
 Vydá         Vydává  OBEC  SUDICE                                                                                                         

Ročník        Vychází v prosinci  2016                                                      Ročník 10                                                Sudický zpravodaj č. 6/2016 

 

Slovo starosty:   
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
    
právě jsme se dostali na konec roku 2016. Před námi jsou Vánoce, snad nejkrásnější část 
každého roku a to nejenom pro děti. Přichází období, kdybychom měli být snad už v pohodě, po 
celém tom ročním shonu, zvláště teď těsně před vánoci, kdy jsme ještě na poslední chvíli sháněli 
dárky pro naše nejbližší. Zrovna, když píšu tyto řádky, tak venku padá sníh a všechno je bílé. 
Kdyby nám tak letos příroda dala krásný dárek a Vánoce byly bílé, bylo by to opravdu krásné. 
Děti by mohly vyrazit sáňkovat, sníh by zakryl bláto, které jsme mohli v posledních letech na 
Vánoce vídat, a vše by bylo mnohem krásnější. Vánoce budou takové, jaké si je uděláme, není 
třeba hromada drahých dárků, stačí i maličkost, která člověka potěší a rozjasní dětské oči. Určitě 

se to nezdá jen mi, ale zřejmě i Vám, že ty Vánoce jsou poslední dobou čím dál častěji. Jako malé děti se nám zdálo, 
že do Vánoc je hodně daleko a tak jak Vánoce bývají a jsou, byly a budou, jen jednou za rok. Ovšem čím jsme starší, 
tak se nám zdá, že Vánoce jsou nějak často.  Ono to bude tím, že prostě je uspěchaná doba a než se nadějeme, tak 
jsou opět Vánoce. Přesto všechno bychom měli být rádi, že jsme se těch Vánoc opět snad ve zdraví dočkali a 
můžeme je strávit v kruhu svých blízkých. 
     Poslední dva měsíce tohoto roku bylo počasí jako na houpačce. Začátek listopadu byl mrazivý a také přinesl první 
sníh. Ten ovšem samozřejmě do druhého dne roztál, ale první listopadová dekáda byla chladivá až mrazivá. Pak 
mráz a chlad vystřídalo skoro babí léto, podzim hrál všemi barvami a teploty byly přes deset stupňů. Konec listopadu 
už byl ale deštivý. Nakonec přešlo počasí opět do mrazivých dnů a také opět padal sníh. Začátek prosince pak byl ve 
znamení deště a silných větrů, kde nám několikrát vypnulo veřejné osvětlení, takže opět hledáme volné dráty, které 
při silném větru na sebe narážejí. Způsobují zkrat a vypínají veřejné osvětlení. První dekáda prosince pak byla spíše 
mrazivější a chladnější. Na napuštěném kluzišti, se kterým si mimochodem zaměstnanci obce dali plno práce, se 
vytvořil ledový povrch. Děti z naší obce to nevydržely a na ledovou plochu naházely kamení, hlínu a kusy ledu. Tyto 
předměty by nám všem na ledové ploše dělaly problémy a hrozily by třeba i zraněním při pádu na led, či na dané 
předměty, které do ledu zamrznou a pak se nedá pořádně bruslit. Prosím tímto všechny rodiče, i když toto dělá pár 
jedinců, aby dětem domluvili a na zamrzající plochu či led děti neházely žádné předměty. Je to pro dobro nás všech.   
I druhá dekáda prosince byla spíše teplá než mrazivá, mrazíky byly spíše v noci a přes den vždy bylo počasí nad 
nulou. 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 
     Od posledního vydání zpravodaje se v naší obci opět událo plno akcí a také se podařilo ještě v obci udělat i hodně 
práce.  Povodí Odry vyčistilo místo nad splavem v Oldřišovském potoce, kde byly až metrové nánosy hlíny a bahna 
z přívalových dešťů letošního roku. Podařilo se nám také díky Probační a mediační službě Opava získat jednoho 
pracovníka zdarma, který nám vyčistil oba mlýnské náhony - jeden u splavu a druhý na loukách. Zaměstnanci obce 
náhony posekali a také napustili kluziště, takže když příroda dá, může se i letos na kluzišti bruslit a hrát hokej. 
     Zaměstnanci Správy a údržby silnic Opava opět provedli údržbu a opravu komunikace na Sciborzice Wielkie. 
Doufejme, že nám tato oprava vydrží aspoň do jara následujícího roku. 
     Na ulici Stiborské se nám podařilo i díky dotaci z Moravskoslezského kraje vybudovat chodník kolem kluziště. Za 
vlastní finance pak obec provedla rekonstrukci další části chodníku na této ulici tak, aby v případě rekonstrukce této 
komunikace bylo vše připraveno a obec pak nemusela zasahovat do nové komunikace, což by nám ani Ředitelství 
silnic a dálnic nepovolilo. Doufejme, že se Krajskému úřadu Ostrava podaří sehnat peníze na opravu této komunikace 
v co nejkratší době a tato poslední část cesty mezi Opavou a Ratibořem bude hotová. Musím všechny upozornit, že 
to bude mít i svá negativa a provoz na této komunikaci se rapidně zvýší.  
     Musím Vás také všechny informovat o dalším nešvaru, který se v naší obci rozmohl. Jedná se o to, že někteří naši 
spoluobčané si pletou Oldřišovský potok s kafilérií a zbavují se zde uhynulého drobného zvířectva. Tento nešvar 
může mít za následek nejen rozšíření různých infekčních chorob. Uvědomte si Vy, kteří tak činíte, že se tato věc 
může obrátit proti Vám. Nedělejte špatné věci druhým a myslete u toho hlavně na sebe. Vždyť takové uhynulé zvíře 
jde zakopat na zahradě nebo na poli a ne jej vyhodit do potoka. Obec má vlastní čističku odpadních vod, snažíme se 
být přírodě nápomocni a pak někdo (nechtějte, abych tuto osobu nazval tím, co mám zrovna na jazyku) hodí uhynulé 
zvíře do potoka, které pak ani voda nestačí odnést a zvíře se nám rozkládá uprostřed vesnice nebo na jejím kraji. 
Opravdu si uvědomte, co tím činíte.      
     V pátek 25. listopadu 2016 se v sále restaurace U zlatého džbánu konalo setkání 
seniorů. Krásně nazdobený sál přivítal naše seniory společně s panem Josefem 
Meleckým, který celý večer doprovázel hudbou, mluveným slovem a také soutěžemi. 
Pro naše seniory si obec přichystala malé občerstvení, všechny druhy nápojů a také 
teplou večeři. Děti z naší školy vyrobily pro každého seniora malinký dárek a také 
jsme v parku v tomto týdnu rozsvítili vánoční stromy. Musím říci stromy, protože jak 
víte, park prošel celkovou revitalizací a strom, který nám sloužil jako vánoční,   
nahradil jeho malý nástupce. Než nám bude k dispozici jako správná náhrada za 
strom původní, bude to pár let trvat, proto jsme nazdobili stromy, které v parku zůstaly a máme teď místo jednoho 
vánočního stromu hned čtyři. Je to taková symbolika jako čtyři svíce - mír, přátelství, láska a naděje. Děkuji všem 
seniorům, kteří se s námi setkali a nezapomněli jsme ani na ty, kteří přijít nemohli.  
     Poslední listopadovou sobotu se v naší obci opět sbíral velkoobjemový a nebezpečný odpad. Chtěl bych Vám 
tímto všem, kteří takový odpad poctivě odevzdáváte, poděkovat. Díky Vám se naše okolí obce či příroda nemění ve 
skládky odpadů, či místa jiných černých skládek. Proč tedy nevyužít tento svoz a neodevzdat to, co nepotřebuji do 
sběru, když už jsem si to stejně zaplatil. Děkuji všem, co třídí odpad.  
     V listopadu se na našem katastru také uskutečnily dva hony na bažantí zvěř. Na prvním honu 5. listopadu 2016 se 
sešlo třináct střelců, pět pomocníků a tři lovečtí upotřebitelní psi. Bylo odloveno sedm bažantích kohoutů a jednu 
bažantí slepici chytil lovecký pes. Na tomto honu bylo celkem mrazivo. Na druhém honu dne 19. listopadu. 2016 už 
ovšem lovcům počasí nepřálo, bylo celkem teplo a pršelo. Honu se účastnilo devět střelců, šest pomocníků a tři 
lovečtí upotřebitelní psi. Bylo odloveno osm bažantích kohoutů, jedna kačena divoká a jedna liška. Po každém honu 
byli všichni pozváni na poslední leč.      

     Ještě v listopadu zaměstnanci obce zasadili dalších dvacet kusů 
stromků - švestek. Doplnili tak alej švestek na bývalé cestě ke 
mlýnu, kde kromě pár starých švestek, máme dnes zasazeno 
padesát mladých stromků. Snad si naše mladé generace 
vzpomene, až budou sklízet švestky z těchto stromů na vzkaz 
starších generací.  
     V neděli 27. listopadu 2016 se v kostele svatého Jana Křtitele 
konal koncert mládežnického pěveckého sboru Ondrášek z Nového 
Jičína. Nástup Ondráška byl nádherný, členové sboru procházeli 
kostelem po párech a zpívali píseň, která jakoby se linula z hůry - až 
běhal mráz po zádech. Soubor Ondrášek tvořilo asi šedesát 

zpěváků a pak vystoupili i jejich starší kolegové, kteří již v Ondrášku nevystupují. Měli jsme tak dva koncerty 
v jednom. Úplně nakonec pak zazpívali pár písní společně a opět jako před dvěma lety opouštěli náš kostel se 
svíčkami v rukou a písní na rtech doprovázení ohromným potleskem diváků. A že byly lavice plné, svědčí o skvělém 
hudebním tělese evropského formátu, jakým beze sporu Ondrášek je. Děkuji všem návštěvníkům, tohoto letos již 
posledního koncertu za krásnou atmosféru.     
 
                                                                                                                                                                   pokračování na str. 3 
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     Také se nám podařilo, společně s farním úřadem, nahradit stávající nasvětlení kostela svatého Jana Křtitele za 
silnější. Náš kostel je teď více a lépe vidět nejenom v Sudicích, ale už při příjezdu do Sudic, tak jak se na tuto naši 
dominantu obce sluší. 
     V neděli 18. prosince 2016 jsme se opět setkali po roce v parku na náměstí u rozsvícených vánočních stromů, kde 
jsme si společně zazpívali vánoční koledy a po předvánočním shonu si navodili pravou vánoční atmosféru. V parku se 
také prodával “svařáček”, podával se i teplý čaj, děti dostaly prskavky a každý kdo chtěl, si odnesl kousek jmelí pro 
štěstí. A že je tato akce dosti oblíbená dokazuje, že se nás opět sešlo kolem stovky. Kdo chtěl, mohl pak strávit 
v dané společnosti i nedělní večer v uzavřené společnosti v salónku U zlatého džbánu. Děkuji všem, kteří na tuto 
hezkou a tradiční akci rádi přišli. 
     Co nám ale ještě zbývá? Musíme napsat několik vánočních přání a popřát blízkým k Novému roku, nakoupit v 
předvánočních výprodejích, nasát vánoční atmosféru, udělat vánoční úklid, koupit vánočního kapra i stromeček.         
A pak vyvrcholí advent Štědrým dnem. Po krásném Štědrém večeru přijde Boží hod vánoční a nakonec přijde i vrchol 
roku – Silvestr.  
     Proto bych Vám všem chtěl popřát k Vánocům, hodně míru, přátelství, lásky a hlavně naději. Prožijme Vánoční 
svátky v klidu ve svých rodinách. A do Nového roku si přejme hlavně zdraví, protože když budeme zdraví, můžeme si 
splnit všechny své sny. 
 
Petr Halfar, starosta 

 
Motto:  Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen zdraví, láska, štěstí a praví přátelé dávají smysl našim 

životům a našim dnům. 

 


 
 
 

Úplněk a lidé 
  
V pondělí 14. listopadu byl Měsíc o 14 procent větší a o 30 procent zářnější, než 
tomu bývá normálně. Tento stav se bude opakovat nejdříve v listopadu 2034. 
„Celá staletí bylo v západní společnosti právě úplňku přisuzováno šílené 
chování. Zajímavostí je, že třeba slova ´blázen´ nebo ´šílenství´ ve skutečnosti 
pochází z latinského výrazu LUNA, což znamená v překladu MĚSÍC.“ 
          
 


      
 
 
 

 
 
 

Společenské  
a maškarní plesy v roce 2017  

 
 
V sobotu 21.1.2017      - ve 20:00 hod. Společenský ples TJ Sokol Sudice 
                                          v sále restaurace U zlatého džbánu v Sudicích, pořádá TJ Sokol Sudice 
V sobotu 28.1.2017      - od 14:00 hod. Maškarní ples pro děti v tělocvičně ZŠ v Sudicích,  
                                          zábavný program s klauny pořádá sdružení rodičů STROM 
V sobotu 11.2.2017      - ve 20:00 hod. Společenský ples Sboru dobrovolných hasičů Sudice  
                                          v sále restaurace U zlatého džbánu v Sudicích, pořádá SDH Sudice, hudba pana Foltýnka 
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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 výsadbu a údržbu zeleně v předzahrádkách a na veřejném prostranství 
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády a reprezentaci obce při fotbalových zápasech 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády, pořádání honů 
- 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, zpracování 

projektů 
- chrámovému sboru za reprezentaci farnosti 
 

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 
 
 
 


 
 


Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2017 
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 2017 takto: 
 
Voda pitná (vodné)      41,41 Kč/m

3
  (vč.15  % DPH) 

Voda odvedená (stočné)    37,32 Kč/m
3
  (vč.15  % DPH) 

Celkem            78,73 Kč/m
3
  (vč. 15 % DPH)    (cena v roce 2016 – 77,88 Kč) 

 
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017, popř. bude 
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.  SmVaK a.s. Ostrava 

 
 
 

ODPADY V ROCE 2017 - k datu vydání zpravodaje byla schválena výše poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 520,- Kč/osobu. 
Poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně OÚ nebo přímo na účet, kde č. účtu najdete ve formuláři (vč. variabilního symbolu) 

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. Poplatky za 
odpady budeme vybírat od 16. ledna 2017.          -oú- 
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Setkání seniorů – pátek 25.11.2016  ▼ 

 

 








Ondrášek – neděle 27.11.2016  ▼ 


 
 






Mikuláš – neděle 04.12.2016  ▼

















Zpívání u vánočního stromu – neděle 18.12.2016  ▼
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
       

Halloween 2016 
Školní rok je v plném proudu a tak je pro naši školu 

oslava Halloweenu vítanou příležitostí pro trochu 

povyražení.  Halloweenská párty proběhla v režii žáků 9. a 8. třídy v tělocvičně v pátek 

4. listopadu 2016. Ve škole se to 

hemžilo čarodějnicemi, upíry, 

kostlivci, duchy, zombiemi a jinou 

strašidelnou „havětí“. Nechyběla 

halloweenská výzdoba tělocvičny a bohaté občerstvení pro 

všechny čarodějné bytosti i obyčejné smrtelníky. Malí i velcí 

se mohli zúčastnit her a soutěží, zatančit na diskotéce a 

vyhrát zajímavou cenu v bohaté tombole. Věříme, že všichni 

odcházeli spokojeně domů a že i letos se Halloweenská párty 

vydařila. 

Děkujeme všem sponzorům, zaměstnancům školy, rodičům 

a žákům 8. třídy za pomoc s organizací. 
 

9. třída a třídní učitelka Ing. Hana Nováková 


 

Broučkův průvod 
Dne 4. 11.  za chladného počasí  se sešli  před školkou všichni - broučci, berušky 
i motýli s krásnými svítícími lucerničkami.  Průvodem nás doprovázel Brouček a 
Beruška. Během průvodu pomohly děti plnit Broučkovi úkoly (zpívání, sbírání 
medu, kreslení sluníčka a sbírání klacíků). Na všechno si museli posvítit svými 
krásnými lucerničkami. Za každý splněný úkol dostali polínko. U hasičárny, kde 
průvod končil, se s dětmi Brouček rozloučil a šel spát do svého domečku. Děti 
daly Broučkovi dřívka, které nasbíraly. Pro všechny bylo nachystáno bohaté 

občerstvení a něco teplého na zahřátí. Děkujeme maminkám za napečení výborných koláčů. Chtěli bychom 
poděkovat hasičům za velikou podporu a spolupráci, zřizovateli školy, sdružení rodičů STROM a také všem, kteří 
přišli strávit s námi tento den. 

učitelky MŠ 
 
 

CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 

DĚTI  BUDOUCNOSTI… ANEB  ČÍM  BUDU,  AŽ  VYROSTU 

PROFESE – HASIČ 
 

Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti se 

stručnou náplní a znázorní formou kreseb, prezentací, co daná práce obnáší. Ve 

čtvrtek 24. 11. 2016 jsme se s družinou vypravili do naši ,,sudické“ hasičárny.  

V hasičárně nás už očekávali zástupci  profese ,,hasič“ pan Jakub Josefus a pan 

Dalibor Býma. Pánové jsou členové dobrovolné i profesionální hasičské jednotky 

a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, jako že hasič, jak všichni 

víme, je označení pro profesionálního nebo dobrovolného člena hasičské 

jednotky, provádí hasičské a záchranné práce při požárech, mimořádných 

událostech a živelných pohromách. Práce hasičů zahrnuje i záchranu a vyprošťování osob, zvířat a majetku. Zasahují v případě 

úniku nebezpečných látek. Provádí běžné opravy, prověřování a údržbu hasičské techniky, účastní se pravidelných výcviků a 

odborných příprav s přidělenou technikou. Po vyčerpávajícím vypravování jsme si všichni mohli vyzkoušet ,,hasit“, projeli jsme 

se hasičským autem, zkoušeli obleky, helmy, vysílačky, baterky… tento den v družině neboli ,,v hasičárně“ jsme si parádně 

užili… 
                                                                                                                 Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sbor_dobrovoln%C3%BDch_hasi%C4%8D%C5%AF
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 MIKULÁŠ 2016 
Rok uběhl a v pondělí 5. prosince 2016 do školy i školky opět zavítal Mikuláš 

společně s čerty a anděly. Žáci 9. třídy si připravili odměny pro děti v mateřské 

školce, prvňáčky i žáky vyšších ročníků 

naší školy.  Důstojný Mikuláš si se svým 

týmem vyslechl básničky a písničky našich 

žáků. Ty zlobivé si odnesly čertice 

v pytlích a do třídy se mohli vrátit pod podmínkou, že se budou chovat 

lépe. Všichni včetně učitelů a učitelek byli potřeni „uhlím“. Nakonec se 

z dárečků mohly radovat všechny děti, které byly tento den ve škole. 
 

třídní učitelka 9. třídy 

Ing. Hana Nováková 
 
 

 

Vánoční jarmark aneb Třetí adventní neděle na Základní škole v Sudicích 

V neděli 11. 12. 2016 se v naší škole uskutečnil tradiční „VÁNOČNÍ JARMARK“. Celé odpoledne třetí 
adventní neděle se odehrávalo ve velmi přátelské, předvánoční a především pohodové atmosféře. Všichni se mohli 
krásně uvolnit a na chvíli zapomenout na starosti všedních dní, předvánoční úklidy a nákupní shony. Vánoční jarmark 
má vždy jeden základní cíl a ten byl i letos splněn. Má všem jeho návštěvníkům připomenout, že Vánoce jsou 
především svátky radosti, klidu, pohody a úsměvů na rtech všech lidí. Jarmarkem provázely žákyně 7. třídy – Denisa 
Zámečníková, Markéta Obrusniková, Klára Michalíková a Karolína Šromová. O krásný úvod jarmarku se pak 
postarala školní družina, která si pod vedením paní učitelky Ester Medkové připravila vánoční tanec. Po vystoupení 
školní družiny se pro veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si všichni návštěvníci mohli zakoupit nejrůznější 
vánoční předměty (svícny, adventní věnce, drobnou keramiku, perníčky, voňavá mýdla…), které vlastnoručně vyrobili 
žáci prvního a druhého stupně za pomoci učitelů a rodičů. A kdo chtěl, mohl si zkusit ve vánoční dílničce nazdobit 
svůj vlastní perník nebo vytvořit originální vánoční přání. Během celé akce nechyběla možnost občerstvení a 
příjemného posezení s přáteli u kávy, čaje nebo oblíbeného svařeného vína. 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 hodně štěstí          
a pevné zdraví do nového roku 2017 Vám všem přeje Mgr. Ivana Kobzová a  

kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Sudice. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Sudický zpravodaj                 Str. 8 
  
  

Fotbalové okénko  
              

V neděli 6. listopadu 2016 přijelo do Sudic družstvo Služovic.                                                                                                                                               

V prvním dějství se na hřišti strhla branková přestřelka. Domácí Sudice vždy 
tahaly za delší stranu provazu. Ve 3. minutě mířil hostujici Petr Kriebel jen 
těsně nad břevno. Do vedení tak šly ve 12. minutě Sudice, když Petr Kubjatko vysunul Pavla Baránka 
a ten z šestnácti metrů přehodil hostujícího brankáře Skaliňského - 1:0. Služovice vyrovnaly ve 21. 

minutě, když Jaroslav Černý vysunul středem hřiště Jiřího Gletníka, který obstřelil brankáře Plachtzika - 1:1. Sudice 
šly do vedení o dvě minuty později, když přímý kop Petra Kubjatka skončil u tyče hostující svatyně - 2:1. Ve 26. 
minutě dostaly Služovice možnost zahrávat penaltu, ale Petr Kriebel orazítkoval pouze tyčku. Vyrovnat se hostům 
podařilo ve 32. minutě, když trestný kop Petra Kriebela doklepl do brány Radomír Ježek. Sudice se opět ujaly vedení 
ve 39. minutě, když si centr Petra Kubjatka srazil do vlastní sítě Martin Polhoš - 3:2. Z vedení se domácí radovali 
pouze minutu, když Radomír Ježek obral domácího stopera a s klidem zavěsil - 3:3. Bláznivá přestřelka pokračovala, 
když v samotném závěru poločasu překvapil hostujícího brankáře z přímého kopu Petr Kubjatko - 4:3. Druhé dějství 
už nebylo tak brankově bohaté. Příčinou byl zřejmě zcela podmáčený terén. Domácí hrozili hlavně ze standardek, 
které však nedokázali úspěšně dotáhnout do konce. Hosté naopak vsítili dva góly a zvítězili. O vyrovnání se postaral 
v 62. minutě Jiří Gletník, který uklidil nohou do brány centr Jaroslava Černého - 4:4. V 77. minutě vybojoval míč Adam 
Lasák a střelou z úhlu nachytal domácího brankáře na švestkách - 4:5. Sudice mohly v závěru vyrovnat. Pavel 
Baránek ale nedokázal prostřelit hostujícího brankáře. Michal Pitra zas svou hlavičku otřel jen o tyčku. V samotném 
závěru na druhé straně střelu Lasáka lapil Plachtzik. 

Tabulka po podzimní části  

1 TJ Sokol Dobroslavice  12 10 0 2 40:18 30 0 

2 SK Bohuslavice B  12 8 1 3 46:15 25 0 

3 FC Dolní Benešov B  12 8 0 4 33:17 24 0 

4 TJ Sokol Služovice  12 7 2 3 22:20 23 0 

5 TJ Sokol Sudice  12 7 2 3 28:29 23 0 

6 FK Bolatice B  12 6 2 4 38:27 20 0 

7 TJ Sokol Závada  12 5 3 4 16:17 18 0 

8 Sk Meteor Strahovice B  12 4 3 5 21:19 15 0 

9 FK Darkovičky B  12 4 2 6 24:23 14 0 

10 FK Darkovice B  12 3 2 7 14:23 11 0 

11 TJ Sokol Hať B  12 3 1 8 29:44 10 0 

12 SK Moravan Oldřišov B  12 2 0 10 26:52 6 0 

13 TJ Sokol Štěpánkovice B  12 1 2 9 14:47 5 0 




 

  
 

Akce v naší obci během svátků 
 

Vánoční turnaj v šipkách  
 
Pro vyznavače přesného terče připravil oddíl Salátů vánoční turnaj. Uskuteční se ve středu              
28. prosince 2016 od 13:30 hodin v  restauraci U zlatého džbánu v Sudicích, kategorie děti, 
mládež a dospělí.  
            Zvou Saláti Sudice 

 

Předsilvestrovský hokej, bruslení a fotbal  
 
Jako každoročně TJ Sokol Sudice pořádá ve čtvrtek 29.12.2016 od 11:30 do 12:30 hod. 
předsilvestrovský hokej a bruslení  od 12:45 do 13:45 hod. v Buly Aréně v Kravařích.   
Obě akce pořádají dobrovolní hasiči z Rohova a obce Rohov a Sudice.  
 
Předsilvestrovský fotbal - hřiště TJ Sokol Sudice  - pátek 30.12.2016 v 10:00 hod.,   
ženatí proti svobodným v Sudicích                                                  

 
       Na tuto akci zve TJ Sokol Sudic 
 

http://www.fotbalunas.cz/tym/2335/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2333/
http://www.fotbalunas.cz/tym/4635/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2334/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2332/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2328/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2349/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2324/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2350/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2353/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2355/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2331/
http://www.fotbalunas.cz/tym/2327/
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  
 
 

II. Dějiny osídlování Sudic 

     (1220 – 1318) 
 
      2.   Založení Sudic 
 
      Založení města nebo vesnice bylo v době osídlování Opavska plánovitým krokem, který byl uskutečňován svým 
způsobem podle pevných zásad a pravidel. Moravští markrabí a Čeští králové zorganizovali osídlování jihu Moravy a 
Čech podle vzoru osídlování na západě Evropy. 
      Jako vrchnost dali k dispozici potřebnou půdu a pověřili lokátory, zpravidla šlechtice nebo lidi zabývající se 
osídlováním, vyměřením země, najatím osadníků a výstavbou osad. Úkoly, práva a povinnosti byly zaneseny do 
lokačního dokumentu. Bohužel se většina z těchto dokumentů nezachovala. Pro Sudice se takovýto dokument 
dodnes nepodařilo najít. Rozhodnutí o založení města pro naši oblast vydávali pouze čeští králové nebo moravští 
markrabí. 
      Lokátor vyznačil hranice v příslušném katastru, získával osídlence a doprovázel je do jejich nové vlasti. Osídlenci 
přicházeli většinou ze stejné oblasti, s ženou a dětma, jako rolníci, řemeslníci nebo jako obchodníci. „Pochodem“ táhli 
se svými koňmi a vozy ze své vlasti – pravděpodobně Horních Frank – po 800 kilometrové cestě na východ, až 
konečně mohli spočinout na Angru v „Soudic“. Zde započalo osídlování, které trvalo po dobu třech generací. 
      S pomocí lana a prutu bylo vyměřeno náměstí, vytyčena místa pro výstavbu domů a příjezdové cesty. Sudické 
náměstí se svými rozměry zhruba 95 x 65 metrů bylo určeno jistě pro větší komplex. Po šesti domech stálo na delších 
stranách a po čtyřech na kratších. Dnešní pozměněný počet vyplývá z pozdějšího spojování. Domy směřovaly svými 
štíty k náměstí, měli zhruba stejnou výšku, zhruba jako domy Mikuly, pekaře Josefuse a jiných. Protože osídlenci byli 
v první linii rolníci, budovali si také svá hospodářství a chlévy v jedné linii s obytnými domy. Typickými byla 
hospodářství Martincezovo, Czeppanovo a Ringhämonovo. Dnes ještě stojící obytné domy Laskeho, Pluschkeho, 
Krautwursta a dřívější Pluschkeho (Maises), Siegmunda byly ve své podélné ose otočeny teprve později. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
      Původně měly Sudice jen asi 30 měšťanských domů, které byly seskupeny okolo náměstí, Velké a Malé Kostelní 
ulice. Domy měly stejnou velikost, jednotnou šířku a hloubku. Rozdělení probíhalo na základě losování. 
      Zemědělská půda byla rozměřena na stejně velké kousky, polnosti byly rozděleny. Základem byl vlámský lán, 
zhruba 16,8 ha, to odpovídá 30 slezským jitrům. Tato velikost sloužila jako hospodářský základ pro jednu rodinu 
s koňským povozem. 
       
 
                                                                                                                                                              Pokračování na str. 11 
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Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 10 
 
      Sudice měly polnosti o výměře zhruba 950 ha, což znamená, že jako hospodářská základna bylo k dispozici 
maximálně 50 lánů. Lokátorovi příslušel větší počet lánů, zhruba 4 – 5. Ještě v minulém století měla Erbrichterei cca. 
80 ha, stejně tak jako v počátcích osídlování. Fara dostala 2 lány. V obecním vlastnictví zůstaly dvě společné 
pastviny, což byly zřejmě malá a velká louka. 
      Půda byla úrodná, bezlesá. Byla to ale zdivočelá travnatá plocha se spoustou křoví. Pro osídlence začala těžká 
doba. Pro svá první obydlí museli pokácet stromy, přičemž jejich jedinými nástroji byla jen sekera a dvouruční pila. 
Pro první setbu byly před pluhem nepostradatelné pařezová motyka a rýč. Osadníci nedostali nic darem. Postavili si 
svůj farní dřevěný kostel a organizovali se své spolužití jako samosprávná společnost „podle německého práva“. 
      Lokátor dostal více lánů, mlýn, hospodu, řemeslnickou dílnu a především úřad obecního radního, předsedy 
v obecním soudě se třetinou soudních příjmů. Byl majitelem Erbrichterei se všemy z toho vyplývajícími právy a 
povinnostmi. Když se Sudice staly městem, nazýval se „erbrichter“ městským fojtem. 
      Odídlenci přinesli novou vyšší produktivitu práce. Dalo se tímpádem živit více lidí, ale kvetlo díky tomu také 
řemeslo a obchod, zeměpáni mohli rychle zvýšit své příjmy. Základem tohoto bylo trojpolní hospodářství s rozdělením 
půdy na tři části, na zimní pole, letní pole a úhor. Trojpolní hospodářství s postupem úhor – ozimy – letniny vedlo ke 
značnému zvýšení výnosů. Pole jako celek bylo rozděleno na tři „políčka“.   
                          
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
       
 
      Existovala katastrální povinnost, to znamená, že všichni sedláci museli pěstovat zimní, respektive letní obilí na 
k tomu předurčených polích. Jako pastvina sloužila obecní pastvina (Allmende) a úhor. Teprve asi 500 let později byl 
úhor zaměněn za pěstování brambor nebo řepy. Vyvinulo se intenzivní trojpolní hospodaření, které se užívá ještě 
dnes. 
      Zavedení lepších pracovních nástrojů, např. železný otočný pluh namísto dřevěného hákového pluhu, nahrazení 
býků táhnoucích pluh koňmi, zřízení vodních a větrných mlýnů a další zlepšení ovlivnilo přebudování sedláckého 
života a přineslo větší výnosy. 
      Německé právo zaručovalo osídlencům osobní svobodu, dědičné vlastnictví, osvobození se od břemen, která 
meseli sedláci nést za moravského práva. Zpravidla jim bylo povoleno 10 volných let, pak museli platit daně 
zaměpánovi a desátky církvi. Tyto platby probíhaly formou pevných dávek z vymláceného obilí nebo peněžní formou 
podle rozlohy pole. 
      Ve městech se rozvinulo svobodné měšťáctvo s dělbou práce mezi rolnictví, řemeslo a obchod. 
 
      Osídlenci počátečního období ze Sudic měli těžký osud a vedli skromný život. Museli se přizpůsobit narůstajícím 
požadavkům a museli častokrát překonat mnohé životní rány. Jen tak se dá rozumět tehdejšímu přísloví: 
 
                 „První generaci smrt, druhé bídu, třetí chléb!“   
 
      
 
 
 
                                Pokračování příště  
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Pozemkové úpravy v k.ú. Sudice 
– pozemky nedostatečně identifikovaných vlastníků 

 

V rámci pozemkových úprav v k.ú. Sudice jsou do obvodu zahrnuty pozemky, jejichž vlastníci jsou 

nedostatečně identifikovaní nebo neznámí, tj. že u nich není známé rodné číslo ani místo pobytu a je 

předpoklad, že již zemřeli. 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří jsou účastníky řízení v pozemkových úpravách, 

naleznete na konci tohoto článku. Pokud v seznamu naleznete své jméno nebo svých předků, je rozhodující, 

jestli tato osoba žije či již zemřela: 

 
- Jestliže se jedná o osobu, která žije, je na ní, aby se s potřebnými doklady o svém vlastnictví obrátila u místně 

příslušného Katastrálního pracoviště v Opavě, a tak uvedla zápis v katastru nemovitostí do souladu se 

skutečným stavem. 

- Jde-li o osobu, která již zemřela, je třeba si od místně příslušného soudu vyžádat výsledky dědického řízení, 

s nimiž se mohou potenciální dědici přihlásit o svůj majetek. Pokud nemáte potřebné podklady pro 

narovnání majetkových vztahů, tak je lze najít v archivech (např. pozemkové knihy), obecním úřadě, matrice 

atd.  

Pokud disponujete potřebnými dokumenty, které by prokazovaly Vaše vlastnictví nebo Vašich předků, 

můžete se obrátit s pomocí na Státní pozemkový úřad, Pobočku Opava, Ing. Markétu Fojtíkovou, tel.: 

725901137, e-mail: m.fojtikova@spucr.cz, adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava. 

Upozorňujeme na výzvu občanům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 6.3.2014, 

která „vyzývá vlastníky nemovitostí a dalších oprávněných osob, kteří nejsou označeni v katastru 

nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví. Pokud 

se vlastník nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 

31.12.2023, má se za to, že ji opustil a potom ve smyslu § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná 

nemovitá věc do vlastnictví státu.“ Databázi neznámých vlastníků naleznete na http://neznamivlastnici.cz. 

Za Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Státní pozemkový úřad, Pobočku Opava 

Ing. Markéta Fojtíková 

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v pozemkových úpravách k.ú. Sudice: 
 

Příjmení / jméno Adresa / stát List vlastnictví 

Anders Gottlieb adresa neznámá, Polsko 188 

Anders Gustav adresa neznámá, Polsko 199 

Anders Jindřich adresa neznámá, Polsko 191, 209 

Andersová Kateřina adresa neznámá, Polsko 188 

Andersová Mina adresa neznámá, Polsko 232 

Andersová Pavlína adresa neznámá, Polsko 191 

Bočková Emilie adresa neznámá 244 

Bohrá Marie adresa neznámá, Polsko 250 

Bohra Marta adresa neznámá, Polsko 216 

Bohry Gustav adresa neznámá, Polsko 189, 250 

Bohry Vilém adresa neznámá, Polsko 216 

Czempa Bohumil adresa neznámá, Polsko 234 

Czempa Gottlieb adresa neznámá, Polsko 247 

Czempa Gustav adresa neznámá, Polsko 243 

Czempa Mina adresa neznámá, Polsko 225 
 

 

mailto:m.fojtikova@spucr.cz
http://neznamivlastnici.cz/
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Czempa Samuel adresa neznámá, Polsko 225 

Czempová Anna adresa neznámá, Polsko 243 

Czempová Magdalena adresa neznámá, Polsko 247 

Czempová Magdaléna adresa neznámá, Polsko 234 

Fabián Josef adresa neznámá, Polsko 236 

Fabiánová Jana adresa neznámá, Polsko 236 

Gotzmann Mina adresa neznámá 204 

Gotzmann Vilem adresa neznámá 204 

Gotzmann Vilém adresa neznámá 211 

Gotzmanová Emilie adresa neznámá 196 

Havranke Gottlieb adresa neznámá, Polsko 187 

Hoffmann Gustav adresa neznámá, Polsko 228 

Hoffmannová Emma adresa neznámá, Polsko 228 

Janotová Hedvika Novoměstská 121, Sudice 261 

Kaske Emma adresa neznámá, Polsko 221, 227 

Kaske Gottlieb adresa neznámá, Polsko 221 

Kaske Gustav adresa neznámá, Polsko 227 

Kaskeová Emma adresa neznámá, Polsko 207 

Kolbe Gustav adresa neznámá, Polsko 219, 238 

Kolbe Marta adresa neznámá, Polsko 219, 238 

Kolbeová Marta adresa neznámá, Polsko 251 

Kolbeová Pavla adresa neznámá, Polsko 220 

Koske Vilém adresa neznámá 186 

Koslerová Ema adresa neznámá, Polsko 197 

Košler Matyáš adresa neznámá, Polsko 198 

Kozlová Zuzana adresa neznámá, Polsko 195 

Kreis Arnošt adresa neznámá, Polsko 226 

Kreis Gottlieb adresa neznámá, Polsko 185 

Kreis Vilém adresa neznámá, Polsko 252 

Kreisová Kateřina adresa neznámá, Polsko 241 

Kreisová Marta adresa neznámá, Polsko 222, 226 

Kreisová Veronika adresa neznámá, Polsko 240 

Kremser Arnošt Irenestr. 51, Düsseldorf-Nord, Německo 463 

Kremser Vilém adresa neznámá, Polsko 194 

Kremserová Susana adresa neznámá, Polsko 194 

Kremzer Gottlieb adresa neznámá, Polsko 239 

Krügerová Mina adresa neznámá, Polsko 193 

Kutschera Emil adresa neznámá, Polsko 217 

Kutscherová Emma adresa neznámá, Polsko 217 

Lokotsch Marta adresa neznámá, Polsko 214 

Lokotsch Richard adresa neznámá, Polsko 214 

Lokotschová Marta adresa neznámá, Polsko 203 

Malich Arnošt adresa neznámá 235 

Marczinek Alžběta adresa neznámá, Polsko 206 

Marczinek Antonín adresa neznámá, Polsko 206 

Matuschek Bedřich adresa neznámá, Polsko 223 

Matuschek Gottlieb adresa neznámá, Polsko 213 

Matuschek Kateřina adresa neznámá, Polsko 213 
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Matuschek Marie adresa neznámá, Polsko 223 

Matušková Ema adresa neznámá, Polsko 192 

Ollenik Gustav adresa neznámá, Polsko 202 

Ollenik Max adresa neznámá, Polsko 230 

Olleniková Emilie adresa neznámá, Polsko 212 

Pavlovská Ema adresa neznámá, Polsko 231 

Pavlovská Emma adresa neznámá 378 

Pavlovski Vilém adresa neznámá, Polsko 231 

Pavlovský Vilém adresa neznámá 378 

Pawlowski Vilem adresa neznámá 183 

Proske Gottlieb adresa neznámá, Polsko 184 

Proske Pavlína adresa neznámá, Polsko 245 

Proske Vilém adresa neznámá, Polsko 205, 245 

Slaninová Augusta adresa neznámá 246 

Slawiková Wiktorie adresa neznámá, Polsko 233 

Strzibná Emilie adresa neznámá, Polsko 229 

Strzibný Vilém adresa neznámá, Polsko 229 

Stříbrná Emilie adresa neznámá, Polsko 210 

Stříbrný Vilém adresa neznámá, Polsko 208 

Viederová Selma adresa neznámá, Polsko 249 

Voznicová Ema adresa neznámá, Polsko 249 

Wanek Bedřich adresa neznámá, Polsko 201 

Wanek Susana adresa neznámá, Polsko 201 

Wannek Emilie adresa neznámá, Polsko 218 

Wannek Gottlieb adresa neznámá, Polsko 200 

Wannek Gustav adresa neznámá, Polsko 218 

Wanneková Emilie adresa neznámá, Polsko 190 

Wanneková Mina adresa neznámá, Polsko 200 

Zipsová Emma adresa neznámá, Polsko 224 
 
 
 

Poznámka: Pozemky na jednotlivých listech vlastnictví si můžete zobrazit na portálu Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. (Návod: po zobrazení www stránky, vyberete 

v modré horní liště LV, dále vyplníte název katastrálního území, číslo LV. 

Pozemky lze zobrazit i v mapě.) 
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Sdružení obcí Hlučínska - ohlédnutí za rokem 2016 
 

Konec roku je v každé oblasti našeho života vždy příležitostí k bilancování 

dosažených výsledků. Ne jinak je tomu u Sdružení obcí Hlučínska, které v roce 

2016 opět zrealizovalo mnoho aktivit směřujících k rozvoji a propagaci regionu. 

Tento rok se zapíše významně do jeho historie také tím, že sdružení oslavilo již 

25 let od svého založení. 

Mezi letošní hlavní činnosti svazku obcí patřila mimo jiné i organizace a podílení se na kulturních a 

společenských akcích, jako např. Bál Hlučínska v Hlučíně, Den učitelů v Kravařích, Setkání schol regionu 

Hlučínska v Píšti, Setkání chrámových sborů Hlučínska v Sudicích, Darování krve se starosty Hlučínska, 

Otevírání turistické sezóny a mnoho dalších akcí pro veřejnost. 

Mezi nejvýznamnější letošní propagační akce však řadíme prezentaci Hlučínska na Malostranském náměstí 

v Praze a v Poslanecké sněmovně, kde v květnu sdružení představilo to nejlepší ze své kultury a tradic 

prostřednictvím folklorních souborů, regionálních potravin, obrazů a fotografií s regionálními motivy. 

Ani v létě se návštěvníci na Hlučínsku nenudili. Mohli se totiž zúčastnit vyhlášené soutěže „Putování 

Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“ a putovat na kole či pěšky po jednotlivých 

vyznačených trasách regionu. Milovníci kultury a tradic mohli opět v červenci navštívit Festival kultury a 

hlučínských řemesel v Hlučíně. 

Významným počinem roku 2016 bylo jistě také vydání knihy „Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době 

nacistické okupace 1938 – 1945“ PhDr. Viléma Plačka, CSc., kterou sdružení na podzim vydalo. Knihu 

můžete koupit v obcích a městech na Hlučínsku, v Informačním centru Hlučín a na zámku v Kravařích. 

Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace. 

Z Moravskoslezského kraje obdrželo SOH letos hned 4 finanční podpory, a to na 

realizaci projektů „Rozvoj regionu Hlučínska“ (150 000 Kč), Šetrně s vodou 

doma, na zahradě i v přírodě“ (148 782,59 Kč), „Festival kultury a hlučínských 

řemesel 2016“ (81 542 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska“ (100 000 Kč).  

V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat i 

v příštím roce. Ve spolupráci s polskými gminami 

Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byla 

letos podána žádost o dotaci na realizaci společného projektu „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku 

a v polských gminách“. Pokud Euroregion Silesia - CZ schválí projekt k financování, mělo by dojít ke 

komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které pak bude podkladem 

pro jejich likvidaci.  

V letošním roce byla rovněž podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na projekt „Jak na 

výuku EVVO na Hlučínsku?“, prostřednictvím kterého by měla na Hlučínsku vzniknout regionální 

učebnice a komplexní metodika výuky EVVO pro ZŠ se zaměřením na přírodu a životní prostředí regionu. 

Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska, spokojenosti 

obyvatel zde žijících i k propagaci regionu navenek.  

Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů naleznete na 

www.hlucinsko.com, na internetové televizi www.hlucinsko.tv. 

Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2017 a děkuje všem starostům a starostkám 

z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, 

podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci 

tohoto specifického příhraničního regionu. 

Mgr. Lenka Osmančíková 

 

 
















http://www.hlucinsko.com/
http://www.hlucinsko.tv/
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                                      TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017  
Vážení spoluobčané,  
dne 7. ledna 2017 proběhne v naší obci opětovně Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít 
možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání             
a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu 
charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně            

a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.  
Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity, Česká republika:  
vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude mít průkazku se základními informacemi. 
Pokladnička bude zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou sbírkou na místním obecním úřadě             
a rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž. V Sudicích jsou vedoucí skupin vždy tvořeny občany naší obce. 
                                                                                                                                                          Petr Halfar 
 

 

Pořad bohoslužeb o svátcích: 
sobota  24.12.2016   Třebom  19:30 hod.           sobota 31.12.2016   Třebom  14:00 hod. 
                                   Rohov   20:45 hod.             Rohov  15:30 hod. 
                                 Sudice   22:00 hod.           Sudice  17:00 hod. 

neděle  25.12.2016     Rohov     7:00 hod. neděle  01.01.2017   Rohov  7:00 hod. 
                                    Třebom    8:30 hod.            Třebom  8:30 hod.  
                                  Sudice   10:00 hod.          Sudice   10:00 hod. 

pondělí  26.12.2016   Rohov   7:00 hod. 
                                    Sudice   8:30 hod. 
                                 Třebom  10:00 hod. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radostné prožití vánočních svátků a v roce 2017  

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti             
                                              všem  spoluobčanům  
               přeje Obecní  úřad  Sudice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

