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Slovo starosty:   

 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
prázdniny skončily a je tady další školní rok. Nový školní rok, práce, zábava, vše ovšem pod vlivem 
Coronaviru. Bohužel, tato nákaza nebyla na ústupu, ale spíše přišla druhá vlna nákazy, a to dříve, 
než se čekalo. Opatření nedala na sebe dlouho čekat a jen čas ukáže, jak to bude dál. Snažme se 
tedy dodržovat nařízení, která nám jsou určena z vyšších míst. Doufejme, že se situace zlepší, ale 
se všudy přítomným virem, musíme nadále počítat. 
Začátkem září nám trochu popršelo, ovšem sluníčko bylo stále při síle. Přišlo i večerní ochlazení a 

rána již byla velmi studená, kdy se teploty pohybovaly i kolem pěti stupňů celsia. Přesto si myslím, že počasí v září 
bylo na tento měsíc nádherné. Vůbec v letošním roce, se počasí vrátilo do středoevropského trendu a střídalo se 
teplé období se studenějším a s dešti. Možná to třeba způsobilo i to, že nad námi na nebi nebylo tolik světlých čar od 
prolétávajících letadel …, ale mohu se mýlit. Konec září a začátek října pak byl ve znamení dešťů, spadlo tolik vody, 
že se po několika dnech zvedla i hladina Oldřišovského potoka. I když byla země suchá, hodně vody se krásně vsáklo 
do půdy a tím zůstala v naší krajině.  S deštěm přišlo také ochlazení a pak také silný vítr. 
     Bohužel, stále se nekonají žádné akce většího charakteru a zřejmě hned tak ani nebudou. Hraje se akorát fotbal a 
aspoň tak máme nějakou nedělní zábavu. 
     Kolem 17. 9. 2020 nás pozlobilo veřejné osvětlení a to tak, že jedna třetina obce svítila i přes den. Stalo se to tak, 
že větve stromů na ulici Zámecká spojily drát veřejného osvětlení s dráty NN pod napětím, a proto světlo svítilo přes 
den i v noci. Bohužel tuto závadu se mi podařilo najít až v pátek odpoledne 18. 9. 2020 a k opravě došlo až v sobotu 
20. 9. 2020. 
     Jinak se nám zase objevil jeden nešvar, a to balík slámy, který zřejmě děti nebo mládež zakutálely do potoka. 
Udělaly tak škodu místnímu zemědělci a také povodí Odry, kdy musel tento balík někdo odstranit těžkou technikou. 
Prosím domluvte svým dětem, aby se takové činnosti vyhnuly, mohlo by se klidně stát, že by pak někdo mohl po 
někom vyžadovat náhradu škody. 
     Jelikož proběhly v naší obci v letošním roce pozemkové úpravy, bude muset každý, koho se pozemkové úpravy 
týkaly, zajít v lednu 2020 na finanční úřad, kde vyplní formulář k přiznání dani z nemovitostí. Při pozemkových 
úpravách totiž došlo k přečíslování parcel nebo ke změnám výměry pozemků a tyto změny se musí nahlásit na 
finančním úřadě v Opavě.   
     Tak a v průběhu října nás opět potkalo to, co v březnu a vláda ČR vyhlásila nouzový stav. Počty nakažený 
covidem stouply v celé republice a nás čekají podobná opatření jako v březnu, snad ještě přísnější.  
     Kromě nouzového stavu nás potrápily i vydatné deště. 
S vydatnými dešti jsme se v letošním roce setkali vícekrát, 
ovšem to, co přišlo ve druhé dekádě měsíce října, to tady 
dlouho nebylo. Začalo pršet už 11. 10. 2020 a pršelo 
skoro nepřetržitě až do 15. 10.2020. Na polích se začaly 
tvořit laguny, země byla bohatě nasáklá vodou a začala 
se zvedat hladina Oldřišovského potoka. Ještě 13. 10. 
2020 v 17.00 hod. byla hladina na výšce cca 40 cm, ale 
už ve 22.00 hod to bylo 110 cm. Večer jsme zkontrolovali 
hladinu potoka a jelikož v Kobeřicích vyhlásili II. Stupeň 
povodňové aktivity i naši dobrovolní hasiči monitorovali 
celou noc stoupající hladinu potoka. Ráno v 6.00 hod dne 14. 10. 2020 byla hladina na 160 cm a pořád kolísala. 
V Kobeřicích už byl vyhlášen III. Stupeň povodňové aktivity a i my jsme dále monitorovali hladinu Oldřišovského 
 

pokračování na str. 2 
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potoka. Ještě předešlý večer jsme informovali všechny obyvatele ulice Na Angru, aby si pro jistotu přeparkovali svá  
vozidla mimo záplavovou zónu. Naštěstí ve čtvrtek kolem poledne přestalo na pár hodin pršet, a i když se potom 
znovu rozpršelo a pršelo s krátkými přestávkami až do sobotního večera, potok začal pomalu klesat. Sice po 
centimetrech, ale klesal, až se dostal na svoji původní hladinu. Za středu 14. 10. 2020 byly srážky 41 litrů na metr 
čtvereční, a to už pršelo od neděle a pak zase až do soboty. V neděli pak prasklo hlavní vodovodní potrubí u hlavního 
mostu na ulici Hlavní. Obec byla pár hodin bez vody a pak už jen jeden dům na ulici Hlavní. V pondělí pak 
zaměstnanci SmVaK závadu odstranili. Také nesvítilo světlo na ulici Stiborská, části Angru a na ulici Zámecká. Ke 
starému památníku na Křanovské ulici zase voda vyvrátila dva akáty. Rád bych opět poděkoval dobrovolným 
hasičům, za čerpání vody ze sklepů, či jakoukoliv pomoc občanům i obci. Děkuji všem, kteří nás informovali o různých 
závadách, či potížích v obci. I třeba o tom, že kontejner na ošacení je plný. Vývoz kontejneru byl objednán začátkem 

října, ovšem i tato svozová firma zápasí s covidem, a proto byl svoz opožděn a odvezen po další 
urgenci. Také jste nám nahlásili, že v úterý 20. 10. 2020 proběhlo stádo divočáků o 9 kusech 
uličkou ze Zámecké na Ratibořskou. Vyskytují se tam kolem kukuřice a zřejmě je něco vyplašilo, 
tak se proběhli krajem obce.  
     Nevím, jestli jste si všimli, ale v Sudicích se dokončuje výměna střešní krytiny Evangelického 
a Pravoslavného kostela. Tuto akci zaštiťuje pravoslavná církev. V loňském roce jsem měl 
schůzku ohledně střechy na této budově s otcem Niderlem a ten mi řekl, že tuto akci zařídí a 
jejich církev to zafinancuje. Jsme velmi rádi, že se tato akce povedla a další z církevních objektů 
bude opraven. 
     Píšu to všechno průběžně, a tak se zase vrátím ke covidu, se kterým momentálně bojuje celý 
svět. Bohužel, další opatření na sebe nenechalo dlouho čekat a roušky už jsou povinné i na 
veřejnosti a v autech. Pandemie sílí a stoupají všechna čísla nakažených, v nemocnicích a také 
bohužel i mrtvých. Proto se snažme dodržovat všechny zdravotní zásady, respektujme nařízení, 
a hlavně buďme zdraví ….  
Neutěšený stav v celé České republice, přiměl vládu k dalšímu opatření, už máme omezený 
pohyb v noci, přes den, samozřejmě až na výjimky, zavírá se určitý typ obchodů, pohřby a svatby 
do 10 osob, snad můžeme jen do přírody.  Prosím a žádám, snažme se tato nařízení dodržovat. 

Dnes si umíte sami na internetu zjistit, že třeba dneska 27. 10. 2020 je v Sudicích 7 nakažených osob a další jsou 
v karanténě. Česká republika už svítí na mapě Evropy a světa červeně a je opravdu na čase s tím něco udělat. 
Doufejme, že se nám to společně podaří. Jde o zdraví nás všech a hlavně našich blízkých.  
     Tak a máme před sebou poslední dva měsíce tohoto velmi nezvyklého roku. Možná straším, ale za dva měsíce 
máme Vánoce. Přeju všem do dalšího období vlastně jedinou věc … ZDRAVÍ. Zdraví pro všechny lidičky na celém 
světě.  

Petr Halfar starosta 
Moto: Našim jediným opravdovým majetkem, je čas … Květa Fialová 
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                                                                Tabulka po předčasně ukončené podzimní části 
 

 
Fotbalové okénko  
              
 

 
 
  
  
Neděle 30. 8. 2020 Sudice – Dobroslavice 1 - 0, 
branka T. Riemel 
Neděle 6. 9. 2020 Bělá – Sudice 1 - 3, branky Sudic, 
vlastní, R. Červeňák, T. Zips 
Neděle 13. 9. 2020 Sudice – Hněvošice 1 - 2, branka 
domácích P. Vítek 
Neděle 20. 9. 2020 Sudice – D. Benešov B 2 - 4, 
branky T. Zips, M. Hlaváč  
Neděle 27. 9. 2020 Sudice – Hať 5 – 3, branky  
T. Zips, F. Slanina, P. Vítek, R. Červeňák 2x 
Sobota 3. 10. 2020 Šilheřovice B – Sudice 1 – 3, 
branky Havranke D. 3x 
Sobota 10. 10. 2020 Strahovice B – Sudice 3 – 4 
branky Havranke D. 2x, Pitra M. 1, Zips                                                                                                                                                                                                  

1 TJ Sokol Sudice 9 7 0 2 27:16 21 0 

2 TJ Sokol Hošťálkovice 8 6 1 1 26:10 19 0 

3 FK Darkovičky B 9 6 0 3 25:17 18 0 

4 FK Bolatice B 8 5 1 2 30:15 16 0 

5 TJ Sokol Bělá 8 5 0 3 20:20 15 0 

6 SK Meteor Strahovice B 8 4 2 2 19:15 14 0 

7 FC Dolní Benešov B 9 4 1 4 22:25 13 0 

8 TJ Sokol Šilheřovice B 8 3 2 3 24:20 11 0 

9 TJ Sokol Hněvošice 9 3 0 6 13:25 9 0 

10 TJ Sokol Kobeřice B 9 3 0 6 13:27 9 0 

11 TJ Sokol Dobroslavice 9 2 2 5 16:24 8 0 

12 TJ Sokol Kozmice B 8 2 1 5 18:25 7 0 

13 TJ Sokol Štěpánkovice B 8 1 3 4 10:14 6 0 

14 TJ Sokol Hať B 8 1 1 6 21:31 4 0 

https://fotbalunas.cz/tym/2332/
https://fotbalunas.cz/tym/2394/
https://fotbalunas.cz/tym/2350/
https://fotbalunas.cz/tym/2328/
https://fotbalunas.cz/tym/2380/
https://fotbalunas.cz/tym/2324/
https://fotbalunas.cz/tym/4635/
https://fotbalunas.cz/tym/4874/
https://fotbalunas.cz/tym/2374/
https://fotbalunas.cz/tym/2373/
https://fotbalunas.cz/tym/2335/
https://fotbalunas.cz/tym/4812/
https://fotbalunas.cz/tym/2327/
https://fotbalunas.cz/tym/2355/
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Výsledky voleb dne 2.10.2020 – 3.10.2020 

Volby do zastupitelstev 

krajů  

Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Opava 

Obec: Sudice 

Okrsek: 1    

    

                                                                                                           
Obr. ▲Okrsková volební komise 

 

 
Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné hlasy % platných 

hlasů 

515 147 28,54 147 146 99,3 

 

 Kandidátní listina Platné hlasy Přednostní 

čislo název celkem v % hlasy 

50 ANO 2011 61 41,78 20 

19 Česká pirátská strana 16 10,96 10 

12 KDU-ČSL 14 9,59 18 

29 ODS s podporou TOP 09 14 9,59 16 

16 Svoboda a přímá demokracie 12 8,22 0 

54 STAN, ZELENÍ a NEZÁVISLÍ 6 4,10 10 

81 Starostové pro kraj 5 3,42 2 

45 Česká strana sociálně demokratická 5 3,42 0 

05 Demokratická strana zelených – ZA 

PRÁVA ZVÍŘAT 

4 2,73 0 

63 Komunistická strana Čech a Moravy 3 2,05 3 

70 Trikolóra hnutí občanů 3 2,05 0 

79 Alternativa pro nezávislé kandidáty 

2020-ANK 2020 

2 1,36 0 

38 Dělnická strana sociální spravedlnosti 1 0,68 4 
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INFORMACE PRO KLIENTY 

Dovolujeme si Vás informovat, že občané správního obvodu Kravaře mohou dávky státní 

sociální podpory a dávky pěstounské péče (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, 

příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné) vyřizovat Kontaktním pracovištěm Kravaře, 

v budově na ul. Petra z Kravař 3165/9, pouze do 31.12.2020.  

Ode dne 4. 1. 2021 mohou občané o tyto dávky požádat na nejbližších kontaktních 

pracovištích v Opavě (Janská 2) nebo v Hlučíně (Mírové náměstí 25/24, budova „C“). 

Děkujeme za pochopení.“ 

         Ing. Petr Šimeček   

                  vedoucí Kontaktního pracoviště Kravaře  
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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 
- 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, 
- 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 
- všem, kteří nám pomáhají v boji proti Coronaviru a dodržování hygienických zásad 

 
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 
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Akce na další období: 
 

Akce na další období – zatím se nekonají 
 
V sobotu 31. 10. 2020 byla naplánovaná akce sázení stromů v naší obci. Jelikož je vyhlášen Nouzový stav a 
brigádníků se ozvalo jen pár. Akce se ruší. Stromy jsou již vysazeny. 
Další sázení stromů se mělo konat 7. 11. 2020 na bývalé skládce. Zatím se ani sem nikdo nepřihlásil. 
Vzhledem k nouzovému stavu je akce zatím přesunuta na 14. 11. 2020. Tento termín se ovšem dle situace 
kolem coronaviru může opět změnit a přesunout na prosinec. 
Zájemce o výsadbu stromů a keřů, se můžou telefonicky přihlásit na obecním úřadě.  
 

Upozornění pro všechny návštěvníky akcí obce Sudice, jejich složek, spolků či ZŠ a MŠ Sudice:  
Akce může být dokumentována, pro případné budoucí prezentace obce. 
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Zvedlá hladina potoka 
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Veterán liga 
 

     I v letošním roce se družstvo SDH Sudice zúčastnilo okresní ligy veteránů okresu Opava. Jedná se o soutěž 
hasičů starších 35let. Mužstvo tvořilo vždy 7 členů. Soutěž byla zajímavá tím, že se soutěžilo se starou hasičskou 
technikou. Každé družstvo dostalo v jednotlivých kolech body podle umístění. Body byly v závěru ligy sečteny a byl 
stanoven vítěz. SDH Sudice skončilo celkově na 6 místě z 13 hodnocených týmů. V loňském ročníku jsme se umístili 
na 8 místě. V letošním roce jsme si polepšili o dvě místa ve výsledném pořadí. 
Celý letošní ročník však byl poznamenaný situací kolem Koronaviru. Poslední soutěž plánovaná na 26. září v Malých 
Hošticích byla zrušena. 
Soutěžící týmy nežijí jen hasičskými soutěžemi ale také společnými přátelskými akcemi v zimním období. Na únor 
2021 je naplánovaný společný hasičský bál. Zda se společná akce uskuteční, uvidíme. 
Reprezentanti SDH Sudice: Kožiol Jiří, Plachtzik Pavel, Vaníček 
Pavel, Vaníček David, Weimann Martin, Halfar Jiří, Halfar Tomáš, 
Josefus Jakub, Gilík Ladislav 

1. SDH Kravaře  46bodů   
2. SDH Kobeřice  45bodů 
3. SDH Štěpánkovice 44bodů 
4. SDH Kouty  44bodů 
5. SDH Malé Hoštice 42bodů 
6. SDH Sudice   39bodů 
7. SDH Těškovice  35bodů 
8. SDH Kylešovice  33bodů 
9. SDH Štítina  32bodů 
10. SDH Kyjovice  30bodů 
11. SDH Rohov  28bodů 

12. SDH Dvořisko  18bodů 
13. SDH Chlebičov  11bodů 

 
 

 

➢ Štítina 27.6.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kravaře 1.8.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kyjovice 5.9.2020 noční soutěž 
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„Nebuďte neviditelní…“ 
 

Aktuální roční období sebou nyní přináší i 

pozdní rozednívání či brzké stmívání, dále tak 

související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť 

či sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu 

s dopravními policisty a krajským koordinátorem 

BESIPu započali opětovně apelovat na 

nejzranitelnější účastníky silničního provozu – 

chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto 

skutečnost a dbali na svou viditelnost. 

Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena 

například v Ostravě (Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy 

z dopravní služby však do terénu vyráží celý týden a zejména chodcům 

připomínají základní zásady bezpečného pohybu na silnicích v době snížené 

viditelnosti. Následný den (6. října 2020) preventisté s dopravními policisty 

zamířili za zranitelnými účastníky silničního provozu opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či do 

Kopřivnice. S preventisty se však chodci setkali či setkají též na Karvinsku či Opavsku. 

Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na vzdálenost 200 metrů. Je-li však chodec 

oblečen do tmavého ošacení, řidič jej spatří na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky je 

vhodné umístit na pohyblivé části těla, nejlépe na kotník či zápěstí (případně obě místa), vždy na stranu směrem do 

vozovky tak, aby prvky byly viditelné a díky nim se stal viditelným i chodec.  

Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by měl být i součástí školních brašen či 

batohů. Zejména mladší školáci mohou být méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a odhadovat vzdálenost. 

Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších 

školáků se preventisté věnují permanentně prostřednictvím přednášek a besed, za všechny lze připomenout projekty 

například Zebra se za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky či Markétina dopravní výchova. 

Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka a poslouchají hudbu. Tato skutečnost pak 

může komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci 

reagovat. Ohroženou skupinou jsou však také senioři. Jejich pohyblivost může být limitována, stejně jako zrak či 

sluch. Orientace seniora v silničním provozu tak může být svízelnější.  

Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ 

policisté při preventivní akci oslovili a věnovali jim reflexní pásky. Některým chodcům 

vysvětlili vhodné umístění reflexního předmětu, neboť jej lidé umístili nesprávně a 

v tmavém oblečení byli skutečně obtížně viditelní.  

Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu na pozemních 

komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty 

na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého 

deště nebo v tunelu. Zákon také ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za 

snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno 

veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby 

byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.  
 

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná  
vrchní komisař                                                                                           
 

Tel.: +420 974 722 230 

Email: gabriela.pokorna@pcr.cz 
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Obec Sudice podpořila Příměšťáky GymPar, 
které mohly proběhnout v plné parádě! 

 
Celé jarní měsíce se spekulovalo, zda o letních prázdninách budou moci být tábory pro děti. Naštěstí se celá situace 
ustálila a příměstské tábory v sousední obci Strahovice mohly již podruhé proběhnout v plné parádě. Letošní rok se 
celkově zúčastnilo 163 dětí ve třech turnusech a z obce Sudice celkově 8 dětí. Děti od pondělí do pátku byly pod 
dohledem vedoucích a instruktorů, kteří připravovali zážitkový program včetně večerního živého vysílání pro děti. 
Táborníci v průběhu celého týdne prošli celé okolí Strahovic, stříleli z luku a vzduchovek, zaběhli si závod samurajů, 
zahráli si v NERF aréně, zažili workshopy gymnastiky a parkouru, navlékli si korálky a pokreslili obličeje, opekli si 
buřty, zahráli vodní hry a mnoho dalšího.  
 
V tuhle chvíli trenéři GymPar samozřejmě nelení a již připravují další aktivity, kterých se dětí mohou účastnit. Od října 
po celý školní rok budou probíhat na školách kroužky gymnastiky a parkouru, na které můžete Vaše děti přihlásit již 
nyní na stránkách www.gympar.cz  
 
Dále se připravuje druhý ročník Zimního táboru, na který bude spuštěno přihlašování ke konci října. SK GymPar 
vyrazí na 5 dní v průběhu jarních prázdnin na Horní Bečvu do Hotelu Bečva. Děti čeká lyžařský/snowboardový kurz, 
BobCross, zimní bitvy, SUPERobří slalom, stavění sněhuláka, a mnoho táborových her.  
 
Na tyto a další akce pro děti Vás zvou tréneři Sportovního klubu GymPar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                

http://www.gympar.cz/
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

 
Den v přírodě 
 
Žáci naší školy si začátek školního roku zpříjemnili Dnem stráveným v přírodě. Děti z 
1. třídy místo do lavic nasedly do autobusu a vydaly se do Kobeřic. Zde navštívily 
místní kovárnu a farmu U Čecháčků, kde si mohly nejen prohlédnout, ale i nakrmit 
některá hospodářská zvířata. Žáci 2. a 4. třídy zase navštívili hospodářství 
spolužačky Stázky, kde si mohli prohlédnout kozy, prasátko, slepice, bílé koťátko a 
pejska, kdo měl odvahu, mohl vlézt do stodoly a podívat se na kozla. Blíže poznávat obec Rohov se rozhodli žáci 3. 
třídy, kteří si ukázali bydliště některých dětí a podívali se, kde kdo bydlí. Žáci 5. třídy se prošli do Třebomi, kde si 
zahráli softball a další hry. Také žáci 6. - 9. ročníku se věnovali hlavně sportovním aktivitám v Sudicích i v Rohově. 
Pobytem v přírodě jsme načerpali spoustu sil do nového školního roku a věříme, že se nám v něm bude dařit a vše 
hravě zvládneme. ☺ 

Mgr. Kateřina Hrubá 

 
 

        
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

NEHULÍME – KRESLÍME 
 
Dne 10. 9. proběhl u nás ve škole interaktivní zábavný rychlokurz kreslení NEHULÍME – KRESLÍME. V podání 
významného ilustrátora dětských knížek  Adolfa Dudka. Vystoupení bylo zaměřeno na celý druhý stupeň. Pan Dudek 
žákům ukázal, jak jednoduše mohou nakreslit vše, co vidí kolem sebe pomocí základních geometrických tvarů – 
čtverce, trojúhelníku, obdélníku a kruhu. Žáci pak společně s ilustrátorem kreslili krajinu, město, obličej a také postavu 
člověka. Pan Dudek ukázal nejen žákům, ale i pedagogům, některé své výtvarné triky. Žáci se po celou dobu výborně 
bavili a aktivně se do celého programu zapojovali. Nezbývá než říci, že se budeme těšit opět na společné setkání.  
                                                                                                                   Mgr. Veronika Truparová 
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EDUKAČNÍ PROGRAM V HRABYNI 
 
16. 9. 2020 se naši žáci čtvrté, páté a šesté třídy zúčastnili edukačního 
programu, který byl zaměřený na ČESKOSLOVENSKO V OBDOBÍ 2. 
SVĚTOVÉ VÁLKY. Dívky a chlapci měli možnost se dozvědět spoustu 
zajímavých informací, vyzkoušet si hod granátem a nábor vojáků, vytvořit si 
vlastní mapu Československa a třeba se také podívali, jak vypadaly a 
k čemu sloužily pohraniční bunkry v našem okolí. Informací byla spousta a 
věřím, že i naši žáci si z tohoto programu odnesli spoustu zajímavých 
zážitků a měli možnost si alespoň trochu přiblížit jedno z nejhorších období 
našich dějin.   

Mgr. Ondřej Pekárek 
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Mámo, táto v komoře jsou barvičky 2  
Tak se jmenovala další přednáška v naší školce, která proběhla dne 16.9. 2020 na zahradě Mateřské 
školy. Lektorka si pro rodiče a jejich děti připravila nevšední malování. Ukázala jim, jak se dá velmi 
jednoduše a dobře pobavit s dětmi.  Na tvoření připravila věci, které najde každý doma, např. odličovací 
tampony, kladívko, velkou krabici, míče, brčko, bublinkovou folii aj. Na fotografiích můžete shlédnout, jak 
se jim to povedlo. Děkuji lektorce za krásné ukázky.                                                                            
Děkuji také rodičům a dětem za pěkně strávené odpoledne.  

Radka Malchárková 
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ŠKOLNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ TROJIC 
 

V úterý 15. 9. na naší škole proběhl fotbalový turnaj trojic. Přihlásilo se 5 týmů a hrálo se systémem každý s každým 
na malé brány bez brankáře. Všechny zápasy byly hodně zajímavé a padalo spoustu branek. Nejlepším střelcem se 
stal Maxmilián Slanina, který nakonec přestřílel Vítka Halfara.  
 

1. místo - Maxmilián Slanina, Dominik Pavlovič, Štěpán Mac, Martin Riemel 
2. místo – Matěj Švan, Mikuláš Prasek, Vítek Halfar, Josef Halfar 
3. místo – Marcel Konečný, Robin Kilian, Martin Czieplý, Dominik Nevřela 

 
Mgr. Ondřej Pekárek 
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Projektový den školní družiny v Zoo Ostrava  
 
23. 9. 2020 jela školní družina do zoologické zahrady v Ostravě. Přednáška 
byla zaměřená na seznámení a poznávání Zvířata naší přírody a Šelmy 
v zoologické zahradě. 
Program Zvířata naší přírody probíhal v učebně. Děti se seznámily se 
zástupci Fauny v různých typech prostředí, jejich způsobem a příčinou 
ohrožení. Děti měly i možnost výběru, vybraly si povídání o ježkovi, sově, 
zajíci, lišce, užovce a čápovi. Poté si mohly všechny zvířata v učebně 
prohlídnout, osahat, taktéž dostaly 30 minutový prostor pro různé dotazy a 
otázky, týkajících se zvířat naší přírody.  
Výklad Šelmy v zoo probíhal většinou ve venkovních prostorech. Seznámili 
jsme se s nejznámějšími zástupci šelem, poznání úlohy šelem v přírodě a 
jejich ohrožení. Dozvěděli jsme se o kočkovitých i psovitých šelmách 
z jiných zemí, ale také o těch, které žijí u nás v horách či lesích. Nejvíce nás 

zaujala prohlídka okolo výběhů těchto šelem a povídání o lvovi. 
Dětem se výklad líbil, neustále pokládaly různé dotazy, kterými jsme 
rozhodně nešetřili. 
Po výkladu dostalo každé dítě pracovní list, kde si mohlo otestovat 
svoji pozornost a vědomosti. Po přednášce a ukázek živých i 
neživých zvířat, následovala procházka zoologickou zahradou, kde 
děti měly za úkol, poznat názvy všech zvířat. 
Tímto projektem mimo školu s názvem Zoologická zahrada, jsme si 
zpestřili a rozšířili výuku. Výklad byl přínosný a poutavý, dětem se 
prohlídka zoologické zahrady líbila.  

                                                                           Ester Medková, DiS. 
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  

 
 
 
 C. Sudické vzpomínky 

 
 
 
      Alfred Divisch 

 

     Zvony a kříže v Sudicích 
 

 

V Sudickém kostele, novogotické stavbě z pálených cihel, která se podobala dómu – dokončená kolem roku 1906 
po požáru starého dřevěného kostela – visí ve vysoké věži čtyři zvony. V první světové válce byly tři zvony sundány, 
protože bronz byl velice žádaným materiálem. Viset zůstal jen zvon Hedvika, naladěný v Tónu F. Teprve v roce 1931 
byly pořízeny tři nové zvony, odlité ve zvonařství Apolda (Duryňsko). Tyto zvony byly zasvěceny svatým: Velký zvon 
(tón B) sv. Janovi (Křtitel, patronu Sudického kostela), druhý zvon sv. Josefovi (tón DES) a třetí zvon sv. marii (tón 
ES). Tyto zvony visely až do druhé světové války. Bylo to asi nejkrásnější zvonění široko daleko. Za druhé světové 
byly ty tři, roku 1931 nově pořízené zvony znovu sundány a převezeny do Hamburgu, kde bylo na volném prostranství 
postaveno tisíce zvonů. Co se s nimi stalo se nedá doložit. Tak zvonil v Sudicích až do roku 1993 jen jeden starý zvon 
(tón F), který byl zasvěcen na jméno sv. Hedbiky. Tento zvon visí na věži ještě dnes. Teprve roku 1993 byly pořízeny 
opět tři nové zvony. 

 
Teď je zvuk Sudického kostela opět kompletní. V hrobkách obou farářů Ernsta Jureczky a Josefa Konečného, 

které se podobají malému mauzoleu, visí malý bronzový zvon, který se stal umíráčkem (od roku 1939). Před kostelem 
stála kdysi stará zvonice, která byla ponechána chátrání a po druhé světové válce byla zbořena. Říká se, že tato 
stará zvonice sloužila už za 30-ti leté války (1618-1648) těm pár obyvatelům jako místo útěku před nepřítelem, např. 
před nájezdnými Švédy. Jestli je to legenda nebo je to pravda, kronikář neví. Před touto starou zvonicí stál kříž 
s nápisem: Rosalie Heinrich. Kdo byla tato žena a proč právě tam stál tento mramorový kříž (3 m vysoký) by bylo 
ještě třeba zjistit. 

 
Kříže byly v Sudicích na různých místech. Uprostřed na náměstí stál mariánský sloup. Tento byl přesunut na nové 

místo na kraji, stejně tak, jako dnes stojí vedle vchodu na hřbitov mramorový kříž. 
 
Na Stibořské ulici, zhruba 50 metrů severozápadně od náměstí stála na mostě mlýnského náhonu u řeznictví 

Maxe Luzara socha sv. Nepomuka. Jan Nepomuk patřil k nejuctívanějším svatým. Byl utopen dne 20.3.1393 na 
rozkaz krále Václava na Vltavském mostě v Praze, údajně kvůli hájení zpovědního tajemství. 

 
Velký dřevěný kříž stál na úvoze vedle Kramného stodoly. Tento úvoz vedl do Rohova, sousední vesnice na jih od 

Sudic (2 km vzdálen). Další kříž byl postaven na Stibořské ulici vedle mostu přes mlýnský potok a říkalo se mu 
„Palemmers Kreuz“. Další kříž stejného provedení (tlusté dřevěné klády, zhruba 5 m vysoké s namalovaným tělem na 
plechu) stál na Josefovské ulici, která odbočuje na sever z ulice vedoucí do Samborowic. Také nahoře, kde končí 
Josefovská ulice stál na poli na křižovatce cest jeden velký kříž z dřevěných klád s plechovým korpusem. Stejně tak 
stál ještě takový kříž na Třebomské ulici na Siegmundově poli. Když se konala procesí do polí tři dny před 
Nanebevstoupením Páně, pak se dalo vybrat z těch různých cest procesí: Všechny tři vedly kolem jednoho nebo dvou 
z uvedených křížů. S vlajkami, křížem, lucernami a zpěvem nejsvětější litanie, stejně tak jako s modlitbou růženců atc. 
Trvalo procesí alespoň hodinu a často ještě déle. Chudáci malí ministranti, kteří museli nést ty těžké vlajky nebo 
lucerny! Vláčeli se cestou zpátky do kostela jen s vypětím posledních sil. V kostele se pak ještě zpívalo a bylo 
požehnání. Ano, zbožnost probouzela a probouzí ještě dnes často obrovskou sílu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          Pokračování na str. 12 
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Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 11 

 
 

                                                                                                                                                                            Pokračování příště   
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Okénko naší farnosti 

 

 

 

Milí farníci, 
pomalu začínáme prožívat tzv. dušičkové dny. Na základě 

současné situace je již zcela zřejmé, že ani dušičkovou 
pobožnost na hřbitově nebude možné letos uskutečnit. Mnohé 
by mohla tato situace vést k myšlenkám, jak to bude s odpustky, 
které můžeme získat pro naše blízké zemřelé. Boží milost se ale 
nedá spoutat pouze do našich „zajetých kolejí“, kromě řádné cesty 
má Bůh i ty mimořádné. S tímto vědomím papež František proto 
letos stanovil, že plnomocné odpustky je možné získat nejen 
v době od 1. do 8. listopadu, ale po celý měsíc listopad. V České republice je tato možnost i týden před 1. 
listopadem. Jelikož základní podmínky pro získání odpustků – účast na bohoslužbě, svaté přijímání, svátost smíření – 
není možné nyní splnit, je vhodné naslouchat například bohoslužbě prostřednictvím médií či internetu, prožít rodinnou 
bohoslužbu slova, navštívit hřbitov a strávit chvíli v kostele, kde se můžeme za zemřelé a na úmysl Svatého otce 
pomodlit. Kostel bude kromě středy, pátku a neděle otevřen i v den Památky Všech věrných zemřelých, tedy 
v pondělí 2. listopadu, od 13 do 18 hodin. Ve středu a v pátek je také možné od 17 hod. přijmout svátost smíření.   

 
Jakým způsobem se omezení pohybu týká návštěvy kostela? Dle vládních opatření se omezení počtu týká 

organizovaných akcí. Spontánně se vytvářející seskupování lidí není možné takto omezit. Pokud lidé přicházejí 
do kostela spontánně, protože je otevřený, aby přijali individuální duchovní službu, omezení počtu se na ně 
nevztahuje. Ale v kostele nesmí vytvářet skupiny větší než dvou osob, pokud nejsou členové domácnosti (viz 
oddíl II. článek 3 vládního nařízení). Platí také zachování 2m rozestupů, povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou. 
Situace se ovšem může každým dnem změnit. Tyto podmínky platí za současného stavu, tj. ke dni 26. října. Jak se 
vše bude vyvíjet, není možné predikovat, proto je dobré sledovat případná nová vyhlášení vlády.  

 
Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením 

spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, 
zřeknou se jakéhokoliv hříchu s úmyslem splnit i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl 
Svatého otce), jakmile to bude možné, a pomodlí se za zesnulé před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie 
(mohou se pomodlit ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunku k Božímu milosrdenství nebo 
jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, dalšími možnostmi jsou četba úryvku z Evangelia, vykonání 
skutku milosrdenství, obětování bolestí a útrap vlastního života Bohu). Ti nejvíce ohrožení mohou získat 
plnomocné odpustky už po modlitbě Vyznání víry, Otče náš a Zdrávasu ve spojení s touhou po splnění 
obvyklých podmínek získání odpustků hned, jak to jen bude možné. Toto se týká osob nemocných virem Covid-19, a 
dále pak osob, kterým lékař nařídil karanténu, zdravotnických pracovníků a rodinných příslušníků, kteří riskují svoje 
životy péčí o nemocné.  

 
Kéž se zvláště v této době snažíme hledat způsoby – sami i ve společenství rodiny –, jak žít a čerpat z Boží 

přítomnosti a nesklouznout pouze ke konstatování toho, co všechno nám bylo odepřeno. Pokusme se něco z našeho 
pohodlí obětovat za ty, kteří díky nasazení veškerých svých sil bojují v nemocnicích s pandemií. 

 
Přeji všem poklidné a pokojné dušičkové dny i v této neklidné době. 
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FaraFest 2020 
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Cyklovýlet - Jeseníky 
 
     O tom, co je pravdy na tvrzení, že čas neskutečně letí, jsme se přesvědčili druhý týden letošního září, kdy opět po 
roce nastal čas vyrazit na kolech někam dál, než je naše domovina. Tentokrát jsme se rozhodli 
pro Jeseníky a ve čtvrtek 10. září ráno vyrazili směr Nové Losiny. Je to část obce Jindřichov na 
Moravě, ležící kousek od vyhlášeného lyžařského střediska Ramzová. Za základnu jsme si 
vybrali chatu Losík, která měrou vrchovatou splňovala naše požadavky. Zejména skutečnost, 
že přímo naproti byla restaurace, a to bylo pro nás to rozhodující ☺. Předpověď na celý víkend 
byla více než příznivá, takže ranní deštík a ocelové mraky nás celkem rozhodily. To jsme ještě 
netušili, že v Losinách a okolí prší a je 13 stupňů. Nejsme přece z cukru a v poledne jsme už 
seděli na kolech a mířili přes Jindřichov a Vikantice do Starého Města pod Sněžníkem. Odtud 
nás čekalo 12-ti kilometrové stoupání na horskou chatu Paprsek, do nadmořské výšky 1007 
metrů. Po malém občerstvení (foto. č. 1) jsme vyrazili. S přibývajícími výškovými metry se 
mraky na nebi začaly trhat a sem tam vykouklo i sluníčko. Pro některé 
to byl doslova očistec, ale nakonec jsme se všichni sešli u chaty. Únavu 

rychle odbourala vymetená 
obloha se sluníčkem a skvělé  
pivo (foto č. 2-3). Výhledy byly úžasné, takže hodina 
utekla jako voda a my vyrazili luxusním sjezdem lesem 
do Petříkova a odtud přes Ostružnou, Brannou až na 
chatu. Natočených 57 km a nastoupaných 1200 

výškovým metrů, bylo na první den pro většinu dost dobrý 
výkon. Do žlutých dresů se pro 
tentokrát oblékl David s Honzou, a 
to i přes ty opakované výhrůžky 
vůči mně a výběru profilu tratě☺ 
(foto č. 4). Večerní mejdan už byl 
jen třešničkou na dortu.  

     Páteční ráno už bylo zalité sluncem a nás čekala královská etapa na horní nádrž 
elektrárny Dlouhé Stráně. Celkem nás čekala tři stoupání. První hned ze startu od chaty na 
Přemyslovské sedlo, které bylo dlouhé 3,5 kilometru. Jet hned po ránu (a po mejdanu) do 
takového kopce, byla pro většinu celkem náročná záležitost. Při dlouhém sjezdu do Loučné 
nad Desnou, jsme si však dostatečně odpočinuli. V Loučné se dělilo zrno od plev. David, 
Honza a Petřík přehodnotili své síly a vydali se do Koutů na lanovku. Zbytek bandy, včetně 

dvou „elektrikářů“, čekalo 14-ti kilometrové stoupání s převýšením bezmála 
900 metrů. Nutno pochválit „elektrikáře“, kteří se do stoupání pustili, aniž by 
tušili, co jejich vypůjčená kola vydrží. Zejména elektroinstalace na Radimově 
kole nebudila příliš důvěry. Po přestávce na Medvědí hoře, kde jsme doplnili 

tekutiny (foto č. 5), jsme vyrazili na poslední úsek. 
Na horní nádrž jsme dojeli společně a stálo to opět 
za tu námahu! (foto č. 6-7). Sjezd do Koutů byl luxusním zážitkem a v klidu 
jsme si mohli dát hodně vydatný oběd, po kterém nás čekalo třetí a poslední 
stoupání zpět do Přemyslovského sedla a sjezd k chatě. Celkem jsme v pátek 
natočili 54 km a nastoupali cca 1500 výškových metrů.  
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Odvaha „elektrikářů“ Radima a Vikinga, byla večer oceněna žlutými trikoty. Fotky bohužel 
nejsou, vyčerpání bylo tak velké, že nikdo nebyl schopen fotit. Až po vydatné večeři, 
podávalo se kuře na pivu s banány, se všem energie vrátila ☺ (foto č. 8).  
     Sobotní nebe bylo po ránu opět bez mráčku. Po snídani a ustlání postelí přesně podle 
Radimova požadavku, jsme vyrazili do Hanušovic, kouknout na místní pivovar. Přesně 
podle rčení „čím ses večer pokazil, tím se ráno naprav“, jsme si udělali menší zastávku a 
potom už pokračovali směr Hynčice pod Sušinou. Cílem byla rozhledna Na Štvanici nebo 

taky Stříbrná Twiggy. Cesta celkem 
v pohodě, až na poslední tři kilometry, 
kdy stoupání místy dosahovalo 
úctyhodných 16%! I v této chvíli si někteří 
neodpustili slovní útoky na mou osobu. 
Tvrdili mi však, že to nemyslí vážně, že 
jim to jen pomáhá překonat krizi. I tak 
jsem se pro jistotu některým vyhýbal. 
Rozhledna je skoro nová a rozhledy z ní 
stojí za vyšlapání hromady schodů úzkým schodištěm. Tedy pokud 
to schodiště nezablokuje někdo, kdo v půlce zjistí, že mu vlastně 
rozhledny nedělají dobře, že Radime? David si toho však byl 
vědom hned a nějakou rozhlednu neřešil (foto č. 9-10).  

 
Po adrenalinovém sjezdu po sjezdovce, nadávky vystřídaly slova 
chvály a chuť na pivko. Přes Staré Město pod Sněžníkem jsme to 
vzali přes Brannou až do Jindřichova na fotbalové hřiště, kde právě 
probíhal zápas. Zápas to byl vynikající, tři body zůstaly doma a 
v nás to zanechalo takový dojem, že jsme to oslavili ještě na 

hřišti…v hospodě u chaty a na chatě☺. Za ten den to bylo 50 km, cca 800 výškových metrů a 70 piv se 40 fernety na 
lístku.  
     V neděli jsme s Tomem, Kožakem a Robertem sedli na kola, zbytek do aut a vyrazili směr Sudice. Nám to trvalo 
necelých 5 hodin, při kterých jsme najeli 116 km a nastoupali cca 1000 metrů. Byly to celkem fofry, průměr 24 
km/hod. tomu odpovídá, že Roberte?☺   
     Byl to opět parádní prodloužený víkend, který jsme si užili. Odpočinuli jsme si od běžných každodenních starostí, 
protáhli se na kolech, podívali se na nová místa a hodně, opravdu hodně jsme se nasmáli. A to je vlastně ten důvod, 
proč to děláme ☺. 
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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 
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