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Slovo starosty:   
 
Vážení spoluobčané, milí přátelé 
musím se přiznat, že začínám psát tento zpravodaj až uprostřed prázdnin. Ten první měsíc byl 
zřejmě moc hektický. Ovšem letošní léto se právem „létem” nazývá. Vysoké teploty – horko - vše 
uspíšené. Na konci července zemědělci finišují se sklizni obilí, takové práce byly vždy až koncem 
srpna či začátkem září. Počasí v červenci tedy bylo opravdu teplé, možná v začátku bylo trochu 
deště, ale pak jen sluníčko, horko, dusno, a to má přijít další vlna veder. Vzpomínám si, že třeba 
v sobotu 14. 7. 2018 někdy po 14.00 hodině přišel prudký déšť doprovázený kroupami, které se na 

trávě chvíli bělaly, než je sluníčko rozpustilo. Déšť byl jen chvíli, ale kroupy neudělaly skoro žádné škody. Ovšem letní 
počasí gradovalo koncem července a i přes první dekádu měsíce srpna, teploty se začaly blížit až ke čtyřicítkám. 
Párkrát nás sice překvapily krátké bouřky, nebo i trochu delší déšť, ale horko bylo pořád. Dokonce 7. srpna ráno 
kolem sedmé hodiny jen lehce zamžil déšť a na obloze se hned ukázala duha. Deštíky nás aspoň trošku svlažily, ale 
vody bylo pořád málo. Velké horko bylo až do 24. srpna 2018, pak zase lehce popršelo a přišla studená fronta, která 
vše ochladila. Přes den na sluníčku ještě bylo příjemně, večer a hlavně ráno se teploty pohybovaly kolem 7 C°. Přišlo 
tak ochlazení o více než patnáct stupňů. Konec srpna už byl opět velmi teplý. Vody je ale pořád málo 
     Jelikož jsem v části července čerpal dovolenou, nepodařilo se mi účastnit na všech akcích, které proběhly. Snad 
se mi podaří sehnat materiály, se kterými Vás, pokud to půjde, rád seznámím. Proběhl další ročník festivalu kultury 

v Hlučíně a v Sudicích pak Pivní olympiáda. 
     V tělocvičně se pracuje na její rekonstrukci, která se nám trochu protáhla, 
protože jsme pod podlahou narazili na topný kanál, který se táhne kolem celé 
tělocvičny. Rozvody topení jsou staré 44 let, takže jsme museli přistoupit 
k výměně rozvodu potrubí. Určitě je to správný krok, protože při následné poruše 
bychom museli rozebrat celou podlahu a obložení tělocvičny. Do budoucna nás 
tyto práce budou čekat v celé škole. 
     Kromě tělocvičny se také finišuje s úpravou knihy o naší obci. Dělaly se 

poslední grafické úpravy, kniha pak přijde k poslední kontrole a případným 
úpravám před tiskem, takže bychom rádi v měsíci září provedli její křest a 
představení. 
     V letošním roce jsme také konečně opravili bránu na evangelickém a 
pravoslavném hřbitově, včetně vrat a čelního plotu, parkoviště a osvětlení, jak 
hřbitova, tak parkoviště. Po prázdninách nás čeká poslední část rekonstrukce 
chodníků na ulici Stiborské a to od ulice Hlavní po ulici Ke Hřišti.   
     Naši dobrovolní hasiči vyjeli v pátek 13. července 2018 kolem čtyř hodin ráno 
mezi obce Sudice a Třebom, kde odstraňovali strom, který spadl přes cestu. Nové auto se tak dostalo do druhého 
ostrého výjezdu. Samozřejmě kromě výjezdů naši hasiči plní další úkoly k projektu Ready To Help - účastní se cvičení 
a školení. Kromě jiného, také čistili i odpady v základní škole. Nebo se take účastní závodů Moravské brány. Za 
všechny tyto činnosti jim patří velké díky. 
     V naší farnosti došlo po čtyřech letech k výměně kněží. Na vlastní žádost a ze zdravotních důvodů odešel páter 
Jacek Domaňski, který tady jako každý kněz zanechal určitou stopu. Otci Jackovi děkuji za služby našim farníkům a 
Bohu a přejeme mu dobré zdraví a pohodu při jeho dalších službách, třeba v jiné farnosti. Zároveň jsme přivítali 
nového kněze pátera Mgr. Aleše Písařovice. I jemu přejeme, aby se mu v naší farnosti a našich obcích líbilo a zapadl 
do našeho vesnického prostředí.                                                                                                          Pokračování na  str. 2                                                                                                                                                    

www.obec-sudice.cz 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 
      Moravská brána se konala v sobotu 28. 7. 2018 v Kobeřicích 
při 120. výročí SDH Kobeřice. Tato společná setkání hasičů 
z obou stran Česko – polské hranice trvá už 25 let, což je od roku 
1993. Setkávají se tak družstva z obou stran hranic, a to 8 
českých a 9 polských družstev, kdy se utkávají v požárním sportu. 
Našim se v letošním roce nedařilo    a svoji soutěž nedokončili, 
přesto to byla krásná společná akce a našim dobrovolným 
hasičům děkujeme za reprezentaci naší obce.  
     V sobotu 4. 8. 2018 se konala na fotbalovém hřišti každoroční 
sportovní slavnost. Ve velikém vedru nastoupila proti sobě 
družstva starých pánů Sudic a Kietrze. Domácí dostali fotbalovou lekci a prohráli 1:8, kdy jedinou branku domácích 
vsítil Jan Halfar. Poté se na malém hřišti utkali mezi sebou fotbaloví žáci Sudic. Zápas byl velmi pohledný a viděli 
jsme spoustu branek. Mezitím se rozehrál turnaj v nohejbale za účasti tří družstev Sudic a jednoho ze Strahovic. 
Hosté celý turnaj vyhráli díky lepšímu skóre vyhraných a prohraných setů. V 17 hodin začalo hlavní fotbalové utkání 
mezi Sudicemi a mužstvem Kobeřice B. Sudice vyhráli 2:0. V 18 hodin se také rozehrálo utkání volejbalu, které si 
našlo spousta diváků. Hrály proti sobě smíšená družstva ze Sudic, takže vítězství zůstalo také v Sudicích - byla to 
bitva o každý míč.   Kolem 20 hodiny pak proběhla tombola a poté už začala diskotéka. Ve velkém horku se prodávaly 
všelijaké chlazené nápoje, uzená vařená žebra, langoše a další pochutiny. Pořadatelům za tuto akci děkujeme.  
     Jak jsem psal již výše, v srpnu se nám podařilo dokončit rekonstrukci tělocvičny v základní škole. Tělocvična 
vypadá moc hezky a přejme našim dětem, učitelům i zaměstnancům, ať nám dobře slouží. Do konce roku se vše 
musí ještě papírově doložit, protože obec na tuto rekonstrukci získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj přes 
jeden a půl milionů korun.  Celá rekonstrukce nás výjde přes dva milióny korun.  

     Obec ve spolupráci s naším spoluobčanem zřídila nové webové 
stránky, které fungují na své původní adrese, stránky se budou ještě 
postupně doplňovat o další věci a zajímavosti. 
     Naší obci se ve spolupráci s manžely Plačkovými z Opavy podařilo 
dokončit knihu o naší obci. Jmenuje se „Sudice 1238 – 2018”. Kniha 
popisuje o první písemné zmínce obce a zároveň se nám tímto rozšiřují 
dějiny naší obce o dalších 89 let. Dostaneme se tak přes různé dějepisné 
události až do historie světových válek po současnost. Tato kniha bude 
pokřtěna v neděli 16. září 2018 v 16.00 hod v sale restaurace U Zlatého 

džbánu, kde budou také přítomni její autoři, kteří Vám zakoupenou knihu mohou podepsat. Kniha se bude prodávat 
za 500,- Kč, i když její cena je minimálně dvojnásobná a historicky nevyčíslitelná. Všichni jste srdečně zváni. 
     V letošním roce se v naší obci bude ještě provádět rekonstrukce chodníku na ulici Stiborské od ulice Hlavní po ulici 
Ke hřišti. Prosíme všechny obyvatele o vstřícnost a trpělivost při této rekonstrukci. V případě potřeby si nechte svá 
vozidla mimo své dvorky, protože se budou rekonstruovat i vjezdy. 
     Naší obci byla taky přidělena dotace na vestavbu jazykové učebny v naší Základní škole. Dotace činí šest a čtvrt 
milionů korun. Celý projekt je naceněn na 7,7 milionů. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace 
k realizaci a výběrovému řízení a příprava výběrového řízení. Jestli se nám podaří vše splnit, mohla by realizace 
proběhnout v první polovině příštího roku. 
     Na závěr mám opět jednu ze svých stížností. Když se jednou za měsíc svážejí žluté pytle s plasty a modré 
s papírem, které bohužel musíme třídit, jinak by nám je ve sběrnách nevzali - v těchto pytlích se totiž nachází kde co, 
od spodního prádla, brýlí, plastů, které patří do pytlů žlutých a prostě jiný než papírový odpad. Prosím a apeluji na nás 
všechny, třiďme odpad a třiďme jej správně.  Do žlutých pytlů - plasty, tetrapack, drobný kovový odpad. Do 
modrých - papír, čistý neumaštěný, noviny a časopisy můžete svázat do balíků a položit vedle žlutých a modrých 
pytlů. Děkuji všem, kteří správně třídí odpady. 
      Ještě informace k výměnám řidičských průkazů - nově se řidičské průkazy vyřizují bez fotografie. Buď si jej 
pracovníci referátu stáhnou ze serveru občanských průkazů nebo pasů, nebo Vás na místě vyfotí elektronicky. Za 
výměnu po skončení platnosti se neplatí nic, za ztrátu nebo změnu v řidičském průkazu 200,- Kč a za rychlé vyřízení 
700,- Kč.  
       Na závěr bych Vám rád poděkoval za spolupráci s obcí, popřál hodně 
zdraví, krásné pohodové dny a dětem dobrý start v novém školním roce. 
 

          
 Petr Halfar, starosta 
 
 
   
Moto: 

Jednoho dne si každý člověk uvědomí, že není důležité být dokonalý, ale šťastný. 
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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 a plnění úkolů v rámci projektu Ready 

To Help, Moravská brána 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády, reprezentace obce při fotbalových zápasech, sportovní slavnost 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování,  
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády,  
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce 
- Sdružení STROM za akce pro děti,  
- všem složkám za organizování akcí v naší obci a samozřejmě všem příznivcům, kteří na tyto akce přišli,  
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ a zvelebování areálu školy 
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti  
- všem spolupořadatelům odpustu a zaměstnancům obce 

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: 
 
 
Sobota        01.09. 2018     Rozloučení s prázdninami pořádají složky obce Sudice, hřiště 

TJ Sokol Sudice od 15 hod. 
Neděle        02.09. 2018     Dožinky v Pietrowicach Wielkich, v 10:30 hod. průvod, ve 12:00 

hod. mše svatá, od 13:45 hod. zábavný program    
Pondělí       03.09. 2018     Slavnostní zahájení školního roku, první zvonění pro žáky  
                                           1. třídy 
Úterý           11.09. 2018     v 18:00 hod. koncert Svatováclavského hudebního festivalu 

v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích 
Sobota        15.09.2018      XIII. Ročník memoriálu René Vitáska o putovní 

pohár ve střelbě z velkorážní pistole, ráže 6,35 mm 
– 9 mm, Magnum, od 9:00 hod. ve střelnici 
v Sudicích 

Sobota        15.09.2018     Vinobraní – prostory hasičské zbrojnice od 16:00 
hod.  

Neděle        16.09.2018      Křest knihy „Sudice 1238 – 2018“ v 16:00 hod. 
v sále restaurace U Zlatého džbánu 
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Pobočný spolek  AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice – 800 13, Luční 131, 747 25  Sudice, tel 608 867 063 

 

P R O P O Z I C E 

 

     XIII. ročník 
 

Putovní pohár -  Memoriál  René Vitáska 
 

Disciplína :  Velkorážní pistole, ráže 6,35mm – 9mm, Magnum 5 – 15 + 15 
Druh soutěže :  Sportovně střelecká jednokolová soutěž 
Pořadatel :  ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice 

Datum konání :  15. 9. 2018  v 10:00 hodin 

Místo konání :  střelnice v Sudicích 
Sbor rozhodčích :  zajistí vlastní 1,2,3 třídy 
Kategorie :  společná – muži, ženy 
Časový rozvrh : do 9:30 hod. prezentace závodníků, 9:45 hod. poučení o provozním řádu  střelnice, 

vylosování pořadí, 10:00 hod. zahájení soutěže 
Podmínky účasti : tohoto závodu se mohou účastnit střelci bez rozdílu klubové či svazové příslušnosti  
Doklady :   průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně 
Hodnocení :  součet kol se sečte, první tři a poslední 
Odměny : absolutní vítěz obdrží poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby na hotelu Bahenec, první tři   

obdrží ceny a diplomy.  
Tech. ustanovení :  terče dle pravidel sportovní střelby, střílí se na 25 m, 
   zbraně a střelivo vlastní, startovné na zbraň činí 50,- Kč 
Pojištění :  pojištění AVZO TSČ ČR č. 0202326385 Generali Pojištovna 
Různé :                          pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny a střelci mohou střílet i v maskáčovém    

oblečení. 
Kontaktní adresa : Weimann Petr, Sudice, Luční 131, 747 25, tel. 608 867 063 
 
Střílí se dle platných mezinárodních pravidel sportovní střelby. Ochrana sluchu povinná, ochrana zraku 
doporučená.  Stojany na dalekohledy mají střelci vlastní !  
                       Petr Weimann v.r. 
                                           Předseda PS AVZO TSČ ČR SK Sudice 
 




Pivní olympiáda  
 
O víkendu 13. až 15. července 2018 se v pískovně konala tradiční Pivní olympiáda. Účast byla opět skromná (asi 30 
lidí), ale i tak tuto tradici budeme udržovat dále. Vypilo se asi 460 piv, značky RADEGAST. Počasí vyšlo opět 
“suprové”. Také děkujeme občanům za pochopení a dodatečně se omlouváme za případné rušení nočního 
eventuálně ranního a denního klidu po všechny tři dny.                                                                                 

S pozdravem pivní olympionici. 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     
   

 

Oprava tělocvičny 
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Fotbalové okénko  
              


Rozpis okresní soutěže III. třídy skupina A 
 

SO 11.08. v 17.00 Strahovice B - Sudice 

NE 19.08. v 17.00 Sudice - Darkovičky B 

NE 26.08. v 16.00 Bělá - Sudice 

NE 02.09. v 16.30 Sudice - Bohuslavice B 

NE 09.09. v 16.00 Sudice - Závada 

NE 16.09. v 16.00 D Benešov B - Sudice 

NE 23.09. v 16.00 Sudice - Šilheřovice B 

SO 29.09. v 15.00 Chuchelná B – Sudice 

NE 07.10. v 15.00 Sudice – Hať B 

SO 13.10. v 15.00 Bolatice B – Sudice 

NE 21.10. v 14.00 Sudice – Darkovice B 

SO 27.10. v 14.00 Kozmice B – Sudice 

NE 04.11. v 14.00 Sudice – Štěpánkovice B 
 
K venkovnímu zápasu ve Strahovicích dne 11. 8. 2018 proti místnímu B mužstvu se naši fotbalisté nedostavili pro 
malý počet hráčů. Prohra kontumačně 3:0 
V neděli 19. 8. 2018 přijelo do Sudic družstvo Darkoviček B. Divoká přestřelka, kdy diváci viděli jedenáct branek. 
Sudice vedly v poločase 4:1, ovšem v 73 minutě to bylo najednou 5:4. Naštěstí naši fotbalisti zabrali a zvítězili 7:4. 
Krásný zápas a spousta gólů. 
V neděli 26. 8. 2018 vyjeli naši hráči do Bělé, kde se jim nepodařilo vstřelit žádnou branku a prohráli 3:0. 
 
 
 
 

Sportovní slavnost 
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Den pěstounství 

Moravskoslezský kraj pořádá dne 13. 10. 2018 II. ročník Dne 
pěstounství v MSK, pod záštitou náměstka hejtmana pro sociální 
záležitost Jiřího Navrátila, MBA v prostorách Dolní oblasti 
Vítkovice z. s.. 

Den pěstounství je určen nejen pěstounským rodinám, které mají 
nárok na bezplatný vstup do Velkého nebo Malého světa 
techniky, ale i ostatním návštěvníkům z řad veřejnosti, kteří v den 
konání akce mohou využít 20 % slevu na vstup do Velkého nebo 
Malého světa techniky, s podmínkou navštívit informační stánek 
kampaně Dejme dětem rodinu. Dále mají možnost využít celý 
doprovodný program, který je se Dnem pěstounství spojen 
(podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu). Zvláště rádi bychom 
Vás upozornili na vystoupení dětí žijících v náhradních rodinách a 
na slavnostní ceremoniál k příležitosti ocenění pěstounů.   
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Unikátní meč posledního Přemyslovce v Muzeu Hlučínska 
 

Když se 13. listopadu 1521 odebral na věčnost ratibořský kníže Valentin řečený Hrbatý, málokdo ze 

současníků si uvědomoval, že spolu s ním po mužské linii vyhasl i slovutný rod Přemyslovců. Stejně tak ani 

většina české veřejnosti netuší, že Přemyslovci zmizeli ze scény až 215 let po známé olomoucké vraždě 

Václava III. Učebnice totiž zcela zapomněly na nemanželské potomky, kterých po světě tehdy pobíhala celá 

řada. Nejvýznamnějším z nich byl Mikuláš, kterého nechal jeho otec Přemysl Otakar II. dokonce 

legitimizovat. Záměr, aby Mikuláš posléze přezval po otci královskou korunu bohužel neprošel, a tak se 

nemanželský syn usadil v Opavě. Jím založená rodová větev nakonec vládla ve Slezsku až do 16. století a 

Valentin Hrbatý byl její poslední mužský příslušník. Když zemřel, zlomili na znamení vymření rodu rituálně 

jeho meč a položili jej na rakev. Na scéně se meč objevil opět v roce 1996 při rekonstrukci dominikánského 

kláštera v Ratiboři, když byl vyjmut z Valentinova hrobu. Od té doby představuje nejdůležitější exponát 

ratibořského muzea. Jako takový zůstává na místě, kde byl nalezen, a jen při mimořádných příležitostech jej 

muzeum zapůjčuje. Naposledy se tak stalo před třemi lety, kdy meč krátce zavítal na výstavu do Opavy. 

Nyní budeme mít jedinečnou příležitost obdivovat meč posledního žijícího Přemyslovce také na Hlučínsku. 

Na zámku v Hlučíně bude vystaven mezi 21. až 30. zářím. 

                          Jiří Neminář 

 

 

 

                 
 
  
 

SUDICE     OTEVŘENÉ CHRÁMY 

Kostel sv. Jana Křtitele    

 

OTEVŘENO 

Od 1.5.2018 do 31.10.2018 
 
Sobota: od 10.00 do16.00 hod. 
Neděle: od 13.00 do17.00 hod. 
 
Seznam otevřených kostelů s průvodcovskou službou a informace o otevírací době 
v Moravskoslezském kraji na 
WWW.DOO.CZ/OTEVRENECHRAMY 
 

 
 
 
 

http://www.doo.cz/OTEVRENECHRAMY
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Z obecní kroniky 
 
 
 

Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II. 
 

 
3. Časová tabulka důležitých místně-historických událostí v Sudicích 1920 – 1945 

 
Časová tabulka 
 
1933 

- 30. leden: Nástup národních socialistů k moci v Německu. Německá národněsocialistická dělnická 

strana ČSR požádala připojení k Německé říši. Strana byla rozpuštěna. 

 - 1. říjen: Bankovní úředník Konrad Henlein založil „Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu“ spojením 

německých spolků. 

 

1934 

- Hospodářská krize dosáhla svého vrcholu. Téměř každá rodina v Sudicích tím byla postižena. Byl 

sice dostatek potravin, ale chybělo peněz. Podpora byla pro ženaté/vdané nezaměstnané 20 Kč na 

týden, pro svobodné 10 Kč. V celém státu bylo 800 000 nezaměstnaných. 

 

1935 

- březen: Řídící učitel Schichor zorganizoval s dětmi katolické obecné školy oslavu u příležitosti       

85. narozenin prezidenta Masaryka. 

- 6. květen: Obecní zastupitelstvo zvolilo na slavnostním zasedáni T.G. Masaryka čestným občanem 

Sudic. Prezidentovi byl zaslán blahopřejný telegram (u příležitosti jeho 85. narozenin) 

- Název „Sudetoněmecká vlastenecká fronta“ musel být změněn; jmenovala se pak ,,Sudetoněmecká 

strana“ (SDP). 

- 19. května: Parlamentní volby. SDP o  bdržela 68% německých hlasů a stala se tak dle počtu hlasů 

nejsilnější stranou v ČSR. 

- 19. května: V Sudicích byl u parlamentních voleb následující výsledek: 

                   odevzdaných hlasů                 530 

                   německé hlasy                        484 = 91,4% 

                   české hlasy                               46 = 8,6% 

        Sudetoněmecká strana dostala 404 (83,5%) německých hlasů. 

 

1936 

- S velkou pozorností a zájmem byly sledovány olympijské hry v Berlíně a živě se diskutovalo                

o výsledcích. 

- 1. září: Otevření nové české měšťanské školy v domě č.174, Wilhem Pluschke. Celkem jen 35 žáků, 

z toho 21 dívek a 14 chlapců. Ředitel: Rudolf Neuwirt. Třídní učitel: Bernard Poruba a Rudolf Homa. 

Učitelka ručních práci: Marie Sobocka. 

- Založení pobočky českého spolku ,, Matice Opavská“. Předseda Josef Hlaváč. Finančník, jednatel 

Rudolf Neuwirt, správce české školy. 

- listopad: Pohřeb učitele France Diviše za velké účasti Sudických obyvatel. 

 

1937 

- 7. březen: Divadelní představení českého spolku Matice Opavské v sále u Pluschkeho. Německé 

spolky hrály svá divadelní představení v sále Fritze Plachtzika č. 125. 

- ,,Matice Opavská“ založila knihovnu pro českou menšinu, kterou vedl poštmistr Augustin Starý. 

Obecní knihovna měla ve velkém rozsahu jen německé knihy. Hodně se četlo. 

- Na hranicích se stavěla opevnění. Na Ratibořské ulici a na Stibořské ulici, na výjezdech z obce byly 

postaveny silniční zátarasy z betonu zhruba 1,5 m vysoké, cca. 75 cm hrubé. Průjezd žebřiňákem byl 

komplikovaný. 
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- Na řece Opavici byl postaven systém bunkrů jištěných španělskými jezdci /drátěné překážky/ a 

ostnatým drátem. Hlavní bunkr byl v horách u Hrabyně. Byla to malá Maginotova linie, postavena také 

francouzi. 

- Národní napětí v Československu mezi Němci a Čechy se zvyšovalo. Sudetoněmecké požadavky 

nebyly vládou akceptovány. 

         - podzim: Henlein požádal ve jménu sudetoněmecké strany autonomii pro sudetoněmeckou oblast. 

1938 

Rok 1938 byl zaplněn politickými rozmíškami, které vyvolaly obyvatelstvem nepokoj a obavy, z druhé 

strany ale probudily také některé naděje. Události roku budou proto vykresleny podrobněji. 

- 8. březen: Obsazení Rakouska německými vojsky, připojení k Německé Říši. 

- březen: rozpuštění měšťanských německých stran v ČSR a připojení jejich členů k sudetoněmecké 

straně. 

          - V Sudicích byla počátkem roku odstartována velká reklamní kampaň pro SDP. Předsedou SDP byl 

Josef Görlich, zemědělec č. 74, zapisovatel Johann Mikula, obchodník č. 19. 

         - 22. březen: Henlein se setkal s Hitlerem, kladl nové požadavky 

         - 24. duben: Henlein předložil „Karlovarský program“, kterým požaduje na doporučení Hitlera úmyslně 

více, než byli češi ochotni dát. 

- 1. květen: na náměstí v Sudicích byla postavena velká májka s transparentem „Za práci, chléb a 

právo!“. Nápis byl odstraněn 21. května. 

- květen: Obecní volby. SDP dostala 92% německých hlasů. Na ústupky Hodžovy vlády odpověděl 

Henlein požadavkem na připojení k Německé Říši. 

- Československá republika zmobilizovala část své armády. Na hranicích v Sudicích byla posílená 

hraniční hlídka a četnická stanice. Do Sudic byly přesunuty 2 oddělení ochrany hranic, umístěné u 

Laskeho směrem na Pietraszyn, druhá za Horním mlýnem směrem na Sciborzyce. Jedna jednotka 

byla odvelena do Třebomi. Kontroly na hranicích byly zesíleny.  

- léto: Sudičtí mladí mužové, kteří se obávali, že budou povoláni do armády opustili obec a odešli do 

Německa, částečně do sboru dobrovolníků. 

 - pozdní léto: Viscount Runeiman of Oxford vedl v Praze pověřen britskou vládou zprostředkovací 

rozhovory. Přimlouval se za odstoupení oblastí, česká vláda odmítla. 

         - 13. září: Vyhlášení vyjímečného stavu nad sudetoněmeckými oblastmi. 

         - 16. září: Zákaz sudetoněmecké strany (SDP). 

         - 23. září: Mobilizace Československé armády. 

- 24. září: Tři oddělení k ochraně hranic ze Sudic a Třebomi se stáhla v noci do Rohova a zřídila na 

dominiu obranná postavení. 28. září byly jednotky napadeny sborem dobrovolníku ze Sudic. Sbor 

dobrovolníku utrpěl 3 mrtvé a několik raněných. 

- září: Děti a ženy ze Sudic se vydaly přes hranici do Německa. Stali se z nich uprchlíci. Největší část 
dětí se dostala na Rujánu do dětské vesničky Weick, ostatní do poštovního domova na 
Templinu/Uckermark, ženy a dívky do Ahlbecku a Heringsdorfu. Ve vsi zůstalo ještě mnoho dalších 
lidí. Někteří sedláci zavedli své koně přes Rudnik do Rozumic a Dzierzyslawi ke svým příbuzným. 
- konec září: příslušníci dobrovolného sboru vyhrožovali faráři Jureczkovi a zemědělci Mathiasi 
Plachtzikovi zastřelením kvůli jejich roli při obsazení roku 1920. Sudičtí mužové tomu zabránili.  
- 29. září: Podpis Mnichovské dohody Hitlerem, Daladierem, Mussolinim a Chamberlainem. 
Československá republika přestala existovat. 

                          - 1. říjen: Obsazení Sudet německým Wehrmachtem. 
                            - 8. říjen: Německý Wehrmacht obsadil Hlučínsko. V Sudicích byla armáda pozdravena Josefem 

Görlichem, jakožto „pověřeným komisařem“, Heinrichem Gottzmannem (č. 176) jako zástupcem 
sedláků, Emilem Praskem jako předsedou úřadů a Gustavem Matisskem (č. 77). 
- 11. říjen: Nařízení vlády o připojení Hlučínska k Ratibořskému kraji. Adresa zněla: Sudice, Kraj 
Ratiboř, Horní Slezsko.  
- zvolené obecní zastupitelstvo bylo rozpuštěno. Starosta Klein se vzdal svého úřadu. Zemřel roku 
1942. 
Existující spolky a organizace byly rozpuštěny nebo převedeny do národněsocialistických struktur. 
NSV převzalo školku. Obecní kancelář byla umístěna v bývalé české měšťance a byla tam také 
umístěna kancelář HJ (Hitlerjugend) 

                          Bylo zakázáno používat moravský jazyk. 
          - 4. prosinec: Při hlasování zaznělo v Sudicích stoprocentní ,,Ano“. 

                                                                                                                                                              Pokračování příště 
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Festival kultury Hlučínska již podesáté!  
 

     Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 8. července již podesáté Festival kultury a hlučínských 

řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí několik stovek diváků, 

kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých i zahraničních písní.  

     Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní se náměstí začalo 

plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali předseda Sdružení obcí Hlučínska a 

starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta města Hlučín Mgr. 

Pavel Paschek. Poté již následoval bohatý program, ve kterém dále vystoupily dechové kapely Kobeřanka, 

Hlučíňanka a Dolnobenešovská Galánečka. Pěvecká vystoupení se střídala s těmi tanečními v podání 

Bolatických seniorek, souborů Slunečnice z Kobeřic, Vřes z Vřesiny, Bobrů z Bolatic nebo seniorek ze 

Závady. Publikum si svými výkony získaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín a Klub sportovního 

tance při KD Hlučín. Ani letos nechyběl v programu folklorní soubor Vlašanky z Bohuslavic. Důstojnou 

tečku za festivalem tentokrát učinila country kapela Pozdní sběr z Vřesiny. 

     Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny od místních producentů a 

řemeslníků. 

     Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho 

nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do soutěže, městu 

Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za 

zapůjčení prodejních stánků, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě obcím a 

městům Hlučínska a Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět na shledanou! 
Lenka Osmančíková 
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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 
 
 

 

Nezisková organizce,  
   Občanské sdružení 
Kobeřice, Stiborská 40, 747 27  Kobeřice, IČO 27031012 
 
NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 

- Zajištění stravy – rozvoz obědů 
- Pomoc při podávání obědů 
- Pomoc s vedením domácností 
- Zajišťování nákupů, polchůzky  

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

