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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
právě začínám psát další řádky letošního pátého vydání našeho zpravodaje. Ve středu 22. září ve
21 hodin a 21 minut, tedy ve večerních hodinách kdy začal astronomický podzim. V tomto okamžiku
Slunce vstoupilo do znamení Vah. Tento den sluníčko vyšlo přesně na východě a zapadlo přesně
na západě. Na rovníku Slunce prošlo v poledne nadhlavníkem, vůči světovému rovníku mělo
nulovou deklinaci. Den byl stejně dlouhý jako noc (proto rovnodennost). Na jižním zemském pólu
vyšlo Slunce, na severním pólu Slunce naopak zapadlo. Tolik z odborných zdrojů. Ano podzim nám
už dávno začal, ale počasí se mění neustále. Konec srpna a začátek září byl deštivý. Potom přišlo i ještě čtrnáct
krásných a slunečných dnů. Déšť zase přišel až 16. září a hned po něm se nám ochladilo a doopravdy přišel podzim.
Ovšem po víkendu se opět vrátilo hezké počasí a babí léto. Musím říct, že letos jsem si nějak nevšil, že už odlétly
vlaštovky do teplých krajin - rádi je příští rok opět přivítáme. Opět se ochladilo na konci září, ale začátek října byl opět
ve znamení slunečných dnů. Déšť pak přišel ve středu 6. října a po něm i když vysvitlo přes den sluníčko, přišly první
ranní mrazíky. Počasí pak už bylo podzimní, ranní mrazíky, někdy sluníčko nebo zamračeno, sem tam mlha nebo
déšť, ale pořád bylo ještě pár dnů se sluníčkem. Takové počasí nám vydrželo až do konce října. Nakonec to bylo
přece jen krásné říjnové počasí.
V sobotu 18. 9. 2021 se uskutečnily v naší obci hned dvě akce. Dobrovolní hasiči si
přichystali tradiční vinobraní, které mělo kvůli koronaviru roční pauzu, stejně jako plno jiných
krásných akcí, nejenom v naší obci. Prostory hasičárny byly krásně vyzdobeny, bylo přivezeno
víno z jižní Moravy, a to hned několik druhů jak bílého, tak červeného vína a samozřejmě
velice dobrého burčáku. A samozřejmě pivo. K jídlu pak byl přichystán guláš, pečená kýta nebo párek v rohlíku. Že
všem chutnalo bylo znát, protože se prodalo úplně všechno. Děkujeme našim dobrovolným hasičům za skvěle
připravenou akci.
V tento samý den se také konal další z koncertů, letos 18. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu. V kostele
svatého Jana Křtitele vystoupil mužský vokální soubor Orpheus z Ukrajiny. Do kostela se přišlo podívat nespočet
diváků, a to nejen z naší obce, ale i z širokého okolí. Byl to nádherný kulturní zážitek, kdy zpěv sedmi zpívajících
mužů se rozezněl v nášem krásném kostele.
V neděli 19.9.2021 se v pravé poledne uskutečnil pietní
akt, kdy naši dobrovolní hasiči uctili památku zemřelých dvou
hasičů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany
při výbuchu rodinného domu v Koryčanech 15.9.2021. Pietu
vyjádřili hasiči vyvěšením černých vlajek na všech budovách
Hasičského záchranného sboru České republiky, vyjetím
techniky před stanice se zapnutým výstražným světelným
zařízením (bez zvukového signálu), nastoupením jednotek v
zásahovém stejnokroji a minutou ticha od 12.00 hod. do 12.01 hod. V obdobném rozsahu uctili památku zemřelých
hasičů příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky v celé České republice.
Na katastru naší obce se zase nějaký skvělý chovatel pejsků zbavil svého čtyřnohého mazlíčka, který byl vážně
nemocen a tak jej prostě zanechal na cestě u Sudic. Pejska jsme sice zavezli k veterináři do Opavy, ovšem ten jej
musel z důvodu jeho vážného onemocnění utratit. Je smutné, že lidé si pořídí zvíře či čtyřnohého mazlíčka a místo
pomoci ho pak nechají napospas svému osudu někde v příkopě u cesty…
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

Větrné elektrárny - co k tomu opět říct, že smlouva je podepsaná skoro pět let… Kdyby ti, kteří dneska usilují o to,
aby zde větrné elektrárny nestály, před pěti lety věnovali jedno procento svého úsilí, které tomu věnují dnes, nemuseli
bychom se teď bavit, hádat a nevím co všechno. Přípravnému výboru byl návrh na konání referenda po čtvrté vrácen
pro nedostatky. Přípravný výbor nás dal ke krajskému soudu do Ostravy. Bohužel nám pořád vyčítají, jak máme
špatné právníky, kteří to neumí a nevyznají se v tom. Že nemáme nic v ruce a další podobné úvahy. Jejich právník
podal návrh ke krajskému soudu proti obci Sudice s jednodenním zpožděním a krajský soud jejich návrh bez
projednání zamítl. Tak nevím, co si o tom mám myslet…
V letošním roce byly ještě podány dvě žádosti o dotace. Místní akční skupinou Hlučínsko byla podpořena žádost o
dotaci na modernizaci vybavení místnosti pro spolkovou činnost a zasedací místnost OÚ ve výši 275 000,- Kč. Tato
akce by se měla realizovat na přelomu letošního roku. Celá akce by měla vyjít na 350.000,- Kč. Na dobíjecí stanici na
elektrokola a na posezení k cyklotrasám jsme získali 65% dotaci prostřednictvím Sdružení obcí
Hlučínska, budou vybudována další tři posezení v okolí naší obce a na hřišti bude umístěna
dobíjecí stanice na elektrokola. Také se finišuje s dotací na kompostéry, kdy obec objednala
dalších 50 ks kompostérů. Kompostéry se budou přidělovat občanům, kteří ještě kompostéry
nemají, popřípadě těm, kteří mají větší potřebu kompostování. U těch ovšem dojde prvně
k prohlídce stávajícího kompostéru. Zájemci o kompostéry se mohou hlásit na obecním úřadě.
V neposlední řadě, bych rád poděkoval občanům hlavně na ulici Na Angru a Ratibořské za
trpělivost při realizaci oprav místní komunikace a chodníků. Zvláště bych rád poděkoval našim spoluobčanům, panu
Liboru Riemlovi a Güntru Havrankovi, kteří si na pozemku obce sami vybudovali své vjezdy na svůj pozemek. A také
panu Tomáši Zipsovi, který nám pomáhá s různými pracemi se dřevem, třeba zrovna při opravě dřevěného slona na
dětském hřišti u bývalého kina.
Konec roku se pomalu blíží, za dva měsíce tady máme Vánoce, je nejvyšší čas začít nakupovat vánoční dárky a
těšit se na svátky. Sice uteče hodně času, ale bude to raz dva… Bohužel další vlna koronaviru se přihnala do našich
končin. Po volbách už avizuje i budoucí vláda, že se přitvrdí v opatřeních proti šíření Koronaviru a zřejmě se bude
snažit proočkovat co nejvíce populace. Prosím tedy opět o dodržování protiepidemických nařízení, ať se nám co
nejrychleji podaří najít cestu z této situace. Přeji nám všem úspěšné další období, dětem ať mohou opět navštěvovat
školu, nám dospělým zaměstnání, a hlavně úplně všem přeji zdraví. Protože, když budeme zdraví, dokážeme
všechno.
Motto: Neexistují žádné obyčejné okamžiky. Každá událost v životě je výjimečná.
Petr Halfar starosta
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

OBNOVENÁ OVOCNÁ CESTA MEZI SUDICEMI A ROHOVEM
Kdysi zde polní cesta, která spojovala Sudice s Rohovem, vedla, ale v minulém režimu ji v rámci zcelování polních
ploch zaorali. Obec cestu opět před pár lety obnovila a dnes jsme navázali na rohovskou část a vysázeli na té sudické
ovocné stromy. Místní se mohou při procházkách těšit na třešně, švestky a jablka. Podařilo se nám společnými silami
vytvořit nejen kulisu kolem cesty, rozbít lány, ale i poskytnout ovoce místním obyvatelům, a to jak těm člověčím, tak
těm, co zde přirozeně sdílí krajinu s námi. Sázení samotné probíhalo v přátelské a veselé atmosféře, ženy z dm
drogerie, která toto sázení financovala, jsou vpravdě veselá kopa :) Za velkou pomoc v podobě mužských rukou,
které zdatně pomáhaly hlavně s kopáním děr a zatkoukáním kůlů, velmi děkujeme i společnosti Ekotoxa Opava.
Příjemné, spontánní propojení mužského a ženského týmu jsme si ve slunečném dni užívali až do posledního stromu.
Za finanční podporu velmi děkujeme společnosti dm drogeire markt, za pomoc s výsadbou nejen jejím
spolupracovnicím, ale i společnosti Ekotoxa Opava, neziskovce Kapradí a dalším nadšeným dobrovolníkům.
Lenka Dočkalová
Vysázeno ve spolupráci:
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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, vinobraní
- všem spoluobčanům za třídění odpadů
- TJ Sokol Sudice za brigády, úklid a péči o areál, fotbalové zápasy
- 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 a zvládání výuky v době pandemie
- 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
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Akce na další období:
-

máme v plánu pár akcí, ale uvidíme, jaká bude epidemiologická situace

Neděle 14.11.20211 - Sudický krmáš, mše svatá v 10 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích
Pátek 26.11.2021 - Setkání seniorů – od 15:00 hod. sál restaurace U Zlatého džbánu s vystoupením Pepy Meleckého
Pátek 03.12.2021 - Mikuláš – po mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele
Neděle 19.12.2021 - Zpívání u vánočního stromu – v parku v Sudicích na Náměstí
Neděle 30.12.2021 - Předsilvestrovský fotbal – hřiště TJ Sokol Sudice v 10:00 hod. ženatí proti svobodným, pořádá
TJ Sokol Sudice

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

Fotbalové okénko
Sudice – Bolatice 4-7, branky domácích: Tomáš Riemel 3x, Havranke Martin
Šiheřovice B – Sudice 3-2, branky Sudic: Michal Pitra 2x
Sudice – Bělá 2-2, branky domácích: Michal Pitra, David Havranke
Dolní Benešov B – Sudice kontumačně 3-0 Sudice se nedostavili (málo hráčů)
Sudice – Štěpánkovice B 2-2, branky domácích: Karel Schreiber, Miroslav Hlaváč
Kobeřice B – Sudice 2-1, branka hostů: Patrik Ondračka
Sudice – Hněvošice 3-1, branky domácích: Tomáš Riemel 2x, Karel Schreiber
Darkovičky B – Sudice 3-3 branky hostů: René Červeňák, Martin Havranke, Michal Pitra
Strahovice B – Sudice 6-3 branky hostů: Michal Kryštof 2, David Havranke
Sudice – Kozmice B 1-1 branka domácích: Pavel Baránek

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫
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Hasičské vinobraní
Letos nám to aktuální virová situace umožnila, a tak jsme se rozhodli
pokračovat v již tradičním hasičském vinobraní. Vinobraní proběhlo 18.9. 2021 v
našem hasičském areálu a bylo zase o kousek honosnější než předchozí ročníky.
Letos sice chyběla cimbálová muzika, kterou nahradila elektronika, ale byla zde
novinka pro všechny děti, a to skákací hrad.
Víno i burčák z Mutěnic všem moc chutnal a dokonce byl doplněn o výklad
místního vinaře, který ke každému vínu něco málo řekl a dodal tak vínu ještě lepší
chuť. Kdyby někdo nepřišel vínu na chuť, bylo připravené také vychlazené pivo. Nad
ohněm se houpal skvělý kotlíkový guláš a kousek vedle se pekla výborná kýta. Pro děti byly připravené párky v
rohlíku, které nesměly chybět.
Moc děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a dát si s námi skleničku. Pokud nám to situace dovolí, určitě se
budeme snažit udělat tuto akci znovu a opět se na vás budeme těšit.
SDH Sudice
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v Sudicích
Voliči
v seznamu
512

Vydané
obálky
312

Volební
účast v %
60,9

Odevzdané
obálky
312

číslo Název politické strany a politického hnutí
20
13
4
17
5
18
12
3
8
22
1

ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
VOLNÝ blok
Trikolora Svobodní Soukromníci
Moravané
Strana zelených

Platné
hlasy
311
Platné hlasy
celkem v %
118 37,8
47
15,1
47
15,1
44
14,1
15
4,8
12
3,8
10
3,2
9
2,8
6
1,9
2
0,6
1
0,3
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Prajzská Rallye
V sobotu 11. září 2021 proběhla Prajzská Rallye. Již tradiční podnik Rallye pořádaná Auto Moto
Clubem Kravaře má za sebou další ročník. Orientační soutěž historických vozů skrze vesnicemi na
Opavsku a části Polska. Akce se tentokráte zúčastnilo na 160 posádek v dobových vozech, ale i
na dobových motocyklech. K vidění byly jak vozy na našich silnicích ještě nedávno běžné, tak i
vozy vcelku raritní. Samozřejmě nechyběli zástupci Veterán Klubu Sudice. Start i cíl proběhl v obci
Bolatice, přesněji v areálu koupaliště.
Soutěž je velice populární mezi širokou veřejnosti, neboť diváci mají možnost shlédnout nejen
historická vozidla, ale i zajímavé soutěžní úkoly na jednotlivých kontrolních stanovištích.
Hodnocení soutěžících je totiž v závodě PRAJZSKÉ RALLYE stanoveno dle pravidel tak, že
vítězem je vyhlášen vždy účastník s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů, které postupně
získává za splnění úkolů na jednotlivých průjezdních kontrolách, a to bez ohledu na rychlost a
pořadí dojezdu do cíle. Takový systém umožní aktivní zapojeni do soutěže nejen řidičům vozu, ale
i spolujezdcům včetně dětí a mládeže.
Tak jako v předešlých letech vedla trasa soutěže také letos přes území Polské republiky. Na
soutěžící posádky historických vozidel čekalo na trati dlouhé 75 km celkem 6 kontrolních stanovišť,
kde soutěžící posádky postupně plnily soutěžní úkoly.
Start – Bolatice - koupaliště /PK – průjezdní kontrola/
PK- Rohov- areál in line
PK- Chuchelná- muzeum
PK- Tworkow- zámek
PK- Píšť- koupaliště
PK- Bohuslavice- parkoviště
PK- Kravaře- areál mezivodky
Cíl – Bolatice - koupaliště
Výsledky: V kategorii A1 vozidla do roku 1945 se na krásném třetím místě umístil René Kubný.
Taktéž v soutěži družstev (celkový počet 16) se umístil Veterán Klub Sudice na třetím místě, a to ve složení David
a Kateřina Pačkovi, René Kubný, Tomáš Groda a Marian Fiala.
Další akcí, které se účastnil Veterán Klub Sudice byla Svatováclavská jízda, pořádána Veterán klubem Nový Jičín.
Akce pořádána pod záštitou města Odry, kde proběhla registrace a start jízdy. Následoval přesun všech účastníku do
obce Lešná, přesněji do areálu tamního zámeckého parku. Po dvouhodinové pauze, která byla vyplněna mimo jiné
prohlídkou zámku, následoval přesun vozidel na náměstí v Novém Jičíně, kde proběhlo vyhodnocení soutěže. Opět
zástupci Veterán Klubu Sudice dosáhli na stupně vítězů. Schreiber Otto 2.místo s vozidlem Škoda 1202 Sedan,
Zdeněk Najbrt s vozidlem AERO 30 Roadster.
Z celé akce proběhla reportáž, vysílána týž den v hlavní zpravodajské relaci na TV Nova.
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky

DEN V PŘÍRODĚ
V rámci adaptačního dopoledne strávili žáci 1. - 9. třídy se svými třídními učiteli
v pátek 3. 9. 2021 Den v přírodě. Cílem tohoto dne byl nejen pobyt na zdravém
vzduchu, ale i utužování třídních kolektivů.
Za krásného slunečného počasí se jednotlivé třídy vydaly na vycházku do
blízkého okolí školy, ale i do přilehlých obcí. Kromě poznávání přírody
kolem nás došlo i na všestranné sportovní vyžití a další aktivity s ní
spojené.
Dopoledne uteklo jako voda a určitě to nebyla naše poslední vycházka do
okolí.
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Evropský sportovní den
Dne 24. 9. více než na dvou stovkách škol po celé zemi měli žáci sportovní den. Naše škola
se tak zapojila do akce, která probíhá po celé Evropě. Cílem projektu je děti rozhýbat a
probudit v nich chuť ke sportu.
Sportovní den byl zaměřen na žáky 1. stupně. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých pak procházely jednotlivá
stanoviště. Na každém stanovišti se nacházeli žáci z 9. ročníku, kteří se podíleli na realizaci a následném řízení
daného stanoviště. Tímto všem žákům 9. ročníku děkuji za jejich spolupráci.
Po dopoledním programu následovalo vyhodnocení nejlepších skupinek. Ani odměny nesměly chybět.
Pro žáky 4. a 5. třídy pak následovalo seznámení a první zkušenost ve sportu zvaném HÁZENÁ. Žáky tato hra velmi
bavila a zároveň krásně zakončila úspěšný sportovní den ve škole.
Mgr. Veronika Truparová
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PROJEKT – EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V SUDICÍCH
U nás ve škole slavíme Evropský den jazyků (EDJ – 26.9.) již tradičně. K připomenutí tohoto dne jsme si připravili
různé projekty ve třídách, které byly zábavné a poznávací zároveň. Vybrali jsme si jazyk nebo několik jazyků a
přemýšleli o tom, čím bychom se pobavili a poznali nějaká nová slovíčka z cizích jazyků. Tento rok jsme ho oslavili v
duchu „Divočiny v jazycích“. Hledali jsme, jak se v divočině „projevují“ slova a snažili jsme se je použít do našich
projektů. Náš projektový den EDJ byl stanoven na 4. 10. Tento den bylo ve škole a jejím okolí trochu „divoko“, ale
bylo to zajímavé. Z některých tříd se ozývaly zvuky dinosaurů, jinde se zpívalo, nebo se pracovalo velmi tiše a hledalo
se ve slovnících, v překladačích, tvořilo se výtvarně a vyráběly se nádherné nástěnné obrazy i malé obrázky,
sestavovaly se texty. Dokonce se ve škole a v jejím okolí natáčel film Jurský park I. Díky tomu, že u nás ve škole
máme žáky mluvící i dalšími cizími jazyky zcela plynule, mohl být scénář k filmu namluven italsky nebo polsky. Film i
záběry zachycené na fotkách najdete v odkazech, které jsou pod textem, tak se na nás podívejte a třeba Vás budou
inspirovat k poznávání a učení se jazykům.
Mgr. Petra Ratajová
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Soutěž GEOŠIFRA
Střední průmyslová škola stavební v Opavě si i tento rok
připravila pro žáky 8. a 9. třídy tuto zajímavou soutěž. Vše se
odehrávalo v blízkosti střední školy a v nedalekém městském
parku. Cílem soutěže bylo prověřit žáky ve znalostech
zeměpisu, logického myšlení, zručnosti a také vytrvalosti.
Vyzkoušeli si práci s různými přístroji pro geodezii, a získané
znalosti si poté prověřili ve vytrvalostním závodě, kde žáci plnili
různé úkoly na stanovištích. Tento orientační běh měřil přibližně
2 km. Kromě tohoto závodu jsme plnili další soutěže a to:
přetahování lanem, měření plochy a také stavění nejvyšší věže
z dřívek. Všech soutěží jsme se zhostili velmi dobře a letos se
našim týmům podařilo obsadit úžasné 1. a 5. místo z 27 týmů.
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Tímto úspěchem jsme překonali naše loňské skvělé 4. místo!
1. místo - COMFORT TEAM – Tereza Hluchníková, Martin Komárek, Mikuláš Prasek
4. místo – SUDIČÁCI – Tomáš Slanina, Maxmilián Slanina, Dominik Hluchník
Na závěr bychom rádi poděkovali organizátorům této soutěže za báječné občerstvení, oběd a krásnou atmosféru.
Poděkovat musíme i našim žákům za skvělou reprezentaci školy, jste borci! 😊
Mgr. Ondřej Pekárek
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MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Na začátku letošního školního roku jsme žákům nižšího stupně obohatili výuku projektovým dnem, který byl tematicky
zaměřen na enviromentální vzdělávání žáků. Zahrnoval činnosti a aktivity vedoucí k bližšímu poznávání vesmíru a
světa kolem nás. Za tímto účelem jsme oslovili odborníka z praxe, pana Ing. Antonína Knápka PhD., lektora
Mobilního Planetária, který do naší školy přijel 14. září.
V úvodu projektového dne se žáci 1. a 2. třídy seznámili s didaktickou pomůckou, mobilním planetáriem. Tato mobilní
nafukovací kupolovitá projekční plocha dokáže během krátké chvíle žákům demonstrovat lety ze Země do vesmíru,
planety Sluneční soustavy zblízka, krajinu na Marsu, nejznámější souhvězdí a další věci, se kterými se můžeme ve
vesmíru setkat. Při projekci se navíc leží, tudíž je zážitek z promítání ještě mnohem záživnější. Poznávání podoby
vesmíru poté začalo v kopuli planetária příběhem Se zvířátky o vesmíru. Součástí příběhu byla také prohlídka
hvězdné oblohy. Po zhlédnutí tohoto motivačního příběhu lektor žákům ukázal první raketu, která dokázala vyletět až
na oběžnou dráhu, zmíněna byla Lajka, fena, která byla jako první živý tvor vyslána do vesmíru. Společně si vysvětlili,
jaké je to být ve stavu beztíže, co musí zvládnout kosmonaut a co patří do jeho výbavy. Žáci mohli vidět velký model
rakety NASA či robotické vozidlo zvané Rover na povrchu planety Mars. „Výlet“ do vesmíru nakonec žáci ztvárnili
kresbou vlastní vesmírné rakety.
Žáci 3. a 4. třídy zhlédli film Neuvěřitelný vesmír. Potom debatovali s doktorem Knápkem o vesmíru, vzdálenostech
vesmírných těles nebo o tom, co je to rychlost světla, což jim přednášející názorně předvedl pomocí laserového
ukazovátka. Posléze se žáci vrátili zpět do stanu a doktor Knápek jim promítal modely Sluneční soustavy a planet,
jednotlivé planety mezi sebou poměřoval a vážil. Podívali se také na Měsíc, a to přímo na simulovanou měsíční
krajinu. Bylo jim například vysvětleno, proč jsou na Měsíci krátery. Děti si hrály hru na model Sluneční soustavy.
Jednotlivci tvořili Slunce a planety. Nakonec ještě zhlédli film o světelném smogu.
Přínosem projektového dne jsou získané zkušenosti, které žáci uplatní dále ve výuce a rozvíjení jejich vzájemné
spolupráce, ale i samostatnosti.
Všem zúčastněným se den v mobilním planetáriu moc líbil a byli jsme všichni velmi nadšeni.
Mgr. Petra Poštulková
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Výlet MŠ do Kobeřic - Ceta a ukázka montování hraček ve firmě

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

VÝLET MŠ DO ROHOVA
V pátek 10. 9. 2021 jsme jeli linkovým autobusem na výlet do Rohova. Prošli jsme se po vesnici a podívali jsme se na
různá zvířátka, jako například ovce, koně, slepice, kačeny a spoustu dalších. Navštívili jsme i jednu z našich maminek
v práci. Ukázala nám, jak to chodí v salónu krásy. Dále jsme vyrazili na dětské hřiště a nakonec nás čekala cesta
zpátky, pěšky do Sudic. Po cestě plnily děti úkoly, které nám poslali naši kamarádi krtek Šimon s myškou Míšou. Výlet
se dětem líbil, byly spokojené a měly plno zážitků z výletu.
Hana Němcová

Sudický zpravodaj

Str. 11

„SLUNÍČKO V DRUŽINĚ“
ŽLUTÁ BARVA je teplou barvou s povzbuzujícím a rozveselujícím účinkem. Je symbolem moudrosti a vysoké
inteligence. A my jsme si touto barvou zpříjemnili měsíc září. Pozorovali jsme žlutou barvu v přírodě – zkoumali jsme
přírodniny, listy, stromy, ovoce, donesli jsme si žlutou hračku, nakreslili, co všechno okolo nás je žluté, nabarvili žluté
žaludy a oblékli se do žlutého oblečení.
Ester Medková, DiS.
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Puzzliáda aneb… Kdo si hraje, nezlobí
V úterý 6. 10. proběhlo v naší školní družině zábavné odpoledne s názvem „Puzzliáda“. Celkově soutěžilo 22 dětí,
které se ze všech sil snažily poskládat puzzle, resp. obrázkovou skládanku, která je leckdy i pro nás dospělé těžkým
rébusem. Paní vychovatelky připravily dětem do dvojic pohádkové a zvířecí puzzle. Vše bylo nachystáno a soutěž
mohla začít. Děti si vyzkoušely vzájemnou spolupráci, logické myšlení, trpělivost a zároveň se u této soutěže
pobavily. Všichni dostali sladkou odměnu a nejlepší řešitelé také diplom. ☺
Ester Medková, DiS.
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Okénko naší farnosti

Ukončení prázdnin ve farních prostorách ▼

Putování po Římě – neděle 19. září 2021 ▼
Na neděli 19. září si Verunka a Adélka připravily povídání o svém putování po Římě, které na konci srpna uspořádal
Institut pro liturgickou formaci ČBK.

Misijní tvoření – sobota 9. října 2021 ▼
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FaraFest 2021 – 11. září 2021 ▼

Misijní neděle – 24. října 2021 ▼
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Z obecní kroniky
Paul Wilpert

Max Ring – lékař a spisovatel ze Sudic (pokračování)
Po návštěvě gymnáziav Ratiboři a Opole (1828 – 1836) studoval Max Ring přes své neobvyklé spisovatelské
nadání medicínu ve Vratislavi a Berlíně (1836 – 1838). V roce 1840 byl promován v Berlíně doktorem medicíny.
(Dr.med.)
Zpočátku pracoval Ring jako praktický lékař ve Vratislavi, pak krátce v Pszczyně. Z této doby pochází hezká
anekdota: Když se Ring ucházel o místo dvorního a osobního lékaře u knížete z Pszczyny, byl tento dotčen
mladistvým věkem doktora: „Zkušenosti jsou pro mne nejdůležitější věcí. Otevřeně vám říkám, že osobně mám více
důvěry ke starému pastýři než k takovému mladému doktorovi.“ Ringova upřímná odpověď – „Výsost má úplnou
pravdu, pokud se nejedná o nemocné lidi ale o ovce“ – vedla k odmítnutí jeho žádosti o místo.
Z Pszczyny šel Max Ring do Gliwic. Tam se seznámil jako lékař s nepředstavitelnou sociální bídou. Tisíce lidí
onemocnělo a zemřelo na „hornoslezský hladový tyfus“. Neúnavně a obětavě se věnoval nejchudším z chudých,
pokoušel se mobilizovat úřady a veřejnost, bohužel bez úspěchu, pruská cenzura zakázala každou publikaci.
Ve svých vzpomínkách pojmenovává Max Ring také příčiny této sociální nouze v tehdejším Horním Slezsku. Píše:
„Země a lidé ukazují jako v Irsku, se kterým má tato část Horního Slezska mnoho společného, nejostřejší kontrasty
a protiklady, sáhodlouhé a neúrodné písčité úseky, posázené pochmurnými, jednotvárnými borovicovými lesy, vedle
úrodných polí a luk, rozbořené chatrče, obydlené ubohými, nemocnými lidmi, vedle nádherných zámků a
průmyslových paláců, ve kterých žijí velcí statkáři a milionáři. Tyto protiklady byly zřetelné nejsilněji v rozsáhlých
chatrčových a důlních obvodech, vekterých jsem byl činný jako lékař.“ 26
Max Ring vášnivě obžalovává znovu a znovu sociální nesprávnosti. Jeho báseň svědčí o jeho hlubokém
humanistickém zaměření.
Der Edelmann wohnt in dem prächtigen Schloβ,
Hat die Scheune voll Getreide,
Ach, wä ich sein Hund, sein schwarzbraunes Roβ,
Dann hätt ich doch Futter und Weide.
Ich bin ein Mensch, und der Mensch allein
Muβ hier auf der Erde elend sein,
Daβ Gott sich unser erbarme!

Šlechtic bydlí v nádherném zámku,
má stodolu plnou obilí,
kéž bych byl jeho psem, jeho koněm,
pak bych měl žrádlo a pastvinu.
Já jsem člověk a člověk
musí být zde na zemi chudý,
ať se Bůh nad námi smiluje!

Úřady se ukázaly bezmocné proti chudobě. Všechny návrhy byly zamítnuty, strašlivé zprávy nesměly být
zveřejněny.
„Tak se stalo, že král, stejně tak jako většina pruského národa neměla nejmenší tušení o těchto hrozných
poměrech. V krátkém čase dosáhl počet nemocných a zemřelých strašného čísla. Tisíce lidí leželo nemocných na
tyfus, v některých obcích více než polovina obyvatel. Chyběla jakákoli pomoc, potraviny, oblečení, péče a medicína.
Duchovní, lékaři a hrobníci nezvládali ani při nejlepší vůli nároky na ně kladené a nezvládali své povinnosti přes
veškerou lásku k lidem. Zdraví byli sami příliš slabí a bezmocní pomáhat nemocným, nebo se obávali nákazy a drželi
se stranou odnakažených chalup, kdy přenechali nešťastníky jejich smutnému osudu. K hrůzám smrti se přidružila
ještě tupá zoufalost, lhostejnost a apatie dlouholetou chudobou demoralizovaného obyvatelstva.“ 27
Když se blížila v německu občansko-demokratická revoluce, odešel Max Ring do Vratislavi, kde působil jako lékař,
ale také zde zveřejnil sérii článků, hlavně o hornoslezských poměrech v „Oderzeitung“. Tehdejší „Rheinische Zeitung“
pod vedením Karla Marxe převzalo práce Maxe Ringa k dotisku.
Roku 1850 se Max Ring usadil jako lékař v Berlíně, zároveň ale působil jako divadelní kritik a spisovatel. Od rou
1857 byl svobodným spisovatelem. Ringzanechal jako produktivní a mnohostranný spisovatel téměř sto románů,
novel, humoresek a 20 svazků básní. Jeho romány pojednávají populárně-filozofickou formou o sociálních nebo i
jiných důležitých otázkách současnosti a minulosti. Psal pro humoristické časopisy, také pro „Gartenlaube“, ve kterém
zveřejnil své kulturní studie a městské příběhy, které se vyznačují ostrým sledováním lidského života. Po zákazu
„Gartenlaube“ byl vydáván „Volksgarten“ a Ring byl několik let redaktorem. Psal také pro „Kladderadatsch“ a přátelil
se s redaktorem Karlem Gutzkowem.
26
27

Tamtéž
Tamtéž
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V „Německém literárním lexikonu", založeném Wilhelmem Koschem, vydání z roku 1991, jsou vyjmenována jeho
literární díla jednotlivě, bez hodnocení. Roku 1910 píše ale ještě Adolf Kohut o Maxi Ringovi: „Jako autor zajímavých
jakož i napínavých dějinných, kulturně historických, a románů ze současnosti zvěčnil Ring své jméno zlatými písmeny
v německé národní literatuře.“ I když už tak nezáří, přesto patří ještě dnes mezi jeho známá díla dva ilustrované
svazky „Die Kaiserstadt Berlin“, Leipzig 1882/84, které se i dnes používají jako příručky o starém Berlíně, a jeho
historické romány a jeho 10 svazků „Městských příběhů“, také jeho „Vzpomínky“ se ještě dnes čtou.
Max Ring měl široký okruh přátel a známých; k němu patřili nejznamenitější zástupci tehdejšího duchovního a
kulturního života. Bettina von Arnim měla literární vliv, přátelil se s Moritz Carriére, Karl Gutzkow, David Kalisch, Fritz
reuter; osobní vztah měl k Th. Mundt, Th. Mügge, Ganz, Leopold Zunz, von Varnhagen, Alexander von Humboldt a
jiným.
K 50. výročí smrti Heinricha Kleista a Henrietty Vogel věnoval na její hrob mramorovou desku. 1936 byla tato
odstraněna fašistickými mocipány. Náhrobní deska je neporušena a nachází se dnes v Märkischem Museum
v Berlíně.
Pruským králem byl Max
Ring jmenován profesorem.
Max Ring zemřel dne 28.
března 1901; jeho žena
Elvira
Ring,
rozená
Heymann (nar. 19.01.1833)
zemřela 29. srpna 1906. Oba
leží pochováni na židovském
hřbitově Achönhauser Allee
v Berlíně. Oba náhrobní
kameny jsou zachovalé a
v dobrém stavu.
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Pokračování příště
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Obálka života do lednice
Podařilo se nám zajistit dalších několik kusů takzvané IN.F.Obálky. Jedná se o plastovou obálku s formulářem, která
je určena hlavně seniorům, starším občanům, nebo osobám žijícím samostatně. V obálce je formulář, který si každý
vyplní s názvem osoby, alergie, nemoci, užívané léky, kontakty na blízké a praktického lékaře. Vyplněná obálka se
umístí do lednice, tak aby byla při otevření lednice lehce viditelná, na lednici se umístí nálepka či magnetka, která
upozorní zdravotníky, záchranáře, hasiče či Policii ČR, že zde taková obálka je. Tímto svým zachráncům při jakékoliv
nepředvídané situaci ulehčíme jejich práci a ochráníme tak lépe své zdraví.
Kdo má o tuto obálku zájem, může se přihlásit na OÚ v Sudicích.
Projekt byl představen v rámci metodického dne „Opatrovnictví a související oblasti sociální ochrany u osob zdravotně
postižených” Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.
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18. ročník Svatováclavského festivalu – 18.09.2021 ▼

▲I v naších podmínkách se dá pěstovat banánovník.
LIBOR NÁVRAT
Ceník inzerce v Sudickém zpravodaji.
Příspěvky do zpravodaje přijímáme na OÚ
v Sudicích.
Propagace činnosti míst. složek, zájm.org.:ZDARMA
Komerční sdělení ve formátu A4
1.000,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A5
750,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A6
500,00 Kč
Komerční sdělení ve formátu A7
250,00 Kč

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete
někomu poděkovat … ? Vaše příspěvky můžete poslat
e-mailem na adresu: referent@obecsudice.cz,
zaslat poštou na adresu:
Obecní úřad Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25
Sudice, donést osobně nebo vhodit do připravené urny
v prodejně TEMPO v Sudicích. Značka: ZPRAVODAJ
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