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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Tak nám pomalu uběhly prázdniny, dovolené, výlety, odpočinek, horko, zima…, dva měsíce jsou
nemilosrdně pryč a před námi poslední čtyři měsíce letošního roku. Nedaleko od naší vlasti se
pořád válčí, umírají lidé… epidemie Koronaviru se během prázdnin opět rozjela, a to na nás možná
čeká podzimní vlna.
Začátek června byl ve znamení vysokých teplot, které střídaly bouřky nebo prudké lijáky, které
náš potok zvedly do jeho půle hned třikrát a to 28.6. a 1. a 5.7., naštěstí bez nějakých větších škod.
V druhém červencovém víkendu se razantně ochladilo a teplo zase začalo ve středu 13.7.2022.
Počasí v červenci bylo spíše letní, někdy s extrémními vedry a jindy zase s bouřkami. Začátek srpna byl opět přímo
horký, ale v soboru 6.8.2022 přišel ráno déšť a teplota byla rázem někde na dvaceti stupních. Odpoledne přestalo
pršet a v dalším týdnu začaly teploty opět stoupat vzhůru. O druhém srpnovém víkendu zase přišel déšť a lehké
ochlazení a pršelo ještě v pondělí večer. Pak se zase razantně oteplilo a celý týden byly úmorně vysoké teploty.
V pátek večer už přišly první bouřky a vydatné lijáky, které vydržely až do pondělí. V sobotu ráno 20. 8. 2022 potok
během dvou hodin vystoupal z nějakých 40 cm až na 125 cm, naštěstí přestalo pršet a potok pomalu klesl.
Předposlední srpnový týden byl už klidný a teplota opět stoupala. Poslední srpnový víkend zase přišly deště a po
víkendu se ochladilo, někde se už začaly houfovat jiřičky a chystají se na odlet do teplých krajů.
Na konci června se v Hněvošicích stala malá havárie, kdy někdo z jejich občanů doma čistil sud a do potoka
vytekla modrá barva. Jelikož tento potok ústí i do našeho, raději jsme na noc odstavili kluziště. Naštěstí se k nám
modrá voda (Troškův film, modrý pramen) nedostala a nedošlo ani v Hněvošicích k větší pohromě.
Na konci června se také v naší obci někdo zbavil svého břečťanu a to tak, že jej odvezl do hnojiště, kde dáváme
trávu a měkký bioodpad. Bohužel v hnojišti se nám tento odpad nerozloží a CETA Kobeřice nám pak nechce tento
odpad vyvézt na svůj bioodpad do Kobeřic. Zaměstnanci obce pak musí břečťan z hnojiště odvézt na bývalou skládku
ke spálení. Tam mohl skončit rovnou a nemuseli se s tím naši zaměstnanci zabývat. Prosím nahlaste, že máte tuhý
bioodpad, který za malý poplatek můžete uložit na bývalou skládku, kde se tento odpad dvakrát ročně likviduje.
V měsíci červenci došlo k srdeční slabosti jednoho z našich spoluobčanů. Sousedé naštěstí zareagovali a
okamžitě mu poskytli první pomoc. Záchranáři vyslali i paní s defibrilátorem z Kobeřic a všichni mu tak společně
zachránili život. I naše jednotka dobrovolných hasičů má k dispozici defibrilátor a je na to i vyškolena. Ale operační
důstojník si vybral zřejmě vhodnější variantu. Rád bych touto cestou
poděkoval všem, kteří tak pomohli zachránit lidský život.
V pátek 15.7.2022 se na hřišti promítalo letní kino, a to film „I dva jsou
rodina“. Dost z nás si udělalo čas a využilo bezplatného představení v letním
kině. Poučeni z předešlých letních kin se většina vybavila teplejším oblečením
a užila si venkovní představení, třeba s dobrým nápojem v kruhu svých přátel
nebo rodiny.
V sobotu 6.8.2022 si TJ Sokol Sudice připravila tradiční Sportovní slavnost.
Den před tím byly extrémní vedra, ale v sobotu ráno začalo pršet a značně se
ochladilo. Naštěstí před začátkem slavnosti přestalo pršet. To ale ovlivnilo
první zápas, kdy nedorazilo polské dětské družstvo, které mělo změřit síly
s hráči Baníku Ostrava kategorie U8 a U9. Naštěstí s pomocí rodičů se sešlo dostatek malých hráčů, kteří sehráli
krásné modelové a bojovné utkání s velkou sledovaností.
pokračování na str. 2
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Bylo hezké pozorovat malé kluky a holky, jak bojují o míč. Ve druhém zápase se pak utkala družstva starších hochů
Sudic a polského Kietrze. I tady jsme viděli plno krásných fotbalových akcí ve volnějším tempu, ale s velkým
nasazením. Zápas nakonec skončil zaslouženou remízou 4-4. Mezitím se rozběhlo volejbalové utkání dvou
smíšených družstev ze Sudic, které bylo přátelské a hrálo se nakonec na více setů, než je obvyklé a díky dobrému
počasí odehráli volejbalisté tři hodiny, což je samo o sobě hodně dobrý výkon. Během volejbalového zápasu začal i
hlavní zápas mezi Sudicemi a Holasovicemi. Hned první branku domácích dal náš hrající předseda Tomáš Riemel a
to z penalty, kdy panenkovským dloubákem rozvlnil síť, takže hned z úvodu namlsal fanoušky. Ti se měli na co těšit,
akce střídala akci na obou stranách, skóre se zastavilo na konečném výsledku 9-4 pro domácí. Kromě sportovních
zápasů čekalo na diváky i výborné občerstvení. V podvečer se losovala tombola, ve které bylo úctyhodných 94 cen.
Celý sportovní program pak vyvrcholil diskotékou. Myslím, že si každý mohl přijít na své. Chtěl bych tím poděkovat
výboru TJ Sokol Sudice, všem pořadatelům a také sportovcům a
sponzorům. Byla to krásná akce.
Na Angru pořád probíhají stavební práce na rekonstrukci chodníku a
místní komunikace. Na komunikaci bude oprava trvat ještě celé září, tak
prosím hlavně občany, kteří zde bydlí o trpělivost.
Rád bych poděkoval Vojtěchovi Kryštofovi a Janu Fischerovi, kteří na
konci července polévali ve svém volném čase a s vlastní technikou
stromy v naší obci i v jejím okolí. Díky chlapi! Naši dobrovolní hasiči také
vyjížděli několikrát k likvidaci spadlých stromů a taky na likvidaci
obtížného hmyzu.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na protipovodňový a
varovný systém, takže v roce 2023 bychom měli budovat nový rozhlas. Ten starý je z roku 2006, už dosluhuje a
pomalu přestávají vyrábět jeho náhradní díly. Také intenzivně pracujeme s vybranou firmou na získání dotace na
nové veřejné osvětlení. Naše už bude mít stáří 10 let a v rámci dotace bychom rádi získali nové ledkové osvětlení,
které také přinese i úspory elektrické energie.
Zase máme stížnosti na nepořádek kolem kontejnerů na sklo. Nejenom, že zde někteří nechávají stát sklo vedle
kontejnerů, ale leží tam i věci keramické nebo tabule skla. Keramika a porcelán do kontejneru na sklo nepatří, větší
tabule skla, které do kontejnerů nevejdou, byste měli doma rozbít (třeba ve vozíku) a pak střepy přesypat do
kontejnerů na sklo. Ale množí se i větší nešvary, někteří z nás se neštítí tam odhodit i jiné odpady, které se sklem
nemají vůbec nic společného - třeba i taška s jídlem a podobně. Na jiné odpady máme popelnice, kompostéry nebo
velkoobjemový a nebezpečný odpad. Proto prosím třiďme odpad.
Poslední srpnovou sobotu se na hřišti promítalo letní kino. Hlavně
pro děti jsme vybrali film - Ovečka Shaun ve filmu Farmageddon. Na
hřiště, kde se promítalo, si našli cestu nejen děti, ale také dospělí,
kteří tak společně s dětmi shlédli pěkný film. Doufám, že se všem
líbil. Sportovci si pro děti a dospělé připravili občerstvení a všichni
společně tak strávili příjemný večer.
Rád bych tady poděkoval i našim zaměstnancům, kteří se starají
o vzhled naší obce. Sekají trávu, uklízejí obec a starají se o to, aby
se nám v Sudicích lépe žilo. Obec je stále krásně udržovaná a já jim
moc děkuji za jejich práci. Nesmím zapomenout ani na děvčata
v kanceláři, protože jsme všichni dohromady jeden tým.
Na závěr bych také rád poděkoval všem zastupitelům, za jejich
aktivní přístup a za výbornou spolupráci během celého volebního
období. Podařilo se nám udělat kus práce a já jim za to děkuji.
Tak a prázdniny jsou za námi. Děti začaly opět chodit do školy a před námi je další období. Čeká nás podzim, ale
snad si ještě užijeme babího léta.
Jelikož se blíží volby, chtěl bych všem voličům popřát dobrou volbu. Volte svým vlastním rozumem a nenechte se
ovlivňovat nepodloženými argumenty.
Přeji nám všem pevné zdraví, domácí pohodu, dětem úspěchy ve škole, každému stabilní zaměstnání a chuť do
práce.
Petr Halfar starosta

Moto: „Na každém dni je něco krásného, jen je často potřeba to najít.“
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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, sportovní slavnost
- 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 o prázdninách
- 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:
Ve čvtrtek 8.9.2022 - Koncert Svatováclavského hudebního festivalu – v 18:00 hod., farní kostel sv. Jana Křtitele
V sobotu 17.9.2022 – XV. ročník memoriálu René Vitáska o putovní pohár – od 9:00 hod. ve
střelbě z velkorážní pistole, ráže 6,35 – 9 mm, Magnum, střelnice
v Sudicích
V sobotu 17.9.2022 - Fara fest – od 15:00 hod., na faře v Sudicích
V sobotu 24.9.2022 - Vinobraní – od cca 16:00 hod., v hasičárně SDH Sudice
V pátek 21.10.2022 - Broučkův průvod v MŠ 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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OZNÁMENÍ
Vjezd na hřbitov
Jelikož se již několikrát stalo, že lidé jedou s osobními auty přes obecní pozemek na hřbitov ke kostelu svatého Jana
Křtitele v Sudicích a došlo k zamčení brány, čímž byl znemožněn odjezd z obecního dvora. Proto žádáme
návštěvníky hřbitova s vozidly, aby se hlásili u zaměstnanců obce nebo v kanceláři na obecním úřadě. Brána se
uzamyká ve 14.30 hod., tak ať na Vás nikdo nezapomene.
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Volby do zastupitelstva obce – 23. a 24. září 2022
Jak volit ve volbách do obecního zastupitelstva.
Hlasovací lístek můžete upravit jedním ze třech způsobů:
1. Můžete označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas kandidátům této strany v pořadí podle
hlasovacího lístku a v počtu (9), který má být v obci zvolen.
2. Nebo může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva má být zvoleno (9).
3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat. Tedy, lze označit křížkem
jednu volební stranu i dát křížky před jména kandidátů z ostatních stran. Volič tak dává
hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany pak kandidátům
podle pořadí na hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených zastupitelů.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do
obecních zastupitelstev.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
lístek nevloží do úřední obálky, přetrhne ho nebo vloží do úřední obálky několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho
hlas neplatný.
Zdroj: https://www.idnes.cz/volby/volby-2022obecni-zastupitelstvosenat.A180719_114006_domaci_jpl

Sudický zpravodaj

Str. 5

Pivní Olympiáda
Ve dnech 15.7. – 17.7. léta Páně 2022 proběhla
v Sudicích, v areálu pískovny, každoroční akce Pivní
Olympiáda. Tato velmi oblíbená událost se jako vždy nesla v duchu přátelství,
zábavy, dobrého pití a jídla a těžko uvěřitelné pohody. Na čepu byla tradičně
Nošovická „dvanáctka“, pro slabší nátury a takzvaná „jednopivka“ pak „desítka“
ze stejného pivovaru. Podtrženo, sečteno – „pěníků“ se během celého víkendu
vypilo úctyhodných 710 (355 litrů), což znamená, že se vypilo jedno pivo každou čtvrtou minutu po dobu konání akce.
V kotlících, raketách, troubách a mnoha dalších zařízeních se pak tvořily tyto dobroty – kuřata, guláše, klobásy,
pečené brambory, vývary na 1000 způsobů, kvašáky (toho času ještě nezkvašené) a někteří stihli i míchaná vajíčka
na snídani.
Komu nestačilo všechno výše napsané, mohl do lednice v chatě zaskočit ještě na dezert – lahodný, 27% likér
s příchutí citrusů. Toho se vypilo úctyhodných 14 litrů !!! Nutno dodat, že někteří za celý víkend stihli jenom ten dezert.
Během celého víkendu nechyběla samozřejmě také hudební produkce z let minulých, současných a snad i
budoucích, která doufáme nikoho nerušila, a naopak jsme někomu večer ke spaní zahráli oblíbený hit. K poslechu a
k tanci hrálo mnoho místních i přespolních DJs. Olympiádu stejně jako každý rok vyhráli všichni zúčastnění. Tímto
děkujeme všem, kdo se zúčastnili, podíleli se na přípravách a za rok se zase budeme těšit!
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Foto z obce
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
Organizace školního roku 2022/23
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3.
ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
Okres nebo obvod hl. města Prahy
6. 2. - 12. 2.
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
2023
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
13. 2. - 19. 2. 2023 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín
20. 2. - 26. 2.
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
2023
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod,
Bruntál
27. 2. – 5. 3.
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
2023
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník
6. 3. - 12. 3.
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov,
2023
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
13. 3. - 19. 3.
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
2023
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

TONDA OBAL na cestách
Začátkem května se u nás po pár letech objevil „Tonda obal“. Je to
vzdělávací akce pro žáky základních škol s cílem podpory vědomí
odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru
odpadu. Akce se zúčastnili všichni žáci školy. Žáci 1.-3. třídy si
ujasnili různé druhy odpadu, jejich uložení do barevných popelnic.
Byli velmi překvapeni, co vše jsou recyklované výrobky. Žáci 4. – 6.
třídy dostali informaci o sběrných dvorech, skládkách a spalovnách.
Hovořili také o třídění odpadu, jeho zpracování a recyklaci. Žákům 7.
– 9. třídy byl vysvětlen způsob nakládání s komunálním odpadem
v České republice. V této skupině bylo hodně dotazů, které byly
fundovaně zodpovězeny.
Všichni jsme se dozvěděli něco nového a teď už záleží jen na nás,
zda a jak budeme odpad třídit.
Mgr. Jaroslava Ratajová
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Olympiáda školních družin v Chuchelné

9. června jeli vybraní žáci reprezentovat naši družinu na
„Olympiádu školních družin“, která se konala na Základní
škole v Chuchelné.
O celkové vítězství bojovalo 7 družin. Vybrané disciplíny:
skok do dálky, běh na 50 m, hod granátem, plížení,
překážková dráha.
Naše družstvo si vedlo znamenitě a získali nádherné DRUHÉ
MÍSTO! Gratulujeme ☺!
Ester Medková, DiS.

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

NOC V DRUŽINĚ
V úterý 28. 6. 2022 proběhla dlouho očekávaná „Noc v družině“, která byla stejně jako jindy plná pohody a zábavy.
Vychovatelky školní družiny připravily pro 32 dětí pestrý program. Sešli jsme se v 18:00 hodin v hale naší školy,
seznámili se s večerním programem, vyfotili se a mohlo se začít…
Děvčata z osmé třídy přichystala sportovní a vědomostní stanoviště na terase školy, děti byly rozděleny do několika
skupinek a plnily úkoly.
Po splněných úkolech jsme si zahráli míčovou hru a už jsme se neuměli dočkat, až k nám dorazí pizza z Kobeřic,
která nám všem přišla vhod. Po vydatné večeři probíhala večerní hygiena a po ní následovala pohádka. Budíčkem
v šest ráno děti vyskočily ze svých spacáků a užily si ranní rozcvičku. Po úklidu a svačince se děti vydaly do svých
tříd. Úterní noc byla pro všechny velice zábavná a všem dětem se líbila ☺.
Velké poděkování patří žákyním 8. třídy – Lillian van der Laan, Elišce Vaníčkové, Karolíně Halfarové a Andree
Vávrové a také naším skvělým dětem ze školní družiny! ☺
Za školní družinu Ester Medková, DiS.
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Čtenářské lekce v bolatické knihovně
V letošním roce jsme si mohli zpříjemnit čtenářské chvilky v bolatické knihovně. Žáci 1. stupně vyjeli za zábavným
čtením a poznatky o knihách.
Nejmenší začínající čtenáři z první třídy se seznámili s tím, jak to v takové velké knihovně chodí, jaká jsou pravidla
půjčování knih. S příběhem se ocitli v říši pohádkových postav a pomáhali jim opravit popletené pohádky.
Druháci si poslechli zábavné čtení z knihy Josefa Čapka – O pejskovi a kočičce. V jednom z příběhu pekli pejsek
s kočičkou dort, proto paní knihovnice připravila misku s vařečkou, suroviny v podobě obrázků a společně jsme se při
čtení textu mohli pustit do díla. Knížky si žáci poté mohli sami číst a prohlížet.
Na létajícím koberci proletěli třeťáci celý svět. Zastavovali v jednotlivých světadílech, říkali si o místních
zajímavostech a seznámili se s příběhy a pohádkami. Ve velkém atlase poznali tvary světadílů a dověděli se některé
zajímavosti.
Detektivní hra byla připravena pro čtvrťáky a páťáky. Po skupinách hledali zloděje komiksu na základě indicií. Snímali
otisky, pozorovali stopu boty, nitku z oblečení, vlas a řešili šifrování. Zloděj neměl šanci, někteří „detektivové“ ho
usvědčili.
Aktivity byly velmi zajímavé a všem zúčastněným se lekce líbily.
Za kolektiv pedagogů 1. st. Mgr. Petra Poštulková

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

MasterChef Sudice 2021/2022
Soutěž ve vaření se konala během celého školního roku a přihlásit se mohl kdokoliv
z vyššího stupně. Probíhala tři kola a každé kolo bylo zaměřeno na jiný druh jídla. Téma
prvního kola byla dýně. Každý si mohl zvolit vlastní recept, a to buď sladký nebo slaný.
Druhé kolo byla italská výzva, kde soutěžící museli připravit osvěžující nápoj + pizzu, a také
jsme hádali suroviny podle chutě. Poslední kolo byla palačinková výzva + poznávaní surovin
podle obrázku. Vítězem se stal tým, který nejen skvěle uvařil výborně chutnající jídlo, ale
navíc jsme hodnotili i vzhled jídla.
Výsledné umístění po všech třech kolech:
1. místo – Eliška Vaníčková, Lillian van der Laan, Tereza Hluchníková
2. místo
–
Gabriela
Slaninová,
Karolína Halfarová
3. místo – Maxmilián Slanina, Štěpán
Mac, Dominik Hluchník
Mgr. Ondřej Pekárek
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Fotbalové okénko

Rozlosování - podzim 2022
1. kolo

21.08. NE 16:30

Sudice

vs

Kozmice B

2. kolo

27.08. SO 16:30

Závada

vs

Sudice

4. kolo

11.09. NE 16:00

Hněvošice

vs

Sudice

5. kolo

18.09. NE 15:30

Sudice

vs

Darkovičky B

6. kolo

25.9.

Bělá

vs

Sudice

7. kolo

02.10. NE 15:00

Sudice

vs

Kobeřice B

8. kolo

09.10. NE 15:00

Štěpánkovice B

vs

Sudice

9. kolo

16.10. NE 15:00

Sudice

vs

Strahovice B

10. kolo

22.10. SO 14:30

Šilheřovice B

vs

Sudice

11. kolo

29.10. SO 14:30

Bolatice B

vs

Sudice

NE 15:30

Sudice – Kozmice B 5 – 2, branky domácích: M.Pitra 2, D. Havranke, T. Zips, P. Kubjatko
Závada – Sudice 1 – 4, branky Sudic: D.Trnčík 2, T. Riemel a M. Pitra
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Sportovní slavnost ▼
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Denní stacionář Kobeřice

Ceník úkonů na další straně
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Čtrnáctý ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel je za námi
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již počtrnácté Festival kultury a hlučínských řemesel. V neděli 3. července se zde již
tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. V rámci bohatého programu se
představily kapely Hasičská dechová hudba Bolatice, Slezská kapela a Dechová hudba Hlučíňanka, folklorní soubor
Vlašanky, taneční soubory Slunečnice a Seniorky ze Závady, mažoretky MK Ballerisimo Hlučín a nově Tilli-duo.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované výrobky,
keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty, výrobky pletené z papíru, dřevěné
výrobky, mýdla, čaje apod. Ochutnat mohli např. domácí bramboráky a palačinky, regionální pivo a samozřejmě
hlučínské koláče.
V rámci letošního ročníku festivalu se i oceňovalo. Pamětní medaili Cypriána Lelka za kulturní a osvětovou činnost
obdržel pan Rostislav Pečinka, a to za dlouholetý a obětavý přínos pro záznam společenského života na Hlučínsku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího
z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků, městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při
přípravách i při samotné koordinaci festivalu, Muzeu Hlučínska za poskytnutí zázemí pro účinkující, obci Vřesina za
zapůjčení prodejních stánků a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět na
viděnou!
Lenka Osmančíková
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Z obecní kroniky
D. Sudické osobnosti
II. Faráři, lékaři a učitelé v Sudicích nebo ze Sudic

Pastoři, kteří působili v Sudicích do roku 1945
Pastor Max Fiebig
Pastor v Rozumicích od 18. srpna 1888 do 1928. Byl zároveň farářem pro Sciborzyce, Sudice a Dzierzyslav.
Narozen v Brzegu, okres Vratislav. Uveden do úřadu 27. září 1887 panem generalsuperintendentem Dr. D.
Erdmannem.
Ženatý od roku 1890 s Luisou, rozenou Lueder. Rodina měla pět dětí, a sice tři chlapce a dvě dívky.
Pastor Fiebig dostal v září 1906 u příležitosti císaře Wilhelma II. ve Vratislavi rudý řád orla IV. třídy.
Zajímal se o historii a je autorem historie evangelické církve v Rozumicích, která vyšla roku 1907 k výročí
stoletého posvěcení kostela.
20. května 1928 byla „evangelická církevní obec Sudice“ přifařena k Opavě. Pastor Fiebig předal své církevní
vedení úřadu novému pastýři pastoru Heinrichu, pánovi z Opavy.

Pastor Heinrich Herr
Pastor v Opavě, kompetentní pro evangelickou obec v Sudicích od roku 1928 do 1938.
Heinrich Herr, narozen 26.6.1896 jako nejstarší z osmi sourozenců v Jihlavě, se stal po návštěvě školy a studiu
teologie ve Vídni a Lipsku roku 1919 seniorátním vikářem v Opavě, 1929 evangelickým farářem v Opavě, 1940
církevním radou západoslezského církevního kruhu evangelické církve.
Působil mnoho let ve výboru městského vzdělávání a v péči o mládež, naposled jako předseda. Získal mnoho
zásluh ve svém církevním úřadě.
Po jeho vystěhování byl Heinrich Herr farářem v Itter – Frankenau – Viermünden, od 1949 do 1963
v Sachsenhausenu.
Pastor Heinrich Herr zemřel dne 3.9.1974 a je pochován v městečku Königshofen Taunus.

Pastor Ernst Diebel
Evangelický městský kněz v Ratiboři.
Od 1939 do 1945 patřila evangelická obec Sudice k Ratiboři.
O Pastoru Diebelovi neexistují žádné další údaje.

Pokračování na str. 15
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Z obecní kroniky
Pokračování ze str. 14

Sudická evangelická církevní rada
Ludwig, Gottzmann (Breier), alter Weiss Gustav (Hechler)
Mosöer (loos), Czeppan, Weiss Gustav, Friedrich Fritz
v pozadí: Breier Ernst, Christof (hrobník)

Paul Wilpert

Dr. Franz Juretzka – lékař v Sudicích
Dr. Franz Juretzka byl od prosince 1882 do 1930 praktickým lékařem v Sudicích. Téměř 50 let byl Sudickým
občanům a lidem z okolí nepostradatelným rádcem a pomocníkem. Bydlel na náměstí v „doktorově domě“, v hospodě
„Willusches“, majitel Plachtzik Wilhelm. Augustin Weltzel, farář v Tvorkově a kronikář opavska o něm píše v roce
1891: „Franz Juretzka, narozen 12. března 1854 v Krzanowicích, syn měšťana Jakoba Juretzky a Franzisky, dcery
Vincenta Philippa, byl promován ve Freiburgu 22. června 1881 doktorem medicíny, brzy si získal jako snaživý lékař
s mnoha vědomostmi (a hlavně díky své zručnosti a úspěchům v očním lékařství) důvěru v rodné vesnici
(Krzanowicích),

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

měl v úmyslu již od počátku zde zůstat jen krátce, odešel 10. května 1882 do Koźle a usadil se počátkem prosince
v Sudicích, kde je činný ještě dnes.“ 40
Dr. Franz Juretzka měl důvěru Sudických obyvatel a ti si vážili jeho rad, i pokud šlo nejen o nemoci.
Dr. Franz Juretzka se přátelil v mladých letech s malířem Janem Bochenkem, který namaloval ještě při své
poslední návštěvě v Sudicích v červenci 1909 jeho portrét. Opakovaně se scházeli po zaznění večerních zvonů
k příjemnému posezení na Sudické faře (farář Ernst Jureczka, malíř Jan Bochenek a lékař Dr. Franz Juretzka) a
diskutovali pak v němčině a moravštině o „Bohu a světe“ a o umění.
V I. světové válce (mezitím jmenován sanitárním radou) organizoval Dr. Juretzka pro členy Sudického spolku žen
několikatýdenní kurzy zdravotní služby.
Dr. Franz Juretzka byl vášnivým včelařem. To ho také přátelsky velice spojovalo s farářem a „mistrem“ Sudických
včelařů, starým Ludwigem z Johannisgasse. Tento vysadil pro své včely na počátku tohoto století lípovou alej na
Ratibořské ulici. Také Dr. Juretzka vysadil své
lípy ve své zahradě, známé dodnes jako
„doktorovy lípy“, obávané díky vosím hnízdům
v dutých kmenech.
Dr. Juretzka podporoval Sudické porodní
asistentky a „sestry“ v jejich starostech o
nemocné. Byl bohužel posledním lékařem
v Sudicích, leží pochován na katolickém hřbitově
vedle pohřební kaple.

Poznámka:
V návrhu magistrátu z roku 1861 se říká, že se
v Sudicích usadil doktor medicíny v roce 1848.
Jméno není zmíněno.

40 Weltzel, Augustin: Besiedlungen des nördlich der
Oppa gelegenen Landes
2. Teil (Abschnitt Kranowitz); Verlag von C.Kothe,
Leobschütz 1891

Pokračování příště

Sudický zpravodaj

Str. 17

Seniorfest na Hlučínsku má za sebou první ročník
V pátek 29. července 2022 se v areálu za kulturním domem v Bohuslavicích u
Hlučína konal „1. seniorfest na Hlučínsku“ s podtitulem „senioři na Hlučínsku se
baví“, a to v předvečer Anenských slavností, které jsou pro místní dlouholetou
tradicí.

Seniorfest – jak již samotný název napovídá, je akce určená zejména seniorům, seniorským klubům
a spolkům. Inspirací k Seniorfestu nám byl Třetí festival, který je již zaběhlou kulturní akcí plzeňského Mezigeneračního a
dobrovolnického centra TOTEM, z. s. Myšlenka Třetího festivalu se nám zalíbila natolik, že jsme vážně začali uvažovat o
uspořádání obdobné akce na Hlučínsku. Byl leden 2020, začali jsme oslovovat kluby a spolky z Hlučínska, uspořádali jsme první
setkání možných zájemců v Dolním Benešově. Tam jsme jim představili naši vizi s tím, že by se Seniorfest mohl uskutečnit v létě
nebo na podzim 2020. Bohužel to jsme ještě netušili, že se vše o dva roky díky covidu odloží a z původně plánovaného
Seniorfestu 2020 se stal Seniorfest 2022.
Možná právě proto, i navzdory předpovědi, Seniorfestu
přálo počasí. Senioři se nejen dobře bavili, ale zároveň
prezentovali činnost svých klubů, spolků, ukázali nám
své výrobky či se představili na podiu
s vystoupením. Vystupujících klubů bylo osm
(Seniorklub Bohuslavice, Slunečnice Kobeřice, Senioři
Závada, Klub důchodců Darkovice, kluby seniorů
z Bělé, Bolatic a Píště či Zámecký klub žen Kravaře),
někteří se na pódiu představili dvakrát. Celkem tak bylo
k vidění dvanáct různorodých vystoupení. Další kluby
seniorů přijely jako diváci načerpat inspiraci.
V prostorách kulturního domu byly přichystány
prezentace dalších klubů (někdy i s možností zakoupení
výrobků).
A jak všichni víme, na každé akci je důležitý nejen
kulturní program, ale také možnost něčeho dobrého
k snědku. Velkou část nabízeného občerstvení připravili
sami senioři ve svých klubech. V nabídce byly třeba
koláče od seniorek z Velkých Hoštic, langoše připravily
seniorky z Bohuslavic, ochutnat jste mohli zákusky
z Bělé a další cukrářské výrobky z Píště. To
samozřejmě nebylo všechno.
Zájemci si mohli dále nechat změřit krevní tlak nebo si i pořídit některý z krásných výrobků klientů sociálně-terapeutické dílny
Charity Hlučín, která na Seniorfestu nemohla chybět. Jsme velice rádi, že se zúčastnili zástupci projektu Senior bez nehod.
Výtečná káva a zmrzlina byla k dostání ve stánku MentalCafé. Zájem byl i o produkty z kmínu, máku a česneku místního Statku
U Veverků.
Seniorfest by se nepodařilo uspořádat nebýt aktivního zapojení seniorů, dobrovolníků, především však finanční podpory
Moravskoslezského kraje, měst Hlučína a Kravaře, obcí Závada, Sudice, Markvartovice, Kobeřice, Sdružení obcí Hlučínska
(SOH), Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ (SOMH-z). Všem uvedeným patří naše velké poděkování.
Zvláštní poděkování pak patří Centru pro seniory TROJLÍSTEK, z. s., které celou akce zaštítilo organizačně, a obci Bohuslavice,
kde se akce konala.
Samozřejmě děkujeme také všem účinkujícím, vystavujícím, prodávajícím i návštěvníkům, kteří na Seniorfest přišli. Jen díky
vám všem byl první ročník Seniorfestu na Hlučínsku tak krásnou akcí. Senioři na Hlučínsku ukázali, že se bavit skutečně umí!
Věříme, že se Seniorfest stane novodobou každoroční tradiční akcí na Hlučínsku. Na viděnou na druhém Seniorfestu!
Mgr. David Adamec
tajemník Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
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Okénko naší farnosti

Prašivá 2022
Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským připravili na
začátku prázdnin již tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem. Dopolední program se mší
svatou byl zahájen v areálu Kamenité, odkud se vyšlo na horu Prašivá, kde bylo pro děti
připraveno mnoho stanovišť.
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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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