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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Prázdniny skončily, pro děti je tady další školní rok. Už začátkem září odletěly vlaštovky do teplých
krajin. Letos začal astronomický podzim 23.09.2022. Ale podzimní počasí přišlo již o týden dříve.
Začátek září byl teplotně průměrný s občasným deštěm, hlavně o víkendech. Třetí zářijový víkend
se ochladilo a jako by z čistého nebe přišel podzim. V domech bylo třeba zatopit a samozřejmě se
to hned projevilo na kvalitě ovzduší, nejen v naší obci. Během předposledního zářijového týdne
klesly ranní teploty k pěti stupňům celsia a také dost pršelo. Konec září už byl spíše podzimní
s nějakým deštěm. První říjnový víkend byl příjemný, hlavně v neděli bylo krásné počasí. Potom se
trochu ochladilo a pak bylo krásně od 5.10.2022. Taky celý další týden. Noci ovšem byly chladné, dokonce v pondělí
ráno 10.10.2022 bylo pod 5 stupňů celsia. Příjemné počasí vydrželo až do 18.10.2022. Znovu se ochladilo, a to
hlavně v podvečer a v noci. Přes den ještě svítilo sluníčko, to už tak teplo nebylo. Ale říjen byl nadprůměrně krásný.
Ve čtvrtek 8. září 2022 se v kostele svatého Jana Křtitele konal koncert Svatováclavského hudebního festivalu,
který už má u nás tradici. O této akci se dovíte více uvnitř tohoto zpravodaje.
V sobotu 17. září se v Sudicích konaly hned dvě akce, a to Memoriál René Vitáska ve střelbě a Farafest na faře
římskokatolického kostela. K oběma akcím najdete články uvnitř zpravodaje.
V neděli 18. září 2022 se v Kobeřicích konalo 23. setkání
chrámových sborů Hlučínska. Po třech letech se tak opět mohli
setkat zpěváci z celého Hlučínska. Akce se konala v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Kobeřicích. Vystoupilo zde šest
chrámových sborů, a to ze Štěpánkovic, Hati, Sudic,
Bohuslavic, Velkých Hoštic a domácích Kobeřic. Předskokany
byly scholy z Kobeřic, a to Levandulky a střední schola. Slyšeli
jsme přes dvacet krásných písní. Na závěr pak společná píseň
všech sborů Gloria Patri. Děkuji našemu chrámovému sboru
za krásné vystoupení a reprezentaci naší farnosti. Byl to
krásný hudební zážitek a příjemně strávené nedělní
odpoledne.
Za zmínku z historie stojí zmínit, že evangelický kostel v
Sudicích oslavil 113. výročí vysvěcení neboli „krmáš“, a to v pondělí 19. září 2022.
23. a 24. září 2022 se v naší republice konaly komunální volby, někde i senátní. Výsledky voleb najdete na jiném
místě zpravodaje. Chtěl bych poděkovat všem, kteří do voleb šli a také voličům, protože v naší obci přišlo k volbám
přes 60 % voličů. Zároveň děkuji všem zastupitelům z minulého volebního období za jejich práci pro naši obec, a že
vydrželi až do konce volebního období.
V sobotu 24. září 2022 pro nás dobrovolní hasiči připravili vinobraní. Kdo přišel, určitě si
našel něco dobrého, ať už k pití nebo k jídlu. Bylo víno červené i bílé, burčáky a samozřejmě
pivo a nějaká ta štamprlička. K jídlu pečená kýta, guláš nebo párek v rohlíku. K poslechu i
tanci hrála country hudba a zpívalo se až do ranního kuropění. Pro děti byl přichystaný
skákací hrad. Rád bych poděkoval dobrovolným hasičům za skvěle provedenou akci.
V měsíci září se dokončily dvě akce na ulici Na Agru. Byl zrekonstruovaný chodník na pravé straně, na který jsme
dostali dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 400.000,- Kč, akce stála celkově 1 160 623,- Kč.
pokračování na str. 2
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Podařilo se nám také opravit i zbytek místní komunikace Na Angru, na
kterou jsme bohužel dotaci nedostali a obec vyšla na 5 822 796,- Kč. Na
této akci máme ještě dva nedodělky, které budou opraveny v průběhu
listopadu. Zároveň zaměstnanci obce opravili i levou stranu chodníku, tak
aby se dal používat během zimy. Zaměstnancům obce tímto děkuji. Už nyní
zpracováváme žádost o dotaci na druhou stranu chodníku Na Angru, který
by se měl opravit v roce 2023.
Už v minulém zpravodaji jsem psal o kontejnerech na sklo a nepořádek kolem nich. Bohužel se to ještě zhoršilo.
Lidé si prostě neváží toho, že se odpad má třídit dle instrukcí. A když to tak půjde dál, budou se muset řešit i sankce
za to, že se odpad odkládá, kde nemá. Říká se tomu černá skládka a pokuty jsou i desetitisícové. Něco podobného je
i s větvemi, které by měly skončit na bývalé skládce. Místo toho končí u hnojiště na bioodpad. Prosím nedělejte to a
třiďte odpad tak, jak se má a jak to máme v naší obci nastaveno. Plasty se svážejí v naší obci každý první čtvrtek
v měsíci, a to už od 6:00 hod.
O větrných elektrárnách už u nás v obci bylo řečeno a napsáno mnoho. Kdyby byly tak škodlivé, jak někteří tvrdí,
nestálo by jich jen v Evropě na tisíce. Každý z nás chodí do práce, aby vydělal finance a uživil svou rodinu. Tak je to i
v podnikání. Všichni tvoří proto, aby z toho měli finanční profit. Tak je tomu i v případě větrných elektráren. Ty už stojí
a stát budou kolem naší obce. Záleží jen na nás, zda i naše obec bude z toho profitovat. Přijďte k referendu a dejte
svůj hlas naší budoucnosti.
Tak a máme před sebou poslední dva měsíce roku 2022. Přeji Vám ať se daří dokončit všechno, co jste si
v letošním roce naplánovali. A nezapomeňte na nákup vánočních dárků – už je čas!!!
Petr Halfar starosta

„Dělejte to, co srdcem cítíte, že je správné i kdybyste za to měli být kritizováni. Vždy se totiž najde
někdo, kdo vás bude kritizovat, ať budete dělat cokoliv. “
Moto:
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Kdo bude naši obec zastupovat ve volebním období 2022 - 2026
Kdo byl zvolen ve volbách do Zastupitelstva obce Sudice pro volební období 2022 - 2026. V jakých funkcích
budou pracovat v příštím období, rozhodlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 17. října 2022.
Zastupitelstvo obce
Petr Halfar

funkce
starosta

Pavel Plachtzik
Eva Jurečková, DiS.
Petr Weimann
Bc. Barbora Balarinová
David Vaníček
Vlasta Bártová
MgA. Petr Němec
Ing. Michal Mikluš

místostarosta
předsedkyně finančního výboru
předseda kontrolního výboru
členka
člen
členka
člen
člen

Finanční výbor
Předsedkyně
– Eva Jurečková, DiS.
Iveta Kryštofová

Kontrolní výbor
Předseda
– Petr Weimann
David Vaníček
Ing. Michal Mikluš

Chybějící člen finančního výboru bude zvolen na dalším zasedání zastupitelstva obce Sudice.
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Svatováclavský hudební
festival – 08.09.2022
Svatováclavské koncerty se staly pro
Sudice již známou podzimní událostí, na
kterou se těší především příznivci krásné
vážné hudby.
V letošním ročníku jsme se mohli
seznámit s maďarským hudebním uskupením In Medias Brass, které nám v Sudicích předvedlo svůj typický
temperament ve skladbách klasických i současných hudebních skladatelů. Mezi jinými zazněly skladby Antonia
Vivaldiho, Benedetta Marcella, Alexandra Borodina, Frigyese Hidase, Zoltána Kovácse dalších. Osmý zářijový večer
přinesl, jak už to bývá u Svatováclavských koncertů zvykem, kvalitní a nezapomenutelný zážitek, který pro nás
vytvořili maďarští mistři žesťových nástrojů, umocněný prostorami Chrámu sv. Jana Křtitele.
B. Balarinová
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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, střeleckou soutěž
- 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 dobrou spolupráci
- 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:
Neděle 13.11.2022 - Sudický krmáš, mše svatá v 10 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích
Pátek 25.11.2022 - Setkání seniorů – od 15:00 hod. v jídelně ZŠ a MŠ s vystoupením Pepy Meleckého
Středa 07.12.2022 - Mikuláš – po mši svaté v 17:45 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích
Sobota 10.12.2022 – Vánoční jarmark v ZŠ a MŠ Sudice
Neděle 18.12.2022 - Zpívání u vánočního stromu – v parku v Sudicích na Náměstí od 17:00 hod.
Pátek 30.12.2022 - Předsilvestrovský fotbal – hřiště TJ Sokol Sudice v 10:00 hod. ženatí proti svobodným, pořádá TJ
Sokol Sudice

Upozornění pro všechny návštěvníky akcí obce Sudice, jejich složek, spolků či ZŠ a MŠ Sudice:
Akce mohou být dokumentovány, pro případné budoucí prezentace obce.
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Fotbalové okénko
Hněvošice – Sudice 3-3, branky Sudic: O. Paprskář, D. Trnčík, P. Vítek
Bělá – Sudice 1-1, branky Sudic: M. Hlaváč
Sudice – Kobeřice B nehráno – soupeř se nedostavil
Štěpánkovice B – Sudice 0-6, branky Sudic: M. Kryštof, T. Zips, P. Vítek 2x, O. Paprskář 2x
Sudice – Strahovice B 2-1, branky domácích: D. Trnčík, P. Baránek
Šilheřovice B – Sudice 1-1, branka Sudic: M. Pitra
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Vážení spoluobčané
V létě roku 2020 jsme peticí proti výstavbě větrných elektráren v Sudicích upozornili na rizika spojená
s výstabou a provozem větrných elektráren v oblasti s hustým osídlením, jako je u nás. Upozornili jsme
na vliv akustického tlaku a hluku, na flicker efekt, na nesmyslnost výstavby větných elektráren v oblasti,
kde průměrná rychlost větru ve výšce 100m nepřesahuje 6m/s. Poukázali jsme na nesmyslnost výstavby
na zemědělské půdě, která patří k nekvalitnějším v naší zemi. Varovali jsme před vlivem VTE na život
chráněných druhů ptáků. A především jsme vyjádřili nesouhlas s výstavbou více než 200m vysokých
turbín v blízkosti kostela sv. Jana Křtitele, který je se svými 64 m nepřehlédnutelnou dominantou zdejší
krajiny, jejíž ráz by byl výstabou VTE zcela zdevastován. Pokles cen nemovitostí je již dnes
dokladován studiemi ze sousedního Německa. Petici podepsalo více než 300 občanů a vlastníků
nemovitostí v Sudicích a Rohově.
Děkujeme za podporu.
V létě minulého roku jsme připravili návrh na uspořádání místního referenda a vy jste jej podpořili
více než 180 podpisy.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili.
Obec argumentovala tím, že není možno referendum uspořádat proto, že má s investorem podepsánu
rámcovou smlouvu o spolupráci a že obci hrozí finanční postih. Obrátili jsme se tedy na Krajský soud v
Ostravě. 15.9.2022 Krajský soudu v Ostravě rozhodl ve věci vyhlášení místního referenda:
„I. Vyhlašuje se místní referendum v obci Sudice o otázce znějící: „Větrné elektrárny v katastru
obce? Ano - Ne“
II. Stanoví se termín místního referenda v obci Sudice, a to dne 26.listopadu 2022 od 8:00 do
22:00 hodin.“
Přijďte a rozhodněte.
Za výbor pro uspořádání místního referenda: Bártová V.
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Redakce Zpravodaje obce Sudice je ze zákona povinna publikovat příspěvky všech zastupitelů obce.
Redakční rada obsahově neodpovídá za tyto příspěvky a žádným způsobem do nich nezasahuje. Uvedená
informace v příspěvku se nemusí ztotožňovat s postojem vedení obce Sudice či dalších zastupitelů (dle § 4
tiskového zákona).
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Větrné elektrárny, Ano rozvoji obce
Vážení občané Sudic,
s Vaší obcí připravujeme na základě Smlouvy o spolupráci od roku 2016 projekt
větrných elektráren. Společně jsme Vám předávali informace o přínosech větrné
energetiky pro každého z Vás a vyvraceli mnohokrát opakované fámy.
Plánujeme výstavbu až 4 větrných elektráren, ale s vedením obce jsme dohodnuti
vypustit 1 větrnou elektrárnu viditelnou za kostelem sv. Jana Křtitele při příjezdu do
Sudic z Rohova.
Také v Třebomi budou stát větrné elektrárny, celkem 5, a při příjezdu do Sudic je také
uvidíte. Finanční přínos dle Smlouvy o spolupráci je však možný pouze z elektráren,
které se nacházejí na katastrálním území obce.
Větrné elektrárny budou ve vzdálenosti nejméně 1,1 km od nejbližších domů, což je
dvakrát dále než minimální běžná vzdálenost.
Díky dobrým větrným podmínkám se na polské straně státní hranice plánují stovky
dalších elektráren s výškou až 250 m v místě měřícího stožáru, pohledově vedle
kostela. U Vás fouká stejně pěkně jako v sousedním Polsku.
Již 6 let monitorujeme výskyt všech druhů ptáků a dalších živočichů a víme, že nedojde
k jejich ovlivnění. Pravdou je, že mnohonásobně větším ohrožením pro ptáky jsou naši
kočičí společníci, skleněné plochy, automobilový provoz, otravy a kolize s elektrickým
vedením.
O hluku a stroboskopickém efektu bylo mnoho odborného povídání. Závěrem je, že
hluk a míhání stínů bude vnímatelné akorát na vzdálených polích, ale v obci Vás
nemůže nic z toho obtěžovat.
Pokud jste ještě náhodou na pochybách, zeptejte se svých přátel či známých
v Oldřišově, kde již s větrnou energetikou mají zkušenosti.
Větrné elektrárny mají velmi malý zábor půdy, nesrovnatelně menší než u
fotovoltaických elektráren.
Vaše obec získá z projektu každoročně významné peníze, které použije na rozvoj,
investice a zkvalitnění a zlevnění života všem občanům. Navíc se připravuje sdílení
elektřiny z elektráren, díky kterému Vás bude možno zásobovat elektřinou, tím
ušetříte a Vaše nemovitosti zhodnotíte.
Přesto už v době současné energetické krize a růstu cen potravin jsme připraveni
Vám být spolehlivým partnerem. Proto již nyní připravujeme podporu pro všechny
z Vás.
Přijďte všichni k referendu a dejte Ano rozvoji obce a lepšímu životu každému z Vás
díky elektrárnám.
Dejte Ano vedení Vaší obce, které dlouhodobě bojuje za maximální přínosy
z elektráren a hlídá, aby v obci neměly negativní vliv.
Přeji hezký den, Jakub Helus, člen správní rady RenoEnergie
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Evakuační cvičení v ZŠ a MŠ Sudice

Dne 29.10. v ranních hodinách proběhlo cvičení na evakuaci a rychlý zásah v areálu ZŠ Sudice.
Všechny děti se vzorně podařilo evakuovat mimo budovu před našim příjezdem, ale postrádal se pan školník, kterého
jsme se museli vydat zachránit.
Spodní prostory byly zakouřené, a proto se naši hasiči vybaveni dýchací technikou vydali na záchranu a na likvidaci
ohniska požáru.
Vše naštěstí dobře dopadlo a pan školník byl úspěšně zachráněn. V rámci cvičení jsme poté dětem a učitelům
předvedli na cvičné figuríně první pomoc.
Bylo to příjemné cvičení, které si za rok zase zopakujeme.
SDH Sudice
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Hasičské vinobraní – 24.09.2022
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice

Zprávy ze školy a ze školky
PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI, ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
2022/2023
Letní prázdniny skončily a děti se ve čtvrtek 1. září vrátily do školních lavic. Velká
událost to už tradičně byla pro prvňáčky a jejich rodiče i další příbuzné. Naše škola každý rok usiluje o to, aby se žáci
po prázdninách ve své škole cítili příjemně. Do velkých stavebních úprav a oprav jsme se letos o prázdninách
nepouštěli, ale podobně jako každý rok jsme se věnovali běžné údržbě a menším opravám a výmalbám, a to tam, kde
to bylo nejvíce potřeba. Každopádně škola se na své žáky těší a je připravena nejlépe, jak to jen šlo.
Novopečeným prvňáčkům přejeme nové objevy a zážitky, obohacující zkušenosti a také samozřejmě samé
jedničky. Ve škole se děti nenaučí jen číst, psát a počítat, ale se svými vrstevníky navazují školní přátelství a
kamarádství, která mnohdy přetrvávají po celý život. No a naši deváťáci vstupují do ročníku, kdy studium na naší
škole ukončí a z dětí se pomalu začnou stávat skuteční dospělí lidé. Budoucím absolventům přejeme především
šťastný a správný výběr střední školy. A jedno veliké přání máme všichni zajisté společné… Budeme věřit a doufat
v kompletní školní rok bez dalších epidemiologických opatření a omezení školních i mimoškolních aktivit. Děti pomalu
usedají do lavic, učitelé za katedry, nový školní rok začíná…
Přeji všem – žákům, učitelům, zaměstnancům školy i rodičům – krásný a především úspěšný školní rok 2022/2023.
Ať je tento školní rok pro všechny rokem šťastným.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫

VÝLET DO TŘEBOMI
V pátek 23. 9. se školní družina vydala na výlet do Třebomi. Prohlédli jsme si tzv. polder, který zadržuje vodu proti
povodním. Navštívili jsme také pár domácích zvířat a po procházce Třebomí jsme si čas zkrátili na dětském a
fotbalovém hřišti, kde nás navštívil pan starosta Jaroslav Vlk, který donesl dětem sladké dobroty a paním
vychovatelkám výbornou kávu.
Ester Medková, DiS.
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NETRADIČNÍ ODPOLEDNE MŠ A ŠD
V pátek 16.9.2022 nás čekalo netradiční odpoledne, na které se všechny děti dozajista těšily. Po bědě a lehkém
odpočinku jsme navštívili děti z družiny na školní zahradě. Společně si děti užívaly hezké odpoledne, opékaly
špekáčky, hrály různé hry, tančily, povídaly si a zpívaly. Věřím, že si hravé odpoledne užily a už se těší na další
netradiční odpoledne.
Hana Němcová
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VELETRH POVOLÁNÍ OPAVA 2022
Ve středu 5. října 2022 se naši žáci deváté třídy zúčastnili „Veletrhu povolání Opava 2022“. Celá akce se konala v
prostorách Víceúčelové haly v Opavě, která sídlí na ulici Žižkova. Veletrh byl určen především žákům základních škol,
zejména pak letošním „deváťákům“, kteří stojí před důležitou otázkou týkající se správného výběru dalšího studia a
budoucího povolání. Účelem akce bylo získat přehled o možnostech studia v okrese Opava i kraji. Zastoupení měly
na „VELETRHU POVOLÁNÍ OPAVA 2022“ jak státní školy, tak soukromé, učňovské obory, gymnázia i průmyslové
školy. Velkou zajímavostí pro všechny zúčastněné bylo také obrovské zastoupení nejrůznějších firem. Během celé
akce se mohli žáci informovat o uplatnitelnosti jednotlivých profesí na trhu práce. Doufáme, že tato akce pomohla
všem žákům nalézt odpověď na stále se opakující otázku – „Kam na střední…?“
Mgr. Michal Kunický
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PROJEKT – EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ V SUDICÍCH
U nás ve škole slavíme Evropský den jazyků již tradičně. Tento den jsme si připomenuli některá fakta o jazycích a
zemích Evropy. Žákyně z 9., 5. a 4. ročníku si připravily multijazykové pásmo, které zhlédli všichni žáci naší školy i
školky. V pásmu jsme slyšeli písničku O těle (Body song) v několika jazykových verzích, taky jsme si mohli zatančit a
naučit se slovíčka o těle. A co zajímavého jsme se dozvěděli? Evropa je domovem stovek jazyků. Podle starých Řeků
byla Evropa princezna, kterou unesl bůh Zeus na ostrov Kréta. Geograficky je to území táhnoucí se od Atlantského
oceánu až k pohoří Kavkaz. Se svojí rozlohou je to druhý nejmenší kontinent, na kterém se však překvapivě hovoří
více než 150 různými jazyky. Všechny tyto jazyky a kultury, které jimi hovoří, dělají z Evropy úžasné a jedinečné
místo. Kterými jazyky se zde tedy hovoří nejčastěji?
Angličtina
Angličtina má po celém světě asi 400 miliónů rodilých mluvčích, v Evropě to je asi 70 miliónů. Je to de facto jazyk
Spojeného království a Irské republiky. Anglicky mluví asi třetina Evropanů. Němčina
Je to jediný oficiální jazyk v Německu, Rakousku a Lichtenštejnsku a patří mezi oficiální jazyky ve Švýcarsku, Belgii a
Lucembursku. Dohromady to činí 95 miliónů evropských mluvčích. Po angličtině je to další jazyk, kterým se domluvíte
na mnoha místech.
Francouzština
Francouzština má přibližně 80 miliónů rodilých mluvčích. Je to oficiální jazyk Francie, Belgie, Švýcarska a
Lucemburska.
Italština
V Evropě nalezneme asi 69 miliónů rodilých mluvčích tohoto nádherného jazyka. Je to oficiální jazyk nejen Itálie, ale
také Švýcarska (po němčině a francouzštině) a samozřejmě Vatikánu, městského státu římskokatolické církve.
Španělština
Španělštinu má jako oficiální jazyk více než 20 zemí a po celém světě s ní hovoří asi 480 miliónů rodilých mluvčích.
Ruština
Nyní možná bude mnoho z vás překvapeno. Ruština má zhruba 120 miliónů rodilých mluvčích.
V mutlijazykové hodině účinkovaly: Káťa O., Anna S., Elen S., Lilli v.d.L., Andrea V., Eva K., Gabriela S. Představení
se jim povedlo.
Petra Ratajová
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JABLEČNÝ ZÁVIN ŠD
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Soutěž GEOŠIFRA 2022
Střední průmyslová škola stavební v Opavě si i tento rok připravila pro žáky 8. a 9. třídy tuto zajímavou soutěž.
Vše se odehrávalo v blízkosti střední školy a v nedalekém městském parku. Cílem soutěže bylo prověřit žáky ve
znalostech zeměpisu, logického myšlení, zručnosti a také vytrvalosti. Žáci měli možnost vyzkoušet si různé přístroje
pro geodezii a získané znalosti pak využit ve vytrvalostním závodě. Mezi další zajímavé soutěže patřilo například
stavění věže z dřívek, měření obsahu a přetahování lanem. Po loňském úspěchu se nám i letos povedlo obsadit
krásné umístění. Z 30 týmů jsme obsadili 15. a 5. místo.
5. místo - SUDIČÁCI – Gabriela Slaninová, Eliška Vaníčková, Mikuláš Prasek, Tobiáš Štědroň
15. místo – ŠERIFOVÉ – Desirée Palombino, Josef Halfar, Dominik Nevřela, Martin Stanke
Na závěr bychom rádi poděkovali organizátorům této soutěže za báječné občerstvení, oběd a krásnou atmosféru.
Poděkovat musíme i našim žákům za skvělou reprezentaci školy, jste skvělí! 😊
Mgr. Ondřej Pekárek
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XV. ročník střeleckého závodu,

Memoriál René Vitáska,
který se konal 17. září 2022 na střelnici v Sudicích
Po dvouleté odmlce se nám opět podařilo zorganizovat tento střelecký závod.
Důležitou součástí závodu je počasí, které se velice vydařilo. Ráno bylo chladno, ale v průběhu
závodu bylo i slunečno.
Střílela se střelecká disciplína z krátkých zbraní ve vzdálenosti 25 metrů a to 2 x 15 ran.
Závodu se zúčastnilo 12 střelců, z toho jedna žena. Je to sice nejmenší počet za celé ročníky zpět.
Zřejmě je to odrazem současné doby a rovněž probíhal den NATO v Ostravě.
Prostřednictvím tohoto článku děkujeme panu místostarostovi, Pavlu Plachtzikovi za jeho přítomnost
u zahájení závodu a u vyhodnocení.
Rovněž děkujeme panu Vitáskovi a jeho manželce, že si udělali chvilku a poctili nás svojí
návštěvou. Jsme rádi, že byli přítomni u předávání cen nejlepším střelcům. Samozřejmě i předání hlavní
ceny absolutnímu vítězi závodu, a to poukazu na víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Bahenec. Paní
Vitásková předala vítězi v kategorii žen vlastnoručně upečený dort.
Ze závodu bylo pořízeno několik fotografií, které můžete shlédnout na stránkách obce Sudice. Pokud
se jedná o kamerový záznam, tak ten nebyl v letošním roce pořízen.
Výsledky závodů:
Muži
1. místo
2. místo
3. místo
Ženy
1. místo

Jiří
Daniel
Petr

Popek
Čáš
Brožek

Dolní Benešov
Opava

275 bodů
266 bodů
254 bodů

Simona

Kupcová

Sudice

204 bodů

Petr Weimann
Předseda ZO AVZO TSČ ČR SK Sudice
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Z obecní kroniky
D. Sudické osobnosti
II. Faráři, lékaři a učitelé v Sudicích nebo ze Sudic

Učitelé v Sudicích a ze Sudic
Paul Wilpert
Max Schichor – řídící učitel v Sudicích (120-1944)
Max Schichor přišel v říjnu 1920 po ukončení učitelského vzdělávacího ústavu jako mladý učitel do Sudic.
Patřil ke skupině učitelů, kteří vyrostli v rakousko-uherské monarchii, tam získali své vzdělání a nyní přišli vyučovat do
německých škol na Hlučínsku. Zpravidla byli tito učitelé věrni svému povolání a svému novému „domovu“.
Max Schichor se narodil 13. února 1902 jako syn stolařského mistra Josefa Schichora a jeho ženy Karoliny
v Bravanticích (rakouské Slezsko).
Po návštěvě obecné školy v Bílovci od 16. 9. 1908 do 15. 7. 1913, chlapecké měšťanky v Bílovci od 16. 9.
1913 do 27. 6. 1916 studoval na učitelském vzdělávacím ústavu v Opavě. 5. 7. 1920 po ukončení státního ústavu pro
vzdělávání učitelů dostal maturitní vysvědčení. Svou učitelskou zkoušku pro obecné školy s německým vyučovacím
jazykem vykonal „s vyznamenáním“.
Od října 1920 do listopadu 1922 byl již provizorním ředitelem školy. 13. 11. 1922 složil zkoušku učitelské
způsobilosti „s vyznamenáním“ a stal se ředitelem katolické obecné školy v Sudicích.
Byl všestranně vzdělaným pedagogem, jenž s úsilím, trpělivostí a umem splňoval své vychovatelské úkoly.
Mnoho dětí ze Sudic a také z Rohova si často vzpomínalo s vděkem na svého učitele Maxe Schichora.
Oženil se 24. 8. 1925 v Sudicích s Emmou Weczerkovou. Dcera Silvie se narodila 24. dubna 1927 v Sudicích.
Tím se Max Schichor definitivně usadil v Sudicích.
Se spoustou lásky, pílí a přesností napsal „Pamětní knihu obce Sudice“, která má dnes velkou historickou
cenu.
Po smrti učitele Franze Divische v roce 1936 byl Max Schichor také varhaníkem v katolickém kostele.
V listopadu 1936 získal způsobilost v českém jazyce pro obecné školy a vyučoval také v češtině.
Nezapomenutelné jsou jím organizované školní výlety do Jeseníků, do Beskyd nebo do okolí Opavy. Miloval
Opavsko. My žáci jsme s velkou pozorností sledovali jeho vyučovací hodiny dějepisu a zeměpisu. Protože ve 3. třídě
vyučoval zároveň čtyři ročníky, měli jsme vždy možnost vyučovací látku podle zájmu prohlubovat.
Max Schichor dokázal připravit vyučování historie velice názorně a s nadšením; jeho široké znalosti
rakouských a českých dějin byly znát. Byl přívržencem císařovny Marie Theresie a císaře Josefa.
Mnozí Sudičtí žáci a žákyně vděčí za své pozdější vzdělání radě a podpoře Maxe Shcichora.
Bohužel byla jeho úspěšná pedagogická činnost náhle přerušena válkou. 1943 byl povolán do Wehrmachtu.
Padl 10. října 1944 u Cách. Tak byl také jeho nadějný život zničen nesmyslnou válkou.
Zachovejme mu, našemu učiteli Maxi Schichorovi, čestnou památku!

Alfred Divisch
Franz Divisch (Diviš) - učitel a varhaník v Sudicích
(1922–1936)
Narozen: 31. 5. 1901 na Moravě v Mírově u Mohelnice
otec: Adolf Divisch (Čech)
matka: Franziska Diwisch, rozená Unzeitig, narozená v Quitteln
Franz Divisch psal své jméno ve škole německy jako jeho matka. V jeho rodném listě je napsáno jméno
česky, tj. Diviš.
Franz Divisch navštěvoval na přání své matky, která byla Němkou, německé gymnázium v Olomouci. Vykonal
maturitu v češtině s vyznamenáním. Navštěvoval německý ústav pro vzdělávání učitelů v Olomouci a dostal 24.
června 1921 vysvědčení způsobilosti jako učitel. Od 29. 9. 1921 nastoupil do filozoficko-teologického semináře
v Olomouci a zůstal tam do 4. 5. 1922. Jeho „vysvědčení zachovalosti“ které tam dostal, bylo vystaveno v češtině na
jméno František Diviš, protože země Moravská teď patřila k České republice.
S tímto českým jménem, které jeho otec nosil pořád, opustil Franz Divisch teologický seminář v Olomouci a
ucházel se o místo učitele v Sudicích, čistě německé obci na Hlučínsku. Protože byl vzdělán jako varhaník, zasadil se
také Sudický katolický farář Ernst Jureczka za jeho místo učitele a varhaníka.
Pokračování na str. 13
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Pokračování ze str. 12

Tak se stal Franz Divisch 5. října 1922 učitelem na německé třítřídní obecné škole v Sudicích a vyučoval na této
katolické německé obecné škole po dobu jednoho roku vyšší třídu. Poté co byl jeho kolega Max Schichor od 25.
srpna 1923 jmenován z učitele na řídícího učitele, převzal Franz Divisch dolní třídu (1./2. školní rok) a stal se roku
1924 definitivně učitelem a varhaníkem (vedoucím choru) na této škole. Bydlel v bytě varhaníka, který měl právo
bydlet v budově katolické školy v Sudicích.
Franz Diviš vedl také církevní sbor v katolickém kostele, který měl velice dobrou pověst. Suverénně s velkými
znalostmi a umem muzicíroval a podněcoval sbor k výkonům, které byly ceněny a chváleny v širokém okolí. Napsal
mnoho not vzorovým tiskacím písmem a sám také komponoval. Jeho přesnost a pořádnost byla zpěvákům a
hudebníkům vzorem a pobídkou zároveň
Ještě dnes je vzpomínka na něj živá, neboť mnoho not, které napsal potvrzují jeho velkou píli a pořádnost.
Tyto noty zůstaly dodnes z větší části zachovány. Mnoho dospělých, které vyučoval si rádi a s úctou vzpomenou na
svého bývalého učitele Franze Diviše. Žije ještě několik muzikantů a zpěváků, kteří ho znali. Ale s dobou tato
generace vymírá.
Franz Diviš měl jako koníčka fotografování. Měl 2 deskové přístroje, se kterými udělal více než 2000 snímků,
z nichž je ještě dnes část zachována. Je mezi nimi mnoho snímků Sudických obyvatel a obyvatelek, kteří potřebovali
fotografii na svůj hraniční průkaz.
Franz Diviš byl společenským člověkem, který uměl být velice vtipný a cítil se dobře ve veselé společnosti.
Měl vrozený vtip a humor, mohl společnost – většinou kolegy a přátele – hodiny bavit a nepohrdnul také dobrým
nápojem. Ještě v den své smrti žertoval: Paßt bitte aur, daß ich nicht scheintot
begraben werde! – Ich möchte auch nicht
„scheinheilig“ gesprochen werden.“ „Dávejte
prosím pozor, abych nebyl pohřben jako
zdánlivě mrtvý! Nechci být také „zdánlivě
(„pokrytecky“) svatořečen“ (slovní hříčka!)
Měl rozsáhlé znalosti literatury, byl
humanisticky vzdělaný a ovládal několik
jazyků. – S panem farářem Ernestem
Jureczkou ho pojilo opravdové přátelství, byl
to jako vztah otce se synem. Často oba seděli
spolu a diskutovali o náboženství, hudbě,
politice. Franz Diviš velice obdivoval smysl
faráře pro umění a mluvil s úctou o farářově
univerzálním vzdělání. Jen pro včelaření jej
nemohl farář Jureczka získat. K tomu se
nenechal Franz Diviš přemluvit. Určitě měl
strach před včelími píchnutími.
Franz Divisch se oženil dne 23. 11.
1925 s Agnes Kawanovou, Sudičankou.
28. 7. 1927 se narodil syn Alfred. – Franz
Diviš zemřel 15. listopadu 1936 na následky
selhání ledvin ve věku 35 let.
Protože dnes existuje již jen málo lidí,
kteří jej osobně znali, je potěšitelné, že
památka na tohoto Sudického učitele a
skvělého varhaníka a hudebníka zůstane
zachována také budoucím generacím.
Jméno
Franz
Diviš
zůstane
nezapomenuto!

Pokračování příště
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S ŠÍPKOVOU NEBO SE ZELÍM??? Už podle tohoto známého sloganu je pro většinu
filmových fandů zřejmé, kam nás a naše kola letos zavál vítr. Prostě KERSKO a jeho bližší i vzdálenější okolí. Jako základnu jsme
vybrali rozlehlou chalupu v Třebestovicích, na pokraji Národního parku Kersko – Bor, vybavenou venkovním zapuštěným
bazénem, saunou a venkovní vířivkou. Rádoby meteorologové, ke kterým se přidal i Martin, už týden
strašili špatným počasím a deštěm. Ovšem ve čtvrtek 8. 9. v šest ráno bylo jasné, že se opět netrefili.
Cestu dlouhou 330 km jsme si proložili snídaní v „mekáči“ a v jedenáct dopoledne jsme už roztáčeli
pedály. První zastávka byla stylová – restaurace Hájenka Kersko a zrovna
v čase oběda. Většina se neuměla rozhodnout, jestli se zelím nebo šípkovou,
tak si dali oboje a nemělo to chybu! (foto č. 1-2) Potom už jen spláchnout Plzní a
byli jsme všichni v sedmém nebi. Po opětovném osedlání kol sice někteří
pochybovali, jestli to byl dobrý nápad, se takto nestydatě narvat, ale
s přibývajícími kilometry už bylo vše v naprostém pořádku. Přes Přerov nad Labem jsme dojeli do
Čelákovic, kde jsme se napojili na cyklotrasu vedoucí podél pravého břehu Labe a proti proudu řeky mířili
na Nymburk. Bylo lehce pod mrakem a někteří jedinci se rozhodli z pohodové vyjížďky udělat závod a
dokázat všem, jak jsou na tom letos fyzicky dobře. Zejména ti, elektrifikovaní. Toto přeměřování sil mělo za
následek, že do Nymburku jsme se trousili jako šváby na pivo. Tam se již naplnila Martinova předpověď, že
bude pršet, což nám nezapomněl několikrát důrazně zopakovat a za mírného teplého jarního deštíku jsme
se přehoupli na levý břeh Labe a po proudu mířili směrem na Třebestovice. Po pár kilometrech došlo
k první a zásadní prověrce našich kol. Písečný přesyp u obce Píst a následná cesta borovicovým lesem, nám v tom dešti dali
opravdu zabrat. Písek byl jemnější jak někde u moře ve Španělsku a po 8 kilometrech jsme ho měli
opravdu, ale opravdu všude!!! Zdenda to odpoledne pochopil, že blatníky na trekingovém kole v dešti a v
písku nejsou to pravé ořechové. Dojezd na chalupu už byl prakticky vysvobozením pro nás i pro kola.
Natočili jsme 61 km a nastoupali neskutečných 125 výškových metrů, prostě pohodička. Žluťáka obdržel
Zdenda za svou nezdolnou vytrvalost v boji s deštěm a pískem a Miloš, s ohledem na své životní jubileum
(foto č. 3). V průběhu večera, který se nesl v duchu oslav, jsme Zdendovi kolo upravili, aby ho něco
podobného nepotkalo znovu. Nakonec se ukázalo, že zbytečně, ale zábava to byla prvotřídní.
V pátek jsme se probudili do slunečného dne. (foto č. 4) Otužilci hodili pár temp v bazénu a chalupou se
nesla vůně smaženice a pravé brazilské kávy
k snídani. Prostě TOP začátek dne. Kolem desáté
jsme už uháněli přes Chotutice, Cerhenice, Velim, Novou Ves až do Osečku,
opět k Labi. Po cestě jsme se kochali památkami, například zámkem Radim,
žárovým pohřebištěm Pičhora (opravdu se to
tak jmenuje) a taky dvěma rozhlednami. (foto
č. 5) Obě byly malé, ale i ty se počítají. Na
levém břehu Labe jsme se nalodili na místní
trajekt a nechali se převézt na pravý břeh.
(foto č. 6) Plavba to byla dlouhá a
vyčerpávající, takže Plzeň v nedaleké
hospodě byla nutností. Na
tomto místě došlo k historickému okamžiku, kdy se po velmi
dlooouhééé době naplnilo několik pořekadel najednou. Například
žádný strom neroste do nebe, i mistr tesař se utne, tak dlouho se
chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne a další. Vše je
ovšem zapředeno tajemstvím a Tomáš zjistil, že vlastní medicína
zase tak dobře nechutná ☺ Po drobném zdržení jsme vyrazili
kolem pravého břehu Labe do Poděbrad. Kávička se zákuskem
na kolonádě prostě musela být, tak jako zkouška léčivého
pramene, který v některých zanechal hlubokou a výraznou stopu,
táhnoucí se až do Nymburku (foto č. 7). Ani krátký deštík na tom
nic nezměnil. Vše napravila zastávka v obci Hořátev, kde skvělá
Plzeň za čtyři pětky uvedla vše na pravou míru. Odtud to už bylo
co by kamenem dohodil na chalupu. Během chvilky hořel oheň a
Martin na něj sázel jeden steak za druhým. Sauna, vířivka a bazén, to byl další balzám pro naše sportem unavená těla. Za pátek
jsme natočili 69 km a nastoupali 340 výškový metrů. Žluťáka převzal Tomáš, protože i on se dočkal narozenin ☺
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Sobotní ráno nás opět přivítalo slunečnímu paprsky, což
Martina značně rozhodilo a přeinstaloval si ve svém
mobilu meteorologickou aplikaci za jinou. Sice bylo o
nějaký ten stupínek chladněji a foukal trochu vítr, ale nic
zásadního, co by nás ostatní, jakkoliv zaskočilo. V deset
už jsme opouštěli chalupu a mířili směrem na Pečky,
Kláštěrní Skalici do Lipan. Tady nás čekala horská
prémie na Lipské hoře, kterou si nejlépe užil David. Byl
nahoře tak rychle, že měl spoustu času válet se v trávě
pod památníkem bitvy u Lipan a vymýšlet blbiny (foto č.
8). Přemlouval nás, že si to dáme ještě jednou, nejlépe
z druhé strany, ale nesetkal se vůbec s pochopením.
Ono přece jen 366 metrů nad mořem na rovině kolem
Labe není zase tak malý brdek. Sjezd do Kostelce nad
Černými lesy byl za odměnu, tak jako návštěva
místního Černokosteleckého pivovaru, kde zrovna
probíhalo vyvalování sudu. Byla to místní společenská
událost na dvoře pivovaru a měli jsme tak možnost
ochutnat piva nevšedních názvů a chutí a současně si
poslechnou skvělé texty místní kapely. Z piv v nás
zanechaly hlubokou stopu dvanáctka Vycpaná vydra,
Černá svině, což byla třináctka a grepem s limetkou
ochucená Bílá svině (foto č. 9). Cesta přes Český Brod do Poříčan byla díky této mini zoo velmi svižná. V Poříčanech nás
zaskočila přímo na hlavní křižovatce probíhající pouť,
na kterou byli místní velmi hrdí. Z poutě už vedla cesta
přímo do Chrástecké fotbalové arény, kde na nás čekal
sportovní zážitek, zápas mezi Čechií Chrást a Sokolem
Křečkovice B. Příjezdem naší patnáctičlenné skupiny
jsme cca o 50 procent navýšili počet sledujících diváků.
Velmi výrazným fanděním pod taktovkou zkušeného
spíkra Hanyse jsme domácí doslova dohnali
k celkovému vítězství 3:0. Ti nám za skvělou kulisu
poděkovali excelentně vychlazenou zelenou a
pozvánkou k dalšímu zápasu. Se slzou v oku jsme se
lesem vydali na chalupu, kam jsme dorazili po 66
kilometrech. Nastoupaných 654 výškových metrů bylo
jasnou známkou toho, že šlo o horskou etapu, po které
byl žluťákem oceněn David, i když jen virtuálně. Marťas
ochotně dopekl zbytky masa a dalších dobrot a skvělý
den jsme tak zakončili rautem a saunou.
Celkově šlo opět o velmi povedený výlet, při kterém byly naše duše obohaceny o všechny možné zážitky. Ono to vlastně s námi
ani jinak nejde. Taky jsme se přesvědčili, že volba zobrazení polohy Sudic na mapě ČR na zádech našich nových dresů, byl
perfektní nápad! Potkali jsme celkem dost lidiček, kteří i přes značnou vzdálenost měli o naší vísce, nebo minimálně o historické
Prajzské, slušné povědomí. Taky nám odpadlo neustálé odpovídání na otázku „vodkud stééé a kde sakra ty Sudlice leží…???“
Velké poděkování:
HANYSOVI za dokonale provedený odpíchnutý rittberger se dvěma vrtáky
TOMÁŠOVI za jeho bezednou studnici hlášek a taky, že už neroste do nebe
MARTINOVI za neúnavné pečení masa a dalších dobrot
EIFELOVI a KOŽAKOVI za smaženice
ROBERTOVI že nemlčel
DAVIDOVI za jeho neustálé připomínky k výběru trasy
VIKINGOVI za excelentní GIF
ZDENDOVI za možnost očesat jeho skvělý bicykl
LETCOVI za ukázky současných módních trendů v cyklistice
KUBÍKOVI za udržování pořádku
LÁĎOVI za čokoládky, které nám koupil v NORMĚ
ANDYMU že vůbec jel
RADIMOVI za neustálé a normálnímu smrtelníkovi nepochopitelné dotazy
MILOŠOVI že to všechno psychicky ustál
…a fotbalovému týmu JISKRA CHRÁST, za skvělý sportovní zážitek.
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Letní prázdniny s policejními preventisty
Bezpečné prázdniny v MS kraji
Letní prázdniny jsou dětmi ty nejoblíbenější dny plné očekávání,
zážitků, nových kamarádů, poznání a v neposlední řadě také táborů.
V tomto období vyráží do terénu také policejní preventisté společně
s dopravní policií, oddělením hlídkové služby, psovody, cizineckou policií, aby dětem zpestřili program.
Mezi nejrozšířenější témata na táborech bývá seznámení se s policejní prací, co se od policistů očekává,
co všechno policisté dělají, čemu se věnují, jak pomáhají a chrání. Samozřejmě si děti mohly vyzkoušet
policejní výstroj, výzbroj a jak je těžké udělat jen pár kroků v balistické vestě s přilbou na hlavě.
Pro karvinské a orlovské děti si preventisté připravili soutěžní program „Malý policista“, který měl
přiblížit policejní práci formou různých aktivit, například soutěže v týmech a v disciplínách zaměřených na
rychlost, zručnost, paměť apod.
Na Frýdecko – Místecku si děti jako rozcvičku zopakovaly telefonní čísla jednotlivých složek
integrovaného záchranného systému, jak vypadá semafor, který si následně mohly vybarvit. Připomněly si,
jak se bezpečně chovat o prázdninách.
Stejně tak na Novojičínsku byly připraveny simulační brýle, které dávají zažít pocit, jakoby byl člověk
pod vlivem alkoholu, marihuany nebo při velké únavě. I krátký úsek cesty je tak těžké zdolat a děti zjistily,
že například řízení vozidla v opilosti, nebo při velké unaveně je velmi náročné a nebezpečné.
Na Opavsku policejní preventistka navštívila sportovně orientovaný tábor.
Vzhledem k blížícímu se školnímu roku byla společná beseda tématicky zaměřena
na šikanu. Děti si připomněly co, je považováno za šikanu, a jak se projevy šikany
řeší. Mladí táborníci s policistkou se zájmem diskutovali.
Zejména o prázdninách jsou děti častěji vystaveny rizikovým situacím, a tak
hlavním tématem návštěvy preventistů na Bruntálsku bylo vlastní bezpečí.
Hovořilo se nejen o rizicích na ulici, na hřišti, v lese nebo při nálezu munice, ale
také o bezpečnosti při pobytu u vody anebo jak se chovat, když zůstanou sami
doma. Děti si potrénovaly paměť při popisu osob. Kdo měl zájem, mohl si
vyzkoušet snímání otisků prstů a odnést si svůj vlastní.
V podobném duchu probíhaly také příměstské
tábory na Ostravsku. Pro děti byla připravena
laserová střelnice, kde si mohly vyzkoušet simulaci střelby ze služební
zbraně. Policisté předvedli služební techniku, kterou využívají při výkonu
služby. Táborníci si prohlédli donucovací prostředky, včetně dlouhých
služebních zbraní a velmi atraktivní se stala prohlídka vozidla Policie ČR.
Také si otestovali, jaké to je, když se řidič musí podrobit povinné dechové
zkoušce.
Účastníci tábora si odnesli nejen cenné rady, ale také drobné dárky v podobě policejních omalovánek,
reflexních přívěsků, pexes a edukační hry „Kterak se oběti nestáti“. Nadšení a spokojenost dětí bylo znát
na jejich usměvavých tvářích. Budeme se těšit zase příští léto!
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Vladimíra Faferková
oddělení prevence
Špálova 3
702 00 Ostrava
Tel.: +420 974 722 233
Email: krpt.prevence@pcr.cz
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Okénko naší farnosti

Farafest 2022
V sobotu 17. září 2022 odpoledne se uskutečnil ve farním areálu v
Sudicích Country Farafest s příjemným posezením u známých písniček s
country kapelou a bohatým zajímavým programem ve stylu country.
Všechny přítomné a zejména děti zaujalo vystoupení mladé dvojice Petry a Michala, kteří
předvedli práskání bičem a ukázku dovednosti s kolty. A to nejen předvedli, ale o svých
dovednostech dovedli zajímavě vyprávět a odpovídat na různé otázky, a to nejen dětí. Zaujala i
scénka - parodie na western Sedm statečných, kteří přišli zachránit farníky a hledaným byl sám
otec Aleš, který se musel různými úkoly vykoupit za pomoci farníků, u kterých "ve zkoušce obstál
na jedničku". Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení - pečená kýta, bramborové
placky, a všechny ty další dobroty sladké i slané, kterými přispěli účastníci. Nechybělo
samozřejmě ani pivo, káva či čaj a jiné pití. Věřím, že se všichni dobře bavili a děkujeme všem,
kteří se do celkem náročné akce zapojili a přispěli tak k vzájemné pospolitosti v naší farnosti.
Za pastorační radu A.Vavrová
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23. setkání chrámových sborů Hlučínska – 18.09.2022 v Kobeřicích
Akce se konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kobeřicích. Vystoupilo šest chrámových sborů –
Štěpánkovice, Hať, Sudice, Bohuslavice, Velké Hoštice a Kobeřice
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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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