Z pietního aktu u příležitosti 68. výročí osvobození Suchdolu a konce II. světové
války
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Schůzka s odborným lesním hospodářem k zalesnění nově vzniklého lesního
pozemku na místě zavezené jámy po těžbě břidlice na Kletném. Při komplexních
pozemkových úpravách byl maximálně respektován současný stav pozemků a
tam, kde byly vzrostlé dřeviny, byť náletového původu, byly pozemky převedeny
na lesní.
V souvislosti s akceptací žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ byl podepsán
dodatek ke smlouvě o dílo se zpracovatelem dokumentace, jehož smyslem je
vytvoření zadávací technické dokumentace podle podmínek poskytovatele dotace.
Pracovní schůzka k projektu zázemí Western klubu na Sokoláku v souvislosti
s výběrem vhodného dotačního titulu.
Schůzka s technickým dozorem stavby a stavbyvedoucím II. etapy kanalizace a
ČOV ke kontrole odstraňování vad a nedodělků a ke zkušebnímu provozu ČOV.
Pravidelná kontrola sauny a hydromasážního bazénu ze strany krajské hygienické stanice.
Prověrka BOZP v objektech základní a mateřské školy.
Převzat protokol z kontroly finančního úřadu, kterou tato instituce vykonala na
městysi. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Konalo se místní kolo klání o krále pooderské pálenky.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad – tradiční jarní svoz.
Na Sokoláku se konaly závody modelů aut.
Zasedání zastupitelstva městyse.
Terénní pochůzka se stavbyvedoucím v rámci přejímky odstraněných vad a nedodělků při stavbě II. etapy kanalizace.
Schůzka s projektantem k technickému řešení opravy sjezdu na místní komunikaci od kletenského hřbitova. Smyslem opravy je odvedení vody, která z tohoto
sjezdu vytéká na hlavní silnici a v zimě po zamrznutí zapříčiňuje nesjízdnost silnice.
Kontrolní den zkušebního provozu na ČOV.
Schůzka organizátorů cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnala.
Představitelé městyse byli pozvání do základní školy na sportovně-společenské
odpoledne u příležitosti proběhlého dne učitelů. Všem pedagogickým i provozním zaměstnancům školy a školky poděkovali za jejich práci a předali kytku.
Na provozu ZAPA beton byla reklamována vysoká prašnost při průjezdu vozidel
po účelové komunikaci k silu a pracovníci ZAPA byli vyzváni, aby tuto komunikaci nepoužívali. Při této příležitosti upozorňujeme, že na komunikaci platí zákaz
vjezdu, nejedná se o veřejnou komunikaci. Velký podíl na víření prachu mají totiž také osobní vozidla, jejichž řidiči se rozhodnou nevyčkat na zvednutí závor a
jedou do Suchdolu zkratkou.
U dodavatele stavby II. etapy reklamováno provedení asfaltu po přeložkách plynu na Malé straně.
Konzultace k přípravě žádosti o dotaci na projekt Zeď Moravských bratří, kterou
za podpory městyse podává Moravian – historicko-vlastivědná společnost. Zeď
je plánovaná do parku Moravských bratří na hranici s pozemkem vedle stojící
restaurace a v nikách zdi mají být umísťovány pamětní desky jednotlivým významným Moravským bratřím.
Další terénní pochůzka se stavbyvedoucím v rámci přejímky odstraněných vad a
nedodělků při stavbě II. etapy kanalizace.
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Jednání s ředitelem ZŠ k řešení otázky nevyhovujících herních prvků na zahradě MŠ a k povrchu parkoviště u ZŠ.
Jednání s provozovatelkou lékárny o možnosti výdeje léků pacientům
v Suchdole nad Odrou.
Po výběrovém řízení na dodavatele nového dodávkového vozidla pro potřeby
místní jednotky hasičů byla podepsána smlouva se zástupci Citroënu Kunín, jejichž nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší (viz rovněž stránky
www.vhodneuverejneni.cz, jejichž prostřednictvím výběrové řízení probíhalo).
Schůzka s tech. dozorem stavby kanalizace k přípravě dokumentace pro kolaudaci stavby.
Uctění památky obětí II. světové války a osvobození Suchdolu. Představitelé
městyse společně se zástupci vojenské sekce klubu přátel Suchdolu položili kytice k památníkům 47 umučených vězňů z transportu smrti na nádraží a na katolickém hřbitově a také k hrobu neznámého vojína u památníku padlých. Důstojnost aktu podtrhla přítomnost příznivců vojenské historie v dobových uniformách
Rudé armády.
Další terénní pochůzka se stavbyvedoucím v rámci přejímky odstraněných vad a
nedodělků při stavbě II. etapy kanalizace.
Schůzka za účasti geodetů s vlastníky pozemků sousedících s místní komunikací v chatové lokalitě Kuřín na Kletném k vyřešení majetkoprávních nesrovnalostí,
kdy skutečná poloha komunikace neodpovídá jejímu zákresu v katastru nemovitostí.
V DKT se konala oslava Dne matek. Za hojné účasti (musel se otevřít i balkon)
poděkovaly svým maminkám a babičkám především děti z mateřské a základní
školy, které si připravily milý program.
Schůze rady městyse.
Zástupci městyse se zúčastnili v Ostravě semináře, zaměřeného na praktické
řešení problematiky provozování vodovodů a kanalizací.
Další terénní pochůzka se stavbyvedoucím v rámci přejímky odstraněných vad a
nedodělků při stavbě II. etapy kanalizace.
Na úřadě městyse byl představen společný projekt obcí k centralizovanému nákupu energií prostřednictvím neziskové organizace, jehož smyslem je především
úspora za nákup elektřiny a plynu.
Převzetí výsledků kontroly sauny a vířivky hygienické stanice. Kontrola neshledala nedostatky. Byla dohodnuta další spolupráce s hygienickou stanicí v rámci
kontrol tohoto zařízení.

Rada městyse informuje
55. schůze rady městyse se sešla na svém jednání v pondělí 13. května 2013 a schválila
prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují
podmínky k dalšímu prodloužení nájmu, přidělení bytu o velikosti 1+1 žadateli dle evidence a pravidel přidělování bytů, úhradu materiálu na provedení kanalizační vpusti u bytového domu č.p. 464 z důvodu zatékání domu z místní komunikace, schválila navržený
postup opravy vjezdu na místní komunikaci u hřbitova na Kletné dle návrhu projektanta,
dále schválila žadatelům (dle žádosti) záměr výpůjčky pozemku parc. č. 28/1, zastavení
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těžby dřeva formou „samotěžby“ v lesích v majetku městyse s okamžitou platností, starostovi městyse služební cestu do družebního města Herrnhut na pozvání starosty Herrnhutu na městské slavnosti. Dále se zabývala finančními záležitostmi příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, kdy schválila hospodářský výsledek za rok 2012,
rozdělení hospodářského výsledku a účetní uzávěrku za rok 2012. Projednala způsob
majetkového převodu pozemků v majetku městyse v chatové oblasti „Kuřín“. Schválila
prodej neupotřebitelného majetku v užívání Sboru dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou obci Kateřinice, jedná se o 4 ks dýchacích přístrojů a 3 ks tlakových láhví v celkové
částce 5.000,- Kč, schválila inventarizační zprávu pro rok 2012 a neschválila prodej 2 ks
přenosných konstrukcí na košíkovou dle zájmu obce Jeseník nad Odrou. Starosta informoval radu městyse o těchto záležitostech: zřízení výdejny léků v DPS (společenská
místnost) v pracovní dny (kromě úterý) vždy od 10.30 do 11.30 hodin od 1. června 2013,
zahrada mateřské školy – městys nebyl úspěšný v žádosti o dotaci na rekonstrukci zahrady, vodovod v majetku ČD na ulici Za Nádražím – výpověď ze strany ČD dosavadním
odběratelům mimo ČD.
Rada městyse

Opakujeme a upřesňujeme aktuální informace k napojování domovních
přípojek na kanalizaci








Darování materiálu je časově omezená akce, kterou městys uzavře 31. srpna 2013. Po tomto datu přestane městys materiál hradit. Městys hradí pouze
materiál použitý na vybudování přípojky, nikoli pořízený pro pozdější použití!
Z toho vyplývá, že je nutno přípojku dokončit do 31. srpna. Myslete na to, zbývají poslední tři měsíce!
Materiál je nutno odebrat výhradně prostřednictvím společnosti UNISTAD,
která byla vybrána ve výběrovém řízení.
Možnost napojit se na kanalizaci mají již uživatelé na všech nově vybudovaných
stokách. Neodkládejte návštěvu úřadu městyse k sepsání smlouvy o stočném,
která je podmínkou pro odběr materiálu zdarma!
Pro urychlení můžete své údaje na úřad městyse sdělit předem (jméno vlastníka budoucí přípojky, č. popisné napojované nemovitosti, způsob zásobování objektu vodou - veřejný vodovod nebo vlastní studna) a dohodnout si termín podpisu smlouvy, kterou vám mezitím připravíme (556 770 101 nebo
mestys@suchdol-nad-odrou.cz).
2
stočné ve výši 32,02 Kč/m vč. 15% DPH bude vybíráno od 1. 7. 2013.
Ing. Richard Ehler, starosta
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Palivové dřevo z lesů městyse – ukončení samotěžby
S ohledem na stále rostoucí počet a rozsah krádeží dřeva rozhodla rada městyse
s okamžitou platností o ukončení samotěžby dřeva v lesích městyse. Po dohodě
s lesním hospodářem bude už jen ve zkráceném termínu vyřízeno několik žádostí, podaných ještě před vyhlášením zastavení těžby, a poté budeme nuceni na každého, kdo si
řeže dřevo v lesích městyse (mimo smlouvu o lesních pracích), nahlížet jako na zloděje.
Jiným způsobem oddělit zrno od plev neumíme, městys má cca 175 ha lesů a není žádný
jednoduchý způsob, jak takovou plochu ohlídat
Omlouváme se tímto všem poctivým odběratelům, kteří si vždy vytěžili a uhradili pouze to
dřevo, které jim označil odborný lesní hospodář. Bohužel zdaleka ne všichni jsou takto
poctiví, a i když nepoctivci se vyskytovali vždy, v poslední době drzost zlodějů překročila
veškeré myslitelné hranice. Odvážejí větší množství dřeva, než jak mají povoleno a jak
vykazují, porážejí místo vyznačeného paliva hodnotné stromy, navíc paradoxně větve,
které jsou právě typickým palivem, zanechají neuklizené na místě, s dovezeným dřevem
někteří kšeftují. Dokonce se už ani nenamáhají kácet a kradou vytěžené dřevo ze skládek či řádně koupené dřevo majitelům chat.
O nových podmínkách těžby palivového dřeva a o jeho ceně budeme včas informovat.
Zároveň upozorňujeme, že městys i smluvní poskytovatel lesních prací budou namátkově umísťovat fotopasti a v případě zachycení krádeže dřeva předají snímky policii ČR.
Ing. Richard Ehler, starosta

Výdejna léků v Suchdole nad Odrou zahájí provoz od června
Od 1. 6. 2013 bude zahájen zkušební provoz výdejny léků v Suchdole nad Odrou.
Léky budou pacientům vydávány ve společenské místnosti v domě s pečovatelskou
službou, a to ve všední dny kromě úterý v době od 10.30 do 11.30. Společenská
místnost se nachází vedle hlavního vchodu do DPS, hlavní vchod je zezadu od bytovek.
Tato služba je vhodná především pro pacienty, kteří nepotřebují léky akutně (např. chronicky nemocní apod.). Služba bude probíhat ve spolupráci s lékařem, kdy zájemce o tuto
službu nechá svůj recept u lékaře, ten jej předá prostřednictvím svozové služby lékárně a
pracovníci lékárny s připravenými léky přijedou v nejbližším možném termínu do Suchdolu a vydají léky pacientovi.
Provoz bude zkušební a po několika týdnech bude vyhodnoceno, zda je výdejna dostatečně využita, aby mohla fungovat trvale, či zda o tuto službu není zájem.
Bohužel zřízení lékárny v Suchdole není možné z ekonomických důvodů, je zde příliš malá spádová oblast. Výdej alespoň základních léků přímo lékařem zase neumožňují zákony. Věříme, že alespoň touto formou uspokojíme část pacientů, kteří ušetří cestu do lékáren v okolních městech.
Ing. Richard Ehler, starosta
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci květnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Jsou to:
Černochová Julie
Jedináková Anna
Kopecká Zdenka
Vlková Zdeňka
Brynecká Anna
Klichová Helena
Konopásek Jaroslav
Masnicová Angela
Horváthová Angela
Kuc Miroslav
Strouhalová Vlasta
Juchelka Alexandr
Rek Vlastimil
Kačala Jan
Maňáková Zdeňka
Šulgan Štefan
Tomečková Marie

Látalová Anna
Korčáková Zdeňka
Říčan Gustav
Drda Zdeněk
Pagáč Jiří
Holčáková Miluše
Hruška Vratislav
Kuchyňka Jiří
Pavlovič Tibor
Vašková Zdenka
Himmer Svatopluk
Hradilová Jaroslava
Zdráhalová Marie
Ondračka Miroslav Ing.
Kovářová Marie
Klimčík Jan

Vítání občánků
V sobotu 4. května 2013 jsme v obřadní síni slavnostně uvítali do svazku obce nové
občánky: Nikol Fojtů, Jakuba Pobořila, Davida Závackého, Emmu Kostřábovou, Tea
Kostřába, Daniela Hanáčka, Kláru Tomšů, Jakuba Alexandruka, Vojtěcha Jaroše, Sofii
Martynkovou.
V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy s paní učitelkou Ester Ševčíkovou
a část pěveckého sboru Skřivánek pod vedením V. Brázdové a Z. Šimůnkové.
Ještě jednou se připojujeme k blahopřání, přejeme Vám mnoho hezkých chvil s Vaším
dítětem, ze srdce přejeme hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti a lásky. Ať Vaše
radost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě dětské
lásky, radosti a úsměvu.
Za SPOZ R. Ješková

Klub seniorů informuje:
(čtvrtek) Bowling pro „nehráče“. Sraz v 16 hodin herna BartonCity.
(úterý) Jedeme na kolech i jinak do Mankovice – rybky se salátem, nebo jen tak
s chlebem, ale určitě s pivem. Sraz na místě kolem půl třetí.
Poznámka:
Červenec věnujeme dětem, vnukům, ale také vlastním zájmům.
V srpnu uděláme akci (třeba na hřišti) a musíme probrat další činnost a hlavně
domluvit nějaký zájezd.
za Klub seniorů Jana Šedová
06.06.
18.06.
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Klub kultury informuje:
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
 Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře





VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:

dne:

3. - 7. června

čas:

8:00 – 19:00 hod

místo: DKT
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Vývěsky v městysi
Městys Suchdol nad Odrou v nedávné době zakoupil čtyři nové vývěsky, které jsou
umístěny na ulici Za Nádražím u bytového domu č.p. 273 (zelený činžák), u úřadu městyse vedle úřední desky, na ulici Komenského na bývalé autobusové zastávce
„U
Plšků“ a na přehradě na Kletné. Na těchto vývěskách budete mít možnost sledovat různé informace týkající se chodu městyse a pozvánky na různé akce v městysi, vývěska u
úřadu bude sloužit mimo jiné na vyvěšování smutečních oznámení.
Iva Hrabovská, místostarostka

ODPADY, ODPADY A ZASE ODPADY!!!
Opět, a to již po několikáté musím, napsal něco k třídění odpadů v městysi. Již bylo napsáno mnoho článků a upozornění k této problematice, ale přesto se velice často objevují v kontejnerech na tříděný odpad předměty, které tam nepatří. Teď několik příkladů,
co jsme zjistili při kontrole, nebo nám nahlásila svozová firma: kontejner na papír naplněn zbytky sádrokartonu (sběrné místo naproti horního obchodu), do kontejneru na papír
(bývalá zastávka „U Plšků“) někdo vysypal 3 igelitové pytle s trávou, přestože vedlejší
kontejner na bioodpad byl poloprázdný, na Nové ulici (u dětského hřiště) se také
v kontejnerech na směsný odpad pravidelně objevuje posekaná tráva, plasty, sklo, papír.
Často se stává, že kontejnery na směsný odpad jsou naplněné odpadem při velkém
úklidu domácnosti, např. koberci, podlahovými krytinami apod., k tomu slouží svoz velkoobjemového odpadu, který probíhá v městysi 2x ročně. Svozové firmy kontejnery naplněné nevhodným odpadem odmítají vyvážet!!!
V městysi máme dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad (plast 30 ks, papír 18 ks,
sklo 18 ks, elektroodpad 5 ks a bioodpad 26 ks), kontejnery na plast se vyváží 2x týdně,
papír 1x týdně, sklo 1x měsíčně, elektroodpad dle naplněnosti a bioodpad 2x týdně.
Třídění odpadů spočívá v tom, že si doma do různých nádob nebo tašek na tříděný odpad, které byly rozdělovány do rodin prostřednictvím dětí z místní mateřské a základní
školy, roztřídíme na plasty, sklo a papír a poté vsypeme do daných kontejnerů takto:
 ŽLUTÉ KONTEJNERY NA PLASTY:
ANO: plastové obaly od potravin a drogistického zboží, PET láhve, kelímky od
jogurtů, plastové folie, plastové výrobky, tetrapakové a papírové obaly od nápojů jako jsou mléko, jogurtové nápoje, džusy, ovocné šťávy, víno, plechovky od
nápojů a potravin
Ne: obaly od syntetických a minerálních olejů, obaly od nebezpečných chemikálií, výrobky z PVC, obaly od barev a ředidel
 MODRÉ KONTEJNERY NA PAPÍR:
ANO: čistý papír jako noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity, výkresy,
kancelářský a počítačový papír, kartonové a lepenkové krabice
NE: znečištěný mastný papír, použité hygienické potřeby, rozmočený papír,
dětské pleny
 ZELENÉ KONTEJNERY NA SKLO:
ANO: skleněné obaly jako láhve od nápojů, sklenice od kompotů nebo marmelády apod., skleněné výrobky
 ČERVENÉ KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD:
ANO: vyřazené elektrospotřebiče do velikosti otvoru v kontejneru
NE: baterie, žárovky, zářivky (patří do kontejneru a krabic v místnosti vedle
vchodu do obřadní síně)
 HNĚDÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD:
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ANO: travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a
ovoce, odpad ze zeleně z domácnosti
NE: velké větve, bioodpad v igelitových a jiných pytlích a nádobách, maso kosti,
oleje z potravin, tekuté a mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí
zvířata
 ZELENÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD (náhrada za popelnice):
ANO: běžný domácí odpad
NE: co patří do kontejnerů na plast, papír, sklo, bioodpad, elektroodpad, stavební suť
Společnost EKO-KOM a.s. zveřejnila v rámci kampaně na podporu třídění odpadu
v Moravskoslezském kraji výsledky porovnání měst a obcí ve výtěžnosti tříděného dopadu za rok 2012 v Moravskoslezském kraji, městys Suchdol nad Odrou se umístil na
krásném 40. místě (v kategorii do 4.000 obyvatel) z celkového počtu 257 obcí.
Tímto patří dík všem uvědomělým občanům městyse za to, že třídíte.
Iva Hrabovská, místostarostka

Výsledky Pooderského koštování 2013 v Bartošovicích
Výsledky Slivovice
1. místo

Jiřina Mlčochová

Kunín

2. místo

Zdeněk Fusík

Bílov

3. místo

Roman Merta

Bernartice nad Odrou

7. místo

Josef Kočíb

Suchdol nad Odrou

Výsledky Hruškovice
1. místo

Vojtěch Klečka

Bartošovice

2. místo

Arnošt Šajtar

Albrechtičky

3. místo

Jaromír Ondruch

Hladké Životice

6. místo

Pavel Šíma

Suchdol nad Odrou

Výsledky Jabkovice
1. místo

Jiřina Mlčochová

Kunín

2. místo

Radek Sýkora

Petřvaldík

3. místo

René Karlovský

Bartošovice

11. místo

Pavel Šrom

Suchdol nad Odrou
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Ordinace praktického lékaře MUDr. Přecechtěla v období- červenec 2013
08.07.
09.07.
10.07.
11.07.
12.07.
15.07.
16.07.
17.07.
18.07.
19.07.
22.07.
23.07.
24.07.
25.07.
26.07

07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
12,00 - 16,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
12,00 - 16,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
12,00 - 16,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30

Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.

V době 29. 7. - 2. 8. 2013 normální provoz
Ordinace v období - srpen 2013
05.08.
07,30 - 11,30
06.08.
07,30 - 11,30
07.08.
07,30 - 11,30
08.08.
07,30 - 11,30
09.08.
07,30 - 11,30
12.08.
07,30 - 11,30
13.08.
07,30 - 11,30
14.08.
07,30 - 11,30
15.08.
07,30 - 11,30
16.08.
07,30 - 11,30
19.08.
07,30 - 11,30
20.08.
07,30 - 11,30
21.08.
07,30 - 11,30
22.08.
07,30 - 11,30
23.08.
07,30 - 11,30
Od 26. 8. normální provoz

Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.

tel. ordinace Suchdol n.O.: 556 736 905
tel. ordinace Jeseník n.O.: 556 739 023
Příjemné prožití letní dovolené
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YMCA-skauti uklízeli severní polokouli
Rokle pod přehradou je magické místo, kam chodí lidé ze Suchdolu rádi na procházky.
Pastvou pro oči jsou koberce sasanek, mezi nimi plícníky lékařské, ostřec, pstroček a
jiná lužní květena. V sobotu 27. dubna v rámci akce „Den Země“, YMCA již druhým rokem uklízí v této lokalitě odpadky všeho druhu. Unikátem byl objev skrýše pod pařezem,
asi 30 prázdných lahví od tvrdého alkoholu. Kdopak tam asi hodoval? Že by zvěř lesní?
Dalším překvapením pro nás bylo, že v letošním roce si někdo buduje v tomto krásném
místě motokrosovou dráhu a za tím účelem tam navozil kusy betonových rour, části nábytku, palety, prkna a spolu s výkopy a navršenými hromadami hlíny „zušlechťuje“ tento
kout. Prosíme tohoto budovatele, aby po sobě vše uklidil. Uděláme vše pro to, aby se tak
stalo, protože: YMCA-skaut je ochránce přírody a cenných výtvorů lidských.
D.Říčan

Země se nám mění ve smetiště

YMCA-skauti památce padlým
V Pohořském kopci nad Samotou, je legendární místo, které už několikrát změnilo název. Je to asi třímetrová skála s malou hezkou plošinkou, kde se každý kolemjdoucí rád
zastaví k odpočinku. Kdysi nesla název Tolichov, podle pohořského revírníka Tolicha a
byla dokonce označena pamětní tabulkou. Za první republiky na tomto místě s oblibou
tábořili suchdolští Skauti volnosti: Olšovští, Adámkovi, Zuzaňákovi, Dohnalovi, Pernický,
Strnadel, Knisplovi a další. Po válce tady chodila další generace s Akelou - M. Škrabalem a V.Olšovským. Bylo to místo, kde se skládal skautský slib, proto Slibová skalka.
Tak tomu bylo i v dobách nesvobody, kdy jsme si říkali TOM Turistický oddíl mládeže.
Asi před dvaceti lety trampská osada Jestřáb zde vybudovala stylovou chatku a místo
hodně zvelebila a přejmenovala skálu na Jestřábí skálu.
V r. 1996 skauti asi 20m nad skalkou započali budovat mohylu na památku Rudolfovi
Olšovskému (1919-43) a Bohumilu Strnadelovi (1921-43), kteří jako účastníci protinacistického odboje byli v r. 1943 popraveni ve Wroclawi. Každoročně se zde scházeli skauti
ve výroční den osvobození a každý položil na mohylu kámen. Po 17 letech mohyla dosáhla výšky tří metrů. V letošním roce YMCA-skauti umístili na vrchol mohyly dubový kříž
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s trnovou korunou z ostnatého drátu, čímž mohyla nabyla podobného vzhledu jako její
„starší sestra“, známá skautská mohyla na Ivančeně. Až půjdete kolem, přiložte svůj kámen. Připomínáme si tak památku těch, kteří obětovali to nejcennější – život.
D.Říčan
PS Ke skalce se dostanete od Kletenské přehrady. Pohořskými kopci a lesy ve směru
k Mankovicím a Odrám vedou pouze dvě cesty, horní a dolní. Půjdeteli horní cestou asi
2km, nelze se tomuto místu vyhnout.

Den Země v Bartošovicích
aneb
„ Od vajíčka k mláděti “
Ve čtvrtek 25. dubna 2013 navštívily děti 5. třídy Základní školy v Suchdole nad Odrou
se svou třídní učitelkou záchrannou stanici v Bartošovicích.
Exkurzi stanice předcházela prohlídka okolí místního zámku, během níž jsme obdivovali
upravenou zámeckou zahradu. Naučná stezka nám nabídla bližší seznámení s přírodou
zemědělské krajiny a nivy řeky Odry s mokřady, rybníky a lesy, se zástupci rostlinných a
živočišných druhů v daném území a v neposlední řadě s historií a památkami obce.
V záchranné stanici na nás čekala spousta zážitků a překvapení. Jde o zařízení zajišťující péči zraněným nebo jinak handicapovaným volně žijícím živočichům, ale věnují se
zde i ekologické výchově. Stanice také realizuje projekt návratu orla skalního do naší
země. Děti zhlédly spoustu naučně populárních informačních tabulí, přímý přenos
hnízdění ptáků prostřednictvím kamery, poučný byl i samotný výklad s exkurzí po stanici.
Ve venkovní expozici, věnované hlavně ptákům, jsme si vyslechli mnohdy smutné osudy
živočichů po vážných úrazech nebo držených v zajetí, kteří nemohou být vypuštěni do
volné přírody. U každé voliéry děti pomocí zrcadel odhalovaly tajemství hnízdící sovy
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pálené a jiných ptáků. Snad nám odpustí, že jsme jim takto zvědavě narušovali klid jejich
příbytků. V prostoru nedalekého rybníčka obehnaného vrbami / jako vystřiženém
z Ladových knížek / děti obdivovaly
čápy, volavky, husy. Jen vodníka
s dýmkou na vrbě jsme hledali marně. Během programu si žáci osvojili
informace z oblasti ekologie, etologie
a morfologie ptáků. Úspěšnému průběhu celého dopoledne přispělo krásné jarní počasí a odměna v podobě
výborné zmrzliny.
Třídní učitelka L. Vernerová

McDonald´s cup 2013

Dne 19. 4. 2013 se 9 chlapců z čtvrté a páté třídy vydali bojovat na první kolo celostátního fotbalového turnaje McDonald´s cup. Na
fotbalovém stadionu TJ Odry se sešlo 5 družstev, usilujících o postup do okresního semifinále. Hrálo se na polovičním fotbalovém hřišti,
7 hráčů + brankář a to systémem „každý
s každým“. V prvním utkání, které skončilo nerozhodně 1:1, jsme změřili své síly se ZŠ T. G.
Masaryka Fulnek. Střelcem jediného gólu našeho družstva se stal kapitán Ondra Kowalik.
Ve
druhém utkání turnaje jsme bez potíží porazili
výrazným rozdílem 7:0 ZŠ Komenského
Odry. Ondra Kowalik vstřelil 5 branek a Danek Foret dvě. Ve třetím utkání nás čekal
těžký zápas se ZŠ Komenského Fulnek. Kluci
si uvědomovali, že jedině výhra nás mohla
posunout do bojů v okresním semifinále. I
když jsme do zápasu šli naplno, podlehli jsme
silnějšímu družstvu ze základní školy J. A.
Komenského Fulnek 3:5. Všechny tři naše
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branky vstřelil opět Ondra Kowalik. V posledním utkání tohoto prestižního turnaje jsme
remizovali 2:2 a to se základní školou Pohořská Odry.
I v tomto utkání se střelcem
obou branek našeho družstva stal Ondra Kowalik.
I přes velkou bojovnost jsme skončili na 3. místě. Bohužel nám toto umístění
nestačilo na postup do okresního semifinále, ale i přesto jsem si užili krásné sportovní
dopoledne. Děkuji všem hráčům za reprezentaci naši školy.
Naši školu reprezentovali: Kowalik Ondřej, Krištof David, Foret Daniel, Jemelka
Jan, Maštalíř Martin, Šván Zdeněk, Mlčák Petr, Kozáček Vojtěch a Martinec Matěj.
Mgr. Aneta Hrabovská

VÝTVARNÝ KURZ
Školní klub naší základní školy pořádal VÝTVARNÝ KURZ pro žáky 1. – 5. třídy. Přihlášené dětí se sešly celkem 6 krát vždy po 2 hodinách, kdy se učily kreslit tužkou a uhlem
(např. kresbu ruky, stromu, profil portrétu nebo sedící postavu). Své zkušenosti jim předával pan Zdeněk Valchář – malíř a grafik, kterému moc děkujeme za ochotu, vstřícnost a jeho
čas, který věnoval naší škole. Děti se
zájmem kreslily podle předlohy a zadání svého učitele. Jejich práce pak
byly vystaveny na menší výstavě na
základní škole. Pro zájem z řad dětí
určitě v příštím roce tento kurz zopakujeme.
Ivana Tymráková
vedoucí školního klubu
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Okresní kolo biologické olympiády kategorie D

Lukáš Novotný – 2.místo
Dominik Pospěch – 6.místo
Vojtěch Kalíšek – 8.místo
Dne 10. 4. 2013 se konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D, kterého se účastnili žáci šestých, sedmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěž proběhla
stejně jako v minulém kole na ZŠ
Komenského 68 v Novém Jičíně.
Téma olympiády bylo stejné pro kategorii D i C, tedy Ekosystémy rybníků.
Olympiády se účastnilo 30 soutěžících z celého okresu a pouze 10
z nich se stalo úspěšnými řešiteli.
Mezi nimi byli i žáci naší školy: Lukáš Novotný získal 2. místo, Dominik Pospěch – 6. místo a Vojtěch Kalíšek – 8. místo. Děkujeme
za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu biologie.
David Šrom (BiO kategorie – C) a Lukáš Novotný (BiO kategorie D) – se se
svými výsledky probojovali do krajského kola biologické olympiády, ve kterém jim
budeme držet palce.
Mgr. Vendula Večerková
vyučující přírodopisu

Den Matek 2013
„Maminko, mámo, já tě mám rád, chtěl bych ti něco k tvému svátku dát…“
I tato písnička zazněla v neděli 12.května
2013 v kulturním domě, kde si děti spolu s p.
učitelkami připravily pro své maminky, ale i
tety a babičky krásné vystoupení plné písniček, básniček a tanečků.
Děti z Broučků přednesly básničku na uvítanou, zazpívaly anglickou písničku a zatančily
lidové a country tanečky.
Čtyři odvážní hoši zapískali na flétničky písničky a moc pěkně se jim to povedlo.
Kuřátka ztvárnila písničku „Když jde malý
bobr spát“ a básníčka také nechyběla.
Hvězdičky předvedly písničku s pohybem, rovněž básničku a zdramatizovaly písničku

16

Jitky Molavcové – Budulínek.
Sluníčka zazářila svými korunkami a žlutými střapečkami a zatančili s písničkou Sluníčko, sluníčko. A básnička? Ta samozřejmě také nechyběla.
Všem dětem se besídka náramně povedla a odměnou pro ně byl potlesk a úsměv na
tvářích snad každého dospěláka v sále.
Za kolektiv Mš Bc. Martina Hessková

Oslava Dne matek v DK Suchdol nad Odrou 12. 5. 2013 – vystoupení pohybových kroužků
V neděli 12. 5. 2013 popřály děti ze základní školy maminkám k jejich svátku svým tanečním vystoupením.
ZŠ a MŠ
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A nastává čas prázdnin …
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj
volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě,
že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního
sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň
rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od
sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace
apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky
nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma.
Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a
k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí
připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů,
požárů a jiných mimořádných událostí.
nprap. Dagmar Benešová
pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
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Traťový dělník utvořil další rekord
Sedmapadesátiletý traťový dělník ze Suchdolu nad Odrou, běžec, ultramaratónec, bruslař, zkrátka borec na dlouhé a ještě delší tratě na suchu i na ledě, snad ani nestárne
a stále dokazuje jak sobě, tak nám všem co jsou jeho tělo a jeho nezměrná vůle schopné dokázat. Po loňském zářijovém rekordu v pětiboji absolvoval v říjnu v Polské Poznani
svůj 199 životní maratón. Hned nato se vrhnul do přípravy na další rekord na ledě a v
průběhu zimní sezóny, kromě přípravy na suchu, nabruslil na zimních stadiónech v Novém Jičíně, Studénce a ostravské Sareze 180 tréninkových hodin. V předvečer pokusu o
rekord, při poradě se svým trenérem Janem Koperou prohlásil, že rekord pokoří i kdyby
měl na ledě vypustit duši.
V sobotu 30.
března 2013 v
rámci finálového dne amatérské hokejové
soutěže,
který uspořádal Hokejový
klub Nového
Jičína,
tedy
obul opět své
dlouhé
nože
a v 9:10 hod.
vyrazil na 50
km.
dlouhou
ledovou trať. A
vyrazil tempem
přímo vražedným. V průběhu 15 min. ujel neuvěřitelných 46 kol (1 kolo 137 m.) což činí 6 km. 302 m. Po hodině
jízdy to bylo 179 kol = 24 km. 523 m. Tato skutečnost byla ovlivněna jednak Karlovou
poctivou přípravou, ale i nemalou měrou se na tom podílela kvalita ledu.
Když Karel Ligocki v r. 2011 utvořil svůj první rekord na 50 km trati, byla to přímo
hrůza. Přestože tehdy chladicí agregáty jely na plný výkon, venkovní letní teplota měla
za následek, že led byl měkky jako nanuk na sluníčku. Navíc před samotným pokusem
se konalo utkání starých gard, kterého se zúčastnil i trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamczik, a ledová plocha byla subtilními staříky doslova rozorána. Následná
úprava plochy rolbou nedokázala vyorané brázdy zarovnat, celá dráha byla rozmočená a
led nezamrzal tak jak by měl. Karlovy dlouhé nože, které jsou navíc o třetinu užší než
klasické kanady, se do ledu zarývaly jako nůž do másla a z utvoření rekordu byly doslova galeje.
Letošní březnové mrazivé počasí naopak kvalitu ledu neohrozilo ani v nejmenším
a pokusu o rekord předcházel trénink žáků, svěřenců trenéra Jaroslava Fleischmanna,
takže rovněž nehrozilo, že by po chlapcích zůstala ledová plocha v podobě pole po
sklizni řepy. Počáteční obavy, zda stávající rekord padne, byly ty tam. Vše tak bylo čistě
jen na Karlově fyzičce. V průběhu 2 hod. sice Karel z vražedného tempa trochu zvolnil,
nicméně ujetých 167 kol = 22 km 879 m ukazovalo, že hodnota nového rekordu bude
pod 2:10 hod. Zbývajících 19 kol Karel opět šlápl na plyn a vzdálenost 2 km 603 m ujel
za 7:10,13 min. Když protnul cílovou pásku 50 km závodu, stopky se zastavily v čase
2:07:10,13 hod. Tuto skutečnost potvrdil komisař pelhřimovské agentury „Dobrý den"
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pan Ing. Michal Jurečka. Borec a nezmar Karel Ligocki tak opět předvedl svou vražednou a vtíravou touhu zdolávat a překonávat nemožné. Tento nový Karlův úspěch je jeho
již v pořadí 13 rekord zapsaný do české Guinnessové knihy rekordů. Čapku dolů před
jeho výkony. Tady je na místě taky poděkování jeho zabezpečovacímu týmu. Trenéru
Janu Koperovi, pomocným trenérům Petru a Denisovi Veselským, vodiči a zároveň fotografovi Lukáši Dostálovi. Dále pak vodičům dorostencům - svěřencům trenéra Kamila
Glabazni, ledaři a brusiči Petru Bajerovi, pořadatelům akce manažerovi HC NJ Milanu
Urbanovi, místopředsedovi hokejového klubu Nový Jičín Lubomíru Furmánkovi a všem,
kteří přišli Karla Ligockého v jeho úsilí podpořit.
Jan Kopera

1. RC Rally Suchdol nad Odrou
20. dubna se v areálu Sokolák uskutečnil první závod sezóny ze seriálu RC Rally Moravia Cupu – rádiem řízených modelů aut v měřítku 1:10. Počasí bylo chladné a větrné.
Velké obavy z deště, který by zneprůjezdnil velkou část připravené tratě, se nakonec nenaplnily.
Na start se postavilo přes třicet jezdců se svými vozy a uskutečnili za celý den celkem
devět rychlostních zkoušek. Bojovalo se ve čtyřech kategoriích. Nejpočetnější byla kategorie „Absolutní pořadí“,
ve které jedou všechny
posádky. Další kategorie
„Rally Classic“ je omezena
použitím jednoho typu
pneumatik. Pro nejmenší
jezdce
byla
kategorie
„Rally Academy“ do 10 let.
A nakonec kategorie „Týmová soutěž“.
Domácí jezdci ze stáje
„Moribundus RC Rally Team“ se umístili v kategorii
Classic na 1. místě Ondřej
Klich, (celkově 6.), na 3. místě Jiří Klich, (celkově 13.) a na 9. místě Petr Hlaváček, (celkově 31.). V týmové soutěži obsadili 4. místo. Kompletní výsledkové listiny jsou uvedeny
na webových stránkách soutěže www.moraviacup.cz.
Všem, kteří se na přípravách i hladkém průběhu závodu podíleli, by chtěl tým Moribundus poděkovat. Také děkujeme Městysy Suchdol nad Odrou za poskytnutý příspěvek na
materiální přípravu tratě a ceny pro soutěžící.
Věříme, že se závod líbil i divákům, a proto se budeme snažit uspořádat příští rok druhý
ročník této soutěže opět v Suchdole nad Odrou.
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KULTURNÍ DŮM V SUCHDOLE NAD ODROU
"PLNÝ OBRÁZKŮ KONÍ A HŘÍBAT" už po čtvrté
Srdečně vás zveme na výstavu dětských prací, které dorazily z celé republiky do Suchdolu nad Odrou v rámci IV. Ročníku dětské soutěže WESTERN a KONĚ OČIMA
DĚTÍ, tentokrát vyhlášené na téma koňská pošta „PONY EXPRESS“.
Děti mohly namalovat cokoli, co se daného tématu týkalo: westernová pošta, jezdci Pony Expressu, předávka pošty Pony Expressu, pohlednice Pony Expressu, poštovní
schránka, dopisnice, westernový areál, koně a vybavení pro koně, westernové sedlo, uzdečka, ostruhy… informace k tématu mohly děti získat na www.ponyexpress.cz .
Hotové obrázky pak stačilo jen podepsat a zaslat na adresu Western klubu do Suchdolu
nad Odrou.

Ve IV. ročníku se nám sešlo opět neuvěřitelných 535 výtvarných prací, do
soutěže se zapojilo přes 150 tříd MŠ a ZŠ. Z těchto výtvarných prací bylo do semifinále vybráno 65 nejlepších prací a z těch ve finále bude vyhodnoceno jako nejlepší
18 prací, které budou odměněny cenami. Všechny děti, které postoupily do semifinále,
budou odměněny bez ohledu na konečné umístění dárkem a diplomem. Výherci se mohou těšit na kreslicí tablety, ebook čtečku, VIP vstupenky do Šiklandu, mobil
s fotoaparátem, výtvarné potřeby a společenské hry, výtvarné sady, knihy, sady pastelek a barev, sportovní náčiní a další ceny.

Finále soutěže, spojené s výstavou výtvarných prací, se uskuteční dne
8.6.2013 ve 13 hodin v rámci WESTERNOVÉHO DĚTSKÉHO DNE
v Kulturním domě v Suchdole nad Odrou.
Vyhlašování soutěže se bude prolínat s westernovým doprovodným programem, kterým
nás bude provázet známý moderátor Luki Lukeš. V programu uvidíme westernovou
show skupiny BLACK&BROWN z Karviné a ukázky tanců dětí ze ZŠ Suchdol nad Odrou a Mankovic. Děti se budou moci zapojit do soutěží o ceny v lukostřelbě, hodu lasem
nebo kroužky na kravičky, sestřelování špalíků bičem, v šipkách, v hodu podkovou, které budou probíhat v režii skupiny BLACK&BROWN a v Paintballu pod vedením Z.
Kuchyňky. Ani letos nebude chybět vození dětí na koni a v bryčce.
Na akci srdečně zvou rodiče s dětmi pořadatelé z Western klubu o.s. Suchdol n/O.
Děkujeme našim sponzorům, kteří tuto výtvarnou soutěž podpořili:
Městys Suchdol nad Odrou, Tiskárna REGE, PAMET s.r.o., DOBRODĚJ - TVOŘIVĚ
A HRAVĚ, ASAMPO s.r.o., AGROSUMAK, a.s., Vydavatelství FRAGMENT, časopis
KONĚ & HŘÍBATA, ŠIKLAND a.s., jezdci Pony Expressu, přátelé WESTERN
KLUBU o.s., portál Kudy z nudy, www.severni-morava.cz
L. Tošovská
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Výstup na Ivančenu 20. 4. 2013
Tuhle sobotu se jako každý rok konal tradiční výstup k mohyle Ivančeně, abychom mohli vzdát
hold skatům popraveným po 2. sv. válce.
Ivančena se nachází kousek pod vrcholem
Lysé hory. Ze Suchdola jsme se vydali vlakem před sedmou ranní do Ostravy a poté
pokračovali do Frýdlantu nad Ostravicí, odkud jsme zahájili asi 2,5 hodinový výšlap
nahoru. Počasí nám bohužel moc nepřálo,
bylo zataženo, ve vyšších polohách byla mlha a u vrcholu Lysé hory ležel ještě sníh.
Kopec jsme zvládli, položili jsme naše kamínky k dalším a vydali se zase dolů. Cestou
zpátky jsme si stihli zahrát i koulovačku. I
přes malou účast (pouze jedno vlče) a ne zrovna přející počasí to byla vydařená akce!
Lenka Bardoňová

Bruslařský trojboj
V sobotu odpoledne 27. 4. jsme se sešli na sokolském hřišti. Čekal nás závod ve třech disciplínách, překážkové dráze, slalomu a rychlojízdě. Jako první byla překážková dráha, která se skládala z několika překážek jako míření na cíl, obkroužení kuželu, slalomu, podjezdu. Po malé oddechové přestávce byl slalom, který nebyl tak dlouhý jako ostatní jízdy. Jako třetí nás čekala rychlojízda jenž se skládala ze tří kol kolem sokolského hřiště. Po náročném závodu jsme si všichni oddechli u opékání párků, klábosení, střelbě z luku, slacklinu.
Petra Šromová
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Skřivánci v Itálii ♫
Rok se s rokem sešel a nastal čas odletu Skřivánků do Itálie za našimi kamarády – členy dětského pěveckého sboru Coro I. C. Don Rinaldo Beretta Paina di Giussano.
V sobotu 4. května přistál před Kulturním domem Suchdol nad Odrou náš autobus Jardobus a po uložení zavazadel, dětí, plyšáků a dospělých jsme vyrazili směr Itálie.
Ahoj mami, tati, uvidíme se za týden …..
Cesta nám rychle uběhla a už jsme přijížděli ke škole, kde na nás čekala spousta lidí.
Po velmi vřelém přijetí jsme se rozjeli se svými novými rodiči a sourozenci domů. Rychle
vybalit kufry a už jsme byli opět ve škole na slavnostní večeři na uvítanou.
Týden plný nevšedních zážitků, zajímavých setkání a plný hudby utekl jako voda. Naši hostitelé pro nás připravili
skvělý program. Cestovali jsme
vláčkem národním parkem Monza,
pluli lodí po jezeře Como, funěli při
šplhání do hor Montevecchia, stáli
na prknech, která znamenají svět,
při exkurzi v mini divadle a také zbyl
čas na nakupování v obchodním
centru. Nezapomenutelný zážitkem
byla večeře v pizzerii. Každý z nás si
pod dohledem mistra připravil sám
svou pizzu. Mňam, byla „buona“. Na
úterý jsme přijali pozvání Konzulátu
ČR v Milánu a strávili celý den
v tomto městě. Díky návštěvě mrakodrapu jsme z výšky 161 m (39. poschodí), kam nás vyvezl výtah za 34 sekund, viděli
město z ptačí perspektivy. Jak jinak? Vždyť jsme Skřivánci. Odpoledne jsme si vyrazili
do přírodovědného muzea a večer jsme pro Spolek krajanů a přátel ČR žijících v Milánu
u příležitosti státního svátku 8. května uspořádali téměř hodinový koncert zahájený českou státní hymnou.
Během týdenního pobytu jsme se představili italskému publiku na pěti koncertech. Kromě již zmíněného koncertu v Milánu se další konaly ve městech Paina, Meda,
Lazzarreto a Barlassina, a to v kostele i v koncertních sálech. Na koncertech jsme vystupovali společně s dalšími italskými sbory a orchestry. Každá naše skladba byla vždy
odměněna bouřlivým potleskem a při závěrečné písni, kterou byla italská skladba „Con
te partiro“, posluchači vstávali a zpívali společně s námi. Zněla slova uznání a chvály,
což potěšilo všechna naše srdíčka.
Na týden se z nás tak stali Italové. Snídali jsme i biscotti, oběd byl al sacco a
večeřeli jsme menu o čtyřech chodech: la pasta, l´insalata, il carne con il pane a il dolce
jako sladká tečka. Koncerty začínaly ve 21 hodin, spát se chodilo kolem půlnoci a zdravili jsme se „Ciao, come va?“A když nastal problém s komunikací, pomohl „google“.
Společné páteční setkaní ve škole bylo ve znamení loučení a následující sobotní ráno bylo uplakané, přestože krásně svítilo sluníčko. Slzičky, objetí, předávání dárků…
Ci vediamo l´anno prossimo.
Mgr. Zuzana Šimůnková, sbormistryně
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Všichni Skřivánci si tento týden, který byl odměnou za celoroční práci ve sboru, užili plnými doušky. Už teď se těšíme na jaro 2014, kdy proběhne náš šestý společný reciproční týden s italskými dětmi, tentokrát v Suchdole nad Odrou.
Skřivánci opět ukázali, že jsou partou fajn malých i větších lidiček se společnou zálibou,
jakou je sborový zpěv.
Děkujeme Skřivánkům za vzornou reprezentaci Suchdolu nad Odrou, Jeseníku nad Odrou, Nového Jičína i ČR.
Děkujeme také těm, kteří cestu sboru finančně podpořili: Městys Suchdol nad Odrou,
Pamet, spol. s r. o. Suchdol nad Odrou, Sdružení rodičů při ZŠ Suchdol nad Odrou a
Obecní úřad Jeseník nad Odrou. Dárky pro italské děti věnovala RBP, ředitelství Ostrava.
Pokud máte doma dítě, které rádo zpívá, chce poznat partu fajn dětí a cestovat, přiveďte
ho mezi nás. Rádi uvítáme nové členy! (Kontakt: Zuzana Šimůnková, tel: 737 446 360)

Všechny své příznivce a kamarády zveme
na

Letní koncert ke Dni hudby
21. června 2013 v 18:00
Evangelický kostel Suchdol nad Odrou
Účinkují:
DPS Skřivánek a jeho přípravná oddělení Vrabčáci Suchdol nad Odrou,
Berušky Jeseník nad Odrou a Sedmikráska MŠ Suchdol nad Odrou.
Jako host vystoupí Smíšený pěvecký sbor Komenský Vítkov.

Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Duben r. 1913
Dle rozhodnutí obecního výboru z 4. 4. byl Franz Münster č. 94 přijat jako obecní cestář
s denní mzdou 2,40 K v letních měsících a 2 K v zimních měsících.
Na stejném zasedání schválil obecní výbor částku 50 K jako cenu za výstavu dobytka
v Novém Jičíně v září 1913.
Dle zasedání obecního výboru z 4. 4. je soukromými zájemci vyrobený most u č. 26 (naproti domu Pavel Bechný, do té doby zde byl pouze brod) zahrnut do správy obce.
Ředitel G. A. Thal opětovně onemocněl a byl úspěšně operován v sanatoriu Klein
v Moravské Ostravě. Vyučování je zajištěno suplováním, a sice pod dobu tří týdnů. Po
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uplynutí této doby nastoupí ředitel Thal opět do služby (ředitel školy Gustav Adolf Thal, r.
1905 bylo mu uděleno čestné občanství Suchdolu).
Na jaře tohoto roku založil rolník Josef Nitschmann (patrně čp.180) sad o 250 ovocných
stromech. Současně je Kletenský potok majiteli sousedních pozemků po celé délce osázen stovkou švestek.
23. 4. zemřel po delší nemoci ve věku 64 let bednářský mistr Josef Kunert (čp. 155 Býma). Byl také trhovým komisařem a pečovatelem ve špitálu. (Trhový komisař se staral o
průběh dvou výročních trhů, které se odbývaly v Suchdole na ulici dnes Sokolovské.
Špitál se říkalo tehdy poslednímu domu na výpadovce na Hl. Životice čp. 240 dnes Ota
Bechný. V jiných obcích by se tomuto domu říkalo obecní pastouška. V Suchdole byl špitál taktéž pro zaopatření nejchudších, tento objekt z r. 1905 byl však na slušné úrovni a
zasloužil si tohoto titulu. Pečovatel Jos. Kunert jej měl téměř přes cestu). První funkci
převezme po něm stolař Josef Stach, druhou a také pohřební vůz jeho syn Franz Kunert.
27. 4. se konalo zasedání okresního volebního výboru, na kterém se jako volební kandidát všeobecné kurie představil státní drážní rada ing. Rudolf Jung z Jihlavy a poslanec
zemského sněmu Heinrich Fritsch (čp. 126 pozdější senátor ČSR 1919-22) podal podrobnou zprávu o činnosti.
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky "Gedenkbuch" - D.Říčan

Zapomenutý voják Josef Vašica
Josef Vašica se narodil 6. 9. 1918 v Moravské Ostravě v rodině Františka a Anny Vašicových původem z Tísku u Bílovce. Rodina se v roce 1928 přistěhovala do Suchdolu nad Odrou, kde otec František pracuje
jako strojmistr v lokomotivním depu. Matka
Anna byla ženou v domácnosti. Kromě syna Josefa měli manželé Vašicovi i dceru
Annu. V roce 1938 se tato česká rodina
stěhuje před obsazením Sudet německým
vojskem do Frýdku, kde je otec po celou
dobu války i nadále zaměstnán na dráze.
Do Suchdolu nad Odrou se Vašicovi opět
vracejí až po osvobození. Bydlí v domě č.p.
338, kde jsou úředně hlášeni od 9.9.1945.
Josef Vašica postupně absolvuje obecnou
školu, poté reálné gymnázium v Novém
Jičíně a Vojenskou akademii v Hranicích,
kde je v roce 1938 vyřazen v hodnosti poručíka pěchoty a nastupuje službu u svého
kmenového útvaru – pěšího pluku 32. Po
záboru Sudet nacistickým Německem tajně
odchází dne 17.8.1939 z Frýdku přes hranice okupované vlasti do Polska, kde
2.9.1939 v Krakově vstupuje do první československé zahraničí vojenské jednotky,
tzv. Československého legionu, pod vedením npor. Jiřího Krále (rodáka z Polanky nad
Odrou) a poté velitele pplk. Ludvíka Svobody.
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Po porážce Polska byl spolu s ostatními vojáky v roce 1940 zajat a internován
v Sovětském svazu, odtud se 3. 9. 1940 lodním transportem dostává na Střední východ
– do Palestiny. Do přístavu Haifa připlouvá 5. 9. 1940 z tureckého přístavu Mersinu polskou lodí „Warszawa“ s prvním transportem československých vojáků, internovaných
v SSSR, transport se skládá celkem z 72 osob, z nichž je 35 důstojníků. Dalšího dne nastoupil do služby a stává se velitelem 1. čety 2. roty Čs. pěšího praporu 11 – Východního (Czechoslovak Infantry Batalion No. 11 – East), jemuž velel pplk. Karel Klapálek.
S touto jednotkou se v roce 1941 zúčastnil bojů s proněmeckými francouzskými vojsky
v Sýrii a později obrany obleženého přístavního města Tobruk. Je zde povýšen do hodnosti nadporučíka. Jeho muži i on sám se aktivně účastní průzkumných hlídek
v předpolí. Po skončení obléhání Tobruku se npor. Josef Vašica se svou četou dostává
až do města Benghasi, když se od 17. 12. 1941 do 13. 1. 1942 účastní v rámci 2. pěší
roty pronásledování ustupujících německých a italských jednotek směrem na západ Afriky, přičemž plní úkol ochrany velitelství britského XIII. sboru. Dne 22. 2. 1942 je npor.
Vašica lehce raněn při výbuchu miny, i přes to své muže neohroženě vede dál. Za hrdinství a projevenou statečnost před nepřítelem za obranných bojů u Tobruku obdržel nadporučík Josef Vašica od Britů vysoké vyznamenání „British Military Cross“.
V březnu 1942 byly československé jednotky na Středním východě reorganizovány a od
22. 5. 1942 zajišťují čs. vojáci v rámci 4. britské protiletadlové brigády protivzdušnou obranu jako 200. čs. lehký protiletadlový pluk – Východní. Npor. Josef Vašica je velitelem 11. roty 502. praporu.
Postupně se připravuje přesun našich jednotek do Velké Británie. První transport dobrovolníků do RAF vyráží již 22. 10. 1942 (mezi nimi i suchdolští občané Jindřich Adámek a
Karel Křenek – pozdější letci RAF). Dne 5. 7. 1943 vyplouvá z egyptského přístavu Tewfik loď „Mauretania“, která má na své palubě 1322 československých vojáků, mezi nimi
je i npor. Josef Vašica. Loď připlouvá do anglického přístavu Liverpool 11. 8. 1943 a o
týden později se pak vojáci účastní v Wivenhoe slavnostní přehlídky, které je přítomen i
prezident Edvard Beneš a uděluje pluku za své působení na Středním východě „Čs. válečný kříž 1939“.
Npor. Josef Vašica se od října 1944 aktivně účastní bojů na západní frontě v řadách
Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii jako zástupce velitele 2. roty motorizovaného praporu a později se stává i jejím velitelem. Od 7. 10. 1944 bylo úkolem brigády obléhání francouzského přístavního města obsazeného Němci – pevnosti Dunkerque. Obléhací boje trvaly až do 9. 5. 1945, kdy byla velitelem pevnosti viceadmirálem
Friedrichem Frisiusem podepsána bezpodmínečná kapitulace.
Po německé kapitulaci se v květnu 1945 vojáci Čs. samostatné obrněné brigády
postupně přesunují do již osvobozeného Československa. Josef Vašica byl za svou
vojenskou činnost několikrát vyznamenán a povýšen do hodnosti majora. Po válce
působil v Olomouci, kde se oženil s Jarmilou Krumniklovou a za nedlouho se jim narodila
dcera Jarmila. Po únoru 1948 major Vašica stále více pociťuje, že nově budovaná Čs.
lidová armáda se snaží zbavit vojáků z povolání, kteří za války sloužili u jednotek
bojujících na západní frontě a jejich bojové zásluhy jsou znevažovány. Zanedlouho je
z armády propuštěn. Pracuje jako skladník na dráze a poté také jako stavební dělník u
podniku Dopravní stavby Olomouc. Tato profese ho nakonec zavede zpět na africký
kontinent do Libye, kde se podílí na výstavbě dálnic. Práce v těžkých klimatických
podmínkách se nakonec podepíše i na jeho zdraví a umírá …Další podrobnější údaje
z jeho vojenského i civilního života nám bohužel chybí. Josef Vašica, statečný voják a
vlastenec, muž, který neváhal bojovat za svobodu Československa, hrdina od Tobruku a
Dunkerque, kterému se po únoru 1948 jeho vlast odměnila po svém, je dnes téměř zcela
zapomenut. Naší snahou je dozvědět se o jeho osobě více a rádi bychom toho
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„zapomenutého“ vojáka připomněli ve válečné expozici našeho muzea. Za jakoukoliv
informaci, fotografie a pomoc od těch, kdo jste ho znali, Vám budeme moc vděčni.
Kontakty:
Tel. 556 770 104, 777 348 231
muzeum@suchdol-nad-odrou.cz
www.leteckemuzeum.eu
Za muzeum městyse Suchdol n.O. - Petr Bartošík
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USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 22.4.2013 v 18.00 hod. v DKT
20. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) Zprávu o činnosti rady městyse mezi 19. a 20. zasedáním zastupitelstva městyse
c) Zprávu finančního výboru ze dne 15.4.2013
d) informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu v období 1 – 3/2013
e) podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Pavla Holiše, bytem Nábřežní 153/16, 742 35 Odry
20. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Ivu Žitníkovou a Ivanu Tvarůžkovou a zapisovatelkou Ivu Hrabovskou
20. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 20. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
22.4.2013 v 18.00 hodin v DKT
2
b) prodej parc.č. 1832/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m v k.ú. Suchdol
2
nad Odrou do vlastnictví firmy Agrosumak a.s., za cenu 100,- Kč/m + náklady řízení
c) prodej části pozemku parc.č. 2/1- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře do
2
2
200 m v k.ú. Kletné do vlastnictví manželů Černochových, a to za cenu 72,- Kč/m +
náklady řízení. Přesná výměra po zaměření geodetem.
2
d) prodej parc.č. 1675/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m a
2
parc.č. 1675/2 ostatní plocha o výměře 193 m v k.ú. Suchdol nad Odrou do vlastnic2
tví manželů Lochových, a to za cenu 72,- Kč/m + náklady řízení.
e) uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2/13-4771 mezi budoucím darujícím Městysem Suchdol nad Odrou a budoucím obdarovaným Povodím Odry s.p., jejímž předmětem je budoucí darování části parcel č.
2
505/2 o výměře 400 m
2
505/4 o výměře 637 m
2
505/6 o výměře 320 m
2
505/7 o výměře 480 m
2
1151/1 o výměře 105 m v k.ú. Kletné. Všechny parcely jsou v katastru nemovitostí
vedeny jako vodní plocha a tvoří ucelený komplex vodní nádrže Kletné. Dle zpracovávané dokumentace ke stavbě „VN Kletná – rekonstrukce, stavba č. 4771“, dojde
k trvalému záboru části parcel. Přesná výměra bude známa po dokončení rekonstrukce a zaměření stavby geodetem.
f) rozpočtové opatření č. Z1 takto:
Příjmy
1.746,00 tis. Kč
Financování
333,00 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši 2.079,00 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

tj. celkem 45.972,28 tis. Kč
tj. celkem 2.216,99 tis. Kč
tj. celkem 48.189,27 tis. Kč

2.079,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
2.079,00 tis. Kč

tj. celkem 31.856.97 tis. Kč
tj. celkem 16.332,30 tis. Kč
tj. celkem 48.189,27 tis. Kč

g) poskytnutí finančního daru na činnost roku 2013 Sjednocené organizaci nevidomých
a slabozrakých, oblastní pobočky v Novém Jičíně, IČ 65399447, ve výši 1.000,- Kč
včetně znění darovací smlouvy.
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h) poskytování materiálu pro soukromé části kanalizačních přípojek formou kupních
smluv ve výši 1,- Kč, a to počínaje dnem 22.4.2013
i) poskytnutí finančního daru Western klubu, o.s., IČ 22841946, ve výši 10.000,- Kč na
úhradu správního poplatku na územní rozhodnutí projektu: „Realizace westernového
zázemí“, včetně znění darovací smlouvy. (Správní poplatek je příjmem dárce)
20. 4. Zastupitelstvo městyse n e s o u h l a s í
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. c) a d) stavebního zákona s pořízením změny Územního plánu obce Suchdol nad Odrou.
20. 5. Zastupitelstvo městyse o d k l á d á
a) podaný návrh na pořízení změny územního plánu pana Pavla Holiše, bytem Nábřežní 153/16, 742 35 Odry do doby pořízení nového územního plánu.
20. 6. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) usnesení č. 4.4.a) ze zasedání zastupitelstva městyse dne 28.2.2011 ve věci delegování zástupce městyse při jednáních na Valných hromadách společnosti
ASOMPO, a.s.
20. 7. Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako zástupce městyse
pro výkon všech práv akcionáře Ing. Richarda Ehlera, nar. 18.10.1967 bytem Suchdol nad Odrou, Kletné 35.
Delegace zástupce městyse, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech
práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném dle
následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných
nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 30.9.2014 nebo odvoláním zastupitelstvem městyse před uplynutím termínu
uvedeným v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném
rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Ivě Hrabovské nar. 23.12.1963, bytem Suchdol nad Odrou, Komenského
453
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Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318
Nabízíme k prodeji dům na Komenského ulici
č.p. 427 v Suchdole nad Odrou. Dům je v katastru
nemovitostí zapsán jako rodinný, ale má charakter
domu bytového. Patrový BD je podsklepený, se třemi
bytovými jednotkami, využitelným podkrovím a nebytovým prostorem. Bližší informace k prodeji podá
Jana Poštová – správa bytů, tel. 556 770 109
Ing.
Richard
Ehler
–
starosta
městyse,
tel. 556 770 102.
Pronajmu garáž v Suchdole nad Odrou na ulici
1. máje.
Bližší informace na tel. č.: 604 669 681
Prodám byt 3 + 1 v osobním vlastnictví v Suchdole nad Odrou.
Nachází se v klidné lokalitě v nově zatepleném domě.
Jsou zde nová plastová okna, rekonstruovaná kuchyně, koupelna
i WC.
Vytápění je el. přímotopy + krbovými kamny.
Cena k jednání je 900 000 Kč.
Kontakt: 605 128 617
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Úřad městyse Suchdol nad Odrou
www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz

Starosta

Ing. Richard Ehler

556 770 102

ehler@suchdol-nad-odrou.cz

Místostarostka

Iva Hrabovská

Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Helena Richtáriková

Finanční odbor – vedoucí

Zdenka Bergerová

556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 108

bergerova@suchdol-nad-odrou.cz

Správa bytů a pokladna

Jana Poštová

556 770 109

postova@suchdol-nad-odrou.cz

Hlavní účetní

Jitka Jurkovičová

Matrika
Czech POINT

Radomíra Ješková

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 106

jeskova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 107

graclik@suchdol-nad-odrou.cz

Petr Bartošík

556 770 104

bartosik@suchdol-nad-odrou.cz

Klub kultury

Miloslava Klichová

Penzion Poodří

Monika Žitníková
Stanislava Tvarůžková

556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643

penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz

Čistírna odpadních vod

Bc. Lucie Maráková

702 020 302

Dům s pečovatelskou službou

Libuše Pazderová

733 335 331

Pracovní doba úřadu městyse
Po - St
Út - Čt
Pá

Pracovní doba stavebního úřadu

8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
8:00 – 11:30
12:00 – 15:30
pro veřejnost zavřeno

Po – Út
St – Čt

pracoviště Kunín
pracoviště Suchdol nad Odrou

Věra Dorazilová

Knihovna

knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
Výpůjční doba knihovny
Po
14:00 – 18:00
Čt
15:00 – 19:00
Suchdolský zpravodaj, měsíčník
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
Redakční rada: Ing. R. Ehler, I. Hrabovská, R. Ješková
č. 5/2013 vydáno 25. května 2013 nákladem 1000 výtisků
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