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Slovo starosty:   

 
Vážení spoluobčané, milí přátelé! 
Tak už jsme skoro dva měsíci oběma nohama v roce 2023. Čeká nás další rok plný práce… 
 
Hned po zlaté a promrzlé adventní neděli přišlo oteplení, postupně se během týdne oteplilo a 
mrazivý víkend se změnil v týden s teplotami nad bodem mrazu a deštěm. Počasí nám tak krásnou 
zimu proměnilo jako mávnutím proutku v jarní měsíc. To nám vlastně teprve začala zima. Ve středu 
21.12.2022 těsně před 23 hodinou byl zimní slunovrat a od této chvíle se nám opět začal 

prodlužovat den. Počasí pak bylo úplně jarní - poslední víkend roku byl slunečný, teplota se dostala až k deseti 
stupňům celsia a my si na Silvestra a Nový rok užívali jarní počasí. V prvním lednovém týdnu se teploty držely do 
deseti stupňů celsia, jen ve středu 04.01.2023 byl ráno mráz, pak už zase byly jarní teploty. Úterý 10.01.2023 nám 
pro změnu celé propršelo a následující ráno přišel zase ranní mrazík. Následovalo zase jarní počasí až do 
17.01.2023, to už se úplně ochladilo, trochu padal sníh a noční teploty spadly pod bod mrazu a někdy vydržely i přes 
den. Teploty klesaly až do víkendu a z pátku 20.01.2023 na sobotu 21.01.2023 napadlo přes dvacet centimetrů 
sněhu. Sníh nás trápil celý víkend a pak začal pomalu odtávat. Teploty se držely spíše kolem nuly. Během dalšího 
týdne se pomalu oteplovalo tak, že sníh skoro celý odtál. Poslední lednový víkend pak zase přišlo ochlazení, kdy se 
noční teploty dostaly až na mínus šest stupňů celsia. Na přelomu ledna a února pak bylo přes den něco nad nulou a 
v noci pod nulou. Většinou bylo zataženo a přes den jen občas 
sluníčko. V únoru pak bylo hodně jarně, někdy se i noční teploty 
držely vysoko nad bodem mrazu a už také vykvetly sněženky. Na 
konci února se opět ochladilo a také spadlo trochu sněhu.  
     V pátek 30.12.2022 se na hřišti sešli sportovci. Hlavně tedy 
fotbalisté, kteří si na závěr roku zahráli tradiční zápas „ženatí – 
svobodní”. Svobodní vyhráli 8-3 a na zápas se v tento den přišlo 
podívat snad více diváků než na soutěžní zápas, a to díky teplému a 
slunečnému počasí. Děkujeme všem aktérům za krásný sportovní 
zážitek.  
     Když jsem v minulém zpravodaji psal, že v Sudicích se poprvé 
nebudou prodávat kapři, tak to byla i pro mne smutná zpráva. Teď se zase setkáváme s tím, že v Sudicích nemáme 
otevřenou žádnou restauraci. Na hřišti se bude měnit nájemce a mezi tím se v budově provádí rekonstrukce. Když už 
i moje maminka, které bude 94 let řekne, že když se podívala přes hřiště a viděla tam světlo, tak to bylo pro ni 
normální. Když ovšem nyní vidí, že tam je tma, tak má z toho smutný pocit, a to už vlastně nikam nechodí … Hodně 
se nám toho v Sudicích změnilo, měli jsme několik restaurací, z nichž se v některých i vařilo. Měli jsme několik 
obchodů a dneska máme jednu samoobslužnou prodejnu a brzo zase snad i jednu otevřenou restauraci. 
     V sobotu 07.01.2023 se v naší obci konala tradiční Tříkrálová sbírka. Po obci vyrazily čtyři skupiny koledníků, které 
obešly všechny obydlené domy. Rád bych poděkoval všem malým koledníkům, jejich dospělému doprovodu a 

samozřejmě všem dárcům, kteří přispěli na pomoc potřebným. Výnos sbírky je rozdělen podle předem 
daného klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na 
velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných 
událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika,                    
5 % tvoří zákonné režie sbírky. V Sudicích se letos vybralo 44.540,- Kč, což je o 4.479,-Kč víc než 
v loňském roce.                                                                                                             pokračování na str. 2 

www.obec-sudice.cz 

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

     Ve středu 18.01.2023 se konalo první setkání maminek s malými dětmi 
v prostorách obecního úřadu. Sešlo se kolem deseti maminek a více než deset 
malých dětí - v knihovně to vypadalo jako v jeslích. Bylo to velmi příjemné, 
neformální a takové jaké si to maminky udělaly. Uvařily si kávu, přinesly dobroty 
nejen pro sebe, ale i pro své malé miláčky. Skoro jsme o nich nevěděli a strávili 
tady přes tři hodiny. Dokonce jim knihovnice paní Vavrová něco řekla o 
knihovně, nabídla jim knihy pro nejmenší, ale také pro dospělé. Tímto bych rád 
poděkoval paní Vavrové, Terezce Balarinové, která to všechno vymyslela a 
samozřejmě všem maminkám, které přišly. Rádi je opět uvidíme v prostorách 
našeho úřadu. 
     Během druhého lednového týdne posbírali zaměstnanci obce vánoční stromky, které jste mohli vystavit před své 
domy a bylo jich zhruba dvacet pět. Stejně jeden skončil třeba za plotem neobydleného domu na Angru. Nevím proč? 
     V sobotu 21.01.2023 měli svou valnou hromadu dobrovolní hasiči. Sešla se plná klubovna hasičů. Zhodnotili 
předchozí rok, přednesli své plány na rok letošní a oznámili konání hasičského plesu a to 18.02.2023 v sále U Zlatého 
džbánu. 
     Během ledna nechala obec na hřišti u tělocvičny nainstalovat nové solární ledkové světlo, které je nabíjené pouze 
ze sluneční energie. Bohužel zatím nebylo tolik denního slunečního svitu, aby vydrželo svítit celou noc. Jeden den, 
kdy svítilo sluníčko skoro šest hodin, tak světlo vydrželo svítit skoro dvanáct hodin. Bohužel do rána svítit nevydrželo, 
ale až se pořádně jeho baterie dobije, bude pak svítit celou noc. 
     Na závěr musím opět trochu hubovat - sběr plastu a papíru. Do žlutých pytlů patří plasty, tetra pack a malé kovy. 
Do modrých plastů pak jenom papír. Papír zaměstnanci obce třídí, tak aby byly zvlášť noviny a časopisy a zvlášť 
kartónový papír. Prosím o dodržování těchto pravidel. Již několikrát jsme to zveřejňovali a stále se v modrých i žlutých 
pytlích objevuje jiný odpad a nejsou to jednotlivé případy. Prosím třiďme správně odpad!  
     Po delší odmlce, kterou způsobily omezující protiepidemická opatření, proběhly v Sudicích opět plesy -  hasičský 
ples a maškarní bál pro děti.  Tímto bych chtěl organizátorům poděkovat za to, že vytrvali a znovu pokračují v krásné 
dlouholeté sudické plesové tradici.     
     Máme konec února a začíná jarní měsíc. Dětem začaly jarní prázdniny. Přeji Vám všem příjemné další období 
roku a také hodně pohody, sil a hlavně zdraví.  
  
Moto: Spokojení lidé nemají potřebu míchat se do druhých a nechávají je na pokoji. To nešťastní lidé se navážejí do 
druhých a vyvolávají nesvár, aby učinili i druhé nešťastné a nebyli v tom sami.  
 

Petr Halfar starosta 
                                                                                                                                                                                                                                                
  
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 
 

 

Fotbalové okénko  
 
 
 

Rozlosování – jaro 2023 
       

1. kolo 1.4.2023 SO 15:30 hod. Kozmice B VS Sudice 

2. kolo 9.4.2023 NE 15:30 hod. Sudice VS Závada 

3. kolo 15.4.2023 VOLNO     

4. kolo 23.4.2023 NE 16:00 hod. Sudice VS Hněvošice 

5. kolo 30.4.2023 NE 15:00 hod. Darkovičky B VS Sudice 

6. kolo 7.5.2023 NE 16:30 hod. Sudice VS Bělá 

7. kolo 13.5.2023 SO 16:30 hod. Kobeřice B VS Sudice 

8. kolo 21.5.2023 NE 17:00 hod. Sudice VS Štěpánkovice B 

9. kolo 27.5.2023 SO 16:00 hod. Strahovice B VS Sudice 

10. kolo 4.6.2023 NE 17:00 hod. Sudice VS Bolatice B 

11. kolo 11.6.2023 NE 17:00 hod. Sudice VS Šilheřovice B 

 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 
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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, odklízení 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, rekonstrukci vnitřních prostor budovy TJ 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády, hony 
- 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 
 
 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

Akce na další období: 
  
Ve čtvrtek 30.03.2023  - od 7:50 hod. (celý den) – Den otevřených dveří v ZŠ 
V úterý  03.04.2022 - od 13:00 hod. do 17:30 hod.  – Zápis do 1. třídy 
V sobotu 15.04.2023 -  Výročí osvobození Sudic 
V pátek 21.04.2023 -  Den Země – dle počasí (náhradní termín 28.04..2023) –  

dopoledne  
 
 

Upozornění pro všechny návštěvníky akcí obce Sudice, jejich složek, spolků či ZŠ a MŠ Sudice: 
Akce mohou být dokumentovány, pro případné budoucí prezentace obce. 
 

 

 

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

 

Důležitá telefonní čísla: 
150 hasičský záchranný sbor 
155 zdravotnická záchranná služba 
158 Policie ČR 
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 
Hlášení poruch elektřiny 800 850 860, 840 114 411 
Hlášení poruch plynu 1239 
SmVaK (voda) poruchová služba 800 292 300 
Poruchy CETIN 800 630 630 (internet v zemi) 
 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 
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Hasičský ples – sobota 18.02.2023  ▼ 
 

 

Dne 18. února se konal již tradiční hasičský ples v sále U Zlatého džbánu. K tanci zahrála hudební skupina 
BLEDULE, kterou si všichni pochvalovali a výzdoba byla v hasičském duchu. Během plesu se prodávaly losy, za 
které bylo možnost vyhrát cenu z krásné tomboly. Nechyběl bar, kde se prodávalo pivo a jiné nápoje. Atmosféra byla 
jako každý rok výborná a ještě víc ji okořenilo vystoupení hasičů, kteří si připravili krátkou scénku. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční schůze – sobota 21.01.2023  ▼ 
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Klub sudických maminek  

Loňský rok byl hojný, co se počtu nových občánků Sudic týče. Proto zde, 
v tak malé obci, nastal brzy paradox, který by byl leckomu vtipný. Maminky 
chodily s kočárky, potkávaly se, ale vzájemně se neznaly a zdravily se „Dobrý den“. Sice 
s úsměvem na rtech, a povědomím, která maminka ke komu patří, ale s ostychem protože 
dát se do řeči „Jak vám sedí tyhle pleny“ prostě není to, co by si člověk přál při prvním 
kontaktu.  

S pocitem, že bychom mohly pomoci svým dětem se socializovat a vytvářet přátelství již 
v tak útlém věku a zpříjemnit některým vstup do mateřské školy, jsme se rozhodly poznat se, 
poznat naše děti, nabídnout své zkušenosti, rady a vědomosti. Dětem pak nabídnout nové 
kamarády, těm nejmenším jiné hračky, protože ty doma jsou už okoukané, a nám 
maminkám nabídnout místo, kde si můžeme dát čaj nebo kafe, popovídat si, případně 
nabídnout věci k prodeji či na výměnu. 

Proto pomoci sociálních sítí, a hlavně díky otevřenosti a ochotě pana starosty, se maminky na mateřské dovolené 
mohly sejít v nově zrekonstruované knihovně na zdejším obecním úřadě. Účast byla i přes řádící virózy hojná, na 
první setkání dorazilo 9 maminek a 12 dětí. Aktuálně však klub čítá maminek dvaadvacet. Abychom se také něco 
nového dozvěděly, po laskavé domluvě přišla za námi paní Vavrová, aby nám řekla něco o zdejší knihovně a 
dětských knížkách. Povídání bylo milé a moc za něj děkujeme. 

Na prvním setkání se tak dostalo na představení dětí, maminek a jejich povolání, což bylo mimochodem velmi 
poutavé a zajímavé. Tak také na domluvu, v jakém duchu by se celý klub měl dál nést. Během roku bychom kromě 
tzv. herniček, kdy předmětem setkání je hraní si s dětmi, chtěly také uspořádat školení první pomoci dítěti, přednášku 
o školní zralosti, bazárek či sběr věcí pro charitativní účely. 

Dle reakcí zúčastněných bylo setkání příjemnou změnou v denní rutině. Již teď se těšíme na další společné chvíle 
s našimi dětmi. Samozřejmě zveme i další zájemkyně.                                                                      - sudické maminky - 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     
 

 

 

 

 

FLORBALOVÝ TURNAJ TŘÍD 
 

Zase po roce proběhl na naší škole florbalový turnaj tříd nižšího a vyššího stupně. První hrací den patřil 

menším dětem, které hrály 2 x 4 minuty. Druhý den si zahráli starší žáci a ti hráli 2 x 6 minut. Na nižším 

stupni se žádné velké překvapení nekonalo a žáci čtvrté třídy obhájili loňské vítězství. Na vyšším stupni to 

bylo hodně vyrovnané. V posledním zápase si to o první místo rozdala devátá a sedmá třída, deváťáci 

vyhráli 3:2. 

 

Výsledky turnaje nižší stupeň:   Výsledky turnaje vyšší stupeň: 

1.      4. třída        1.  9. třída 

2.      3. třída     2.  7. třída 

3.      5. třída     3. 8. třída 

4.      2. třída     4. 6. třída 

5.      1. třída 

 

Individuální ocenění za nižší stupeň: 

Nejlepší hráč turnaje: JAKUB UVÍRA 

Nejlepší hráčka turnaje: LUCIE KRÁLOVÁ 

Nejlepší brankář turnaje: ŠIMON SLANINA 

Individuální ocenění za vyšší stupeň: 

Nejlepší hráč turnaje: MIKULÁŠ PRASEK 

Nejlepší hráčka turnaje: HEDVIKA HLUCHNÍKOVÁ 

Nejlepší brankář turnaje: EMA LATKOVÁ 

Nejlepší střelec celého turnaje: MICHAL MRVA 
 

                           Mgr. Ondřej Pekárek 
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Pexesiáda v ŠD 
 

Na začátku ledna proběhla v družině soutěž v pexesu. Počet 

soutěžících byl opravdu vysoký. Není se také čemu divit. 

Pexesiáda je mezi dětmi velmi oblíbená. V této soutěži jde 

především o logické myšlení a paměť. Děti dokázaly, že jim 

ani jedno nechybí. Hrálo 6 dvojic z 1. oddělení a 5 dvojic z 2. 

oddělení. Avšak do finále mohli postoupit jen ti nejlepší. 

První místo z 1. oddělení získal Maxim Baránek z 2. třídy a 

z 2. oddělení získala první místo Veronika Kubelová z 6. 

třídy.  

Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme! 
                                                                                                                              

Za školní družinu Ester Medková, DiS. 
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VÝLET MŠ - MUZEUM HLUČÍNSKA A KNIHOVNA HLUČÍN 
 

V pátek 13. 1. jsme se vydali na výlet linkovým autobusem do Hlučína. Navštívili 

jsme místní muzeum, kde probíhala výstava betlémů. Výstavou nás provedla paní 

průvodkyně. Prohlédli jsme si spoustu různých netradičních Betlémů a poslechli si 

zajímavé příběhy. Zazpívali jsme si vánoční koledy, pouštěli jsme lodičky a ukolébali 

Ježíška. Děti odměnily paní průvodkyni potleskem za pěkný výklad. Dalším 

programem byla návštěva městské knihovny v Hlučíně. Paní knihovnice nám 

představila velkou knihovnu, spoustu zajímavých knih, které si děti mohly 

prohlédnout. Děti se také seznámily s pravidly knihovny. Nejvíc se jim líbil maskot 

knihovny, kterým je živý křeček. 

                                                           

Kolektiv MŠ 
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PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ NA MENDELOVĚ GYMNÁZIU V OPAVĚ 

Letos poprvé se 2 tříčlenné týmy naší školy vydaly porovnat své teoretické i praktické znalosti 

z biologie, fyziky, chemie a ekologie s dalšími žáky 9. tříd základních škol z Moravskoslezského kraje. 

A nevedli si v konkurenci 25 družstev vůbec špatně. První družstvo ve složení G. Slaninová, K. 

Halfarová a E. Vaníčková obsadilo 12. místo a získalo tak cenné body do přijímacího řízení. Druhé 

družstvo ve složení L. van der Laan, T. Štědroň, A. Vávrová se umístilo na 21. místě. 

A co si učitelé z Mendelova gymnázia nachystali pro soutěžící? Praktické i teoretické úkoly. V 

moderní biologické laboratoři se po absolvování teoretického testu žáci mohli pustit do bádání. 

K pokusům využívali syrová a vařená játra. Nejvíce rušno bylo v chemické laboratoři. Žáci si zahráli 

na detektivy a měli určit předložené chemické látky. Ve fyzice prováděli pokusy sami na sobě. Z 

každého oboru se soutěžící dozvěděli něco nového. A především si mohli mnohé poprvé v životě 

vyzkoušet. Soutěžícím gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže.                     Ing. Hana Nováková 
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MŠ v knihovně v Sudicích 
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Školní kolo recitační soutěže  
 
V úterý 31. ledna proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci prvního stupně soutěžili ve třech kategoriích: 1. 

třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída. Soutěže se zúčastnilo 15 žáků. Porota v každé kategorii ocenila tři nejlepší žáky, kteří 

dostali diplomy a drobné ceny.  

Pořadí:  

1. třída  

1. místo – Klára Marie Quadri 

2. místo – Linda Miklušová 

3. místo – Amálie Halfarová  

2. a 3. třída 

1. místo – František Tvrdý  

2. místo – Adam Novák  

3. místo – Nikolas Kurka  

4. a 5. třída  

1. místo – Jolana Latková 

2. místo – Ellen Stanková 

3. místo – Marie Obrusníková  

Za druhý stupeň vystoupila žákyně 7. třídy Nela Býmová.  

 
Všem zúčastněným recitátorům děkujeme a vítězům blahopřejeme.  
                                                                                                                                                                          Mgr. Kateřina Hrubá  
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TŘÍKRÁLOVÝ FLORBALOVÝ TURNAJ ČTYŘ ŠKOL V SUDICÍCH 
 
Začátkem roku 2023 se u nás uskutečnil turnaj ve florbalu, kterého se zúčastnily čtyři školy: ZŠ PÍŠŤ, ZŠ 

BOHUSLAVICE, ZŠ CHUCHELNÁ a ZŠ SUDICE.  

Oproti předešlým ročníkům si letos na turnaji zahrála i děvčata.  

Hrálo se systémem 3 + 1 a délka hrací doby byla 1 x 10 minut. 

Do celkové tabulky se počítaly zápasy děvčat i chlapců. 

Naše dívky odehrály vyrovnaná utkání a každý tým získal jedno 

vítězství. U chlapců to tak vyrovnané nebylo a nám se podařilo 

všechno vyhrát, kromě jediného utkání s Chuchelnou. Znamenalo to 

jediné, a to celkové vítězství našeho týmu!  

 

CELKOVÉ POŘADÍ:  

1. ZŠ SUDICE   12 bodů 

2. ZŠ PÍŠŤ   10 bodů 

3. ZŠ BOHUSLAVICE  9 bodů 

4. ZŠ CHUCHELNÁ  4 body 

 
Náš tým reprezentovali: Josef Halfar, Vít Halfar, Sebastián Majer, Mikuláš Prasek, Dominik Nevřela, Michal Mrva, 

Eliška Halfarová, Nikol Černá, Lucie Vaníčková, Eliška Vaníčková, Karolína Halfarová, Ema Latková 

Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy v této soutěži. 😊  
                                                                                                                                                                              Mgr. Ondřej Pekárek 
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„Fajna dílna“ v naší škole  
 
Fajna dílna byla opravdu „fajna“. Ve čtvrtek 2. 2. 2023 za námi 

do 5. třídy přijely dvě lektorky z „Fajne dílny“ z Ostravy. 

Vytvořily v naší výtvarné učebně tři stanoviště pro výrobu 

záložek, vázaní knížky a práce s drátem a perličkami. Děti byly 

nejdříve nejisté, ale nakonec se jim podařily krásné výrobky.  

Záložky byly vyrobeny na široké gumě, která byla ozdobena 

zvířecí hlavičkou nebo vlastním námětem z plstě. Vázání knih 

bylo o přesnosti, kdy žáci museli přesně přeložit papíry, odměřit 

si vzdálenost na šití. Udělali si dírky šídlem, které někteří drželi 

v ruce poprvé. Také navlékání nitě do jehly nebylo pro některé 

jednoduché. Svázané knížky si mohli dle fantazie vyzdobit plstí. 

Poslední stanoviště bylo zdobení srdíčka perličkami, které 

navlékali na tenký drát.  Některým šikovným žákům se podařilo udělat i náramky. 

Výsledky práce jsou pro nás inspirací. Žáci byli spokojeni a také rodičům se výrobky líbily. Děkujeme lektorkám za 

trpělivost a pochvalu. 
                                                                                                                                                                         Mgr. Jaroslava Ratajová 
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Maškarní ples  
Po dlouhé covidové pauze se opět v tělocvičně základní školy Sudice 

uskutečnil dne 4.2.2023 maškarní ples pro děti pod záštitou sdružení rodičů 

Strom, TJ Sokol Sudice, MŠ a ZŠ Sudice.  Ples byl nabitý bezvadnou energií, 

kterou vytvořili rodiče dětí. Maminky v kostýmech víl se postaraly o 

občerstvení a zároveň příjemnou atmosféru. Neúnavní tancující tatínkové 

v převleku klaunů, Pata a Mata zpříjemnili dětem ples hudbou, tancem a 

soutěžemi. O bohatou tombolu se postarali sponzoři a rodiče dětí MŠ. 

Pořadatelé do této akce dali svůj volný čas a energii. Podařilo se jim 

zpříjemnit čtyři hodiny zábavy pro děti a jejich rodiče. 
Děkujeme sponzorům rodičům: 

Halfarovým (Aničky), Halfarovým (Elišky a Mikuláše), Teichmannovým, Miklušovým, Ogurčákovým, Dedkovým, Stiborským, Klimentovým, 

Hlaváčovým, p. Suchánkové, Kubjátkovým, p. Dornové, p. Königové, p. M. Zipsové, p. T. Zipsovi, p. M. Doležymu, p.M. Josefusovi, p. P. 

Baránkovi, p. Radim Švarcovi, p. D. Černému. 

Děkujeme sponzorům: 

Plavecká škola Šupinka s.r.o., Zámečnictví Vaníček, Obec Sudice, Prodejna TUTY Sudice, MŠ Sudice, Prodejna JO Bolatice – p. Eva Veselá, 

Bronislav Hlaváč – Audit-web Shops, s. r. o. 

                                                                                                        

Za MŠ Andrea Lamlová 
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          Obr. ▼Okrsková volební komise 

Výsledky voleb prezidenta  
České republiky v Sudicích 
 
 

1. kolo – dne 13.01. – 14.01.2023  

 

 
 
 
                               
  
  
  
  
     
     
    
    
 
 
 

 

2. kolo – dne 27.01. – 28.01.2023 

 

 

 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast  
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných 
hlasů 

517 344 66,53 344 340 65,76 
čislo             jméno a příjmení       celkem 

1 Pavel Fischer 24 

2 Jaroslav Bašta 25 

4 Ing. Petr Pavel, M.A. 93 

5 Prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc. 1 

6 Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 39 

7 Ing. Andrej Babiš 149 

8 PhDr. Karel Diviš 1 

9 MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 8 

   

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast  
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných 
hlasů 

517 366 70,79 366 366 100,00 

čislo             jméno a příjmení       celkem 

4 Ing. Petr Pavel, M.A. 165 

7 Ing. Andrej Babiš 201 
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 Opava 20. ledna 2023 

 
Chodci, dávejte pozor při přecházení silnice! Řidiči, dávejte pozor na chodce! 
 
V uplynulém týdnu policisté v celém Moravskoslezském kraji řešili více střetů vozidel s chodci, převážně přímo na 
přechodech pro chodce. Kolize se bohužel neobešly bez tragických následků. Viníky byli řidiči vozidel i chodci. Více 
informací se dočtete v článku tiskové mluvčí por. Mgr. Soni Štětínské ze dne 19. ledna 2023 zde: Přechody a 
videlnost: Být vidět a dodržovat pravidla provozu - Policie České republiky   
 
Policisté v okrese Opava z řad dopravní i pořádkové služby, jejíž součástí jsou i policejní preventisté, zvýšili v tomto 
týdnu dohled na silnicích. Zaměřovali se na již plánovanou viditelnost chodců i cyklistů, navíc, v reakci na aktuální 
situaci, dohlíželi na účastníky silničního provozu u přechodů pro chodce, přičemž na vybraných místech rozdávali 
reflexní prvky pro zvýšení jejich viditelnosti.  
Ke kolizní situaci vozidla s chodcem došlo v minulém týdnu například i v Opavě, a to dne 12. ledna 2023 před šestou 
hodinou ranní v prostoru křižovatky ulic Ratibořská a Hlučínská v Opavě-Kateřinkách. Osobní vozidlo zde řídila 26letá 
žena z Opavy ve směru z centra města a v křižovatce s ulicí Hlučínskou, při odbočování vlevo ve směru jízdy na obec 
Pusté Jakartice, došlo přímo na přechodu pro chodce ke střetu s 45letou chodkyní, která podle prvotního vyšetření 
utrpěla lehká zranění. Více informací k nehodě podával kolega por. Bc. René Černohorský v tiskové zprávě ze dne 
13. ledna 2023 zde: Informace z Opavska a Novojičínska - 13. ledna 2023 - Policie České republiky.  
Kolegyně Štětínská ve své včerejší tiskové zprávě informovala o další nehodě na Opavsku, cituji: „Pátek 13. ledna 
6:40 hodin: K další srážce došlo na Opavsku na silnici č. 56, kdy řidič jedoucí ve směru od Hlučína srazil z jeho 
pohledu zleva jdoucího chodce po přechodu pro chodce. Vážně zraněný muž byl převezen do nemocnice.“ 
Policisté vyzývají řidiče i chodce, dbejte zvýšené opatrnosti!  
Řidiči  

• Snižte rychlost jízdy vozidla, když se blížíte k přechodu pro chodce a pozorně 
kontrolujte, zda na přechodu není chodec.  

• Sledujte i chování chodců na chodníku, zda se již chodec nechystá přechod 
užít. Vidíte-li, že protijedoucí vozidlo před přechodem pro chodce zastavuje, 
zastavte svůj vůz také, může být již na přechodu chodec nebo se ho chystá 
použít. Nezapomínejte, že podle zákona nesmíte chodce nejen ohrozit, ale ani 
omezit.  

• Pozor při odbočování, v blízkosti křižovatek jsou rovněž přechody pro chodce, 
může zde být osoba, která již přechází silnici, proto sledujte přechody zejména 
při odbočování – viz první, výše zmíněný případ kolizní situace v dopravě. 

Chodci  

• Nevcházejte na přechod dříve, než vám řidiči dají přednost a zastaví své 
vozidlo. Případně navažte oční kontakt s řidičem a sledujte, zda vám gestem 
ruky či pokynutím hlavou dá najevo, že vás vidí a můžete bezpečně přecházet.  

• Nezapomínejte na vozidla přijíždějící z vaší pravé strany, tam vás přes jiné vozidlo nemusí řidič vidět. Buďte 
opatrní, přece jen minuta u přechodu pro chodce navíc vás tolik nezdrží. Jak se říká „lepší je se o minutu 
zpozdit, než v minutě ztratit život“.  

Srážku s chodcem často ovlivňují světelné a klimatické podmínky. Za deště a sněžení je i v denním čase zhoršená 
viditelnost, navíc mokrá vozovka odráží světla vozidel od silnice a díky odrazům světla rovněž může dojít 
k přehlédnutí chodce. Ani při slunečném počasí není jistota, že vás řidič dobře vidí. Například může být tímto sluncem 
oslněn, případně být značně unaven nebo nacházet se pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.  

 
Proto, chodci, chraňte si svůj život a přecházejte vozovku, až vám řidič vozidla dá zcela zřejmě přednost. 
Neriskujte, přecházejte v bezpečné vzdálenosti od vozidla s ohledem na jeho rychlost. Viditelnost v silničním 
provozu zvyšte reflexními prvky.  

 
                          por. Bc. Pavla Welnová 

                                                                                                                                                           komisař                             
 
 
 
 

https://www.policie.cz/clanek/prechody-a-videlnost-byt-videt-a-dodrzovat-pravidla-provozu.aspx
https://www.policie.cz/clanek/prechody-a-videlnost-byt-videt-a-dodrzovat-pravidla-provozu.aspx
https://www.policie.cz/clanek/informace-z-opavska-a-novojicinska-13-ledna-2023.aspx
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Z obecní kroniky 
 
 
 

Kněží, lékaři a učitelé ze Sudic 
 
    Kněží: 
 

Emanuel Raida  narozen 1899, primice 7.7.1924 v Sudicích, smrtelný úraz 1935, 
    pochován v Sudicích 
Bruno Raida   narozen 14.7.1912, primice 5.7.1938 v Olomouci, zemřel 29.7.1977 
    v Paderbornu 
Kurt Heinz   narozen 24.2.1915 v Benthen, primice 22.3.1947 ve Fuldě, zemřel 
    29.11.1984 v Ulmbachu, Hessensko 
 

Lékaři: 
 
Dr. Ernst Komarek  narozen 25.11.1910, lékař od 1938, zdravotní ředitel, zemřel 16.2.1989 
 
Dr. Karl Kaschny  narozen 1910, lékař v Detmoldu, zemřel 
 
Dr. Erich Kaschny  lékař v Detmoldu, zemřel 
 
Dr. Franz Pluschke  narozen 1916, lékař od 1938 v Kastellaun/Hunsrück (Stellmachers) 
 
Dr. Leo Przinitzky  (Berghof) lékař v Wörthu, zemřel 1991 
 

Učitelé do roku 1945: 
 
Pluschke, Paul  (Renzes) narozen kolem 1910, učitel v Krzanowicích 
 
Wagner, Viktor  narozen 1900, učitel v Krzanowicích 
 
Swoboda, Alfred 
 
Klein, Cäcilie  narozena 1915, učitelka v Hněvošicích 
 
Klein, Margarete  narozena 1917, učitelka v Rohově 
 
Klein, Ernst   narozen 1919, učitel u Postupimi 
 
Kroker, Gretel  narozena 1922, od prosince 1942 učitelka, od srpna 1943 učitelka 
    v Sudicích, později v Brandis/DDR, zemřela 1976 
 
Raida, Konrad  narozen 1922, učitel v Sudicích od roku 1944, nyní učitel u Pasova 
 
Slawik, Heinrich  narozen 1925, učitelská zkouška 1943, padl 1944 
 
Wilpert, Paul   narozen 1935, učitelská zkouška 1943, Dipl. Ing. ekonomie v Berlíně 
 
Wilpert, Karl   narozen 1926, učitelská zkouška 1944, později Dipl. Psycholog 
    v Hamburgu, zemřel 1944 

 
 
 
 
 
 

 
  
                                   Pokračování na str. 14 
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Sudický zpravodaj                  Str. 18  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Děkujeme, že třídíte odpad! 
 
Sběr obnošeného šatstva, hraček a obuvi – občané obce mohou 
odevzdávat obnošené šatstvo, hračky a obuv do kontejnéru bílé 
barvy vedle prodejny Tempo v Sudicích. Do kontejneru lze ukládat 
bavlněné i umělé oděvy, veškerý bytový textil (záclony, závěsy, 
povlečení, ubrusy apod.), boty a veškeré hračky – plyšové, plástové 
i elektronické. Tyto věci by měly být do kontejneru vkládány čisté a 
zabalené do menších balíků nebo v igelitových taškách. Sběr 
zajišťuje společnost TextilEco a.s. 
 
Třídění bílého a barevného skla – na jednotlivých stanovištích 
v obci jsou kovové zvony bílé barvy na bílé sklo a zelené zvony na 
barevné sklo. Žádáme občany obce, aby při třídění skleněných 
obalů do jednotlivých zvonů dodržovali barevné rozlišení. Do zvonů 
na sklo nepatří – drátěné sklo, zrcadla, porcelán, keramika, autosklo. 

 
 
Sběr papíru – do modrých pytlů patří – noviny, časopisy, katalogy, papírové obaly a sáčky od potravin, rozložené, např. 
sešlapáním upravené kartony, krabice, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír, reklamní letáky. Do modrých pytlů 
nepatří – uhlový papír (kopirák), voskovaný papír, hygienické potřeby, použité pleny, sklo, plást, textil, nebezpečný odpad. 

Do žlutých pytlů patří – viz. svozový kalendář – PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY. 
 
Jedlý olej – naplněné plástové láhve s jedlým použitým olejem odevzdejte na Obecním úřadě zaměstnancům obce (kontejnér je 

umístěn ve dvoře OÚ). Použitý jedlý olej nepatří do kanalizace. 
 
 
 

Nájem obecních pozemků v roce 2023 – 
možnost placení v hotovosti - do konce června 2023 !!! 

 
 

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2023 -       390,- Kč/osoba 
– je nutné uhradit nejpozději do 31.08.2023 !!! 

Bezhotovostně na účet obce – 1649306359/0800, variabilní symbol – 1345(č.p.), 
(příklad – dům s č.p. 20 – 134520) 

 
 

Poplatek za psa v roce 2023 – 
- za jednoho psa ……………………………………..…..100,- Kč 
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele … 250,- Kč 
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ………  70,- Kč 

                             - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
   kterým je osoba starší 65 let ..………………..………200,- Kč 

Na základě mnoha stížností od občanů, využívejte prosím v obci sáčky na psí extrementy. Osoba, která psa 
doprovází ve veřejném prostranství, je povinna tyto extrementy odstranit a uklidit, dle OZV. 
 

U všech poplatků využívejte prosím přednostně bezhotovostní platbu na účet obce! 
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Veterán Club Sudice  
 
Aneb jedna sezóna končí a druhá začíná. 
Chtěl bych se s Vámi podělit o zážitky a činnost 
Veterán Clubu Sudice a ohlédnout se za 
loňským rokem. Seznámit Vás s nastávajícím 
obdobím a pozvat na chystané akce.  
Loňský rok jsme začali pozváním Veterán 
klubu Třinec. Pořádali na místním 
motokárovým okruhu závod Babet v rámci 
mistrovství Evropy a jako doprovodný program 
sraz pozvaných veteránů. Nabídku jsme přijali 
a oba velorexy se vydali na cestu. Jeli jsme po 
ose směr Český Těšín a Třinec. Cestou tam 
jsme zvolili cestu po dálnici. Věřte, dva 
uhánějící hadraplány s vlajkami Veterán Klubu 
Sudice dlouho účastníci provozu na dálnici 
neviděli. Jelikož naše cestovní rychlost byla 
cca 70-80 km /hod, byli jsme středem 
pozornosti projíždějících vozidel.  
Další prestižní akcí byla rallye pořádána Veterán Klubem Ostrava. Každoroční akce pro vybrané stroje. Limit 60 
posádek. Uspěli jsme a byly vybrány tři stroje našeho Veterán klubu, obě aerovky a vínový velorex. Cela akce 
odstartovala z Masarykova náměstí v Ostravě a měřila cca 170 km, včetně přejezdů. Trasa Ostrava – Opava – 
Mladecko – Vítkov – Podhradí.  
V pořadí třetí událostí byla opět prestižní, domácí, Prajzská rallye. Pořádaná Veterán klubem Kravaře. Rekordní 
účast. Celkem 130 posádek. Za Veterán Club Sudice jelo snad nejsilnější složení. Útočili jsme na umístění v rámci 
klubové soutěže. Jeli tři naše velorexy, dvě aerovky a ford v nejstarší kategorii. Trasa byla nádherná, ale technika, pro 
tentokrát, nevydržela. Už v Dolním Benešově přestala fungovat spojka na aerovce, no, a jeden z velorexů nechtěl být 
pozadu, a tak přestal řadit v Chuchelné. Naštěstí se René Kubný chopil role mechanika a povedlo se mu oba stroje 
rozchodit. Zdárně jsme je dostali do cíle v Kravařích.  

Pak následoval odpust V Sudicích. Tuto 
událost jste mnozí zažili na vlastní kůži. 
Není nutné ji dále popisovat. Jen taková 
zajímavost: po akci v Sudicích mě 
kontaktovalo několik organizací 
s žádostí předvést tento program i 
v okolních obcích. Zdvořile jsem odmítl 
s přáním, aby tato akce zůstala pouze 
záležitostí Sudic. Snad budeme mít 
možnost celou akci někdy zopakovat.  
Další událostí, která je spjata s veterán 
klubem, je oslava životního jubilea 
jednoho ze zakládajících členů. Ano, je 
to ten muž, co prosvištěl na vysokém 
kole náměstí v Sudicích v rámci 

Sudického odpustu. Velký respekt před tímto výkonem. Řídit metr a půl vysoký bicykl chce hodně odvahy. Jaromíru 
Bartoškovi přejeme hlavně dlouhého zdraví a životního elánu.  
Vyrazili jsme i do zahraničí. Místní organizace Zabelkow pořádala také již tradiční sraz veteránů. Tolik “maluchů“ 
pohromadě jsem už dlouho neviděl. Sraz probíhal na místním fotbalovém hřišti. Musím pochválit pořadatele za 
bohaté občerstvení, a hlavně nádherné koláče s makovou, či tvarohovou náplní. Trasu v délce cca 80 km jsme 
zvládli, a dokonce i stupně vítězů... Ale o tom až později. 
Samozřejmě, k naší Prajzské rallye se váže i konkurence – Císařská rallye, která je pořádaná klubem 
v Neplachovicích. Start a slavnostní zahájení proběhlo na místním zámku.  Za Veterán Club Sudice jeli tři stroje. 
AERO, Velorex a JAWA Mustang. Tímto chci poukázat na to, že i tyto stroje jako je Jawa 50, nebo moped STADION 
S 11, dokážou absolvovat tuto soutěž. Využiji situace a apeluji na ty, kteří doma v garáži či ve sklepě tyto stroje mají, 
nebo je dokonce vlastní, aby se k nám přidali. Rádi je mezi sebou přivítáme.   
Sezóna v plném proudu a čekal nás závod do vrchu – jízda pravidelnosti. Akce pořádána Hradcem nad Moravicí, 
resp. Hotelem Belaria. Účelem je zajet nejlépe naprosto stejné časy ve dvou kolech. Tato disciplína byla pro nás 
nová.  Dvě posádky z Veterán Clubu Sudice. Nádherné prostředí hotelu Belaria. Myslím, že to byla velmi příjemně 
strávená neděle.  
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Každoročně, v rámci Hlučínského Krmaše, je sobotní sraz veteránů. Ani na této akci jsme nechyběli. Na Hlučínském 
náměstí se sešlo cca 80 posádek. Tradiční trasa vyjížďky vedla v okolí Hlučína a Ostravy.  
Záměrně se nezmiňuji o umístění. Nechceme se zde chválit. Jezdíme pro lidi, snažíme se reprezentovat obec Sudice 
a získávání pohárů je až na druhém místě. Mimochodem, z každé akce jsme vždycky nějaký ten pohár přivezli. A 
věřte, že letos se obzvlášť dařilo.  
 
No a konečně, co nás čeká v nastávající sezóně? Hlavní akcí, kterou pořádáme je průjezdní bod v Sudicích. O co 
jde? Vysvětlím; dne 03.06.2023 se koná další ročník Prajzské rallye. Podařilo se nám vyjednat jeden z průjezdních 
bodů, právě v Sudicích. Znamená to, že Sudicemi projede všech 130 posádek historických vozidel a motocyklů. No, a 
nejen projedou, ale i zastaví a budou plnit úkol v rámci průjezdní kontroly. Budete mít jedinečnou příležitost si tyto 
stroje prohlédnout zblízka. Celá akce proběhne cca od 10:00 – 14:00 hodin na Sudickém náměstí, občerstvení máme 
zajištěné.  Všichni jste srdečně zváni! 
 
David Pačka 
Veterán Club Sudice 
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Okénko naší farnosti 

 
 
 

Novoroční koncert 
 
Nádherný konec vánoční doby 
prožili všichni, kdo se zúčastnili 
v neděli 8. ledna 2023 novoročního 
koncertu v sudickém kostele sv. 
Jana Křtitele v Sudicích, kde 
vystoupil Pěvecký komorní sbor 
Cantabile působící při ZUŠ Hranice 
na Moravě. Komorní sbor Cantabile 
vznikl v září 2015 z bývalých členů Dětského pěveckého sboru Cantabile, 
kterým zpěv natolik přirostl k srdci, že se rozhodli s ním pokračovat i při 

studiu na středních a vysokých školách. Jak uvedla sbormistryně, sbor s nadšením zpívá na 
různých koncertech v oblasti duchovní, lidové i populární hudby a také se účastní soutěží v Česku 
i v zahraničí. Sbor pracuje pod vedením sbormistryně p. Markéty Láskové. V současné době sbor 
na klavír doprovází jednak p. Markéta Lásková a také bývalá žákyně, nyní studentka JKO Rozálie 
Číhalová. Nádherné skladby zpíval jak celý sbor, tak potom i jednotliví sólisté, z nichž jeden z nich 
Dominik Bagár studuje pod vedením Mgr. Petra Němce, sbormistra sudického chrámového sboru 
a profesora na ostravské Janáčkově konzervatoři. Koncert se uskutečnil z podnětu 
Římskokatolické farnosti Sudice, otce Mgr. Aleše Písařovice, Mgr. Petra Němce a obce Sudice a 
Rohov.  
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Den modliteb za bohoslovce 
  

Na úterý 1. února 2022 připadl den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře v Olomouci a naší farnosti. 
Po adoraci a modlitbě za bohoslovce se v sále na faře konalo povídání na téma „Povolání ke kněžství dnes aneb Jak 
se žije v kněžském semináři“.  Hosty tentokrát byli o. Alfréd, který působil 17 let jako ředitel Teologického konviktu v 
Olomouci, o. Jakub, ředitel Diecézního centra pro mládež, a jáhen Jan, který studoval teologii v Římě. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Požehnání varhan v Třebomi 
  
V neděli 5. února 2023 se v kostele v Třebomi uskutečnilo slavnostní požehnání nově opravených varhan a poté 
varhanní koncert, na němž zahráli nejen varhaníci našich farností Inge Diatková s Františkou Diatkovou (zpěv), Martin 
Stanke, Petr Němec, ale i hosté Petr Strakoš jh., Mariusz Wycisk jh. Po koncertu byli všichni účinkující i posluchači 
zváni na malé pohoštění v sále Obecního domu v Třebomi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.farnostsudice.cz/den-modliteb-za-bohoslovce-3/
https://www.farnostsudice.cz/pozehnani-varhan-v-trebomi/
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Tříkrálová sbírka 2023 v obcích mikroregionu Hlučínska-západ 

k 30. 1. 2023: celkový počet kasiček 379, z toho rozpečetěno 379 
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Sudický zpravodaj – vydává Obec Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice, IČO: 00300713 
Tel.: 553 761 022 – www.obecsudice.cz – e-mail: referent@obecsudice.cz – náklad 200 ks (periodicita - 6 x ročně) 

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 
 
 

 

https://www.hlucinsko-zapad.cz/evt_image.php?img=1846
http://www.obecsudice.cz/
mailto:referent@obecsudice.cz
mailto:referent@obecsudice.cz

