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Slovo starosty:   

 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
na Tři krále o krok dale - tak bych mohl dneska začít, protože je středa 6. ledna 2021, dokonce se to 
i trochu rýmuje. Zdravím Vás všechny v roce 2021 a přeji nám všem všechno dobré, hlavně zdraví, 
ať se už to týká epidemie Covidu nebo ne.  Jsme v roce 2021 a bohužel náš život se musí vyrovnat 
s tím, co tíží celý svět. Covid nám změnil kromě života i jeho hodnoty. Všechno, co bylo pro nás 
samozřejmé, najednou samozřejmé není. Dnes jsme rádi, když se můžeme setkat s rodinou, přáteli, 
když to epidemické zákazy dovolí, zajít si do restaurace, obchodu, do kadeřnictví, do kostela, nebo 

jenom tak na pivko. To samé platí o sportu nebo kultuře. Najednou vidíme, že škola nebo školka nejsou tou 
samozřejmostí, kterou pro nás byla. Že všechno, co jsme dosud měli, změnilo své hodnoty a doopravdy jsme rádi, za 
to málo co dnes máme…. Snad se lidstvo poučí …   
     Rozmary počasí nás ovlivňují stále. Do Vánoc bylo teplo kolem deseti stupňů a občas i déšť. Už první svátek 
vánoční však vítr přivál ochlazení a druhý svátek vánoční bylo až mínus sedm stupňů. To vydrželo jen dva dny a pak 
bylo zase tepleji. Konec roku pak ovlivnila inverze, mlhy a námraza. Na Nový rok odpoledne opět vyšlo sluníčko, snad 
náznak toho, že by tento rok mohl být lepší než ten předešlý. Pak opět přišly mlhy a inverse. Na Tři krále začal padat 
sníh a lehce se ochladilo. Druhý lednový víkend už byl ve znamení mrazů, sice u nás se to pohybovalo kolem mínus 
dvou, ale už to byl třeba celonoční mráz. I další lednový týden byl ve znamení mrazů. Od 13. 1. 2021 do 17. 1. 2021 
pak sněžilo každý den, někdy více někdy méně, nejvíce však o víkendu, kde také přišly mrazy. Už v pátek 14. 1. 
začalo večer mrznout a teploty klesaly. Nejnižší teploty naměřené v Sudicích se pohybovaly kolem -20 stupňů a trvalo 
to až do pondělního rána 18. 1. 2021, kdy se na večer začalo oteplovat a přišla obleva. Děti na kluzišti si tak užily 
bruslení, jen jeden den v pondělí 18. 1. Obleva vydržela do soboty 23. 1. 2021 a v neděli začalo opět sněžit a sněžilo 
s přestávkami každý den. Teploty se pak pohybovaly spíše kolem nuly, přes den plus, v noci mínus. Poslední lednový 

víkend v sobotu 30. 1. 2021 opět napadl sníh a bylo ho několik centimetrů. 
Večer pak přišel mráz a v noci na pondělí bylo až mínus dvanáct stupňů. 
Mráz vydržel celé pondělí a v úterý ráno už byla nula, ale se studeným 
větrem. Oteplení vydrželo do první únorové soboty a pak přišla opravdová 
zima. V sobotu napadl nový sníh a večer už přišel mráz. V pondělí 8.2.2021 
pak napadal další čerstvý sníh na ten sobotní, který prvně zmrzl skrápěn 
nedělním deštěm. Počasí se i přes den drželo na mínus pěti stupních a 
předpověď hlásila, že toto počasí nám vydrží přes čtrnáct dnů. Pak přišel asi 
nejledovější víkend této zimy. Teploty spadly v noci až 
k mínus dvaceti a mráz přes deset stupňů byl i přes den. 
Ještě v pondělí přes den bylo skoro mínus deset stupňů, 

v úterý už byl mráz jen lehce pod nulou, ve středu pršelo a byla ledovka. Ve čtvrtek 18. 2. 2021 bylo 
přes poledne již plus deset stupňů. Týden prázdnin tak mohly děti využít k sáňkování, bruslení či 
hraní hokeje. Byla to taková „Ladovská zima”. Většinou jsme si na mráz zvykly a mínusové teploty 
už nám nedělaly takové problémy jako na začátku zimy. Poslední únorový týden byl jarní, bylo vidět 
první sněženky, začaly pučet kočičky a denní teploty se pohybovaly kolem patnácti stupňů. 
     Ještě se vrátím k několika věcem a akcím loňského roku. Myslivci měli dva hony, na kterých 
střelili deset bažantů a dvě lišky. Mimo hony se jim třeba podařilo vynorovat jezevce, lišku, nebo 
střelit husu. Pro ně je to odměna za celoroční starost o zvěř a přírodu na našem katastru.    
                                                                                                                                                              pokračování na str. 2                                                                                                                                                                                                                                                 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 

      
 
     V úterý 15. 12. 2020 naši zaměstnanci a pan Bárta opravovali naše letadlo v centru obce. V létě budeme muset na 
letadle provést i jeho celkovou očistu. Panu Bártovi děkujeme za pomoc. V pondělí 21. 12. 2020 byl první zimní den a 
zimní slunovrat. A náš rodák Jirka Vyležich nám chtěl pomoci s vystláním čapího hnízda. Bohužel při prohlídce 
stromu zjistil, že je již ve špatném stavu, dutiny ve stromu a rostou na něm houby. Strom je tak spíše vhodný 
k pokácení. Tak aspoň na strom vylezl, sundal konstrukci čapího hnízda a odstranil všechny suché větve.  Musíme 
najít nové vhodné místo pro umístění čapího hnízda. Kdyby měl někdo šikovný nápad, prosím ať se nám ozve, kam 
bychom mohli čapí hnízdo umístit. Jirkovi děkuji za pomoc. 
     Ve středu 23. 12. 2020 jsme si mohli společně zazpívat několik vánočních koled. Bohužel nouzový stav nám to na 
náměstí u rozsvíceného vánočního stromu nedovolil, a proto jsme použili „home office”. Rodina Balarinová s kytarami 
nám tyto písně zazpívala do našeho rozhlasu a každý z nás mohl tyto koledy zpívat společně s nimi z předzahrádek 
svých domovů. Neporušili jsme tak žádný zákaz a trochu si navodili vánoční atmosféru. Rodině Balarinových tímto 
děkuji. 
     V prosinci 2020 jsme ještě investovali do plánované opravy ČOV, kde došlo k rekonstrukci čerpací stanice a 
výměně čerpadla. Tato akce vyšla na nemalé finanční prostředky, tak aby naše ČOV Sudice byla nadále v dobrém 
technickém stavu. 
     Díky nouzovému stavu proběhla v letošním roce Tříkrálová sbírka jinou 
formou. Jelikož nemohli koledníci vyrazit na svou oblíbenou pouť po obci, 
byly čtyři kasičky rozmístěny do prostor římskokatolického kostela, pošty, 
obchodu a na obecní úřad. I když to nebylo to pravé koledování, přesto tato 
letošní sbírka dopadla velmi úspěšně.  V naší obci se touto formou vybralo 
25.041,- Kč. Samozřejmě, že lidé mohli zvolit i elektronickou sbírku, přesto si 
myslím, že sbírka na to, jak byla konaná, byla velmi úspěšná. Chtěl bych 
poděkovat všem organizátorům, a hlavně dárcům za štědrost a spolupráci.  
     Musím taky něco napsat o odpadech. Loni se někdo ptal, když nebyly 
velkoobjemové odpady, jestli bude poplatek za odpady levnější. Bohužel 
v loňském roce jsme díky většímu odvozu tříděných odpadů museli 
rozpočtovým opatřením navýšit výdaje na odpady o 40.000,- Kč. Obec i tak 
každým rokem přispívá na odpady z rozpočtu obce, takže to neplatíme 
jenom my poplatníci. Bohužel začíná doba, kdy se mění ceny skládkovného 
a stát chce, aby obce třídily daleko více. Zákon vyšel v platnost 23.12.2020. 
V dalších letech se bude platit skládkovné (uložení směsného komunálního odpadu na skládku) ve dvou variantách. 
V roce 2021 200 kg na osobu za 500,- Kč za tunu, za každé kilo nad 200 pak skládkovné 800,- Kč za tunu. Za rok 
2020 jsme měli 228 kg na osobu. V dalších letech se ovšem tato čísla budou každoročně snižovat. V roce 2029 tak 
bude chtít stát, abychom měli na hlavu 120 kg směsného komunálního odpadu, jinak bude stát každá další tuna 
uložení odpadu na skládku 1850,- Kč. Nevím, jak se nám společně bude dařit naplnit tyto kvóty tříděním odpadu a 
jestli to tak nebude, bude se poplatek za odpady každoročně zvedat ve větší míře. Nyní se recyklací vytřídí zhruba 
40% komunálního odpadu, v roce 2025 to má podle nové legislativy být 55% a v roce 2035 až 65 %. Proto nás 
všechny nabádám - třiďme odpad. Taky Vás opětovně vyzývám všechny, co samostatně odvážíte odpad, papír, kov, 
či jiné suroviny, prosím odevzdávejte nám váženky z těchto odpadů, abychom je mohli započítat do našeho tříděného 
odpadu a tím snížili společné finance na poplatky za obec. 
     Je konec února a na obecním úřadě se finišuje s rekonstrukcí naší knihovny. Dochází k výměně nábytku a 
vybavení knihovny. Myslíme si, že naše knihovna to už určitě potřebovala a bude to odměna i pro naše čtenáře. Tato 
akce je dotovaná z 85% Místní akční skupinou Hlučínsko. 
    Od 8.3.2021 do 27.10.2021 budou probíhat stavební práce na rekonstrukci mostu (směrem na Kobeřice) na ul. 
Osmilány v Kobeřicích. Z těchto důvodů bude průjezd omezen. 
     Na závěr dnešního zpravodaje nám všem přeji pevné zdraví, pohodu, jarní sluníčko, které umí vyžehlit všechny 
vrásky, taky kopu úsměvů, něhu a málo hněvu. Společně když vydržíme, tak coronavirus porazíme. 
 
 
                                                                                                                                                           Petr Halfar starosta 
 
 
Místo motta dnes - Zlatá směs 

Suroviny - všeho přiměřeně: Přiměřeně dobrého úmyslu, trocha dobré vůle, několik zapojených svalů pro úsměv, mírné 

zostření sluchu a zraku pro potřebné, přidat dvě ruce k obejmutí a taky dvě nohy, které dojdou k tomu, který je vedle mne. 

Postup: Tuto směs si předpřipravit v myšlenkách už večer, když usínám, promísit ji odpouštěním, ráno prokypřit sluníčkem 

nebo pěknou vzpomínkou a během dne podávat k užívání všem kolem sebe minimálně 5× denně po jídle. Nezapomínat však na 

vlastní užívání několikrát za den, po kapkách! Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim, a co chceš, aby druzí dělali 

tobě, dělej i ty jim! 
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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  
- úklid sněhu 
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, cvičení, školení 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády, úklid a péči o areál 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády, hony 
- seniorkám za konání společných posezení  
- Sdružení STROM za akce pro děti  
- 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:   – zatím se nekonají 
 

Upozornění pro všechny návštěvníky akcí obce Sudice, jejich složek, spolků či ZŠ a MŠ Sudice: 
Akce mohou být dokumentovány, pro případné budoucí prezentace obce. 
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Myslivecký spolek Sudice upozorňuje občany nejen naší obce na důrazné dodržování Obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2002 platné od 15.6.2002, čl.5 – povinnosti chovatelů psů (vyhláška je 
zveřejněná na webových stránkách obce Sudice). Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti 
a nepouštěli psy volně v honitbě. V tomto období se rodí malí zajíčci, srnčí 
zvěř je plná a má v sobě zárodek malého srnčete. Srnám a zvěři plašení a 
pochůzky se psy v honitbě škodí. 
 
Za myslivecký spolek Sudice ve Slezsku 
Ing. Josefus Emil myslivecký hospodář 
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Sundání konstrukce čapího hnízda – 21.12.2020  ▼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava letadla –15.12.2020  ▼ 
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Vážení spoluobčané,  
 
dovolte mi několik vět o stavu vypracování územního plánu 
obce a o procesu EIA v souvislosti se záměrem postavit za 
kostelem větrné elektrárny. Jsme ve fázi vypracování návrhu 
územního plánu projektantem. Až bude návrh územního plánu 
doručen veřejnosti veřejnou vyhláškou, může kdokoli do 30 
dnů písemně uplatnit své připomínky. Po vyhodnocení 
výsledků projednávání upraví projektant návrh ÚP. Tento je 
pořizovatelem (úřad územního plánování) doručen veřejnou 
vyhláškou veřejnosti.  
Nejméně 30 dní od vyvěšení na úřední desce proběhne 
veřejné projednání návrhu ÚP, kdy se může kdokoli vyjádřit, podat písemnou připomínku. Vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem, zástupce veřejnosti a oprávněný investor mohou podat písemnou 
námitku. Z veřejného jednání se pořizuje zápis. Do 7 dnů od veřejného jednání lze opět uplatňovat 
připomínky, dotčené osoby námitky. 
Dotčené orgány (např. hygienická stanice, MŽP, krajský úřad) se vyjádří k úpravám návrhu ÚP. Pokud 
dojde k rozsáhlým úpravám ÚP, koná se opakované veřejné projednání. Návrh územního plánu je 
předložen zastupitelstvu, které s ním buďto souhlasí a územní plán vydá formou opatření obecné povahy 
nebo ho vrátí k úpravě a novému projednání. Celý proces trvá řádově měsíce až roky. Toto je velmi 

stručný přehled. Podrobněji se lze o ÚP dočíst ve stavebním zákoně. Práva občanů jsou 
procesem dobře chráněna, pokud si svá práva hájí. Paralelně probíhá posouzení 
záměru na životní prostředí. EIA. 3.12. 2020 byl záměr oznámen na stránkách 
ministerstva ŽP pod číslem MZP501. Obec Sudice požaduje prověření záměru, zvláště 
hlukové studie, prověření vlivu na ptačí populaci a krajinný ráz. Vyjádření k oznámení 
záměru zaslal na ministrerstvo ŽP také petiční výbor, kde v 11 stránkovém dokumentu 
poukazuje na závažné nedostatky v oznámení záměru. Poděkování náleží těm 
občanům, kteří zaslali své vyjádření k oznámení záměru jako jednotlivci. Stav procesu 
EIA v záměru MZP501 lze nalézt pod tímto odkazem: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP501?lang=cs na stránkách www.cenia.cz 

 
                                                                                                                                                  Bártová Vlasta 

 

 
▲ Vizualizace 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     

 
 

Žlutý den v naší družině 
 
Žlutá barva je považována za barvu jara, ovšem i podzim dokáže vykouzlit nádherně žluté tóny. Do „žluté“ 
se děti ale oblékly až v pátek 4. prosince. K vidění bylo mnoho zajímavých kreací. Děti měly perfektně 
sladěné „outfity“ - žlutá trička, mikiny, kalhoty, ponožky…Ti největší vyznavači žluté barvy pak oslnili 
dokonce i žlutou manikúrou, někteří si jako doplněk vzali do rukou žlutou pastelku nebo žlutou stavebnici. 
Všichni dohromady jsme pak vypadali jako jedno velké „živé sluníčko“. Zkrátka, ať je jaro, léto, podzim, 
zima – žlutá, ta je vždycky prima.  Děkujeme všem „žluťáskům“ za krásný den, který byl plný pozitivní 
nálady.  
                                                                                                                                         Ester Medková, DiS. 
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Pruhovaný den 
 
V pátek 11. prosince proběhl v naší školní družině další z barevných dnů, tentokrát ve stylu trendy proužků. 
A také nyní všechny děti splnily úkol na jedničku a měly na sobě něco (šátky, svetry, čepice, rukavice, 
trička) pruhovaného.  Čím více proužků – tím lépe. Již teď se všichni těšíme na další barevný den, který 
bude ve znamení bílé.  
                                                                                                                                         Ester Medková, DiS. 

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

 
 

Záložka do knihy spojuje školy 
 
I v letošním školním roce 2020/21 jsme se zapojili do projektu Slovenské pedagogické knihovny 
v Bratislavě a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Letošní téma – RADOST ZE ČTENÍ UKRYTÁ VE VERŠÍCH 
BÁSNÍ NEBO V PRÓZE. Jde o navázání kontaktu s určenou slovenskou školou a podporou čtenářství 
prostřednictvím záložek do knih. Letos vyráběli záložky žáci 1. stupně. Jen s dodržením termínu, konec 
října, jsme měli trochu problém. Naštěstí knihovny prodloužily termín do 15. 12. 2020 a záložky jsme stihli 
vyrobit. Balíček pro Základní školu Jasenice i s informačními materiály, které poskytl pan starosta, jsme 
stihli včas odeslat. 
Děkujeme všem dětem a vyučujícím z obou škol, kteří se do projektu zapojili. 
                                                                                                                                                     Mgr. Jaroslava Ratajová 
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Zkus to zdravě IV  

Dne 1. prosince nás navštívila lektorka s posledním programem JAK ZDRAVÍK S JEDLÍKEM UZDRAVILI 
BETYNKU, který je zaměřený na poruchy příjmu potravy u dětí mladšího školního věku. V tomto období se 
tyto poruchy vyznačují především strachem z případné bolesti břicha, z dušení při polykání sousta, pocitu 
na zvracení aj. Cílem je poukázat na tuto problematiku, přimět děti k pozornosti a zájmu o sebe i své okolí, 
rovněž připomenout základy zdravého stravování, pravidelnost jídla a pohybu. Základním předpokladem v 
předcházení těchto poruch je včasná prevence. V praktické části si děti zábavnou formou vše vyzkoušely. 
Na konci programu děti dostaly diplom, omalovánku a mléčný výrobek. 
                                                                                                                                                           Radka Malchárková 

 

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

Návštěva kostela 
 
V pondělí 11. ledna jsme se vydali spolu s p. učitelkou náboženství Mgr. Pavlou Němcovou do kostela sv. 
Jana Křtitele v Sudicích. Podívali jsme se do sakristie, v níž jsou uchovávána bohoslužebná roucha kněze, 
ministrantů a také předměty užívané při bohoslužbě. Děti se dověděly, jak vypadá kadidlo. A jeho využití?  
Stačí několik kousků kvalitní pryskyřice, žhavé uhlíky a kadidelnice a příjemná vůně je na světě.                                                                                                                                                   
Nezapomněli jsme se také zastavit u krásných jesliček, kde jsme si ukázali Ježíška, Marii s Josefem, 
pastýře se zvířátky, anděla, kometu, Tři krále se vzácnými dary - zlatem, kadidlem a myrhou. Poslední a ta 
nejnáročnější cesta nás čekala po točitých schodech na kruchtu k varhanám, kde se děti podívaly z výšky 
na celý prostor kostela. Společně jsme si s doprovodem varhan zazpívali písničky. Děti usměvavé a plné 
zážitků odcházely z kostela zpátky do školky, kde jsme si ještě dlouho povídali o tom, co jsme dopoledne 
zažili. Děkujme farnosti a pí. Němcové za nevšední zážitek.  
                                                                                                                                                   Radka Malchárková 
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Sláva, napadl nám sníh! 
 
Jakmile se objevila začátkem měsíce ledna první sněhová pokrývka, hned jsme jí utíkali ven omrknout. I 
když dlouho nevydržela, stihli jsme udělat ve sněhu andělíčky, postavit sněhuláky nebo se koulovat. 
Za pár dní nám znova napadl sníh, tentokrát už ho bylo víc. Hned jsme vytáhli sáňky, boby, lopaty a 
vyrazili jsme na kopec. Děti byly nadšené a zimní hrátky a radovánky si užily. 

                                                                                                                                                                
Hana Svobodová                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Sudický zpravodaj                 Str. 9 
 

 
 

 

 



Sudický zpravodaj                 Str. 10 
 

 

 

 

 

 



Sudický zpravodaj                 Str. 11 
  
  
 

 

          

„Být vidět se vyplatí“ 
 
Se stávajícím zimním obdobím je stále aktuální téma viditelnost v provozu. Co 
je třeba si připomenout a jak se bezpečně pohybovat na vozovkách? 
Každé město nebo obec má svá tmavá místa, kam nedosáhne pouliční 
osvětlení. Zákon ukládá chodci povinnost užití reflexních prvků mimo obec či 
město. Aby mohl řidič včas reagovat, měl by Vás vidět z dálky. Reakční doba 
řidiče se odhaduje na dvě sekundy, přičemž vozidlo ujede ještě poměrně 
dlouho vzdálenost. Velkou roli v tomto 
hraje jednak oblečení chodce, stejně tak 

počasí. Obecně se da říci, že osobu v bílém oblečení můžete vidět na 
vzdálenost 55 m, ve žlutém oblečení na vzdálenost 37 m, v červeném oblečení 
na vzdálenost 18 m. V případě užití reflexních prvků lze chodce spatřit až na 
vzdálenost 200 m, což je adekvátní doba na včasnou reakci řidiče vozidla.  
Kam umístit reflexní prvky? Ideální místem je pohybující se část těla blíže ke 
středu vozovky. Čím více prvků chodec má, tím více je pro řidiče vozidla 
viditelnější. Dnes se již vyrábí oděvy s všitými reflexními prvky, které ovšem ne 
vždy pokryjí dostatečnou plochu a jsou dobře vidět.  
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo cyklistů, je třeba také apelovat na 
řidiče. Ze stejného důvodu, muže právě chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má 
řidič za nepříznivého počasí neočištěné mlhovky. 
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto klíčovou skutečnost užití reflexních prvků za snížené viditelnosti připomínají 
chodcům pravidelně v rámci kampaně „Nebuďte neviditelní“.  
 
Nový spot k problematice najdete zde: 
https://m.facebook.com/PolicieCZ/videos/432708704539753/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FPolicieCZ%2F&_rdr 
 
Krajské ředitelství policie MSK 
Por. Bc. Martina Jabloňská 
Komisař oddělení prevence 
 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 
 
 

Zemřel bývalý ředitel Slezského muzea PhDr. Vilém Plaček, CSc. 
 
Hlučínský rodák Vilém Plaček vystudoval opavskou Obchodní akademii a Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy. Od mládí ho to táhlo k poznání dějin a profesní dráhu 
nastartoval v postu ředitele hlučínské jedenáctiletky. Od roku 1962 působil jako 
vědecký pracovník opavského Slezského ústavu Československé akademie věd. 
Od konce roku 1970 působil až do odchodu do důchodu v roce 1990 jako ředitel 
Slezského muzea. Období jeho působnosti se vyznačovalo zintenzivněním a 
všestranným rozvojem odborných a organizačních muzejních činností. V mnohém 
dalece přesahovaly rámec, který šlo u kulturní instituce normalizačního období vůbec 
předpokládat a z jeho mnohých výdobytků muzeum těžilo i v následujících letech. 
Z jeho výzkumu dějin Hlučínska jde mimo jiné o faktograficky obsáhlé monografie 
dějiny obcí Dolního Benešova a Zábřehu, Ludgeřovic, Šilheřovic, Oldřišova, 
Markvartovic, Vřesiny, Darkovic, Velkých Hoštic, 
Kobeřic a Sudic. Při jejich sepisování zužitkoval také 

svou zevrubnou znalost fondů muzejní sbírky a knihovny. 
Opavskou kroniku letopisce 19. století Erasma Kreuzingera, psanou starším 
německým jazykem i písmem, zpřístupnil svým překladem do češtiny široké vrstvě 
současných Opavanů a znalost cizích jazyků využíval též při přednáškové 
i pedagogické činnosti. Významný historik a dlouholetý ředitel Slezského muzea 
Vilém Plaček zemřel 1. prosince 2020 ve věku dvaadevadesáti let.  
 

https://m.facebook.com/PolicieCZ/videos/432708704539753/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FPolicieCZ%2F&_rdr
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  

 
 C. Sudické vzpomínky 
 
      Alfred Divisch 

 

     Sudice mezi lety 1930 až 1940 
 
     Elektrifikace 
     Díky své přihraniční poloze se zdálo že Sudice leží na konci světa. A přeci tomu tak nebylo. Sudice se připojily 
k okolnímu světu a nové technice. 
      Léta plná napětí! Díky „elektrifikaci“ začal nový život. Ještě ve dvacátých letech se bojovalo s temnotou pomocí 
svíček, petrolejových lamp, nebo karbidových luceren. Počátkem třicátých let bylo všude položeno elektrické vedení. 
Nadzemní vedení obcí a podél cest. Z nově vybudované transformační stanice u pískovny se vedení táhla po 
kulatých dřevěných sloupech po celé vesnici. Ve všech domech teď už bylo elektrické osvětlení. Postupně si lidé 
kupovali také ostatní elektrické přístroje, rádia, žehličky, gramofony, vysavače, elektrické ponorné vařiče, hrnce na 
vaření atd. Také v zemědělství bylo mnoho novinek. Kupovali se elektrické motory, kterými se daly pohánět mlátičky a 
jiné stroje. Také v kostele teď bylo mnoho elektrických lamp. Elektrický motor s dmychadlem se postaral o přívod 
vzduchu do varhan, také zvony už byly ovládány elektricky. Díky elektřině došlo k převratným změnám. V noci svítily 
na náměstí a na cestách elektrické lampy, které tehdy i přes nízký počet a malou sílu svitu představovaly přeci jen 
významnou změnu a novinku pro obec. Dokonce i nad kluzištěm visela elektrická lampa, takže se dalo bruslit i 
v pozdních večerních hodinách. – Díky rádiu byl člověk informován o všech událostech ve světě. A v 30-tých letech 
bylo tolik politického napětí! Po převzetí moci Hitlerem byly také v německy mluvících oblastech kolem německé Říše 
velké nepokoje. V Sudetech byla založena Sudetoněmecká strana; Konrad Henlein byl vůdcem této strany, která byla 
založena v Liberci v Čechách a byla úzce spojena s NSDAP v Německé Říši. To samozřejmě probudilo u čechů opět 
nacionalismus. 
     Vztah mezi němci a čechy se citelně měnil. 
 
     Autobusová spojení 
     Vytyčením hranic z roku 1920 se přemístily také správní vztahy a hospodářské kontakty z Ratiboře do Opavy a 
Hlučína. Sudice neměly železniční spojení, a proto byli obyvatelé odkázáni na autobusová spojení. Existovala spojení 
do Opavy. Ale jediná přímá cesta z Opavy do Ratiboře, část bývalé vojenské cesty Vídeň-Berlín, nebyla po připojení 
k území Československa téměř použitelná. Muselo se jet 7krát od jedné celnice k druhé přes Sciborzyce-Hněvošice-
Služovice. Do roku 1934 jezdil touto cestou autobus. Provozovatelem této linky byl opavák Weiβhuhn. Poté co po 
roce 1933 zesílilo politické napětí, byla linka zrušena. Také žlutý, později červený poštovní vůz už nesměl přejíždět 
hranici. Toto poštovní auto jezdilo jinak denně přes Samborowice do Sciborzyc a převáželo kromě poštovního 
materiálu také několik osob, které chtěli jet z Ratiboře do Sudic nebo Sciborzyc. Na celnici v Sudicích se musel 
předložit pas. Přechod hranice byl možný ještě do roku 1935. Existovaly do roku 1935 také zvláštní jízdy 
Weiβhuhnovým autobusem. Protože se pan Weiβhuhn hlásil k Henleinově straně, byla hranice pro průjezdní dopravu 
uzavřena a později dokonce opevněna. Roku 1937/1938 byly Sudice ze všech stran kromě jihu úplně izolované. Jen 
do Třebomi se dalo ještě jet, do nejposlednější vesnice v tomto komickém výběžku na severní hranici Hlučínska. Přes 
tyto všechny zábrany kvetl v Sudicích vesnický život. Lidé se postupně smiřovali se všemi skutečnostmi a jezdili s 
„Schaschkem“ nebo „Barankem“ do Opavy. Soukromá auta byla tehdy jen ojedinělými případy! Lékař z Kobeřic měl 
auto, Tatru, pán Dostál v Sudicích měl Škodovku. Podnikatelé v autobusové dopravě Baránek a Schaschek vydělávali 
dobře, protože autobusy byly pořád plně obsazené, často až nebezpečně přeplněné. V Opavě byly v této době velice 
dobré nákupní možnosti, byly tam taky kina a dobré divadlo, tři nemocnice, pěkné parky, muzea, školy a kostely. Do 
mnohem většího (českého) města Ostravy nebo do malého městečka Hlučína se téměř nejezdilo. 
 
     V Opavě 
     Pro nás, kteří jsme se narodili v Sudicích po roce 1920, bylo město Opava našim okresním městem. Tak dlouho, 
jak patřily Sudice k okresu Opava (1928-1938) existovalo dvakrát denně autobusové spojení. Opava se stala 
nákupním městem a také kulturní metropolí. Když jsem byl roku 1935 se svým otcem na „Trowě“, byl jsem v úžasu 
nad touto obrovskou výstavou zboží, která se rovnala veletrhu. Člověk mohl obdivovat nejnovější vynálezy, 
k odpočinku zde byl velký park, pro děti vlastní zřízené velké dětské hřiště s kolotoči, houpačkami, střelnicemi, 
strašidelnou dráhou a nejrůznějšími možnými stánky s občerstvením, kiosky a možnostmi různých her. „Trowa“ 
(Troppauer Warenausstellung – opavská výstava zboží) přitahovala také spoustu lidí ze sousední Německé říše. 
Všechny okouzlila tato nákladná a moderní výstava. Opava nabízela tehdy ve třicátých letech obzvláštní podněty: 
Divadlo bylo vedeno velice dobře a mělo prvotřídní síly. Byly zde uvedeny všechny operety a také mnoho oper a 
návštěvnost byla pořád vysoká; někdy bylo taky vyprodáno. I ze Sudic se dalo jezdit na tato představení.        

 
  

                                   Pokračování na str. 13 
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Bylo to sice trochu složitější, ale existovala také spousta mladých lidí, kteří dali přednost nočnímu pochodu z nádraží 
v Chuchelné – obzvláště, když měli s sebou příjemný doprovod! Bylo to 7 km, což bylo ale pro zamilované často příliš 
málo! – V Opavě se konala také zajímavá sportovní představení: fotbalové zápasy nebo krasobruslení na novém 
kluzišti. Své výkony tam předváděli Maxi Herber a Ernst Beyer! Později se z nich stal manželský pár Beyerových. 
V Opavě bylo hodně škol. V protikladu k průmyslové Ratiboři byla Opava klidným úřednickým městem s rakouským 
flairem. V Opavě si mohl člověk sednout do cukrárny a nemusel toho ani moc sníst, protože na stolech stály oplatky a 
zdarma byla vždy nabídnuta sklenice vody, jedna za druhou, tak dlouho, pokud člověk zůstal v podniku. To byly 
rakouské zvyky! 
     V Opavě bylo hodně škol: jedno české a jedno německé gymnázium, jeden český a jeden německý ústav pro 
vzdělávání učitelů, obchodní a odborné školy různého zaměření. Tři velké nemocnice, mnoho kostelů a také muzeí, 
k tomu nádherné parky. Městem vedly čtyři cesty. Vždyť Opava byla kdysi hlavním městem rakouského Slezska! – 
Vtipkovalo se o většinou neobsazených tramvajích: „Auβen rot und innen leer fährt in Troppau hin und her!“ (zvenku 
červené, vevnitř prázdné jezdí Opavou sem a tam) – Ve velkém obchodě „Breda a Weinstein“ bylo k dostání vše co 
srdce dítěte, ale i dospělého ráčilo. Ve sklepě obrovské hračkářství. Když moji rodiče nakupovali, tak jsem mohl 
zůstat po celou dobu právě zde. Rodiče si byli jisti, že mě i po celé hodině zde najdou. Napjatě jsem si prohlížel to 
nesčetné množství nádherných hraček v nádherné úpravě: železnice, auta, barevné míče, figurky které se 
automaticky pohybovaly. 
     Vrcholem všech radostí bylo, když jsem jednoho dne dostal jako dárek auto, ve kterém se dalo sedět a jezdit. Auto 
jezdilo šlapáním do pedálů a dalo se řídit opravdickým volantem. 
     To byl pro osmileté dítě opravdový ráj! – Vzpomínky, jak se říká, prozařují vše! Ne všichni lidé žili tenkrát na 
sluneční straně života. Bylo také mnoho nezaměstnaných, kteří pak často v „Reichu (Říši)“ hledali práci a také ji našli. 
Sudičané nebyli v Německé Říši nápadní, protože mluvili plynnou němčinou bez přízvuku, zatímco ostatní „hlučíňáci“ 
nebo hornoslezané byli nápadní svou těžkou německou výslovností. Mnoho mladých Sudičanů se vydalo „do světa“, 
aby si tam našli práci. Svět, to bylo pro ně Německo. Kdo byl v Německu, ten měl co vykládat a dokázal přimět 
ostatní, aby ho následovali. Kdo se vrátil z Německa, ten byl obdivován, připadal lidem jako člověk z jiné planety. Jen 
sedláci zůstali pevně na zemi, ti neměli zapotřebí hledat práci, protože ti měli pořád svou práci, často příliš práce a 
příliš těžké práce pro slabé ženy. Ženy vykonávaly těžkou práci. Vedle domácích prací pomáhaly ve stájích, při 
mlácení, u žní, při sklizni brambor, řepy … Ale byla také doba odpočinku, doba tanečních zábav a mnoha svátků a 
slavností. Sudice byly známé v celém okolí. Bylo zde pět hospod v obci s 1000 obyvateli a také odpovídající obchody 
a řemeslnické podniky. 
 
     Léta 1937/1938 
     Když se konaly roku 1937 v Československu volby, tak dostala nejvíce hlasů v Sudetech a také na Hlučínsku, 
především v obou čistě německých obcích, sudetoněmecká strana Konráda Henleina (SdP), list č. 6. Hrozila eskalace 
napětí. Češi budovali svá hraniční opevnění, která byla naplánována francouzskými inženýry a která měla vypadat 
jako mini-Maginotova linie. Krátce před rokem 1938 byly na Sudické celnici postaveny velké betonové zátarasy, jako 
silniční zátarasy a také při západním výjezdu z obce směrem na Sciborzyce byly postaveny silniční zátarasy. Bylo to 
vždy 4-5 betonových bloků, zhruba 1,5 m vysokých, vyztužených železem, vybavených odrazovými sklíčky na rozích 
a široké byly zhruba 2-3 metry a silné asi 75 cm. Muselo se jet pomalu slalomem, když se chtěl člověk dostat na pole, 
nebo když se svážela sklizeň na žebřiňák. To se muselo na vlas přesně jet kolem těchto zábran, a ne zřídka 
docházelo k poškození kol a os velkých vozidel, ale také škrábancům o betonové zátarasy. Sudice tak byly ze všech 
stran, kromě jihu, totálně izolované. Jen do Třebomi se ještě dalo jet, jakožto do nejposlednější obce v tomto 
komickém výběžku na severní hranici Hlučínska. 
      Severně a severovýchodně od Opavy byly postaveny velké a malé bunkry. Když bylo roku 1938 obsazeno 
německými vojsky Rakousko, které slavilo tento vpád jako „připojení k Říši“, k „Východní marce“, tak češi tak 
znervozněli, že potom postavili cestovní zátarasy a v létě 1938 byla vyhlášená všeobecná mobilizace. Teď se stala 
situace pro němce velice povážlivá. Kolem Sudic probíhala (německá) hranice na západě, severu a východě kam jen 
oko dohlédlo. 
 
     „Uprchlíci“ 
     Koncem září 1938 opustilo Sudice mnoho žen, děvčat a dětí a odešly přes blízkou německou hranici do Německa. 
Tak se z nás stali „uprchlíci“. Na německé celnici na Ratibořské ulici stály autobusy, které měly odvézt ženy a děti do 
Ratiboře. 
      
 

           Pokračování příště 
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Zbytky hodování do kanalizace nepatří! Buďme odpovědní 
 
Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren odpadních vod společnosti SmVaK Ostrava přitéká 

dlouhodobě velké množství látek a předmětů, které tam nepatří. Způsobují problémy na strojích a 

zařízeních, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí.  

V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, lidé by se měli 

zamyslet také nad tím, že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým 

košem. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. Házet do 

odpadu jakékoliv jiné látky a předměty povolené není. 

„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní velká část lidí běžně vylévá. 

Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká 

odolný materiál, který je může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se 

nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do 

sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. Řada měst a obcí v regionu je navíc velmi odpovědná a pomáhá problém řešit 

instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány,“ říká ředitel kanalizací SmVaK 

Ostrava Jan Tlolka. 

Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném 

případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. 

Toaletu by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve 

stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. Na jaře během plošných deratizací a na 

podzim při ohniskových deratizacích pak musíme jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ vysvětluje Tlolka. 

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků barev. Když se dostanou do odpadní 

vody, mohou narušit fungování čistírny odpadních vod, způsobit ekologickou havárii a částečně projít čistírenským procesem dále 

do vodních toků. 

„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz zařízení, která 

lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy a proces 

odkanalizování a čištění odpadních vod prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou 

platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv 

skupenství,“ vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.  

Co do kanalizace nepatří? 

- Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích; 
- Pevné předměty 
- Zbytky potravin (biologický odpad); 
- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…); 
- Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí 

prostředky atd.); 
- Léky (patří zpět do lékárny)  

Kam s odpadem? 
- Chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr 
- Léky – lékárna 
- Kuchyňské oleje – sběrný dvůr, speciální kontejner (odnést přelitý do plastové 

lahve) 
- Zbytky potravin – směsný odpad (odpadkový koš), kompost, kontejner na 

biologický odpad 
- Hygienické potřeby – směsný odpad (odpadkový koš) 
- Motorové oleje – sběrný dvůr, některé benzínové pumpy 
- Baterie, žárovky – sběrný dvůr, některé obchody s elektronikou  

a domácími potřebami 
- Plastové lahve – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr 
- Papír – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr 
- Sklo – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr 

 

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 

 
 

                                                                                                                                                                                        Čistírna odpadních vod v Sudicích (2 x foto) 

mailto:marek.sibrt@smvak.cz
http://www.smvak.cz/
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 Děkujeme, že třídíte odpad! 
 
Sběr obnošeného šatstva, hraček a obuvi – občané obce 
mohou odevzdávat obnošené šatstvo, hračky a obuv do 
kontejnéru bílé barvy vedle prodejny Tempo v Sudicích. Do 
kontejneru lze ukládat bavlněné i umělé oděvy, veškerý bytový 
textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy apod.), boty a veškeré 
hračky – plyšové, plástové i elektronické. Tyto věci by měly být do 
kontejneru vkládány čisté a zabalené do menších balíků nebo v 
igelitových taškách. Sběr zajišťuje společnost TextilEco a.s. 
 
Třídění bílého a barevného skla – na jednotlivých stanovištích 
v obci jsou kovové zvony bílé barvy na bílé sklo a zelené zvony 
na barevné sklo. Žádáme občany obce, aby při třídění skleněných 
obalů do jednotlivých zvonů dodržovali barevné rozlišení. Do 
zvonů na sklo nepatří – drátěné sklo, zrcadla, porcelán, 
keramika, autosklo. 
 
Sběr papíru – do modrých pytlů patří – noviny, časopisy, 
katalogy, papírové obaly a sáčky od potravin, rozložené, např. 
sešlapáním upravené kartony, krabice, kancelářský papír, knihy, 
sešity, čistý obalový papír, reklamní letáky. Do modrých pytlů 
nepatří – uhlový papír (kopirák), voskovaný papír, hygienické 
potřeby, použité pleny, sklo, plást, textil, nebezpečný odpad. 

 
Jedlý olej – naplněné plástové láhve s jedlým použitým olejem odevzdejte na Obecním úřadě zaměstnancům obce (kontejnér je 

umístěn ve dvoře OÚ). Použitý jedlý olej nepatří do kanalizace. 
 
 
 

Nájem obecních pozemků v roce 2021 – 
možnost placení v hotovosti - do konce června 2021 !!! 

 
 

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2021 -       570,- Kč/osoba 
– je nutné uhradit nejpozději do 31.8.2021 !!! 

Bezhotovostně na účet obce – 1649306359/0800, variabilní symbol – 1340(č.p.), 
(příklad – dům s č.p. 20 – 134020) 

 
 

Poplatek za psa v roce 2021 – 
- za jednoho psa ……………………………………..…..100,- Kč 
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele … 250,- Kč 
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ………  70,- Kč 

                             - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
   kterým je osoba starší 65 let ..………………..………200,- Kč 

 

U všech poplatků využívejte prosím přednostně bezhotovostní platbu na účet obce! 
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2021 
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Sudický zpravodaj – vydává Obec Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice, IČO: 00300713 
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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 
 
 

 

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

