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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
opět začínám psát další díl našeho zpravodaje a jsme někde v půlce března. Venku, už jako by
vládlo jaro, ale dle kalendáře je ještě stále zima. Však taky 1. 3. 2018 bylo v noci kolem -18 stupňů
a dnes 12. 3. 2018, i když je zataženo a fouká vítr, tak je + 13, rozdíl tedy 30 stupňů a to už bylo o
víkendu na sluníčku přes + 20 stupňů. Jarní počasí nám vydrželo jen týden. V pátek se ochladilo a
začalo pršet, večer už i sněžit. V sobotu přišel mráz a v noci skoro -10 stupňů a opět rozdíl mezi
dvěma nedělemi 30 stupňů. Takže se nám opět vrátila paní zima. Měli jsme upravovat čapí hnízdo,
ale díky počasí se tato akce nekonala, tak jako samotné vítání jara. Mrazivé počasí vydrželo necelý týden a pak se
trochu umoudřilo, mrazíky a v noci “sem tam” déšť. Zbytek března a pak i duben byly opravdu jarní měsíce, v dubnu
již s nádechem léta, ovšem srážkově velmi podprůměrné. V dubnu již přiletěli i čápi, ale ani v letošním roce se na
našem čapím hnízdě neusadili.
A co se v naší obci opět za tu dobu událo?
Ještě v závěru loňského roku jsme požádali o výrobu turistické známky s kostelem svatého Jana Křtitele, tento
návrh prošel schvalovacím procesem výrobců turistických známek a schválením jejich výboru. Poté byl návrh vyvěšen
na jejich elektronických stránkách a po získání hlasů od registrovaných členů, mohlo dojít k výrobě. Dnes se turistická
známka prodává na našem Obecním úřadě za cenu 35,- Kč a k tomu i nálepka za 12,- Kč. Turistická známka je tedy
registrovaná a má číslo 2460. Sběratelé si o ni píší, či si pro ni přijíždějí ze všech koutů naší vlasti (pozn. vyobrazení
známky i nálepky bylo v minulém zpravodaji).
V pátek 16. 3. 2018 jsme na Obecním úřadě přivítali šest nových občánků naší obce. Začali jsme krásným
kulturním vystoupením dětí ze základní školy, poté proběhl samotný obřad vítání. No a pak jsme si společně připili
šampaňským na zdraví nejmladší drobotiny naší obce. Bylo i malé občerstvení pro rodiče a strávili jsme příjemnou
hodinku v krásném rozhovoru s rodiči těch nejmenších dětí v Sudicích. V letošním roce jsme přivítali - Jonáš Baránek,
Eliška Klimentová, Izabela Býmová, David Kubjatko, Viktor Dorna, Maruška Kašná. Nakonec jsme rodičům i dětem
popřáli pevné zdraví a ať se co nejdříve za námi staví s dalšími malými občánky pro naši obec.
V sobotu 24. 3. 2018 se naše obec připojila ke světové akci Hodina země, kdy jsme společně na
hodinu vypnuli veřejné osvětlení naší obce. Zhasnutím světel chceme vyslat jasný signál –
člověkem způsobené klimatické změny jsou problém, o kterém nejen víme, ale také se chceme
aktivně podílet na jeho řešení. Do akce se zapojují obce, firmy i jednotlivci. Hodinou to ale jen
začíná, stanovte si svůj klimatický závazek. Tím může být přechod na obnovitelné zdroje energie v
obci, či snižování uhlíkové stopy v domácnosti.
Vítání jara, původní termín byl pro nepřízeň
zrušen, tak se zájemci o tuto akci sešli v neděli 25. 3. 2018 v 15.00
hod na Náměstí. Tentokrát nás bylo skoro dvacet. Hodně dětí využilo
příjemné počasí a věnovalo se sportu, ovšem přece jen nás některé
podpořily a šli s námi a pomohly nám nést Mařenu. Udělali jsme si
hezkou nedělní procházku až ke splavu, kde jsme Mařenu podpálili a
hodili ji do vody. Doufáme, že se nám tím podařilo zahnat zimu a
konečně do Sudic přivést jaro. Měli jsme několik občerstvovacích
zastávek pro dospělé a děti nakonec dostaly sladkou odměnu
v podobě velikonočních zajíčků. Děkuji všem, kteří tuto již
dvanáctiletou tradici opět podpořili, zvláště pak dětem.
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Jako každý rok na jaře, zaměstnanci obce prošli všechny přístupové cesty k obci, kde sbírali odpad, který tam
zanechal člověk. Myslím, že se většinou jedná o ty, kteří naší obcí jen projíždějí a cestou se zbavují odpadu z aut a
tím znečišťují naše životní prostředí. Vím, že někteří z Vás mi tyto nešvary hlásí a jsem za to rád. Příkopy většinou
uklízíme jen na jaře, než vše proroste trávou, ale při větším znečištění tak činíme i během roku. Mohu Vás opět ujistit,
že těch odpadků bylo velmi mnoho.
Ve středu 28. 3. 2018 vyjela jednotka sboru dobrovolných hasičů k požáru sazí v komíně v obci Třebom. Naši
vyjeli v rekordním čase a to za pět minut od vyhlášení požáru. Profesionální hasiči, přijeli na místo skoro za dvacet
minut od vyhlášení poplachu a naši hasiči tak zabránili větším škodám.
V sobotu 7. 4. 2018 se na hřišti konala brigáda na antukovém hřišti, kde
se sešlo osm brigádníků, kteří vyčistili kurt, navozili část nové antuky, celou
plochu srovnali a zválcovali. Připravili tak toto víceúčelové sportoviště na
další sezónu. Všem brigádníkům děkujeme.
Ředitelství silnic a dálnic Ostrava upravilo i další zatáčku na rohovském
kopci, kde položili ochranou červenou vrstvu, která bude sloužit pro
bezpečnější projetí této zatáčky při nepříznivých klimatických podmínkách.
Na Třebomské ulici se nám podařilo zrušit zbylou zeď na bývalé stodole
Hlaváčků, zároveň se upravil prostor vedle evangelického a pravoslavného
kostela, kde v minulosti také stála stará stodola. Prostor se zde upravil a bude
sloužit jako parkoviště pro potřeby zmíněného kostela a hřbitova. V letošním roce
je ještě v plánu rekonstrukce plotu na čelní straně tohoto hřbitova a doplnění jeho
osvětlení včetně osvětlení odstavné plochy. Také dojde k opravě vstupu na
evangelický a pravoslavný hřbitov.
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se naše obec, včetně dobrovolných hasičů dočkala a ze
společného projektu Ready To Help získala nové hasičské auto T 815. Nové
vozidlo tak bude sloužit pro bezpečnost občanů nejen naší obce, ale i ostatních okolních obcí. Tento společný projekt
začal už v listopadu 2015. A po třech letech společné práce se nám je podařilo naplnit v podobě nové techniky.
V projektu jsou zapojeny i další obce Hlučínska, kromě Sudic pak Rohov, Strahovice, Chuchelná, Píšť, Hať a
Šilheřovice a z polské strany pak gminy Krzanowice a Krzyzanowice s patnácti polskými obcemi. Je to prostě projekt
na česko – polské hranici. Jsme tak v duchu projektu Připraveni pomoci – na obou stranách hranice. Jak jsem napsal
v úvodu, tak projekt se datuje z roku 2015 a bude trvat až do konce roku 2019. Obce tak na obou stranách hranice
získají vybavení pro své jednotky v celkové částce více než milión eur. Naše vozidlo stálo 5.800.000,- Kč a
dostaneme na něj devadesát procent dotace, jak z Evropské unie, tak z rozpočtu státu. Musím ale poděkovat všem
starostům z obou stran hranic, tak i velitelům dobrovolných hasičů, kteří se do tohoto projektu postupně zapojovali,
včetně profesionálních hasičů. Velkou mírou se o úspěšnost projektu zasadil Euroregion Silesia, v čele s Ing.
Galuszkovou, která celý projekt řídí a usměrňuje. Samozřejmě i ing. Jiří Knopp, který prováděl výběrové řízení a také
samotná dodavatelská firma Kobit v čele s panem Horákem. Myslím, že bych na nikoho zapomenout neměl, takže
opravdu děkuji všem, kteří se v tomto projektu jakkoliv zapojili pro jeho úspěšné splnění. Nakonec jen drobná
připomínka. Naši hasiči si teď v novém hasičském autě nevozí zbytečně zadní část těla, ale sžívají se s touto
technikou, aby v případě potřeby mohli s ní vyjet do terénu a pomáhat nám všem. O křtu nového hasičského vozidla
se dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje.
V pondělí 16. 4. 2018 se u památníku osvobození s tankem T 34, konal pietní akt k 73. výročí osvobození naší
obce. Pietního aktu se účastnili zástupci Ruska a Polska, Moravskoslezského kraje, armády, vojenských veteránů, či
samotných účastníků těchto bojů. Přišly také děti naší základní školy, které zazpívaly naši státní hymnu, po několika
proslovech došlo k položení věnců a kytic a došlo také k čestné salvě. Děkujeme
všem, kteří se této akce účastnili.
“Zaměstnanci Vašeho úřadu, učitelský sbor a děti základní školy se aktivně podíleli na
zabezpečení oslav a svým odpovědným a profesionálním přístupem přispěli ke
zdárnému a důstojnému průběhu celé akce.” – poděkování plukovníka Ing. Jaroslava
Hradeckého z Krajského vojenského velitelství v Ostravě.
V pátek 20. 4. 2018 se na workoutovém hřišti u bývalého kina konala
exhibice na zmíněném hřišti, které bylo z dotace postaveno v loňském roce.
Jelikož už podzimní počasí nepřálo, byla exhibice přesunuta na letošní jaro.
Určitě jsme udělali dobře, protože počasí bylo nádherné. Na akci se přišla
podívat především naše mládež, ale i menší děti a dospělí. Cvičitelé
z Opavy předvedli několik náročných cviků i cvičení na workoutovém hřišti.
Poté zapojili všechny cvičení chtivé děti a dospělé do samotného cvičení.
Pro děti i mládež to byl určitě výborný trénink a někteří prý neuměli druhého
dne ani chodit. Přejme zájemcům o tento druh sportu, aby jim cvičení na
workoutovém hřišti dělalo radost.
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V sobotu 28. 4. 2018 se konal před OÚ křest nového hasičského auta T815
CAS. Na této slavnostní akci se účastnili zástupci českých i polských obcí
zastoupených v projektu Ready To Help. Na náměstíčku před kostelem se sešlo
více než stovka občanů naší obce, ale i diváků z obcí okolních či dokonce z měst.
S velitelem hasičů Pavlem Palchtzikem jsme společně představili celý projekt,
vyjmenovali všechna úskalí i úspěch tohoto projektu. Poděkovali společně všem
účastníkům projektu. Otec Domaňski pak nové auto posvětil a my jsme jej pokřtili
šampaňským, se kterým jsme si s většinou přítomných na tento křest připili. Před
OÚ se rozdávalo čepované pivo a koláče a vzhledem ke krásnému počasí to bylo
velmi příjemné sobotní odpoledne. Po ukončení akce na náměstí před kostelem
svatého Jana Křtitele, se pozvaní hosté přemístili do sálu restaurace U Zlatého
džbánu, kde bylo přichystáno malé občerstvení. Zde se pak společně posedělo až
do večerních hodin. Dle zvyku “jak křest dobře zapiješ, tak bude posvěcený
dlouho zdráv”, tak nás nová technika všechny přežije. Děkuji ještě jednou všem
za pomoc při plnění úkolů tohoto projektu, který jak jsem na křtu řekl, začal již
v roce 2015 a budeme jej plnit až do konce roku 2019.
Tak a čas nám utíká jako voda, mimochodem voda je naše největší bohatství
a sami víme, že jí není dostatek a to už ať vody pitné nebo dešťové, proto k ní
buďme ohleduplní a šetřme ji jakkoliv. Nejen pro sebe, ale i pro další generace.
Ono je to vlastně jako s přírodou. Jak se budeme chovat my k přírodě, tak se bude příroda chovat k nám.
Ještě k tomu rychlému času - z roku 2018 už uběhly čtyři měsíce a vše nám celkem rychle ubíhá. V obci se začalo
s nejrůznějšími pracemi, chystá se odpust, kniha o obci, hasičské auto je už v hasičárně a ve výjezdu v Integrovaném
záchranném systému, ale ještě nás kolem celého projektu Ready To Help čeká plno práce. Brzo bude zahájena
rekonstrukce tělocvičny, rekonstrukce chodníků na Stiborské ulici a další třeba méně viditelné práce na zvelebování
naší obce, tak aby se nám tady dobře žilo.
Přeji nám všem, aby se nám dařilo jak v osobním, tak profesním životě, hlavně abychom byli zdraví a tím mohli
přispět k práci pro svou rodinu či naši obec. Přeji Vám také krásné prožití jarních měsíců.

Citát: Nikdy nelitujte. Pokud je to dobré, není čeho litovat. Pokud je to špatné, je to zkušenost.
Petr Halfar starosta


Akce na další období:
EKO-trhy Pietrowice Wielkie, 18. ročník
Vystoupení ke Dni matek, v ZŠ a MŠ
Zápis do MŠ (od 12:30 – 16:00)
Smažení vajec, od 17.00 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice a rodiče
XIV. Ročník o pohár starosty obce Sudice ve střelbě z malorážky SM,LM, 30 ran vleže,
začátek v 8.45 hod. ve střelnici
Čtvrtek
24.05.2018
Pasování předškoláků v MŠ Sudice v 16 hod.
Čtvrtek
31.05.2018
Boží tělo, průvod obcí
Sobota
02.06.2018
Kácení máje, od cca 19.00 hod. na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice
Sobota
02.06.2018
Dětský den, od 14.00 hod. na hřišti v Sudicích, pořádá ZŠ Sudice a sdružení STROM
Víkend 23. a 24.06.2018 Sudický odpust, Svátek patrona římskokatolického kostela.
V Sudicích na náměstí po oba dny- kolotoče, cukrová vata,
cukroví, domácí speciality, pečená kýta, makrely, langoše, placky,
vařená uzená žebra aj. V sobotu vystoupení skupiny Capitol a
ohňostroj, v nedělo kulturní vystoupení a různá překvapení či hry
pro děti i dospělé, DJ
Pátek
29.06.2018
Rozloučení s deváťáky, v 10.00 hod. na Obecním úřadě v Sudicích
Sobota
Úterý
Středa
Pátek
Sobota

12.05.2018
15.05.2018
16.05.2018
18.05.2018
19.05.2018
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Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče
voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc
děkujeme!
Spoluobčanům
- za zametání, úklid chodníků a cest
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…)
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, rekonstrukce klubovny
- 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
- 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, zvelebování areálu školy, Den země
- 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


Vítání občánků
V pátek 16. března 2018 proběhlo na Obecním úřadě v Sudicích vítání nově narozených dětí v r.
2017 a 2018. Maminkám starosta předal finanční dar, kytičku a dětem malou pozornost. Všem
dětem popřál hodně štěstí a zdraví do nového života.
Vítání se účastnilo celkem 5 dětí – Jonáš Baránek, Eliška Klimentová, Viktor Dorna, Izabela
Býmová a Maruška Kašná spolu se svými rodiči.
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Projekt „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí
v Euroregionu Silesia“
„READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ je název českopolského projektu, který byl schválen k financování z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
v rámci prioritní osy 1 „Společné řízení rizik“.
Do projektu je zapojeno 10 partnerů: Euroregion Silesia jako vedoucí partner celého projektu, 7 hraničních
obcí z české strany (Sudice, Rohov, Strahovice, Chuchelná, Píšť, Hať, Šilheřovice) a 2 polské gminy
(střediskové obce) z polské strany (Krzanowice, Krzyżanowice). Projekt je realizován ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem v Opavě, a Okresním
velitelstvím státního požárního sboru v Ratiboři.
Celková výše způsobilých výdajů projektu činí 1 092 862,90 EUR, schválená dotace z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí 928 933,46 EUR, tj. 85 %. Čeští partneři mají dále schválenu dotaci ze
státního rozpočtu ČR ve výši 5 %.
Hlavním cílem projektu je vytvoření systému společné ochrany na území hraničních obcí Euroregionu Silesia
prostřednictvím zlepšení technického zázemí 22 požárních jednotek dobrovolných hasičů (7 českých a 15
polských) a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách
v pohraničí. „Systémem společné ochrany“ se v tomto případě myslí propojení dvou národních záchranných
systémů na úrovni dobrovolných složek, které jsou v obou zemích nedílnou součástí těchto systémů.
V rámci projektu, který bude realizován až do konce roku 2019, budou pořízena 4 nová požární vozidla (2 pro české
jednotky a 2 pro polské) a další technické vybavení pro 19 jednotek. Na samotné posílení přeshraniční připravenosti a
akceschopnosti dobrovolných požárních jednotek jsou zaměřeny aktivity zahrnující 4 společná taktická cvičení
realizovaná střídavě na české a polské straně, 2 turnusy společných soustředění v Ústřední hasičské škole s
programem teoretických školení a praktického výcviku pod názvem „Univerzita dobrovolného hasiče“ a společná
pracovní setkání všech zapojených jednotek. Nedílnou součástí projektu je také analýza systému společné ochrany
hraničních obcí v Euroregionu Silesia a zpracování stručného a srozumitelného manuálu společné ochrany jako
pomůcky pro jednotky dobrovolných hasičů při provádění zásahu na druhé straně hranice.






▲ Obr. Křest nového hasičského auta v Sudicích ▲
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Občanské sdružení PS AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice - 800 13, Sudice, Luční 131, 747 25 Sudice,
tel. 608 867063

P R O P O Z I C E
XIV. ročník o Putovní pohár starosty Sudic
Disciplína :

SM, LM 30 ran vleže

Kategorie :

Muži, Ženy, Junioři

Druh soutěže :

Sportovně střelecká jednokolová soutěž

Pořadatel :

ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice

Datum konání :

19. 5. 2018 v 09:00 hod.

Místo konání :

Střelnice v Sudicích

Sbor rozhodčích :

Zajistí vlastní 2,3 třídy

Časový rozvrh :

v 08:30 hod. prezentace, 08:45 hod. zahájení, poučení o zacházení
se sportovními zbraněmi a provozním řádem střelnice, 09:00 hod.
první směna soutěže

Podmínky účasti :

Tohoto závodu se mohou účastnit střelci bez rozdílu klubové či svazové
příslušnosti (občané, kteří mají zájem se závodu zúčastnit mohou po
domluvě pod dozorem vlastníka zbraně)

Doklady :

Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně

Hodnocení :

Součet kol se sečte, první tři

Odměny :

První tři obdrží ceny a diplomy - absolutní vítěz také putovní pohár

Technické ustanovení : Terče dle pravidel sportovní střelby, střílí se na 50 m
Zbraně a střelivo vlastní, startovné na zbraň činí 50,--Kč
Pojištění :

Pojištění AVZO TSČ ČR, smlouva č. 2695570 CPP Praha.

Různé :

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny a střelci mohou střílet i
v maskáčovém oblečení.

Kontaktní adresa :

Petr Weimann, Sudice Luční 131, 747 25, tel. 608 867063

Střílí se dle platných mezinárodních pravidel sportovní střelby ČR. Ochrana sluchu povinná, ochrana
zraku doporučena. Stojany na dalekohledy mají střelci vlastní !
Petr Weimann v.r.
Předseda PS AVZO TSČ ČR SK Sudice
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Marius Pedersen
!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Obecní úřad Sudice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden

v sobotu 12. května 2018 na těchto stanovištích:

NÁMĚSTÍ V SUDICÍCH

v době od 8:00 do 11:30 hod.

(před bytovým domem čp. 38)
Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesunuta do další obce.
V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených místech odpady v následujícím sortimentu:
-

olejové automobilové filtry – plechovky se zbytky barev – monočlánky –autobaterie –
zářivky, výbojky – znečištěné láhve a sklo od chemikálií – zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky – staré kosmetické přípravky – staré léky – vyjeté motorové oleje –
ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla – plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem,
vazelínou, barvami znečištěné textilie – fotochemikálie – ojeté pneumatiky – obaly od
sprejů – televizory – rádia – ledničky – domácí elektrospotřebiče – matrace – WC mísy
– umyvadla – koberce – linolea – kočárky – křesla – gauče atd.
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plásty.
Jelikož tyto sběry budou v obci organizovány každoročně 2x, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily
v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.

Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s.





SVOZOVÝ KALENDÁŘ
PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY - vše do jednoho
OBEC SUDICE
pytle !!!
(svoz směsného komunálního odpadu v roce 2018)
sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen
LEDEN
2.1. 16.1. 30.1
ČERVENEC 3.7.
17.7. 31.7
PLASTY
ÚNOR 13.2. 27.2.
SRPEN
14.8. 28.8.
PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od
BŘEZEN 13.3. 27.3.
ZÁŘÍ
11.9. 25.9.
bonbónů, oplatek a cukrovinek, obaly od chipsů, kávy,
DUBEN 10.4. 24.4.
ŘÍJEN
9.10. 23.10.
igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami
(kelímky od jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE
KVĚTEN 8.5. 22.5.
LISTOPAD 6.11. 20.11.
plasty (obaly od kečupů, hořčice, šamponů, pěny do koupele,
ČERVEN 5.6. 19.6.
PROSINEC 4.12. 18.12.
kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí,
svozový den ÚTERÝ - lichý týden - samolepka modrá 2018
čistících prostředků), obalový polystyren, plastové hračky,
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu
atd.
oznámena !
TETRAPACK
nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.
MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů
KOVOVÉ OBALY
kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté
sobota 12. května 2018
sobota 24. listopadu 2018
konzervy), plechovky od piva a jiných nápojů, drobné kovové
 předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka,

prázdné obaly čajových svíček, atd.
Svoz plastů, tetrapacku, kovových obalů a papíru - vždy první
čtvrtek v měsíci
UPOZORNĚNÍ !
Svoz komunálního odpadu a pytlů probíhá od 5:00 do 22:00
hod. !!! Nebudou sbírány žluté pytle s potiskem MP, ve
kterých bude komunál nebo bioodpad!


Nájem obecních pozemků v roce 2018 –
možnost placení v hotovosti - do konce
června 2018 !!!

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2018
– je nutné uhradit nejpozději do 31.8.2018 !!!
Bezhotovostně na účet obce – 1649306359/0800, variabilní symbol – 1340(č.p.),
příklad – dům s č.p. 20 - 134020
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Lyžák 2018 - 19. 2. – 24. 2.
Na lyžáku jsme byli 6 dní, byl to super výlet a hodně jsme si to se všemi užili.
Každý den jsme měli program a hráli hry. Jídlo bylo dobré a každý den jsme si pochutnali. Někteří se naučili lyžovat,
někteří se zase v lyžování zlepšili. Každý den jsme si zlepšovali horkou čokoládou na svahu. Byla to určitě dobrá
zkušenost a doporučuji všem dalším žákům, které lyžák ještě čeká, ať neváhají a jedou! Teď už jenom vzpomínáme
na skvělé zážitky z lyžáku. Děkujeme učitelům, kteří s námi těch 6 dní strávili!
Děvčata z 9. třídy




















Anglické divadlo v naší škole
Zjistili jsme, že další skvělý nástroj, jak se učit cizí jazyk, je divadlo. Tentokrát jsme měli možnost vidět představení
společnosti AZYZAH Theatre z Prahy – dvě herečky, které přijely za námi do Sudic. Celý den – 13. 3. 2018 se nesl
v duchu zábavného učení prostřednictvím edukativního divadla. A tak jsme podle věkových vybrali představení
vhodná i odpovídající úrovni angličtiny.
Na první představení přišly děti z naší mateřské školy a žáci z 1. – 3. ročníku. Jejich kus se jmenoval – Green Eggs
and Ham. Byla to interaktivní hra, ve které si děti mohly i zatancovat, pohybovat se, zkusit se ukázat na jevišti, a
hlavně mluvit nebo alespoň poslouchat angličtinu.
Druhé představení bylo určeno pro 4., 5. a 6. ročník. Tato hra se jmenovala Murder Mystery a během ní děti řešily
záhadu zmizení postavičky Kiki. Tuto postavu si děti velmi oblíbily a
pěkně s ní spolupracovaly. Někteří se stali herci v roli Werewolfa –
vlkodlaka (Max Slanina), Clauna – klauna (Lillian van der Laan), Vampire
– upíra (Eliška Pekárková) a Mr. Frankenstaina (Tomáš Slanina).
Nakonec jsme vypátrali, kam zmizela Kiki, i když English- style – po
anglicku.
Třetí představení bylo pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Pro porozumění bylo
třeba dost jazykových dovedností, ale nakonec se všichni prokousali
k pochopení příběhu. Jednalo se o sci-fi žánr s možností ohrožení
planety Země, která měla být zamořena virem Black Air. Diváci se
museli snažit, aby nakonec spojili síly dohromady a zachránili Zemi.
Komunikovalo se samozřejmě anglicky, což nám každému připomíná, že
je dneska naprosto běžné ovládat angličtinu nejen pro zábavu… Tak
učení zdar a děkujeme za zážitek!
Mgr. Petra Ratajová
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Maňáskové divadlo ve školce
Ve středu 21. března jsme přivítali v naší
školce maňáskové divadlo ze Šternberka.
Kuřátka Pipi a Pepa nás seznámila s třemi
pohádkami: "O veliké řepě", "Proč si s
prasátkem nikdo nechtěl hrát" a "Kůzlátka a
vlk". Děti se báječně pobavily, divadlo bylo
obohaceno celou řadou písní, které si děti
společně zazpívaly. Série pohádek trvala asi
45 minut. Bylo zřejmé, že při zpracování
pohádek využili herci dlouholeté zkušenosti získané prací s dětmi. Děti si
obohatily slovní
zásobu, učily se pozorně
naslouchat
a
odnesly
Děkujeme hercům za hezké odpoledne a těšíme se na příští setkání.

si

z pohádek

poučení…

Radka Malchárková, vedoucí učitelka MŠ


Knihovna 2018
Abychom i nadále podporovali čtenářskou gramotnost u našich žáků a vzbudili u nich ještě větší zájem o četbu,
vypravili jsme se opět po roce – v měsíci březnu do Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Paní knihovnice, které tímto
ještě jednou srdečně děkujeme, si pro každou třídu připravila krásné a velmi poutavé besedy. Pro žáky 6. třídy,
kteří se do knihovny vydali ve čtvrtek 1. 3., byla přichystána beseda s názvem „Karel IV. a jeho doba“. Jack London,
slavný americký spisovatel, autor nesmrtelného příběhu Bílý tesák, zase zaujal žáky 7. třídy, kteří do knihovny zavítali
o dva týdny později, tedy ve čtvrtek 15. 3. Předposlední březnový čtvrtek 22. 3. navštívili knihovnu žáci 8. třídy, pro
které byla přichystána beseda na první pohled s velmi netradičním názvem „Nebuď čuně“. Při této besedě jsme
ovšem k vážnému tématu etiky a společenského chování přistupovali zábavným a odlehčeným způsobem. Po
besedách si žáci listovali v knihách, někteří vášniví čtenáři se dokonce s radostí začetli. Věříme, že návštěva
knihovny byla pro naše žáky opět skvělým zážitkem a inspiruje je k většímu zájmu o četbu knih.
Mgr. Michal Kunický
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Velikonoční vyrábění a prodej v MŠ
Již tradičně v naší mateřské škole probíhá před těmito svátky výroba a prodej velikonočních výrobků našich dětí i
jejich rodičů. Kdo přišel, mohl si vybrat z pestré škály ručních děl.
Stoly byly plné zajíčků, slepiček, zápichů, keramických vajíček, z látek vyrobených tulipánů, polštářů a spousty
dalších překrásných věcí. U kávy a sladkého pohoštění, které maminky připravily, jsme na chvíli zapomněli na čas a
nasávali jsme velikonoční atmosféru.
Veliké poděkování patří kolegyni Hance Svobodové, ale i velmi šikovným rodičům, kteří nás v těchto v těchto
aktivitách podporují.
Radka Malchárková




„HRY BEZ HRANIC ŠKOLNÍCH DRUŽIN“
V pondělí 9. 4. 2018 se naše školní družina zúčastnila „Her bez hranic“, což je zábavná
a sportovní soutěž pro odvážné děti ze školních družin. Soutěž se konala v Kravařích a naši školu reprezentovalo
jedenáctičlenné družstvo, které bylo složeno z řad žáků 1. až 4. třídy.
Děti byly natolik natěšené, že vůbec netušily, co je v samotném závěru čeká. Ale nebudeme předbíhat a začneme od
začátku…
Každé družstvo mělo za úkol připravit si u představení své školy svůj bojovný pokřik. Tím jsme také zahájili naši první
sportovní olympiádu. Soutěžilo se v počtu 10 žáků, 1 žák byl náhradník, kterého jsme pravidelně po jednotlivých
soutěžích střídali, ať se dostane na každého. Soutěžilo se ve vtipných disciplínách na rychlost - překážkový skok,
převoz na druhý břeh, najdi svého dvojníka, doveď svého slepce do cíle, scrabble… a disciplíny
na počet bodů v házení míčků na cíl a plyšovým medvídkem do koše a různé jiné…
Naši „reprezentanti“: Nela Šušolíková, Lucie Vaníčková, Nela Býmová, Ema Latková, Josef Halfar, Lillian van der
Laan, Eliška Vaníčková, Michaela Švanová, Matěj Švan,
Mikuláš Prasek a Antotnín Halfar. Družstvo bylo viditelně
akční, soutěživé a dravé,mělo obrovského týmového
ducha. Prostě úžasná skupina. 
Vyhráli jsme fantastické 1. MÍSTO…a to zaslouženě!!!
Družstvo obdrželo pohár, dort, diplom, dětské
šampaňské, hry do družiny a každý žák fixy. Všem
žákům GRATULUJI a věřím, že budeme i nadále sbírat
trofeje! Děkuji!
Ester Medková, DiS.
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Zápis budoucích prvňáčků
Úterý 10. 4. 2018 bylo pro většinu předškoláků velkým dnem. Na naší škole probíhal
zápis do 1. třídy. V doprovodu rodičů přišlo do školy 16 dětí, aby ukázaly, co
všechno umí a dovedou.
Předškoláky hned u vchodu přivítaly žákyně 8. a 9. ročníku, které je doprovodily k
1. třídě, kde samotný zápis
probíhal.
Budoucí žáčci plnili různé úkoly,
zaměřené na školní zralost:
předvedli znalost písmenek, čísel,
poznávání barev a geometrických
tvarů, grafomotoriky, orientace v prostoru apod. Svou šikovnost
nám také mohli ukázat při zavazování tkaničky. Kromě toho děti
recitovaly a zpívaly písničky. Některé tyto úkoly si mohly před
zápisem vyzkoušet v naší škole nanečisto, při setkáních, které jsme
pro ně připravili.
Odměnou za snahu a úspěšné splnění připravených úkolů byl
pamětní list a drobná odměna, kterou pro ně vyrobily děti ze
školní družiny.
Děkujeme všem rodičům, kteří zapsali budoucí prvňáčky do naší
školy, a těšíme se na vzájemnou spolupráci.


Florbalový turnaj tří škol v Sudicích
V pátek 13. 4. 2018 se konal již tradiční florbalový turnaj určený žákům vyššího stupně. Turnaje se zúčastnily základní
školy z nedalekého okolí a to ZŠ Chuchelná a ZŠ Píšť. Hrálo se systémem každý s každým na 2 x 10 minut. Cílem
tohoto turnaje bylo, aby si žáci pořádně zahráli, pobavili se a porovnali s ostatními školami v okolí. Vítězem turnaje se
stala ZŠ Sudice. Nejlepším hráčem celého turnaje byl zvolen Vojtěch Kryštof.
Naší školu reprezentovali tito chlapci:
ZŠ SUDICE A: Vojtěch Kryštof, Tomáš Boček, Ondřej Halfar, Matěj Murcek, Dominik Malchárek a Jan Boček.
ZŠ SUDICE B: Markéta Obrusniková, Karolína Šromová, Natálie Nevřelová, Pavla Fojtíková, Jakub Kupec, Jakub
Mrovec, Jan Nevřela 2, Martin Slanina, Jiří Balarin a Ivo Harazim.
Všichni tito jmenovaní žáci podali fantastické výkony. Klukům i děvčatům děkujeme jak za reprezentaci školy, tak za
pomoc při přípravě hřiště a všeho kolem tohoto turnaje.
Také děkujeme všem zúčastněným, že přijali naše pozvání a dorazili na tento turnaj.
Celkové pořadí:
1. ZŠ SUDICE A
2. ZŠ PÍŠŤ
3. ZŠ CHUCHELNÁ
4. ZŠ SUDICE B

9 bodů
6 bodů
3 body
0 body



MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2018
Dne 17. dubna 2018 proběhlo na ZŠ Otická v Opavě okresní kolo Matematické olympiády. Naši školu reprezentovaly
dvě žákyně z 6. ročníku – Michaela Nevřelová a Eliška Pekárková. Podmínkou pro účast v okresním kole bylo
úspěšné zvládnutí školního kola, což se oběma dívkám povedlo. Vydaly se tedy na opavskou školu, kde je čekaly
nelehké matematické úkoly a velká konkurence. V kategorii 6. ročníků si vedly velmi dobře. Michaela Nevřelová se
stala úspěšnou řešitelkou (získala 12 bodů z 18 bodů), skončila na 11. místě z celkového počtu 60. Eliška Pekárková
získala méně bodů, skončila na 41. místě.
Oběma slečnám děkuji za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Běláková, učitelka matematiky
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Fotbalové okénko
Neděle 18. 3. 2018 umělá tráva kravaře Štěpánkovice B - Sudice
Štěpánkovice zasadily Sudicím dva gólové direkty během čtyř minut. Uklidňující
třetí trefu zaznamenaly v 67. minutě druhého poločasu.
V mrazivém odpoledni se na umělé trávě v Kravařích v dohrávaném zápasu z podzimu střetly
mužstva Štěpánkovic a Sudic. Už ve 4. minutě odcentroval z pravé strany domácí Harazim, a střelu
Pluškeho sudický brankář Kliment vytlačil na rohový kop. O deset minut později už domácí fandové zvedali ruce nad
hlavu, když centr Lišky přistál na hlavě Benka a ten míč poslal přesně k tyči - 1:0. Sudice mohly vyrovnat vzápětí, ale
dvě střely Tomáše Kryštofa těsně minuly branku. Stejně se vedlo i Baránkovi. V 18. minutě už vedly Štěpánkovice o
dvě branky, když dlouhý nákop Smažíka, uklidil Benek podél brankáře do kasy - 2:0. Těsně před půlí se dostaly do
šance Sudice, ale Lukovicz vystihl úmysl Havrankeho. Úvod druhého dějství patřil Sudicím, které si vypracovaly
několik šancí. Střelu Tomáše Kryštofa bravurně zpacifikoval Lukovicz. Nebezpečné pak byly standardní situace hostů,
které zahrával především Zips. Dvakrát nebezpečně hlavičkoval Havranke, jednou ohrozil Lukovicze Tomáš Kryštof.
Všechnu snahu Sudic však zmařili domácí v 67. minutě, když dlouhý nákop za obranu zpracoval Bielan, jeho pokus
ještě Kliment vystihl, ale na dorážku Kožušníka byl již krátký - 3:0. Závěrečných dvacet minut se už jen dohrávalo, a
nic podstatného se nestalo.
Neděle 1. 4. 2018 Sudice – Bělá. V Sudicích diváci na gól čekali marně a oba soupeři se tak o body podělili. Do
Sudic zavítalo mužstvo z Bělé, a kdo se těšil na pořádnou porci branek v síti soupeřů musel odcházet z nedělního
zápasu zklamán. Po většinu utkání se odehrával urputný boj uprostřed hrací plochy s minimem šancí na obou
stranách. V prvním poločase hrozily Sudice hlavně střelami ze střední vzdálenosti, v nichž vynikal hlavně Tomáš
Kryštof, jenž ohrozil hostující branku asi čtyřikrát. Dvakrát zahrozily Sudice z rohu, ale ani Michal Kryštof, a ani
Havranke nemířili přesně. Bělá se na druhé straně dostala do stoprocentní šance Kamrádem, ale ten nepřelstil
brankáře Klimenta. Jinak hrozili hosté střelami z dálky. Ve druhé půli se obraz na hřišti moc nezměnil. Sudice možná
měly více ze hry, ale branka se nepodařila vsítit ani jednomu mančaftu. Za domácí byl nejblíže brance Tomáš Kryštof,
ale ten napálil jen břevno. Dále střílel těsně nad Kalmus, těsně minul kasu o chvíli později Havranke, a svůj únik
nezužitkoval ani Vojtěch Kryštof. Za Bělou opět v tutovce zaváhal Kamrád. Do další příležitosti se dostal Vybrančík,
ale ani on nezamířil přesně mezi tři tyče po standardní situaci. Zápas tak dospěl k bezbrankové remíze.
Oba týmy nabídly fanouškům osm branek, z nichž dali domácí šest a vyhráli. Neděle 8. 4. 2018 Služovice - Sudice
V zajímavém utkání se střetla mužstva Služovic a Sudic. Služovice se dostaly velmi brzy do vedení, když odcentroval
Martin Kremser a hlavička Nováka byla neomylná - 1:0. V 15. minutě ještě Trunčík nezakončil, ale o tři minuty později
po dlouhém autu Martina Kremsera procedil hostujícího brankáře Leváka - 2:0. Ve 20. minutě Sudice snížily, když
Riemel netypicky pravou nohou poslal pomocí tyče míč do kasy - 2:1. Po půlhodině hry sklepl Urban míč na Čípa a
ten zpoza šestnáctky nemilosrdně trestal - 3:1. Za tohoto stavu zahrozily Sudice Tomášem a Vojtěchem Kryštofem,
ale bez efektu. V 36. minutě svou samostatnou akci zakončil Urban ránou k tyči - 4:1. Těsně před poločasem se k
odraženému balonu dostal sudický Riemel a procedil gólmana - 4:2 Úvod druhého poločasu patřil Služovicím, které
zatlačily hosty. Své šance zahodili Urban, Trunčík, Martin Kremser s Čípem. Pak se ke slovu dostaly i Sudice, ale
Vojtěchu Kryštofovi s Baránkem nebylo souzeno se radovat z branky. V 68. minutě prodloužil rohový kop hlavou
Černý na Aleše Cimingu, a ten hlavou poslal merunu do sítě - 5:2. Sudice odpověděly střelami Riemela a Tomáše
Kryštofa. Definitivní podobu výsledku dal čtyři minuty před koncem Trunčík, jehož nepovedená střela prošla brankáři
pod tělem - 6:2. Pak už jen nepřesně stříleli Trunčík, Urban a Vojtěch Kremser.
Sudice měly v zápase vždy gólově navrch. Bohuslavice vždy jen korigovaly skóre. Sobota 14. 4. 2018 Bohuslavice
B – Sudice. V přestřelku se změnil souboj mezi domácí družinou z Bohuslavic a hosty ze Sudic. Ze začátku zápasu
byly Bohuslavice mírně lepším celkem, ale svou převahu nezúročily brankově. Do vedení se tak naopak dostaly
Sudice po dvaceti minutách hry, když si Tomáš Kryštof po individuální akci udělal tři hostující obránce a ránou ze
šestnáctky nedal domácímu brankáři žádnou šanci - 0:1. O čtvrthodiny později už to bylo o dvě branky, to obdržel
Herrmann míč na hranici šestnáctky balon a jeho střela se zastavila až v síti - 0:2. Oba výše zmínění ještě
nebezpečně ohrozili domácí branku, ale bez úspěchu. Stejně se vedlo na druhé straně Janošovi s Dominikem. Pět
minut po pauze Bohuslavice snížily, když z volného přímého kopu trefil krásně před zeď balon do kasy Štefek - 1:2.
Bohuslavice se ale neradovaly dlouho, protože hned z rozehrávky se zmocnil balonu Tomáš Kryštof a střelou zpoza
šestnáctky zametl míč k tyči - 1:3. Po hodině hry ale znovu snížili domácí narozdíl jediné branky, když Janoš pronikl
do vápna a zavěsil - 2:3. V 63. minutě šel do samostatného úniku Vojtěch Kryštof, hostující obránce ho sice doběhl,
ale Kryštof mu udělal kličku a byl nekompromisní - 2:4. V 68. minutě navíc utekly Sudice o tři branky, když se k
odraženému balonu dostal Herrmann a míč z jeho kopačky se zatřepetal v síti - 2:5. V 74. minutě dorážkou upravoval
na 3:5 domácí Barč. Konečnou podobu výsledku dal tři minuty před koncem Riemel, který se v chumlu v šestnáctce
nejlépe zorientoval a bylo vymalováno - 3:6.
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Sudice daly Závadě pět branek a vyhrály. Sobota 21. 4. 2018 Sudice - Závada
Závada přijela do Sudic pouze v jedenácti hráčích a během utkání se jí ještě další tři hráči zranili a musela tak
dohrávat v osmi lidech. Sudice byly po celý zápas lepším týmem. Do vedení ale mohla jít Závada, když se do
samostatného nájezdu dostal Daniel Štefek, ale pouze nastřelil sudického brankáře Bočka. V 6. minutě odcentroval
Schwenzner balon přímo na hlavu Vojtěcha Kryštofa, a jeho hlavička se zastavila až v brance - 1:0. O chvilku později
zahodil sudickou šanci Tomáš Kryštof. V 10. minutě se už Sudice radovaly z branky, když aut Zipse, skončil u Michala
Kryštofa, a jeho nenápadná střela přes tři obránce zaplula až do sítě - 2:0. Závada mohla kontrolovat opět Danielem
Štefkem, ale ten střílel v nadějné pozici nad. V 16. minutě vychytal závadský gólman Krajíček Vojtěcha Kryštofa. Ve
20. minutě střelu hostujícího Martina Štefka zastavilo břevno. Zbytek poločasu se už odehrál bez většího vzruchu.
Hned na začátku druhé půle Sudice navýšily svůj náskok, když střela Riemela skončila na břevně, a hlavička Baránka
si už svůj cíl našla - 3:0. V dalším průběhu poločasu se postupně Závadě zranili dva a potom i třetí hráč, takže se
začala soustředit na obranu, aby nedostala větší brankový příděl. Sudice se už dokázaly prosadit pouze dvakrát. V
73. minutě volný přímý kop Tomáše Kryštofa uklidil přímo z voleje do sítě Zips - 4:0. Poslední branku zaznamenal
šest minut před koncem po přihrávce Riemela, střelou do prázdné klece Pitra - 5:0.
Benešov dal do 35. minuty tři góly. Sudice korigovaly na začátku druhé půle. Pak se už skóre neměnilo.
Neděle 29. 4. 2018 Dolní Benešov B – Sudice.
Dolní Benešov opět potvrdil, že hraje jak na houpačce. Tentokrát byl nahoře a zvítězil. Prvních třicet pět minut byly
jasně v režii Benešova, a právě ty rozhodly o jeho výhře. Hned po pár sekundách se domácí družina ujala vedení,
když Mlýnek vyslal do uličky Ševčíka, který našel nahrávkou pod sebou Stříbného, který dorážel do prázdné branky 1:0. Po čtvrthodině hry našel Stříbný Mlýnka, jehož střela orazítkovala břevno, a všudy byl Polák hlavou zametl míč
do sítě - 2:0. Pak šel dvakrát sám na gólmana Stříbný, ale neuspěl. Ve 33. minutě našel Husovský dlouhým balonem
za obranou Mlýnka, který nasadil kličku gólmanovi a zasouval do prázdné klece - 3:0. Teprve teď se začaly osmělovat
i Sudice. Střely Riemela, Havrankeho a Vojtěch Kryštofa si ale svůj cíl nenašly. Úvod druhé půle patřil Sudicím, když
se ve 47. minutě odrazil balon na malém vápně k Tomáši Kryštofovi, který už neměl problém ho zasunout za záda
brankáře - 3:1. Sudice pak byly opticky lepším týmem, ale jejich snaha většinou končila před šestnáctkou. Dostaly se
k pár střelám Havrankeho, Valníčka a Tomáše Kryštofa. Benešov naopak hrozil neustále z rychlých brejků. Husovský
sám trefil jen brankáře, Ševčík dvakrát ztroskotal na gólmanovi a Kichner zase netrefil brankovou konstrukci. Skóre se
už nezměnilo a Benešov si tři body uhájil.
Obr. Utkání v Bohuslavicích ►



VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 21. dubna 2018 se uskutečnil v Základní škole v
Kravařích volejbalový turnaj s názvem

„Jarní prajzská liga ve volejbale
učitelů a přátel“.
Za obec Sudice se ho zúčastnilo družstvo ve složení –
Martin Kašný, Pavla Komárková, Šárka Hlubocká, Jiří
Hartmann, Petr Halfar, Jana Murcková, Zuzana
Slawiková a Pavla Němcová, spolu s povzbuzujícími
Michaelou Kašnou a malou Maruškou. Byl to turnaj
smíšených družstev – minimálně 3 ženy v družstvu. Turnaj
proběhl ve výborné sportovní náladě.



Všichni hráči volejbalu v Sudicích už se těší na volejbalový turnaj, který sami pořádají, a to
v sobotu 12. května 2018 v tělocvičně ZŠ v Sudicích od 9 hod.
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Z obecní kroniky
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.

IV. Zauditz/Sudice na Hlučínsku 1920 – 1945
2. Proč vznikl problém „Hlučínsko“?
Již během 1. sv. války vznikaly české návrhy k připojení velkých oblastí Německé Říše k Československé
republice. Jmenovány byly Lužice, Klodzko, a kraje Hlubčice a Ratiboř. Obzvláště mladí faráři se hlásili ke slovu
s myšlenkami připojení už v roce 1915. Podporováni byli novinami !Katolické Noviny“, které vycházely v moravské
řeči.
Memorandum, které bylo podepsáno některými faráři, učiteli, podnikateli a obchodníky Hlučínska vyzývalo
české politiky a v roce 1918 zástupce vítězných sil „aby nezapomněli na tyto oblasti, které dle tradice patří
k českému národnímu majetku“. Tyto hlasy byly sice ojedinělé, ale jakou mněli váhu je těžké posoudit.
Další události a vývoj do roku 1938 ukázali, že tato skupina přeci jen nereprezentovala mínění většiny
obyvatelstva. Jak dalece k této skupině patřil sudický farář Ernst Jureczka a další obyvatelé sudic není přesně
známo. O tom kolují jen pověsti.
Při Versaillských jednáních byl předložen Československem Memoir VIII. s důvody pro jejich územní nároky.
Tento memoir zahrnoval historické důvody, etnografické důvody a hospodářská pozorování. Tato odůvodnění
nebyla ale akceptována většinou obyvatelstva.
Když vešla ve známost zpráva o bezpodmínečném postoupení Hlučínska zmocnilo se obyvatelstva velké
rozhořčení, obzvláště také, protože jim bylo vzato právo na hlasování. Obyvatelstvo se chtělo dozvědět opravdové
příčiny postoupení území a obrátilo se na ministerského předsedu do Prahy. Ministr zahraničních věcí Beneš
odpověděl následovně:
„Poláci požadovali ve Versoilles celé Hornoslezské území, dokonce ještě dále za současnou plebscitní linií. Francie vřele
podporovala polské nároky k velkému rozhořčení českých delegátů, kteří viděli v postupu a určení Poláků velké nebezpečí pro
Československo. Lloyd George byl upozorněn na bezmezný imperialismus a s pomocí Anglie bylo dosaženo toho, že
Hlučínsko bylo přiřknuto Československu.“

Z této odpovědi je zřejmé, že šlo o mocenskopolitické úvahy, téměř jako před 800 lety, když byla v roce 1137
při Klodském míru rozdělena vláda v horním Poodří mezi Čechy a polskem. Všechny protesty obyvatelstva
nepřinesly žádný výsledek.
Co se týče ohraničení odstoupeného území určovala Versaillská smlouva následující:
„Článek 83. Německo se vzdává ve prospěch Československého státu všech svých práv a nároků na část slezského
území ohraničeného následující hranicí:
Vycházeje z bodu ležícího asi 2 km jihovýchodně od Kietře na hranici mezi kraji Hlubčice a Ratiboř:
Hranice mezi oběma kraji:
dále bývalá hranice mezi Německem a Rakousko-uherskem až k bodu ležícímu na Odře bezprostředně jižně železniční
trati Ratiboř-Bohumín;
odtud severozápadně až k bodu ležícímu zhruba 2 km jihovýchodně od Kietře;
linie táhnoucí se západně od Krzanowic stanovená na tomto území…“

Díky tomuto průběhu hranice měl člověk dojem, že nebylo učiněno dobré rozhodnutí. Hlučínsko
nepředstavovalo ani přírodní krajinu a ani nemělo hospodářský význam pro Československou republiku. Také
etnograficky nebylo Hlučínsko jednotné, neboť z jedné strany zde byly zařazeny německé obce Třebom a Sudice,
z druhé strany zůstaly při Německu různé německo-moravské obce.
Pro Československou republiku se stalo Hlučínsko v období 1920 až 1938 oblastí s mnoha problémy.
Ekonomickými, sociálními, jakož i v myšlení a chování obyvatelstva.
Oficiální místa Československého státu ve své většině nepochopila, že se mezi Hlučínským obyvatelstvem
vytvořila v průběhu téměř 200 let z různých důvodů úplně nová mentalita.
August Scholtis toto trefně popsal ve své knize „Ein Herr aus Bolatitz“.
Mateřským jazykem Hlučíňáků byla převážně moravština, mysleli německy, cítili prusky a spojeni byli všichni
navzájem hluboce procitěnou církevní kulturou. Žili podle vrcholů katolického církevního roku a plynutí přírody.
Hlučíňáci neměli žádnou národní identitu, nikde není definováno čím opravdu byli. Jeden o nich říkal špatné
věci, druhý chválil jejich dobré vlastnosti, které byli velice
mnohotvárné.
Pro němce ve Vestfálsku a Hamburgu byli „Hlučíňáky“, oni sami
se označovali jako „Moravci“ a za řekou Opavou nebo v Ostravě se
nazývali „Prussaki“ (prušáci). Obyvatelé Hlučínska byli velice
rozdílněcharakterizováni a hodnoceni podle místa pozorovatele.
V každém případě musí každý, kdo dnes přijede na Hlučínsko a
vidí čisté vesnice s nádhernými domy uznat, že obyvatelstvo této
malé zemičky dokázalo s pílí a energií hodně, což je zřejmé.
Pokračování na str. 16
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3. Časová tabulka důležitých místně-historických událostí v sudicích 1920 – 1945
4.února 1920 bylo Hlučínsko a tím také Sudice obsazeno československou armádou a připojeno
k Československé republice. Při příležitosti tohoto dne vydal prezident republiky následující provolání kobyvatelstvu:
„Občané! Na základě článku 83 mírové smlouvy, která byla uzavřena mezi spojenými a sdruženými silami na straně jedné
a Německou Říši na straně druhé ve Versailles dne 28. června 1919, a která vstoupila v platnost 10. Ledna 1920 v den
podepsání prvního protokolu týkajícího se uložení ratifikačních listin v Paříži, zřeklo se Německo ve prospěch Československého
státu části horního Slezska na území ohraničeném hranicí, která byla definitivně vytyčena mezinárodní komisí na základě
zmíněné mírové smlouvy.
Československá republika rozšiřuje tímto dnešním dnem na základě této mírové smlouvy v souladu se všemi
mezinárodními faktory svou suverenitu na toto zmíněné území.
Tímto dnem jste přestali být příslušníky Německé Říše a jste příslušníky Československé republiky. Jako takoví nabýváte
všech práv obyvatel Československé republiky a přejímáte zároveň jejich povinnosti.
Od tohoto okamžiku bude na území, které obývala celková veřejná správa, jakož i celková soudní moc vykonávána ve
jménu Československého státu. Zákony a nařízení, které platily dosud zůstávají v platnosti, pokud se tyto slučují se změnami
suverenity a dokud nebudou nahrazeny zákony a nařízeními Československé republiky.
Bylo přijato opatření, že civilní a vojenské úřady Československé republiky přejímají dnešním dnem veřejnou správu
v častech horního Slezska, která dočasným mezinárodním aktem (bez toho aniž by se předběhlo rozhodnutí příslušné
rozhraničující komise) byla stanovena tak, že následující obce leží za hranicí jejich kompetence: Bohumín, Chalupki, Hať,
Owsziszcze, Píšť, Nowa Wioska, Borucin, Krzanowice, Pietraszyn a Gródczanki. Vláda Československého státu od vás očekává,
že se upřímně postavíte na půdu nového státu, a že se loajálně a ochotně přizpůsobíte všem opatřením stejně tak jako
rozhodnutím všech civilních a vojenských úřadů a orgánů a orgánů, které vám slibují ze své strany ochranu svými zákony a
spravedlnost stejně jakož i svědomitou starost o vaše blaho.
Praha, 4. února 1920
T. G. Masaryk“

Časová tabulka
1920
4. únor, 16 hodin: zástupci československých úřadů a vojsko jsou pozdraveny zástupci obce a
starostou Mathiasem Plachtzikem. Sudičtí obyvatelé byli velice zdrženliví.
koncem března opouští důstojníci a vojáci opět Sudice
do Sudic byla přemístěna celní stráž; byl zřizen celní úřad v domě č. 2. Četnická stanice byla
umístěna do domu č. 28; byla vyznačena hranice s Německem.
Obecní správa
Zvolená obecní správa v Sudicích byla rozpuštěna. Úřady jmenovaly pro místní správu vládního komisaře
s neomezenou úřední mocí.
Vládní komisaři v Sudicích:
Občan Mathias Plachtzik od 4.2.1920 do 1922
Občan Wilhelm lauterbach od 1922 do 1923
Po boku vládního komisaře stála správní komise složena z následujících členů:
Josef Roznowsky
Karl Josefus
Franz Hartmann
Johann Plachtzik
Josef Koch
Josef Scholz
Hermann Kawan
Wilhelm lauterbach
Johan Siegmund
Tito měli jen poradní hlas.
Oficielní označení
Obec Sudice, Okres |Hlučín, Slezsko, Československá republika, ČSR
Nadřízené úřady
okresní hejtman v Hlučíně Dr. Cichra, od roku 1923 Dr. Gela
zemský prezident země Slezsko do roku 1928 Josef Šramek
Školy
4. února: Učitelé Theodor Meier a Hugo Galling složili svůj úřad učitele.
Evangelický učitel Ernst Petruschke vystoupil ze školské služby. Řídící učitel Scholz byl jediným úřadujícím
učitelem.
Vyučovat v němčině se mohlo již jen na školách v Sudicích a Třebomi.
Pokračování na str.17
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 16


Školskými úřady bylo krátkodobě odveleno do Sudic několik učitelů, ti ale nezůstali dlouho v úřadě.
1. říjen: max Schichor z Brosdorfu a Ernst Frank z Wagstadtu převzali učitelská místa na třitřídé
katolické obecné škole. Učitel Friedrich Kroker z Karlova údolí převzal jednotřídou evangelickou obecnou školu.
1921
úřední sčítání lidu
Sudice měly
1005 obyvatel, z toho
985 němců (98 %)
18 čechů (1,7 %)
29 cizinců – říšských němců (2,8 %)
Ve Třebomi byl podíl němců 95,1 %, v Hlučíně 30,2 %. Ve všech ostatních obcích byl podíl němců vždy pod
20 %. Kdyby byl býval podíl přes 20 % museli by být podle ústavy platná práva pro menšiny. Na Hlučínsku ukázalo
sčítání lidu následující výsledek:
Obyvatel
48005
=
100,0 %
Němců
7707
=
16,0 %
Čechů
39209
=
81,6 %
Poláků
309
=
0,6 %
Ostatní
780
=
1,7 %
O způsobu a provádění tohoto sčítání lidu existovalo a existují různá kritická hodnocení.
1922
10. leden: Tímto dnem vypršela opční doba. Kdo se nerozhodl pro přijetí československého
občanství, musel opustit zemi. 85 obyvatel opustilo Sudice, na Hlučínsku to bylo 4604 optantů.
lékárník Walter Kosch optoval pro Německo, zavřel lékárnu, opustil Sudice.
1. červenec: Řídící učitel Josef Scholz byl propuštěn ze školní služby, protože optoval pro Německo.
Byl 18 let učitelem v Sudicích. Dne 25. září se s ním rozloučili Sudičtí občané veselou oslavou.
1. červenec: Vedení nkatolické obecné školy převzal Max Schichor.
1. říjen: Franz Diviš z Müglitz se stal učitelem a varhaníkem, slečna Marie Broda z Skřečoně u
Bohumína učitelkou ručních prací na obou školách.
Dolní mlýn (Swoboda č. 157) byl přestaven a modernizován.
1923
-

10. června: Výlet kostelního kůru do Hlubčic. Oběd stál 2000 marek = 2 až 3 Kč
Inflace v Německu:
3.9.1923
1 Kč = 400.000 marek
1 pár bot stál 60 mil. marek
1 jízdní kolo stálo 300 mil. Marek
1.10.1923
1 sklenice piva stála 8 mil. Marek
1.11.1923
1 sklenice piva stála 1 miliardu marek
Úřad varhaníka a kostelníka byl rozdělen, školní pole a stodola byly převedeny jako příspěvek varhaníkovi.
1. září: první obecní volby na Hlučínsku. Bylo voleno obecní zastupitelstvo sestávající se z 18 členů:
Soupis 1 Křesťanská občanská strana
119 hlasů
4 mandáty
Soupis 2 Německá křesťanskosociální lidová strana
172 hlasů
6 mandátů
Soupis 3 Maloměšťanská strana
152 hlasů
6 mandátů
Soupis 4 Československá lidová strana
44 hlasů
2 mandáty
Celkem
487 hlasů
18 mandátů
Předseda: Josef Klein
Zástupce: Heinrich Gottzmann
(Jména členů zastupitelstva viz „Pamětní kniha“)
Těmito volbami skončil vyjímečný stav v obcích.
Na Hlučínsku měly volby v 26 obcích následující výsledek:
německé hlasy
13423 = 55 %
české hlasy
7978 = 34 %
bezpartajní
2862 = 11 %
Ve 12 obcích byly sestavené nestranné, nepolitické jednotné listiny.
1. říjen: učite Ernst Frank se vrátil z české vojenské služby.

Pokračování příště
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Udělej si sám aneb kutilské výrobky si našly
cestu do hlučínského muzea
Nabíječka tužkových baterií, svářečka folií, nebo třeba motorová pila – co nebylo k sehnání, to si vyráběli kutilové
sami. O tom, že vynalézavost českých kutilů nezná hranic, se můžete přesvědčit na nové výstavě v Muzeu Hlučínska.
V únoru se do muzea nastěhovaly nejrůznější kutilské výrobky ze sbírek Milana Říhy a Kateřiny Kalendové, manželky
televizního kutila Přemka Podlahy. Na výstavě bude k vidění okolo sto čtyřiceti exponátů. V muzeu ale návštěvníci
nenajdou jen výrobky nutné pro práci na zahradě, či v domácnosti, ale i předměty dekorativního charakteru, hračky
nebo elektroniku. Může se to zdát neuvěřitelné, ale kutilové si
dokázali vlastními silami vyrobit komplikované přístroje jako
například elektrickou kytaru, mixážní pult, či pohyblivý betlém.
„Součástí výstavy jsou také věci ze sbírky Přemka Podlahy.
Mnohé vynálezy mu posílali jeho televizní diváci,“ láká na výstavu
také Metoděj Chrástecký, ředitel Muzea. „Možná si někteří
pamatují na slavný Receptář, ve kterém se objevily nejrůznější
zlepšováky. Za všechny bych zmínil alespoň držák na rohlíky,
originální pastičky na myši, nebo třeba smeták na hokejce,“
dodává. Nová výstava obsahuje i různé výstřelky. Některé z nich
jsou tak jedinečné, že existují pravděpodobně jen v jednom
exempláři. Mezi tyto originály lze zařadit reproduktorovou
soustavu z pivních sudů, či ořezávátko na výrobu zubů do hrábí.
„Pokud váháte, jestli tato expozice bude bavit i něžné pohlaví, tak
se nenechte zmást. Zkušenosti muzeí, ve kterých kutilská
výstava již proběhla, ukazují, že k nejvděčnějším návštěvníkům
patří právě dámy,“ vysvětlil majitel sbírky Milan Říha.
Výstava bude v Muzeu k vidění do 27. května.
Lýdie Hájovská
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Ceník inzerce v Sudickém zpravodaji.
Příspěvky do zpravodaje přijímáme na OÚ
v Sudicích.
Propagace činnosti míst. složek, zájm.org.:ZDARMA
Komerční sdělení ve formátu A4
1.000,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A5
750,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A6
500,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A7
250,00 Kč

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