angru -,která byla později pozvolna integrována do městečka Sudice.
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Festival kultury Hlučínska již poosmé
Mírové náměstí v Hlučíně se v neděli 10. července již poosmé rozeznělo v tónech
Festivalu kultury a hlučínských řemesel. Pro návštěvníky byl opět připraven bohatý kulturní program v podání
folklorních a tanečních souborů a dechových kapel z celého Hlučínska.
Ve 14 hodin zahájila festival dechová kapela Rohovanka, která svými tóny přilákala na náměstí několik stovek
návštěvníků. Následovalo zábavné taneční vystoupení seniorek z Velkých Hoštic. Poté se slova ujali starosta obce
Bolatice a předseda Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Herbert Pavera a starosta města Hlučín a místopředseda Sdružení
obcí Hlučínska Mgr. Pavel Paschek. Po jejich zahajovacích slovech následovalo vystoupení tanečního souboru
Slunečnice z Kobeřic. Poté již následovala ukázka hlučínských krojů a nářečí v podání Bolaticích seniorek, na které
navázal svým druhým tanečním vstupem soubor Slunečnice. Další část festivalu pokračovala za zvuku lidových písní
v podání folklorního souboru Vlašanky z Bohuslavic. Následující dva soubory přijely do Hlučína ze Závady. Svou
ohebnost nejprve prokázaly dětské gymnastky, na které pak navázalo taneční vystoupení seniorek. Poté již rozvlnila
náměstí ve známých rytmech mužská taneční skupina Bobři, která návštěvníkům předvedla, jak se tančí na Havaji.
Nejen účinkující ale také mnozí návštěvníci si poté mohli zatančit za doprovodu známé dechové kapely Kobeřanky.
Poté následovalo taneční vystoupení skupiny Vřes z Vřesiny. Mezi jejich dvěma vstupy si návštěvníci mohli opět
poslechnout lidové písně v podání folklorního souboru Karmašnice z Kravař. Závěr festivalu patřil domácím, a to
dechové kapele Hlučíňance, za jejíhož doprovodu si návštěvníci mohli opět zatančit známé polky a valčíky.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované výrobky,
ručně vyráběné svíčky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty a oblečení.
Ochutnat mohli domácí kozí sýry, bramboráky a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho
nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do soutěže, městu Hlučín a
Kulturnímu centru Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D.
za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět na
shledanou!
Mgr. Lenka Osmančíková
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Na Hlučínsku a v polských gminách bojujeme proti
invazivním druhům rostlin
V obcích na Hlučínsku a v přilehlém území polských gmin se kromě přirozeně rostoucích a lidmi záměrně
vysázených rostlin vyskytují také rostliny, které označujeme jako invazivní. Toto označení dostaly, jelikož velmi rychle
obsazují nová území, čímž vytlačují původní druhy a mohou také pozměňovat poměry živin v půdě. Navíc zhoršují
přístupnost pozemků a zvyšují náklady na údržbu krajiny. Některé z nich jsou navíc velmi škodlivé lidskému zdraví.
V našem území jde zejména o bolševník a křídlatku. Jelikož je včasná reakce – prevence a rychlá likvidace na malé
ploše podstatně levnější než řešení následků masové invaze, rozhodlo se Sdružení obcí Hlučínska zrealizovat
společný česko-polský projekt, jehož cílem je zmapovat místa výskytu bolševníku a křídlatky, informovat veřejnost o
jejich škodlivosti, jak se zachovat při jejich nálezu apod. V rámci projektu budou obcím a městům poskytnuty návody,
jak proti těmto rostlinám bojovat, budou informováni o legislativní a dotační podpoře. V neposlední řadě budou
provedeny na našem území ukázky likvidace porostů křídlatky a bolševníku a zároveň si necháme poradit od těch,
kdo již mají s likvidací zkušenosti. Naše poznatky nám pomohou v budoucnu při vyčištění zmapovaných ploch od
porostů těchto invazivních rostlin.
Z tohoto důvodu připojujeme popisy obou invazivních rostlin a žádáme občany, aby nám podávali informace o
jejich výskytu v oblasti Hlučínska a gmin Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie. Také proto jsme
zřídili mail invazivni-druhy@centrum.cz

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
Jak jej poznáme?
Bolševník je dvouletá až vytrvalá rostlina, dorůstá výšky až 5 m. Původně byl bolševník
součástí vysokobylinné vegetace pod hranicí lesa mezi nadmořskými výškami 1500 a 1850
m v oblasti Západního Kavkazu. Semenáčky bolševníku vzcházejí velmi brzy na jaře, v
prvních letech po vyklíčení vytváří přízemní listovou růžici a v tomto stadiu většinou
přetrvává 3 až 5 let, v nepříznivých podmínkách i 12 let. V prvním roce klíčí ze semene
zpravidla již v půli února (někdy i dříve), vytváří pouze listy a shromažďuje zásoby
v mohutném kořeni. V druhém až pátém roce (ale možná i později) pak vytvoří listovou
růžici a vyžene mohutnou květní lodyhu s květenstvím. Lodyha je dutá, brázditě žebernatá,
narůžověle až fialově skvrnitá, může mít průměr až 10 cm. Listy jsou veliké, řapíkaté, zvláště
přízemní, dosahují nejčastěji délky 50–150 cm. Řapíky jsou oblé bez zřetelného žlábku. Kromě bolševníku
velkolepého roste v Česku ještě bolševník obecný (Heracleum sphondylium), který se svému příbuznému trochu
podobá. Není vyloučeno, že se v místech společného výskytu oba druhy kříží. V některých evropských zemích
dochází k invazi dalších tzv. „obřích bolševníků“ podobného vzhledu a vlastností, konkrétně jde o druhy bolševník
Sosnowského (Heracleum sosnowskyi).
Proč je nebezpečný? / Čím nám škodí?
Je silnou invazivní rostlinou, osidluje téměř veškerá stanoviště, nejvíce se šíří podle cest a vodních toků. Obvykle
nejdřív ovládne ruderální stanoviště, pak se začne šířit i na vlhká a na živiny bohatá stanoviště v okolí, odkud
postupně vytlačí konkurenčně silné byliny. Daří se mu to zejména proto, že jeho semena vyklíčí velmi brzy na jaře,
rychle přerostou většinu rostlin a vytvoří zákryv. Časem se vytvoří souvislý porost, který zcela znemožní růst ostatních
rostlin. Přirozené šíření zajišťují semena roznášená větrem a tekoucí vodou, dále semena zachycená na dobytku či
pneumatikách. Bolševník však znamená také velké nebezpečí pro zdraví člověka. Lodyhy a listy
obsahují fototoxické furanokumariny, jež ve tmě jen dráždí kůži, na denním světle (UV záření) však způsobují těžké
poleptání a puchýře (popáleniny 3. stupně). Prvotní kontakt
s rostlinou a jejími šťávami je bezbolestný, fototoxické reakce se
aktivují obvykle po 15 minutách osvětlení. Zánětlivá zranění se
objevují po cca 24 hodinách, jejich rozsah závislý na množství
šťáv, kterými byl člověk potřísněn, délkou jejich působení a
obranyschopnosti poškozeného, jsou velmi bolestivá a velmi
těžce se hojí. Jejich pozůstatky (pigmentace a jizvy) zůstávají
patrné přinejmenším celé měsíce, někdy se objevují
dlouhodobější následky v podobě vyšší citlivosti poraněných míst
na UV záření nebo vyrážek (až několik let). Dlouhodobým
následkem mohou být občasné vyrážky (často iniciované
slunečním zářením).
U obzvlášť citlivých jedinců mohou už samotné výpary z většího
množství pokosených rostlin vyvolat pálení v krku, závratě,
nevolnost a slzení v některých případech může dojít i k úmrtí
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Co dělat při kontaktu a napadení?
Nejjednodušší je se vyhýbat kontaktu s touto rostlinou a upozornit na její
výskyt příslušný obecní úřad. Při likvidaci je nutné se vybavit vhodným
ochranným oděvem, brýlemi a také respirátorem.
Je velice důležité v oblastech výskytu bolševníku varovat děti (dutá lodyha je
lákavá a vybízí k hrám – foukačky, dalekohledy) a zamezit jejich kontaktu s
rostlinou. Rostliny je možno částečně likvidovat mechanicky, vyrytím, ale
nejúčinnější je chemický postřik směsí herbicidů. Tuto likvidaci je potřeba
svěřit odborné firmě.
Místa potřísněná šťávou je třeba okamžitě omýt silným dlouhotrvajícím
proudem vody a po opláchnutí zabránit přístupu světla zakrytím. Při
poleptání, a když se dostaví druhotné příznaky (bolesti hlavy, třes, závratě,
pálení očí), je nezbytné opustit zasažený prostor a urychleně vyhledat lékaře.

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis),
křídlatka česká (Reynoutria x bohemica)
Jak ji poznáme?
Křídlatka
je
vytrvalá
rostlina s výrazně
článkovitými
dutými,
dužnatými,
křehkými stonky vyrůstajícími z bohatě rozvětvených, silných a dlouhých podzemních
oddenků. Její domovinou je severovýchod Asie (Japonsko, Čína, Tajwan a Korejský
poloostrov), kde obývá vlhčí údolí a horské svahy, vzácněji roste i na okrajích horských
políček ve vyšších nadmořských výškách až do 2600 m n. m., většinou na chudé půdě. Do
Evropy byla dovezena v první půli 19. Století.
Stonky, které vyrůstají již v březnu nebo dubnu, dorůstají do výše obvykle 1,5 až 2 metrů, jsou
přímé a v horní části rozvětvené. V mládí jsou zelené s červenavým nádechem a později
zůstávají tmavě kropenaté. Listy jsou lysé s poměrně krátkými načervenalými řapíky dlouhými
1,5 až 3 cm vyrůstají na stoncích střídavě. Jsou holé, tuhé až kožovité
s vyniklou žilnatinou jsou oboustranně zelené až světle zelené, mladé listy mají okraje
stočené. Je to rostlina dvoudomá, mnohokvěté lichoklasy dlouhé 5 až 10 cm vyrůstající z paždí listů jsou sestaveny
do lat. které jsou delší než řapík listu. Pravidelné pětičetné květy mají nerozlišená okvětí s bělavými, vzácněji
nažloutlými nebo narůžovělými okvětními lístky, samičí květy mají lísky neopadavé. Plody jsou lesklé
trojhranné nažky dlouhé 3 až 4 mm zbarvené černohnědě až černě, mají křidélka po neopadavém okvětí.
Proč je nebezpečná? / Čím nám škodí?
Jedná se o jednu z nejúpornějších invazivních rostlin. Na svém stanovišti se díky hluboce kořenícím oddenkům rychle
rozšiřuje a zcela vytlačuje původní rostlinstvo a mění nepříznivě i podmínky pro život většiny tam žijících živočichů.
Rozmnožuje se převážně vegetativně pomoci odlomených oddenků, které bývají zanášeny při povodních
s odplavenou zeminou na zcela nová místa. I drobné kousky oddenku většinou vyklíčí a během několika let takto
nově získaný prostor zcela zarostou. Kvůli krátké době vegetace u nás semena málokdy dozrávají.
Její kořeny a listový opad navíc produkují látky s alelopatickým účinkem, tj. znemožňují růst jiných rostlin. Často takto
zaberou pásy na březích řek, rozšiřují se také na náspech cest a na bývalých skládkách, kam byly zavlečeny při
rekultivacích. O jejich rozšíření se postarali také včelaři, kteří tuto medonosnou rostlinu záměrně vysazovali.
U nás byla poprvé zaznamenána ve volné přírodě zaznamenána
v roce 1892. Vyskytuje se hojně po celém území ČR, nejvíce
v blízkosti vodních toků a lidských sídel, většinou na vlhkých
substrátech s kyselou reakcí.
Křížením křídlatky japonské s křídlatkou sachalinskou vznikl
hybridní druh křídlatka česká (Reynoutria × bohemica), která je
obzvláště rozpínavá a proti mechanické i chemické likvidaci
nejodolnější. Rozmnožuje se výhradně vegetativně a na
stanovištích, kde se vyskytují také její rodiče, je vytlačuje.
O neblahém významu křídlatky svědčí také fakt, že byla dokonce
zahrnuta do seznamu "100 nejhorších invazních druhů světa".
Co dělat při kontaktu?
Křídlatka naštěstí na rozdíl od bolševníku nevylučuje zdraví
škodlivé látky, její hustý zapojený porost však velmi znepříjemňuje
hospodaření a pohyb v krajině. Po nalezení porostu křídlatky uvědomte vlastníka pozemku a příslušný obecní úřad.
Pokud roste křídlatka na vašem pozemku, využijte při její likvidaci příslušnou metodiku nebo se raději obraťte na
odbornou firmu.
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.
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Nový český soubor Haydn Ensemble zahraje v
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Sudicích

Svatováclavský hudební festival nabídne svým příznivcům v letošním roce rekordních 35 koncertů, na nichž uvede
hvězdy evropského i světového formátu, např. fenomenálního trumpetistu Sergeje Nakarjakova, Collegium 1704
Václava Lukse, sopranistku Simonu Šaturovou, Martinu Jankovou či Hanu Blažíkovou, izraelského violoncellistu
Gavriela Lipkinda a další přední umělce. Moravskoslezským krajem se rozezní hudební klenoty z období od
středověku až po 20. století ve 31 kostelích, mezi nimiž bude letos poprvé také kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích.
Na koncertě 6. září v něm od 18 hod vystoupí soubor Haydn Ensemble, který založil v roce 2016 fagotista
České filharmonie Martin Petrák. Pod jeho uměleckým vedením se představí s pilotním programem „Concerti Grossi“,
ve kterém zazní kompoziční umění barokních mistrů A. Vivaldiho, P. A. Locatelliho a G. F. Händela. Netradiční
orchestrální repertoár v kombinaci s provedením na moderní nástroje, poučenou interpretací a přirozenou muzikalitou
jednotlivých interpretů přinese jedinečný hudební zážitek.
Vstupenky lze koupit v předprodeji na obecním úřadě, formou on-line prostřednictvím webových stránek
Svatováclavského hudebního festivalu www.shf.cz, a budou také v prodeji na místě před koncertem.
Program koncertu:
Georg Friedrich Händel – Concerto Grosso č. 7 g moll op. 6 pro 2 housle, violoncello, smyčce a continuo (HWV324)
Georg Friedrich Händel – Concerto Grosso č. 12 h moll op. 6 pro 2 housle, violoncello, smyčce a continuo (HWV330)
Antonio Vivaldi – Concerto Grosso č. 3 F dur op. 8 „Podzim“ pro housle, smyčce a continuo (RV 293)
Antonio Vivaldi – Concerto Grosso g moll pro smyčce a continuo (RV 156)
Pietro Antonio Locatelli (1695–1764) – Concerto Grosso č. 7 Es dur op. 8 „Il pianto d’Arianna“ pro 2 housle,
violoncello, smyčce a continuo
Kromě výše uvedeného koncertu zvou pořadatelé občany Sudic také na koncerty v přilehlých lokalitách, a to
zejména na koncert v kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, kde se dne 17. 9. od 17 hod představí Marek Eben a
Tomáš Thon v programu inspirovaném starozákonním příběhem Joba, a na koncert dne 21. 9. v kostele sv. Václava
v Opavě, na němž od 19 hod zazáří sopranistka Simona Šaturová v doprovodu barokního orchestru Collegium
Marianum.

soubor Haydn Ensemble
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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
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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.

