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Slovo starosty:   

 
Vážení spoluobčané, milí přátelé! 
Nikdy bych nevěřil tomu, že v dnešní době může začít válka. Bohužel, stalo se tak a není to daleko 
od nás, kde denně umírají nevinní lidé. Nezbývá než se modlit a doufat, že to brzy skončí. 
V současné době se konají různé sbírky, ale zatím je nejvíce třeba finance a ubytování pro 
potřebné, kteří utíkají ze své rodné vlasti a hledají azyl v cizích zemích. Buďme jim tedy nápomocni, 
jak každý umí. Bohužel válka se také týká přímo nás. Po nárůstu cen energií v závěru loňského 
roku, se problém se začátkem války ještě prohloubil. Kromě energií rostou i ceny benzínu a s tím 

budou spojeny i další komodity, jako jsou potraviny a další nám potřebné věci. 
     Konec února a začátek března byl ve znamení nočních a ranních mrazů, kdy se teploty pohybovaly i kolem mínus 
sedmi stupňů. V pátek ráno 4.3.2022 začalo sněžit a zem se na chvíli schovala do bílého hávu, který ovšem během 
dne roztál a zbyly jen náznaky toho, že zase padal sníh. Další týden bylo spíše bezvětří a počasí spíše průměrné, 
v noci mrazy - dokonce v pátek 11.3.2022 ráno mínus devět stupňů. Víkend už byl ale krásně slunečný a další dny 
v půli března byly slunečné. Dokonce jsem už viděl létat žluťásky a kolem Sudic se pohybovaly labutě. V noci z 15. na 
16.3.2022 byl celonoční déšť, který aspoň trochu zavlažil pole a zahrady. Pak opět svítilo sluníčko a v noci byl mráz. 
V neděli 20.3.2022 v 16.33 hod. už přišlo jaro, krásný slunečný den a také první jarní den, který už trval 12 hodin a 
deset minut a den zvítězil nad nocí. Hezké počasí vydrželo skoro do konce března, kdy se ochladilo a 1.4.2022 už byl 
zase všude sníh. Ochladilo se a celý první dubnový víkend byla zima. První týden v dubnu bylo aprílové počasí, 
v týdnu před Velikonocemi pak bylo krásně slunečno. O velikonočním víkendu se zase ochladilo a byly ranní mrazíky. 
V poslední dubnový víkend bylo v sobotu hezky a celkem teplo, ale v neděli už zase přišlo ochlazení a také déšť, 
který nás pak doprovázel do konce dubnových dnů. 
     Také se musím vrátit k čapímu hnízdu u kluziště. Čápi loni přilétli, hnízdo si vyzkoušeli a zase odlétli. Pan Večerek, 
který bydlí hned vedle kluziště přes potok, přišel s nápadem, že by se mělo hnízdo ještě lépe vyplnit. Domluvili jsme 
se a zaměstnanci obce s plošinou hnízdo sundali. Pan Večerek je vypletl proutím a vyskládal hrubou vrstvou mechu. 
Hnízdo pak zaměstnanci opět usadili na sloup a nyní budeme čekat, jestli se třeba nějakým čápům zalíbí. Bylo by 
krásné mít zase v Sudicích zahnízděnou čapí rodinku. 
     I letos se naše obec připojila k celosvětovému happeningu Hodina Země, je to 
každoroční mezinárodní akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na 
změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace 
k zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Akci vymyslel Světový 
fond na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney 
v Austrálii. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do 
kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce 
rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 
2010 se koná i v České republice, kde ji koordinuje Ekologický institut Veronica. 
     V pátek 25.3.2022 se konalo na obecním úřadě vítání občánků. Díky pandemii koronaviru se tato akce naposledy 
konala v roce 2019. V roce 2020 jsme všem roznesli dárečky - akce se nekonala a letos jsme se konečně mohli vidět 
na živo i bez roušek. Za dva roky jsme tak přivítali třináct nových občánků naší obce - pět holčiček, osm chlapečků. 
Měli jsme krásné kulturní vystoupení dětí ze základní školy a pak už se předávaly dárečky. Že bylo dětí hodně a že 
přišli i se svými sourozenci, vypadalo to v zasedací síni jako ve školce. Bylo to příjemné setkání s nejmladší generací 
naší obce. 
                                                                                                                                                                                                    pokračování na str. 2 

www.obec-sudice.cz 

https://www.veronica.cz/
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
                                                                                                                                                                                                                                                

     V neděli 3.4.2022 jsme opět v Sudicích vítali jaro. Bylo chladné až 
mrazivé odpoledne, přesto se nás sešlo šestnáct a prošli jsme se obcí, kdy 
jsme Morenu zapálili a vhodili do vody na kluzišti. Letos připravili Morenu 
zaměstnankyně obce a moc se jim povedla. Děkuji všem, kteří se byli s nám 
projít. Nakonec dostali všichni nějakou tu sladkost a taky jsme si dali něco 
ostřejšího na zahřátí.  

     Na velký pátek 15.4.2022 
jsme si u památníku osvobození 
s tankem T34 připomněli 
osvobození Sudic, vstup České 
armády na Československé 
území a zahájení Ostravské operace. U památníku byli zástupci naší 
obce, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania a 

ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plk. gšt. Ing. Jaroslav Medek. Celkem se akce účastnilo kolem 
padesáti hostů, kteří si připomněli 77. výročí osvobození a konec II. Světové války. 
     Během jarního úklidu zaměstnanci naší obce vysbírali příkopy kolem cest v našem katastru a nasbírali více než tři 
vlečky odpadu, který nezodpovědní lidé naházeli do příkopů. Další odpad pak vysbírala základní škola, která se tak 
přidala k akci Den země v pátek 22.4.2022. Nakonec se přidali i jednotlivci z řad našich spoluobčanů, kteří se svými 
dětmi prováděli úklid okolí naší obce. Všem děkujeme. 
     Když jsem začínal psát první řádky tohoto vydání, začal jsem psát o válce. Bohužel tato situace se nezměnila a na 
východě stále umírají nevinní lidé. Přejme si společně, aby toto šílenství už přestalo a rozhostil se tam mír. 
     Tak nám uběhly první čtyři měsíce tohoto roku, válka jako by dala zapomenout na koronavirus a aspoň v tomto 
směru se nám dýchá trochu lépe. Doufám, že se společně setkáme na obecních akcích a že se nám zase po dvou 
letech podaří potkat se na Sudickém odpustu, který by měl být plný zajímavých překvapení.  
     Přeji nám všem do dalšího období úspěchy v práci, relax při volných dnech, pohodu, štěstí, zdraví, a hlavně 
žádnou válku. 
 
Citát: Nikdy neporovnávejme svou životní cestu s někým jiným. Ta cesta je naše a nejde o soutěž. 
  
                                                                                                                                                           Petr Halfar starosta 
  
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

 Vítání občánků 
 

V pátek 25. března 2022 proběhlo na Obecním úřadě v Sudicích vítání nově narozených dětí v r. 
2020 a 2021. Maminkám starosta předal finanční dar, kytičku a dětem malou pozornost. Všem 
dětem popřál hodně štěstí a zdraví do nového života. 
Přivítali jsme celkem 13 dětí – 5 holčiček a 8 chlapečků spolu se svými rodiči. 
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Slovo starosty:   

 
Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům 
 
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv 
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče 

voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc děkujeme! 
 
Spoluobčanům 

- za zametání, úklid chodníků a cest 
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, cvičení, školení  
- 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  
- 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 
 
 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

Akce na další období: 
  

V úterý 10.5.2022  - Vystoupení ke Dni matek v ZŠ a MŠ Sudice 
Ve čtvrtek  12.5.2022 od 12:30 – 16:00 hod.  – Zápis do MŠ.  
V sobotu 28.5.2022  - Den dětí v Sudicích 
V sobotu 28.5.2022  - Kácení máje od cca 18:00 hod., na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice 
V pátek 3.6.2022  - Smažení vajec od 17:00 hod., na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice a rodiče 
V pátek 3.6.2022  - Pasování předškoláků v MŠ Sudice v 16:00 hod. 
Víkend 25. a 26.6.2022  - Sudický odpust. Svátek patrona římskokatolického kostela. V Sudicích na náměstí po oba 
dny kolotoče, cukrová vata, cukroví, domácí speciality, pečená kýta, makrely, langoše, placky, vařená žebra atd. V 
sobotu karneval s Golden Hits, ohňostroj, v neděli DJ, kulturní vystoupení a různá překvapení či hry pro děti i dospělé. 
Ve čtvrtek 30.6.2022  - Rozloučení s žáky 9. třídy na OÚ v Sudicích  
 

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  
 

Bolatice B – Sudice 10:3, branky hostí: T. Zips, L. Levák, T. Riemel 
Sudice – Šilheřovice 3:2, branky domácích: T. Riemel, D.Havranke, M. Pitra 
Bělá – Sudice 5:0 

                        Rozlosování - jaro 2022 

3.4. NE 15:30 Sudice vs. Strahovice "B" 

9.4. SO 15:30 Bolatice "B" vs. Sudice 

17.4. NE 16:00 Sudice vs. Šilheřovice "B" 

24.4. NE 16:00 Bělá vs. Sudice 

1.5. NE 16:30 Sudice vs. Dolní Benešov "B" 

7.5. SO 16:30 Štěpánkovice "B" vs. Sudice 

15.5. NE 16:30 Sudice vs. Kobeřice "B" 

22.5. NE 16:30 Hněvošice vs. Sudice 

29.5. NE 17:00 Sudice vs. Darkovičky "B" 

4.6. SO 17:00 Kozmice "B" vs. Sudice 

12.6. NE 17:00 Sudice vs. Hať "B" 
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Čapí hnízdo v Sudicích  ▼ 
 

 

Na Velikonoční neděli to již vypadalo, že čápi letos v Sudicích opravdu zahnízdí. Krátce před Velikonocemi kroužili a 
váhavě si prohlíželi letos nově upravené hnízdo, brouzdali ve vodě na kluzišti. V neděli v podvečer si hnízdo sami 
upravovali, samička si vyzkoušela, jak se na hnízdě sedí a také bylo možno sledovat jejich čapí námluvy a slyšet čapí 
klepot. Dokonce v noci z neděle na Velikonoční pondělí na hnízdě nocovali.  
 
Co bylo příčinou, že v pondělí během dopoledne odletěli a už se nevrátili, nevíme. 
 
Možná hluk způsobený procházejícími pod hnízdem nebo děti, které čápa dopoledne honily z vody. Buďme 
ohleduplní! Rodiče, poučte děti, aby se chovaly klidně a zpovzdálí je tiše sledovaly, dokud se nezahnízdí, pokud se 
letos ještě vrátí. Je už to však málo pravděpodobné. 
 

 

 

 

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

 

 

Rekonstrukce sítě NN na ul. Na Angru  ▼ 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     
 

Abeceda peněz  
 
Finanční gramotnost na školách podporuje projekt České spořitelny – Abeceda 
peněz. Učí děti rozumět světu financí, poznat hodnotu peněz a hospodařit s nimi. 
V současné době je určen žákům 2. a 4. tříd základních škol, kterým otevírá svět financí zážitkovou formou. Na naší 
škole se tento program finančního vzdělávání uskutečnil 1. 2. 2022. Žáci se seznámili se základními pojmy a 
pravidly při osobním či rodinném hospodaření s penězi, zopakovali si rozdíl mezi příjmy a výdaji, vysvětlili si, co je to 
vyrovnaný, schodkový a přebytkový rozpočet a k čemu slouží. Plnili úkoly v interaktivních cvičeních a pracovních 
sešitech, které od České spořitelny dostali. Znalosti, které žáci během programu získali, budeme dále rozvíjet 
v hodinách matematiky a také budeme pokračovat v dalších aktivitách projektu.  
                                                                                                                                                        Mgr. Kateřina Hrubá 

  
 

 

 

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

 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM  
 
4. března 2022 navštívilo naši mateřskou 
školu mobilní planetárium. Velký kopulovitý 
stan postavený v naší třídě byl pro děti 
velký zážitek. Děti zhlédly 3 výukové 
programy. První program byl o planetách a 
sluneční soustavě.  Druhý program Se 
zvířátky do vesmíru a třetí Jak Měsíc 
putoval ke Slunci na návštěvu. Vyprávěné 
pohádkové příběhy o tom, proč Měsíc na 
obloze mění svůj tvar, jaká existují měsíční 
znamení, co je to sluneční soustava, jak 
startuje raketa do vesmíru a mnoho 
dalšího. Děti byly zvídavé, nadšené 
z netradičního pojetí programu a měly 
spoustu otázek na lektorku. 
                                    Radka Malchárková  

Pořad je oblíbený zvlášť u těch 

nejmenších, protože si pak zvědavě 

navzájem povídají, v jakém se kdo 

narodil znamení. 
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POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY 
 
V pátek 18. 3. proběhl ve SKI Areálu Klobouk-Karlov p. Pradědem již 6. ročník lyžařského závodu základních škol 
v okresu Opava. Poprvé i v zastoupení našich žáků. Mezi 180 závodníky se tak objevil Vítek Halfar (6. tř.) a Eliška 
Vaníčková (8. tř.). Každý soutěžil ve své věkové kategorii.  
Závod byl doprovázen krásným slunečným počasím. Všichni závodníci si nejprve projeli závodní trať. Závod se jel na 
dvě kola. Do druhého kola postoupilo pouze nejlepších 60 dětí spolu s našim Vítkem Halfarem. Vítkovi se nakonec 
podařilo celkově obsadit 6. místo z 31 závodníků! Velká gratulace ke krásnému úspěchu! Elišce na trati vznikly menší 
technické problémy, kterým bohužel odpovídal i čas. Ale nevadí! Příště to bude určitě lepší!  
Po celou dobu byl přítomen dokonce olympijský medailista a mistr světa ve skocích na lyžích Jaroslav Sakala. Pro 
všechny děti bylo připraveno občerstvení a spousta věcných cen. Bohatě oceněn byl opravdu každý. Ceny předával 
primátor města Opavy Tomáš Navrátil.  
Lyžařský závod se celkově moc vydařil a pevně věřím, že příští rok se tu opět sejdeme v mnohem větším zastoupení.  
                                                                                                                                                 Mgr. Veronika Truparová 

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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PRO UKRAJINU 

 

ZŠ a MŠ Sudice moc děkuje všem dětem, jejím rodičům, prostě všem dárcům, kteří přispěli jakoukoli věcí 
do Humanitární sbírky pro Ukrajinu, která se ve škole uskutečnila od 8. do 11. března. Potřebné věci jsme dodali do 
jedné opavské organizace, která je dál rozváží, podle potřeby, do konkrétních ubytoven na Moravě (Branka, 
Podhradí, Šumperk, Olomouc, …).         
Děkujeme moc za vaši štědrost! 
                                                                                                                                                      Mgr. Pavla Němcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    Ukrajinské maminky s dětmi v Brance 
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Divadelní představení Mrazík  
 
Všichni známe pohádku o hodné a pracovité Nastěnce, pohledném a pyšném Ivanovi, zlé maceše, rozmazlené a 
nepěkné Marfuše ...  Společně s nimi a dalšími pohádkovými bytostmi se v pátek 18. 3. 2022 žáci 2. a 3. třídy 
přenesli do mrazivé zimy, kde vládne kouzelná berla Mrazíka. Ve Slezském divadle v Opavě žáci zhlédli divadelní 
představení Mrazík.      
Krásná podívaná plná veselých scének, písní a úžasných kostýmů sklidila u dětských diváků velký ohlas a všichni 

jsme na konci hercům bouřlivě zatleskali. Obohaceni o nezapomenutelný divadelní zážitek jsme odjížděli domu.        

                                                                                                                                                      Mgr. Kateřina Hrubá  
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FLORBALOVÝ TURNAJ TŘÍD  
 
Zase po roce proběhl na naší škole florbalový turnaj určený všem třídám. První hrací den patřil žákům nižšího stupně, 
kteří hráli 2 x 4 minuty. Druhý den si zahráli starší žáci a ti hráli 2 x 6 minut. Velké překvapení se stalo v turnaji nižšího 
stupně, kde 3. třída vyhrála všechny své zápasy a obsadila první místo.  Na vyšším stupni ani jednou nezaváhala 9. 
třída a zaslouženě si dokráčeli pro prvenství v tomto turnaji. 
Výsledky turnaje nižší stupeň:   Výsledky turnaje vyšší stupeň: 

1.      3. třída        1.  9. třída 

2.      5. třída     2.  6. třída 

3.      2. třída     3. 8. třída 

 
Individuální ocenění nižší stupeň: 
Nejlepší hráč turnaje: MATĚJ UVIRA 
Nejlepší hráčka turnaje: LUCIE VANÍČKOVÁ 

Nejlepší brankář turnaje: TOMÁŠ SEIBERT 
Individuální ocenění vyšší stupeň: 
Nejlepší hráč turnaje: MICHAL MRVA 
Nejlepší hráčka turnaje: ELIŠKA VANÍČKOVÁ 
Nejlepší brankář turnaje: MARTIN RIEMEL 
Nejlepší střelec celého turnaje: VÍT HALFAR 
 
 
 
Mgr. Ondřej Pekárek 
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TURNAJ VE VYBÍJENÉ V PÍŠTI 
 
Konečně jsme se dočkali. Série našich soutěží čtyř škol zase pokračuje a tentokrát jsme začali v Píšti na tradiční 
vybíjené. Turnaj byl určen pro žáky šestých tříd. Hrálo se po dobu 12 minut a hrál každý s každým. Některé školy 
měly dva týmy, takže jsme si zahráli 5 zápasů. Všechny zápasy se nám podařilo vyhrát a tím pádem jsme obhájili 
první místo z loňského roku.  
Pořadí týmů: 

1. ZŠ SUDICE 

2. ZŠ PÍŠŤ RŮŽOVÍ 

3. ZŠ BOHUSLAVICE 

4. ZŠ CHUCHELNÁ 6. TŘÍDA, ZŠ CHUCHELNÁ 5. 

TŘÍDA, PÍŠŤ ČERNÍ 

Naši školu reprezentovali: Josef Halfar, Vít Halfar, Samuel 
Majer, Eliáš Václavík, Lucie Vaníčková, Martina Paciorková, 
Ema Latková, Nela Býmová, Desirée Palombino, Nikol Černá 
Žákům děkujeme za úžasnou reprezentaci školy ☺  
Mgr. Ondřej Pekárek 
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Včelky  
Ve čtvrtek 17. 3. 2022 mohli žáci 1. - 5. třídy pod vedením praktikující včelařky, 
Mgr. Michaely Lokočové, nakouknout do včelího světa prostřednictvím 
vzdělávacího programu Včelky. Kromě přiblížení života včel se žáci seznámili 
s vývojem včely a členy včelího společenství. Prozkoumali úl, jeho strukturu a 
k vidění byly nejrůznější včelařské pomůcky. Poznali činnosti včel, opylování, 
sběr nektaru či produkci vosku. Sladkou tečkou na závěr byla ochutnávka medu.  
Celý program byl poučný a zajímavý, dětem nabídl spoustu zajímavostí o životě 
tohoto pracovitého a inteligentního hmyzu.  
                                                                                                   Mgr. Kateřina Hrubá  
 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

VELIKONOCE 
  
Jak slavili Velikonoce naše babičky a dědečkové? 
Na Velikonoce se připravovali již celý týden před Velikonocemi. Naši předci dodržovali různé tradice a zvyky, které my 
už nyní nedodržujeme. Každý den v týdnu před Velikonocemi měli lidé pojmenovaný a dodržovali nějaký zvyk, který 
se k němu vztahoval. I my jsme si s dětmi některé zvyky ve školce zkusili. Začali jsme barevným týdnem, kdy se děti  
oblékly do dané barvičky, malovaly vajíčka různými technikami, vyzdobily školku, seznámily se s tradicemi a symboly 
Velikonoc. Děkujeme panu Buchtovi za krásného dřevěného zajíčka, kterého si děti vymalovaly a odnesly domů spolu 
se sladkou odměnou.  
                                                                                                                                                      Radka Malchárková 
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Alfred Divisch 

Johannes Bochenek (1831 – 1909) – malíř obrazů v Sudickém kostele 
 

Předmluva 
Interiér katolického kostela v Sudicích působí na 

návštěvníka svou gotickou architekturou. Jen několik 
obrazů zdobí tento kostel, všechny vynikající kvality, 
navržené a namalované Janem Bochenkem, který si 
svým malířským uměním postavil trvalý pomník. 

Jeho přítel, farář Ernst Jureczka v Sudicích (od 1897 
do 1945), ohodnotil v podrobné biografii život a práci J. 
Bochenka jako významného slezského malíře.39 Tato 
práce byla zveřejněna jako zvláštní otisk ze VII. svazku 
časopisu „Oberschlesische Heimat“, časopisu 
hornoslezského historického spolku. Byla přičleněna do 
sbírky dokumentů o Sudicích. Autor tohoto článku, Alfred 
Divisch, fotografoval při své návštěvě Sudic v červenci 
1995 malířovy obrazy; fotografie k tomuto článku 
pocházejí od něj. Obsah tohoto článku se opírá o 
biografii, kterou zveřejnil Ernst Jureczka. 

 

Johannes Bochenek 
Johannes Bochenek se narodil 2. května 1831 

v Hlučíně jako syn stolaře Andrease Bochenka a jeho 
matky Barbary, rozené Malik, jako třetí z osmi dětí. Již ve 
škole se živě zajímal o hudbu a umění. Maloval např. 
velice rád postavičky z jesliček pro štědrý večer. 
Johannes Bochenek se stal nejdříve stolařským učněm u 
svého otce. 

Jeho „malířská nátura“ mu ale nedala pokoj. 
V důsledku svého velkého nadání byl chlapec nápadný 
jako malíř. Portrétní malíř Stein, který objevil jeho talent, 
mu daroval knihu malíře Joh. Daniela Preiβlera (zemřel 
1737), ve které je představeno proporcionální učení. 

Pan Stein poradil Andreasovi Bochenkovi, aby poslal svého syna Jana na uměleckou akademii. Ten byl díky knize 
jen Preiβlera veden k malování. Brzy se stal ve městě a v okolí Hlučína známým jako skvělý malíř. Obkresloval, 
maloval na objednávku portréty a prodával je za 2 až 3 taláry. Společníkem a poradcem se mu stal soudní rada 
Jonas, pozdější ředitel soudu v Opole. Také ředitel zámku v Šilheřovicích si u něj objednal portrét a zaplatil za něj 6 
talárů. Díky soudnímu radovi Jonasovi byl Bochenek uveden také do Tworkovského zámku a poznal tam jednoho 
malíře z Vratislavi. Z Tworkova se dostal do Ratiboře a byl těmi co obdivovali jeho malířské umění, především na 
farách, přiměn k tomu, aby studoval na akademii. 

Sochař Johannes Jandra (1827 – 1875) z Darkoviček přemluvil J. Bochenka, aby nestudoval ve Vídni, ale 
v Berlíně na akademii umění. 8. září 1849 přišel Bochenek do Berlína a byl po zkoušce, ve které znamenitě uspěl, 
přijat na akademii umění. Dostával měsíčně 3 taláry „ministerské podpory“ a kromě toho si trochu přivydělával 
malováním a kopírováním muzejních obrazů. V Berlíně Bochenek poznal mnoho vzdělaných rodin. Často byl pozván, 
naučil se anglicky a francouzky a byl uveden kancléřským radou Riehlem do německé a světové literatury. Byl 
nápadný svým nadáním a byl upřednostňován a protěžován profesory, což mu mnoho lidí zazlívalo. Prof. Karl Begas, 
otec Reinholda Begase, byl nadšen jeho prácema a veřejně schválil jeho malířské umění. Joh. Bochenek získal 
vícekrát první akademickou cenu. Byl podněcován nejen kopírovat, ale komponovat také samostatně originály. 
Studoval díla Mengse, Sinckelmanna a Goetha. 

V roce 1856 Johannes Bochenek onemocněl. Přijel do Mariánských lázní, namaloval tam oltářní obraz v nově 
postavené protestantské kapli, ušetřil tímto své lázeňské výdaje a vrátil se mimo to s úctyhodným výdělkem do 
Berlína. V roce 1858 navštívil své rodiče v Hlučíně. 

 
 
39 Jureczka, Ernst: Johannes Bochenek, - ein schlesischer Maler 

Verlag des Oberschlesischen Geschichtsvereins, Kommissionsverlag von A. Wilpert, Groβ-Strchitz, Oppeln 1911 
 

  
                                   Pokračování na str. 10 
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V roce 1856 jel poprvé do Itálie a poznal tam velké italské mistry. Dostal se do víru rakousko-italské války a byl 
dokonce zajat jako špión. Podařilo se mu ale dokázat svou nevinu a vyvrátit podezření. Poznal v Mantově Barona de 
Culoz, který mu napomohl k rychlému propuštění z italské vazby. Poté navštívil J. Bochenek města Verona, Padova, 
Florencie, Benátky a konečně přišel až do Říma. Tam našel spoustu podnětů. Díky svému enormnímu nadání byl 
hned nápadný a vyhrál v jedné soukromé akademii dokonce při jedné sázce s italským malířem Andriolim první cenu. 
Tak se stal Bochenek také v Římě brzy známým malířem a dosáhl uznání všude, později také v Německu. 

Když se na své zpáteční cestě do Berlína zastavil v Norimberku seznámil se s Prof. Lenzem, přítelem jeho 
profesora Corneliuse v Berlíně. S profesorem Lenzem a několika jinými profesory se dostal do barevné společnosti a 
vstoupil do „Spolku pro antropologii a etnografii“. Seznámí se dokonce s lékařem profesorem Virchowem. 

V roce 1903 zveřejnil Bochenek svá přemítání „Zákony krásy forem“ ve spolupráci s prof. Dr.Paulem Lerchem. 
Tímto dílem se nyní stal všeobecně známý a uznávaný také jako umělec. 

J. Bochenek maloval nyní jako výkonný umělec mnoho obrazů v kostelech: např. namaloval 14 křížových 
zastavení v Krzanowicích, Sudicích a Ratiboři. V Ratiboři dostal za to 4 000 marek, v Krzanowicích a Sudicích ale jen 
po 3 000 marek, protože se těmto kostelům nepodařilo ušetřit tolik peněz! – Johannes Bochenek dostal teď mnoho 
zakázek z Hlučína, Ratiboře, Benešova, Baborowa, Štěpánkovic, Bohuslavic, Velkých Hoštic, Sudic a mnoha dalších 
měst a vesnic. 

 
J. Bochenek a Sudice  
Pro nově postavený Sudický farní kostel (základní kámen 5. dubna 1904, 

slavnostní vysvěcení 19.11.1906) architekta a stavitele Josefa Seyfrieda z Kravař, 
převzal zakázku vybavit tento kostel svými díly v souladu s novogotickým stylem 
kostela. Vyřešil tento úkol na vysoké umělecké úrovni, jak se o tom může přesvědčit 
každý pozorovatel také ještě dnes v Sudicích. Pro Sudický kostel vytvořil následující 
obrazy: 

- Franciskus Seraphicus (František z Assisi) 1902 
- Srdce Ježišovo 1903 pro oltář srdce Ježíšova 
- Růžencový obraz pro Mariánský oltář 
- Smrt sv. Josefa 1908 
- Ecce homo (obraz visí nad hlavním vchodem) 
- 14 křížových zastavení a  
- obraz všech svatých, visí vedle vysokého oltáře. Byl namalován roku 1896 

pro Bienkowice. Je typickým pro kompoziční díla malíře Bochenka. Po 
restauraci se dostal do farního kostela do Sudic (po roce 1906). 

 
V posledních 14 letech svého života přjížděl Johannes Bochenek téměř 

každý rok do Štěpánkovic a do Sudic, aby tam navštívil staré přátelé, mimo jiné 
také Sudického faráře Ernsta Jureczku. Ještě třikrát jel do Říma a sice v letech 
1900, 1904 a naposledy 1908. Při svém posledním pobytu v Římě těžce 
onemocněl na zápal plic. Na své zpáteční cestě si odpočinul v Montecassinu pod 
láskyplnou péči jeho přítele P. Desideriuse Lenze. Na jaře 1909 se mu ale nemoc 
vrátila. Při svém posledním pobytu v Sudicích v červenci 1909 navštívil ještě své 
staré hlučínské přátelé, měl ještě přednášku v Sudickém dělnickém spolku a 
namaloval portrét Sudického lékaře Dr. Juretzky. Nikdy neztratil svůj humor. Přes 
svou životunebezpečnou nemoc žertoval. „Když zde nezemřu, tak pojedu do 
Hlučína, a když ani tam nezemřu, pak pojedu ke své sestře, a když pak v Berlíně 
nezemřu, tak příští rok přijedu.“ 

Tato cesta do Berlína měla být ale jeho rozloučením. V Berlíně se cítil lépe a 
napsal ještě články o uměleckofilozofických otázkách. Živě se zabýval myšlenkou 
návratu Krista na konci světa. Chtěl tuto pravdu vyjádřit ve velké kompozici: 
„Kristus trůnící na mracích, s Mojžíšem a Eliášem po stranách, obklopen čtyřmi 
evangelisty se zjevuje v majestátním lesku, doprovázen anděly, vpředu anděl 

s pozouny. V přední linii přes sebe se vrhající světoví velikáni, utíkajíc shrábnouc své poklady, ve strachu a obraně; 
vedle toho zástup spravedlivých různých křesťanských stavů, radostně ho očekávajíc.“ 3. prosince 1909 zavřel 
Johannes Bochenek své oči navždy. – Bochenek byl opravdovým křesťanským umělcem, bez falše a chyb. – 

 
Doslov: „Johannes Bochenek byl jedním z posledních zástupců školy „Nazarenů“, jehož díla nebyla dostatečně 

uznána okolním světem“, - jak se rozhovořil Dr. Paul Münster v jedné přednášce při výroční oslavě v „Spolku 
Albrechta Dürera“ v Berlíně, jehož čestným členem byl zemřelý Johannes Bochenek. -   

 
Čest budiž jeho památce!                                                                                                             Pokračování příště
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Muzeum Hlučínska zve na výstavu o včelách 
 
Jarní sezonu zahájilo Muzeum Hlučínska výstavou Člověk a 
včely. Opět se jedná o vlastní autorský projekt. Kromě přiblížení 
života včel a práce včelařů si výstava klade za cíl seznámit 
návštěvníka s historií včelařství na Hlučínsku. K vidění budou 
nejrůznější včelařské pomůcky nebo úly – od klátu, slaměných 
košnic až po moderní nástavkové úly typu Langstroth, které 
jsou lehčí a usnadňují manipulaci zejména ženám. Nechybí ani 
medomety, jimž se na Hlučínsku říká „honigšlojder“. „Výstava je 
doslova prošpikována zajímavostmi, které jsme objevili v 
archivech. Zejména patrioti ocení množství dobových textů, 
z nichž některé jsou psány v místním nářečí,“ uvedla její 
autorka Michaela Lokočová. Pro nejmenší návštěvníky je pak 
připraven interaktivní sál, kde si zahrají naučné hry, vybarví omalovánky nebo prozkoumají včelu zevnitř i zvenku. 
Exponáty zapůjčila jak muzea, tak i samotní včelaři. „Některé vystavené předměty mají i svůj vlastní příběh, jako 
například medomet, jehož majitel zahynul na konci druhé světové války, právě když se chystal na kontrolu svých 
včelstev,“ prozradil další z autorů Jiří Neminář. Výstava bude na hlučínském zámku k vidění až do 12. června 2022. 
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Okénko naší farnosti 

 

Křížová cesta okolím Sudic 
 
O třetí neděli postní se uskutečnila okolím Sudic křížová cesta za mír ve světě. Každý účastník křížové cesty ale mohl 
přijít s vlastním úmyslem, který pak nesli spolu s křížem během celé křížové cesty.  
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Okénko naší farnosti 

 
 
 

   Velikonoční farní večer 
 

Po covidové přestávce v loňském roce se letos opět konal Farní večer, tentokrát velikonoční 
s jarní tématikou. Uskutečnil se v sobotu 23.4.2022 v sálu Obecního domu v Rohově pro všechny 
farníky z Rohova, Sudic i Třebomi bez omezení věku, s bohatým kulturním programem, 
s možností posezení, pobavení se, tancem i k poslechu u cimbálovky s Opavskými 
hudci. Ač sál nebyl zcela zaplněn, nálada byla skvělá a přítomní se po celou 
dobu dobře bavili. A protože se na sudické faře v minulém měsíci  
narodily dvě malé ovečky, byl celý večer pojat v duchu oveček 
a jejich pastýře, což mělo symbolizovat ovečky jako farní  
společenství a jejich duchovního pastýře. Sál byl vyzdoben  
ve veselých zelenožlutých barvách a ovečky byly všude, kde ses podíval. 
O bečících ovečkách byla i krátká zahajovací scénka a také zábavné soutěže během celého 
večera. Bohaté občerstvení zajistili sami návštěvníci večera, kdy každý něčím přispěl na společný 
rautový stůl.   
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

kancelář ředitele krajského ředitelství 

oddělení prevence 

Špálova 820/3 

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
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               Pokud by byl zájem, na OÚ máme tento leták i v polštině, angličtině a němčině. 
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Důležitá telefonní čísla: 
Hasičský záchranný sbor 150   Hlášení poruch elektřiny 800 850 860, 840 114 411 

 Zdravotnická záchranná služba 155  Hlášení poruch plynu 1239 
 Policie ČR 158    SmVaK poruchová služba 800 292 300 
 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Poruchy CETIN (internet v zemi) 800 630 630  

 

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