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Slovo starosty:   

Vážení spoluobčané, milí přátelé! 
Začal listopad, předposlední měsíc tohoto roku. Poslední říjnový víkend i poslední říjnový týden byl 
ještě ve znamení teplých dnů. Ovšem hned první listopadový víkend už byl chladnější. V neděli 
odpoledne, i když svítilo sluníčko, teplota se přes deset stupňů celsia nedostala. Ano, podzim je 
tady ve všech svých podobách. Listí, které se obarvilo do podzimních barev se snáší k zemi a trápí 
nás při jeho úklidu. Koronavirus jako by se vytratil mezi drahou energií a válkou na Ukrajině. Takže 
nezbývá než doufat, že bude líp.  
Počasí pak bylo již podzimní a listopadové, přes den slunečno, večer 

chladno a ráno přízemní mrazíky. Pak přišla inverze a mlhy se studeným počasím. Na 
státní svátek 17.11.2022 se už pořádně ochladilo a v pátek 18.11.2022 přišel s týdenním 
zpožděním svatý Martin a spadl první letošní sníh. Ochlazení vydrželo přes celý víkend a 
noční teploty dosahovali až -7 stupňů celsia a ani přes den se teplota pořádně nedostala 
nad nulu. Další týden teploty zase polevily a přes den bylo přes osm stupňů. Ochladilo se 
pak v posledním listopadovém a prvním prosincovém týdnu. 1.12.2022 tak začala 
meteorologická zima. První prosincový víkend byl ve znamení velké inverze a mlhy, kdy sluníčko vlastně nevysvitlo 
skoro celý týden. Druhý prosincový víkend už byl ve znamení zimy, začalo se ochlazovat. V sobotu 10.12.2022 spadl 
další bílý poprašek a v neděli ho ještě přibylo. V pondělí ráno už byla celá zem bílá, sněžilo celý den až do večera a 
napadlo 15 až 20 centimetrů sněhu. Jenom přes den byla teplota kolem nuly, jinak pořád mrzlo a už v úterý ráno bylo 
kolem -10 deseti stupňů. V noci, z úterý na středu, dokonce -17°C. Ze čtvrtka 15.12. na pátek 16.12. 2022 napadlo 
dalších skoro 20 cm sněhu a byla kalamita. O víkendu pak přišly mrazy a v neděli večer bylo až -18°C. 
     Na Sudický krmáš 19.11.2022 se v naší obci opět sbíraly velkoobjemové a nebezpečné odpady. Tentokrát jich 
sice nebylo tak moc, ale pořád to byly tři velké kontejnery. 
     V pátek 25.11.2022 se po třech letech (díky kovidu) opět konalo setkání seniorů. Tentokrát jsme se sešli v jídelně 
naší školy. Pro seniory bylo připravené teplé jídlo, koláče a cukroví. Nápoje všeho druhu a samozřejmě nechyběla 
živá hudba. Během odpoledne jsme si také promítali historické a dobové fotografie. Senioři dostali dárečky vyrobené 
dětmi základní školy a také od obce. Strávili jsme tak příjemné společné odpoledne a podvečer. Při návratu domů už 
pak na cestu svítily seniorům v parku rozsvícené živé vánoční stromy, které nám budou svítit až do Třech králů.     

 
 
 

                                                            PF 2023  
                                         Příjemné prožití vánočních svátků,  
                                                            hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  
                                                                           a úspěchů v novém roce přeje 
  
                                                                                                            Petr Halfar  
                                                                                                              starosta obce Sudice 
 

www.obec-sudice.cz 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 

     V sobotu 26.11.2022 se v naší obci konalo referendum k otázce „Větrné elektrárny v katastru obce?“ ANO – NE. 
K referendu se dostavilo 70,9 % oprávněných osob naší obce. Takové množství voličů nechodí ani k volbám. Musím 
poděkovat všem z Vás, kteří jste k referendu přišli. Ať jste volili ANO nebo NE. Je důležité, že jste přišli, volili a 
rozhodli. Referendum je pro zastupitelstvo obce závazné a bude se podle něj řídit. Pro ANO hlasovalo 225 osob, to je 
61,14 % oprávněných osob, které se účastnili místního referenda. Pro NE hlasovalo 134 osob, to je 36,68 % 
oprávněných osob, které se účastnili místního referenda.  Místní referendum je platné a závazné a je pro větrné 
elektrárny v katastru obce. 
     Když vyjdete nebo vyjedete z naší obce, určitě jste si všimli v době 
padajícího ovoce množství jablek, které opadaly ze stromů a zůstaly ležet 
v příkopech. Tohle si vůbec nepamatuji, že by někdy zůstalo tolik úrody ležet 
pod stromy. Většinou to někdo otrhal nebo odnesl do sběru nebo nechal vypálit 
na alkohol. Ale letos zůstaly ležet stovky metráků jablek jen tak v trávě. 
Doufejme, že z toho budou mít prospěch aspoň zvířata a ptáci, viz. fotografie.  
     Letos to bude asi zřejmě úplně poprvé, kdy se v naší obci nebudou prodávat 
živí kapři. Nepamatuji si, že by tomu tak bylo. Bohužel bylo letos málo 
objednávek a rybářství do Sudic tak malé množství nepřiveze. Zřejmě si většina 
občanů zakoupila ryby jinde a ti ostatní, co je ještě nemají, to musí udělat také. 
     Cenu poplatku za odpady jsme vypočítali, dle nabídky naší svozové firmy 
Marius Pedersen na 630,- Kč na občana, promítlo se tam i další zdražování. Díky firmě RenoEnergie, a.s., která naší 
obci formou daru přispěla na svoz odpadů 150.000,- Kč. Poplatek bude tedy na rok 2023 činit 390,- Kč na osobu a 
rok. Bohužel se další zdražování promítlo i v ceně vodného a stočného u SmVaK Ostrava, kdy se cena zvýšila o 
23,15 Kč za m3 a bude stát 118,15 Kč za kubík.  
     V sobotu 10.12.2022 se v naší Základní a Mateřské škole konal opět po kovidové prodlevě Vánoční jarmark. Děti 
si se svými pedagogy připravily krásné vánoční vystoupení, které trvalo více než jednu hodinu. Tělocvična byla 
krásně vyzdobená a taky úplně plná rodičů, prarodičů a dalších diváků, kteří si našli čas a chuť se podívat na své 
ratolesti. Po vystoupení si mohli přítomni zakoupit na jarmarku výrobky dětí a občerstvit se v místním bistru. 
Děkujeme všem zaměstnancům školy, pedagogům a dětem za krásné adventní 
odpoledne.  
     Na zlatou neděli 18.12.2022 v 18.00 se v parku na náměstí konalo opětovně zpívání 
u našich rozsvícených vánočních stromů. Mráz nás štípal do tváří, ale to nám 
nezabránilo, abychom si společně nezazpívali vánoční koledy. Při tom všem se napít 
horkého svařáku nebo čaje, dětem rozžehnout prskavky a taky rozdat snítky jmelí. 
Proběhla tak pravá příprava na Vánoce s krásnou předvánoční atmosférou 
v zasněženém parku. Děkuji všem, kteří si přišli zazpívat, nebo se jen podívat a taky 
všem, kteří přiložili ruku k dílu. 

     Vážení občané, milí přátelé, blíží se nejkrásnější období v roce. 
Dovolte abych Vám popřál krásné, veselé, zdravé, šťastné a požehnané 
Vánoce. Užijme si pohodu Vánoc, v rodinách, s přáteli, nebo jen tak. 
Někdo v práci, někdo v přírodě, hlavně ať je to v pohodě. K novému roku 
pak už jen krok a v něm štěstí a zdraví po celý rok. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Petr Halfar starosta 
    

                                           Moto: „To jediné, co opravdu máme je současná chvíle …“  
  
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 
 

Akce na další období:  
    
Pátek 30.12.2022 - Předsilvestrovský fotbal – hřiště TJ Sokol Sudice v 10:00 hod. ženatí proti 

svobodným, pořádá TJ Sokol Sudice 

Sobota 18.02.2023 – Společenský ples Sboru dobrovolných hasičů Sudice – v sále restaurace  

U Zlatého džbánu v Sudicích ve 20:00 hod., pořádá SDH Sudice, hudba 
Bledule 

  

 
 
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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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, úklid sněhu 
- 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 pro školu  

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

 
 

 

 
 

Fotbalové okénko  
 
 

Poslední podzimní zápas: 
Bolatice B – Sudice 3 – 4 branky Sudic: D. Trnčík, M. Havranke, M. Pitra, T. Kalmus 

 

        Tabulka po podzimní část 

1 TJ Sokol Sudice  10 7 3 0 33:13 24 0 

2 FK Darkovičky B  10 7 1 2 31:14 22 0 

3 FK Bolatice B  10 6 1 3 30:19 19 0 

4 TJ Sokol Kozmice B  10 6 1 3 22:23 19 0 

5 TJ Sokol Bělá  10 4 3 3 23:13 15 0 

6 TJ Sokol Šilheřovice B  10 4 2 4 20:25 14 0 

7 SK Meteor Strahovice B  10 4 0 6 23:25 12 0 

8 TJ Sokol Kobeřice B  10 3 2 5 23:28 11 0 

9 TJ Sokol Hněvošice  10 2 3 5 24:25 9 0 

10 TJ Sokol Závada  10 2 2 6 14:20 8 0 

11 TJ Sokol Štěpánkovice B  10 1 0 9 10:48 3 0 

12 TJ Sokol Hať B  0 0 0 0 0:0 0 0 

 
 
 

https://fotbalunas.cz/tym/2332/
https://fotbalunas.cz/tym/2350/
https://fotbalunas.cz/tym/2328/
https://fotbalunas.cz/tym/4812/
https://fotbalunas.cz/tym/2380/
https://fotbalunas.cz/tym/4874/
https://fotbalunas.cz/tym/2324/
https://fotbalunas.cz/tym/2373/
https://fotbalunas.cz/tym/2374/
https://fotbalunas.cz/tym/2349/
https://fotbalunas.cz/tym/2327/
https://fotbalunas.cz/tym/2355/
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PODĚKOVÁNÍ 
 
Návštěvníci evangelického hřbitova mohli sledovat, že v podzimních měsících byla zahájena úprava jeho staré části. 
Byly vykáceny náletové dřeviny, a hlavně odstraněn břečťanový porost, který zasahoval do celé spodní části starého 
hřbitova. Byla tak odkryta dávná hrobová místa s několika krásně zachovalými náhrobky, která možná překvapila 
nejednoho pamětníka. Tato místa nejsou anonymní, k jednotlivým hrobům existuje podrobná dokumentace – jmenný 
seznam s datem narození, úmrtí a často i společenským postavením zemřelého. Zůstává tak zachovaná jedinečná 
památka, spojená s historií obce Sudice. 
Jménem Českobratrské církve evangelické bychom rádi poděkovali za údržbu této staré části hřbitova, především 
pracovníkům obce: Petru Weimannovi, Kristině Frydrychové, Aleně Landecké, Karin Šoltýsové a Radimu Kellerovi. 
Kučejová Waltraut, Kopřivová Irena 

 

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

 

Vážení občané Sudic, 

rádi bychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste nám a Vaší obci projevili v letošním 

roce. Společně jste zvládli důležité hlasování o větrných elektrárnách a rozhodli tak na tři 

desetiletí o lepší budoucnosti Vaší obce a Vás samotných. 

Jak jsme slíbili, přispíváme již nyní na snížení poplatků za odpady a na dopravu žáků 

základní a mateřské školy a také římskokatolické farnosti. Věříme, že i v následujících letech budeme moci pomáhat 

tam, kde to bude nejvíce zapotřebí. 

Také s odborníky stále pracujeme na navazující mezinárodní dokumentaci vlivu na životní prostředí, se kterou Vás 

příští rok určitě seznámíme. 

Závěrem nám dovolte popřát klidné a pohodové prožití Vánoční svátků a do nového roku 2023 Vám srdečně přejeme 

mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti. 

RenoEnergie, a.s. 
 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

                           

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2023 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK a.s. Ostrava byly v souladu s platnou legislativou schváleny 
nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2023 takto: 
 
Voda pitná (vodné)      59,99 Kč/m3  (vč. 10 % DPH) 
Voda odvedená (stočné)        58,53 Kč/m3  (vč. 10  % DPH) 
Celkem          118,52 Kč/m3  (vč. 10 % DPH)    (cena v roce 2022 – 95,37 Kč) 
 
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2023, popř. bude postupováno 
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.                                                       SmVaK a.s. Ostrava 

 
ODPADY V ROCE 2023 - k datu vydání zpravodaje byla schválena výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

ve výši 390,- Kč/osobu. 
Poplatky můžete zaplatit přímo na účet, kde č. účtu je 1649306359/0800, Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol 1345 (č.p.), 
příklad – dům s č.p. 20 – 134520 (najdete i ve formuláři) nebo v pokladně OÚ 

FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU !!! 
Každý občan, který přijde platit místní poplatek za odpady, musí vyplnit přihlašovací formulář, za koho platí. Proto Vám 
tento formulář přikládáme ke zpravodaji, abyste si ho v klidu mohli doma vyplnit. Kdo bude platit převodem z účtu, může 
formulář hodit do schránky na OÚ. Poplatky za odpady budeme vybírat od 16. ledna 2023.      
 
Poplatek za psa můžete rovněž zaplatit převodem na účet obce, VS – 1341(č.p.)                                                      
Rok 2023 – poplatek za psa činí 100,- Kč (osoby starší 65 let 70,- Kč),  
za každého dalšího 250,- Kč (osoby starší 65 let 200,- Kč). 
Využijte prosím bezhotovostní úhradu poplatku za odpady a za psa na účet obce.    
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Setkání seniorů – 25.11.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Zimní foto 
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Mikuláš v kostele – 7.12.2022 

 

 
 

Zpívání koled u vánočních stromů – 18.12.2022 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     
 

Broučkův průvod  
 
V pátek 21.10.2022 od 17:00 se uskutečnil již tradiční BROUČKŮV PRŮVOD. Pro 
děti bylo připraveno osm tematických stanovišť, vedeny žáky devátých tříd základní 
školy Sudice. Děti se svými lucerničkami a lampiónky zkušeně zvládaly plnit všechny úkoly. Na závěr byla pro děti 
nachystána odměna a zároveň malé posezení s občerstvením, o které se postaralo sdružení Strom. Všem, kdo se 
podílel na přípravě Broučkového průvodu, bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat za vstřícnou pomoc.  
Velkou odměnou pro nás byla radost a nadšení dětí.  
                                                                                                                                                                                            

Kolektiv MŠ  

 

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

 
MŮJ DOMÁCÍ KAMARÁD“ 
 
V projektu, který nese název „Můj domácí kamarád“, se nám během listopadu představilo celkově 5 týmů. Každý tým 
měl stejné zadání, a to – co nejzajímavěji představit svého „domácího mazlíčka“. Žáci si mohli vybrat libovolné 
zvířátko, a tak není divu, že jsme se během projektu seznámili s pejskem, králíčkem a nechyběla ani 3 morčátka. Žáci 
nám svého „domácího mazlíčka“ nejen ukázali, ale také nám povyprávěli o jeho vlastnostech, jak o něho pečují, co 
všechno si museli pořídit, aby ho doma vůbec mohli mít. Zajímavé bylo také povídání o tom, jaké starosti a především 
radosti se svým zvířecím kamarádem denně prožívají.  
                                                                                                                                                   Za školní družinu Ester Medková, DiS. 
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HALLOWEEN 2022 

 
Po delší odmlce se naše škola vrátila 4. listopadu k pořádání Halloweenské párty, která je tradiční a oblíbenou 
listopadovou akcí školy. Žáci 9. třídy se pustili do výzdoby tělocvičny, přípravy občerstvení, shánění sponzorských 
darů a cen do tomboly.  Tombola byla letos díky rodičům (speciální poděkování patří paní Hrušťákové) a sponzorům 
velmi bohatá. Žáci, rodiče i hosté si mohli pochutnat na občerstvení. Díky panu Pospěchovi a jeho profesionální 
hudbě jsme měli úžasnou halloweenskou atmosféru, a tak si žáci v maskách mohli užít tanec i různé hry.  
Děkujeme rodičům, sponzorům, vedení školy a učitelům, že nám přispěli, a že se nám i díky nim tato akce velmi 
povedla. 
                                                                                                                                                                Ing. Hana Nováková a 9. třída 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Legenda o svatém Martinovi v podání žáků 2. a 3. třídy  
 

Pranostiky a tradice spojené s 11. listopadem a stmelování 
kolektivu – to byl další z úkolů žáků 2. a 3. třídy. V rámci 
hodiny českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy se žáci 
seznamovali s postavou svatého Martina. Připomněli si 
legendu, pracovali s textem o jeho životě, namalovali 
svatomartinského koně a do rytmu vážné hudby ji dokázali 
také pohybově ztvárnit.  
                                                                                                                                        
Mgr. Petra Poštulková a Mgr. Kateřina Hrubá  
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Pečení perníčků aneb… Družina opět v kuchyni 
 
Nejkrásnější svátky v roce klepou pomalu na dveře. Také děti ze školní družiny se poctivě připravují na vánoční 
svátky, na které se tolik všichni těšíme. K Vánocům patří také neodmyslitelně pečení voňavých perníčků. A přesně 
takové jsme si upekli a ozdobili ve školní družině. Vánoční koledy, vánoční 
atmosféra, pečení nás moc bavilo. A neodolatelná vůně samotných perníčků 
proměnila na chvíli družinu na voňavou cukrárnu. Děti byly velice šikovné, 
pracovaly s nadšením a obrovskou chutí. ☺ 
                                                                          Za školní družinu Ester Medková, DiS. 
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Plavání dětí z Mateřské školy – podzim 2022 
 
Na začátku měsíce září začaly děti navštěvovat kurz plavání v Kravařích. Učily se plavat, nebát se vody, potápět, 
zkoušely různé plavecké styly a hrály ve vodě různé hry. Všechny děti byly moc šikovné a nyní po třech měsících 
ukončují plavání již jako zkušení a nebojácní plavci. 

                                                                                                                                                                                             
Kolektiv MŠ 
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Za oponou s Dominikem Fajkusem  
 
Žáci i pedagogové naší školy si užili hudební projekt Za oponou s Dominikem Fajkusem. Populární opavský klavírista 
a skladatel přijel v prvních adventních dnech do Sudic se svým kolegou violoncellistou Janem Hanouskem. Žáci se 
seznámili s hudební historií a známými skladateli od baroka až po současnost a rovněž se aktivně zapojili do samotné 
hudební produkce. Ti nejodvážnější dokonce usedli za klavír. Naši žáci mají obrovský přehled, co se týče známých 
skladeb vážné hudby, lidových písní i hudby filmové, či herních melodií. Projekt byl pro všechny velkým zážitkem a 
navodil ve škole krásnou předvánoční atmosféru. 
                                                                                                                                                                         Mgr. Lenka Sniegoňová 
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Vánoční jarmark aneb… Pravá atmosféra školních Vánoc 
 
Vánoce již netrpělivě čekají za našimi dveřmi… Vánoční výzdoba je 
všude, kam se podíváte, tedy i v naší škole. Ano, nejoblíbenější a 
nejkrásnější období v roce pomalu a jistě přichází. Nastává tolik 
očekávaný čas svátků, kdy bychom všichni měli alespoň na malou 
chvíli zapomenout na starosti všedních dní. Vánoce v sobě mají 
mocné a nepřekonatelné kouzlo, které poznal každý, kdo navštívil 
v sobotu 10. 12. 2022 „VÁNOČNÍ JARMARK“  
na Základní škole v Sudicích. Tato akce – mezi širokou veřejností tolik 
oblíbená - má vždy všem jeho návštěvníkům připomenout, že Vánoce 
jsou zejména svátky radosti, klidu, pohody a úsměvů na rtech všech 

lidí. Ke krásné sobotní atmosféře přispěl pestrý program, který zaznamenal u hostů obrovský úspěch. Z žáků naší 
školy se na chvíli stali takoví malí umělci, kteří nás všechny potěšili svým vystoupením, do kterého vložili svá srdce i 
nadání. Moc pěkné bylo také vystoupení žáků z Polska. Spokojený musel být úplně každý. Po vystoupení dětí se pro 
veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si 
všichni návštěvníci mohli zakoupit 
nejrůznější vánoční předměty, které žáci 
vlastnoručně vyrobili. Slova díků patří rovněž 
všem rodičům a učitelům, kteří je při výrobě 
vánočních předmětů podporovali a sami se 
na výrobě velkou měrou podíleli. Mezi 
nabízeným vánočním zbožím jsme mohli 
najít vánoční svícny, věnce, perníčky… 
Během celé akce nechyběla možnost 
občerstvení a příjemného posezení s přáteli 
u kávy, čaje nebo oblíbeného punče. 
Doufáme, že se Vám tato předvánoční akce 
líbila a správně Vás naladila na blížící se 
vánoční svátky.  

 

Šťastné a veselé Vánoce, spoustu dárků pod stromečkem a především pevné zdraví do nového roku 2023 

Vám všem přeje Mgr. Ivana Kobzová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Sudice.  
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Po covidové pauze jsme na Hlučínsku opět navázali na prezenční 

vzdělávání představitelů obcí 
 

Začátek prosince 2022 byl pro nás (po více než dvouleté odmlce) opět ve znamení prezenčního vzdělávání 

starostů, zastupitelů a úředníků obecních úřadů obcí a měst Hlučínska. Tentokrát jsme zavítali do krásně 

zrekonstruovaných prostorách Obecního domu ve Strahovicích. 

 

Bezmála na tři desítky zástupců z Hlučínska 

zavítalo do Strahovic. Nově zvolené starostky a 

starostové mohli rychleji a více proniknout do 

tajů a zákoutí veřejné správy. Ti, kteří ve svých 

funkcích pokračují několikeré volební období, 

si pro změnu jistě osvěžili a prohloubili své 

znalosti, mohli sdílet s ostatními své zkušenosti 

či podělit se a prodiskutovat aktuální 

problematiku, kterou v obci řeší. Vzdělávací 

kurz s názvem „Základní principy fungování 

obce s důrazem na praxi“ pod taktovkou 

zkušené lektorky a bývalé starostky města 

Bílovce Ing. Sylvy Kováčikové, byl, jak již 

samotný název napovídá, veden zejména 

v praktickém duchu a účastníci se rozhodně 

nenudili, protože se dozvěděli (mimo jiné), jak například řešit některé situace z každodenního života obce, a 

to na praktických příkladech, stejně tak na co si nejvíce dávat pozor v souvislosti s výkonem funkce 

zastupitele. 

 

Zejména díky vstřícnosti Svazu měst a obcí ČR, resp. Projektu ESO („Efektivní řízení rozvoje obcí jako 

základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ reg. č. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159), který úspěšně navazuje na vzdělávací projekty „Vzdělaný zastupitel“ a 

„Odpovědný zastupitel“ z let 2010-2015, spolupráci Svazku obcí 

mikroregionu Hlučínska-západ, Sdružení obcí Hlučínska a v neposlední řadě 

i obce Strahovice, se nám celou akci podařilo naplánovat a uskutečnit ve velmi krátkém čase. Děkujeme a 

věříme, že v pravidelném vzdělávání v prezenční formě na Hlučínsku budeme opět pokračovat v obdobném 

duchu jako v minulých letech. 

 

 

 
Mgr. David Adamec 

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ 
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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 

 
Elvira Strambach 
 
Ernst Frank – učitel v Sudicích (1922 – 1942) 

 
Můj otec, Ernst Ferdinand Maria Frank, se narodil dne 19. 12. 1900 ve Skoczowie, kraj Bielsko Biala, tehdy 

rakouské Slezsko. 
 Matka Maria byla dcerou sklenářského mistra ze Skoczowa, otec Ferdinand pochází z Kateřinek u Opavy a 
byl tehdy okresním sekretářem, rakouským úředníkem. 
 Můj otec byl nejstarší z celkem sedmi dětí a rodina Frankova žila 16 let v Bílovci. Tam navštěvoval obecnou 
školu a 5 tříd měšťanky, kde se naučil češtině jako cizímu jazyku. 
 Roku 1916 přišel do Opavy do státního ústavu pro vzdělávání učitelů. Bydlel  
u příbuzných v Kateřinkách a musel pomáhat v zemědělství. 1920 složil učitelské zkoušky  
a dostal od 1. října 1920 místo učitele v Sudicích, které 4. února 1920 právě připadly spolu s Hlučínskem 
k Československé republice. Od října 1921 do října 1923 sloužil na vojně v české armádě a byl propuštěn jako 
poručík v záloze. 
 V Sudicích převzal vedle školní služby od 1. 5. 1924 také funkci úředníka na obecním úřadě a obecního 
sekretáře. Obecní úřad byl tehdy ve starém obecním domě přímo na kostelním náměstí mezi farou a školou. 

1928 se oženil s selskou dcerkou Margarethou Pluschke (Stellmachers), dcera Elvíra se narodila 1931 a 
Gerlinde 1933. 
 1934/35 byl postaven dům na Třebomské ulici, ve kterém je také občanský úřad. 
 Když byla na německých školách zhruba kolem roku 1932 zavedena jedna hodina cizího jazyka, učil na 
obecné škole češtině. V tělocviku a sportu v Sudicích byl obzvláště aktivní. 
 V roce 1938 byl povolán do české armády. Tomuto ale nevyhověl a utekl po zralých úvahách přes zelenou 
hranici do Německa. 
 Po připojení k Německé Říši byl učitelem v Rohově. Učitelský byt ve škole nepoužíval, jezdil denně na 
lehkém motocyklu značky NSU sem a tam. 1940 dostal povolání do německého Wermachtu jako poručík. Byl nejdříve 
umístěn v Swidnici u Vratislavi, později v Metz/Francie. 1941 byl povýšen na nadporučíka a velitele roty. Jeho 
jednotka byla přeložena do Ruska. Hned začátkem ruské zimní ofenzívy 4. prosince 1942 padl u Welikije Luki. Dostali 
jsme zprávu teprve po Vánocích. 
 Můj otec miloval své učitelské povolání a rád žil v Sudicích. 
 
 

Ernst Gottzmann 
Friedrich Kroker – učitel na evangelické škole v Sudicích (1920–1943) 

 
 Friedrich Kroker se narodil 7. října 1898 v Karlovicích na úpatí Pradědu. Pocházel z prostých poměrů a musel 
si své učitelské studium tvrdě vypracovat. 
 V roce 1920 přišel jako mladý učitel do naší rodné vsi Sudic a převzal místo na evangelické obecné škole na 
Třebomské ulici. Vyučoval mnoho ročníků evangelických žáků, od 1. až po 8. školní rok v jedné třídě a připravoval je 
pro život. Od roku 1940 až do svého povolání k námořnictvu roku 1943 byl činný na všeobecné škole v Sudicích. 
 Friedrich Kroker si získal za těch mnoho let úctu a vážnost nejen svých žáků, ale celé obce. Stal se se svou 
rodinou, svou ženou Hermínou, svou dcerou Gretel a svým synem Fritzem Sudičanem. Převzal mnoho úřadů a byl 
pro evangelickou církevní obec varhaníkem a vedoucím chóru. Vyznačoval se mnohostranným nadáním. Jako 
muzikant a muzikální učitel a vychovatel dokázal nadchnout své žáky. Bylo štěstím být v jeho třídě. 
 Roku 1945 se dostal do anglického válečného zajatectví. Protože se mezitím jeho žena a dcera Gretel usadily 
u příbuzných v Brandisu u Lipska, nechal se roku 1946 propustit ke své rodině do Brandisu. Nejdřív pracoval 
v chemické továrně svého bratrance, než se mu konečně podařilo od roku 1954 pracovat opět jako učitel. 1957 se 
stal učitelem v Brandisu (DDR) na stejné škole, na které vyučovala jeho dcera Gretel a zeť Günther Koch. Také zde si 
získal vážnost a úctu. 

V roce 1963 byl poslán do důchodu. Se svou ženou Hermínou žil v domě své dcery se zetěm a oběma 
vnučkama. 
 Po smrti jeho ženy Hermíny v roce 1967 a náhlé smrti jeho dcery Gretel v roce 1976 byla jeho životní síla 
zlomena. 15. března 1977 náš pan učitel v přítomnosti zetě Günthera usnul navždy. 
 Také bývalí Sudičtí žáci mu šli na pohřeb. 
 Zachováme si jej navždy ve vzpomínkách.                                                                         Pokračování na str. 13 
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Po životě plném lásky, dobroty a plnění povinností zesnul dne 15. 3. 1977,  
ve věku 78 let můj milý tchán, náš nejlepší děda a praděda, pan 

 
Friedrich Kroker 
učitel v důchodu 

V tichém zármutku: 
Günther Koch 
Rodina Dieter Faust 
Rodina Frank Schulze 

 
Brandis/DDR 

 
Pohřeb se konal v úterý dne 22. 3. 1977, ve 14:30 hodin na novém hřbitově v Brandisu. 
 

 
Slova na rozloučenou 

Milí Sudičtí přátelé! 
 
 Náš všemi uctívaný pan učitel Kroker zemřel 15. března 1977 ve věku 78 let a byl 22. března pochován na 
hřbitově v Brandisu u Lipska (DDR). Fritz Schusterpales, Hämones Jutta a já, Hämones Ernstl jsme jeli na jeho 
pohřeb. 

Všech se nás dotklo utrpení této rodiny, která tak krátce po sobě ztratila dva své příslušníky. Bolest nad smrtí 
Grety ještě nebyla překonána – zemřela v listopadu 1976 - a teď děda Friedrich Kroker! Člověk nenašel žádná slova 
útěchy, dalo se jen tiše stisknout ruku. Z rozhovorů jsme se dozvěděli, že životní síla starého muže byla po smrti jeho 
dcery podlomena. Měl lehkou smrt, bylo to předřímnutí, když srdce selhalo. – V úterý ráno jsme šli do hřbitovní kaple, 
kde byl náš pan učitel Kroker vystaven. Cítil jsem se sklíčeně, když jsem předstoupil po téměř 33 letech před tohoto 
dnes již mrtvého muže, kterého jsme tak všichni uctívali. Ale když jsme jej pak uviděl, se spokojeným výrazem ve tváři 
v moři květin, tak přešla ta všechna léta téměř beze stopy, tak známý mi připadal náš učitel. Zestárnul sice, ale tak 
jsem si jej vždy představoval. Odpoledne, v 14:30 se pak konal pohřeb, na který přišla také Steffi Kurke. Co mne 
nejvíce dojalo, byly poloseschlé věnce z pohřbu Gretel, které ještě ležely uloženy na kraji. Teď leží rodina Krokerova, 
matka, dcera a otec sjednocena ve smrti na hřbitově v Brandisu, na místě klidu a odloučenosti. – My Sudičané, kteří 
jsme rodinu Krokerovu a především pana učitele Krokera velice dobře znali a ctili jsme ho jako vzor a osobu z které 
jsme měli respekt mu teď přejeme tento klid. – Přišel k nám z Karlovic z Jeseníků do Sudic, téměř jedné generaci 
zprostředkovával vědění a získal si úctu celé vesnice. Jeho velkou láskou a touhou zůstaly hory – po celý jeho život. 
Tak kéž by se mohl vrátit do svého oblíbeného horského světa, to mu přejeme z celého srdce! 
 

Kulmbach, v dubnu 1977 Ernst Gottzmann 
 
 
 

Gretel Kroker – učitelka ze Sudic 
 

narozena 26. března 1922 v Sudicích 
rodiče: Friedrich Kroker (učitel) a paní Hermína 

 
 Po návštěvě evangelické obecní školy v Sudicích, maturitě a vzdělání v učitelském vzdělávacím ústavu 
v Opavě se stala Gretel Kroker učitelkou na obecné škole ve Velkých Hošticích, kraj Ratiboř. 
 V srpnu 1943 byla dosazena na obecnou školu v Sudicích a vyučovala tam do roku 1945. V lednu 1945 
opustila Sudice, byla nejdříve v Lengenfeldu/Vogtland a přišla v září 1945 do Brandisu ke své matce a babičce. 
 Od února 1946 vyučovala na nižším stupni na škole v Brandisu. Vdala se 29. března 1952 za učitele 
Günthera Kocha. Měli 2 dcery. 29. listopadu 1976 dostala smrtelný infarkt. 
 Za velké účasti svých žáků, kolegů a rodičů byla pochována na hřbitově v Brandisu. Gretel Kroker byla 
oblíbenou, vysoce váženou a uctívanou učitelkou v Brandisu. 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                       Pokračování příště 
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Okénko naší farnosti 

 

Misijní tvoření a Misijní jarmark 
 

Již v dostatečném předstihu byli sudičtí farníci informování o 
Misijním jarmarku, který navazoval na celosvětově vyhlášenou 
Misijní neděli 23. října 2022. Kromě nedělní sbírky tak bylo 
možné na misie přispět zakoupením malých dárků a 
drobností právě na Misijním jarmarku v Sudicích a v Třebomi. 
Pravidelné misijní tvoření se uskutečnilo na faře v Sudicích v 
sobotu 15. října odpoledne. Sešla se víc jak desítka maminek 
s dětmi a dalšími ochotnými účastníky a vytvořili řadu pěkných 
výrobků, o které byl na jarmarku velký zájem. Mnoho farníků 
tvořilo nebo peklo doma a na misijní 
neděli výrobky obohatily připravené 

stoly. I samotná bohoslužba se nesla v misijním duchu.  
Děti, které se podílely na tvoření, přinesly v přímluvách svíce v barvách 
jednotlivých světadílů a pak také společně misijní růženec, na němž si 
napsaly své vlastní prosby. 
Výtěžek z Misijního jarmarku činil v našich farnostech kolem 24 tisíc 
Kč a podpoří projekty Papežského misijního díla, zejména je určen pro chudé děti v misijních 
oblastech. Jarmark zapojil do misijní činnosti doslova celou farnost. 
 
Z misijního tvoření: 
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Pořad bohoslužeb o svátcích: 
 sobota 24.12.2022   Třebom  20:00 hod.            sobota 31.12.2022  Třebom 16:00 hod. 
                                      Sudice   22:00 hod.             Sudice  17:30 hod.  

 neděle 25.12.2022   Rohov     7:00 hod. neděle 01.01.2023   Sudice  8:30 hod. 
                                    Třebom    8:30 hod.            Třebom  10:00 hod.  
                                  Sudice   10:00 hod.           

 pondělí 26.12.2022   Sudice  8:30 hod. 
                                 Třebom   10:00 hod. 
                               
 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srdečně zveme na novoroční koncert! 
Můžete ho podpořit dobrovolným příspěvkem. 

 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 
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Radostné prožití vánočních svátků a v roce 2023 
hodně zdraví, štěstí a  
spokojenosti 

všem spoluobčanům 
              přeje Obecní úřad Sudice  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Důležitá telefonní čísla: 
 
Hasičský záchranný sbor 150   Hlášení poruch elektřiny 800 850 860, 840 114 411 

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

 

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 
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Evidenční číslo: MK ČR E 17490 – vytiskl Obecní úřad Sudice 

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete 
někomu poděkovat … ? Vaše příspěvky můžete poslat   
e-mailem na adresu: referent@obecsudice.cz,  
zaslat poštou na adresu: 
Obecní úřad Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25  
Sudice, donést osobně nebo vhodit do připravené urny 
v prodejně TEMPO v Sudicích. Značka: ZPRAVODAJ 

 

Ceník inzerce v Sudickém zpravodaji. 
Příspěvky do zpravodaje přijímáme na OÚ 
v Sudicích. 
Propagace činnosti míst. složek, zájm.org.: ZDARMA 
Komerční sdělení ve formátu A4       1.000,00 Kč   
Komerční sdělení ve formátu A5          750,00 Kč 
Komerční sdělení ve formátu A6          500,00 Kč  
Komerční sdělení ve formátu A7          250,00 Kč 
 
 

 

http://www.obecsudice.cz/
mailto:referent@obecsudice.cz
mailto:referent@obecsudice.cz

