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Slovo starosty:   

 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
 

zrovna začaly prázdniny, děti si užívají volna, ale takového jiného, než měly při výuce přes počítač, 
mohou si hrát nebo se bavit jiným způsobem, prostě volno. Samozřejmě dospělí prázdniny nemají, 
mohou si ovšem společně s dětmi udělat dovolenou a doufám, že se nám dovolené vyvedou a 
všichni si odpočineme. 
Hned na začátku se musím omluvit panu Janu Halfarovi, protože jsem v posledním zpravodaji spletl 
jméno jeho úspěšného pejska, který se jmenuje správně Giro - tak a snad už je to správně.  

V úterý 29.6.2021 se hned po půlnoci strhla silná bouřka s blesky a silným větrem. V obci byly škody hlavně na 
polámaných stromech, či na kousku fasády nebo střechy od pergoly. Ovšem jinde bylo poničené vedení vysokého 
napětí, které mělo dopad i na naši obec, protože téměř jedenáct hodin nebyl a to nejen v naší obci, elektrický proud. 
Samozřejmě, že vše bylo nahlášeno a technici firmy ČEZ pracovali intenzivně na odstraňování poruch. Jsem zvyklý 
na dotazy, proč není proud a kdy to bude spravené, ale aby nám někdo chodil nadávat na Obecní úřad kvůli tomu, že 
není proud, tak to už je moc. Opravdu na úřadě nemáme kouzelné tlačítko, které by odstranilo různé poruchy. Už 
v předtuše jsem dal do předchozího zpravodaje telefonní čísla krizových linek a také poruchové linky. Každý z nás 
tam může zavolat, aspoň zjistíte, že poruchy jsou již nahlášeny. Obec není dodavatelem vody, plynu ani elektřiny, 
přesto se vždy snažíme, aby vše bylo v co nejkratší možné době napraveno – děkuji za pochopení. 
     Počasí začátkem července bylo hodně letní s úmornými vedry a samozřejmě doprovázené letními bouřkami nebo 
prudkými dešti. Polovina července pak byla ve znamení bouřek. 14.7.2021 přišla před devatenáctou hodinou bouřka, 
která trvala snad jen patnáct minut. Přišel silný vítr a prudký déšť, kdy spadlo za tak malou chvíli 17 litrů vody na metr 
čtvereční. Samozřejmě, že okamžitě vypadla elektrická energie. Naši dobrovolní hasiči vyjeli na technickou pomoc, 
naštěstí, i když bylo vody hodně, nebylo to až tak drastické jako minule. Ovšem větší neplechu udělal vítr, který lámal 
větve stromů a někde i samotné stromy. Na Ratibořské ulici spadl kmen na nízké napětí a veřejné osvětlení. Větve 
ležely na nízkém i vysokém napětí a 
technici ČEZu opravili první poruchu až ve 
tři hodiny ráno. Hlavně na Náměstí pořád 
nebyl proud a nešly všechny fáze. Hasiči 
odstranili největší kmeny a větve ještě ve 
středu večer, ale zaměstnanci obce 
odstraňovali tyto škody ještě celý čtvrtek a 
pátek. Na římskokatolickém hřbitově jsme 
měli plošinu a ořezávali jsme nebezpečné 
větve, na evangelickém hřbitově praskla 
obruč na starém akátu za kostelem a 
hrozilo, že se strom vyvrátí na kostel. 
S hasiči jsme jej ořezávali do půl desáté 
večer - velké díky Danielu Levákovi. Technici ČEZu opravili nízké napětí u evangelického kostela a díky všímavostí 
prodavaček jsme našli i poslední poruchu na nízkém napětí v přívodu do obchodu Tempo a konečně po 24 hodinách 
šel proud i na Náměstí. Rád bych opět poděkoval dobrovolným hasičům za pomoc při likvidaci škod po bouřce. 
V sobotu 17. 7. 2021 večer přišla opět silná bouřka s deštěm, blesk udeřil v naší obci minimálně dvakrát, asi nejvíce 
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škod způsobil na ulici Novoměstské, kde poničil různá elektronická zařízení v několika domácnostech - televizní 
přijímače, připojení k internetu nebo jiné spotřebiče. Takže jsme si kromě horka užili i neveselých chvilek. Na hřišti 
došlo během bouřky ke zřícení stožáru na osvětlení hřiště, proto byl i druhý stožár demontován, a to hlavně díky 
hasičům ze Sudic a Strahovic a panu Güntru Havrankovi. Déšť přišel až v pondělních ranních hodinách 26. 7. 2021 a 
pak se v týdnu střídalo sluníčko s deštěm. Na letní kino a sportovní slavnost bylo krásně teplo. V neděli 1.8.2021 se 
už ochladilo a další dny se opět střídalo slunce s deštěm. Ve čtvrtek 5. 8. 2021 pršelo dvacet čtyři hodin v kuse. Voda 
v Oldřišovském potoce se zvedla skoro na devadesát centimetrů - naštěstí pršet přestalo a do rána začal potok 
klesat. V pátek se ochladilo, ale víkend už byl teplý i když s občasným nočním deštěm. V dalším týdnu pak opět přišla 
horka, která vydržela až do pondělí 16.8.2021. Pak přišlo zřejmě i očekávané ochlazení s deštěm. Myslím, že se nám 
po těch vedrech i ulevilo, ale komáři, ti koušou dál. Předposlední srpnový víkend byl ve znamení teplého počasí. 
V pondělí 23.8. 2021 se opět ochladilo, středa pak byla teplá a hned pak přišel další déšť a ještě větší ochlazení, 
které nám vydrželo do konce prázdnin.      
     Poslední červnový den bylo ukončení školního roku. Děti si převzaly vysvědčení - v naší škole bylo přes 
sedmdesát vysvědčení s vyznamenáním a samé jedničky mělo třicet dětí. Poté jsme měli ještě rozloučení s deváťáky 
na Obecním úřadě. Děti, vlastně již mladí lidé, dostali drobné dárky a s jejich učiteli jsme si připili symbolickou lahví 
šampusu. Ve škole se ovšem nezahálí. Hned 30.6.2021 nastoupila firma na poslední etapu výměny elektrických 
vedení ve druhém patře. Také se začalo se zahájením rekonstrukce cvičné jídelny a s učebnou rukodělných činností. 
Náklady přesáhnou přes dva milióny korun a přislíbená dotace je 1.850.000,- Kč,  takže ve škole se prostě nikdo nudit 
nebude ani o prázdninách. 
     V pátek 23. 7. 2021 expedice Apalucha měla opět pokračování. Tatínkové vzali své malé ratolesti na noční pochod 
lesem na takzvanou „stezku odvahy”. Děti pod dozorem tatínků zažily krásné noční dobrodružství a i když v nich byla 
v lese malá dušička, na hřiště přišly nadšené a se zpěvem. 
     V polovině července se na střelnici v pískovně odehrála tradiční pivní olympiáda, kde se scházeli hlavně příznivci 
tohoto pěnivého moku, snad se dovíme i něco o jejich rekordech. V japonském Tokiu začala opravdová olympiáda, 
kde naši sportovci získávali medaile pro naší zemi a dočkali jsme se nádherných sportovních výkonů a také krásných 
medailí. 
     V měsíci červenci proběhla již zmiňovaná rekonstrukce povrchu části místní komunikace Na Angru. Během těchto 
oprav jsme také čistili a opravovali i dešťovou kanalizaci. Snad se nám podařilo vyhovět všem našim spoluobčanům a 
oprava komunikace zlepší 
dopravu v tomto úseku.  
     V pátek 30.7.2021 se na 
hřišti promítalo letní kino Jak 
vycvičit draka 3. I díky krásné 
teplé letní noci se na hřišti 
sešlo spoustu rodin s dětmi.  
Myslím, že byla skoro všechna 
místa obsazená a snad se 
všem film líbil. V sobotu 
31.7.2021 se na hřišti konala 
sportovní slavnost. Bylo 
možné vidět zápas starých gard Sudic a polského Kietrze, vítězství domácích 11-6. Mezitím se odehrálo volejbalové 
utkání místních hráčů, které nemělo ani vítěze ani poražené. Všichni obdrželi zlaté medaile (čokoládové). V hlavním 
fotbalovém zápase se pak utkaly Sudice – Hněvošice se skórem 4-0. Pro děti byl připraven skákací hrad, pro dospělé 
pak třeba kolo štěstí, pro všechny kopy na bránu a večer velká tombola. Večer už pak patřil DJ Mirkovi Komárkovi. 
Děkujeme pořadatelům za vyvedenou akci. 
     V pondělí 9.8.2021 proběhlo další jednání zastupitelstva obce. Tentokrát přišlo dvacet občanů. Všichni se ovšem 
soustředili na jediný bod, a to větrné elektrárny. Přišel dokonce i pan poslanec Leo Luzar za KSČM, který nám udělal 
přednášku o smyslu referenda jako vrcholu demokracie. Ano to má pravdu, ale zrovna poslanec za KSČM? Jenom 
tato debata nám zabrala skoro hodinu a půl. Zastupitelstvo se snaží bránit zájmy a závazky obce a oponenti zase 
chtějí zamezit výstavbě větrných elektráren. Již na čtvrtý pokus nám předali Návrh na konání místního referenda. 
Bohužel ani tentokrát nezajistili na svém archu předpokládané odhady nákladů na vzniklou zátěž obce, kterou 
investor vyčíslil na 35 až 100 milionů. Samozřejmě je to vyjádření investora a výši těchto nákladů by musel určit soud. 
Obecní úřad tak bude muset i tento návrh vrátit. Na záhlaví každého archu by mělo být napsáno, že možné náklady 
na referendum a jeho následky mohou být 35 až 100 milionů korun, aby si to každý, kdo to podepisuje mohl přečíst a 
byl s možnými následky pro obec srozuměn. Do schránek Vám v posledních dnech přišlo několik dopisů 
s vysvětlováním o provozu a výstavbě větrných elektráren. Prosím aspoň si je přečtěte. Jestli nebudou větrné 
elektrárny stát na území obce Sudice, budou stát v Třebomi a také v Polsku, a to také za kostelem. Proč myslíte, že 
polská strana nechce, aby na našem katastru stály větrné elektrárny? No protože, pak tam nebudou moci stát ty 
jejich.  
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Větrné elektrárny totiž musí mít mezi sebou určité rozestupy. Že dojde k snížení ceny nemovitostí? Kdo to prokázal? 
Obec prodávala pozemky pro výstavbu rodinných domů za 200,- Kč/m2, poté za 500,- Kč/m2 a dneska již i za 616,- 
Kč/ m2, a to prosím v letošním roce. V současné době jsou větrné elektrárny recyklovatelné z 85 až 90%.  
Do roku 2040 budou větrné elektrárny vyráběny s nulovým odpadem. Ano referendum je nejvyšší vrchol demokracie, 
tak prosím všechno zvažte a hlavně se pak podle toho u referenda řiďte.  
     Část místní komunikace Na Angru je opravená a doufám, že bude sloužit dobře všem našim občanům, ale i cizím 
návštěvníkům. Také chodník na ulici Ratibořské je již v polovině své rekonstrukce a 
věřím, že i tato stavba pomůže zlepšit bezpečnost dopravy a chodců - vše bude sloužit 
nám lidem. Obě akce se podařilo uskutečnit přes dotace a na konto obce se tak po 
vyúčtování a ukončení obou projektů přesunou příslušné finanční částky.                                                                                                                                                                                                     
     Ve středu v podvečer mi zavolal jeden náš spoluobčan, že na cestě ke splavu se na 
stromech pohybuje větší zelený papoušek. Mluvil jsem o tom papouškovi s velitelem 
hasičů Pavlem Plachtzikem, který se na místo zašel podívat a poté společně 
s dobrovolnými hasiči provedli úspěšný odchyt zeleného papouška Amazonského. Jeho 
fotky jsme okamžitě pomocí sociálních sítí zveřejnili. Druhého dne odpoledne se ozvala 
majitelka papouška z Opavy. Ověřili jsme totožnost dle čísla na kroužku, který měl 
Romeo na své noze a večer si jej šťastná majitelka odvezla domů. Romeo byl na útěku 
od poloviny července, to je skoro celý měsíc. Vidíte, jak dobře funguje všímavost lidí, 
spolupráce a činnost dobrovolných hasičů. Všem zúčastněným jménem majitelky děkuji.    
     Tak jsem na konci mého článku tohoto vydání Sudického zpravodaje. Je konec 
prázdnin a děti se snad těší do školy. Koronavirus ovšem stále zůstává a my se sním 
doopravdy musíme naučit žít. Tak děti hodně úspěchů ve škole, nám dospělým a vlastně všem stálé a pevné zdraví a 
hodně úspěchů. 
                                                                                                           
Motto: Neexistují žádné obyčejné okamžiky. Každá událost v životě je výjimečná. 
                                                                                                                                                Petr Halfar starosta 
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30 let ve funkci velitele dobrovolných hasičů v Sudicích 
 

V životě člověka je 30 let doba poměrně krátká, avšak když vezmeme 30 let ve 
funkci velitele dobrovolných hasičů, svědčí to nejen o vysoké profesionalitě a 
odbornosti, ale také o morálních vlastnostech člověka, který tuto funkci vykonává a také 
o vztahu k lidem, kteří pod jeho vedením vykonávají dobrovolnou činnost hasičů.  

V novodobé historii a v současné generaci dobrovolných hasičů je to pan Pavel 
Plachtzik, který si dne 26.8.2021 připomíná 25 let, kdy byl ustanoven velitelem 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Sudicích, avšak velitelem Sboru dobrovolných 
hasičů byl už i dříve a za pár měsíců, přesně dne 4.2.2022 bude velitelem dobrovolných 
hasičů v Sudicích již 30 let. 

Sbor dobrovolných hasičů v Sudicích byl založen již v roce 1886. Za svoji 
existenci prošlo řadami dobrovolných hasičů mnoho občanů obce, kteří svou 
dobrovolnou prací za svoji éru působení pomohli mnoha občanům ve všech oblastech 
života, ať už to byly zásahy u požárů, pomoc při živelných pohromách, zásahy u 

dopravních nehod, a to vždy s cílem zachránit nejen majetek, ale především ochránit životy lidí nebo jen pomoci 
potřebným či blízkým.  

Pan Pavel Plachtzik v současné době vykonává také funkci místostarosty obce Sudice a společně se 
starostou obce Petrem Halfarem a zastupitelstvem obce Sudice se jim podařilo za posledních deset let pozvednout 
úroveň dobrovolných hasičů v Sudicích na nejvyšší úroveň v historii sboru. Došlo k celkové rekonstrukci hasičské 
zbrojnice, včetně zázemí. Z Euroregionu Silesia, v rámci přeshraničního projektu READY TO HELP se podařilo získat 
vybavený vůz Tatra 815-2 a posléze i dopravní devítimístný automobil VW. Hasičská technika je tak v Sudicích na 
úrovni profesionálních hasičů. Naši hasiči zajišťují požární bezpečnost pro obec Třebom a vzhledem k dojezdové 
vzdálenosti profesionálních hasičů z Opavy, jsou tak pro tuto oblast významným bezpečnostním prvkem. Mnozí 
sudičtí občané mají ještě v živé paměti rozsáhlé záplavy v naší obci v letech 1997, 2002, 2010 a při různých lokálních 
přívalových deštích, kdy bychom se bez jejich pomoci neobešli. Často také zasahují i v okolních obcích. Takovéto 
zásahy vyžadují disciplinovanost a dobrou koordinaci práce, rozvahu a odhodlanost, kterou je velitel sboru 
dobrovolných hasičů p. Pavel Plachtzik obdařen.  

Na závěr bychom chtěli za obec Sudice, dobrovolné hasiče i občany naší obce poděkovat p. Pavlu 
Plachtzikovi za jeho dosavadní práci a popřát mu do dalších let ve funkci velitele a starosty dobrovolných hasičů 
mnoho zdraví, spokojenosti a co nejmíň jakýchkoliv zásahů. 

                                                        Petr Halfar, starosta 
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Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům 
 
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv 
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče 
voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc 
děkujeme! 

 
Spoluobčanům 

- za zametání, úklid chodníků a cest  
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, 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 
- 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 koronaviru 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:    
 
Sobota 18.09.2021 -  koncert Svatováclavského hudebního festivalu, v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele  
                                   v Sudicích. Mužský vokální soubor Orpheus 
Sobota 18.09.2021 -  Vinobraní – prostory hasičské zbrojnice od 16:00 hod.,  
                                                      pohoštění z grilu, burčák, víno 

 
Upozornění pro všechny návštěvníky akcí obce Sudice, jejich složek, spolků či ZŠ a MŠ Sudice: 
Akce mohou být dokumentovány, pro případné budoucí prezentace obce. 
 

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

Důležitá telefonní čísla: 

150 hasičský záchranný sbor 

155 zdravotnická záchranná služba 

158 Policie ČR 

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 

Hlášení poruch Elektřiny 800 850 860, 840 114 411 

Hlášení poruch plynu 1239 

SMVAK poruchová služba 800 292 300 
 

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

 

Topení v kotlích na pevná paliva 
 

Již od 1. 1. 2017 je zákonem zakázáno ve spalovacích zdrojích do 300 kW spalovat hnědé uhlí 
energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Další zpřísnění imisních limitů pro provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, přichází s 1. 9. 2022 – nutnost splňovat 
nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5 nebo příslušný zdroj tepla odstavit a nahradit jiným, který vyhovuje 
nově stanoveným limitům. 
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V sobotu 14.08.2021 proběhla Spanilá Vyjížďka.  
 
Stroje, které se účastnily za Veterán Club Sudice: 
 
AERO 30 Limuzína. Kostra z jasanového dřeva potažena ocelovým plechem. Rok výroby 1939. Výrobce Vysočanská 
letecká továrna. Motor řadový, kapalinou chlazený zážehový dvouválec. Výkon motoru 20-22 kW. Třístupňová 
převodovka – nesynchronizovaná. Stroj je po celkové rekonstrukci.  
Vyrobeno bez mála 8 000 ks. Registrováno v ČR je 21 ks.  
Majitel René Kubný 
 
 

 
 
 
 
 
FORD A. Rok výroby 1930. Výrobce Ford USA. Motor řadový, kapalinou chlazený zážehový čtyřválec. Výkon motoru 
30kW. Třístupňová převodovka – nesynchronizovaná. Stroj je neustále udržován v provozu schopném stavu.  
Většina náhradních dílů se neustále vyrábí. Bylo vyrobeno bez mála 5 000 000 ks.  
Majitel Jaromír Bartošek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velorex 16/350. Výrobce družstvo VELO Solnice. Tříkolové vozidlo s trubkovým rámem potaženým koženkou (jediné 
homologované vozidlo s plátěnou střechou na světě).  
Konstruktéři bratři Stránští, František a Mojmír. Motor JAWA 572–4 o objemu 350 cm3. Čtyřstupňová převodovka – 
nesynchronizovaná. Stroj nalezen v polozbořené garáži v rozebraném a havarovaném stavu. Proběhla celková 
rekonstrukce.  
Bylo vyrobeno 15 300 ks. Registrováno v ČR je 3500 ks. 
 
Vozítko je samozřejmě proslaveno filmem Vrchní, prchni, ale také 
vozilo Jiřinu Bohdalovou či Josefa Dvořáka nebo Zuzanu 
Bydžovskou. V neposlední řadě 
působil i ve slavném britském 
pořadu Top Gear, kde řídil 
Jeremy Clarkson.  
Majitel David Pačka 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 

 
Vážení rodiče, žáci, kolegové,  
na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k 
zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 jsme připravili následující 
organizační opatření: 
 

• vstup do prostor školy bude umožněn pouze osobám s respirátorem či chirurgickou rouškou (prosíme 
rodiče, aby do prostor školy vstupovali jen v nezbytně nutných případech), 

• každá osoba vstupující do prostor školy je povinna vydezinfikovat si před vstupem ruce, 

• ve společných prostorách školy (chodby, jídelna, šatny apod.) a o přestávkách platí povinnost nosit 
ochranu dýchacích cest (žáci do 15 let věku zdravotnickou obličejovou masku, žáci nad 15 let a 
zaměstnanci školy respirátor), 

• během výuky nemusí žáci a učitelé ochranu úst a nosu používat. 
 
Testování žáků 

• testování žáků antigenními testy typu Genrui proběhne první vyučovací hodinu 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 v 
kmenových třídách pod dozorem pedagogického pracovníka, podle pokynů MŠMT a za dodržení 
hygienických pravidel.  
 

Testovat se nemusí žáci 

• očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), 

• po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), 

• u kterých proběhlo testování v odběrovém místě a negativní výsledek testu předloží třídnímu učiteli. 
Test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od 
PCR a 3 dny od antigenního testu). 

 
Závěrečné informace 

• v případě pozitivního testu žáka za nepřítomnosti zákonného zástupce bude žák umístěn pod dohledem 
pracovníka školy do izolační místnosti, zákonný zástupce bude školou neprodleně informován a je povinen si 
dítě vyzvednout v co nejkratší možné době a informovat o situaci praktického lékaře dítěte, 

• výsledek následného PCR testu je zákonný zástupce povinen neprodleně sdělit třídnímu učiteli nebo 
vedení školy, dodržovat aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem 
veřejného zdraví, 

• Zároveň rodičům doporučujeme, aby neposílali své dítě do školy v případě, že bude vykazovat 
známky nachlazení či jiného běžného sezónního onemocnění. Děkujeme. 

 
Další aktuální informace budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách a na úřední desce u vstupu do 
základní školy.  
 
My, učitelé a zaměstnanci se již velmi těšíme na naše žáky a doufáme, že průběh výuky a vzdělávání se v letošním 
školním roce obejde bez vážnějších komplikací a omezení. Přeji všem žákům, pedagogům a zaměstnancům školy 
nejen hodně zdaru při školní práci, ale hlavně pevné zdraví.  
 
                                                                                                                                         Ivana Kobzová, ředitelka školy 

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

Organizace školního roku 2021/22 
 
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních 
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Podzimní prázdniny stanovuje 
MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.   
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Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 
2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.  
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.  
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  

Termín  Okres nebo   obvod hl. města Prahy                                                        

7. 2. - 13. 2. 2022      Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-
město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín    

14. 2. - 20. 2. 2022   Česká   Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár 
nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál           

21. 2. - 27. 2. 2022     Mladá   Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, 
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník                    

28. 2. - 6. 3. 2022     Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, 
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov                

7. 3. – 13. 3. 2022      Praha 1 až   5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, 
Tachov, Louny, Karviná  

14. 3. - 20. 3. 2022 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, 
Frýdek – Místek                                    

 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.  
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.  
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.  
 
Konec letního času: 31.10.2021 
Začátek letního času: (zatím nebyl určen) 
 

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

Prázdninám odzvonilo aneb… Zahajujeme nový školní rok 2021/2022  
 
Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci… Skončilo vytoužené období 

prázdnin. Minulý školní rok byl vlivem pandemie koronaviru velmi náročný, ale zvládli jsme ho se ctí. Když se žáci ke 
konci minulého školního roku začali postupně vracet do lavic, byla na nich vidět radost z toho, že mají možnost se 
opět potkávat a vzdělávat se společně ve škole. Žáky a učitele čekají opět zcela nové výzvy a také příprava na 
případné další vzdělávání na dálku, což si však nikdo nepřeje. Nikoho z nás by ještě před rokem a půl ani v tom 
nejhorším snu nenapadlo, že nejen školu, ale také kvalitu našich životů ovlivní celosvětová pandemie koronaviru. 
Nikdo by si ani na chvíli nepomyslel, že se budou zavírat školy a už vůbec ne, že z věčně živé školy plné žáků, učitelů 
a zaměstnanců se stane škola smutná, tichá, bez života. Budeme tedy společně věřit, že toto vše již bylo a zůstane 
minulostí.  

Začátek září se opět hlásí a s ním se budou hlásit stejně usilovně i naši žáci v lavicích. Ano, milí žáci, 
prázdninám definitivně odzvonilo. Doufáme, že jste prožili pěkné léto plné nezapomenutelných zážitků a že jste 
všichni načerpali velké množství sil k úspěšnému zvládnutí nového školního roku 2021/2022. Srdečně vítáme 
především ty nejmenší, prvňáčky a přejeme jim, aby se všem v naší škole líbilo. Je to jejich první velký životní krok. 
Naopak naši deváťáci vstupují do ročníku, kdy studium na naší škole ukončí a z dětí se pomalu začnou stávat 
skuteční dospělí lidé.   

Letní prázdniny jsou také pravidelně obdobím, kdy se většina škol promění ve staveniště. Jedno takové 
vzniklo již začátkem července v Sudicích. Usilovně se pracovalo a díky tomu je naše škola zase o něco krásnější a 
modernější. Velkých změn doznalo druhé patro školy i kanceláře v přízemí, kde byla dokončena 3. etapa 
rekonstrukce elektřiny, došlo rovněž k nové výmalbě tříd a kabinetů. Těch největších změn ovšem doznaly odborné 
učebny v přízemí školy, díky projektu z MMR ČR „Modernizace učeben ZŠ a MŠ Sudice“, který je spolufinancován 
Evropskou unií. Zapomeňte na starou cvičnou kuchyňku. Naše škola se bude od tohoto školního roku pyšnit zcela 
novou cvičnou žákovskou kuchyní a jídelnou. A pamatujete si starou učebnu výtvarné výchovy? Ta je již také 
minulostí. Od nového roku se tato učebna promění v moderní učebnu rukodělných činností. V současné době se již 
učebny zařizují novým nábytkem a v polovině září by mělo být vše hotovo. 

Přeji všem – žákům, učitelům, zaměstnancům školy i rodičům – krásný a především úspěšný školní rok 
2021/2022. Ať je tento školní rok pro všechny rokem šťastným a bezproblémovým. 
 
                                               Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy 
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Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2021 
 
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 4. července již potřinácté Festival kultury a hlučínských 
řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí několik stovek 
diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých i zahraničních 
písní.  
V programu se letos představily tyto soubory a kapely: Hasičská dechová hudba Bolatice, 
Panimamy z Velkých Hoštic, Slunečnice, Vlašanky, Borovanka, Bolatické seniorky, Dechová 
hudba Hlučíňanka, Seniorky ze Závady, Bobři a Dolbend. 
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny od místních 
producentů a řemeslníků. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za 
prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků, městu 
Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při organizaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení 
prodejních stánků, Muzeu Hlučínska za poskytnutí svých prostor, doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, 
Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé 
akce. Za rok na shledanou! 

Lenka Osmančíková 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sudický zpravodaj                   Str. 10 
 

Holka Polka na w podróży/na cestě 
 

Tak zní název nového polsko-českého projektu, který realizuje Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach společně se 
Sdružením obcí Hlučínska. V rámci projektu bude natočeno 10 tematických videí zachycujících zajímavosti 
společného regionu. Propagační videa bude možné sledovat především na vyhrazeném kanále YouTube:  
https://www.youtube.com/channel/UC6a61Y7kwgTTFUjRpLHSiIQ a také na sociálních sítích: 

- Sdružení obcí Hlučínska https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska 
- Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach https://www.facebook.com/krzanowiceMok 

ale i dalších obcí a měst Hlučínska. 

A proto neváhejte, sledujte, sdílejte a třeba objevíte nové tipy na výlet i vy. 

 
 
                                                                                                                                         Lenka Osmančíková 
 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jmenuji se Simona Kubjatkova a od 1.června 2021  
jsem si otevřela kosmetický a pedikérský salon,  
který má název Studio SK. Vystudovala jsem  
kosmetiku a pedikúru a ráda bych Vás pozvala  
na ošetření. Adresa salonu je Rohov, Hlavní 51.  
Provozní doba je od pondělí do pátku  
a to pouze na objednání. Objednávat se  
můžete na telefonním čísle 608 343 514.  
Sledovat mě můžete taky na Facebooku Studio Sk,  
kde vkládám fotky a informace.  
Moc se na Vás těšim. 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6a61Y7kwgTTFUjRpLHSiIQ
https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska
https://www.facebook.com/krzanowiceMok
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Soutěžní anketa Alej roku 2021 hledá po jedenácté 

nejkrásnější alej nebo stromořadí v Česku! 
 
          Sdružení Arnika – Centrum pro podporu občanů, česká nezisková organizace spojující jedince usilující o lepší životní 

prostředí, pořádá v roce 2021 již jedenáctý ročník ankety Alej roku, soutěž o nejkrásnější alej nebo stromořadí v Čechách.  

         Aleje a stromořadí jsou nedílnou součástí české krajiny. Z přírodního i kulturního hlediska jsou nenahraditelné. Právě 

prostřednictvím ankety Alej roku se snaží sdružení Arnika na význam alejí a stromořadí upozornit a přispět tak nejen k jejich 

zachování, ochraně a péči, ale také podnítit veřejnost k jejich nové výsadbě. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na fotografii: Vítězná Alej roku 2019 - Památná alej u Rakovnického potoka. (Autor: Jan Mudra). 
 
     Do aktuálního ročníku soutěže se můžete zapojit i vy! Stačí, když zašlete 1-3 fotografie vyfocené aleje nebo 
stromořadí spolu s krátkým popisem či příběhem prostřednictvím nominačního formuláře na www.alejroku.cz. Vaši 
alej nebo stromořadí můžete nominovat do 26. 10. 2021, poté o vítězce rozhodne široká veřejnost v internetovém 
hlasování. Výsledky ankety budou zveřejněny v polovině ledna 2022. Bude vyhlášeno 14 regionálních vítězek a jedna 
celonárodní Alej roku 2021. Na nominující vítězných alejí čekají ocenění, a to jak v podobě diplomů, tak dárkových 
balíčků od sponzorů. Nominující celonárodní vítězky vyhraje let balonem. Patroni soutěže navíc vyberou tři 
nejkrásnější fotografie, které budou oceněny fotoaparátem nebo tiskárnou.  
          Přihlásit můžete alej nebo stromořadí z vašeho blízkého okolí nebo alej, kterou jste objevili na svých cestách po 
české krajině a která vás zaujala pro svou krásu nebo příběh s ní spjatý. Podělte se o krásu i s ostatními a nominujte 
je do ankety Alej roku 2021. 
 
Klára Ondrigová 
koordinátorka ankety Alej roku 2021 
Arnika - centrum pro podporu občanů 
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  

 
 C. Sudické osobnosti 
 

I. Básníci, spisovatelé, umělci 
Max Ring – lékař a spisovatel 
Baroni von Eichendorff 
Jan Bochenek 

 
Předmluva 
 
V této části budou představeny osobnosti, které buďto pocházejí ze Sudic nebo získali zvláštní zásluhy o Sudice. 
Články o Maxi Ringovi, baronech von Eichendorff a Janu Bochenkovi mají větší rozsah, protože lze tyto osobnosti 

počítat k historicky významným v Sudicích. 
Tato část není kompletní a může být kdykoliv rozšířena. 
 
 
Paul Wilpert 

Max Ring – lékař a spisovatel ze Sudic 
 
Známý berlinský lékař a spisovatel Dr. Max Ring se narodil dne 4. srpna 

1817 v městečku Sudice, kraj Ratiboř, jako syn zemědělce, nájemce takzvané 
„Harendy“ v Sudicích. 

Jeho otec se těšil velkému uznání a byl Sudickými obyvateli uctíván. 
K okruhu jeho známých patřilo mnoho osobností, mimo jiné bývalý pruský 
státní ministr hrabě Haugwitz, kníže felix Vinzenz Lichnowsky, baron von 
Rotschild. Tito ho navštěvovali v Sudicích a také měli mezi sebou obchodní 
vztahy. 

Max Ring byl neobyčejně nadaný člověk, který toho dokázal hodně jako 
lékař stejně tak jako spisovatel. 

Našel proto své opodstatnělé místo v ratibořském muzeu a také v Berlíně 
najdeme ještě v současnosti jeho stopy. Jeho knihy dnes patří ve státní 
knihovně a jiných knihovnách k raritám a nejsou půjčovány, ale jsou ještě 
čteny. Jeho „Vzpomínky“, které Max Ring zveřejnil roku 1898 jako 81- letý jsou 
co se týče zejména jeho popisu dětství a dospívání v Sudicích tak svěží a živé, 
že se člověk sám cítí přenesen do doby jeho dětství a dospívání. Je proto 
snahou tohoto malého zpracování seznámit co možná nejvíce Sudičanů na 
malém prostoru se životem a působením Maxe Ringa. Zaslouží si, aby neupadl 
v zapomění. 

Řídící učitel Max Schichor, kronikář Sudické pamětní knihy, dvakrát cituje Maxe Ringa ve svém spise a také 
v dokumentaci o Sudicích sestavené Karlem Wegenerem, zpravuje Mathes Gottzmann roku 1925 o Maxi Ringovi. 

Se svým rodným místem se cítil Max Ring láskyplně spjat. Vybrané ukázky z jeho „Vzpomínek“ to jednoznačně 
dokazují. O svém dětství píše: 

 
„Narodil jsem se 4. srpna 1817 a mé nejrannější vzpomínky sahají až k opavskému kongresu, do roku 1820, ač 

nejsem si zcela jist, jestli jsem si tyto první zážitky opravdu zapamatoval, nebo je znám jen z vykládání mých 
nejbližších. Protože mé rodiště, městečko Sudice, kraj Ratiboř, leží blízkorakouské hranice na cestě do Opavy, byli 
jeho obyvatelé šťastní, když viděli na cestě pruského krále Friedricha Wilhelma III. a ruského císaře Alexandra I. Na 
jednom malém kopci ve středu tehdejšího městyse stála shromážděná školní mládež pod dozorem svých učitelů a 
zdravila příjezd monarchů a jejich zářícího doprovodu zpěvem a vyřváváním „Hurá“. Samozřejmě že můj otec jel 
s celou rodinou do jen dvě hodiny vzdálené Opavy, aby nám zblízka ukázal to památné představení takového 
kongresu. Z té veškeré slávy a významných osobností nic nezůstalo v mé paměti, kromě několik centů vážící dívky 
v jedné pouťové boudě a pohledu vojáků, obzvláště pěkných hulánů, kteří stáli čestnou stráž u rakve krátce předtím 
zemřelého polního maršála knížete Schwarzemberga, na jehož čest byla uspořádána vzpomínková slavnost. Tyto 
vojáky jsem považoval díky jejich nepohyblivému postoji za voskové figuríny. O politickém významu kongresu jsem 
neměl tehdy díky tomu, že jsem byl ještě dítě ani potuchy stejně jako mí příbuzní, kteří se stejně jako většina 
dospělých nestarala o politiku, nýbrž tuto přenechávali výlučně vládě a diplomatům.“ 22 

 
22 Ring, Max: „Erinnerungen“, Bd. 1 a Bd. 2, Concordia Deutsche Verlagsanstalt 1898 

                                  
                                                                                                                                                                   Pokračování na str. 14 
 
 



Sudický zpravodaj                     Str. 14 
 

Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 13 
 

S velkou úctou a vážností vzpomíná Max Ring na svého otce a popisuje svou lásku k přírodě, tak jak ji v Sudicích 
zažil jako dítě: 

 
„I když mu nechyběl smysl pro obchod, více tíhnul k zemědělství; proto měl v nájmu velké pozemky a vedle toho 

také palírnu kořalky, pivovar a hospodu. Těmto podmínkám jsem vděčil za svou lásku k přírodě; po jeho boku jsem 
putoval po polích a po loukách, na kterých poletovaly tisíce žlutých, modrých a červených motýlů kolem barevných 
květin a také cvrkali třpytící se broučci v trávě. Se svými sourozenci jsem táhl do blízkých hlíněných kopců, abychom 
trhali čerstvé lískové oříšky, nebo na bramborová pole, abychom tam zapálili ohníček ze suché nati, ve kterém jsme 
pekli první brambory; byl to pokrm, který nám chutnal lépe než ten nejlepší řízek. Nejraději jsem ale zůstaval 
v takzvaném hostinci, nádherné budově s chlévy, stodolami a velkým ovocným sadem. Zde mě lákaly na jaře první 
fialky, které kvetly na chráněné stráni, v létě pak třešně, jahody, rybíz a angrešt, na podzim nádherné ovoce, 
obzvláště jedna odrůda hrušek, takzvané „skořicové hrušky“, které jsem nikde jinde neviděl. 

 
Do literatury se dostalo díky Maxi Ringovi také několik Sudických originálů z let kolem 1820/30, které díky tomu 

nebudou zapomenuty. 
„Také v našem nejbližším okolí jsem poznal několik zajímavých a pro mne zvláštních osobností. Například starý 

Beck, vysoký, hubený muž s úplně šedým, zvětralým obličejem, který pracoval za Friedricha Velkého jako špion a za 
to obýval malý penzion; švec Koch, který pořád nosil dlouhý cop, se kterým se nechal také pohřbít a jeho syn, který 
bojoval statečně v osvobozeneckých válkách a dostal za to železný kříž; malý stolař Jarkele, opravdový všeumělec, 
který rozuměl všem možným řemeslům, maloval pokoje, vsazoval okna, opravoval pokažené hodiny, ale přesto to 
nikdy nepřivedl daleko; originální vesnický lazebník, který propadl u zkoušky z chirurgie, protože mu hloupí zkoušející, 
jak říkal, kladli jen takové otázky, na které neznal odpověď; dále bratránek Kriebele, majetný, ale jinak velice zdatný 
sedlák, ale takzvaný kvartální pijan, který se opíjel jen v určitou dobu a pak k potěšení dětí tancoval na ulici, přičemž 
balancoval s bravurou se skleničkou kořalky na nose nebo na čele; stará Chafe, chudá, židovská obchodnice, která 
prosila celý svět, aby ji napsal dopis do „Meriky“ jednomu zákazníkovi, který před třiceti lety odešel s malou sumou 
peněz. Myslela si, že Amerika není o nic větší než náš městys, a každý tam jejího dlužníka musí znát; konečně také 
židovský kramář, starý muž se stříbrně bílými vousy a vlasy, který četl nahlas celý den v talmudických spisech a 
motlitebních knížkách, přesvědčen o tom, že tím vykoná bohulibý skutek a tím získá věčné blaho. 

Přes svou rovnoměrnost a jednotvárnost nabízel život na vesnice větší střídání důležitých, a dokonce tragických 
otřesných událostí, než si lidé z města mysleli. 

 
Zajímavé je z dnešního pohledu líčení tolerance, která zaručovala Sudickému obyvatelstvu prospěšné spolužití 

k dobru všech. Píše: 
 
„I když můj otec, který vyznával židovskou víru, přísně dodržoval přikázané zásady a ceremonie, tak ve styku se 

vzdělaným světem zachovával velkou toleranci. Nikdy jsem z jeho úst neslyšel nepřátelského slova vůči jinověrcům. 
Přátelil se jak s katolickým, tak i evangelickým duchovenstvem a lidé si jej vážili pro jeho velkou uctivost a dobrotu 
srdce. Když pak zemřel, celá obec jej oplakávala a vyprovázela na jeho poslední cestě. Tehdy ovšem vládla 
v otázkách náboženství větší snášenlivost a různá náboženství žila spolu v míru bez toho, aniž by se nenáviděla nebo 
pronásledovala. V tomto duchu jsem byl vychován i já, a i když můj otec trval na tom, abych byl vychováván 
v židovském náboženství a pozoroval židovské zvyky, tak ale přesto kladl hlavní váhu na splnění mravních povinností 
na počestný život a čistotu smyšlení. Neměl nejen nic proti tomu, ale viděl rád, že jsem se kamarádil s křesťanskými 
dětmi. Mohl jsem se účastnit také křesťanských svátků. Na Vánoce jsem obdivoval u našeho soudce, zámožného 
barvířského mistra, umělecké „jesličky s ježíškem“, na Velikonoce jsem se veselil s vesnickou mládeží se 
„šmigrustníky“, vzájemným poléváním se a hledáním malovaných vajíček a na svatodušní svátky s „májkou“. 

Tak jsem se brzy učil na příkladu mého otce společenskému styku s jinověrci, snášenlivosti a lásce. Brzy jsem se 
měl ale také seznámit s církevností v osobě chytrého, zámožného sedláka, který – což byla tehdy ještě velká 
zvláštnost – kromě Bible četl také jiné knihy. Když jsem navštívil bratránka Gottlieba, jak se všeobecně jmenoval, 
v jeho zahradě, kde noc předtím vyvrátila bouřka strom, řekl starý ukazujíc na padlý strom: „Podívej synu, tak zde 
budeme i my jednou ležet, když zemřeme a vše co naší kněžouři a tví rabíni káží o zmrtvýchvstání a nesmrtelnosti, o 
pekle a nebi není nic než pouhá lež a klam.“ Při těchto slovech mnou mimoděk zamrazilo a nečekal jsem nic jiného, 
než že udeří blesk, který by potrestal drzého řečníka. Protože se ale nic takového nestalo. Opět jsem se uklidnil i když 
jsem delší dobu tento dojem nemohl překonat, a tak rychle na něj zapomenout.“ 

U maxe Ringa se časně projevila chuť a talent k poezii. V osmi letech složil báseň „Židovský hřbitov“, která svědčí 
o jeho hlubokém citovém životě. Ještě mu nebylo deset let, když složil svou první báseň „Fialka“, která byla otištěna 
v Gliwicích v časopise „Oberschlesische Wanderer“. 

Do školy chodil Max Ring do Ratiboře, kde ho spojovalo úzké přátelství s později proslaveným medikem 
Ludwigem Louisem Traub, které trvalo celý život. 
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Koncert v kostele je zážitek 
 

Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech 3. – 28. září 2021 již 18. ročník Svatováclavského hudebního 

festivalu. Náš největší mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby opět rozezní kostely celého Moravskoslezského kraje 

díky obdivuhodným 31 koncertům. Jedním z tradičních festivalových míst je rovněž obec Sudice, kde v nádherném kostele sv. 

Jana Křtitele v sobotu 18. září od 18:00 vystoupí vynikající ukrajinský mužský vokální soubor Orpheus vystupující a cappella. 

Za dobu své existence získal celosvětové renomé díky své neutuchající touze propagovat ukrajinskou národní hudbu a také 

vznešené pravoslavné ortodoxní zpěvy. Základ jejich interpretace stojí na slovansky tradičním plném témbru, jejich programy se 

vyznačují i neotřelými aranžmá a kombinacemi hudebních stylů. 

Sbor disponuje extrémně hlubokým mužským hlasem (basso 

profondo), který naplňuje ideál provozu pravoslavných 

liturgických zpěvů, kdy jeho specifický zvuk evokuje hloubku a 

tajemnost Boží podstaty. Na mimořádný koncert v chrámových 

prostorách, se můžete těšit díky Svatováclavskému hudebnímu 

festivalu (www.shf.cz) a finanční podpoře obci Sudice. 

Vstupné: 250 Kč / 180 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč 

(ZTP/P, děti do 15 let) 

 

Nechte se zlákat pestrou nabídkou unikátních koncertů letošního 

Svatováclavského hudebního festivalu, mezi které bezesporu 

bude patřit Rossiniho slavnostní mše v podání Národního 

orchestru Polského rozhlasu. Jedním z nejzajímavějších 

koncertů bude provedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila na 

den přesně 1100 let od zavraždění světice (15. září). Těšit se 

můžete také na hudební pohlazení v podobě barokních projektů 

v čele s ansámbly Collegium 1704, Collegium Marianum, 

Ensemble Inégal, francouzským Ensemble Castelkorn, na 

koncerty italského kontraaltisty Filippa Mineccii, 

fenomenálního španělského souboru La Grande Chapelle či 

belgického dechového souboru Terra Nova Collective, který se 

představí v unikátním šikmém kostele sv. Petra z Alkantary v 

Karviné. U příležitosti tohoto nevšedního hudebního zážitku po 

koncertu proběhne beseda s autorkou románů Šikmý kostel Karin 

Lednickou. Komorní řadu obohatí recitál světoznámého pianisty 

Federica Colliho, Bennewitzovo kvarteto s pianistou Martinem 

Kasíkem, či Motiečius & Kiminius – akordeonista spolu s 

virtuosem na litevský birbyne (u nás neznámý dechový lidový 

nástroj). Pestrý program zahrne i netradiční projekty, a to Bigbandovou elektroniku Cotatcha Orchestra s nominací na Cenu Anděl 

či koncertní verzi slavné Balady pro banditu s Jihočeskou filharmonií. 

Detailní informace o programu a on-line předprodej vstupenek naleznete na www.shf.cz. 

Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu, z.s. 

Dr. Šmerala 6, 702 00 Moravská Ostrava  

tel: 773 513 941  

email: info@shf.cz 
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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 
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