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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
A jsme na prahu roku 2022. Co všechno nás v tomto letošním roce čeká? Asi to nebudou žádné
pozitivní zprávy. Koronavirus přetrvává a v závěru roku jsme si prošli jeho další vlnou. Zemi začala
vést nová vláda a necháme se překvapit, jak si pro ně s novou situací poradí. Určitě naše
peněženky, ale i obecní rozpočet zasáhne zdražování energií a samozřejmě i dalších pro nás tolik
potřebných věcí. Nepíšou se mi zrovna lehce tyto záporné či negativní informace, ale je to
skutečnost, se kterou se prostě budeme muset vyrovnat.
Ještě před vánočními svátky začaly první mrazy, ve středu 22.12.2021 bylo až -10° a o vánočních svátcích
dokonce -12° a mrazivé teploty se držely i přes den. Díky tomu pak zamrzlo naše přírodní kluziště a děti využily
aspoň dvou příhodných dnů k bruslení. Od 30.12.2021 se začalo opět oteplovat a na Silvestra a Nový rok bylo jako na
jaře, teploty se přes den přehouply přes +10° a samozřejmě všechen sníh a led roztál. Sněhu o svátcích nebylo moc,
ale díky i za tu trochu. Teplo pak bylo až do Tří králů, kdy se zase začalo ochlazovat a
7.12.2022 už bylo ráno zase -6 stupňů. Dny se ale začaly prodlužovat. Od zimního slunovratu
21.12.2021 uběhlo pár dnů, ale na Tři krále bylo světlo ještě ve čtvrt na pět odpoledne. Ve
druhém lednovém týdnu se teploty střídaly, v noci bylo mrazivo a přes den kousek nad nulou.
Třeba 11.01.2022 bylo večer mínus sedm stupňů a přes den zase plus. Třetí lednový týden
pak začal větrným pondělkem a zimní bouřkou. V úterý pak bylo ráno -7° a ve čtvrtek v poledne
přišla další zimní bouřka a chvíli to byla „bílá tma”. Sníh na cestách se okamžitě změnil
v klouzačku a chvíli trvalo, než silničáři aspoň hlavní cesty upravili k sjízdnosti. Z pátka na
sobotu 22.01.2022 pak napadal další sníh, který nám pomalu odtával celý další týden. To už se
i noční teploty držely kolem nuly. Předposlední lednový víkend byl opět větrný. V posledním
lednovém týdnu bylo spíš větrno a teploty se pohybovaly kolem nuly. První únorový týden se
pak dostaly nad nulu i noční teploty. Větší část února byla velice větrná, vítr nám vypínal veřejné osvětlení, lámal
větve stromů a snad nezpůsobil větší škody. V pondělí 07.02.2022 přišla hned ráno zimní bouřka, vítr, déšť se
sněhem a k tomu hromy a blesky, prostě hodně nezvyklé - taky ty silné větry které v posledním čase foukají, k tomu
taková suchá zima bez sněhu, zřejmě je něco špatně. Na konci února pak přišly i ranní či noční mrazíky.
Vrátím se ještě k akcím v závěru loňského roku. Nebylo jich moc, ale byly. Na zlatou neděli 19.12.2021 jsme se
sešli v parku u rozsvícených vánočních stromů, kde jsme si zazpívali koledy. Bylo to po dvou letech a sešlo se nás
skoro padesát. Bylo to velmi příjemné. Zazpívali jsme si vánoční koledy, občerstvili se horkým čajem, děti dostaly
zažehnuté prskavky a všichni společně jsme si navodili vánoční atmosféru. Děkuji dobrovolným hasičům za přípravu
občerstvení.
Ve čtvrtek 30.12.2021 se na hřišti TJ Sokol Sudice konal silvestrovský fotbal. Ženatí proti svobodným. Už od
prvního pohledu bylo znát, že obě družstva omladily své řady. Také to bylo znát na hře, hrálo se nahoru - dolů a bylo
vidět dost šancí. Hráči si museli zvyknout na terén, který byl nahoře měkký a hned pod tím byla zmrzlá zem. Zápas
skončil zaslouženou remízou 5-5. Diváci tak mohli vidět deset gólů a na závěr i penalty všech protagonistů. Děkujeme
sportovcům za organizaci této pěkné sportovní akce.
Od 1. ledna letošního roku platí v Polsku novela zákona o drobných dopravních přestupcích, která vyžaduje po
dětech, aby se prokazovaly cyklistickými průkazy. Jinak jim nebo rodičům hrozí pokuta 1500 zlotých, tedy asi 8250
korun. Zákon vyžaduje po dětech ve věku od 10 do 18 let jezdících na kole nebo elektrické koloběžce po veřejné
komunikaci, aby měly příslušné povolení.
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„Lidem po dovršení 18 let, tedy dospělým, jezdícím na kole, postačí v případě kontroly jen občanský nebo řidičský
průkaz. Cyklistický průkaz nemusí mít ani děti do 10 let, protože ty mohou jezdit na kole po veřejných komunikacích
jen pod dohledem dospělých,“ - stojí v novele zákona, který koncem minulého roku schválil polský Sejm a vzápětí
podepsal prezident Andrzej Duda.
V sobotu 15.01. 2022 měli naši dobrovolní hasiči brigádu, na
evangelickém hřbitově káceli dva staré akáty. Jeden byl rozlomený
z letní bouřky a druhý proschlý a taky ztrouchnivělý. Obec za oba
stromy nasadí náhradní výsadbu.
Další sobotu 22.01.2022 pak měli naši dobrovolní hasiči valnou
hromadu. Ta se kvůli pandemii konala po dvou letech. Viděl jsem
mezi našimi dobrovolnými hasiči i mladé tváře a jsem rád, že se
tato složka omlazuje. Tím samozřejmě nechci ubírat zásluhy našim
starším hasičům, právě naopak - jde vidět, že předávají zkušenosti
mladým. A jeden z těch starších hasičů je jejich velitel, pan Pavel
Plachtzik, který je velitelem dobrovolných hasičů již třicet let. Děkuji tedy hlavně jemu za jeho příkladnou a
dlouholetou práci, ale také děkuji všem dobrovolným hasičům.
Valnou hromadu měli i členové TJ Sokola Sudice, a to v sobotu 19.02.2022. I tato valná hromada se uskutečnila
po dvou letech. Na schůzi byli členové seznámeni s účetnictvím spolku, úspěchy fotbalového týmu, bylo zhodnoceno
období za poslední dva roky a byl představen i plán na rok letošní. Sokolu se podařilo v loňském roce sehnat několik
dotací na rozvoj klubu i areálu. Přejeme jim hodně úspěchů i v dalším období.
V letošním roce jsme bohužel museli zvýšit poplatek za odpady. Má na to vliv více aspektů. Zdražilo téměř
všechno a k tomu v letošním roce začal platit nový zákon o odpadech. Uvidíme až za rok, jak dobře se nám podařilo
nastavit vyhlášku a určit výši poplatku. Také jsme do zpravodaje dali platební kalendář dle let minulých, bohužel
svozová firma nás až týden před prvním svozem upozornila, že je možné, že popelnice bez platné nálepky nebudou
vyvezeny. Proto jsme okamžitě vše vyhlásili a roznesli tuto zprávu do všech domovních schránek. Za vzniklé potíže
se všem omlouvám.
Mám zase jednu stížnost. V prvním únorovém týdnu nám začalo přetékat kluziště, najednou z ničeho nic.
Zaměstnanci zjistili, že je ucpaná odtoková trubka. Při čištění zjistili, že tam někdo nacpal dva malé plastové kužely,
nevím, co tím kdo sledoval, ale určitě se to nestalo samo od sebe.
Do textilního kontejneru u obchodu jsme v roce 2021 odložili 2.319 kg šatstva, které tak přijde k využití pro
potřebné a nemusí skončit někde na skládce. Zároveň jsme tímto ušetřili 44.964 kg CO2. Děkuji Vám, že třídíte
odpady.
V letošním roce jsme společně přispěli do Tříkrálové sbírky za obec Sudice 40.061,- Kč. Je to největší suma,
kterou jsme v naší obci kdy nasbírali. Je to zároveň o 15.000,- Kč více než v roce 2021, kdy naši koledníci nechodili a
o skoro 7.000,- Kč více než v roce 2020, kdy ještě chodili. Děkuji tímto všem dárcům, všem koledníkům a dospělým,
kteří je doprovázeli.
Jelikož se jedna zastupitelka vzdala mandátu v zastupitelstvu obce Sudice a nenastoupil žádný z náhradníků,
bude do konce volebního období zastupitelstvo pracovat v osmi lidech.
V současné době se v naší obci provádí výměna vedení nízkého napětí. Tato výměna se už táhne několik let a
konečně letos dojde k ukončení celé akce. Výměnu provádí firma MSEM na náklady ČEZu. Obec při této výměně a
výměně sloupů, mění i své vedení k veřejnému osvětlení a vše přemisťuje na nové sloupy. Všechno probíhá
postupně, tak aby nebyly narušeny dodávky elektrické energie. Samozřejmě dochází i k vypínání některých ulic či
domů. Energetici se snaží vše udělat tak, aby výpadky proudu byly co nejkratší. Obec je informovaná kdy a kde dojde
k vypnutí elektrické sítě a všem, kterých se to týká dáváme výstrahu do poštovních schránek. Po výměně vedení
nízkého napětí by pak nemělo tolik docházet k neplánovaným výpadkům elektrické energie a také vypínání veřejného
osvětlení při velkých větrech.
V měsíci lednu jsme dokončili akci na obecním úřadě. Zaměstnanci obce vymalovali obřadní síň a položili nový
koberec. Firma Form Design z Kozmic dodala nový nábytek. Na tuto akci máme přislíbenou dotaci ve výši 275.717,Kč, což je 80% z celkových nákladů. Dotace je přes MAS Hlučínsko a Státní zemědělský intervenční fond.
Před obecním úřadem stojí od konce února takzvaný „kniho box”. Ten bude sloužit k výměnám
vašich soukromých knih. Knihy, které už doma z nějakého důvodu nepotřebujete nebo je již
nechcete skladovat, můžete umístit do tohoto boxu. Při tom si můžete z tohoto boxu vybrat jakoukoli
jinou knihu, která se vám líbí a odnést si ji domů. Po čase ji pak můžete opět do tohoto bohu odložit.
Bude to taková malá veřejná knihovna. Jen prosím, aby jste tam
odkládali jen knihy suché a v dobrém stavu, neroztrhané a čitelné. I
tato „kniho budka” je součástí projektu na pořízení kompostérů a
získali jsme ji přes dotaci. Také si na OÚ můžete v případě zájmu
vyzvednout kompostéry.
Na hřišti jsme vybudovali v rámci společného projektu Sdružení obcí Hlučínska
novou dobíjecí stanici na elektrokola. Je to další moderní vybavení napříč obcemi
Hlučínska, tak aby cyklisté na elektrokolech mohli svá kola dobíjet a jejich akční
rádius byl mnohem větší než doposud.
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Dobíjecí kabely budou u obsluhy místní restaurace. V průběhu března zde bude dodán i nový stojan na jízdní kola.
V rámci tohoto projektu se budují i nová posezení, vždy stůl, dvě lavičky a odpadkový koš. Budou rozmístěny - na
konci lesíka na Křanovské, směr Třebom mezi Třebomskou a Josefovskou a u kříže na Stiborské.
Právě nám končí měsíc únor, první dva měsíce letošního roku jsou za námi. Zima je zatím mírná. Na východě
právě začíná válka. Nikdo z nás neví, co nám přinese další období, ceny energií jsou stále vysoké a zatím není vůle k
jejich zlevňování. Přesto Vám chci popřát hodně zdraví, štěstí a domácí pohody.
Citát: Nikdy není špatné udělat správnou věc. Mark Twain

Petr Halfar starosta
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Větrné elektrárny
V minulém zpravodaji jsem se vůbec nechtěl zmiňovat o větrných elektrárnách, nechtěl jsem sobě ani Vám kazit
vánoční svátky. Jelikož nám přípravný výbor pro konání místního referenda rozdal do poštovních schránek letáky,
musím na ně reagovat.
V tomto letáku mě zarazila jedna věta (citace letáku): „ Jestliže Nám tedy zástupce investora tvrdí, že o výstavbě
VTE je již rozhodnuto, pak záměrně lže, nebo vůbec neví o čem mluví.“, nevím o tom, že by toto někdo tvrdil…
Přípravný výbor podal na obec již druhou žalobu, první jim krajský soud vrátil a oni se odvolali k nejvyššímu
správnímu soudu. Druhou jim krajský soud uznal jako správnou a obci přišel rozsudek: „Návrh na konání místního
referenda v obci Sudice, doručený obci Sudice ze dne 3.11.2021 nemá nedostatky.“ Tentokrát se k nejvyššímu
správnímu soudu odvolala obec, samotný rozsudek je dosti precedentní a mohl by poškodit v budoucnu i jiné osoby či
instituce. Uváděl jsem to i v jiném zpravodaji či letáku, že obec neví, jaké může mít náklady při nedodržení smlouvy
s Reno energií. Ano to neví nikdo, to může opět určit jedině soud.
Přípravný výbor hájí své zájmy a obec zase ty své, obě strany chtějí pro obec jen to dobré. Ale každý o tom má
jinou představu. Zastupitelstvo chce pro obec mít finanční příjem z větrných elektráren, zvláště v této době, kdy ceny
energií raketově rostou. Chce, aby se obec dál rozvíjela a byla obcí moderní se spokojenými občany. Na druhou
stranu, můžeme místo investování splácet investorovi větrných elektráren nějaký dluh místo rozvoje.
Zastupitelstvo obce Sudice bylo v roce 2012 proti výstavbě větrných elektráren v Polsku, stejně tam stojí na jedné
straně sedm a na druhé dvě, a to není konečná. Bude jich tam stát více. V dnešním zpravodaji Vám ukazuji i fotku
větrných elektráren focenou ze západu nad obcí Sciborzyce Wielkie, a vidíte, že na této fotce jsou všechny větrné
elektrárny kolem kostela vidět. Myslím si, že mnozí z Vás, kteří si již vyslechli obě strany a jsou na podpisových arších
pro konání místního referenda podepsáni, by se dnes mohli rozhodnout jinak. Zastupitelstvo obce Sudice již nemá
moc možností, jak bránit zájmy obce. Musíme počkat, jak dopadne naše stížnost u nejvyššího správního soudu. Toto
řízení ovšem může trvat klidně i rok. Také v návrhu na konání místního referenda narážíme na otázku referenda,
která podle našeho právního zástupce není jednoznačná.
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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, odklízení sněhu
- 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 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:
V pátek 25.3.2022 v 17.00 hod.- Vítání občánků na Obecním úřadě v Sudicích.
V neděli 03.04.2022 v 14.30 hod. - Vítání jara Mařoch. Sraz v Sudicích na Náměstí, průvod obcí ke splavu,
tam zapálení Moreny a její vhození do vody. Pak zpět průvod obcí s letečkem
a přivítání jara v obci.

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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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
Poruchy CETIN 800 630 630 (internet v zemi)
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Fotbalové okénko
V sobotu 29.1.2022 se naši staří páni účastnili XV. ročníku mezinárodního turnaje
v halové kopané v Polském Kietrzi. Po výborném výkonu obsadili krásné druhé
místo. Gratulujeme.
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Sudický zpravodaj

Str. 5
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⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Sudický zpravodaj

Str. 6

Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Interaktivní science show
Zajímavou formou prezentuje fyziku a fyzikální pokusy ÚDiF neboli Úžasné Divadlo
Fyziky. Ve středu 8. 12. 2021 navštívilo naši školu.
Velmi zajímavým programem s názvem „Interaktivní science show“ se fyzici z ÚDiFu snažili dětem z mateřské školy
a žákům 1. stupně přiblížit a vysvětlit základní fyzikální jevy zábavnou a interaktivní formou. Žáci pomocí názorných
a vizuálně poutavých ukázek zjistili, jak funguje raketový motor, proč horkovzdušné balóny létají, jak se potápí
ponorky ... Mohli vidět výrobu malé i větší rakety, nafukování balónků pomocí limonády, sfoukávání svíčky oxidem
uhličitým a další pokusy. Vystoupení si kladlo za cíl nejen žáky pobavit, ale především žákům vysvětlit podstatu a
příčiny překvapivých jevů, které právě viděli. Vystoupení dále doplnily dílničky, kde si mohly děti vyrobit např.
kaleidoskop.
Tato zábavná i naučná science show vzbudila u žáků velké nadšení. ☺
Mgr. Kateřina Hrubá

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

Výroba jogurtu v MŠ
Dne 17. 12. 2021 se v naší mateřské školce
uskutečnila interaktivní beseda nejen o výrobě
jogurtu. Řeč byla také o zvířatech, která dávají
mléko, kde žijí, co žerou, včetně ukázek vzorků
sena, slámy a obilí. Děti se dozvěděly, kdy se
mléko vytváří, jak se dojí krávy, jak se mléko
dále zpracovává, jaké všechny výrobky se z něj
dělají. Kompletní výrobu jogurtu si přímo samy
vyzkoušely. Střídaly se při míchání jogurtu,
měřily teplotu, nakonec naběračkou nalévaly
jogurt do skleničky. Jogurty si děti odnesly domů,
kde už si je dozdobily podle své chuti. Výroba
jogurtu se dětem líbila, byly nadšené a věřím, že
jogurty byly vynikající.
Hana Němcová
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PEXESIÁDA V ŠD
V pátek po Vánocích 7. ledna 2022 poměřilo své síly 22 žáků školní
družiny v soutěži s názvem „Pexesiáda“. V náročné soutěži si žáci
procvičili nejen svou paměť - ale i schopnost soustředit se. Při hře bylo
nutné zapamatovat si obrázky – a především také místo, na kterém se
nachází. Potom už byl úkol zcela jasný - získat co nejvíce stejných
obrázkových dvojic. Počet získaných dvojic se poté zapisoval.
Vítězové si odnesli diplom a sladkou odměnu. První místo v I. kategorii
získal Mikuláš Mokráš z 2. třídy a ve II. kategorii si první místo
vybojoval Tomáš Komárek ze 4. třídy.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! ☺
Ester Medková, DiS.

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

Piškvorkový turnaj v ŠD zná své vítěze!
Ve čtvrtek 20. 1. 2022 neskončilo pro 24 dětí vyučování jako obyčejně posledním zvoněním… V odpoledních
hodinách se totiž některé děti zúčastnily velmi oblíbeného turnaje v piškvorkách. Křížky a kolečka, ano, na děti čekala
další soutěž v přemýšlení. Cílem soutěže bylo poskládat pět symbolů v řadě. Piškvorky u dětí rozvíjejí logické
uvažování a soustředění - a to zábavnou formou. A jak to celé dopadlo?
I.

oddělení: 1. Štěpán Komárek, 2. Nikolas Kurka, 3. Sofie Zipsová

II. oddělení: 1. Tomáš Komárek, 2. Maruška Obrusníková, 3. Jakub Saidl a Filip Nevřela
Vítězům gratulujeme a ostatním dětem děkujeme za účast! ☺
Ester Medková, DiS.
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Školní kolo recitační soutěže
Ve středu 26. 1. 2022 proběhlo v jazykové učebně školní kolo recitační soutěže. Účast byla hojná a žáci byli na svá
vystoupení pečlivě připraveni. Porota to s hodnocením neměla vůbec jednoduché. V jednotlivých kategoriích
postupují do okrskového kola tito recitátoři:
I. kategorie
Štěpán Komárek (2. tř.)
František Tvrdý (2. tř.)
Maxim Baránek (1. tř.)
II. kategorie
Hedvika Hluchníková (5. tř.)
Jan Stříbný (4. tř.)
Lucie Vaníčková (5. tř.)
III. kategorie
Dominik Nevřela (7. tř.)
Nela Býmová (6.tř.)
Ema Latková (6. tř.)
Okrskové kolo recitační soutěže proběhne 14. 2. 2022 v Rytířském sále zámku Kravaře. Věřím, že naši šikovní žáci
budou dobře reprezentovat sudickou školu.
Mgr. Lenka Sniegońová
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Lyžařský kurz 30. 1 – 4. 2. 2022
Letošní lyžařský kurz se již tradičně uskutečnil v Karlově v pohoří Jeseníky. Výjimkou bylo ubytování, které bylo
v penzionu Eden. Počasí nám letos moc přálo a mohli jsme si užít opravdovou zimu plnou sněhu. Ubytování bylo
úžasné, pokoje, možnosti trávení volného času i stravování bylo skvělé. Na sjezdovky nás vozil ski bus, takže i
problém s delší vzdáleností od svahu byl vyřešen. Kromě samotného lyžování se žáci zúčastnili různých týmových a
stmelovacích her, kvízů, her na sněhu, stolního tenisu a mnoho dalšího. I přes veškeré problémy před odjezdem
mohu říct, že letošní lyžák byl zase opravdu nezapomenutelný
a budeme na něj moc rádi vzpomínat.
SOUTĚŽE NA LYŽAŘSKÉM KURZU
SLALOM NA LYŽÍCH:
1. místo: Vít Halfar
2. místo: Martin Komárek
3. místo: Štěpán Mac
4. místo: Mikuláš Prasek
NEJLEPŠÍ DÍVKA VE SLALOMU: Eliška Vaníčková
SOUTĚŽ O NEJLÉPE UKLIZENÉ POKOJE:
Pokoj č. 210 Eliška Vaníčková, Lillian van der Laan, Tereza Hluchníková
Pokoj č. 211 Lucie Današová, Gabriela Slaninová
TÝMOVÉ SOUTĚŽE: Vítězné družstvo tým ORIGOŠI:
Kapitán: p. uč. Petra Poštulková, Tereza Hluchníková, Eliška Vaníčková, Lillian van der Laan, Michal Mrva, Sebastián
Majer, Lucie Današová, Martin Stanke
Mgr. Ondřej Pekárek
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20.ledna 2022

„Bo stále trvá zima a venku se dříve stmívá,
být vidět je bezpečné a prima!“
Zimní období sebou nese z pohledu provozu na pozemních
komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Později se rozednívá a
dříve se stmívá, což může být pro chodce a cyklisty rizikový čas.
Viditelnost můžeme charakterizovat jako vzdálenost, ve které řidič
stihne zaregistrovat překážku.
Na co by tedy měli myslet chodci, cyklisti a v neposlední řadě také
řidiči, než vyrazí na cesty?
Stále se najde mnoho lidí, kteří podceňují
fakt, že při vhodně zvoleném oblečení,
které je opatřeno reflexními prvky,
mohou zvýšit svou viditelnost a
eliminovat riziko kolize s vozidlem. Jak
být nejlépe viditelný pro řidiče? Klíčem je kvalita a dostatečně velká plocha reflexního
prvku. Na trhu je velká škála cenově dostupných reflexních předmětů (přívěšky, pásky,
zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexních prvků, nejlépe na pohyblivou část těla,
zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost 200 metrů.
Také řidič motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně, být pozorný a
především soustředěný na jízdu. Zimní období sebou přináší sněžení, deště, inverzi,
mlhy a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Prodlužuje se také brzdná dráha.
Jestliže auto zastaví na suché vozovce z rychlosti 90 km/h na cca 70 metrech, na
zamrzlé vozovce se může brzdná dráha prodloužit až na čtvrt kilometru.
Viditelnost nepodcenili také policejní preventisté Moravskoslezského kraje. V předešlých dnech
upozorňovali chodce na Ostravsku,
Opavsku, Novojičínsku, Karvinsku, a
také Frýdecko-Místecku na nutnost
používání reflexních prvků. Informace
z bezpečnostní akce naleznete v odkazu:
https://www.policie.cz/clanek/dopravne-bezpecnostni-akce-975666.aspx
Krajskéředitelství policie Moravskoslezského kraje
komisař oddělení prevence
por. Bc. Martina Jablońská
tel.číslo: 727942694
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Z obecní kroniky
Paul Wilpert, červenec 1995

Baroni von Eichendorf a jejich vztahy k Sudicím (pokračování)
Teď opět ke „kravařské“ linii. V zájmu přehlednosti zde budou představeni jen přímí potomci.
Po Hartwigu Erdmanovi následovali ve vlastnictví majetku Kravař, Kout a Sedlic jeho syn:
Ferdinand Burghard
nar. 16.02.1657 v Sedlicích
zemřel 27.09.1699 v Kravařích
Byl císařským knížecím radou a majitelem zemských práv krnovského knížectví. Po něm následoval:
Johann Rudolf Franz
v Kravařích, Koutech a Vrbce
nar. 10.03.1687 v Kravařích
zemřel 10.11.1750 v Kravařích
Je stavitelem kravařského zámku (1721). Tento zámek stavěli žáci I.B. Fischera von Erlach nebo K.I.
Dientzenhofera. Zámek je zrenovován opět ve staré kráse. J. Rudolfův erb Eichendorfů je namalován v osmém
svazku krnovské zemské desky.
Trvalých zásluh dosáhl Johann Rudolf jako vrchní zemský komoří krnovského knížectví od roku 1724 do roku
1738 vypracováním karolingského katastru. Protože je tento ještě i dnes k dispozici, existuje možnost přesně zjistit a
vykázat také sudické pozemkové vlastnictví.
Tento karolingský katastr byl v tehdejší době znamenitým počinem.
Po něm následoval jeho syn:
Rudolf Johann Joseph Dominik Anton
v Kravařích, Koutech a Vrbce
nar. 03.08.1711 v Kravařích
zemřel 11.01.1767 v Kravařích
Je to dědeček básníka Josepha von Eichendorffa. Jeho bratr Gottlieb Leopold Joseph Johann měl obzvláště úzké
vztahy k Sudicím, neboť se oženil v Sudicích s Annou Engelbertou baronkou von Henneberg. Je zakladatelem
Tworkovské linie Eichendorffů.
Syn Rudolfa Johanna byl Adolf Theodor Rudolf, otec básníka, který zdědil Lubowice, Radošov, Toszek a
Sedlice.
nar. 09.01.1756 v Kravařích
zemřel 27.04.1818 v Lubowicích
Rozličné vztahy Gottlieba Leopolda von Eichendorff v Sudicích stojí za to, aby se zde o nich něco obšírněji
pojednalo. Jak již bylo zdůrazněno, byl Gottlieb Leopold mladším bratrem Rudolfa Johanna, dědečka Josepha von
Eichendorff.
Ten se narodil dne 19.10.1727 v Kravařích a zemřel dne 16.10.1768 v Tworkově. Nechal si vyplatit část dědičného
podílu a koupil za to Tworkovský majetek. U A. Weltzla čteme: „Gottlieb uzavřel dne 01.10.1752 se svým starším
bratrem Rudolfem Johannem dědickou smlouvu, podle níž mu poskytuje panství Kravaře za polovic odhadní ceny
(260 000 guldenů) a za stejnou sumu (130 000) koupil dne 26. listopadu 1752 panství Tworkov, ke kterému patřil
Ellgoth, Bukow a Kamin.“35
Stal se zetěm Sudického pána Gottlieba barona z Hennebergu.
„Do druhého manželství vstoupil baron dne 26. dubna 1757 s Annou Engelbertou, dcerou Gottlieba barona
z Hennebergu a Aloysie hraběnky Zelecke v Sudicích. Prelát, kustod kolegiálského kláštera v Ratiboři, Johann von
Eicke spojil v přítomnosti obce a jednoho bratra nevěsty pár ve farním kostele v Sudicích. V následujícím roce nechal
pán ve vsi postavit sochu svatého Jana Nepomuka, kterou posvětil velekněz Josef Rosali z Janovic; financoval také
věčné světlo před velkým oltářem na jehož provoz převáděl ročně 20 guldenů z důchodové pokladny.“36
Gottlieb zemřel dne 16. října 1768; vdova ho přežila o 7 let.
Dědicem se stal jediný syn Johann Friedrich von Eichendorff, vnuk Gottlieba barona von Henneberg v Sudicích.
Bylo mu právě 8 let a tak se stal baron von Henneberg jeho poručníkem (pokřtěn 06.11.1760 v Tworkově). Stojí ještě
za zmínku, že Friedrich půjčil svému bratranci Adolfu, otci básníka Josepha von Eichendorff 12 000 talárů na nákup
Lubovic.
Tworkovští Eichendorffové byli velice zámožní a vážení.

35
36

Tamtéž: S.47
Tamtéž: S.50
Pokračování na str. 11
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Při dědičném zemském slibu věrnosti krále Friedricha Wilhelma II. ve Vratislavi dne 15.10.1786 byl přítomen
Johann Friedrich. Dostal z Berlína od krále 5 dní poté hodnost komořího. Johann Friedrich se oženil dne 24.06.1787
v Hunen s Marií Annou komtesou z Hoverden. Svědky byli Eugen baron z Hennebergu v Sudicích a Benešově, Karl
von Hayn a Aloysia baronka z Hennebergu v Sudicích. Koupil ihned po svatbě panství Šilheřovice, ke kterému patřily
vesnice Koblov, Antošovice, Markvartovice, Hať a Darkovice s několika dvory. Tak teď byli sjednoceni pod jednou
vládou dva velcí pánové areálem knížete Lichnovského.
1781 zdědil Johann Friedrich von Eichendorff od dědečka Gottlieba barona von Henneberg na Sudicích 6400
guldenů a dostal také podle testamentu, 2. února 1790 zemřelé babičky Aloysie baronky von Henneberg na Sudicích,
1000 guldenů.
Z výsledků zkoumání se lze domnívat, že Kravařská, stejně tak jako i Tworkovská a dokonce i Lubowická linie
rodu Eichendorffů měla přímé vztahy k Sudicím. Tyto trvaly po 3 staletí v různých obsazích až k přímým
příbuzenským vztahům, a proto mohlo být o nich pojednáno v tomto článku jen skicovitě a výhradně
z lokálněhistorického pohledu.
Rod baronů von Eichendorff přinesl mnoho osobností, kteří jako zemědělci, vysocí správní úředníci, básníci a
mecenáši kultury, učili vynikající věci. Většina členů rodu Eichendorffů byli také konfliktivními osobami, kteří vyvolávali
ve svém feudálním způsobu myšlení a činění sociální konflikty, jako v Kravařích a Tworkově.37
Baroni von Eichendorff patřili ke vzdělaným feudálům. Již wallensteinský jízdní mistr Jakob von Eichendorff
jakožto zemský hejtman používal ve své úřední činnosti stejně jako v osobním životě vedle sebe němčinu a češtinu,
s lidmi na panství Kravaře mluvil moravsky. Tento jazykový společenský styk používalo více Eichendorffů. Také
básníku Josephu von Eichendorff bylo vratislavským gymnáziem potvrzeno, „jak výborně ovládá domovský jazyk této
oblasti, tedy polštinu a moravštinu.“38
Velké statkářské rodiny určovaly po mnoho desetiletí společenský, hospodářský a sociální život většiny míst
„Hlučínska“. Baroni von Eichendorff, knížata
Lichnovští a baroni von Rotschild. Všechny tři
měli vztahy k Sudicím. Zástupci těchto tří rodin
zanechali trvalé stopy v místních dějinách
vesnic „Hlučínska“. Bylo by proto velice
doporučitelné, zabývat se také blíže těmito
rodinami tak, jak to už udělal Augustin Weltzel
ve svých dílech v minulém století.

37

Stutzer
Dietmar:
Die
Verwaltungsgeschichte, die wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse in Oberschlesien und im
Fürstentum Troppau – Jägerndorf 1620 – 1820,
dargestellt am beispiel der Familie Eichendorff.
Laumann – Verlag Dühnen 1983
38

Scholtis August: Ein Herr aus Bolatitz
Paul List Verlag München 1959, S.72

Pokračování příště
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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 2022 –
možnost placení v hotovosti - do konce června 2022 !!!
Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2022 620,- Kč/osoba
– je nutné uhradit nejpozději do 31.8.2022 !!!
Bezhotovostně na účet obce – 1649306359/0800, variabilní symbol – 1345(č.p.),
(příklad – dům s č.p. 20 – 134520)
Poplatek za psa v roce 2022 –
- 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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Okénko naší farnosti

Jak se žije a studuje v semináři?
Na úterý 1. února 2022 připadl den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře v Olomouci a naší
farnosti. U této příležitosti byla uspořádána zajímavá beseda na téma „Jak se žije a studuje v semináři“. Pozvání o.
Aleše Písařovice přijali P. Jakub Lasák, P. Lukáš Jambor, P. Jan Szkandera a jáhen Karel Honka.
Po adoraci a modlitbě v kostele se přítomní věřící a pozvaní hosté přesunuli do sálu na faře, kde v neformálním
duchu pokračovala beseda farníků s pozvanými hosty. Úvodem P. Aleš Písařovic představil jednotlivé hosty: P.
Lukáše Jambora, který nyní působí ve Slušovicích a na (CMTF) teologické fakultě v Olomouci, kde vyučuje nejen
bohoslovce, obor pastorální teologie; P. Jakuba Lasáka, který studoval v Arcibiskupském kněžském semináři od roku
2013, jáhenské svěcení přijal 22.6.2019 a kněžské svěcení přijal 27.6.2020 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
a v současné době je kaplanem ve farnosti Kravaře; jáhna Karla Honku z farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě,
který jáhenské svěcení přijal 19.6.2021. Přípravu na přijetí svátosti kněžství zahájil v Teologickém konviktu
v Olomouci a studiem na Teologické fakultě Univerzity Palackého, část teologických studií absolvoval i v zahraničí, v
Irsku. Po jáhenském svěcení vykonává duchovní povolání ve farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí, kde působí také v
Diecézním centru mládeže.
Čtvrtý host, který přijal pozvání, byl P. Jan Szkandera, který v Sudicích působil jako farář v letech 2001 – 2005,
přišel na besedu o něco později, o to vřeleji však byl přivítán, neboť jeho působení v Sudicích zanechalo mezi lidmi
výraznou stopu. Bohosloví studoval v Litoměřicích, v Lublinu studoval spirituální teologii a jako spirituál působil
nejdříve na církevní škole v Kroměříži a pak 14 let byl spirituálem v semináři v Olomouci. Od 1.7.2019 působí jako
farář ve farnosti Kravaře.
Poté už došlo na zvídavé otázky publika, kterých zajímalo, jak a kdy dospěli k rozhodnutí dát se na kněžskou
dráhu, co na to říkali jejich rodiče, jejich blízcí, přátelé a kamarádi. Kdo ovlivnil jejich rozhodnutí, jak těžké bylo
studium teologie, jaké to bylo na kolejích, jak trávili svůj volný čas, jaké bylo jídlo a další, někdy úsměvné dotazy.
Hosté však na všechny otázky dovedli ke spokojenosti všech odpovědět, jak je např. potrápilo studium filosofie, jak
během studií vzniklo mezi nimi hluboké přátelství, ze kterého čerpají stále, jejich aktivity v různých oblastech. Své
vyprávění doplnili fotografiemi ze semináře, studia v zahraničí ad.
Z celého povídání vyznělo, že k rozhodnutí dát se na duchovní dráhu, dospěli sami, z jejich pohledu bylo zřejmé,
že jsou šťastni, vyrovnaní a spokojení. Na jejich tvářích byla vidět také radost, že přítomné jejich vyprávění zaujalo, a
ještě při malém občerstvení, které bylo připraveno nakonec, se příjemně s nimi povídalo.
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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

Str. 16

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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