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Slovo starosty:   
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
tak jsme se dostali do závěrečných dvou měsíců roku 2019. Před námi jsou teď už doopravdy 
Vánoce. Snad jsme stihli všechno, co jsme stihnout potřebovali a jestli ne, ono se zase tak moc 
nestane. Svátky budou a s nimi i vánoční klid a pohoda. Jen si to prostě užít, pod stromečkem 
nemusí být kopa dárků, stačí pár a samozřejmě pro děti nějaké krásné překvapení.  
Vrátím se ještě k dění v naší obci a také počasí. 
Konec října a začátek listopadu byl ve znamení mlhy a sem tam nějakého deště. Ale „dušičky” nám 
opět propršely. Až po dušičkovém víkendu se udělalo tepleji a mohly se nechat dohořet svíce na 

hrobech našich zemřelých. Další víkend se opět ochladilo. S nedělním deštěm, po úplňku, pak přišel déšť a s ním 
spojené mlhy. To už v jiných místech naší republiky přišel i sníh. Tak se svatý Martin zdržel jen o jeden den, na 
horách už byl s předstihem. V půlce listopadu pak bylo opět tepelně příjemně se slunečným víkendem a až 19. 11. 
2019 jsme se opět probudili do chladných rán. Konec  listopadu a začátek prosince byl již spíše s ranními mrazíky, 
někdy bylo tepleji, ale na druhý den už byl třeba zase mráz. Třetího prosince však už i v Sudicích spadl první sníh, 
nebylo jej mnoho a také rychle odtál. Trošku zapršelo a ráno nás zase navštívily 
ranní mrazíky. Ve středu 11. 12. pak ranní teplota spadla k minus šesti 
stupňům, prý nás ale opět čeká oteplení. Tak uvidíme, jestli budou letošní 
vánoce aspoň trošku bílé. 
     Předposlední den měsíce října jsme našim dobrovolným hasičům předali do 
užívání nový dopravní automobil VW Crafter. Je to moderní vozidlo pro devět 
osob s úložným prostorem a závěsným zařízením. Vozidlo bude sloužit pro 
výjezdovou jednotku a také pro výjezdy na hasičské soutěže k požárnímu 
sportu.  Vozidlo se nám podařilo získat přes dotaci z Ministerstva vnitra a vyšlo 
naši obec na 1.350.000,- Kč, z toho byla 50% dotace. Ať toto vozidlo slouží 
dobře našim dobrovolným hasičům a přejeme mu spoustu kilometrů bez 
nehod.   
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

pokračování na str. 2                                        

www.obec-sudice.cz 



Sudický zpravodaj                      Str. 2 

Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 

     Ve čtvrtek 7.11.2019 se nám ve spolupráci s firmou CETA s.r.o. podařilo vyvézt hnojiště s bioodpadem. Prosím a 
nabádám všechny občany, aby při vývozu bioodpadu dbali na to, aby tam byl doopravdy jen bioodpad, jako je tráva, 
listí, ovoce. Tvrdé věci jako stromy, tuje, haluze a podobně do hnojiště nepatří. Tento bioodpad se dále používá 
k výrobě humusu, kde takové věci nepatří a my, potažmo zaměstnanci obce to pak musí pracně třídit a přebírat. 
Děkuji všem, že třídíte odpad. 

     V úterý 12.11.2019 objevili u obecního úřadu zaměstnanci psíka mývalovitého. Naši 
myslivci, pan Emil Josefus a Rudolf Kubjatko jej odchytili a pustili do volné přírody, za 
což jim děkujeme. 
     U obecního úřadu se nám podařilo vybudovat kus nového chodníku, kolem nové 
cesty k OÚ. Tento chodník se prodlouží až ke vstupu na OÚ a bude opatřen zábradlím. 
     Určitě bych tímto rád poděkoval firmě Poor, která provádí rekonstrukci mostu na 
silnici I/46. Díky jejich přičiněním se výstavba zrychlila a předpokládané otevření mostu 
se urychlilo. Poslední listopadový den byl otevřen oboustranný provoz. Samozřejmě 
jsme si my, kteří bydlíme v těsné blízkosti této stavby, užili své a všichni jsme rádi, že 

hlavní práce jsou u konce. V příštím roce, budou práce pokračovat, vydlážděním koryta a úpravou břehů 
Oldřišovského potoka. 
     Zaměstnanci obce provedli dosadbu v aleji za kostelem, kde vysadili patnáct mladých ovocných stromků. Byl 
proveden ořez stromů u hřiště, ale také na chodníku k evangelickému kostelu. Napustili kluziště, i když se to podařilo 
nadvakrát.  Doufáme, že kluziště zamrzne a děti si užijí bruslení. 
     Nakládání s jedlými oleji a tuky od roku 2020 - oleje a tuky se budou muset od roku 2020 třídit. Obec bude 
zajišťovat celoroční svoz použitých jedlých olejů a tuků. Ty nesmí být odkládány do jiných biologicky rozložitelných 
odpadů ani do obecních kompostů. Pro tyto účely je zajištěna speciální nádoba o objemu 240 l, která je umístěna na 
Obecním úřadě. Občané mohou odevzdat oleje a tuky v uzavřených plastových obalech, které předají k uložení 
zaměstnancům obce. 
     Ve středu 4.12.2019 přišel do kostela svatého Jana Křtitele po mši svaté svatý Mikuláš s Andělem. Mikuláš 
všechny pozdravil, pohovořil si s dětmi i s otcem Alešem a pak už vyzval všechny děti, aby k němu přistoupily a 
pověděli mu něco o sobě a také aspoň krátkou modlitbu. Děti pak dostaly od Mikuláše malý dáreček. 
     V neděli 8.12.2019 se v kostele svatého Jana Křtitele konal koncert hlubokých žesťů České filharmonie.  
V nedělním studeném a vyfoukaném podvečeru si na toto vystoupení našlo cestu přes sedmdesát posluchačů. Bylo 
to krásné vystoupení, u kterého si mohl člověk krásně odpočinout, vypnout všechny své smysly a vnímat jenom 
hudbu doprovázenou slovem. 
     Na zasedání zastupitelstva obce Sudice se v závěru roku schvaloval rozpočet obce, plánují se investiční akce na 
další rok. Probíhá vyúčtování letošních akcí, zde hlavně Jazyková učebna v ZŠ a MŠ Sudice a další důležité věci pro 
chod naší obce. 
     Kromě toho jsme si však mohli všimnout i krásných věcí v naší bezprostřední 
blízkosti. Třeba v Oldřišovském potoce na katastru naší obce žijí krásní okounci. 
Dokonce jsem první prosincovou neděli spatřil u potoka opět ledňáčka. Ten už se tady 
vyskytoval, ovšem pak jej nebylo delší dobu vidět.  Je vidět, že jdeme správným 
směrem a příroda se nám za to odvděčuje… 
     S tímto vydáním zpravodaje se Vám dostane do ruky i bezpečnostní desatero, 
které vydalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Velmi nám záleží na 
životech a zdraví každého z nás. Dodržováním desatera z letáku k tomu velkou měrou přispějeme. Zamezíme tak 
dopředu požáru a hlavně ztrátám na životech a majetku. 
     Obálka do lednice 
     Podařilo se nám zajistit takzvanou IN.F.Obálku. Jedná se o plastovou obálku s formulářem, která je určena hlavně 
seniorům, starším občanům, nebo osobám žijícím samostatně. V obálce je formulář, který si každý vyplní s názvem 
osoby, alergie, nemoci, užívané léky, kontakty na blízké a praktického lékaře.  Vyplněná obálka se umístí do lednice, 
tak aby byla při otevření lednice lehce viditelná, na lednici se umístí nálepka či magnetka, která upozorní zdravotníky, 
záchranáře, hasiče či Policii ČR, že zde taková obálka je. Tímto svým zachráncům při jakékoliv nepředvídané situaci 
ulehčíme jejich práci a ochráníme tak lépe své zdraví. Obálky se budeme snažit rozdat potřebným ještě letos do 
vánoc. Na koho se náhodou nedostane, může se po novém roce přihlásit na OÚ. 
     Tak a jsme skoro na konci letošního roku. Můžeme bilancovat, jestli se nám všechno podařilo udělat, jak jsme 
chtěli a jestli jsme dodrželi svá novoroční předsevzetí. Nebo taky co budeme chtít udělat, zlepšit, či 
napravit v tom roce příštím. Přeji Vám tedy samé dobré nápady, žádné nehody a krásné příhody.  
Do vánoc nám chybí jeden krok a do nového roku jenom skok. 
     Všem Vám přeji krásné prožití vánočních svátků, dětem mnoho radostí z dárků a jen to nejlepší 
do celého nového roku 2020. 
  
 

Motto: Život není o čekání na to, až přijde bouřka. Je o tom, naučit se tančit v dešti. 
 
                                                                                                                                                       Petr Halfar, starosta 
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Slovo starosty:  
 
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, cvičení, školení a plnění úkolů v rámci projektu Ready 

To Help, soutěže v požárním sportu  
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci obce při fotbalových utkáních 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády, posezení v myslivně a 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, spolupráce na 

projektech, rekonstrukce ZŠ – jazyková učebna  
- 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 
 
                           

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020 
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 2020 takto: 
 
Voda pitná (vodné)      47,27 Kč/m

3
  (vč.15 % DPH) 

Voda odvedená (stočné)        41,99 Kč/m
3
  (vč.15  % DPH) 

Celkem            89,26 Kč/m
3
  (vč. 15 % DPH)    (cena v roce 2019 – 85,08 Kč) 

 
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020, popř. bude postupováno 
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.  SmVaK a.s. Ostrava 

 
ODPADY V ROCE 2020 - k datu vydání zpravodaje byla schválena výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- 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. Kdo bude platit převodem z účtu, může 
formulář hodit do schránky na OÚ. Poplatky za odpady budeme vybírat od 15. ledna 2020.      
 
Poplatek za psa můžete rovněž zaplatit převodem na účet obce, VS – 1341(č.p.)                                                      
Rok 2020 – poplatek za psa činí 100,- Kč (důchodci 70,- Kč), za každého dalšího 250,- Kč.   
               -oú- 
 
 
 

Akce na další období  (2020):  
 

Sobota      18.01.2020      Maškarní ples, od 15:00 hod., sál restaurace U 

Zlatého džbánu, zábavný  program s klauny pořádá sdružní rodičů STROM 

Sobota     15.02.2020      Společenský ples SDH Sudice, ve 20:00 

hod, sál restaurace U Zlatého džbánu v Sudicích, hudba Bledule, pořádá 
SDH Sudice 
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Setkání seniorů – pátek 29.11.2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mikuláš – středa 04.12.2019 

 
 
 
 
 
 

Advent s hlubokými žesti – neděle 08.12.2019 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     

VELETRH POVOLÁNÍ OPAVA 2019 

     Ve čtvrtek 24. října 2019 se naši žáci deváté třídy zúčastnili „Veletrhu povolání Opava 2019“, akce s podtitulem - 
„Moravskoslezský veletrh středních škol“ a „Okresní veletrh zaměstnavatelů“. Celá akce se konala v prostorách 
Víceúčelové haly v Opavě, která sídlí na ulici Žižkova. Veletrh byl určen především žákům základních škol, zejména 
pak letošním „deváťákům“, kteří stojí před důležitou otázkou týkající se správného výběru dalšího studia a budoucího 
povolání. Účelem akce bylo získat přehled o možnostech studia v okrese Opava i kraji. Zastoupení měly na 
„VELETRHU POVOLÁNÍ OPAVA 2019“ jak státní školy, tak soukromé, učňovské obory, gymnázia i průmyslové školy. 

Velkou novinkou pro všechny zúčastněné bylo také obrovské zastoupení 
nejrůznějších firem. Během celé akce se mohli žáci informovat o uplatnitelnosti 
jednotlivých profesí na trhu práce. Doufáme, že tato akce pomohla všem žákům 
nalézt odpověď na stále se opakující otázku – „Kam na střední…?“ 

                                                  
       
Mgr. Michal Kunický 

 

               

   
 
 
 

 
                                                                                                                     


 

Projekt s rodilými mluvčími angličtiny s jazykovou školou Hello -  Halloween 
 
     Už podruhé se setkávají žáci vyššího stupně s lektory jazykové školy Hello Opava. Ve 
dvou dnech v listopadu  měli žáci možnost prožít s těmito lektory několik hodin. Společně 
s učitelkou angličtiny vymýšlejí různá témata a aktivity. Letos máme téma Halloween a 
Christmas. Dne 31. 10. probíhá téměř ve všech anglicky mluvících zemích mystická oslava 
Halloweenu. Původem je to irský svátek pocházející z pohanské keltské tradice. Tento 
večer je zasvěcen předkům a jejich uctívání a jako ochrana před zlými duchy je třeba si 

obléct různé masky a obleky. Probrali 
jsme nastávající Halloween, který se 
chystal ve škole, nakreslili jsme masky a 
sdělili si navzájem, co si oblékneme a 
proč.  Během hodin probíhá i 
konverzace nad aktivitami a také se 
probírají různé zajímavosti ze zemí 
původu rodilých mluvčích.  Je to pěkná příležitost dozvědět se, jak 
žijí lidé v Indii, Austrálii, Turecku i Německu, ze kterých přinášejí 
lektoři své poznatky a zkušenosti. Na našem posledním setkání 
jsme si zkusili, jak se oblékají ženy a dívky do sárí, jak se stoluje a 
co se jí v Indii. Zkusili jsme tanec Baghra a tradiční kreslení 
Rangoli.   
                                                           Těšíme se na další setkání v prosinci! 
                                                                         Mgr. Petra Ratajová a děti  
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Halloween ve škole  
Letošní Halloweenskou párty pořádali jako obvykle žáci 9. třídy.  
Tento svátek vychází z anglo-saské kultury, což nás oslovuje díky 
angličtiny, kterou se učíme. Připravili jsme si halu a přilehé  
prostory, tato místa jsme vyzdobili různými výrobky, které s námi 
tvořily paní učitelky ve výtvarné a pracovní výchově. Taky jsme my a 
hlavně rodiče upekli a nachystali občerstvení. Hlavním hřebem byla 
zábava, a to soutěže, strašidelné masky a hlavně tombola! Ta byla 
letos velmi bohatá díky rodičům a sponzorům, kteří nám štědře 
přispěli.  Žáci z devítky si zkusili na vlastní kůži, jaké je to oslovit 
sponzory a hledat různé zdroje a pomocníky, vzít organizaci na 
svoje bedra a o všechno se postarat.  Tento rok se nám tato párty 
opravdu velmi povedla. Děkujeme rodičům, sponzorům, vedení 
školy a učitelům, kteří nám k této zkušenosti pomohli. Zároveň 
věříme, že se všem strašidlům a děsivým tvorům na párty líbilo a 
příští rok přijdou zase! 

                                                                                                                                                                         Petra Ratajová a 9. třída 

 
 
 
PUZZLIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  
 
Soutěž v oblíbené „Puzzliádě“ proběhla ve středu 13. 11. 2019. Aby byla 
soutěž spravedlivá, paní vychovatelka všem dětem vyrobila stejný počet 
„puzzlíků“ pro stejný obrázek. Soutěžilo se na čas a atmosféra byla velmi 
přátelská. Všech šestnáct dětí soutěžilo za sebe a velmi se snažily, takže 
pořadí byla těsná. V první i druhé kategorii byla 3 místa, vítězové si odnesli 
diplom a sladkou odměnu. 

skupina č.1:   skupina č.2: 
1) Sára Jurečková   1) Eliška Halfarová 
2) Anna Stříteská   2) Dominik Nevřela 
3) Eliška Prasková  3) Ema Latková 
 

Vítězům gratulujeme! 
Ester Medková, DiS. 

 
 
 

 

Přednáška „Zdravé zoubky“ 
 
 
     Ve čtvrtek 14. 11. navštívili naši školu studenti zubního lékařství, kteří si pro žáky 1. stupně připravili zajímavou 
přednášku. Žáci se dozvěděli spoustu nových věcí o zubech, jejich anatomii a funkci. Zajímavé informace se týkaly 
hlavně zubní hygieny, která byla lektorkou demonstrována na modelu ústní dutiny za pomoci zvětšených zubních 
kartáčků. Každý žák měl možnost vyzkoušet si správné čištění zubů vlastním kartáčkem. Samozřejmé bylo také 
zdůraznění důležitosti preventivních prohlídek u zubního 
lékaře, protože nedokonalá péče o zuby může skončit přesně 
tak, jak nám ukazovala slečna lektorka na ne příliš 
vzhledných fotografiích. Přednáška byla příjemným 
zpestřením a všichni jsme si z ní odnesli nové poznatky. 
 
Mgr. Lenka Sniegoňová 
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ŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA 9 
 
 
První kolo tohoto turnaje, určeného pro žáky 8. a 9. 
tříd, se uskutečnilo v Hradci nad Moravicí. Postupně si 
naše škola změřila síly s domácím Hradcem, Vítkovem, 
Velkými Heralticemi a ZŠ Havlíčkova Opava. Všechny 
zápasy se nám podařilo vyhrát a postoupit do dalšího 
kola v Bílovci. 
Druhé kolo v Bílovci  
Ve druhém kole jsme se utkali s vítězi jiných skupin, a to 
domácí ZŠ Komenského Bílovec a ZŠ dr. Milady 
Horákové Kopřivnice. Zápasy to byly o mnoho těžší a 
někteří žáci si šáhli na dno svých sil, protože jsme hráli 
podle oficiálních pravidel futsalu, a to 2 x 20 min. Do 
dalšího kola mohl postoupit každý. Co nás však může mrzet, jsou neproměněné šance a že jich bylo . Nakonec se 
nám bohužel nepodařilo postoupit a zvítězil domácí Bílovec. 
ŠKOLU REPREZENTOVALI TITO ŽÁCI: 
Jan Boček, Jan Nevřela, Dušan Zvoník, Maxmilián Slanina, Vojtěch Hanták, Oliver Hartamnn, Ivo Harazim, 
Dominik Malchárek. 
Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy v tomto turnaji a poděkovat musíme také obci Rohov, která nám 
zapůjčila 9-místný automobil.  

Mgr. Ondřej Pekárek 

 
  
 

Hravě k matematické gramotnosti  
 
 

Šachy, dámu, Člověče, nezlob se 
nebo Dostihy a sázky doplnily 
v současné době stovky variací 
deskových her.  
Deskové hry nás nejen baví, ale 
především se jejich prostřednictvím 
učíme logickému myšlení, 
strategickému plánování, taktice, 
vzájemné spolupráci, komunikaci a 
rozšiřujeme si vědomosti z mnoha 
oblastí. Ve spolupráci s HRAcím 
DEskovým Centrem Legie se 
v pátek 22. 11. 2019 uskutečnil 
projektový den plný her, kterého 
se zúčastnili žáci 2. - 5. třídy. 
Lektoři k nám do školy dovezli 
spoustu deskových her, které zvládli 
dětem představit, vysvětlit, 
s výběrem pomoci těm 
nerozhodným, ale především si děti 
mohly hry zahrát a vyzkoušet. 
V nabídce byly nejen hry logické, 
vědomostní, abstraktní, na rozvoj 
paměti, ale i motoriky a pohybu. 

Také pedagogové nezůstali pozadu a beze strachu se zapojili mezi malé hráče.  
Hravé dopoledne tak pro nás bylo nejen zábavné, ale i vzdělávací. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.  

 
Mgr. Kateřina Hrubá  
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Broučkův průvod  
Projít se s rozsvíceným lampiónem, 
poslechnout si dětské písničky z místního 
rozhlasu a společně s rodiči plnit úkoly.  To 
vše a daleko víc prožily děti na akci 
Broučkův průvod, které si Mate řská škola 
připravila společně s dobrovolnými hasiči a 
sdružením STROM v pátek 8. listopadu 
2019. Akce byla zahájena rozdáním map a 
svítícího náramku u mateřské školy v 17:15 
hodin. Podle mapy jsme procházeli 
Sudicemi a na stanovištích plnili 
netradiční úkoly. Závěrečnou tečkou akce 
bylo bohaté občerstvení a vynikající koláče 

od našich šikovných maminek v Hasičské zbrojnici.  
Děkuji všem, kteří se na chystání Broučka průvodu podíleli. 

Radka Malchárková 






MIKULÁŠ V MŠ 
 
     Dne 5. 12. 2019 navštívil naši školu opět po roce svatý Mikuláš 
s anděly a čerty. Čerti si s dětmi zahráli na pekelnou školku. Děti 
předváděly blekotání, šklebení, dupání. Poté si postupně se všemi 
dětmi  popovídal Mikuláš. Všichni zazpívali písničku nebo zarecitovali 
básničku. Andělíčci rozdali hodným dětem dárečky a zároveň bránili 
děti, které čerti očuchávali. Všichni slíbili, že budou hodní a budou 
pomáhat. Nakonec byly děti pochváleny a rozloučily se s Mikulášem, 
čerty a anděly.   
      Hana Svobodová 

 






Podzimníček a výpěstky ze zahrádky 
 
     Také v letošním školním roce jsme si podzimní čas zpříjemnili skřítkem Podzimníčkem a výstavkou s výpěstky ze 
zahrádky. A kdo to vůbec Podzimníček je? Jak si ho máte představit? Podzimníček je zajisté milý a zároveň velmi 
pilný a pracovitý skřítek, který na podzim obarvuje listy stromů nejrůznějšími barvami. Žije v pohádkové lesní říši a má 
rád lidi. Děti s pomocí rodičů tvořily a vyráběly Podzimníčka doma a poté ho přinesly do školy na výstavku, která byla 
hodně bohatá a sloužila jako krásná inspirace pro všechny ostatní. A že těch podzimních originálů opravdu bylo… 
Skřítci byli vyrobeni z různých přírodnin - jako jsou např. dýně, kaštany, šípky, šišky, sláma, seno, dřevo. Na výstavce 
nechyběly také výpěstky ze zahrádky - jako např. dýně, různé druhy zeleniny a dokonce také meloun . Vítězům 

gratulujeme a všem ostatním dětem děkujeme za krásnou podzimní 
výzdobu školy! 

                                                                         Ester Medková, DiS. 
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Fotbalové okénko  
              

Výsledky:  

Sudice – Darkovičk B 3 – 8, branky domácích: R. Červeňák, D. Havranke, M. Pitra 

Hať B – Sudice 2 - 4, branky hostů D. Havranke, T. Riemel, J. Valníček, R. Červeňák  

Štěpánkovice B – Sudice 2 – 2, branky hostů: Hlaváč Miroslav, Havranke David 

 

Tabulku po podzimní části: 

1. Bělá 13 11 2 0 58:15 35 

2. Dolní Benešov "B" 13 10 1 2 58:32 31 

3. Darkovičky "B" 13 9 1 3 50:27 28 

4. Bolatice "B" 13 8 1 4 59:26 25 

5. Šilheřovice "B" 13 8 0 5 45:31 24 

6. Strahovice "B" 13 6 2 5 32:29 20 

7. Bohuslavice "B" 13 6 2 5 29:32 20 

8. Dobroslavice 13 5 1 7 30:37 16 

9. Štěpánkovice "B" 13 4 1 8 32:38 13 

10. Kozmice "B" 13 4 1 8 28:40 13 

11. Sudice 13 4 1 8 34:56 13 

12. Kobeřice "B" 13 4 1 8 27:49 13 

13. Hať "B" 13 2 2 9 17:50 8 

14. Chuchelná "B" 13 2 0 11 13:50 6 

 
 
 

 

Neděle     22.12.2019      Zpívání u vánočního stromu,  
od 17:00 hod. v parku v Sudicích na náměstí, pořádají - OÚ, maminky a zpěváci  








 

Akce v naší obci během svátků 

 

Vánoční turnaj v šipkách 
 

Pro vyznavače přesného terče připravil oddíl Salátů Vánoční turnaj. Uskuteční se v sobotu 28. 12. 2019 od 
14:00 hodin v  restauraci U zlatého džbánu v Sudicích, kategorie děti, mládež a dospělí.  
                      Zvou Saláti Sudice 
 
 
 

Předsilvestrovský hokeja bruslení  
 

Jako každoročně obec Sudice spolu s dobrovolnými hasiči Rohov pořádají v pondělí 30.12.2019 od 14:15 
do 15:45 hod. předsilvestrovský hokej Sudice – Rohov a  od 16:00 do 17:30 hod. veřejné bruslení v 
Buly Aréně v Kravařích.   
.  

 
 

Předsilvestrovský fotbal 
 

Jako každoročně - hřiště TJ Sokol Sudice  - neděle 29.12.2019 v 10:00 hod.,   
ženatí proti svobodným v Sudicích                                                  
       Na tuto akci zve TJ Sokol Sudic 
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  

 
 C. Sudické vzpomínky 

 
 

Alfred Divisch 
 

Sudické náměstí. 
 
Naše rodné místo Sudice mělo tři centra, kde se odehrával společenský život obyvatel: o nedělích a svátcách 

v katolickém a evangelickém kostele při bohoslužbě a ve zbylém čase hlavně na náměstí a kolem něj. 
Sudické náměstí bylo opravdu středem obce a bylo také obyvatelstvem považováno za centrum. Je to 

obdélné náměstí o rozměrech zhruba 100 metrů západovýchodním směrem a zhruba 70 metrů směrem 
severojižním. Ve středu se nacházela „Harenda“, hospoda s velkým sálem, jedním extra pokojem vedle bytu a 
přístavkem na východě, který se používal k prodeji uhlí a také jako garáž. Dále tam byl malý domeček váhy, kde 
mohli sedláci zvážit své prázdné a plné vozy. Další domeček váhy stál na Ratibořské ulici naproti evangelického 
kostela, za válečným pomníkem. 

Na náměstí se vždy něco dělo. Křížily se zde cesty ze Sciborzyc (Opava) a Samborowic (Ratiboř) a 
z Třebomi (Kietř) do Rohova (Kravaře – Opava). Na náměstí byla také čerpací stanice před Mikulovým obchodem; 
tam se prodával benzín (olej Mobil s okřídleným koněm ve znaku). Vedle tohoto koloniálu od Mikuly zde byl ještě 
obchod Emila Laskeho se Schwenznerovou hospodou jako přístavkem v severozápadním výklenku náměstí. 
V Harendě hospodařili pan a paní Drastikovi. Kromě těchto dvou hospod zde byly ještě dvě jiné 
v severovýchodním koutě náměstí: Karl Pluschke a Wilhelm Pluschke. Aby se ta jména rozlišila, existovaly 
přezdívky. Andriske-Korle, to byl Karl Pluschke a Renzes Willusch, to byl Wilhelm Pluschke. 

Sudice byla bohatá selská obec, proto se také ty čtyři hospody dokázaly uživit. Vedle těch 4 restaurací na 
náměstí se nacházela ještě pátá hospoda na Rohovské ulici, při jižním vstupu, respektive výjezdu z obce: 
Fritsches Fritz (Plachtzik) s kinosálem a tanečním sálem. Malá obec Sudice, která měla dříve městská práva a 
tržní práva (do roku 1914) byla místem, ve kterém se často a rádo pilo a slavilo. Vedle obchodů Mikuly a Laskeho 
zde byl ještě jeden menší obchůdek (Kreis), ve kterém se daly nakupovat také potraviny, mléko a hodně dobrých  
sladkostí.  

Vedle toho byly na náměstí dvě pekárny, na severu Hans Schiersch a na jihu Josefus, které byly vybavené 
moderníma pecema, takže Sudičané tam mohli nechat péct mnoho koláčů na velkých pleších: makové, tvarohové, 
švestkové a jablečné koláče, také prázdné posypkové koláče, kulaté nebo přes celý plech! Také housky, rohlíky a 
dobré dorty zde byly k dostání, makové šneky, cukrové šneky, někdy také takzvané Beigel, což byly těstové 
výrobky upečené v kulaté formě a předem uvařené, které chutnaly především dětem. Bylo to různé podle ročního 
období: beigel byly jen na jaře, makové bábovky, Mikuláši a buchty většinou na podzim a v zimě. To byly požitky!  
Třetí pekař měl svůj obchod na Stibořské ulici (Bäckerkorles-Loske). 

Na náměstí bylo řeznictví (Krautwurst), kterému patřilo také malé hospodářství. Další řeznictví bylo nedaleko 
náměstí na Stibořské ulici (Max Luzar). Kromě těchto obchodů a hopod byly na náměstí ještě selské dvory ve 
všech velikostech: západní strana náměstí byla ovládána Kaschneho „Erbrichterei“, největším statkem v obci se 
zhruba 100 ha polí. Mezi Raimunovým a Kaschným stál ještě malý dům s dvorem, jehož obyvatelé se často 
střídali. Na severu náměstí Kurka, Mais (Pluschke), Siegmund (Grittlers) a Ring-Hämones (Grittner). Na 
jihovýchodě ležel Czeppanův statek, na jihozápadě statek Thau Gerhard (Raimunes) s nádherně okachlíkovaným 
domem, na jihu náměstí byly dvory Gustava Weiße a Grittnera (Martinzes). Mezi tím bydlel malíř Karl Komarek 
(Jobeles), kterému říkali Schambach. V přízemí domu měl svůj krámek holič Klein. Zapomenout nesmíme na velké 
zámečnictví na jihu náměstí pod vedením Maxe Krömera, Fritze Moslera (Friedriches Fritz) a Josefa 
Rosnowského, který tam také bydlel. 

 
Uprosřed náměstí stál mariánský sloup. 
Boží tělo se v Sudicích slavila slavnostně. Dlouhé procesí se táhlo od kostela Velkou kostelní ulicí k náměstí. 

Cestou, kudy vedlo procesí, byly všechny domy ozdobeny, v oknech stály svíce a figury svatých a také před domy 
na cestě ležela čerstvá tráva, která byla posypávána během procesí dívkami mnoha krásnými květy. Po obou 
stranách cesty stály mladé břízy. Na náměstí byly postaveny čtyři oltáře, první oltář stál před restaurací W. 
Pluschkeho (Renzes), druhý oltář před pekařstvím Josefuse, třetí oltář pak na severní straně Kurkova domu a 
čtvrtý oltář stál před domem Siegmundovým (Grittlers). 

Procesí trvalo asi hodinu a půl, protože se u každého oltáře zpívaly latinské zpěvy doprovázené dechovou 
hudbou a harmoniem. U každého oltáře bylo uděleno také slavnostní požehnání a bylo zpíváno evangelium. 

 
 

 
                                    Pokračování na str. 11 
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Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 10 
 

 Náměstí sloužilo v pozdějších letech někdy také jako zábavní prostranství. Tak vládl mnohdy na náměstí čilý 
ruch. O klidných večerech seděli starší lidé většinou na severní straně náměstí na svých kamenných lavicích 
před domy, bavili se nebo sledovali méně či více zvědavě dění  na ulicích. Člověk zde měl dobrý výhled. Jen 
Harenda byla překážkou! Ale tam se také nejčastěji udávaly zajímavé věci. Tu přijel Grutschek nebo Kozur se 
svým náklaďákem, přivezl hovězí dobytek od sedláků a zakončil obchod jednou (nebo několika!) štamprlí u pana 
Drastika. 
 Za hospodou často stály dřevěné povozy. Koně byli upevněné na jedné dlouhé kládě (na které bylo upevněno 
více železných kruhů) a bylo jim dáno žrádlo a byli napojeni. Jako chlapci jsme často přihlíželi tomuto dění. Za 
domem se dalo sedět nerušeně v malém listoví a všemu naslouchat. Pumpa vedle byla pořád v provozu. Jednou 
přijel kočí pro kýbl plný vody pro své koně, jindy přišla služka a vzala vodu na vaření a také k čištění domu a 
mnohých prostor, chodby, která protínala celý dům, a „Gredelu“, což byla dlážděná cesta podél dvora. 
V Sudicích bylo hodně vody a bylo jí zde dostatek. Náměstí bylo z části kanalizováno, ale na jednom místě 
vyvěral kanál do volného prostoru a tekl směrem k Rohovské ulici jako strouha při okraji cesty až ke Kávové ulici. 
Tam u kovárny Matisska tekl tento odpad podzemím dále až k mostu přes Bílý potok u Oswalda Matisska. Oba 
bratři Oswald a Gustav byli podkováři a kováři. 
 Třetí kovář se jmenoval Robert Krautwurst a měl kovárnu na Třebomské ulici. Každý kovář a sedlář měl 
hodně práce, protože v Sudicích bylo hodně koní a vozů, které musely být podkovány a udržovány v pořádku. 
 Po vykonané práci byla „pauza“, kterou trávili často v jedné z pěti hospod. Tam bylo místo odpočinku, člověk 
měl místo, pospolitost se udržovala hraním karet, biliáru, zábavou všeho druhu a k tomu se pilo světlé pivo ze 
sudu a mezi to pár slivovic nebo boroviček! Sedláci nežili v nouzi! Ale často se stala z jednoho loku pitka. Ubohé 
ženy pak musely dovést své muže do postele a pak je opět vzbudit, aby nezaspali druhý den svou práci. Ale tak 
zlé to až zas nebylo! 
 V neděli se oděla celá ves a obzvláště náměstí do svátečního. Už v sobotu se obec čistila. Cesty a místa před 
každým domem se zametla proutěnými košťaty typickými pro tuto oblast. 
 Obyvatelé, jedno jestli mladí nebo staří, si oblékli do kostela a pro volný čas své nejlepší věci. Do práce se 
nosily dřevěné pantofle a selský kroj. V neděli se chodilo v Sudicích oblečeno „městsky“. Mladé ženy už nosily 
moderní šaty, ale starší měly na sobě nedělní kroj, jak jej známe ještě dnes na Horním Slezsku. Dlouhé sukně, 
počestně čisté spodní prádlo, které se při deštivém počasí vystavovalo na obdiv, když se svrchní sukně 
používaly jako ochrana před deštěm a přehodily se přes hlavu. To byla podívaná! Zástěry a blůzy nosily všechny 
ženy po třicítce, mladší se už odpoutaly od tradice a nosily „moderní“ věci! Jak to bylo krásné v dobách  
předválečných! 
 O svátcích se tančilo, při krmáši byla celá ves na nohou. Již týdny předem se zabíjelo, peklo, uklízelo a vše 
se připravovalo na svátek posvěcení kostela. Vrcholem byla samozřejmě slavnostní bohoslužba v kostele. Přišlo 
vždy hodně lidí a svátek se slavil nejdřív v rodině, ale pak také ve vesnické pospolitosti. Pět hospod bylo 
obsazeno! Tančilo se často ve dvou sálech, u Fritsche, u Schwenznera a často také u Andriska, ale zřídka u 
Drastika v Harendě. Tento sál byl vyhrazen pro představení školky v předvánočním období nebo pro zkoušky 
pěveckého spolku nebo pro shromaždění spolků. 
 Tak je Sudické náměstí ještě dnes ve vzpomínkách mnoha Sudičanů středem obce.        
      

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           Pokračování příště 
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Nakládání s jedlými oleji a tuky a co nepatří do kanalizace 
 

Tuky a oleje k životu potřebujeme. Vaříme z nich, smažíme na nich, některými se mažeme, některými jen 
mažeme, některé jsou nám prospěšné, jiné jsou naopak velmi neprospěšné – a to zejména životnímu 
prostředí. 
Tuky v domácnosti nejčastěji používané – ty na vaření, pečení, smažení – jsou špatně ekologicky 
odbouratelné. Po vychladnutí umí navíc nadělat pěknou paseku v rozvodech odpadů – v kanalizačním 
potrubí. Vysráží se ve hmotu, která potrubí zanese, ucpe. V menší meřítku se to děje v potrubí jednotlivých 
domácností, ve větším ve sběračích odpadních vod. To, co pak doputuje na přečerpávací stanice, čističky 
odpadních vod apod. – je většinou dechberoucí páchnoucí mastná obří „zátka“, která minimálně na čas 
ucpe čerpadla, zastaví činnnost spínacích plováků, znehodnotí filtry a  okamžitě povolá do pozoru ty, jež 
mají správu těchto zařízení na starost a kteří jsou nuceni řešit jejich havarijní poruchy. Mastné kyseliny, 
vznikající při částečném rozkladu tuků v potrubí navíc urychlují korozi samotného potrubí. Tuky a oleje 
zkrátka do odpadu (kanalizace) nepatří. 
 
 
 

     
 

 

Doneste použité tuky ve staré PET láhvi, kterou dobře zašroubujete. Není třeba je přebytečně balit do dalších 
vrstev igelitových sáčků ( to recyklační proces jen prodlužuje).  
Tip: Menší množství tuků, například z pánve „po jednom řízku“, je možné vsáknout do ubrousku nebo 
papírové kuchyňské utěrky a pak vhodit do koše směsného odpadu.                                                                  
… co by se obecně nemělo vypouštět do domovní kanalizace? 
 

 látky infekční a látky omamné 

 jedy a žíraviny 

 kyselé, anebo alkalické roztoky 

 organická rozpouštědla 

 silážní šťávy, zvířecí trus, moč a hnůj, průmyslová hnojiva, pesticidy 

 látky působící změnu barvy vody 

 odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu (koncentrovaný roztok vývojek, aktivátorů, 

ustalovačů a ostatních roztoků s obsahem stříbra) 

 látky, které mohou způsobit ucpání kanalizační stoky (vlhčené ubrousky, pleny apod.) 

 pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. odpady z 

drtičů kuchyňského odpadu, stelivo pro kočky apod.), které se dají likvidovat tzv. „suchou cestou“. 

 odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky (např. použité fritovací oleje) 

 
 

Obec bude zajišťovat celoroční svoz použitých jedlých olejů a tuků. Ty nesmí být odkládány do jiných 
biologicky rozložitelných odpadů ani do obecních kompostů. Pro tyto účely je zajištěna speciální nádoba o 
objemu 240 l, která je umístěna na Obecním úřadě. Občané mohou odevzdat oleje a tuky v uzavřených 
plastových obalech, které předají k uložení zaměstnancům obce. 
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SKATEPARK  je soukromý majetek OÚ Sudice.  

 
 Každá osoba nacházející se v areálu střelnice či skateparku je povinna jej opustit na žádost - správce 

střelnice či provozovatele. 

 Užívání plochy a překážek, i pohyb v tomto skateparku, je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníků. 

 Za jakýkoli úraz majitel skateparku ani provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost. 

 Osoby mladší 12 let mohou do areálu skateparku pouze v doprovodu osoby starší 18 let.  

 Osoby starší 12 let musí používat při jízdě ochrannou přilbu, chránič kolen, loktů a zápěstí. 
Osobám starším 18 let, které užívají překážkovou plochu ve skateparku, se doporučuje vybavení ochrannými 
pomůckami (chránič kole, loktů, zápěstí, hlavy apod.) 

 Osoby starší 18 let musí používat při jízdě minimálně ochrannou přilbu. 

 V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu, kolečkových bruslích, kole BMX a freestyle 
koloběžce. 

 Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, 
provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností ve skateparku 
(jízda na překážkách). 

Každý návštěvník je povinen plochu, 
překážky i prostor areálu střelnice udržovat v čistotě!!! 

 
V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku, jsou návštěvníci povinni tuto 
skutečnost neprodleně oznámit provozovateli areálu střelnice. 
                           Hasiči  150                   Záchranná služba  155  Policie  158 
 
                                                                              Vlastník a provozovatel areálu střelnice 

 
 

Pobočný spolek AVZO střelecký klub Sudice,  

touto cestou informuje občany Sudic o  možnostech vstupu a užívání prostoru střelnice.  

             Prostor střelnice je ve vlastnictví výše uvedeného střeleckého klubu. Předesíláme, že není veřejnosti nijak 
bráněno, aby do těchto prostor vstupovala a užívala jej k odpočinku či jiným činnostem, pokud nedochází 
k poškozování či znečišťování tohoto prostoru. 

            V areálu se nachází skatepark, který je ve vlastnictví OÚ Sudice. Skatepark je možno používat v souladu s 
poučením, které je umístěno na tomto zařízení.  

            Jak již bylo výše uvedeno, jde o střelnici, která je provozována na podkladě právních předpisů. To znamená, 
že v průběhu střelby je vyvěšen červený prapor a rovněž je přítomen správce střelnice, který  zodpovídá za 
bezpečnost. Z tohoto důvodu vyplývá, že každá osoba nacházející se v tomto prostoru jej musí opustit, jinak se může 
dopustit protiprávního jednání.  

            Celý areál střelnice je rovněž zapůjčován i jiným osobám, které tímto přebírají odpovědnost za pořádek a 
čistotu. S ohledem na tuto skutečnost jsou jiné osoby povinny tento prostor na jeho žádost opustit, pokud se 
s dotyčným nedohodnou jinak. 

předseda PS AVZO STŘELECKÝ KLUB SUDICE 
Petr Weimann 
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Mrazy jsou tady!  

Zabezpečme vodoměry před poškozením!  

 
Výměna poničeného vodoměru se odběratelům prodraží. Buďme odpovědní hned od prvních dnů, kdy dorazily 

mrazy! 
 

Ostrava 5. 12. 2019 – Na konci podzimu, na začátku zimy a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a 

domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. Tím, že tyto 

záležitosti nepodceníme, se vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad 

také na naši peněženku.  

 

Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je dané zařízení umístěno. 

„Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo 

k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je 

potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ 

vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.  

 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní instalace a 

vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat 

k vodoměru například sklepním oknem. Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí 

vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem. „Právě chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou 

velmi často místem, kde dojde k nepříjemným situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě 

vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz povolí,“ říká Bouda. 

 

„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat 

vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že 

vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho 

demontáži,“ popisuje Bouda. 

 

Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava 

následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. 

Škodná částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně může 

jít zhruba o 2 000 korun. Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena 

takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150 

centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například přechody 

vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:marek.sibrt@smvak.cz
http://www.smvak.cz/
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  Okénko naší farnosti 

                        

 

 

Pořad bohoslužeb o svátcích: 
 

  úterý 24.12.2019   Vigilie Slavnosti Narození Páně       neděle 29.12.2019   Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
                                     Třebom  20:00 hod.                         Sudice  8:30 hod. 
                                 Sudice   22:00 hod.           Třebom  10:00 hod.  

středa 25.12.2019   Slavnost Narození Páně       úterý 31.12.2019   Mše svatá na poděkování za uplynulý rok 
                                      Rohov  7:00 hod.                                                  Třebom  16:00 hod. 
                                    Třebom    8:30 hod.            Sudice  17:30 hod.  

                                  Sudice   10:00 hod.   středa 1.1.2020   Slavnost Matky Boží Panny Marie        

čtvrtek 26.12.2019   Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka                  Třebom   8:30 hod. 
                                 Sudice   8:30 hod.                        Sudice  10:00 hod. 
                              Třebom  10:00 hod.  

pátek 27.12.2019   Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
                                 Rohov  17:00 hod. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020  

 
Vážení spoluobčané,  
dne 11. ledna 2020 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 

 

 
 

 
 

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. 
      Splněnítajných snů 
      nekonečně krásných dnů. 
       Veselé vánoce a pohodový rok 

                                                                                                          
přejí zaměstnanci Obecního úřadu 
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Evidenční číslo: MK ČR E 17490 – vytiskl Obecní úřad Sudice 

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 

 

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 
 
 

 

Nezisková organizce,  
   Občanské sdružení 
Kobeřice, Stiborská 40, 747 27  Kobeřice, IČO 27031012 
 
NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 

- Zajištění stravy – rozvoz obědů 
- Pomoc při podávání obědů 
- Pomoc s vedením domácností 
- Zajišťování nákupů, polchůzky  

http://www.obecsudice.cz/
mailto:referent@obecsudice.cz
mailto:referent@obecsudice.cz

