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Slovo starosty:   
 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
musím říci, že to zase uběhlo, nedávno jsme se loučili se starým rokem, vítali nový rok a už jsme 
v jeho třetím měsíci. Zase se událo plno věcí, proběhly vánoce, silvestr, plesová sezóna, máme 
staronového prezidenta… Ale trošku předbíhám, protože když začínám psát, je začátek ledna, vše 
se teprve připravuje. Vrátím se tedy ke všemu průběžně. 
     Letošní zima je zatím zima, ne “zima” v tom pravém slova smyslu. Vánoce byly opět bez sněhu, 
na silvestra bylo skoro jaro. Sem tam nás zaskočí sníh…no zaskočí, trochu bílého poprašku, který 

hned roztaje. V první dekádě ledna jsme si spíše užili deště a na 
zahradě to vypadá jako předzvěst jara. Na meruňce jsem doma již 
zaznamenal několik malých zelených lístků. Doufám, že příroda nás 
nějak ochrání, dříve než nám na zahrádkách vše rozkvete a pak 
zmrzne. A potvrzují to rozkvetlé petrklíče a pár sněženek. Naštěstí přišly 
opět i mrazíky a ve třetí lednové dekádě nám zase napadl sníh. Ten 
ovšem vydržel jenom tři dny a opět přišlo jaro, koncem ledna to 
doopravdy vypadalo jako na jaře a bez mrazíků jsme byli i v noci. Až ve 
druhém únorovém týdnu přišly první mrazy, ale to co bylo 
v předpovědích se nakonec nevyplnilo, snad jen v pátek 9. 2. 2018 bylo 
večer tak k -10 stupňům. Ještě před tím, ve středu 7. 2. 2018 začal odpoledne padat sníh a napadlo jej skoro deset 
centimetrů. Sníh pak částečně roztál, ale každý den ho trošičku napadlo a trošku roztálo, takže okolí našich domovů 
bylo reálně bílé. Kolem Ostravy a okolí bylo sněhu více než u nás, a to nemluvě o horách. V předposledním 
únorovém týdnu to přišlo, mrazy ač hlášené, přicházely velmi pomalu, ale v posledních únorových dnech udeřily na 
plno a mráz se v noci přehoupl i přes -13 stupňů celsia a vydržel v menší míře celé dny. Takové mrazy mají být do 
konce února. Doufejme, že stromky nám na zahradách nepomrznou. Sněhu totiž moc nebylo, protože ten poslední 
roztál a zůstali z něj jen zbytky ledových hromádek.   
     Nyní se ještě vrátíme do loňského roku, kde ještě mezi svátky proběhlo několik akcí. Ve středu 27. 12. 2017 
proběhlo předsilvestrovské hokejové utkání v Buly aréně v Kravařích. Nakonec se sešlo snad dvaadvacet nadšenců 
pro tento sport z našich obcí Sudice a Rohov, ale i z okolí. Výsledek zápasu není tak podstatný, podle samotných 
hráčů stejně nikdo neví, kolik to skončilo, protože se hrálo bez brankářů. Důležitý však byl ten sportovní zážitek. Hned 
po ukončení hokeje a úpravě ledové plochy začalo veřejné bruslení našich dvou obcí. Účast byla tentokrát veliká a po 

ledě se proháněli bruslaři všech věkových kategorií. Určitě to byla velmi 
vydařená společná akce našich obcí a děkuji všem, kteří se ji zúčastnili.  
     V odpoledních hodinách stejného dne se konal i šipkařský turnaj v sále 
restaurace U Zlatého džbánu. O jeho průběhu a výsledcích se dovíte v jiné 
části zpravodaje a organizátorům moc děkujeme.   
     V sobotu 30. 12. 2017 se na hřišti TJ Sokol Sudice konal poslední 
fotbalový zápas roku Svobodní – Ženatí. Fotbalistů se sešlo dost a byli i na 
střídačkách, ovšem svobodní se tentokrát se ženáči moc nemazlili a porazili 
je vysoko 6-1. Krásná byla divácká kulisa, kde se tentokrát sešlo velmi 

početné publikum, které obě družstva odměnilo potleskem a chválou či hanou …. Zvítězil sportovní duch, nikomu se 
nic vážného nestalo a takto se v Sudicích uzavřel sportovní rok. Samozřejmě děkujeme pořadatelům TJ Sokol Sudice 
a všem hráčům a divákům.                                                                                                                

www.obec-sudice.cz 
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Slovo starosty:  pokračování ze str. 1 
 
     V sobotu na Tři krále 6. 1. 2018 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Čtyři skupiny koledníků se rozešli po naší 
obci a prošli ji celou křížem krážem. I tentokrát se nasbíralo ještě více financí než v loňském roce a poprvé jsme se 
přehoupli přes částku třiceti tisíc. Celkem se nasbíralo 30.183,- Kč a je to opět o 614,- Kč. více než v roce loňském. 
Děkuji všem koledníkům i dospělým, kteří měli naše malé koledníky na starosti a samozřejmě všem dárcům. ….. 
     Ještě bych se rád vrátil k incidentu na hřbitově z loňského roku. Díky dobré práci Policie České republiky, 
obvodnímu oddělení Kravaře a jejím příslušníkům se tento případ podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Pachatel, 
který byl nemocný, byl vypátrán a nakonec se všem poškozeným rodinám omluvil a domluvil se na náhradě škody. 
     V polovině ledna se konalo první kolo prezidentských voleb a do druhého kola postoupili pan Zeman s panem 
Drahošem. Ve druhém kole pak zvítězil a staronovým prezidentem se stal pan Miloš Zeman. Výsledky voleb se 
dočtete na jiných místech tohoto zpravodaje. 
     V sobotu 22. 1. 2018 se v sále restaurace U Zlatého džbánu konal Disko ples TJ Sokol Sudice. V neděli 4. 2. 2018 
se konal v tělocvičně ZŠ Sudice maškarní ples pro děti. Články k těmto plesům najdete uvnitř tohoto zpravodaje.  
     Do kontejneru na obnošené šatstvo vedle prodejny tempo, jsme v roce 2017 odevzdali skoro dvě tuny šatstva, 
které tak můžou sloužit potřebným a nemusí skončit v kamnech nebo na skládkách. Všem dárcům srdečně děkujeme. 
     I v letošním roce se naše obec připojí k celosvětové akci Hodina země. V sobotu 24. 3. 
2018 od 20.30 hod. do 21.30 hod. vypnutím veřejného osvětlení a nasvícení kostela svatého 
Jana Křtitele. Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na 
ochranu přírody (World Wildlife Fund, zkráceně WWF). První ročník se konal v roce 2007 v 
Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu 
klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se 
zapojili více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a 
koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Zhasnutím světel chceme vyslat jasný signál –
 člověkem způsobené klimatické změny jsou problém, o kterém nejen víme, ale také se 
chceme aktivně podílet na jeho řešení. Do akce se zapojují obce, firmy i jednotlivci. Hodinou to ale jen začíná, 
stanovte si svůj klimatický závazek. Tím může být přechod na obnovitelné zdroje energie v obci, či snižování uhlíkové 
stopy v domácnosti (http://www.veronica.cz/veronica.cz/hodinazeme/).   
    V sobotu 10. 2. 2018 se konal v sále restaurace U Zlatého džbánu tradiční Hasičský ples. V letošním roce se zde 
sešla velmi hojná návštěva, na ples přišlo kolem sto třiceti hostů.  Hasiči museli přinést stoly a židle, tak aby si měli 
všichni kam sednout. Plesová atmosféra byla úžasná, proběhlo losování o ceny (i na čísla vstupenek) a po desáté 
hodině si naši dobrovolní hasiči přichystali opět překvapení - taneční vystoupení na hudbu Madagaskar. Šest 
odvážných hasičů v přestrojení předvedli krásný tanec a ještě krásnější masky. Letos jim s tím pomáhala Hanka 
Svobodová, které určitě také patří velké díky. No a k poslechu a tanci hrála skupina Bledule, která celkem uchvátila 
místní publikum. Došlo i na velkou tombolu a skoro každý účastník plesu si domů odnesl nějakou cenu. Děkujeme 
dobrovolným hasičům za velmi krásný ples.    
     Kromě bujarých veselí, naši dobrovolní hasiči nezaháleli ani s prací a provedli zkulturnění společenských místností 
v hasičárně. V přilehlých místnostech klubovny zateplili stropy a provedli nové snížené podhledy s novým osvětlením, 
v kuchyni vyměnili kuchyňskou linku, digestoř, varnou desku aj. Ve všech prostorách vybavili podlahy novou dlažbou, 
vzadu pod pergolou vyměnili nové vstupní dveře a všechny dveře opravili a natřeli rámy. Opět tak zvelebili svoji 
budovu nejen pro účely dobrovolných hasičů. Určitě jim za to patří velké díky. 
     V sobotu 24. 2. 2018 odehrálo družstvo starších hochů mezinárodní fotbalový turnaj v kopané v polském Kietrzi. 
Turnaje se účastnily čtyři družstva, naši ve složení - Vlastimil Molnár, Josef Hartmann, Günter Havranke, Pavel 
Herrmann, Jiří Hartmann, Tomáš Zips, Petr Kubjatko, Pavel Baránek a v brance Dušan Černý. Vyhráli celý turnaj a to 
vítězstvím nad Kietrzem 6-5, Nowou Cerekwi 7-3 a nad Gloguwkem 9-2.  Byl to již třináctý ročník tohoto turnaje a 
všem našim zástupcům děkujeme za reprezentaci sudické kopané.  
     Tak nám ty dva měsíce rychle utekly a do konce roku (s nadsázkou) nám už jich zbývá pouhých deset, ale není 

kam spěchat. Venku mrzne, až praští a tato předpověď by měla vydržet do 
konce tohoto týdne, takže doufám, že se zase brzo ohřejeme. Na úřadě se 
chystají výběrová řízení na letošní investiční akce, a také další projekty, 
finišujeme s knihou o naší obci a brzo bychom měli v naší obci uvítat a pokřtít 
nové hasičské auto, které společně s dalšími obcemi našeho regionu a polskými 
gminami řešíme přes dotaci z Euroregionu Silesia s názvem “READY TO HELP”.  
Řešíme to již třetím rokem, ale vše spěje ke zdárnému konci a vozidlo by mělo 

do naší obce dorazit na jaře letošního roku. Projekt však ještě bude probíhat i v roce 2019.  
     Rád bych Vám do dalšího období letošního roku popřál pevné zdraví, plno elánu a všechno co si přejeme, aby se 
splnilo a aby i ten letošní rok probíhal dle našich představ. 
 
 
                                                                                                                                                        Petr Halfar, starosta 
 

Motto:  Někdy je třeba odejít daleko od lidí, problémů a situací a být pouze sám se sebou. Občas totiž díky odstupu získáme jiný 

pohled, který nám pomůže.   
 

                                         

https://www.wwf.org.uk/
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Slovo starosty:  
 
Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům 
 
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv 
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče 

voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc děkujeme! 
 
Spoluobčanům 

- za zametání, úklid chodníků a cest, úklid sněhu 
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, ples 
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády, reprezentace obce při fotbalových zápasech, ples 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády, hony 
- seniorkám za konání společných posezení a účasti na akcích obce 
- Sdružení STROM za akce pro děti, maškarní ples 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  
 

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 1.3.2018 – Výroba velikonočních výrobků s rodiči v MŠ 
Ve čtvrtek 22.3.2018 – Prodej velikonočních výrobků v MŠ v 16 hod. 
Ve středu 28.3.2018 – Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sudice 
 
V pátek 16.3.2018 v 17.00 hod.- Vítání občánků na Obecním úřadě v Sudicích. 
V neděli  18.3.2018 v 15.00 hod.  - Vítání jara Mařoch. Sraz v Sudicích na Náměstí, průvod obcí ke splavu,  

tam zapálení Moreny a její vhození do vody. Pak zpět průvod obcí s letečkem  
a přivítání jara v obci. 

V sobotu 24.3.2018 – Hodina země, vypnutí veř. osvětlení v celé obci od 20:30 do 21:30 hod. 
2.4.2018 od 13.00 hod., pondělí velikonoční  - Koňská procesí  v Polsku Pietrowice Wielkie  –       

kostel Svatého kříže. Průvod z obce ke kostelu Svatého kříže (stáří 351 let), zde mše svatá a 
poté zpět do obce, kde bude další kulturní program. 
 
 
 

V úterý 10.4.2018 – Zápis do 1. třídy 
V pondělí 16.4.2018 – 73. výročí osvobození  - v 10 hod. u památníku osvobození (tank) 
V pátek 20.4.2018 – Den Země – dle počasí (náhradní termín 30.4.2018) 
V pondělí 30.4.2018 v cca 18.00 hod.  - Stavění máje a pálení čarodějnic   
    v Sudicích na hřišti TJ Sokol Sudice, pořádá TJ Sokol Sudice  
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Disko ples – sobota 22.01.2018
 
      V sobotu 20. 1. 2018 proběhl již několikátý ročník sudického disko plesu.         
I přes menší účast oproti minulým ročníkům se ples s bohatou tombolou vydařil. 
O zábavu mezi hosty a především o neustále zaplněný parket se staral DJ Pavel 
Šindelář. Zazněla řada disko hitů, jak z let minulých, tak i ze současnosti, tudíž si 
všichni tanečníci přišli na své. Pořadatelé tak během necelých dvou hodin prodali 
všech 2000 losů a účastníci plesu si tak z bohaté tomboly mohli odnést řadu cen. 
Mezi těmito cenami byly například: poukazy do kosmetických a kadeřnických 
salónů, mixér, bažantí pár a hlavní cenou pak byl vyhlídkový let nad Ostravou. 

Doufáme, že si všichni účastníci disko ples užili, a že se na ně můžeme snad za rok opět těšit. Tímto chtějí pořadatelé 
také poděkovat všem sponzorům a podporovatelům, kteří věnovali mnohé dary do tomboly. Jelikož se konal ples pod 
hlavičkou TJ Sokol Sudice, je velice smutné že účast příznivců TJ Sokol Sudice byla velice, ale velice slabá. 
                                                                                                                                                                          Pořadatelé.     


Hasičský ples – sobota 10.02.2018  ▼ 
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MAŠKARNÍ PLES  
 

     Tradiční dětský maškarní ples uspořádalo sdružení 
STROM spolu se Základní a Mateřskou  školou  v neděli 4. 2. 
2018.  Celá akce odstartovala úderem 14. hodiny ve školní 
tělocvičně, kterou paní učitelky a žáci nazdobili překrásnými 
obrázky, které samy děti namalovaly.  

O zábavný program se postarali Klauni z Balónkova. Pro děti si připravili spoustu 
zajímavých soutěží až do podvečerních hodin. Taneční parket byl po celou dobu plesu zaplněn bavícími se maskami, 
ale i jejich doprovodem. Nechyběla ani bohatá tombola jak pro děti, tak i pro dospělé. 

Předškoláci, školáci, ale i ti nejmenší, všichni byli k nepoznání díky převleku, který jim pro tuto příležitost zakoupily 
nebo ušily maminky. Po parketu se proháněly víly, spidermani, princezny a spousta dalších pěkných masek.  

                Radka Malchárková 
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
     
 

  PEXESIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  
 

V úterý 16. ledna 2018 se konala ve školní družině PEXESIÁDA. Turnaje se 
zúčastnilo 20 žáků od první do páté třídy a dvě žákyně z osmé třídy. Hrála se pexesa všeho druhu – zvířátka, příroda, 
hrady a zámky, pohádky a pohádkové postavičky, hasík, nářadí, dopravní značky, města a spousta dalších. 
V základním kole se utkaly vždy dvojice žáků a do semifinále postoupil nejlepší hráč z dvojice. Vsemifinále bojovalo    
8 žáků o postup do finále, kde z každé skupiny postoupil vítěz. Ve finále již o celkové vítězství soutěžili 4 žáci a          
2 žákyně z druhé kategorie soutěžily pouze o první místo. A tady jsou výsledky… 
1. kategorie:      2. kategorie:  
1. místo – Lillian van der Laan (4.tř.)   1. místo – Markéta Obrusniková (8.tř.) 
Ti méně úspěšní si odnesli za odvahu a snahu malou sladkou odměnu a účastnický list. Vítězové ke sladkosti a 
diplomu i drobnou věcnou cenu – pexeso.  
Všem hráčům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! 
                                                                           Ester Medková, DiS. 

    
 

 
      


































 

NAŠI RECITÁTOŘI OVLÁDLI SOUTĚŽ V KRAVAŘÍCH 

 
V pondělí 19. února se vydala výprava 

recitátorů ze Sudic prorazit ledy okrskového kola 
recitační soutěže Dětská scéna, které se konalo 
v Rytířském sále zámku v Kravařích. Úkol byl jasný: 
zaujmout, pobavit a nejlépe postoupit. První dva 
úkoly splnili všichni. Posluchači pozorně poslouchali 
a byli soustředění, což je poctou pro každého 
přednášejícího. Poslední úkol – postoupit - se 
podařilo splnit hned dvěma recitátorům- Terezce 
Hluchníkové a Dominiku Hluchníkovi z 5. třídy. Tito 
dva naši žáci zcela ovládli nejsilnější kategorii a ve 
velké konkurenci 19 recitátorů se jim podařilo 
postoupit do okresního kola. Úspěch si zažila také 
Ester Mrvová, která dostala ocenění poroty, ale 
bohužel v této kategorii porota k postupu nenavrhla 
nikoho. Všem našim reprezentantům děkujeme za 
skvělé výkony a postupujícím budeme držet palce 
v Opavě v okresním kole 16. března!!! Sudice, do 
toho!!! 
 
Mgr. Romana Synková 
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Zima v bílém kožíšku 
 
V úterý 30. 1. 2018 přijel děti z mateřské školy a některé děti ze základní školy navštívit pan Mgr. Pavel Macků, Ph.D. 
Na základě vlastních cestovatelských zkušeností seznámil děti s polárními kraji. Pomocí dvou pohádek 
s všudypřítomnými medvědy na severu a tučňáky na jihu, ale i s ostatními zvířaty polárních krajin, jsme se seznámili 
se sněhem, ledem, ale i zimou, která zde panuje, ale také s polárním dnem i s polární nocí a mnohým dalším. 
Do pořadu se děti celou dobu aktivně zapojovaly a také si zazpívaly v doprovodu loutny. 
                                                                                                                                                                           Mgr. Kateřina Hrubá  

 

  

 

 

 
 

 

 Celebrity světového formátu v Sudicích 
  
           Ve čtvrtek 1. února navštívily Sudice dvě světoznámé osobnosti, Otec vlasti a Učitel národů. S těmito 
celebritami strávili část dopoledne žáci z 5., 6. a 7. třídy. Nevěříte? Věřte! 

Tento den se součástí výuky stala dramadílna, ve které se žáci formou dramatické výchovy seznámili se 
životem a celoživotním odkazem Karla IV. A Jana Amose Komenského.  

Žáci z pětky a šestky se od loutek, Karla IV. a Blanky z Valois, dozvěděli spoustu informací o životě tohoto 
skvělého panovníka. Sami předvedli prvky výuky ze středověku- tance, etikety a šermu. V druhé části se skupinky 
staly památkami, které nechal Karel IV. postavit, a jejich architekty a ve třídě vyrost Karlův most, Karlštejn i chrám sv. 
Víta. Celé dvě hodiny se všichni skvěle bavili a snad si odnesli i nějaké nové poznatky. 

Sedmáci se vydali po stopách ze života dalšího slavného Čecha a díky nim měli sami uhodnout, o jakou 
osobnost se jedná. Samozřejmě úspěšně 
odhalili Jana Amose Komenského a seznámili 
se takto s dramatickými okamžiky jeho života a 
s jeho dílem. Teď už snad ví, že: Napsal 
spousty knih. Ztroskotal na moři. Třikrát se 
oženil. Vymyslel prázdniny. Skrýval se dlouhé 
měsíce v lesích. Zavedl školu i pro děvčata. 
Pěšky procestoval půl Evropy. Zažil nejdelší 
evropskou válku. Pobýval několik let v 
severomoravském Fulneku. Bojoval za 
svobodnou víru. Unikl moru.  

Za skvělé zážitky a školu hrou 
děkujeme Pavle Masaříkové a Kláře 
Kvasničkové z Theatru Ludem. Budeme se 
těšit na další dramadílny. 
                                          Mgr.Romana Synková 
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ZDRAVÁ PĚTKA aneb… Jak správně a zdravě jíst  
 
V měsíci lednu se naše škola opět zapojila do projektu nadačního fondu Albert s názvem „ZDRAVÁ PĚTKA“, který je 
zaměřený na zdravý životní styl v oblasti zdravého stravování.  Tohoto zajímavého projektu se zúčastnili žáci 
z mateřské i základní školy. Program „ZDRAVÉ PĚTKY“ je zábavný a velmi poučný. Na I. stupni se žáci během dvou 
vyučovacích hodin seznámili se zásadami zdravého stravování – jak má vypadat správné složení jídelníčku, jak 
důležité je jíst ovoce a zeleninu. Paní lektorka také žáky varovala před přílišným pitím uměle slazených limonád a 
upozornila je na důležitost pitného režimu, ve kterém by měla mít hlavní roli neochucená voda.  Žáci I. stupně si také 
mohli vytvořit ovocný špíz. Starší žáci, tedy na II. stupni, si zase oblíbili tzv. „Párty vaření se ZDRAVOU PĚTKOU“. 
Společně se učili připravovat jednoduché a především zdravé pohoštění pro sebe, své rodiče i kamarády. Vytvořená 
jídla chutnala i vypadala velice dobře.  

                                                                  Mgr. Michal Kunický 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




Zdravá pětka v MŠ   
 
V pondělí 22.1.2018 i nás v MŠ navštívila paní lektorka se zdravé pětky. Dětem vyprávěla pohádku o Evičce a Péťovi.  
Evička jedla spoustu ovoce a zeleniny a Péťa jedl samé sladkosti. Jednou Péťa onemocněl a byl z toho moc smutný. 
Děti společně s paní lektorkou a Evičkou pomáhaly Péťu uzdravit. Ukázali si, které potraviny jsou zdravé a které jsou 
zdraví škodlivé.  Povídali si, jak je důležité dodržovat pitný režim.  A jaké pití by měli pít nejvíce a které jen občas 
(svátečně).  Na závěr si děti vytvořily pomocí ovoce a zeleniny pěkný obrázek, který si mohly za odměnu sníst.  
   
                                                                                                                                                               Radka Malchárková 
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Noc na Karlštejně 
 
Dne 22. ledna se páťáci a šesťáci vydali ve 

slavnostním oblečení do Opavy strávit Noc na Karlštejně. 
Před návštěvou divadelního představení jsme měli trošku 
času, takže jsme měli domluvenou prohlídku Slezského 
divadla. Divadlem nás provedla herečka činohry Kamila 
Srubková, seznámila nás se záludnostmi herecké 
profese, dozvěděli jsme se, kdo je inspicient, podívali 
jsme se na pódium a vyfotili se na nachystané scéně. 
Vrcholem prohlídky byla zvuková zkouška, při které herci 
v civilu zkoušeli na scéně mikrofony. Závěrečnou tečkou 
byla návštěva zvukařské a osvětlovací kabiny, kterou 
ocenili hlavně kluci. 

Potom jsme se usadili a vychutnali si muzikál 
v plné parádě. Krásné kostýmy, vtipný děj, hezká 
hudba…. 
Co dodat? Příště pojedeme zase a máme slíbenou 
vlásenkárnu… Tak zase někdy v divadle  

 




ŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA 9 

další skvělý úspěch pro naši školu 

První kolo tohoto turnaje, určeného pro žáky 8. a 9. tříd, se 
uskutečnilo v Oldřišově v místní tělocvičně základní školy.              
I přesto, že naši školu reprezentovali i mladší chlapci, tak se nám 
podařilo uhrát fantastický výsledek. První kolo jsme vyhráli a mohli 
jsme se radovat z postupu do druhého kola, které se odehrálo 
v Městě Albrechticích. 
Druhé kolo v Městě Albrechticích  
V druhém kole v Městě Albrechticích jsme se utkali pouze s místní základní školou, protože další tým nedorazil. Toto 
utkání se hrálo na 2 x 12 minut a první poločas jsme jasně vyhráli 4:1. Druhý poločas se naším chlapcům moc 
nevyvedl a nutno říct, že chlapci z Albrechtic nás tento poločas přehráli. Díky skvělé první půli jsme se i přesto mohli 
radovat z vítězství 5:4 a postupu do finále. 
Divizní finále Moravskoslezského kraje v Ostravě – Porubě 
Do tohoto finále se probojovaly ZŠ Sudice, ZŠ Jana Šoupala Ostrava a ZŠ Šumperk. Co se týče mladší kategorie, tak 
si zahrála mužstva ze ZŠ Třinec, ZŠ Prostějova a také ze ZŠ Jana Šoupala Ostrava. 
První zápas jsme odehráli proti Ostravě a nutno říct, že si kluci příliš nezahráli. Šlo vidět, že kluci z Ostravy spolu hrají 
již dlouho a naše chlapce k ničemu nepouštěli. I přesto, že jsme si míče moc neužili, tak se nám podařilo vstřelit 
alespoň jeden gól, který vstřelil Vojtěch Kryštof.  
Druhý zápas byl daleko vyrovnanější, ale bohužel se nám nepodařilo proměnit šance a také jsme i tento poslední 
zápas v celém turnaji prohráli.  
Školu reprezentovali:  
Matěj Murcek, Matyáš Štědroň, Jakub Mrovec, Ondřej Halfar, Jan Boček, Oliver Hartmann, Jan Nevřela, Tomáš 
Boček, Vojtěch Kryštof a ve finále nám pomohl Marek Pekárek.  
Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy v tomto turnaji a poděkovat musíme také obci Rohov, která nám 
umožnila vypůjčení 9-místného automobilu.  

 Mgr. Ondřej Pekárek 
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          Obr. ▼Okrsková volební komise 

Výsledky voleb prezidenta  
České republiky v Sudicích 
 
 

1. kolo – dne 12.01. – 13.01.2018  

 
 
 
 

                               
  
  
  
  
    
    
       

 
  
 
 

  

2. kolo – dne 26.01. – 27.01.2018 

 

 

 

             

 
 















 

 










































Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast  
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných 
hlasů 

508 287 56,50 287 287 100,00 

čislo             jméno a příjmení       celkem v % 

1 Topolánek Mirek Ing. 5 1,74 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. 15 5,22 

3 Fischer Pavel Mgr. 34 11,84 

4 Hynek Jiří RNDr. 1 0,34 

5 Hannig Petr Mgr. 3 2,04 

6 Kulhánek Vratislav Ing.Dr.h.c. 1 0,34 

7 Zeman Miloš Ing. 136 47,38 

8 Hilšer Marek MUDr.Bc.Ph.D 11 3,83 

9 Drahoš Jiří prof.Ing.DrSc.,dr.h.c. 81 28,22 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast  
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
platných 
hlasů 

508 323 63,58 323 323 100,00 

čislo             jméno a příjmení       celkem v % 

7 Miloš Zeman Ing. 200 61,91 

9 Drahoš Jiří prof.Ing.DrSc.,dr.h.c. 95 34,4 
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Fotbalové okénko  
              




III. třída skupina A muži (jaro 2018) 




































































 
  

Šipkařský turnaj 
 
     Již tradičně je v Sudicích čas mezi vánočními svátky a Novým rokem vyhrazen různým akcím, mezi něž patří také 
Šipkový turnaj. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve středu 27. 12. jsme se ve 14:00 sešli v sále restaurace U Zlatého 
džbánu. Pro 6 přihlášených dětí jsme nejprve uspořádali miniturnaj….špunti závodili o to, kdo nahází nejvyšší počet 
bodů. Z tohoto boje vyšel vítězně Marek Poništ. Za ním na 2. místě se umístil Jirka Balarin, kterého na 3. místě 
následoval Martin Komárek. Hned po těchto předskokanech se rozjel hlavní turnaj dospělých, zúčastnilo se ho 
rekordních 30 hráčů. Vítěz letošního ročníku se po delší době stal Aleš Baránek, jež ve finále porazil Standu Poništa 
z Kobeřic. Dá se vlastně říct, že náš turnaj ovládli hráči z Kobeřic. Na třetím místě skočil loňský vítěz Jarda Komárek 
a bramborovou medaili bral Günter Havranke. Připravena byla ovšem i cena útěchy, tu si vysloužila Lucie 
Plachtziková a cenu pro nejlepší ženu turnaje získala Pavla Komárková. Všechny ceny byly samozřejmě v tekutém 
stavu, některé z nich nám věnoval obecní úřad Sudice, za což moc děkujeme. 
Myslím, že i letos se turnaj povedl, všichni jsme si dobře zahráli a pobavili se. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme 
se na další ročník. Ať to lítá!! 
                                                                                                                                                          Za Saláty 

                                                                                                                                                          Pavla Komárková 

 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat Den Čas Domácí Hosté 

17.3 NE 15.00 Štěpánkovice B Sudice 

 24.3. SO 15.00 Darkovičky B Sudice 

 1.4. NE 15.30 Sudice Bělá 

8.4. NE 15.30 Služovice Sudice 

14.4. SO 16.00 Bohuslavice B Sudice 

22.4. NE 16.00 Sudice Závada 

 29.4. NE 16.30 Dolní Benešov B Sudice 

6.5. NE 16.30 Sudice Oldřišov B 

12.5. SO 16.30 Kozmice B Sudice 

20.5. NE  VOLNO  

26.5. SO 17.00 Strahovice B Sudice 

3.6. NE 17.00 Sudice Štěpánkovice B 

10.6. NE 17.00 Sudice Bolatice B 

16.6. SO 17.00 Hať B Sudice 
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Max Ring,  
významný rodák naší obce  

 
Ve středu 17. ledna 2018 připravila Místní knihovna ve 

spolupráci s Obecním úřadem v Sudicích přednášku o 

dosud málo známém, ale významném rodákovi naší obce 

Maxu Ringovi, významném berlínském lékaři a spisovateli, který se narodil 4.8.1817 v Sudicích. Dovědět 

se něco více o osobnosti Maxe Ringa nám nabídla p. PhDr. Irena Šebestová, CSc., vedoucí grantového týmu 

katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, která spolu se dvěmi studentkami přijela 

v rámci výzkumného projektu seznámit s výsledky i občany naší obce. Součásti přednášky byla i 

videoprojekce.   

Kdo byl Max Ring? Byl to syn zemědělce, nájemce tzv. 

„Harendy“ ze Sudic, zájezdního hostince, který stál na 

dnešním Náměstí. Na starých fotografiích, kde je harenda 

ještě vidět, je také nápis „Ringplatz“. Jeho otec se těšil 

velkému uznání a byl Sudickými velmi vážen. K okruhu jeho 

známých patřilo mnoho osobností, mj. bývalý pruský státní 

ministr, hrabě Haugwitz, kníže Felix Vinzenz Lichnowský, 

baron fon Rothschild. Ti ho navštěvovali v Sudicích a také 

měli mezi sebou obchodní vztahy. 

Max Ring byl neobyčejně nadaný člověk, který toho dokázal 

hodně jako lékař, stejně tak i jako spisovatel. Jeho knihy dnes 

patří ve Státní knihovně v Berlíně i jiných knihovnách k raritám, nejsou půjčovány, ale jsou čteny. Se svým 

rodným místem se cítil Max Ring láskyplně spjat, což vyjádřil ve své knize „Vzpomínky“. S velkou úctou a 

vážností v nich vzpomíná na svého otce a popisuje svou lásku k přírodě tak, jak ji zažil v dětství. Zajímavé 

z dnešního pohledu je líčení náboženské tolerance, která zaručovala sudickému obyvatelstvu prospěšné 

spolužití. Jeho otec vyznával židovskou víru, přísně dodržoval přikázané zásady, avšak ve styku se 

vzdělaným světem zachovával velkou toleranci. Ring vzpomíná, že nikdy z jeho úst neslyšel nepřátelského 

slova vůči jinověrcům. Neměl nic proti tomu, když se jeho syn kamarádil s křesťanskými dětmi, mohl se 

dokonce účastnit křesťanských Vánoc, na Velikonoce se veselil se „šmigrustníky“. Jako lékař poukazoval 

na sociální bídu a nespravedlnost v tehdejším Horním Slezsku, pojmenovával také příčiny této bídy. Roku 

1850 odešel jako lékař do Berlína, zároveň ale působil jako divadelní kritik a spisovatel. Od roku 1857 se 

stal svobodným spisovatelem. Napsal téměř sto románů, novel, humoresek a dvacet svazků básní. Ještě i 

dnes se používají některé jeho svazky jako příručky o starém Berlíně. Pruským králem byl Max Ring 

jmenován profesorem. Max Ring zemřel 28.3.1901, jeho 

žena Elvíra, roz. Heymann zemřela 29.8.1906. Oba jsou 

pochováni na židovském hřbitově Schönhauser Allee 

v Berlíně. 

Naši přednášku jsme zařadili jako první z akcí, které se 

uskuteční v duchu 780. výročí připomínky vzniku naší 

obce v roce 1238.      

                                                                      

-MK- 
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Z obecní kroniky 
 
Pokračujeme ve zveřejňování Pamětní knihy II.  

 

IV. Zauditz/Sudice na Hlučínsku 1920 – 1945 
 
1. Vznik Českoslovensjé republiky 
2. Proč vznikl problém „Hlučínsko“ 
3. Časová tabulka místně-historických událostí v Sudicíéch 1920 – 1945 
4. Literatura 

 
 IV. Sudice na Hlučínsku (1920 – 1945) 

 
     Dne 4. února 1920 byly Sudice spolu s Hlučínskem včleněny do Československé republiky a nepatřily od 
této chvíle k Německé Říši. Základem pro toto byl článek 83 Versaillské smlouvy z 28. června 1919. 
     Mezi Sudickým obyvatelstvem neustále padala otázka, pročpak se dostaly k Československu také obě 
čistě německé obce Sudice a Třebom? Existovalo několik spekulací a mnoho nepravd při zodpovídání této 
otázky. 
     Na základě 75. výročí připojení Hlučínska vyšla v Opavě roku 1995 obrázková kniha „Pozdrav z Hlučínska. 
Pohlednice a historie“. Existuje také v němčině. Tato kniha poskytuje přehled o každé obci a vysvětluje také 
vznik pojmu „Hlučínsko“. 
 
1. Vznik Československé republiky 
 

Abychom poskytli zainteresovanému čtenáři všeobecný přehled o vzniku Československé republiky, 
uvádíme zde několik historických dat. 

V 19. století požadoval český národ stále jasněji a důrazněji sebeurčení a nezávislost. Historik František 
Palacký se stal mluvčím českých požadavků. 

 
Časová tabulka důležitých událostí: 
1848 červen: Slovanský kongres v Praze. Palacký požadoval přeměnu rakouského císařství ve 

„spolek rovnoprávných národů“. 
Vojska hlavního velitele v Čechách, knížete Windischgrätze potlačovala s brutální silou v Praze vzniklé 

povstání. 
1848 říjen: Boje na barikádách ve Vídni za občansko-demokratický vývoj. Útěk a abdikace císaře 

Ferdinanda I. 
1867            Rakousko ustoupilo požadavkům Maďarska a vytvořilo dvojitou monarchii Rakousko-

Uhersko. Stejné nároky čechů byly zamítnuty. Císař Franz Josef I. odmítl rozhodně i korunovaci českým 
králem. 

1908 Ještě před I. sv. válkou požadovali především „Mladočeši“ za Karla Kramáře Český stát uvnitř 
Rakousko-Uherské federace a spojení se Slovenskem. Požadavky byly císařem Francem Josefem I. 
zamítnuty. 

1914 Vypuknutí I. sv. války zesílili češi svůj boj. 
       Prosinec: Thomas Garrique Masaryk (1850 – 1937) emigroval přes Řím, Ženevu do Paříže a odtamtud 
vedl boj za nezávislost země. 
 
 Thomas Garrique Masaryk 
 Narozen 7.3.1850 v Hodoníně na Moravě, zemřel 14.9.1937 na zámku v Lánech u Prahy. 
 Pocházel z prostých poměrů, navštěvoval německé gymnázium v Brně, studoval ve Vídni a Lipsku 
filologii a filozofii. V Lipsku poznal americkou studentku Charlotte Garrique, která se později stala jeho ženou 
(její jméno převzal roku 1923 jako druhé křestní jméno). 

1882 – 1914 byl Masaryk profesorem na Pražské univerzitě, od roku 1900 vůdcem České Národní 
Strany („Realisté“). Byl členem rakouské říšské rady.  

  
1916          Thomas Masaryk založil v Paříži spolu s Edwardem Benešem československou národní radu 
jako prozatimní vládu. 
1917          Sestavení „České legie“. 
1918         30. května: Uzavření „Pittsburské smlouvy“ o spojení čechů a slováků do jednoho společného 
státu. 
 
          Pokračování na str. 14 
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Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 13 
 

 
1918         28. říjen: Vyhlášení Československé republiky v Praze (ČSR) 
1918         14. listopad: Pražské národní shromáždění zvolilo Masaryka prezidentem státu, Beneš se stal 
ministrem zahraničí. 
1918         11. listopad: Rakouské národní shromáždění se dohodlo, že německy mluvící území bývalé 
dunajské monarchie pod názvem „Německo-Rakousko“ jsou součástí Německé Říše. 
1918        listopad/prosinec: Pražská vláda nechala obsadit také německy osídlené oblasti Čech, Moravy 
a Rakouského Slezska a rozpustila německé obecní a provinční správy. 
1919       10. září: Smlouva ze Saint-Gemain-en-laye s Rakouskem potvrdila Československou 
republiku. Vítězné síly zakázaly název státu „Německo-Rakousko“ a připojení německy mluvících území 
k Německé Říši. 
1920       4. červen: Trianonská smlouva s Maďarskem potvrdila přechod 17 hornomaďarských komitátů 
k Československé republice. 
1919       28. červen: Versaillská smlouva určuje článkem 83, že Hlučínsko (cca 316 km

2
 plochy, 38 

obcí s cca 48000 obyvateli) bude připojeno bez hlasování k Československé republice.                 
1920      Dne 4. února bylo provedeno připojení. 
1921      Podle sčítání obyvatelstva žilo v ČSR: 
   8,76 mil. Čechů a Slováků 
   3,12 mil. Němců 
   750 000 Maďarů 
   460 000 Ukrajinců 
                               180 000 Židů 
    70 000 Poláků 
    20 000 příslušníků jiných národů 
    celkem 13,36 milionů obyvatel 
Československá republiky byla mnohonárodnostním státem. Nevyřešena národnostní otázka byla jednou 
z nejdůležitějších příčin politické lability první Československé republiky.    

  
                   Pokračování na str.15  



Sudický zpravodaj                  Str. 15 


Z obecní kroniky 
Pokračování ze str. 14 
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 
 

První lednový víkend patřil na Hlučínsku koledníkům. Do ulic 25 měst a obcí na Hlučínsku vyrazilo přes tisíc 
koledníků. Společnými silami vykoledovali rekordní částku, která poprvé v historii sbírky na Hlučínsku překročila 
hranici 2 mil. Kč. Výtěžek z Tříkrálové sbírky umožní pokračovat v pomoci potřebným. Pořídí se potřebné vybavení, 
vč. nákladných zdravotnických přístrojů a zařízení, provedou se nutné opravy v Domově sv. Mikuláše i dílně, budou 
se využívat terapeutické služby apod.  

 
 

Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně 
určeného klíče 65 %, což představuje částku 1 451 384 Kč. 

 
Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, koledníkům a všem, kdo se na 

úspěšném průběhu sbírky podíleli! 
                                       

 

 

Turistická známka a nálepka 
 
V letošním roce byla nově vydaná Turistická 
známka a nálepka Sudic – suvenýr a zároveň 
„potvrzení“ o dosažení turisticky atraktivního 
místa. S Turistickými známkami se hraje také 
sběratelská hra. 
                            Prodejní cena:    
                            - Turistické známky – 35,- Kč 

                                                         - Turistické nálepky – 12,- Kč 
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Evidenční číslo: MK ČR E 17490 – vytiskl Obecní úřad Sudice 

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

 

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

 

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

