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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
rok se sešel s rokem a my vyhlížíme Vánoce a již také nový rok 2018. Rok, který právě dobíhá, do
svého konce byl takový, jaký byl. Někde úspěšný, neúspěšný, zdravý, nemocný, pěkný, škaredý.
Prostě takový, jak se nám jej podařilo prožít. Stejně po něm zůstanou jen vzpomínky. Ale můžeme
se těšit na rok nový, který si uděláme takový, jaký budeme chtít.
Vrátím se ještě k počasí posledního období. Podzim už s námi od začátku listopadu zůstal a
někdy se ukázalo sluníčko, někdy mraky a také vítr či déšť. V polovině listopadu pak už přišel první
noční mrazík a hned po krmášové neděli v pondělí 20. 11. 2017 spadl v noci první sníh. Ráno už byl jen na autech, na
zemi sníh rychle roztál. Další, už vydatnější sněžení přišlo v pondělí 27. 11.
2017. I tento sníh roztál pod vlivem slunečních paprsků. V poslední
listopadový den však přišla další nová nadílka čerstvého sněhu, který vydržel
jen pár dní. Děti toho okamžitě využily a některé se stihly i povozit na bobech.
Další čtvrtek pak zase přišel velký vítr, který nám opět “sfouknul” veřejné
osvětlení. V neděli 10. 12. 2017 zasáhlo naši obec, tak jako většinu obcí
Hlučínska a okolí, zemětřesení. O epicentru tohoto zemětřesení a jeho síle
jsme se dověděli spíše z médií. Pro nás všechny, to byl velmi zvláštní jev.
Nestává se totiž často, aby nás tento živelný prvek postihl. Ani zde nevím o
žádných škodách, spíš to byl pro některé z nás nepříjemný zážitek a někdo si
jej třeba vůbec nevšiml. Další vichr pak přišel 11. 12. 2017, veřejné osvětlení nám zhaslo večer hned několikrát a
můžeme být rádi, že vítr nezpůsobil žádné materiální škody. Paní zima pak svými mrazíky obdařila hlavně řidiče, kteří
ráno museli škrábat okna svých vozidel. Mráz se k ránu dostal k -5 stupňům, jestli přijde sníh na Štědrý den, budeme
zřejmě vědět, až přijde. Každopádně, by se nám všem určitě líbili “bílé” Vánoce.
V pátek 3. 11. 2017 naše základní a mateřská škola společně s rodiči pořádala Průvod broučků. Děti se tak
s rozsvícenými lampióny prošly obcí a pak zamířily do prostor hasičárny, kde měly přichystáno teplé občerstvení a
mohly zde společně s rodiči a ostatními dětmi strávit další příjemné chvíle.

Se starý1m rokem jako bychom zavřeli knihu,
s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky.
Spoustu příjemných řádků spolu s krásně prožitými svátky vánočními
Vám přeje
Petr Halfar – starosta obce Sudice
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V pátek 10. 11. 2017 si žáci deváté třídy společně se svoji třídní učitelkou
Hanou Van der Lann připravili pro celou základní školu Halloween. Krásně
nazdobili tělocvičnu, chodby i šatnu a připravili si pro své spolužáky plno
krásných her a překvapení. Nechyběla ani tradiční tombola, diskotéka a
další zajímavé hry. Akce se účastnili také kantoři, či ostatní zaměstnanci
školy. Děti měly připraveno občerstvení jak pro své spolužáky, tak pro své
rodiče, či další návštěvníky této krásné akce.
V neděli 12. 11. 2017 se v kostele svatého Jana Křtitele konal koncert
chrámového sboru z naší družební obce Pietrowice Wielkie. V kostele se
sešlo přes sto diváků. Chrámový sbor zahrál několik písní a starostové
Sudic a Pietrowic Wielkich přivítali všechny protagonisty i
diváky v našem kostele. Součástí tohoto koncertu bylo i představení knihy o Velkých Petrovicích,
s názvem “Osm století dějin vesnice a farnosti”.Tuto knihu představil její autor Pawel Newrla. Pak
pokračoval koncert a nakonec opět vystoupení chrámového sboru z Czipczanowa. Na závěr byly knihy
v češtině zdarma rozdávány všem zájemcům a kdo měl zájem, mohl ji získat s věnováním autora Pawla
Newerly.
Ještě se vrátím k workoutovému hřišti, postaveném vedle bývalého kina. Máme slíbenou i exhibici pro
cvičení na takovém hřišti od dodavatele, kterou provede a předvede Seberevolta Opava. Bohužel, vlivem
podzimního počasí, by již v letošním roce exhibice nebyla vhodná, proto jsme ji domluvili v jarních měsících. Když na
jaře počasí dovolí, bude tato exhibice provedena. A ještě dodatek - hřiště ještě není pořádně v provozu a už nějací
vandalové poničili “provozní řád”. Tento samotný “provozní řád” stál pár tisíc korun, a když zjistíme osoby, kteří jej
zničili a podezření máme, tak i když to budou nezletilci (to znamená děti školou povinné) uhradí škodu rodiče. Myslím,
že se pak bude někdo hodně divit, když zaplatí za plastovou tabuli pár tisíc korun.
V letošním roce vyšel Krmáš kostela svatého Jana Křtitele přesně na neděli 19. 11. 2017. Slavnostní mše nám
připomenula krásné 111. výročí vysvěcení tohoto kostela. Mši svatou odsloužili hned tři kněží a chrámový sbor nám ji
zpříjemnil krásnou slavnostní hudbou. Snad jste pak společně s rodinami toto výročí vzpomněli třeba u slavnostního
oběda.
Ještě během měsíce listopadu vysadili zaměstnanci obce v katastru naší obce šestnáct kusů stromků. A to hlavně
do aleje za kostelem svatého Jana Křtitele a do aleje směrem ke mlýnu. Byly vysázeny ovocné odrůdy - třešně, višně,
ryngle, slivoně a hrušně.
V pátek 24. 11. 2017 se v sále restaurace U zlatého džbánu konalo tradiční setkání seniorů, kdy se obec svým
starším občanům snaží poděkovat za práci, kterou pro naši obec ve svém životě odvedli. I v letošním roce hrála
k tanci i poslechu hudba pana Meleckého, který celé odpoledne doprovázel písněmi i mluveným slovem. Vystoupily
také děti ze základní školy se svým krásným nacvičeným představením “Elixír mládí”. Mně osobně se to velmi líbilo,
děti také dostaly za své krásné vystoupení sladkou odměnu a děkujeme také paní učitelce. Děti našim seniorům
předaly i dárky v podobě výrobků, které některé děti z naší základní školy sami vyrobily. Pro seniory bylo také
připraveno bohaté občerstvení formou jídla (teplá večeře, koláče) a pití, které si každý objednal dle své chuti. Myslím,
že se celé odpoledne vydařilo a někteří dokonce vydrželi až do večerních hodin.
V sobotu 25. 11. 2017 se v naší obci odevzdával velkoobjemový a nebezpečný odpad. Opět se
nasbíralo velké množství těchto odpadů, které se protřídí a skončí tam, kde skončit má. Opět se tady
objevil jeden nešvar, kdy jeden z občanů některé odpady odvážel domů a nikdo z nás neví, jak tento
nevytříděný odpad skončí. Tomu se v budoucnu budeme snažit vyhnout třeba tím, že před svozem
těchto odpadů, provedeme svoz železného šrotu zaměstnanci obce. Kdo prostě nebude tento odpad
chtít odevzdat do sběrny, vystaví ho po domluvě s OÚ před dům a zaměstnanci obce jej odvezou. Odpad, který již
bude přivezen k odevzdání na náměstí, nebude moci nikdo nikam odvést, protože se stává majetkem obce - tak zní
zákon o odpadech. Pro všechny z Vás, kteří se snažíte odpady třídit, mám jen slova díky a prosím všechny občany
naší obce, aby odpady třídili. Čím více odpad vytřídíme, tím bude naše odpadové hospodářství levnější a nebudeme
muset šahat hlouběji do své vlastní kapsy.
V sobotu 2. 12. 2017 bylo na římskokatolickém hřbitově zjištěno poškození dvacetipěti hrobů. Tento incident
způsobil nemocný člověk, který v naší obci nežije. To, co se stalo je na jednu stranu neomluvitelné a na druhou se to
dá z jistého důvodu pochopit. Důležité je, že pachatel se ke svému činu doznal, rodina nás navštívila na Obecním
úřadě a za tento čin se omluvila a já tímto jejich omluvu předávám všem poškozeným. Zároveň chtějí spolupracovat a
tuto škodu nahradit. Věc májí v současné době v šetření orgány činné v trestním řízení. Měli by se spojit se všemi
poškozenými a ti by jim měli škodu nahlásit, tak aby se dala tato věc do pořádku. Děkuji všem za pochopení.
Na přelomu listopadu a prosince se konečně uskutečnila v naší obci úprava dopravního značení, která
řešila hlavně křižovatku z ulice Ke hřišti a ulici Novou. Dále byly v celé obci vyměněny staré
dopravní značky za nové, které splňují dopravní normy. Doufám, že tyto opatření pomůžou
zlepšit bezpečnost dopravy v naší obci. Také přimontovali i čtyři značky oznamující “Zákaz
domovního prodeje”, který je opatřen i Veřejnou vyhláškou schválenou Obecním zastupitelstvem. Nyní by
již neměl tento prodej v naší obci probíhat, povolen je jen prodej zboží na Náměstí. Při spatření těchto
prodejců jej můžete nahlásit na Obecní úřad.
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V neděli 10. 12. 2017 se v prostorách naší základní školy konal tradiční “Vánoční jarmark” s vystoupením dětí
školy i školky. V tělocvičně se sešlo nespočet rodičů či přátel školy a za poslední roky, to snad byla rekordní
návštěva. Děti se také se svými kantory vytáhly a předvedly přenádherná vystoupení napříč všemi ročníky, od
mateřské školky až po nejvyšší ročníky. Po vystoupení se pak mohli všichni návštěvníci občerstvit u kávy či něčeho
sladkého, prohlídnout nebo zakoupit si výrobky dětí naší školy. Mohli se také zapojit do výroby těchto výrobků
v dílničkách, které se nacházeli v prostorách školy. Děkujeme všem žákům a zaměstnancům školy za krásné
adventní odpoledne.
Snad poslední událostí před Vánocemi bylo zpívání u rozsvícených Vánočních
stromů. Ano letos jsme s tímto osvětlením měli problémy a muselo se dvakrát
opravovat, důvodem je hlavně počasí. Určitě si dáme pozor, aby na příští Vánoce
bylo vše v pořádku. Samotného zpívání se účastnilo více než stovka lidí, nejen
z naší obce. Prodával se svařák, rozdával se horký čaj, jmelí, dětem byly rozdány
prskavky a zpívaly se koledy. V letošním roce jsme měli připraveny nové zpěvníky a
trošku jsme poměnili repertoár. Zpívání bylo krásné, kdo zpívat nechtěl, mohl se jen
dívat nebo si pobrukovat. Děti běhaly po parku s prskavkami a byla to taková
správná uvolněná předvánoční nálada bez stresu. Taky jsme lehce promrzli a mohli
jsme se s hezkou náladou vydat do svých vyhřátých domovů, nebo se jít ještě
zahřát třeba do hospůdky. Všem, kteří se jakoukoliv formou na tomto zpívání
podíleli, srdečně děkuji a jsem rád, že nás přišlo zřejmě více než loni. I za to bych Vám rád poděkoval. Bylo to už
naše 11. společné zpívání u rozsvíceného Vánočního stromu.
Ještě v závěru roku na evangelickém a pravoslavném hřbitově skončila rekonstrukce vstupní brány. Trvalo to
dlouho, ale snad to za to stálo. Nyní nás ještě čekají opravy branky, vrat, vstupního chodníku a vjezdu. V roce příštím
i rekonstrukce plotu z čela hřbitova, úprava vedlejší plochy (v majetku obce) na parkoviště, které by mělo být
osvětlené. Děkujeme návštěvníkům kostela a hřbitova za pochopení.
Tak a jak se říká, jsme skoro v cíli, závodníci finišují a dobíhají do cíle. Na úřadě se dodělávají práce, které
musíme stihnout ještě v tomto kalendářním roce. Už celý podzim a někdy i celý rok se chystají akce na rok
následující, plánuje se, chystá se a finišuje se. To samé probíhá i u nás všech doma. Snažíme se dodělat všechny
letošní resty, plánujeme na rok příští a samozřejmě uklízíme, nakupujeme a připravujeme Vánoce.
Dovolte mi tedy popřát Vám i nám všem, nejen ve zbytku roku, ale i v roce příštím,
všechno co si sami přejete, hlavně pak zdraví, lásku, domácí pohodu, práci a štěstí.
Pamatujte pak na své blízké a na všechny dobré lidi. Pamatujme i na svá domácí zvířátka,
aby měla hojnost všeho, co potřebují. Přeji Vám krásné a pohodové Vánoce a úspěšný
nový rok 2018.

Petr Halfar starosta





Společenské
a maškarní plesy v roce 2018
V sobotu 20.1.2018
V neděli 04.02.2018
V sobotu 10.02.2018

- ve 20:00 hod. Společenský ples TJ Sokol Sudice
v sále restaurace U zlatého džbánu v Sudicích, pořádá
TJ Sokol Sudice
- od 14:00 hod. Maškarní ples pro děti v tělocvičně ZŠ v Sudicích,
zábavný program s klauny pořádá sdružení rodičů STROM
- ve 20:00 hod. Společenský ples Sboru dobrovolných hasičů Sudice
v sále restaurace U zlatého džbánu v Sudicích, pořádá SDH Sudice, hudba Bledule
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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, úklid sněhu
- 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, reprezentace obce při fotbalových zápasech
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády, hony
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce
- Sdružení STROM za akce pro děti
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ a zvelebování areálu školy
- všem žákům, zaměstnancům a pedagogům školy, za nádherný Vánoční jarmark
- 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.


Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2018
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK a.s. Ostrava byly v souladu s platnou legislativou schváleny
nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2018 takto:
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)
Celkem

3

42,64 Kč/m (vč.15 % DPH)
3
38,43 Kč/m (vč.15 % DPH)
3
81,07 Kč/m (vč. 15 % DPH)

(cena v roce 2017 – 78,73 Kč)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2018, popř. bude postupováno
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. SmVaK a.s. Ostrava

ODPADY V ROCE 2018 - k datu vydání zpravodaje byla schválena výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 520,- Kč/osobu.
Poplatky můžete zaplatit přímo na účet, kde č. účtu je 1649306359/0800, Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol 1340(č.p.),
příklad – dům s č.p. 20 – 134020 (najdete i ve formuláři) nebo v pokladně OÚ

FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU !!!
Každý občan, který přijde platit místní poplatek za odpady, musí vyplnit přihlašovací formulář, za koho platí. Proto Vám
tento formulář přikládáme ke zpravodaji, abyste si ho v klidu mohli doma vyplnit. Poplatky za odpady budeme vybírat od
15. ledna 2018.
-oú-



Akce v naší obci během svátků
Vánoční turnaj v šipkách
Pro vyznavače přesného terče připravil oddíl Salátů Vánoční turnaj. Uskuteční se ve středu 27. 12. 2017 od 14:00 hodin
v restauraci U zlatého džbánu v Sudicích, kategorie děti, mládež a dospělí.
Zvou Saláti Sudice

Předsilvestrovský hokej, bruslení a fotbal
Jako každoročně TJ Sokol Sudice pořádá ve středu 27.12.2016 od 11:00 do 12:00 hod. předsilvestrovský hokej a
bruslení od 12:15 do 13:15 hod. v Buly Aréně v Kravařích.
Obě akce pořádají dobrovolní hasiči z Rohova a obce Rohov a Sudice.
Předsilvestrovský fotbal
Jako každoročně - hřiště TJ Sokol Sudice - sobota 30.12.2017 v 10:00 hod.,
ženatí proti svobodným v Sudicích
Na tuto akci zve TJ Sokol Sudic
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Setkání seniorů – pátek 24.11.2017

Mikuláš – středa 06.12.2017





Zpívání u vánočního stromu – neděle 17.12.2017
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Podzim v ZŠ Sudice
…barevné podzimní listí, obrázky a výrobky s podzimní tématikou zdobily také prostory naší školy.
Třídy a chodby se v průběhu září a října proměnily v barevnou podzimní galerii, kterou vytvořily děti pod vedením svých
vyučujících. Školní družina pozvala na návštěvu skřítky Podzimníčky, které děti společně s rodiči doprovodily do školy na
výstavu. Školní předzahrádku jsme také vyladili do podzimu a stále krásně kvete, pozemky po úspěšné sklizni rajčat, paprik, dýní
a mrkví se ukládají k zimnímu spánku, máme poryto. Chlapci 6. a 7. tříd vysadili v okolí školy okrasné keře, které pokvetou na
jaře a po náročné práci si odpočinou na terapeutickém chodníčku nebo vlastnoručně vyrobeném zahradním nábytku žáky 8. a 9.
tříd.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli také svojí kreativitou k výzdobě školy a také těm, kteří nám pomohli o prázdninách
s údržbou zahrádky a výsadbou ibišků. Těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Petra Poštulková, Mgr. Veronika Chovancová






Evropský den jazyků v naší škole
Evropský den jazyků (anglicky European Day of Languages), který je
iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se slaví každý od roku 2001 dne 26.
září. V naší škole jsme si připomněli Den jazyků o něco později, až 11. října,
avšak na radosti to neubralo. Náš projekt jsme pojmenovali „Jazykový mišmaš“, který proběhl všemi třídami. Každá třída se vydala na jednu vyučovací
hodinu „do světa“. Cestou jsme použili angličtinu i němčinu, také polštinu,
jazyk našich nejbližších sousedů. Rovněž jsme vyzkoušeli, jak zní ostatní
jazyky, dokonce i japonština, v písničkách nebo při pohybových hrách. Někteří
z nás zažili na vlastní kůži, jaké je to být učitelem jazyků a snažili se naučit své
spolužáky pár frází ve španělštině, francouzštině a němčině. Ach jo, to byla
dřina!
Jazyky nejsou jenom dřina, ale také zábava.
Bavili jsme se pomocí jazykových her pro malé i velké školáky. Zároveň jsme uplatnili své
znalosti ze zeměpisu- např. jsme hledali na mapě země podle jazyků a také některá jejich
důležitá města a místa. Nejvíce jsme se bavili při hře, ve které jsme si zopakovali základní
slovíčka z angličtiny – What´s up?
Realizační tým vedly paní učitelky Petra Poštulková a Petra Ratajová a na jednotlivých
stanovištích působili nadšenci – naši žáci ze 7. – 9. tříd. (Štěpánka Miková, Dominika Černá,
Silvie Hluchníková, Gabriela Wagnerová, Eliška Michalíková a Petr Stříbný z 9. třídy; Denisa
Zámečníková, Marie Hluchníková, Markéta Obrusníková, Klára Michalíková, Jakub Kupec a
Matyáš Štědroň z 8. třídy; Ester Mrvová, Eliška Lasáková a Rozálie Dornová ze 7. třídy).
Na konci jazykové pouti všichni zúčastnění obdrželi sladkost a účastnický list ze Dne jazyků. Všichni jsme si pěkně zapracovali a
taky pěkně užili! Bylo to výjimečné jazykové klání! Tak zase příští rok!
Mgr. Petra Ratajová
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ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA V ZŠ SUDICE

Od letošního listopadu mohou žáci naší školy opět navštěvovat Žákovskou knihovnu, kterou jsme doplnili o
spoustu nových titulů. Jsou tu knihy pro malé i velké čtenáře. Od pohádek přes atlasy, encyklopedie, až po sci-fi
knihy. Máme zde také poučné knihy, bajky, pověsti i detektivní příběhy. Prostě každý si tady najde to své. Knihy si
mohou žáci vypůjčit domů nebo si přijít jen tak s kamarády knihy prohlédnout, posedět a popovídat si o nich.
Knihovna je otevřena od 9. 11. 2017, je umístěna v 1. patře základní školy a výpůjční doba je vždy ve čtvrtek od 13 do
14 hodin.
Tímto zveme všechny žáky školy do naší Žákovské knihovny.
Mgr. Petra Poštulková




Hasík 2017
Ve dnech 4. a 11. prosince 2017 navštívili 2. a 6. třídu profesionální hasiči z Opavy. Setkání se uskutečnila v rámci
programu s názvem „Hasík.“ Jedná se o preventivně-výchovnou činnost v oblasti požární ochrany. Program probíhal
formou besedy. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla, vyzkoušely si cvičné nahlášení požáru. Všichni už vědí, co
si sbalit do evakuačního zavazadla, jak postupovat, když začne hořet doma nebo ve škole. Žáci si také připomněli
zásady 1. pomoci při lehkých
popáleninách. Chlapci i děvčata měli
možnost vyzkoušet si hasičskou
výstroj, včetně dýchacího přístroje.
Hasičům děkujeme a příští rok na
viděnou.
Mgr. Lenka Běláková
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ČEPS CUP – FLORBALOVÝ TURNAJ
V pátek 24. 11. 2017 jsme se zúčastnili florbalového turnaje, který se odehrál v tělocvičně základní školy v Bolaticích. Tento
turnaj byl určený pro žáky nižšího stupně. Postupně se naše škola utkala s týmy ZŠ Bolatice, ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Vřesina, ZŠ
Hlučín – Tyršova a ZŠ Ludgeřovice. Po perfektních výkonech našich chlapců, kteří dokázali zvítězit ve všech zápasech, kromě
jediného, se nám nakonec podařilo obsadit nádherné 2. místo.
Školu reprezentovali: Vít Halfar, Matěj Švan, Maxmilián Slanina, Dominik Hluchník, Michal Mrva, Mikuláš Prasek a Antonín
Halfar.
Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy v tomto turnaji.



Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů
Již potřetí jsme se zapojili do česko-slovenského projektu na podporu čtenářství výrobou záložek. Byla nám přidělena slovenská
ZŠ Michalovce, která má stejný počet žáků jako naše škola.
Chtěla bych poděkovat všem dětem i vyučujícím, kteří se zapojili do výroby netradičních záložek. Věříme, že naše záložky
udělaly radost slovenským dětem. Poděkování patří i panu starostovi za propagační materiály, které jsme přidali do balíčku na
Slovensko. I my jsme si již záložky ze Slovenska rozdali a potěšily nás.
Mgr. Jaroslava Ratajová

Sudický zpravodaj

Str. 9

INFORMA 2017 aneb… Správná volba střední školy
Ve středu 8. listopadu 2017 se žáci deváté třídy zúčastnili „INFORMY 2017“ - prezentační výstavy středních škol
okresu Opava. INFORMA se konala v prostorách Střední školy technické v Opavě. Akce byla určena především
vycházejícím žákům. Cílem této populární akce bylo získat
přehled o možnostech studia v okrese Opava i kraji.
Zastoupení měly na INFORMĚ jak státní školy, tak soukromé,
učňovské obory, gymnázia i průmyslové školy. Doufáme, že
tato akce pomohla našim žákům nalézt odpověď na stále
se opakující a velmi složitou otázku – „Která střední škola je
pro mě ta pravá…?“ Přejeme „deváťákům“ šťastnou volbu při
výběru střední školy a budoucího povolání.
Mgr. Michal Kunický, výchovný poradce



HALLOWEEN 2017
V pátek 10. 11. se v naší škole konala „halloweenská party“ pořádaná žáky devátého ročníku. Už od čtyř hodin se to v
naší tělocvičně plnilo nejrůznějšími strašidly, maskami, dětmi, které většinou přišly s rodiči. Byl připraven zábavný
program, výborné občerstvení - od chlebíčků přes buchty, hot dogy až po sladkosti nebo čepovanou kofolu a kávu pro
rodiče. Taky bylo možno vyhrát krásné ceny v naší bohaté tombole, z 52 cen například míče, plyšáka, sluchátka.
Hlavní cenou byl krásný dort. Po celou dobu hrála hudba a byly připraveny hry, takže o zábavu bylo postaráno.
Doufáme, že se nám akce vydařila a všichni si užili krásné páteční odpoledne:).
Silvie Hluchníková 9.tř.
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Vánoční jarmark aneb… Vánoce ve škole mají své kouzlo
Vánoce jsou za dveřmi… Nejoblíbenější svátky
v roce pomalu a jistě přicházejí. Nastává tolik
očekávané období, kdy můžeme alespoň na chvíli
zapomenout na starosti všedních dní. Vánoční
úklid, pečení cukroví, místo známých hitovek
z rádií znějí všude koledy...Vánoce v sobě mají
mocné kouzlo, a to poznal každý, kdo navštívil
v neděli 10. 12. 2017 tradiční „VÁNOČNÍ
JARMARK“ na Základní škole v Sudicích. Tato
velmi oblíbená akce má vždy všem jeho
návštěvníkům připomenout, že Vánoce jsou
především svátky radosti, klidu, pohody a
úsměvů na rtech všech lidí. Ke krásné atmosféře
přispěl pestrý program, který zaznamenal u hostů
obrovský úspěch. Celé adventní odpoledne
moderovala naprosto skvělým způsobem Mgr.
Romana Synková, která se na několik hodin
převtělila do role roztomilého sněhuláka. Pásmo
písniček, básniček, vánočních tanců i pohádek to vše mohl vidět každý, kdo jarmark navštívil.
Po vystoupení dětí se pro veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si všichni návštěvníci mohli zakoupit nejrůznější vánoční
předměty, které vlastnoručně vyrobili žáci prvního a druhého stupně. Velká slova díků patří rovněž všem rodičům našich žáků,
kteří je při výrobě vánočních předmětů podporovali a sami se na výrobě velkou měrou podíleli. Mezi nabízeným vánočním
zbožím jsme mohli najít vánoční svícny, keramiku, vánoční stromečky, věnce, andělíčky… A kdo chtěl, navštívil vánoční
dílničky, kde si mohl například vytvořit originální vánoční přání. Během celé akce nechyběla možnost občerstvení a příjemného
posezení s přáteli u kávy, čaje nebo oblíbeného punče. Doufáme, že se Vám tato předvánoční akce líbila a správně Vás naladila
na blížící se vánoční svátky.

Šťastné a veselé Vánoce, spoustu dárků pod stromečkem a hodně zdraví do nového roku 2018 Vám všem
přeje Mgr. Ivana Kobzová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Sudice.
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Fotbalové okénko



Sudice z mnoha šancí využily sice jen dvě, ale s podzimní sezónou se loučily přesto vítězně. Sobota 4. 11.
2017 Sudice – Hať B
Hať dorazila do Sudic ve značně okleštěné sestavě, a po celý zápas sázela na defenzivní taktiku, a mohla být ráda,
že dostala jen dvě branky. V první půli se Hať dostala pouze k jedné šanci, ale Lukáš Tyleček zhruba po čtvrthodině
hry pro váhal vhodný okamžik k zakončení. To Sudice si vypracovaly víc příležitostí. Hned v úvodu střela Davida
Havrankeho lízala tyčku hostující klece. Po úniku Tomáše Riemela napálil David Havranke pouze hostujícího
brankáře Marka Polacha. Po centru Pavla Herrmanna pálil z jednoho metru nad Pavel Baránek. Přímý kop Michala
Kryštofa skončil u Pavla Herrmanna, který z pěti metrů přestřelil. Individuální akce Tomáše Kryštofa, který prošel přes
tři hráče, skončila střelou těsně mimo. Ve 38. minutě přišla gólová akce Sudic, když se aut Tomáše Riemela dostal k
Davidu Havrankemu, který si míč převzal, udělal si jednoho hráče a neomylně zamířil míč do šibenice - 1:0. Druhá
půle nabídla obdobný obrázek. Hosté se zmohli pouze na ojedinělé výpady, kdež to Sudice zahazovaly jednu šanci
za druhou. Hned v úvodu druhého poločasu skončil míč po skrumáži v pokutovém území na tyči hostující klece. Hned
vzápětí po nahrávce Davida Havrankeho orazítkoval břevno střelou z první Vojtěch Kryštof. Pak dokonce dostaly
Sudice možnost kopat penaltu po faulu na Tomáše Kalmuse. Se střelou Tomáše Kryštofa si ale Marek Polach poradil.
Poté se v obrovské šanci ocitl po nahrávce Tomáše Kryštofa, David Havranke, který dokonce nasadil kličku brankáři,
ale místo střely chtěl uklidit míč až do kuchyně, a míč mu stačila vypíchnout hostující obrana. V 78. minutě daly
Sudice pojišťující trefu, když s lehkou tečí skončila střela Davida Havrankeho v síti - 2:0. Domácí poté prostřídali a
zápas se jen dohrál.
Podzimní zápas Štěpánkovice B – Sudice, byl pro nevhodný terén odložen na jaro 2018.
Tabulka po podzimní části:
1
FK Bolatice B
2
TJ Sokol Služovice
3
SK Moravan Oldřišov B
4
FC Dolní Benešov B
5
TJ Sokol Sudice
6
TJ Sokol Bělá
7
SK Meteor Strahovice B
8
TJ Sokol Hať B
9
TJ Sokol Štěpánkovice B
10
FK Darkovičky B
11
TJ Sokol Závada
12
SK Bohuslavice B
13
TJ Sokol Kozmice B

12
12
12
12
11
12
12
12
11
12
12
12
12

10
8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
2
1

2
2
2
4
2
2
1
2
1
1
3
1
1

0
2
3
2
3
5
6
6
6
7
6
9
10

37:10
38:10
39:33
44:28
38:34
32:29
29:31
20:28
21:29
24:34
18:25
20:40
14:43

32
26
23
22
20
17
16
14
13
13
12
7
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



Volejbalové okénko
V sobotu 7. října 2017 se volejbalové mužstvo ze
Sudic účastnilo volejbalového turnaje 21. ročníku
Prajzské ligy v Kobeřicích ve složení:
Jana Murcková, Pavla Komárková, Pavla
Němcová, Jiří Hartmann, Ondřej Podešva, Tereza
Balarinová, Šárka Hlubocká a Kateřina Stříbná
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Elektronický zpravodaj pro města a obce systému EKO-KOM
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
redakce@ekokom.cz, tel.: 729 848 111, www.ekokom.cz

zpr@vodaj
Rozbory odpadů
Zhruba 300 kg – tolik komunálního odpadu
vyprodukuje každý obyvatel ČR za rok. Jeho složení
se ale liší podle typů zástavby a závisí například
i na životním stylu a věkovém složení obyvatel nebo
způsobu vytápění. A také na tom, jestli mají lidé
nějakou zahradu nebo ne.
Je tedy pravděpodobné, že skladba odpadu od mladých manželů žijících
v rodinném domku, bude asi trochu jiná než od seniora z bytového
činžovního domu. Obecně lze ale říci, že odečteme-li z domovního odpadu
využitelné složky (papír, sklo, plasty, NK, kovy, bioodpad), klesne hmotnost
odpadu v naší popelnici na polovinu!
Podle každoročních rozborů domovního komunálního odpadu je jeho hmotnostní složení zhruba následující:
z celkové hmotnosti odpadu tvoří zhruba 8 % papír, 11 % plasty, 3,5 % sklo, necelá 3 % kovy, 18 % bioodpad, 0,5 % nebezpečný
odpad, necelé procento tvoří elektroodpad, skoro třetinu spalitelný odpad, a to ostatní je zbytkový odpad. Za zmínku jistě stojí
fakt, že část původně materiálově využitelného odpadu, lidé znehodnotí ještě v domácnosti svými návyky. Například tak, že balí
slupky od brambor, jablek nebo mrkve do novin, vyhazují zbytky jídla v igelitovém sáčku a nedopalky cigaret ve sklenici od
marmelád. V popelnicích často také zbytečně končí sklenice od majonéz, kečupů, hořčic nebo dětských přesnídávek. Lidé se totiž
domnívají, že je kvůli znečištění zbytky jídla nesmí vytřídit do kontejneru na sklo. Kvůli tomuto omylu končí ročně v popelnici
na směsný odpad nezanedbatelné množství skla. A to je škoda, protože třídit lze i drobně znečištěné sklo a překážkou nejsou ani
kovová víčka. Z analýzy skladby domácího odpadu vycházejí i města a obce při
rozhodování o způsobu třídění odpadu. Podle toho určí celkový počet barevných kontejnerů, jejich rozmístění,
případné pořízení kompostérů do domácností, četnost svozu tříděného odpadu i četnost svozu odpadu zbytkového. A jistě bychom
měli připomenout, že třídit odpad lze nejen prostřednictvím barevných kontejnerů
a nádob, v některých obcích funguje například pytlový sběr, některé využitelné složky odpadu, jako jsou například kovy, pak
můžeme poslat do recyklace prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.

Skladba domovního odpadu SKO
v České Republice v roce 2016
(vážený roční průměr, hodnoty jsou uvedeny v % hm.)



Sudický zpravodaj

Str. 13

SmVaK Ostrava: jak si pohodlně s využitím moderních
komunikačních prostředků objednat služby
SmVaK Ostrava odstartovaly provoz online nástroje, jehož prostřednictvím si mohou zákazníci z pohodlí domova vybírat ze
služeb, které společnost nabízí
Ostrava 1. 11. 2017 – Kromě dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní nabízejí SmVaK Ostrava
řadu dalších služeb souvisejících s péčí o vodu a jejím využíváním. Proto, aby byl přístup k potenciálním zákazníkům ještě
vstřícnější než doposud, vyvinula společnost novou internetovou aplikaci, jejímž prostřednictvím si mohou lidé vybírat
z téměř čtyř desítek poskytovaných služeb. Přibývá tak další možnost, jak s vodárenskou společností komunikovat. Tu
využijí především lidé, kteří neradi telefonují, nemají čas navštívit zákaznické centrum, preferují využívání online
komunikačních nástrojů nebo potřebují při specifikaci svého požadavku navést, k čemuž jim pomůže inteligentní
vyhledávač.
„Vodárenství je konzervativní obor, ale svět se v oblasti nových technologií a přístupů k zákazníkům dynamicky mění. Na to
musíme logicky zareagovat také my. Na internetové stránce www.smvak.cz najdou zájemci o naše služby novou výraznou položku
Nabídka služeb, jejímž prostřednictvím s námi mohou komunikovat v případě, že potřebují řešit cokoliv v oblasti, kde působíme.
Jde o významný krok k dalšímu zvýšení zákaznického komfortu a vstřícnosti,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička.
Prostřednictvím nástroje je možné vybírat služby v sedmi základních oblastech obsahujících čtyři desítky položek. Ti, kteří
potřebují vyvézt žumpu, nebo septik, vyčistit kanalizační přípojku, případně pomoci najít skryté úniky vody, již nemusí
vyhledávat kontakt na místní kanalizační středisko, nebo volat na bezplatnou Zákaznickou linku SmVaK Ostrava. Službu je
možné nově nezávazně poptat prostřednictvím uživatelsky přátelského formuláře a domluvit se na dalším postupu.
To samé platí například pro ty, již si chtějí nechat udělat rozbory pitné nebo odpadní vody, ty, kteří chtějí v létě napustit zahradní
bazén nebo potřebují koupit produkty a materiál související s péčí o vodu. Nástroj umožňuje objednání služeb také například
v oblasti stavomontážní činnosti, jako jsou výstavby vodovodních řadů, protlaků pod komunikacemi, napojení vodovodní a
kanalizační přípojky na veřejnou síť, výkopové práce a řada dalších.
„Pevně věřím, že zákazníci novou možnost, jak s námi komunikovat, ocení a budou nástroj používat. Samozřejmě zůstávají
v platnosti další cesty a způsoby, jak služby objednávat. Naši lidé na bezplatné zákaznické lince nebo v zákaznických centrech
jsou pochopitelně připraveni lidem s vyplněním poptávkového formuláře pomoci. Ale celá společnost směřuje k větší a větší
elektronizaci, více a více věcí kupujeme pohodlně z domova na internetu a v nákupních centrech je největší koncentrace lidí tam,
kde se lidé spíše setkávají, než že by vybírali zboží, jako jsou například kina a restaurace. Tomuto trendu se logicky nevyhneme
ani my a jdeme mu proaktivně naproti,“ uzavírá Anatol Pšenička.

Sedm oblastí služeb, 40 položek
Stavomontážní činnost (protlaky pod komunikacemi, výstavba rekonstrukce a oprava vodovodních a kanalizačních řadů,
rekonstrukce vnitřních rozvodů, napojení vodovodní přípojky na veřejný řad, napojení kanalizační přípojky na veřejnou
kanalizaci, výkopové práce a úprava povrchů…)
Vodárenské služby (vyhledávání skrytých úniků vody, vytyčování potrubí, kontrola technického stavu vodovodu kamerovou
technikou, dodávky vody do bazénu…)
Vodoměry (výměna, odečty a poruchy…)
Kanalizační služby (vývoz odpadní vody ze žump a septiků, čištění kanalizace a kanalizačních přípojek, prohlídka potrubí
kamerovým systémem, měření průtoku odpadních vod, projekční činnost –domovní čistírny odpadních vod…)
Laboratorní služby (chemické a mikrobiologické rozbory pitné vody nebo vody ze studní, analýza vzorků odpadních vod,
rozbory teplé vody…)
Provozování infrastruktury (provozování areálových a průmyslových čistíren odpadních vod, provozování vodohospodářských
sítí, technická pomoc, technicko-ekonomické poradenství…)
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz
Pro editory

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a
dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v ČR.

Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod.

V roce 2016 společnost vyrobila 62 036 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá spotřebě na obyvatele a den u vody fakturované celkem 128
litrů, u vody fakturované domácnostem 88 litrů.

Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť s délkou 1837 kilometrů v 80 městech a obcích. Na ni je připojeno více než
522 000 obyvatel. V provozu je 67 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 271 169 m3 za den. V roce 2016 odváděla společnost
odpadní vodu z 54 105 kanalizačních přípojek a bylo odkanalizováno více než 28 milionů m 3 odpadních vod.

Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v
Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je téměř 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou
kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí
Odry. Objem 112 vodojemů systému je 300 668 m 3 vody.

Rozhodujícím vlastníkem společnosti SmVaK je Aqualia Czech S.L.
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JSTE SAMI NA VÁNOCE ?
N E B U Ď T E!
JEĎTE DĚLAT PEČOVATELKU K SENIORŮM
A JEŠTĚ SI VYDĚLEJTE !

SUNSET MSH hledá PEČOVATELKY do Německa. Podmínky: komunikativní
znalost němčiny. Nástup: IHNED. Nabízíme: slušný výdělek, dlouhodobě jistou
práci ve společnosti se 14letou zkušeností.
Bližší info: info@sunset24.cz, tel. 727 900 181
nebo 558 431 340.
Aktuální pracovní nabídky naleznete na www.sunset24.cz
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

4. Sudice za téměř 180-ti leté pruské vlády (1742 – 1920)
4.2. Sudice, kraj Ratiboř, provincie Slezsko, stát Prusko (1. leden 1818 – 4. únor 1920)
Mezi kraji Hlubčice a Ratiboř dochází ke změnám. Město Hlučín, městys Sudice,Krzanowice, Benešov a další
obce se dostaly z Hlubčického kraje do kraje Ratibořského.Tato správní reforma rozdělila ještě jednou pruský
podíl historického Opavska. Protože Pština byla po staletí církevní a kulturní hranicí a díky tomu, že se vytvořily
různé jazykové a civilizační danosti, sestával se nový kraj Ratiboř fakticky ze dvou částí.
Felix Triest toto dokládá také ve svém topografickém popisu Ratibořského kraje z roku 1864.
Církevně patřila jedna část s 21 farnostmi k archipresbyteriátu Ratiboř, k Vratislavské diecézi; další část se 14
farnostmi k Hlučínskému děkanátu, Olomoucké diecézi.
Jazykově byly město Ratiboř a obce Sudice, Třebom a Grodczanki převážně německy mluvící, všechny
ostatní obce nově připojené moravské. Po sčítání lidu v roce 1910 byl v ratibořském kraji následující jazykový
poměr:
německy
11,2 %
polsky
49,5 %
moravsky
39,3 %
Sudice se dostaly touto správní změnou přesně na hranici mezi kraje Hlubčice a Ratiboř. Tato krajská hranice
se stala později 2 km od Kietře státní hranicí.
O místněhistorických událostech v časovém období do roku 1920 se pojednává v „Pamětní knize“. Proto jsou
zde zachyceny jen události překračující rámec již zapsaných událostí.
Časová tabulka důležitých událostí:
1818 1. leden: Sudice patří k Ratibořskému kraji. Dostávají pečeť. (razítko)
Tato pečeť Sudic neodpovídá skutečnosti, neboť Sudice nebyly k tomuto datu již městem, ale od roku 1743 městysem

1819 2. leden: založení ratibořského gymnázia
1820 20.10. do 23.12. Opavský kongres
1820 21. listopad: Ruský Car Alexandr I. a pruský král Friedrich Wilhelm III. se zastavují v Sudicích a jsou pozdraveni
obyvateli Sudic.
1830 Kníže Eduard von Lichnowsky se stává statkářem v Sudicích.
1831 Epidemie cholery v okolí Sudic.
1831 12. až 14. září: Velké záplavy Pštiny a údolí Odry.
1839 Bankéř Jakob Johann Lejenne z Verviers v Belgii kupuje panství Benešov a Sudice

1849 duben: reorganizace justiční správy
Zrušení patrimoniální soudní moci statkářů.
Vytvoření soudní komise v Hlučíně, sestávající se z 2 soudců. Panství Benešov a Sudice k tomu taky patří.
1856 Baron Anselm von Rotschild z Vídně získává Sudice a Benešov.

1861 1.8.: Separace půdy v Sudicích
Jednotlivá pole jsou scelena do velkých polí.
Rozorání mezí se zachovalo do roku 1945.
1861 Sudický magistrát vypracoval koncept Sudické kroniky.

1873 1. prosinec: Nové rozdělení krajů. Kraj je rozdělen do 40 úředních okresů.
Sudice se stávají úředním okresem, zároveň jsou zařazeny jako zemská obec.

1872 až 1878: Bismarkův kulturní boj proti politice katolických duchovních a církve
1873 Květnové zákony. Zrušení všech katolických řádů v Prusku a zavedení povinného civilního sňatku pro
celou Německou Říši.
1874 6. únor: zákon o osvědčení stavu osoby a uzavření civilního sňatku.
Zavedení civilního úřadu také v Sudicích

1874 1. únor: Vytvoření daňové správy pozemků a budov
Kraj Ratiboř je rozdělen na 2 katastrální kontrolní okresy – Ratiboř a Hlučín
Sudice patřily k Hlučínu

1875 léto: vytvoření 2 školních inspekčních oblastí (po 46 obcích)
Jihovýchodní okres se sídlem v Hlučíně převzal gymnaziální učitel karl Heisig
1879 Z Odvolacího soudu v Ratiboři je vytvořeno 5 zemských soudních okresů. Okres Ratiboř je rozdělen na
9 obvodových soudů.
Sudice spadají do kompetence obvodového soudu v Hlučíně, který má 3 soudce.

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

1889 Ernst Jureczka vysvěcen 5.7. v Olomouci na kněze. Je dosazen do kostela ve Štěpánkovicích.
1893 Farář Ernst Jureczka je spolu s 11 moravany a 2 němci redaktorem katolických novin „Katolické noviny“, které
vycházejí v moravském jazyce.
První oficiální číslo vyšlo 1. října 1893.
1897 říjen: Farář Ernst Jureczka přichází do Sudic.
1906 19. listopadu: Vysvěcení nového katolického kostela.
1909 19. září: Vysvěcení nově postavené evangelické pohřební kaple.

1914 až 1918: I. světová válka
1920 4. února: Sudice se dostávají do Československé republiky.
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Poděkování hasičům obce Sudice z Hasičského záchranného sboru MSK
Opava ředitele územního odboru Opava plk. Ing. Kamila Pastuszka
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Ohlédnutí za rokem 2017
Rok 2017 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět rokem plným
akcí, aktivit a projektů směřujících k rozvoji a propagaci regionu.
Ve 26. roce své existence se sdružení podílelo a podpořilo řadu kulturních a společenských
akcí. Začátek února byl tradičně spojen s Bálem Hlučínska, který letos proběhl v Kravařích. Na
městském úřadě v Hlučíně přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 29 pedagogů
z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel,
v rámci kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podeváté představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého
Hlučínska. Podzim pak proběhl ve znamení duchovní hudby, kdy sdružení již tradičně podpořilo setkání a přehlídku schol a
chrámových sborů. Organizace Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Hněvošice, Setkání chrámových sborů regionu
Hlučínska proběhlo v Hati.
I v roce 2017 podpořilo sdružení akci „Darujte krev se starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik desítek občanů nejen
z Hlučínska.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace. Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos hned 3
finanční podpory, a to na realizaci projektů „Manažer regionu Hlučínska“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival
kultury a hlučínských řemesel 2017“ (dotace ve výši 86 578,45 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska II“ (zálohová dotace ve
výši 80 000 Kč).
V letošním roce byla zahájena realizace projektu „Jak na
výuku EVVO na Hlučínsku?“, v rámci kterého sdružení
připravuje vydání metodických materiálů a pracovních listů
pro účely výuky přírodovědných předmětů na základních
školách v regionu. Projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky a výše dotace může dosáhnout až 843 020 Kč.
V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat i v příštím
roce. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice
a Pietrowice Wielkie probíhala letos intenzivní příprava
projektu „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“, jehož realizace bude zahájena v lednu 2018.
V rámci projektu dojde ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které pak bude
podkladem pro jejich likvidaci. Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu
INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Sdružení může na projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur.
Sdružení obcí Hlučínska nezapomnělo ani na nejmladší obyvatele našeho regionu. Starostové a starostky proto podpořili projekt,
v rámci kterého vznikla regionální omalovánka s motivy ze všech členských a spolupracujících obcí a měst regionu.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst, spolků a občanů naleznete na
www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv.

Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2018 a děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a
spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří
se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková



Připravované projekty
Sdružení obcí Hlučínska plánuje realizaci dalších projektů také v příštím roce. Ve spolupráci s polskými partnery - gminami
Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice byly podány 2 žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu
INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Začátkem roku 2018 by měl být zahájen projekt „Hledání ztraceného času“, v rámci kterého proběhnou např. fotografické
workshopy pro zájemce z řad amatérských fotografů, výstavy historických i současných fotografií z regionu nebo tvorba českopolského kalendáře.
Sdružení obcí Hlučínska dále plánuje vytvořit nové propagační materiály. Jejich příprava by měla být zahájena na podzim příštího
roku tak, aby byly připraveny na turistickou sezónu 2019. Pokud bude projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“
finančně podpořen dotací, můžete se těšit také např. na letní soutěž zaměřenou na poznávání regionu.
Sdružení využívá k získání financí také dotační tituly vyhlášené Moravskoslezským krajem.
Z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 bude sdružení žádat o
dotaci na práci projektového manažera.
Příští rok proběhne již 10. ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel, a to v neděli 8. 7. na Mírovém náměstí v Hlučíně. O
dotaci na festival má Sdružení obcí Hlučínska zažádáno v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském
kraji na rok 2018.
Mgr. Lenka Osmančíková
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Vážení spoluobčané,
dne 6. ledna 2018 proběhne v naší obci opětovně Tříkrálová sbírka.
Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů
přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý
skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a
na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu
děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity, Česká republika:
vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude mít
průkazku se základními informacemi. Pokladnička bude zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou
sbírkou na místním obecním úřadě a rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž. V Sudicích jsou vedoucí skupin
vždy tvořeny občany naší obce.
Petr Halfar



Pořad bohoslužeb o svátcích:
neděle 24.12.2017 Třebom 20:00 hod.
Rohov 21:15 hod.
Sudice 22:30 hod.
pondělí 25.12.2017 Rohov 7:00 hod.
Třebom 8:30 hod.
Sudice 10:00 hod.
úterý 26.12.2017 Rohov 7:00 hod.
Sudice 8:30 hod.
Třebom 10:00 hod.

neděle 31.12.2017 Sudice 8:30 hod.
Třebom 10:00 hod.
Sudice 14:30 hod. NEŠPORY
pondělí 01.01.2018 Rohov 7:00 hod.
Třebom 8:30 hod.
Sudice 10:00 hod.



Sněhová peřina třpytí se krajinou,
cukroví voní tou vůní máminou.
Stříbrný zvoneček slibuje nadílku,
z nebe k nám zazpívá Gloria andílků.
Otevřeme srdce svá v tu chvíli kouzelnou
a jeden druhému podejme ruku svou.
Společně zpívejme jako ti andělé,
ať přijdou Vánoce šťastné a veselé.
Radost v srdíčku, teplo na duši,
úsměv na tváři, lásky po uši.
Splnění tajných snů
nekonečně krásných dnů.
Veselé vánoce a pohodový rok
přejí zaměstnanci Obecního úřadu

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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