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Sudický zpravodaj č. 1/2017

Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
právě začal nový rok 2017 a já bych Vám chtěl popřát zdraví, štěstí, pohodu a Boží požehnání ovšem hlavně to zdraví, protože, když budeme zdraví, dokážeme si splnit všechny povinnosti a sny.
Počasí nám vydrželo studené až do Štědrého dne, pak se oteplilo a mrznout začalo až před novým
rokem. Hned 2. ledna nám obloha seslala jemný poprašek bílého sněhu, kluziště zamrzlo a dalo se
na něm opět bruslit, tak jako už před Štědrým dnem. Ovšem hned další lednový víkend nejen naši
obec, ale celou Evropu sevřel krutý mráz. Teploty se v noci v naší obci pohybovaly kolem -17 stupňů a pro nás, kteří
máme rádi teplo, kdy jsme již několik let takový mráz nezažili, přišlo opravdu mrazivé období. Nejnižší teploty se
pohybovaly dokonce kolem -20 stupňů. Poté přišla menší obleva, kdy teploty byly přes den plusové a v noci se držely
kolem nuly. Trošku padal i sníh, takže děti vyrazily na kopec. Kluziště
ještě sloužilo dobře, sice led už nebyl tak kvalitní, ale pořád se dalo dobře
bruslit nebo hrát hokej. Hojně toho využily i děti ze školy. Dokonce jsme
kluziště i několikrát shrnuli obecním traktorkem a ulehčili tak bruslařům
s odhrnováním sněhu. Mrazy už pak u nás nebyly tak kruté (v Čechách
sice ještě měli někde kolem -28 stupňů), maximálně tak -6 stupňů v noci.
Hned prvního a druhého února nás překvapily návaly sněhu, kdy každou
noc spadlo zhruba deset centimetrů, takže celkem přes dvacet centimetrů
sněhu. V mžiku přišla obleva a další noc celonoční déšť, který většinu
sněhu roztál. Dokonce se zvedla i hladina Oldřišovského potoka, protože
zmrzlá půda nestačila všechnu vodu vsáknout. A když většina sněhu
roztála, přišly ještě poslední mrazíky, které už ovšem nebyly tak velké.
Párkrát se ještě zvedla hladina potoka, naštěstí ne dramaticky. A tak nám snad začalo jaro.
Také se ještě vrátím do měsíce prosince, kdy proběhlo v obci plno akcí.
Ve středu 28. 12. 2016 se v sále U zlatého džbánu konal tradiční vánoční turnaj v šipkách. Článek o tomto turnaji a
výsledky najdete uvnitř zpravodaje. Ve čtvrtek 29. 12. 2016 se konal tradiční předsilvestrovský hokej a bruslení v Buly
aréně v Kravařích. Obě akce jsme opět spolupořádali s obcí Rohov a s dobrovolnými hasiči z Rohova. Prvně začal
hokej, kdy bylo ze Sudic skoro dvacet hráčů, ovšem z Rohova jen pět, takže se to muselo pomíchat a hrál se tradiční
hokej bez brankářů. Skóre ovšem nebylo to podstatné, důležité bylo, že si všichni trochu zahráli a prohnali tak svá
těla po vánočních svátcích. Po hokeji pak přišlo na řadu bruslení a všichni zájemci z našich obcí tak mohli (někteří po
ro roce) vyzkoušet své schopnosti v bruslení a také se trošku po těch svátcích protáhnout. V pátek 30. 12. 2017 pak
proběhl v Sudicích na hřišti tradiční fotbalový zápas “ženatí – svobodní”. Terén byl promrzlý a v druhém poločase pro
změnu s “blátíčkem”. Ale výbornému výkonu všech aktérů to nevadilo a byl vidět zajímavý zápas s hodně brankami
(některé byly přímo ukázkové). Svobodní nakonec vyhráli 7- 5. Pak si všichni společně poseděli u výborného guláše a
pivka, kde hodnotili nejen poslední zápas, ale i sportovní výkony celého uběhlého roku. Všem aktérům těchto
sportovních akcí děkujeme a obzvláště pořadatelům.
Tento den se uskutečnil i poslední bažantí hon. Honu se účastnilo dvacet jedna střelců, šest pomocníků a čtyři
lovečtí upotřebitelní psi. Během honu bylo odloveno deset bažantích kohoutů z divokého chovu a osm bažantích
kohoutů z umělého chovu. Poté naši myslivci uspořádali poslední leč pro všechny účastníky tohoto honu.
Pokračování na str. 2
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V sobotu 7. ledna 2017 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V Sudicích se letos
vybralo 29.569,- Kč, což je o 3.514,- Kč více než v loňském roce. Celkem se na
Hlučínsku vykoledovalo 1.964.476,- Kč, z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle
celostátně určeného klíče 65%, což představuje částku 1.276.909,- Kč. Děkujeme tímto
naší koordinátorce paní Evě Halfarové, všem koledníkům a samozřejmě všem dárcům
za podporu této charitativní akce.
V sobotu 7. ledna 2017 jsme společně s panem farářem a panem kostelníkem
navštívili Novoroční koncert hudebního sboru Ondrášek v Novém Jičíně. Ondrášek už v Sudicích vystupoval dvakrát
a my jsme byli na tuto akci pozváni díky našemu otci Domaňskému, který kdysi v Novém Jičíně působil ještě jako
jáhen. Na tomto koncertě se představily všechny tělesa tohoto sboru - Hrášek, Rarášek, Kulihrášek, Ondrášek a
komorní sbor. Celkem tedy přes 210 účinkujících. Byl to opravdu krásný hudební zážitek.
V neděli 8. ledna 2017 náš chrámový sbor vystupoval na mši svaté v Ludgeřovicích v kostele svatého Mikuláše.
Nejenom, že hrál při mši svaté, ale po mši ještě zahrál a zazpíval pro farníky několik krásných písní. Tímto našemu
chrámovému sboru děkujeme za reprezentaci naší farnosti.
V sobotu 21. ledna 2017 byl v Sudicích v sále U zlatého džbánu první Disco ples tělovýchovné jednoty Sokol
Sudice. Sportovci měli plný sál, zůstalo jen pár neobsazených míst. Disco ples byl krásný, lidé se hezky bavili a byla
také pěkná tombola, takže děkujeme pořadatelům za pěkně připravenou akci.
Další bál byl v sobotu 28. ledna 2017, a to maškarní pro děti. Konal se v prostorách tělocvičny ZŠ Sudice. Děti si
za pomocí svých pedagogů nazdobily krásně tělocvičnu. Sdružení STROM v čele s klauny pak připravilo pro děti
krásné sobotní odpoledne. Tělocvična hýřila spoustou dětských masek a také zábavnými klauny z řad rodičů, kteří se
starali o zábavu. Více o plese se určitě dovíte na jiném místě tohoto zpravodaje. Všem pořadatelům této nádherné
akce děkujeme.
V lednu letošního roku nám přišly výsledky sběru ošacení našeho kontejneru, stojícího vedle obchodu TEMPO. Za
rok 2016 jsme nasbírali do tohoto kontejneru 3045 kg ošacení. Je to o 237 kg více než v roce 2015. Zároveň jsme tak
pošetřili životní prostředí, protože by jinak všechen tento materiál mohl skončit na skládkách nebo ve spalovnách.
Všem Vám díky.
V sobotu 11. února 2017 se konal v Sudicích ples našich dobrovolných hasičů. Sál byl plný, skoro vyprodáno,
krásná tombola a samozřejmě jako každý rok překvapení - taneční vystoupení našich hasičů, taneční kreace z filmu
Limonádový Joe - odměněno velkým potleskem. K tanci hrála hudba pana Foltýnka. Byl to krásný ples, je třeba jen
poděkovat všem pořadatelům za krásnou kulturní akci.
A co na závěr? Ani jsme se nenadáli a první dva měsíce letošního roku jsou za námi.
Za námi snad i paní Zima a můžeme se těšit na práci na zahrádkách, nebo se jen těšit
z krásného a teplého počasí. Ono nás ještě asi chvilku to jaro potrápí, ale snad už bude
lépe než v zimě. Chci Vám tedy popřát do dalších letošních dnů plno optimismu,
teplého počasí, úsměvu na rtech a dobrou náladu a samozřejmě plno dobrého zdraví,
protože když budeme zdraví, tak dokážeme překonat všechny nesnáze.
Petr Halfar, starosta
Motto: Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší, budeš pro změnu chtít
a pak už nebudeš moci. Jan Werich


PODĚKOVÁNÍ
Klub seniorek v Sudicích tímto děkuje Obecnímu úřadu, hlavně panu starostovi Petrovi Halfarovi za
rekonstrukci klubovny. Děkujeme za vyměněnou podlahovou krytinu a potapetování předělové stěny.
Výzdobu si provedeme samy.
Za klub seniorek - Švarcová Marta
Přehled činosti v seniorském klubu – přispíváme na Tříkrálovou sbírku,
pleteme obinadla pro malomocné, pletly jsme i čepice a ponožky pro Charitu.
Čteme články z časopisů, hlavně recepty, zahradnictví a také zdravotní
témata. Na dětský maškarní ples jsme věnovaly cenu to tomboly – cukrářský
dort.
Zveme další seniorky mezi nás, zažijete přátelské posezení u kávy.
Za klub seniorek - Švarcová Marta
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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 (hlavně od sněhu)
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…)
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, ples
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády, ples
- 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, maškarní ples
- 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, zpracovávání
projektů
- 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:
V pátek 17.3.2017 v 16.00 hod.- Vítání občánků na Obecním úřadě v Sudicích.
Ve čtvrtek 23.3.2017 – Výroba velikonočních výrobků s rodiči v MŠ
Ve středu 29.3.2017 – Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sudice
V neděli 2.4.2017 v 15.00 hod. - Vítání jara Mařoch. Sraz 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.
V úterý 4.4.2017 – Zápis do 1. třídy
Ve čtvrtek 6.4.2017 – prodej velikonočních výrobků v MŠ Sudice
V sobotu 15.4.2017 – 72. výročí osvobození - v 10 hod. u památníku osvobození (tank)
17.4.2017od 13.00 hod., pondělí velikonoční - Koňská procesí v Polsku Pietrowice Wielkie –
kostel Svatého kříže. Průvod z obce ke kostelu Svatého kříže (stáří 350 let), zde mše svatá a
poté zpět do obce, kde bude další kulturní program.

V pátek 21.4.2017 – Den Země – (náhradní termín 28.4.2017)
V sobotu 29.4.2017 v cca 19.00 hod. - Stavění máje a pálení čarodějnic
v Sudicích na hřišti TJ Sokol Sudice,
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Disco ples – sobota 21.01.2017 ▼




Hasičský ples – sobota 11.02.2017 ▼
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MAŠKARNÍ PLES
Jak je již v plesové sezóně zvykem, pořádalo sdružení STROM ve
spolupráci se ZŠ a MŠ Sudice maškarní ples pro děti. Tentokrát se konal
v sobotu 28. ledna v tělocvičně, kterou si děti samy nazdobily. Všechny
královny Elsy, piráty, rytíře, fotbalisty a dalších asi 50 masek přivítali 3 klauni,
kteří s nimi po celé odpoledne tancovali, řádili a soutěžili. Další 4 klauni pak
procházeli mezi všemi hosty a nabízeli k prodeji losy do bohaté tomboly pro děti, ale i do menší
tomboly pro dospělé. Pro všechny masky, které se nám prošly po našem improvizovaném mole a představily se, bylo
nachystáno malé překvapení a také za každou soutěž obdržely pamlsek. Samozřejmě, že pro všechny bylo
připraveno bohaté občerstvení, mimo jiné i výborné koláče, perníky a další dobroty věnované rodiči či prarodiči.
Celým odpolednem nás hudebně doprovázel DJ Marek a nutno říci, že tentokrát se tancovalo ještě dlouho po
vylosování tomboly.
Děkujeme všem, kteří nás to odpoledne navštívili, ale hlavně všem, kteří se na letošním maškarním plese podíleli.
Zvláštní poděkování pak patří sponzorům, díky nimž mohla být pro děti připravená tak bohatá tombola.
Věříme, že se všem na letošním maškarním plese líbilo a již teď se těšíme na příští rok.
Za sdružení STROM



Pavla Komárková
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016-2017
DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU
PROFESE – ZÁMEČNÍK
Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti se stručnou náplní a znázorní
formou kreseb, prezentací, co daná práce obnáší.
Ve čtvrtek 26. 1. 2017 jsme se s družinou vypravili do našeho sudického zámečnictví.
V zámečnictví nás už očekávali zástupci profese „zámečník“ – pan David Vaníček a ostatní zaměstnanci. Pánové nás
provedli po zámečnictví, ukázali nám jednotlivé stroje a nářadí, se kterými pracují. A co je vlastně úkolem
zámečníka…? Zámečník ručně zpracovává strojní součásti, a to řezáním, pilováním, ohýbáním, rovnáním a
svařováním částí strojů, vyrábí ozdobné mříže, kování, zábradlí, provádí zhotovovací práce stavebních zámečnických
prvků, montáže a případně i opravy. Součástí jeho práce je čtení a používání technické dokumentace
a projektové dokumentace. Má za úkol stanovení pracovních postupů, pracovních prostředků a pomůcek, které jsou
potřebné pro danou činnost. Vyrábí, montuje a opravuje zámečnické prvky a následně je kontroluje a ověřuje jejich
spolehlivost. Nástroje a nářadí spolu s dalšími zařízeními musí seřizovat, udržovat a ošetřovat. Děkujeme panu
Vaníčkovi a všem zaměstnancům za umožnění prohlídky zámečnictví, za krásné, zajímavé a poučné povídání a za
výrobu prstýnků pro děti…







Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny







Sudický zpravodaj

Str. 7

Již tradičně se na naší škole konal maškarní ples pro děti.
V sobotu 28. ledna 2017 se děti naší Základní a Mateřské školy
převlékly do krásných kostýmů a přišly společně s rodiči a prarodiči na
maškarní ples, který pořádalo sdružení rodičů STROM. Maškarním
odpolednem děti provázeli klauni, kteří pro ně měli nachystánu spoustu
soutěží a her. Všechny masky se nám představily, nechyběly princezny,
Karkulky, berušky, víly, Elsy z Ledového království, zdravotní sestřičky,
přišli také čerti, vojáci, hasiči, piráti, čarodějové, stavebnice Lego aj.
Všechny masky byly oceněny malou odměnou.
Celým plesem nás provázela dětská diskotéková
hudba, při které si zatancovali všichni přítomní.
Malí i velcí se mohli občerstvit bohatou nabídkou
v připraveném bufetu. Na závěr nás čekalo
losování dětské i dospělácké tomboly, ve kterých
byla přichystána spousta hodnotných cen. Děkujeme pořadatelům za příjemně
strávené sobotní odpoledne a těšíme se na viděnou na dalším maškarním plese.
Mgr. Petra Poštulková
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Školní florbalový turnaj
Těsně před pololetními prázdninami a to 1. – 2. února se na naší škole uskutečnil florbalový turnaj, který připravili
žáci šesté třídy s hlavním organizátorem Janem Nevřelou (2). Ve středu 1. února 2017 byl tento turnaj určen pro nižší
stupeň a druhý den zase poměřili síly žáci na stupni vyšším. Hrálo se systémem 3 + 1 a to každý s každým. Navíc
vítězné družstvo na vyšším stupni si mohlo zahrát zápas proti učitelům, za které nastoupili tito hráči: Ing. Hana
Nováková, Mgr. Kateřina Hrubá, Mgr. Jolana Stříbná, Mgr. Michal Kunický a Mgr. Ondřej Pekárek.
Vítěz nižšího stupně: 3. třída
Vítěz vyššího stupně: 9. třída
Nejlepší hráč nižšího stupně: Mikuláš Prasek
Nejlepší brankář nižšího stupně: Dominik Nevřela
Nejlepší hráč vyššího stupně: Matěj Murcek
Nejlepší brankář vyššího stupně: David Kubný





NOC NA KARLŠTEJNĚ
V pondělí 6. února 2017 se žáci II. stupně naší školy zúčastnili jednoho z nejznámějších
a mezi divadelními nadšenci nejoblíbenějších muzikálů. Noc na Karlštejně je v podstatě komedií o císaři Karlu IV. a
jeho hradu Karlštejně, na kterém měly údajně zakázáno pobývat ženy. Příjemná atmosféra Slezského divadla
v Opavě a dokonalé výkony účinkujících herců nás všechny nadchly. Po celou dobu představení jsme se skvěle bavili
a vtipné scény i herecké výkony jsme na závěr odměnili bouřlivým potleskem. Děkujeme hercům Slezského divadla
v Opavě za krásný kulturní zážitek a představení Noc na Karlštejně všem vřele doporučujeme.
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Galerijní dílny Ostrava
Dne 10. 2. 2017 se žáci 1., 2., 4. třídy a vybraní žáci 3. třídy vydali do Galerie výtvarného umění v Ostravě, kde se
mohli seznámit s vystavenými uměleckými díly, s umělci, kteří je vytvořili, s výtvarnými technikami apod. Žáci byli
rozděleni do dvou skupin. Každá skupina během komentované prohlídky zhlédla jak vystavované obrazy, tak si také
vyzkoušela tradiční i netradiční výtvarné techniky z oblasti kresby, malby, ale také techniky jako frontáž, muchláž,
slepotisk a další. Za zprostředkování celé akce děkujeme především našemu panu starostovi Petru Halfarovi, který
rovněž pro žáky zajistil zafinancování dopravy.
Mgr. Kateřina Hrubá





Valentýnské odpoledne s matematikou
Na svatého Valentýna, tedy 14. února, měly děti na naší škole možnost si zasoutěžit a rozluštit zapeklité i
zamilované matematické úkoly. Účast byla hojná, přišli žáci nižšího i vyššího stupně, proto byli rozděleni do 4.
kategorií. Na řešení zajímavých matematických úkolů měli dostatek času a poté si mohli zkusit složit hlavolamy.
A tady jsou jména těch nejšikovnějších:
I. kategorie (1. třída) - 1. místo – Josef Halfar
II. kategorie (2. a 3. třída) - 1. místo – Eliška Vaníčková
III. kategorie (4. a 5. třída) - 1. místo – Michaela Nevřelová
IV. kategorie (6. – 9. třída) - 1. – 2. místo – Filip Hrušťák a Ester Mrvová
Zájem dětí o matematiku nás potěšil a doufáme, že bude přinejmenším stejně velký v červnu, kdy si pro vás, milé
děti, takové zábavné matematické odpoledne opět připravíme!
Mgr. Lenka Běláková, Mgr. Veronika Chovancová, Mgr. Hana van der Laan
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Fotbalové okénko



III. třída skupina A muži (jaro 2017)

































Dat
26.3.
1.4.
9.4.
16.4.
23.4.
29.4.
7.5.
13.5.
21.5.
27.5.
4.6.
10.6.
18.6.

De
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

Čas
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Domácí
Sudice
Bohuslavice ,,B“
Sudice
Darkovice ,,B“
Sudice
Štěpánkovice ,,B"
Sudice
Strahovice ,,B“
Sudice
Darkovičky „B“
VOLNO
Dobroslavice
Šlužovice

Hosté
Závada
Sudice
D. Benešov ,,B“
Sudice
Oldřišov „B“
Sudice
Hať „B“
Sudice
Bolatice „B“
Sudice
Sudice
Sudice

Šipkařský turnaj
Čas mezi svátky patřil v Sudicích již tradičně mimo jiné i Vánočnímu šipkovému turnaji. Tentokrát na něj připadlo
datum 28.12. Hráčů se sešlo 20, když nezklamali naši přátelé z Kobeřic a dětí se zúčastnilo 6. Tyto si nejprve
odehrály svůj miniturnaj, kdy se snažily zahrát co nejvyšší skóre a postupně vždy poslední vypadl. Nakonec se na
stupních vítězů seřadily takto: 1. Jiří Balarin, 2. Marek Poništ z Kobeřic a 3. Martin Komárek.
Hned poté jsme rozehráli náš dospělácký turnaj, kterého se ale zúčastnilo i pár závodníků z miniturnaje. Ve třech
základních skupinách jsme si opět odehráli 6 her, po kterých vždy 4 nejlepší postoupili do závěrečného vyřazovacího
turnaje. V tomto turnaji se pak nejlépe dařilo vítězi Jardovi Komárkovi, který ve finálovém zápase porazil 2:0
hostujícího Standu Poništa z Kobeřic. Na 3. místě pak skončila Pavla Komárková po vítězství 2:0 nad Honzou
Drndou. Jako nejlepší žena turnaje byla po demokratické domluvě  zvolena Daniela Poništová a cenu za účast a
nejoblíbenějšího hráče jsme tentokrát věnovali hned dvěma hráčům a to Báře Balarinové a Jendovi Halfarovi.
Děkujeme Obecnímu úřadu za výpomoc s cenami pro vítěze. Jak je patrno z fotek, jednalo se převážně o ceny
tekuté.
Doufáme, že se všem účastníkům turnaj líbil stejně jako nám pořadatelům a příští rok opět přijdou zvolat AŤ TO LÍTÁ!
Pavla Komárková
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

II. Dějiny osídlování Sudic
(1220 – 1318)
3. Výsledky osídlování
Rozsáhlé osídlování v době pozdního středověku na Opavsku proběhlo hlavně v období mezi lety 1200 až 1350.
Tehdy byly založeny a zformovány všechny podstatné prvky této kulturní krajiny a měly trvání až do počátku doby
industrializace.
Kolem roku 1200 bylo 9 % plochy osídleno. Koncem 14. Století bylo 90 % plochy hospodářsky využíváno a
existovalo zde asi 140 osad. Jak prokazuje držební listina Olomouckého biskupství z roku 1130 (CMI.206) neměly
největší staroslovanské vesnice více než tucet selských dvorů, většina však ještě míň.
Díky osídlování bylo na Opavsku nově založeno více než 400 vesnic, měst a trhů, zhruba 13830 rolnických rodin
dostalo dostatečný existenční základ. V první fázi osídlování mezi lety 1200 až 1240 vzniklo ve sprašové oblasti mezi
Opavicí a Pštinou 102 obcí, z toho 8 nových měst a tržišť, v tom také Sudice a okolní vesnice. Opavsko mělo v roce
1200 asi 5500 obyvatel, ale již v roce 1350 zhruba 51200 obyvatel. Užitná plocha byla 11 x zvětšena.
Podíl německých osídlenců z celkového obyvatelstva činil přibližbě 56 %, z venkovského obyvatelstva zhruba
50 %.
Ve staré sídelní oblasti Golensitzů mezi Opavicí a Pštinou činil podíl německých osídlenců zhruba 26 %, ve
vesnických osadách zhruba 77 %. V těchto vesnických osadách byli v první fázi budování první osídlenci z Moravy,
mezi Pilszcem, Kietřem, Sudicema to byli Němci.
Toto velké osídlování bylo plánováno a započato českými králi a moravskými markrabími, bylo organizováno
zemskou šlechtou, církví a kláštery, ato vše bylo učiněno díky tvrdé práci moravských a německých osídlenců.
Tak byla díky harmonické a tvůrčí spolupráci všech národnostních skupin Opavska vytvořena v průběhu sedmi
století kulturní krajina obdivuhodné kvality. Můžeme být hrdi na to, že také naši předci přispěli k této práci. Historie
Sudic to jednoznačně dokazuje.
4. Literatura
-

-

Kuhn, Walter: Die Siedlungsentwicklung im Kreis Ratibor
In: Neue Beiträge zur schlesischen Siedlungsgeschichte
Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen 1984
Latzke, Walter: Die Besiedlung des Oppalandes im 12. Und 13. Jahrhundert
Zeitschrift des Vereins fűr schlesische Geschichte, Breslau 1938
Seidl, Elmar: Das Troppauer Land
Gebrűder Mann Verlag Berlin 1992
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2017

Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65 %, což představuje částku 1 276 909 Kč.

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, koledníkům a všem, kdo se na
úspěšném průběhu sbírky podíleli!

Biskup Lobkowicz děkuje
„Letošní výtěžek je dosud nejvyšší vybraná částka v ostravsko-opavské diecézi v rámci Tříkrálové sbírky. Tato
částka zůstane z 80 % v naši diecézi a pomůže potřebným a to zvláště v sociálně – zdravotní oblasti,“ uvedl biskup
Lobkowicz v poděkování koledníkům, pod nímž je podepsán také ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. „Tříkrálová sbírka
má široké využití v sociální oblasti, určitý obnos pomáhá i krizové a humanitární pomoci v zahraničí, dále se peníze
využívají na pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi vlivem přírodních katastrof a válečných konfliktů,“ napsal biskup
Lobkowicz a dodal, že se charitní pracovníci a diecéze snaží, aby smyslem Tříkrálové sbírky nebyla pouze snaha o
vybrání rekordních částek, ale aby Tříkráloví koledníci naplnili svým příchodem domovy Božím pokojem, láskou a
štědrostí. Bez lásky, by ani charitní práce neměla smysl, protože právě milosrdná láska je motto charitní práce,“ píše
se dále v děkovaném dopise koledníkům a všem, kdo se na sbírce podíleli. „Z celého srdce děkujeme, že jste tomuto
dílu otevřeli dveře i srdce. Děkujeme všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli motlitbou, dobrovolnictvím a
koledováním.“

Koordinátor sbírky
Martin Hořínek děkuje
„Jednotlivé Charity v ostravsko-opavské diecézi, tedy na území
Moravskoslezského kraje a Jesenicka, zapečetily a následně rozpečetily
2905 kolednických pokladniček. Celkový výnos koledování v naší diecézi
činil 15.682.874,- Kč, což je o 5 % více než loni. Všem dárcům srdečně
děkujeme,“ sděluje diecézní koordinátor sbírky Martin Hořínek a odává, že
nejštědřejší byli sice tradičně dárci na Hlučínsku na Opavsku, nicméně
nárůst vykoledované částky zaznamenaly téměř všechny Charity v diecézi.
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Připravuje se učebnice přírodovědy Hlučínska
V loňském roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí na tvorbu
metodických materiálů a pracovních listů pro výuku přírodovědy a přírodopisu na Hlučínsku.
Realizace projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“ bude probíhat až do konce roku 2018 a jeho součástí
budou aktivity jako podrobná analýza environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na Hlučínsku
s workshopem a sběr dat a průzkum lokalit pro regionální výuku EVVO. Postupně budou ve spolupráci s pedagogy a
s dalšími odborníky na EVVO připravovány stěžejní výstupy projektu - metodické materiály a pracovní listy pro výuku
přírodovědy a přírodopisu pro 1. i 2. stupeň základních škol zaměřené na tematické celky: geologie, říční, lesní,
sídelní a zemědělská krajina. Všechny materiály budou obsahovat základní charakteristiky těchto ekosystémů se
specifickým zaměřením na oblast Hlučínska (na konkrétní lokality a místa), tedy připraveny na míru pro výuku EVVO
na základních školách v našem regionu.
Před samotným tiskem materiálů proběhnou workshopy k jednotlivým tematickým celkům a evaluace zvolených
metod a postupů odzkoušením ve výuce na školách. V rámci závěrečné konference pak budou pedagogové
z Hlučínska (koordinátoři EVVO) i veřejnost seznámeni s finálními materiály, příklady využití ve výuce apod.
Věříme, že realizací projektu vytvoříme jakýsi celkový základ a metodiku pro výuku EVVO na Hlučínsku i vhodný
základ pro budoucí aktivity v této oblasti.
Mgr. Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska




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
e-mailem na adresu: referent@obecsudice.cz,
zaslat poštou na adresu:
Obecní úřad Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25
Sudice, donést osobně nebo vhodit do připravené urny
v prodejně TEMPO v Sudicích. Značka: ZPRAVODAJ
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