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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
V minulém zpravodaji jsem psal, že deštivé počasí vydrželo do konce dubna, což se nakonec
nestalo. Poslední dubnové dny a začátek května byly dny krásně slunečné. V noci ovšem bylo
pořád ještě chladno, však také za dobrého počasí bylo vidět, že na Pradědu byl ještě pořád sníh.
Začátek května a jeho první víkend už byl ve znamení hezkého a slunečného počasí. Místo třech
zmrzlých pak přišly krásné slunečné dny. Pár hezkých dnů se udrželo i v dalším týdnu, ale kolem
20.5.2022 se opět ochladilo. V dalším týdnu pak v úterý 24.5.2022 skoro celý den pršelo, na druhou
stranu měl ten déšť cenu zlata, protože srážek bylo v poslední době velmi málo. V pátek 27.5.2022
o půl deváté večer byla nad Sudicemi vidět duha. Poslední květnový víkend sice svítilo sluníčko, ale bylo chladno,
studený vítr a dešťové přeháňky. Z toho plyne jen to, že tři zmrzlí se opozdili zhruba o dva týdny. Začátek června byl
slunečný. V dalším týdnu už se počasí střídalo sluníčko a sem tam bouřky, počasí však bylo teplé a hezky bylo třeba i
v noci, ale ne každý den. V půlce měsíce přišel krásný úplněk, který možná mnohým nedal spát. Další dny se pak
střídalo slunečné počasí s bouřkami z horka. Nejteplejší byl pak víkend 18. a 19.6.2022, kdy na mnohých místech
vystoupaly červnové teploty na nová maxima. 21.6.2022 pak přišel letní slunovrat a s ním nejdelší den a nejkratší noc
letošního roku. Konec června, hlavně odpustový víkend, byl přímo tropický.
V pátek 29.4.2022 se u Památníku osvobození konal další pietní akt
k uctění památky padlých z II. světové války. Této události se účastnili
členové Československé obce legionářské. K památníku přijely hned
dva autobusy a akce se účastnilo přes padesát lidí.
V sobotu 30. 4. 2022 se na hřišti konalo stavění máje a pálení
čarodějnic. Po dlouhém půstu v době koronaviru se na hřišti sešla
docela velká skupina lidí, kteří se chtěli opět společně bavit. Po hřišti
běhalo nespočet čarodějnic a čarodějů. Tatínkové se chopili májky, kterou už připravili den předem a májka stála „co
by dup”. Poté už došlo k zapálení velkého ohně a zábava mohla pokračovat do večerních hodin. Byla možnost si
opéct párky nebo si zakoupit už upečené. Bohužel večerní chlad nás brzo rozehnal do svých domovů. Byla to ovšem
parádní akce, za kterou bych sportovcům rád poděkoval.
Od pátku 20.5.2022 se v sousední polské obci Pietraszyn konaly oslavy 110 let dobrovolných hasičů Pietraszyn.
Akce už začala v pátek 20.5.2022 mezinárodním cvičením dobrovolných hasičů, kdy byl simulován požár kostela a
akce se účastnili i naši dobrovolní hasiči. Cvičení bylo náročné a určitě přispělo k rozvoji a spolupráci dobrovolných
hasičů na obou stranách státní hranice. V sobotu se zde odehrál fotbalový zápas a večer byla taneční zábava.
V neděli pak pokračovaly oslavy průvodem do kostela, mší svatou a poté oslavy na hřišti, kdy zde probíhaly i závody
koňských stříkaček. Našim dobrovolným hasičům děkujeme za reprezentaci naší obce.
V sobotu 28.5.2022 se na hřišti konal dětský den. Rodiče připravili stánky, občerstvení,
skákací hrad, fotbálek a další atrakce. Mateřská škola pak připravila hry pro děti a vystoupení
těch nejmenších. Dětí bylo plné hřiště a měly co dělat, aby vyzkoušely všechny atrakce. Vše
vyvrcholilo bohatou tombolou. Na závěr se konalo kácení máje a hudební večer. Škoda
chladného počasí, ale i tak se všichni dobře bavili. Rád bych touto formou poděkoval všem pořadatelům.
Kluziště - schválně jsme ho nechali napuštěné kvůli čápům, aby měli lepší pozici pro hnízdění. To se skoro
podařilo. Dokonce už přes Velikonoce seděli na hnízdě. Pak nám bylo sděleno, že přiletěl čáp s Pietraszyna, který
tady má své teritorium a mladý pár z hnízda vyhnal, a ještě částečně hnízdo poničil, že z něj shodil část mechu.
Kluziště ovšem i tak pomáhá dál naší přírodě, jde lze slyšet žabí koncert, často zde bývá vidět na lovu čáp.
pokračování na str. 2

Sudický zpravodaj
Slovo starosty:
pokračování ze str. 1

Str. 2

Od jara tu vyrostly již čtyři velikosti divokých kachen a v posledních dnech se zde objevily husice nilské.
Husice nilská je krásný opeřenec, ve starověkém Egyptě chovaný jako hlídač, domácí společník a posvátný pták
zasvěcený bohyni Eset, tak je charakterizována husice nilská. Jejím přirozeným domovem je Afrika, postupně se však
rozšířila i do Evropy. V posledních letech začala úspěšně hnízdit i v Česku. Patří mezi největší husice, měří 63–73
cm, váží běžně 1,5–2,25 kg. Peří je převážně světle hnědé, s tmavou skvrnou kolem oka, tmavě hnědou skvrnou na
hrudi a velkými bílými a zelenými poli v křídlech. Samec a samice jsou stejně zbarveni. Rozeznat je tak lze zejména
po hlase. Samec syčí, samice štěbetá a kejhá. Bohužel občas se stává, že někdo … vytáhne desky ze splavu a do
rána je kluziště skoro prázdné.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně
obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli představuje: emise CO2 ekv.: 58,346 tun, úspora energie 1.076.178
MJ. Je to o 7,5 tuny více než v roce 2021.
Naši zaměstnanci průběžně opravují všechna dětská hřiště a tímto obci šetří nemalé náklady
za opravy prvků dětských hřišť. Třeba na hřišti nám firma nacenila výměnu skluzavky na
nějakých 27.000,- Kč a naši zaměstnanci ji opravili bez větších nákladů.
Na chovatelské přehlídce loveckých trofejí v květnu v Píšti uspěl i jeden z našich myslivců.
Pan Jan Halfar získal na této výstavě stříbrnou medaili za srnčí trofej. Srnce ulovil v roce 2021 blahopřejeme k tomuto úspěchu.
Dle sdělení pana Pačky získal ocenění i Veterán klub
Sudice, a to hned dva jejich členové. Vše se odehrálo na
Prajzské rallye v Kravařích. Úspěchů dosáhli ve své
kategorii pánové Jaromír Bartošek a René Kubný, kteří
shodně skončili na stříbrné příčce. Oběma gratulujeme a
také celému Veterán klubu Sudice, který ještě získal další
tři bronzové úspěchy.
V pátek 3.6.2022 se na hřišti opět konalo smažení vajec. Jako vždy se sešla
dobrá parta dospělých, samozřejmě i s dětmi a připravila společně výbornou
smaženici z 200 ks vajec. Bylo to příjemné setkání u dobrého jídla a také třeba
dobré skleničky něčeho tvrdšího.
O víkendu 25. a 26.6.2022 se u nás konal tradiční Odpust. V sobotu byl na programu karneval s živou hudbou
Golden Hits, která hrála po celý večer až do dvou ranních hodin. Snad si každý našel svou pěknou písničku a dobře
se bavil. Večer pak byl krásný ohňostroj. V neděli, v 10.00 hod. Byla odpustová mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.
Od 15.00 hod. bylo vystoupení mažoretek a dětí z MŠ a ZŠ Sudice. Poté přišlo na řadu představení Veterán klubu
Sudice, který představil své motorové miláčky, které si jejich majitele po dobu covidu hýčkali ve svých garážích. Až
s překvapením, kolik krásných strojů se v Sudicích nachází, a nejen v Sudicích. Na řadu pak přišla velmi zajímavá
bubenická show z Opavy, která nám předvedla jak a na co všechno se dá bubnovat. Hlavním bodem podvečerního
programu pak byly Divoké kočky – travesty show z Ostravy. Myslím, že vystoupení mužů v dámských šatech bylo
velmi zajímavé, kteří nám svým vystoupením doslova vyrazili dech. Však celé náměstí bouřilo velkým potleskem a
nakonec se stála I dlouhá fronta na focení. Myslím, že se nám odpust docela podařil a to i díky pěkného počasí.
Ve středu 29.6.2022 se v odpoledních hodinách konalo na OÚ Sudice poslední rozloučení s žáky deváté třídy naší
základní školy. Letos žáci deváté třídy požádali, aby se rozloučení konalo odpoledne, aby se mohli dostavit i jejich
rodiče. S dětmi jsme se pěkně rozloučili, předali drobné dárečky a přejeme, až vyrazí do světa, aby se jejich kroky
vždy vraceli do svých domovů ke svým blízkým. V letošním roce opustilo brány naší školy hned 16 žáků. Jejich tablo
jste si a možná ještě můžete prohlédnou ve zdejší samoobsluze.
Momentálně se v naší obci finišuje s výměnou vedení nízkého napětí. S tím bylo spojeno i časté vypínání
elektrické energie. Ještě se někde vytahují staré sloupy. Dodělává se přemístění rozhlasu či veřejného osvětlení.
Prosíme, aby jste nám hlásili všechny závady, tak ať se odstraní, dokud sem firmy jezdí. Snad bude vedení NN
odolnější během větrů, aspoň co se týče v naší obci, kdy by nemělo docházet k tak častému vypínání veřejného
osvětlení. Během konce června by se mělo začít s rekonstrukcí druhé části ulice Na Angru. Prosíme občany, kteří zde
bydlí o trpělivost, popřípadě o přeparkování svých vozidel mimo tuto komunikaci. V případě, že se Vám nebude při
rekonstrukci něco líbit kontaktujte obecní úřad, tak abychom vše vyřešili ke spokojenosti všech. Bude se opravovat
asfaltová plocha od mostku u Komárků až na konec ulice na Angru. Dojde k výměně obou silničních obrub. Bohužel
vlivem nedostatku financí se bude opravovat jen chodník vpravo, což je naproti bývalé MŠ. Druhá strana chodníku se
přizpůsobí obrubě a rekonstrukce by měla proběhnout v dalším roce.
V závěru bych rád popřál všem krásné léto, příjemné dovolené. Dětem krásné prázdniny a také všem zdraví a
pohodu, ať se pak po prázdninách všichni opět vrhneme do práce.
Moto: „Člověk, když dosáhne nějakého cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici, a aniž kdy
dospěje k nějakému konci.“ (Avicenna)
Petr Halfar starosta
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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
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Akce na další období:
V pátek 15.7.2022 - Letní kino – ve 20:30 hod., hřiště TJ Sokol Sudice
Víkend 15. až 17.7.2022 – Pivní olympiáda – tradiční třídenní akce v popíjení lahodného moku
v areálu střelnice v Sudicích
V sobotu 6.8.2022 - Sportovní slavnost TJ Sokol Sudice – ve 14:30 hod. na hřišti v Sudicích. Celý
den fotbalové zápasy, hudba, kolo štěstí, domácí speciality, kýta, uzená žebra
a další překvapení
V sobotu 27.8.2022 - Letní kino – ve 20:30 hod., rozloučení s prázdninami, hřiště 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.
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Smažení vajec ▼
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Dětský den ▼

Sudický odpust ▼
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Sudický odpust ▼
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Kluziště v létě ▼
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
DEN ZEMĚ
Po krátké odmlce jsme se vrátili ke známé akci. Den Země je celosvětová událost
organizovaná 22. dubna. Je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního
prostředí.
V Rohově zůstaly děti z 2. stupně a s nimi paní učitelky Nováková a Hrubá. Žáci byli rozděleni do skupin. Každá
skupina se vydala jiným směrem a sbírala odpadky. Odměnou jim bylo opékání špekáčků, které zajistil obecní úřad.
Do Třebomi dojela paní učitelka Truparová, aby se postarala o všechny místní děti. Děti uklízely příkopy v katastru
obce.
V Sudicích byly děti rozděleny do pěti skupin, které vedly paní učitelky Poštulková, Ratajová, Sniegoňová, Van der
Laan a Chovancová. První vyučovací hodinu všichni žáci vytvářeli plakát k ochraně životního prostředí. Po rozdělení
úseků třídy nafasovaly plastové pytle na odpadky a daly se také do práce. Myslím, že jsme byli překvapeni, kolik jsme
toho nasbírali.
Děti odvedly kus práce, za kterou jim děkujeme.
Mgr. Jaroslava Ratajová
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Den matek
Každý rok, druhou květnovou neděli, slaví naše maminky svátek, a tak i my ve
škole nezahálíme a snažíme se pro ně připravit dárek. V úterý 10. 5. 2022
jsme v prostorách školy oslavili Den matek. Děti z mateřské a základní školy si
pod vedením svých učitelek připravily program, kterým chtěly popřát
maminkám k svátku. Zazněla spousta básniček o maminkách, naše nejmenší
děti zazpívaly a zatančily na známou lidovou písničku Měla babka čtyři jabka.
První školní rok mají všichni prvňáčci skoro za sebou. Děti se ve škole naučily
spoustu nových věcí a s pomocí skvělých maminek a babiček je zvládly na
jedničku. Jako poděkování a pro radost zatančily tanec Letkis. 4. třída si připravila ukázku z divadelní hry Zdeňka
Karla Slabého - Neposlušná písmenka a žáci 2. třídy zalovili ve svých rodinných archivech, aby vytáhli fotky svých
maminek a pro ně společně zazpívali a zatančili na skladbu NAŠE MÁMA. Existuje mnoho způsobů, jak vyjádřit
rodičům vděčnost a lásku za vše, co pro nás dělají. Žáci 3. třídy se ji rozhodli vyjádřit prostřednictvím básniček
určených pro maminky. Vybíráte dárek pro maminku? Pokud si lámete hlavu, jaký dárek vybrat, nemusíte zoufat.
Inspirace v podání žáků 8. třídy by jistě potěšila nejednu maminku. Vystoupení ke Dni matek vesele zakončili žáci 5.
třídy, kteří vystoupili se svým drama tanečním vystoupením s názvem Travolta. Po vystoupení byly všechny maminky
obdarovány kytičkou či malým dárkem. Děkujeme všem účinkujícím za pěkná vystoupení a samozřejmě děkujeme
maminkám a ostatním hostům, kteří se přišli podívat a strávili s námi pěkné odpoledne.
Mgr. Kateřina Hrubá
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„Setkání druháků“ v Háji ve Slezsku
Na pondělí 23. května 2022 jsme si naplánovali setkání žáků druhých tříd, které se uskutečnilo v základních škole
v Háji ve Slezsku. Aktivita je zaměřena na rozvoj spolupráce, a to nejen mezi dětmi, ale také mezi pedagogy
zúčastněných základních škol. Vzájemné seznamování jsme začali „Pavučinou přátelství“, která vznikla z vlny
odmotávané z klubíčka. Děti se postupně seznámily, naučily se jména kamarádů a podpořily tak vzájemné vztahy.
Během setkání jsme pak dále rozvíjeli čtenářské a matematické dovednosti, učili se vzájemně naslouchat a pracovat
v týmech i samostatně. Společně jsme procvičili abecedu a v hodině tělocviku jsme soutěžili ve vybíjené a Hře na
kapitány. Během celého dopoledne děti nadšeně diskutovaly a pokládaly zvídavé otázky. Závěr patřil společnému
obědu ve školní jídelně. Toto společné setkání bylo pro všechny zúčastněné velmi přínosné a rozloučili jsme se slovy:
„Těšíme se na příště“.
Mgr. Kateřina Hrubá

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

„HRY BEZ HRANIC ŠKOLNÍCH DRUŽIN“
V pátek 27. 5. 2022 se naše školní družina opět zúčastnila „Her bez hranic“, což je
zábavná a sportovní soutěž pro odvážné děti ze školních družin. Soutěž se konala na
Základní škole v Kravařích a naši školu reprezentovalo desetičlenné družstvo.
Soutěžilo se ve vtipných disciplínách na rychlost a čas – skákací balón, hromadná
štafeta, záhadný obrazec, neposedný
balón, bowling, němý sluha…
Naši družinu reprezentovali tito žáci:
Maxim Baránek, Matěj Kubela, Sofie
Zipsová, Natálie Černická, Eva Černá,
Tomáš Komárek, Ellen Stanková,
Martina Paciorková, Eliáš Václavík,
Josef Halfar…
Naše družstvo bylo akční, energické,
soutěživé a ZASLOUŽENĚ JSME
ZÍSKALI 1. MÍSTO!
Družstvo obdrželo dort, diplom, hry do družiny a každý žák bublifuk.
Všem
žákům
GRATULUJI
a
DĚKUJI
ZA
ÚŽASNOU
REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY!
Ester Medková, DiS.
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Pravěké pasování předškoláků
Velký den prožili předškoláci v pátek hned po uzavření školky. Během jedné
hodiny se proměnili ve
školáky, kteří už od září
budou každý den usedat
do lavic. Před pasováním
na prvňáčky čekaly na děti
drobné úkoly, které hravě
splnily. Např. vyrobení
oštěpu, tancování u ohně,
lovení mamuta…
“Prvňáčkům“, se kterými
jsme
zažili
mnoho
hezkého, se sice loučíme
těžce, ale věříme, že
v září vykročí tou správnou nohou a hravě zvládnou další školní docházku. Rodičům, kteří ještě školáka neměli,
radíme připravit si pevné nervy a hodně trpělivosti a těm zkušeným radost z dalšího premianta.
Mnoho štěstí a život s úsměvem vám přejí Radka, Hanka, Andrea a Libuše ☺
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Výlet do Třebomi
Měsíc červen je charakteristický tím, že počasí je teplé a připomíná nám letní dovolenou. Rozhodli jsme se, že
prozkoumáme okolí Sudic a navštívíme blízké vesnice, jelikož naši školku navštěvují děti nejen ze Sudic, ale i
z Třebomi a Rohova.
Do Třebomi jsme jeli linkovým autobusem, kde na nás už netrpělivě čekaly místní děti a maminky z naší školky.
Prohlédli jsme si novou stezku, která vede za vesnicí a za ní se staví poldr.
Také jsme se zastavili u kostela. Podívali jsme se, kde naše děti bydlí a jaká
doma chovají zvířátka. Na konci cesty si děti pohrály na dětském hřišti, kde se
s námi setkal i pan starosta, který přivezl pro děti i paní učitelky dobroty.
Děkujeme paní Teichmannové, rodině Buchtovým a panu starostovi za krásné
přivítaní v malebné vesničce jménem Třebom.
Radka Malchárková
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ATLETICKÝ ČTYŘBOJ V CHUCHELNÉ
V rámci naší spolupráce se 17. 6. 2019 uskutečnil
3. ročník atletického čtyřboje v Chuchelné. Tohoto
čtyřboje se zúčastnila ZŠ Píšť, Bohuslavice,
domácí Chuchelná a také my. Soutěžilo se v těchto
disciplínách: skok daleký, běh na 600 pro mladší
kategorii, pro starší 800 a 1000m, hod kriketovým
míčkem a sprint na 60 m. Naši školu reprezentovali
tito žáci:
Mladší kategorie: Eliáš Václavík, Vít Halfar, Josef
Halfar, Ema Latková, Nikol Černá, Eliška Halfarová
a Michal Mrva
Starší kategorie: Eliška Vaníčková
MEDAJLOVÉ UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ:
Ema Latková: 1. místo – hod míčkem mladší
kategorie, 1. místo – hod míčkem starší kategorie,
1. místo skok daleký a 1. místo sprint 60 m.
Nikol Černá: 3. místo sprint 60 m
Eliška Halfarová: 2. místo sprint 60 m, 2. místo
hod míčkem starší kategorie, 3. místo hod míčkem
mladší kategorie, 3. místo běh 600 m.
Josef Halfar: 3. místo hod míčkem, 2. místo běh 600 m.
Michal Mrva: 1. místo – hod míčkem, 2. místo – hod míčkem starší kategorie, 2. místo běh 60 m, 1. místo skok
daleký a 1. místo běh 600 m.
Žákům patří obrovská gratulace, protože jejich výkony byly naprosto úžasné a děkujeme za skvělou reprezentaci
školy v této soutěži.
Mgr. Ondřej Pekárek
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ATLETICKÉ MISTROVSTVÍ ŠKOL HLUČÍNSKA 2022
Ve středu 15. 6. 2022 se uskutečnil první ročník této
atletické soutěže, která proběhla na ZŠ Hornická
v Hlučíně. Soutěžilo se v těchto disciplínách: Běh 60 m,
hod míčkem, skok daleký, běh 600 + starší kluci běh 800
m a závěrečná smíšená štafeta. Do soutěže se zapojilo
přibližně 15 škol a nám se podařilo obsadit v obou
kategoriích (6. a 7. třída + 8. a 9. třída) skvělé 5 místo.
Někteří žáci se dokonce dostali na stupně vítězů
v některých disciplínách.
ŠKOLU REPREZENTOVALI TITO ŽÁCI:
Ema Latková, Desirée Palombino, Nikol Černá, Eliška
Halfarová, Josef Halfar, Vít Halfar, Michal Mrva, Tadeáš
Stuchlík, Tereza Hluchníková, Eliška Vaníčková, Lillian
Van der Laan, Maxmilián Slanina, Saša Král, Štěpán
Mac, Dominik Hluchník

MEDAJLOVÉ UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ:
EMA LATKOVÁ –
1. MÍSTO HOD MÍČKEM
1. MÍSTO HOD MÍČKEM (KATEGORIE 8. A 9. TŘÍDA)
ELIŠKA HALFAROVÁ - 3. MÍSTO HOD MÍČKEM
MICHAL MRVA – 3. MÍSTO SKOK DALEKÝ
MAXMILIÁN SLANINA - 3. MÍSTO BĚH 800 M
3. MÍSTO SMÍŠENÁ ŠTAFETA MLADŠÍ KATEGORIE
Všem patří obrovské poděkování za skvělou reprezentaci školy v této soutěži
Mgr. Ondřej Pekárek
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„Život má mnoho podob“
Ve středu 22. 6. 2022 se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy velmi
zajímavého projektu s názvem „Život má mnoho podob“.
Cílem tohoto projektu je představit žákům i učitelům život
tělesně postižených v jeho skutečné podobě, předávat
nezkreslené informace přímo od lidí, kteří s nějakým
postižením žijí. Zrakové postižení – to bylo téma, o kterém se
naši žáci 8. a 9. třídy dozvěděli mnoho zajímavých informací.
Žáci si mohli formou her a interaktivních aktivit vyzkoušet,
jaká omezení zrakové postižení v životě přináší. Od
konkrétního člověka, který je nevidomý, se dozvěděli o
skutečných potřebách a největších překážkách, se kterými se
v životě tito lidé setkávají. Žáci si ve dvojicích zkusili, jaké to
je, když doprovázejí slepého, velmi cennou zkušeností byla
také chůze se slepeckou holí. Dále si také žáci vyzkoušeli
slepecké pexeso a Braillovo písmo na psacím stroji. Projekt
určitě zaujal, protože jeho větší část byla vedena prožitkovou
metodou, která vždy žáky baví a zajímá.
Mgr. Michal Kunický
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Draví ptáci v naší škole
V pondělí 30. května se sešli žáci před školou, kde proběhla přednáška s
ukázkami ze života a výcviku dravých ptáků. Kuba, Rozárka, Ara, Jerry. To je
jen zlomek jmen dravců, které nám sokolník Jaroslav Oszelda přivezl ukázat
do Sudic. Žáci mohli zhlédnout dravce např. v akci při lovu na pohyblivou
maketu. Velmi nás zaujalo
také letecké umění dravců a
jejich přesnost při chytání
kořisti. Však také sklidili za
svůj výkon zasloužený potlesk. Nadchlo nás pouto mezi dravcem a
sokolníkem i to, jak se po vypuštění vrátí svému chovateli poslušně
na pěst. Na vlastní oči děti viděly např. káně Harrisovo, puštíka
paraguayského, kondora havranovitého, sovu pálenou, krkavce
velkého, výra bengálského, sýčka obecného, poštolku vrabčí, a na
závěr orla stepního. Tato přednáška byla pro nás všechny
opravdovým zážitkem. Chtěli bychom poděkovat sokolníkům a
jejich dravcům, a těšíme se na další setkání.
Ing. Hana Nováková
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Velikonoční tvoření s OC Breda & Weinstein a
Deníkem
Během března a dubna probíhala soutěž - Velikonoční tvoření s OC Breda &
Weinstein a Deníkem. Také naše školní družina se do této soutěže s radostí
přihlásila. A výsledek našeho snažení? Posuďte sami, nádherné 2. MÍSTO :)
Všem dětem moc děkujeme za nádhernou tvorbu a naší kolegyni Andree
Lamlové děkujeme za skvělý nápad! ☺
Za školní družinu Ester Medková, DiS.
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Fotbalové okénko
Sudice - Dolní Benešov B 0 – 2
Štěpánkovice B – Sudice 0 – 4 branky Sudic, Kryštof M. 2, Baránek P. a Pitra M.
Sudice – Kobeřice B 8 – 3 branky domácích: 2x M. Pitra, 2x T. Riemel, po jedné P. Vítek, K. Schreiber,
M. Hlaváč, P. Baránek,
Hněvošice – Sudice 2 – 2 branky Sudic. M. Josefus, T. Riemel
Sudice – Darkovičky B 2 – 1, branky Sudic: M. Havranke, K. Schreiber
Kozmice B – Sudice 2 - 2 branky Sudic: Hlaváč M., Riemel T.
Sudice – Hať B 3 – 0 branky domácích: 2x Riemel T, Schreiber K,
Sudice – Strahovice B 5 - 3, branky domácích: M. Pitra a T. Riemel po 2, D. Havranke 1,
Konečná tabulka
1

FC Dolní Benešov B

22

16

3

3

76:28

51

0

2

FK Bolatice B

22

16

2

4

85:49

50

0

3

TJ Sokol Bělá

22

11

8

3

65:39

41

0

4

FK Darkovičky B

22

12

4

6

58:39

40

0

5

TJ Sokol Kobeřice B

22

11

4

7

64:67

37

0

6

TJ Sokol Sudice

22

7

7

8

55:62

28

0

7

SK Meteor Strahovice B

22

7

4

11

43:55

25

0

8

TJ Sokol Hněvošice

22

7

3

12

48:60

24

0

9

TJ Sokol Kozmice B

22

6

4

12

47:58

22

0

10

TJ Sokol Štěpánkovice B

22

5

7

10

40:59

22

0

11

TJ Sokol Šilheřovice B

22

5

3

14

55:80

18

0

12

TJ Sokol Hať B

22

3

3

16

24:64

12

0

Několik postřehů k fotbalové jarní části Sudic: Sudice
doplňované hráči z Ostravy se nakonec umístily
v horní polovině tabulky na pěkném 6. místě. Hrající
předseda TJ se stal našim nejlepším střelcem s 15
brankami a celkově se umístil v tabulce střelců na
4. místě. V Kozmicích nastoupili za Sudice dva
nejstarší hráči. Hrající trenér Josef Hartmann 55 let a
jeho bratr Jiří Hartmann 48 let, kteří se mezi ostatními
hráči rozhodně neztratili, ba naopak.
Fanoušků chodilo hodně, hlavně na domácí zápasy.
Méně pak na venkovní zápasy, kde hrálo svou roli i
počasí. Fotbalistům přejeme, aby je nepřešel elán do
sportování a hlavně, ať jim slouží zdraví a vyhýbají se
jim zranění.
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Volejbalový turnaj v Kravařích
Po dvou letech se v sobotu 7. května 2022 náš volejbalový tým
zúčastnil turnaje s názvem „Májová prajská liga ve volejbale kantorů a
hostů“ v Kravařích ve smíšených družstvech.
Sudický tým ve složení – Jiří Hartmann, Jana Murcková, Sabina
Baránková, Ivana Halfarová, Monika Kašná, Marek Kliment, Martin
Pačka, Zuzana Kocurová a Šárka Hlubocká – získal krásné 2. místo.
Byl to příjemně strávený den, nejen sportovně.
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Dny zdraví, sportu a sociálních služeb se vydařily
Poslední dubnový víkend (pátek a sobota) byl ve znamení zdraví, zdravého životního stylu, sportu i
sociálních služeb. V areálu zámeckého parku v Kravařích se totiž konal první ročník akce s názvem Dny
zdraví, sportu a sociálních služeb.
Myšlenka uspořádat akci pro širokou veřejnost zaměřenou na
zdraví, sport a sociální služby v rámci komunitního plánování
zazněla několikrát, ale až v letošním roce se přetavila ve
skutečnost. Místem konání se stalo největší město mikroregionu –
Kravaře a zdejší krásný zámecký park. I za mikroregion
Hlučínska-západ
jsme
se
aktivně
zúčastnili
a přiložili ruku k dílu. Návštěvníci, kteří na Dny zdraví zavítali, se
mohli po oba dva dny těšit na různé atrakce, zdravé gastronomické
zážitky,
přednášky,
poradenství
(zdravotní
i sociální) a mnohé další. Každý den nabídl něco trošku jiného. A
co vlastně? Namátkou – pátek jsme zahájili kurzem nordic
walkingu (severská chůze), nejdříve kurz pro seniory a pak
i pro pokročilé. Sobotu jsme pro změnu odstartovali během
Prajzského BK Kravaře. Bylo toho opravdu hodně – mohli jste si
vyzkoušet chůzi po laně, otestovat nepřeberné množství jízdních
kol od MojeKolo.cz. Nechyběla ani přednáška kurzu bezpeční
jízdy, absolvovat jste mohli měření těla na inBody (PrajzskáNutri),
zjistit hodnotu krevního cukru či svůj krevní tlak (EUC klinika
Ostrava). Zájemci mohli navštívit lekci jógy, přednášku Bellis o
prevenci rakoviny prsu či se poradit o svých problémech
s právníkem Petrem Křižákem. Návštěvníky ze všech věkových
kategorií přilákali canisterapeutičtí psi s ukázkou od paní Šárky
Blokeschové. Zastoupeno bylo i nemalé množství sociálních služeb. Jmenujme alespoň některé – po oba dny byly k zakoupení
krásné výrobky z Charity Hlučín, k vyzkoušení byl trénink paměti (Fosanima Bruntál), dozvědět jste se mohli informace o
nabízených službách například z DomA Kobeřice, kde se připravují na zahájení provozu denního stacionáře. Nejen o duševních
problémech se s vámi poradili na stánku Fokusu Opava a Centra duševního zdraví, své zastoupení měl i Tichý svět či jste se
mohli dozvědět o službách Eurotopie Opava a dalších. Samozřejmě nechyběli ani zástupci Městského aquaparku Kravaře. Zdejší
odbor sociálních věcí pak nabízel informaci o pěstounství. Po oba dva dny mohly děti skotačit na skákacím hradě, zkusit si fotbal
či florbal, v sobotu navíc přibyl zorbing, inline brusle (Swanky) nebo skoky přes švihadlo. Spolek Ekvilibro pak nabídl dětem
možnost vyzkoušet si jaké je to pohybovat se na invalidním vozíku a také se dozvědět něco o tom, jak se na invalidním vozíku
žije. O tom si mohly povídat s Adamem Kratochvílem, který má
na toto téma pořádá přednášky nejen v mateřských a základních
školách napříč mikroregionem. Velký zájem byl i o NERF střelnici
Ekvilibra.
Přestože se jednalo o první akci takovéhoto ražení nejen
v Kravařích, ale v celém mikroregionu, návštěvnost předčila naše
očekávání. Musíme říci, že i počasí nám bylo (zejména v sobotu)
více než přívětivé. Velké poděkování patří všem organizátorům,
děkujeme i všem vystavujícím a v neposlední řadě také všem
návštěvníkům, kteří na akci zavítali. Věříme, že se nám tímto
podařilo založit novou tradici, která bude pokračovat i v dalších
letech. A ti z vás, kteří se letos nemohli akce zúčastnit, budou mít
šanci zase za rok.
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25 let Zámeckého muzea v Kravařích
V letošním roce slaví Zámecké muzeum v Kravařích již 25 let od svého otevření v roce 1997. Při této příležitosti
doplnilo pro tuto sezónu svou stálou expozici o různorodé hudební nástroje, které provázejí lidstvo od prvopočátků do
současnosti. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout například didgeridoo, erhu nebo adungu, ale i loutnu, mandolu a
spoustu dalších. Tyto nástroje jsou zapůjčeny z Expozice hudebních nástrojů Skiland v Ostružné v Jeseníkách.
Zároveň se i speciální prohlídky, určené rodinám s dětmi, které plánujeme každý prázdninový pátek, budou točit
právě hlavně kolem hudby a hudebních nástrojů. Přijďte se přesvědčit, pobavit se a k tomu se i něco zajímavého
dozvědět. ☺
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury
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Z obecní kroniky
D. Sudické osobnosti
II. Faráři, lékaři a učitelé v Sudicích nebo ze Sudic

Ernst Jureczka – katolický kněz v Sudicích (1897 – 1945)
Toto ocenění faráře Ernsta Jureczky bylo vypracováno rukopisně jedním
Sudickým občanem a roku 1995 zasláno jedním „starosudičanem“ Alfredu
Divischovi. Zní doslova:
„Konzistoriální rada, arcibiskupský rada, jubilejní kněz a farář v Sudicích, nar.
6.3.1867 v Hlučíně, uveden do úřadu 5.7.1889 v Olomouci, syn Isidora Jureczky,
ředitele choru v Hlučíně a jeho manželky Ludmilly, rozené Mitschein.“
In memoriam eiust: V říjnu roku 1897 přišel farář Ernst Jureczka ze
Štěpánkovic do Sudic. V letech 1903 – 1906 vystavěl podle plánu stavitele Josefa
Seyfrieda z Kravař v novogotickém slohu zachovaný farní kostel v Sudicích,
zasvěcen svatému Janu Křtiteli. Ve stejných letech vznikla podle plánů stejného stavitele vilová fara s hospodářskými
budovami. Vnitřek krásného kostela byl obohacen doplněním o vysoký oltář v roce 1926 a pořízením mramorové
kazatelny v roce 1929.
Liturgický zpěv při četných velkých mších a zádušních mších – také ve všední dny – doprovázely varhany
(významenané cenou) firmy Rieger z Krnova (výstavní kus lipského veletrhu v roce 1904!). Klasická (latinská) forma
liturgií se v tomto Božím chrámě pěstovala s nejvyšší měrou. Osobnost tohoto opravdového kněze a citlivého člověka
vyznačují následující znaky: zbožnost, znalosti a přesnost. Svatá oběť byla začátkem a vrcholem jeho denního díla.
Přípravu a poděkování tvořily psalmy a hymny z breviáře; sférou působnosti jeho duše obětované Bohu byly
kazatelna a zpovědnice. Tento kněz nikdy nevstoupil na kazatelnu, aniž by si své kázání písemně nepřipravil.
Věrný slovu zesnulého papeže Pia XI. „Pietas et scientia quia monoculus non est pulcher“ se spojovala v tomto
knězi pravá zbožnost s obsáhlými vědomostmi. Jeho bohatá knihovna, kterou usilovně používal, talent a nadání byly
garantem jeho vědění. Univerzální, vysoce přesné znalosti církevních a světských dějin byly charakteristické pro jeho
do posledních dnů čerstvého ducha. Láska k hudbě a jeho citlivá duše ho vedli k několika vynikajícím kompozicím
(mše, zádušní mše). Pokud člověk často přehlédl oba osobnostní znaky faráře Ernsta Jureczky, pak zůstala
každému, kdo jej potkal hluboká vzpomínka na jeho akurátní, téměř asketickou bytost. Přesnost v jeho denním
pořádku, zápisy do matriky prováděl s pečlivostí a přesností, jednoduchost vyzařovala z jeho bytosti a skromné byly
jeho nároky na jeho celý život. – Na závěr této charakteristiky jednoho nezapomenutelného kněžského života ještě
slovo o jeho posledních dnech: 29. března 1945, to byl Zelený čtvrtek, slavil pan farář Jureczka svatou oběť naposled.
Většina Sudičanů opustila obec již ráno ze strachu před přibližujícím se nebezpečím války, aby se dostali západním
směrem do bezpečí před Rusy. Pak, příští den (Velký pátek) přišli první Rusi do Sudic. Farář hledal útočiště
v protileteckém krytu na faře a zůstal téměř až do svého soudného dne ve sklepě. Málo stravy, neustálý strach
z Rusů a špatné ubytování ubíraly na jeho životní síle. Dva dny před jeho smrtí mu Rusi, kteří měli faru v neustálém
obsazení, dovolili vrátit se do svého pokoje. Již 78. letý kněz se podlomil ve své životní vůli 26. dubna 1945, ráno
kolem 8 hodiny povolal Pán Bůh svého věrného sluhu na věčnost. Ve stejný den byl v 15 hodin – chudší než
nejchudší ve vsi – přivázán na desku, zabalen do koberce a odnesen do své hrobky. Hw. pan děkan Josef Malý
z Kobeřic a pan P. Karl Wehner, správce ve Strahovicích jako nosiči mrtvol (!) byli jedinými zástupci duchovenstva.
Pár věřících z Rohova a jen jednotlivci ze Sudic tvořili krátký smuteční průvod, který vedl pan děkan Malý. Byl to
smutný pohřeb – nezazněl žádný zvon a nebyl slyšet ani jeden varhaní tón. První zádušní mši za zemřelého slavil P.
Josef Brey, PSM, krátce po znovuvysvěcení kostela. R.I.P. –
Když se po skončení války obyvatelé obce pomalu vraceli zpět, byla zpráva o smrti faráře jednou z nejsmutnějších.
Starost a přání po jemu rovném nástupci bylo velice silné. Bude nový farář také hoden svého předchůdce? –
Zemřelému knězi chtěli ještě jednou prokázat čest, chtěli exhumovat jeho tělo a znovu slavnostně pohřbít. Toto se
stalo 30. dubna 1946, tedy celý rok poté. Mrtvé tělo bylo vystaveno v kostele a kněží zpívali „Totenofficium“. P.
Wehner, kdysi nosič mrtvol, celebroval slavnostní zádušní mši. Při pohřbívání zpíval církevní sbor Requiem J.
Mitterere op. 69, který zemřelý miloval. Pan farář Dr. Josef Vrchovecký ze Strahovic a páter Karl Wehner, P.S.M.,
který byl tehdy duchovním pastýřem v Sudicích, oceňovali příkladný život pátera Ernsta Jureczky. Obrovský zástup
lidí doprovázel zemřelého k místu jeho posledního odpočinku.
Mši celebroval pan děkan Malý. Denně procházejí návštěvníci kostela kolem místa odpočinku bývalého faráře.
Mnoho z nich se zastaví a vykonají krátkou modlitbu za jejich bývalého pastýře, který zůstane v obci Sudice a
v srdcích všech, kdož kdy v Sudicích žili v živé vzpomínce.
„Nyní očekává své vzkříšení. – R.I.P.“

Pokračování na str. 16
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 15

Doplnění Alfreda Divische
Farář Ernst Jureczka studoval v Kremsieru u Olomouce. Ovládal perfektně 5 jazyků: německy, moravsky, česky,
latinsky, polsky. Domluvil se francouzsky a italsky (také španělsky), měl znalosti také starořečtiny a ruštiny. Tak
pojednává učitel Franz Divisch.
Farář Ernst Jureczka vystoupil na veřejnost také jako skladatel některých děl církevní hudby, např. „MISSA PRO
DEFUNCTIS“, teda requiem, jedné „LITANIE K SVATÉMU SRDCI JEŽÍŠOVU“ atd., které vlastní A. Divisch.
Farář Jureczka byl spřátelen s malířem Sudických chrámových obrazů, Johannem Bochenkem (1831 až 1909),
který taktéž pochází z Hlučína a o kterém roku 1911 zveřejnil biografii s titulem: „Johannes Bochenek, slezský malíř“.
Úzké vztahy udržoval farář E. Jureczka také s architektem a stavitelem Opavska, Seyfriedem z Kravař, který navrhnul
a postavil Sudický kostel.
Méně známá je Sudičanům činnost E. Jureczky jako redaktora. V české kronice Sudic, po roce 1945 stojí:
„Koncem 19. století zemřel tehdejší Sudický farář Philipp a na faru přišel mladý kněz, rodilý hlučiňák, jeden
z kněží, který vzbudil pozornost, farář Ernst Jureczka. Tento se narodil dne 6. března 1857 v Hlučíně jako syn učitele.
Měl několik sourozenců, z nichž dva byli kněží. Tak např. jeho bratr, farář Johannes Jureczka, který působil
v Kravařích, byl znám jako „přátelský k němcům“ i když jeho o 4 roky mladší bratr, Sudický farář byl znám jako
„přátelský k moravanům“.
Farář Ernst Jureczka se podílel na veřejném životě, byl redaktorem jedněch katolických novin „Katolické Noviny“,
které byly vydávány v tehdejším Prusku, v Ratiboři. Byly to jediné česky psané noviny v Prusku. Jejími zakladateli
bylo 11 čechů (moravanů) a 2 němci. V srpnu 1893 vyšla dvě reklamní čísla, která byla zaslána kněžím. První
oficiální číslo vyšlo 1. října 1893, a redaktorem byl farář Ernst Jureczka.
Noviny měly od počátku zábavnou přílohu a později také rady pro domácnost a jednu část soudobých dějin. Měly
asi 7 stran.
Noviny vycházely nejdříve v „gotickém“ písmu, a po přeložení redakce za faráře Holubka do Hlučína, počínaje
číslem z 13.5.1911 v latinském písmu. V této pruské době bylo denním heslem novin „Moravané, učte své děti čisté
moravštině!“.
(Tyto noviny prý sehrály důležitou roli při připojení Hlučínska k Československu.)
Společenský život v obci Sudice, stejně jako kulturní akce, sportovní vrcholy, zvláštní slavnosti a jiné byly rázně
podporovány farářem Ernstem Jureczkou. Pravidelně a přesně spolupracoval s obecním zastupitelstvem až do roku
1938.
V posledních letech byl ve své společenské činnosti podporován kaplany Schneidrem, Melzerem, Habscheidtem
a Wehnerem, na které kladl vysoké požadavky.
„Zachovejme mu čestnou vzpomínku!“

Pokračování příště
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Vzpomínka na válku
Jelikož jsme letos pátrali společně s několika dobrovolníky a zjišťovali něco o pochodu smrti přes naši obec, napsal
jsem k tomu pár řádků.
Blíží se konec II. světové války. Je leden roku 1945, zima, sníh. Jelikož německá armáda ustupuje, snaží se za
sebou zametat stopy a ruší koncentrační tábory. Tak je tomu i s koncentračním táborem Osvětim. Vězni
všech národností opouštějí tento tábor a vydávají se na pochod směrem Německo. Pochod smrti. Jdou pěšky
v mrazivém počasí, málo oblečení, vyhublí z předešlých útrap. Takto přijdou až do Sudic. Zde jeden z mála
odpočinků. I němečtí vojáci jsou unaveni. Přístřeší našli ve statku vedle dnešního německého památníku, ve
stodole. Němečtí vojáci rozdávají sudickým dětem čokoládu a místní se tajně pokoušejí nasytit vězně. Aspoň
uvařenými brambory a vodou. Ráno pochod pokračuje směr Sciborzice Wielkie. Bohužel jeden z vězňů již
nepokračuje, v noci zemřel vyčerpáním. Místní ho na rozkaz německých vojáků pohřbívají v místech dnešní
bývalé skládky. Prý se tomu říkalo zvířecí hřbitov. Pochod smrti pokračuje dál. Ve Sciborzicích Wielkich prý
umírají další tři vězni. Nikdo už o nich nikdy neslyšel.
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Okénko naší farnosti

Noc kostelů začala v 17.00 mší svatou a pak následoval večerní program. Po
zahájení o. Alešem a úvodními varhanními skladbami následovalo povídání na téma:
"Knězem a řeholníkem v dnešní době?" Pozvání přijala sestra Noemi z Kongregace
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, která složila své doživotní sliby
3.1.2021 v kostele sv. Vojtěcha v Opavě. Je to řeholní společenství sester, které se hlásí
ke svatému Františkovi z Assisi a snaží se žít duchovní život podle jeho inspirace. Mluvila
o tom, jak se utvářel její život, než vstoupila do řádu, o současném denním životě v řádu, o
činnostech, které vykonává a taktéž o. Aleš hovořil o kněžském životě, kdo ho formoval pro dráhu kněze apod.
V dalším programu následovaly další přednášky:
- Povídání na téma: Sudické varhany v plné kráse. S hudebním nástrojem, představením jeho krás a rejstříkové
pestrosti seznámil varhaník Mgr. Petr Němec. Následovalo povídání na téma: Chléb a víno ke slavení eucharistie - od
židovských macesů k současným hostiím, z čeho jsou, kde se pečou a s ochutnávkou různých druhů mešních vín i
hostií. Následná přednáška se věnovala historii kostela a životě a dílu malíře Johanesse Bochenka, jehož 20 obrazů
zdobí sudický kostel a od jehož narození uplynulo v loňském roce 190 let. Portrét P. Arnošta Jureczky je na faře. Jak
zní v sudickém kostele varhany s houslemi si mohli návštěvníci poslechnout skoro na konci programu. Ten byl
zakončen přímluvnými modlitbami při eucharistické adorací, které si návštěvníci zapsali v boční lodi kostela.
Doprovodný program byl v průběhu celého večera připraven i pro děti - skládání puzzle kostela, hádanky apod.
Návštěvníci mohli nahlédnout i do zákristie kostela, kde byla výstava liturgických rouch a předmětů, v kostele si
prohlédnout fotografie nebo mohli po 80-ti točitých schodech vystoupit do věže až ke zvonům nebo o polovinu níže k
varhanům na kůr.
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Důležitá telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Hlášení poruch elektřiny 800 850 860, 840 114 411
Hlášení poruch plynu 1239
SmVaK poruchová služba 800 292 300
Poruchy CETIN (internet v zemi) 800 630 630
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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

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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