Rychlý zásah suchdolské jednotky požární ochrany zabránil rozsáhlým škodám
při požáru, který v nové budově na Sokoláku způsobil úder blesku ve středu
10. července. Opět se prokazuje užitečnost akceschopné místní hasičské jednotky v městysi. I když další jednotky přijely také velice rychle, v té době už naši
hasiči několik minut pracovali – a u požáru hraje roli každá minuta. Díky, hoši!

Kalendárium městyse
17.06. Společná schůze finančního výboru a rady městyse
20.-21.06. Den zemědělství v Poodří – v areálu Sokolák se konala akce, určená školám,
ale v odpoledních hodinách také veřejnosti. Návštěvníci se mohli seznámit
s činností zemědělců, prohlédnout si model farmy, živá domácí zvířata, zemědělskou techniku, ukázky práce s koňmi, ukázku agility. K ochutnávce bylo připraveno mnoho druhů výrobků především z mlékáren, ale i z dalších potravinářských provozů. Pro děti byly také připraveny soutěže o zajímavé ceny. Akci
uspořádala Místní akční skupina Regionu Poodří ve spolupráci s Agrosumakem,
městysem a dalšími partnery.
24.06. Zasedání zastupitelstva městyse
25.06. Valná hromada dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří na zámku
v Bartošovicích
26.06. Kontrolní den zkušebního provozu ČOV
27.06. Pracovní schůzka s firemním poradcem banky k projednání podmínek refinancování úvěru na kanalizaci a k financování zateplení budovy základní školy
28.06. Slavnostní rozloučení představitelů městyse a vedení školy s vycházejícími žáky
9. třídy. Akt se konal v obřadní síni za přítomnosti rodičů.
29.06. Cyklistický závod Slezského poháru amatérských cyklistů Memoriál Aloise Dohnala, který se tentokrát jel jako mistrovský závod. Pro více než 160 cyklistů byla
připravená tentokrát trať s náročným výškovým profilem, která závodníky zavedla do Mankovic, Vražného, na Veselí, do Oder a na Pohoř. Účastníci si pochvalovali především výbornou organizaci závodu, poděkování patří desítkám lidí,
kteří se na ní podíleli.
02.07. Seminář pro starosty a účetní k problematice nakládání s odpadními vodami,
kanalizací a čistíren odpadních vod se konal ve Studénce.
05.-07.07. Ve sportovním areálu se konalo mezinárodní mistrovství Českého klubu německého ovčáka ve sportovní kynologii. Účastnili se nejen psovodi z ČR, ale také závodníci ze Slovenska, Belgie a velké Británie. Opět je třeba zdůraznit, že
celá akce byla perfektně pořadatelsky zajištěná.
08.07. Schůze rady městyse
10.07. Pracovní schůzka s technickým dozorem a stavbyvedoucím k některým otázkám
nově postavené kanalizace a ČOV.
10.07. Odpolední bouře způsobila problémy občanům i městysi. Následkem blesku
vznikl požár nové budovy skladovacího objektu na Sokoláku, který byl naštěstí
ihned zpozorován a nahlášen hasičům. Díky vzornému zásahu několika jednotek hasičů, z nichž první byli na místě naši suchdolští, se oheň neměl šanci rozšířit a vzniklá škoda není příliš velká. Budova je pojištěná, takže platí dvojnásob,
že kdo je připraven, není překvapen!
12.07. Proběhlo otevírání obálek s nabídkami na technický dozor při zateplování budovy ZŠ na zakázku malého rozsahu. Doporučení komise bude předmětem jednání rady městyse.
14.07. Suchdolské ochotnické divadlo PODIV zahrálo v Bartošovicích svou hru Nejlepší
parník mého života.
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Rada městyse informuje
Rada městyse se sešla na své 57. schůzi v pondělí 17. června. Nejprve na společné
schůzi s finančním výborem zastupitelstva městyse byly projednány otázky hospodaření
městyse za prvních pět měsíců roku 2013, příprava rozpočtového opatření Z2 pro zasedání zastupitelstva městyse. Oba orgány se zabývaly také návrhem závěrečného účtu
městyse za rok 2013 a účetní závěrkou za totéž období.
Na pokračující samostatné schůzi rady pak byl projednán program nadcházejícího zasedání zastupitelstva. Dále rada prodloužila automaticky nájemní smlouvy na byty městyse
nájemníkům, kteří plní své závazky. Rada dále podle evidence žadatelů o byt stanovila
pořadí k přidělení uvolněného bytu v č.p. 192 s tím, že nejprve bude v bytě provedena
rekonstrukce. Rada dále projednala znění a schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi
společností EKO-KOM, a.s. Praha a Městysem Suchdol nad Odrou, předmětem smlouvy
je bezplatné užívání sběrných nádob na separovaný odpad. Rada také schválila další
poskytování prostor pro pedikúru v DPS stávající provozovatelce služby. Dále rada projednala znění a schválila uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi
společností Revenge, a.s. Praha a Městysem Suchdol nad Odrou, předmětem smlouvy je
sběr oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů umístěných v městysi. Rada dále
projednala žádost ředitele ZŠ o souhlas s poskytováním dotované stravy (oběda jen za
úhradu potravin) pro děti účastnící se příměstských táborů organizovaných školou a žádosti vyhověla. Rada rovněž vzala na vědomí informaci, že Česká školní inspekce ani
Školská rada při Základní škole a mateřské škole Suchdol nad Odrou nepodaly podnět
k vypsání konkurzu na ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou podle školského zákona a automaticky prodlužuje pracovní poměr
řediteli Mgr. Tomáši Vindišovi na dobu určitou o dalších 6 let. Rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o plánovaných opravách a údržbě z vlastních prostředků školy
v době letních prázdnin. Rada dále podrobně projednala návrh zadávacích podmínek na
technický dozor při zateplování budovy ZŠ a rozhodla o vyhlášení výběrového řízení. Dále rada projednala a schválila znění Zadávací dokumentace stavby „Energetické úspory
základní a mateřské školy v Suchdole nad Odrou“ a schválila vypsání výběrového řízení
na podlimitní zakázku stavební práce podle zákona o zadávání veřejných zakázek formou užšího řízení, zveřejněním výzvy bez zaslání výzvy konkrétním uchazečům. Dále
místostarostka informovala členy rady o zapojení městyse do projektu města Nový Jičín
„Nový Jičín – vstříc sociálním službám“. Rada dále projednala a schválila návrh Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o provozování „Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou –
Sokolovská“ se společností SmVaK. Dále se rada zabývala žádostmi o odkup pozemků
okolo bytových domů na Kletném a vzhledem ke dvěma žádostem podaným na jednu
část pozemku rozhodla, že záměr bude projednán na zasedání zastupitelstva. Rada dále
3
schválila cenu stočného od 1. 7. 2013 na 32,02 Kč/m vč. DPH 21%. Dále rada projednala a schválila návrh Smlouvy o právu provést stavbu se společností WOOD CAPITAL
s.r.o. Brno, jedná se o přípojku nízkého napětí k chladírně sazenic nad kletenskou přehradou. Rada dále vyhověla žádosti Školy Ju jutsu Přerov o zproštění poplatku za pronájem kulturního domu – jedná se o letní školu pro děti.
Na své další schůzi, v pořadí již 58., se rada sešla 8. července 2013. Opět schválila prodloužení nájemních smluv bezproblémovým nájemníkům bytů městyse. Schválila přijetí
daru na rozvoj sociálních služeb. V souvislosti s kritickými výsledky hospodaření Penzionu Poodří rozhodla rada o reorganizaci, o zrušení pracovních míst provozáře v tomto zařízení a o odvolání dosavadní vedoucí z funkce z důvodu reorganizace. Zastupitelstvu
rada doporučuje zrušení organizační složky Penzion Poodří. Z úsporných důvodů nebudou již v penzionu pracovat pracovníci na trvalý pracovní poměr. Provozování penzionu

3

nepřeje především skutečnost, že v Suchdole a okolí skončily všechny velké stavby, které po několik předchozích let udržovaly penzion v zisku. S novým režimem provozování
se městys pokusí čelit ztrátám, aniž by musel rušit celoroční možnost ubytování.
Dále schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch SMP-NET
k zařízení, sloužícímu pro připojení nového rodinného domu na rozvod plynu.
Starosta dále informoval radu o některých aktuálních otázkách, například o probíhajících
výběrových řízeních na zateplení školy a na pořízení územního plánu nebo o přípravě
rekonstrukce hráze a odbahnění přehrady.
Rada městyse

Kanalizace – termíny k napojení na kanalizaci
Omlouváme se za technické nedopatření, kdy v minulém zpravodaji se pod tímto nadpisem objevil špatný text. Na webových stránkách městyse bylo vše v pořádku. Protože se
jedná o důležité informace, uveřejňujeme je znovu v aktualizované podobě:
Opakujeme informaci z květnového zpravodaje, že městys bude poskytovat materiál bezplatně pouze do 31.08.2013. Po tomto datu si každý zájemce o přípojku bude muset hradit všechny náklady ze svého.
Zároveň upozorňujeme, že po 30.11.2013 zahájí městys kontroly nakládání s odpadními
vodami u všech nemovitostí v dosahu nové splaškové kanalizace, které se do té doby na
tuto kanalizaci nepřipojí. Po vlastnících těchto nemovitostí budou vyžadovány doklady,
prokazující likvidaci odpadních vod v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že
bude zjištěno nakládání s odpadními vodami v rozporu se zákonem, podnikne městys
další kroky k dosažení nápravy. Výsledkem může být i pokuta, mnohonásobně převyšující nejen náklady na připojení.
Vyzýváme proto vlastníky všech nemovitostí, aby se neprodleně napojili na splaškovou
kanalizaci a předešli tak budoucím zbytečným problémům.
Neodkládejte sepsání smluv a stavbu přípojky na úplný konec srpna, vyhnete se návalům
žadatelů. Zároveň připomínáme, že léto je doba dovolených a také zaměstnanci městyse,
kteří zpracovávají agendu nových přípojek, mají nárok na dovolenou, při jejímž čerpání
bude provoz agendy přerušen. Abyste nechodili na úřad v takovém případě zbytečně, je
lépe si návštěvu předem dohodnout u p. Richtárikové na tel. 556 770 101.
Richard Ehler, starosta
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Nabídka pracovního místa
Městys Suchdol nad Odrou přijme zaměstnance na pozici

Technický pracovník provozu ČOV a kanalizace
Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, práce na plný úvazek
40 hod. týdně.
Předpokládaný nástup: 16. 9. 2013
Náplň práce:






provoz, kontrola a údržba ČOV, čerpacích stanic, kanalizačních sítí (splaškové i dosavadní jednotné)
zabezpečování odběrů a rozborů vzorků odpadních vod, evidence a vyhodnocování jejich výsledků
evidence a aktualizace rozhodnutí orgánů státní správy v souvislosti s nakládáním s odpadními
vodami
zajišťování a evidence dokladů o likvidaci odpadních vod domácností nepřipojených na splaškovou kanalizaci
odečty vodoměrů dle smluv o odvádění odpadních vod

Podrobněji k náplni práce na www.suchdol-nad-odrou.cz
Požadavky na uchazeče:









SŠ vzdělání v technických nebo chemicko-technologických oborech nebo vyučen s praxí
v uvedených oborech
řidičský průkaz sk. B - podmínkou
práce na počítači – Word, Excel (tvorba tabulek a grafů s výsledky provozu za kalendářní měsíc)
- podmínkou
schopnost orientace v rozhodnutích orgánů státní správy a v právních předpisech souvisejících
s oborem - podmínkou
základní orientace v technologii čištění odpadních vod
technický cit, základní znalosti principů fungování technických zařízení, schopnost provést základní údržbu technického zařízení (např. čerpadel, míchadel apod.)
časová flexibilita – podmínkou (pracovní doba není pevná, ale podle potřeby technologického
procesu vč. víkendů)
samostatnost

Nabídka:




platové zařazení dle platných právních předpisů v 7. – 9. plat. tř.
po zapracování osobní ohodnocení podle dosahovaných pracovních výsledků
umožnění průběžného vzdělávání v oboru

V případě zájmu o uvedené pracovní místo doručte na úřad městyse Vaše osobní údaje,
kontakty, přehled vzdělání a dosavadní praxe, a to nejpozději do 19. 8. 2013 do 11.30
hod. Uchazeči, kteří budou nejlépe vyhovovat stanoveným požadavkům, budou pozváni
na osobní pohovor, ostatní budou písemně vyrozuměni o nepřijetí.
Richard Ehler, starosta
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci červenci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí,
pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Jsou to:
Bendig Bedřich
Korbelová Marta
Melnarová Anna
Smolíková Anděla
Vojvodíková Marie
Spál Cyril
Holčák Josef
Matoušková Jaroslava
Žitník Zdeněk
Dohnalová Anna
Menšík Josef
Soviarová Marie
Volek Josef
Uhlíř Miroslav
Ježková Anna
Jaroňová Jiřina
Truksová Anna
Vilášková Eva Ing.
Valová Božena

Klub seniorů informuje:
Na přání mnoha seniorů pojedeme do Ostravy do národní kulturní památky „Vítkovické
železárny“.
14. 08. středa; odjezd 8.48 hodin vlakem (nádraží ČD). Začátek exkurze 10.00 hod., konec 12 hodin.
Zpět individuálně: 14.28, 15.22, 16.23 hodin
Vstupné 90 Kč – hradíme.
Nutně potřebuji znát přibližný počet zájemců – nad 20 přidělí druhého průvodce. Nahlaste do 9. 8. 2013 telefonicky 556 736 645, mobil 736 288 975 nebo vhodit lístek do
schránky bytu Jana Šedová, Sportovní 447.
Za Klub seniorů Jana Šedová
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Poplatky za odpad v městysi od 1. 7. 2013 zrušeny
Jak již bylo několikrát předem ohlašováno, zastupitelstvo městyse dne 24. 6. 2013 na
svém zasedání zrušilo obecně závaznou vyhlášku, na jejímž základě byl vybírán poplatek za odpad, a to s účinností od 1. 7. 2013. Důvodem k tomuto rozhodnutí je skuteč3
nost, že na území městyse bylo razantně zvýšeno stočné z 19 na 32,02 Kč za m a městys nemá žádnou šanci tuto cenu ovlivnit, protože je dána smlouvou o poskytnutí dotace
na stavbu II. etapy kanalizace. Zastupitelé proto chtějí zrušením poplatku za odpad občanům kompenzovat toto zdražení stočného.
Kdy, v jaké podobě a zda vůbec bude poplatek za odpad znovu zaveden, závisí na
mnoha okolnostech. Jednou z nich je vyhodnocení skutečného hospodaření na úseku
kanalizace a ČOV, kde není cílem městyse vytvářet zisk, ale jen poskytovat službu, tedy
stanovení reálné ceny stočného a její porovnání s cenou, nařízenou smlouvou o dotaci.
Pokud budou tyto ceny na stejné úrovni, není nutné kompenzovat a je namístě návrat
k poplatku za odpad nebo k jinému způsobu pokrytí nákladů na likvidaci komunálního
odpadu (některé obce např. nevybírají poplatek za odpad, ale navýšily na svém území
koeficient daně z nemovitosti).
Dalším faktorem jsou náklady na likvidaci odpadu v budoucnosti. V ČR se připravuje zásadní zvýšení poplatků za uložení odpadu na skládkách a upřednostňování spaloven
odpadu před skládkováním a to vše bude mít vliv na cenu, kterou obce platí za likvidaci
komunálního odpadu. Pokud dojde k radikálnímu zdražení, nebude ve finančních silách
městyse dotovat odpadové hospodářství a opět je namístě znovuzavedení poplatků za
odpad.
Pokud bude nutné poplatek za odpad znovu zavést, bude potřeba podrobně zvážit, zda
se vrátit k platbě „za hlavu“, kdy bez ohledu na množství produkovaného odpadu každý
občan platí stejnou roční částku, nebo zavést platbu „za nádobu“, kdy se platí podle velikosti a množství přistavených nádob k domu. Druhý způsob je spravedlivější a více nutí
lidi k třídění a bohužel některé „ekology“ taky k zakládání černých skládek, první způsob
je zase administrativně nesrovnatelně jednodušší.
Richard Ehler, starosta

Omezíme hluk v neděli obecně závaznou vyhláškou?
Na posledním zasedání zastupitelstva městyse padl návrh, že by městys měl vydat vyhlášku, kterou se zakáže používání hlučných strojů v neděli (sekačky, křovinořezy, cirkulárky, motorové pily apod.). K tomuto návrhu se rozvinula diskuse s mnoha argumenty
pro i proti regulaci hluku vyhláškou.
Nakonec jsme dospěli k tomu, že dříve, než se uchýlíme k vydávání dalších zákazů a
nařízení, kterých je republika i evropská unie více než plná, pokusíme se nejprve apelovat na vzájemnou ohleduplnost občanů městyse i uživatelů rekreačních objektů. Jsou
určitě zcela výjimečné situace, kdy je třeba práci provést urychleně, hrozí škody z prodlení a nezbývá, než pracovat s hlučnými stroji i v neděli, ale v naprosté většině případů
jistě lze vše naplánovat v pracovním týdnu a v sobotu.
Tímto činíme zadost výsledku diskuse zastupitelstva a žádáme občany i víkendové návštěvníky městyse, aby si své venkovní práce zorganizovali tak, že nebudou používat
své hlučné stroje v neděli. Bylo by skvělé, kdyby se tímto jednoduchým pravidlem řídili
všichni, a aspoň jeden den v týdnu jsme nemuseli nuceně naslouchat nepříjemnému a
obtěžujícímu vrčení a kvílení motorů, cirkulárek a podobných civilizačních výdobytků.
Richard Ehler, starosta
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Informace o rekonstrukci vodní nádrže Kletné 2013 - 2014
S ohledem na množící se dotazy jsme požádali Státní podnik Povodí Odry jako správce
o poskytnutí aktuálních informací k připravované rekonstrukci kletenské přehrady. Povodí Odry má ke dni uzávěrky tohoto zpravodaje zažádáno o vydání ohlášení udržovacích
prací a vodohospodářských úprav a o stavební povolení.

Součástí akce VN Kletné - rekonstrukce je:
 SO 01-oprava tělesa hráze: bourací a těžební práce, přeložka vedení NN, těsnící část, oprava vzdušného a návodního líce hráze, oprava koruny hráze a zábradlí, oprava osvětlení hráze, oprava beton. paty;
 SO 02 - vybudování patního drénu v patě vzdušného líce hráze;
 SO 03 – rekonstrukce bezpečnostního přelivu: rekonstrukce pro převedení průtoků do úrovně Q100 a převedení kontrolní úrovně povodňové vlny Q200; dále
bude provedena rekonstrukce skluzu přelivu;
 SO 04 – oprava objektu spodní výpusti:
o SO 041 - sanace betonu a dlažby,
o SO 042 - ocelové a kompozitní konstrukce,
o SO 043 - hradící a krycí konstrukce,
o SO 044 - potrubí,
o SO 045 - injektážní clona
 SO 05 - zařízení pro měření a pozorování: měření v objektu výpustí, výměna
vodočetné latě na návodním líci, měření na vyústění patního drénu, pozorovací
vrty
Časový harmonogram výstavby je naplánován od podzimu 2013 do konce roku 2014.
V návaznosti na rekonstrukcí hráze byl zpracován projekt VN Kletné - odbahnění zátopy
nádrže, jehož realizace je naplánována od podzimu 2013 do jara 2014.
K tomu ještě doplňujeme vysvětlení stávající nízké úrovně hladiny v přehradě. Příčinou
je příprava na extrémní srážky, které byly v době povodní hlášeny meteorologickou službou. Proto správce upuštěním přehrady preventivně vytvořil zásobní prostor. Našemu
okolí se předpovězené srážky nakonec vyhnuly (naštěstí), ovšem přehrada zůstala poloprázdná, následující suché období nezajistilo dostatečný přítok pro opětovné napuštění.
Nyní již zůstane hladina pravděpodobně na současné nízké úrovni, a to vzhledem
k potřebě odvodnění usazenin s blížícím se termínem odbahnění a rekonstrukce.
Richard Ehler, starosta
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6. ročník cyklistického závodu „Memoriál Aloise Dohnala“
Ač se to nezdá, tak v tomto roce proběhl již 6. ročník cyklistického závodu „Memoriál
Aloise Dohnala“ a to poslední červnovou sobotu 28. 6. 2013. Členové oddílu Cyklokramo Suchdol nad Odrou, v čele s Radkem Kramolišem si připravili pro tento ročník novou
a dosti náročnou trasu, která obsahovala nejen rovinky, ale taky dlouhé stoupání a prudké sjezdy. Okruh vedl přes Suchdol nad Odrou, Mankovice, Vražné, Hynčice, Veselí,
Odry, Pohoř, Kletné a zpět Suchdol nad Odrou. Cílem projeli cyklisté na vrcholku Pohoře.
Přestože v minulých dnech počasí závodníkům nepřálo, přece jen od brzkého rána nás
vítala obloha zalitá sluníčkem. Od ranních hodin se do Suchdolu sjížděli cyklisté všech
věkových kategorií.
Před zahájením vlastního závodu odjela delegace v čele se starostou městyse, Tomášem Dohnalem a několika cyklisty na místní hřbitov, kde jako pietní akt položili kytičku na
hrob pana Aloise Dohnala a minutou ticha uctila jeho památku. Po startu se závodníci,
kterých se sjelo kolem 140, rozjeli na trať v čele s doprovodnými vozidly a motorkami.
Kategorie A, B a C, jeli tuto trasu 3x a pro kategorie D, E, M a Ž to byly dva okruhy. Ohlasy ze strany závodníků byly velice kladné, nejen na vybranou trasu, ale také na organizaci, pořadatelsky zajištěné křižovatky a nebezpečné sjezdy (z Veselí a Pohoře), z toho
vyplývá, že jsme závod organizačně výborně zvládli.
Touto cestou chci poděkovat všem pořadatelům za vynikající pomoc při přípravě tohoto
závodu, za jejich obětavost a chuť svůj volný čas věnovat právě této akci. Restauraci
Centrum za vynikající občerstvení pro pořadatele a cyklisty a za poskytnutí prostoru
venkovní zahrádky, kde se konalo závěrečné vyhodnocení celého závodu.
Iva Hrabovská
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KYNOLOGIE V MĚSTYSI – ZKO SUCHDOL NAD ODROU
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉHO KLUBU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
2013 V SUCHDOLE NAD ODROU
Po třech letech se náš klub opět ujal pořádání vrcholné akce české kynologie a
Mistrovství republiky Německých ovčáků s mezinárodní účastí (MMČKNO). Tato velmi
prestižní soutěž se pořádá jednou ročně a účastní se jí pouze psovodi a psi, kteří splní
několik přísných podmínek účasti a pro které je čest zúčastnit se tohoto prestižního výcvikového závodu, ve kterém se závodí podle zkoušky mezinárodního zkušebního řádu
IPO3. Letos se mezi 54 nejlepších NO dostala i naše členka a obyvatelka našeho městyse Suchdolu nad Odrou Simona Černochová se svým celočerným Woltairem GájaNova, která se kvalifikovala díky složené zkoušce IPO3 z října 2012, kterou absolvovala
na 286 bodů (100,92,94) a které jsme všichni drželi palce.
Měsíce organizačních příprav vyvrcholily v pátek 5. července, kdy podle programu probíhaly ve sportovním areálu městyse prezence závodníků a tréninky. Ve 20:00
v místním kulturním domě proběhlo slavnostní zahájení za doprovodu státních hymen
reprezentovaných států, představení rozhodčích, hostů, kladečů a figurantů. Účastníky
mistrovství přivítal a popřál štěstí starosta městyse Ing. Richard Ehler. Na závod nakonec nastoupilo 47 závodníků, z toho jedna reprezentantka Slovenska, jeden z Belgie a
dva reprezentanti Velké Británie. Závodníci si poté vylosovali startovní čísla, která jim
určovala pořadí, ve kterém budou nastupovat na disciplíny stop, poslušností a obran tak,
jak bylo určeno v harmonogramu závodu.
V sobotu ráno již celé mistrovství odstartovalo, na stadionu disciplíny B – poslušnost a C – obrana. Pro oddíl A – pachové práce byly nakonec vybrány terény
v katastru obce Tošovice, kde to rozlohou luk i výškou terénu nejvíce odpovídalo požadavkům pro tuto soutěž. Ze stop, které jsou pro představu 600 kroků dlouhé s pěti úseky,
se čtyřmi lomy, třemi předměty a 1 hodinu staré, a u kterých se hodnotí přesné a ochotné stopování a označování předmětů, se někteří závodníci vraceli s velmi pěknými výsledky, ale i s výsledky poněkud horšími a bylo i několik velmi stop, které nebyly dostopovány. Nejlepší výsledek na stopě si odnesl Lukáš Kraus se psem Bady Anilorak s 99
body (maximálně se může zadat 100 bodů). Pes naší závodnice Simony Černochové
Woltair, který k favoritům úplně nepatřil, si v sobotu „vyčuchal“ šestou nejlepší stopu celého startovního pole za úžasných 96 bodů!!!
V sobotu večer byla pro všechny připravena večerní zábava pod širým nebem
ve sportovním areálu. Chtěli bychom poděkovat občanům městyse za shovívavost, jelikož si uvědomujeme, že jim venkovní večerní zábava nemusela dopřát klidného spánku.
Nedělní, ještě náročnější den, probíhal ve stejném duchu. Ti závodníci, kteří měli
v sobotu stopu, ukazovali své výkony na hřišti a naopak. Naší závodnici Simoně Černochové se po krásné stopě už tak nedařilo na place a po dvou chybách na poslušnosti si
odnesla 78b, z obrany pak 82b, což nakonec znamenalo 23. místo. Přesto ji moc gratulujeme a děkujeme, že reprezentovala náš klub a náš městys a popřejeme jí hodně elánu do dalšího závodění se svým bezesporu nejkrásnějším německým ovčákem celého
mistrovství. Celou soutěž vyhrál českobudějovický Martin Pejša se svým Katem Aritar
Bastet, druhé místo obsadil Belgičan Leemans Dirk s Gucci Du Triangle Magique a třetí
byl Jiří Štěpař s Enrico Bohemia Bells.
Celý závod končil kolem 17 hodin slavnostním vyhlášením a předáním cen a
pohárů. Také bylo vyhlášeno reprezentační družstvo na mistrovství světa WUSV, které
se uskuteční v říjnu v USA a do kterého se dostalo prvních pět nejlepších českých závodníků.
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Chtěl bych moc děkovat všem, kteří s přípravou a samotnou pomocí při akci
pomáhali, členové ZKO Suchdol n/O a jejich rodinní
příslušníci, členové ZKO Veřovice, TJ Lokomotiva –
fotbalový oddíl, správce hřiště p. Bělunek J., firma
Agro Odersko a.s., Svaz myslivců Odry, a mnoho
dalších… Dále pak nesmím opomenout nemalou
pomoc sponzorů, mezi něž patřili: Firma Gappay,
Happy Dog, Dog for Me, Villa resort Prostřední Bečva, Kynologický areál BEDEA Kroměříž, STAVO Karel Černoch s.r.o., Giom, takže i těm patří náš veliký
dík, a v neposlední řadě i Vám, obyvatelům městyse,
kteří jste přišli fandit nebo se podívat na toto mistrovství a přispěli nám v kasičce na dobrovolné vstupné.
Děkujeme také za vstřícnost obyvatelům bydlícím
v okolí
hřiště,
kteří po
tři dny
neměli
chvilku klidu od štěkání psů, střelby, hudby
…. Dále děkujeme Městysi Suchdol n/O za
morální i organizační výpomoc. Myslím, že
jsme toto mistrovství organizačně velice
dobře zvládli, když nám daly za pravdu i
přední osobnosti klubu Německých ovčáků,
Českomoravské kynologické unie, Českého
a Moravskoslezského kynologického svazu. Nakonec bych rád pogratuloval své manželce, která dokázala, že kynologové v naší ZKO jsou schopni se dostat mezi nejlepší
v republice a také dosáhnout v této soutěži první poloviny umístění, což vůbec není jednoduché. Další informace o mistrovství se můžete dočíst na http://mmckno2013.wbs.cz/
Za tým organizátorů: Ing. Karel Černoch

Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Červen r. 1913
Dle rozhodnutí obecního výboru z 26.6. bylo právo lovu přisouzeno na dalších 6 let rytíři
Viktoru von Bauerovi za roční částku 700 K. (Původní sídlo panství v Kuníně, kam patřil i
Suchdol, se po r. 1848 proměnilo v soukromý velkostatek. To koupil r. 1895 brněnský
průmyslník Dr. Viktor Bauer, jeden z nejbohatších průmyslníků na Moravě. V R. 1911 jej
dědili synové Petr a Dr. Viktor Bauer ml. K velkostatku patřil v Suchdole: Dolní dvůr s
téměř všemi pozemky kolem Odry, Horní dvůr 176 ha, mlýn s pilou a elektrárnou, hájenka s okolními lesy, pekárna aj.)
Obecní výbor na stejném zasedání rozhodl, že vyzve obyvatelstvo k darům pro vojenské
letectvo. (Ve vídeňském Novém Městě už 2 roky existovala pilotní škola s pilotním výcvikem. Už 1910 vyzvala rak-uh. vláda důstojnictvo, aby se přihlásili k pilotnímu výcviku.
Situace v té době spěla k vyhlášení I. světové války, hledala se pouze vhodná záminka)
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky Gedenkbuch str.286 - D.Říčan
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Házená – sezóna 2012/2013
Muži: Hráli Moravskoslezskou ligu, trenérem byl Svoboda Zbyněk (podzim) a Paschek
Richard (jaro). Družstvo Meteor Orlová hrálo jen na jaře mimo soutěž.
Výsledky:
Suchdol –
Paskov
22 : 22 25 : 22 Trnávka B
31 : 19 23 : 26
Třinec
22 : 15 21 : 15 Nový Jičín
23 : 15 30 : 16
Klimkovice
28 : 18 24 : 20 Hlučín
28 : 34 29 : 21
Frýdek-Místek B 24 : 40 25 : 31 Krmelín
22 : 23 21 : 19
Orlová
22 : 18
Sestava:
Jiřík, (B), Valík (B), Bartoň, Brynecký, Dostál J., Dostál O., Ekkert, Kutěj, Lošák, Makový,
Opěla, Pitrun, Sikora, Slováček, Svoboda Z., Šimsa, Zdráhal, Žitník
Branky celkem:
Šimsa 88, Zdráhal 86, Kutěj 53, Svoboda Z. 51, Slováček 46, Sikora 29, Dostál O. 25,
Dostál J. 22, Opěla 7, Brynecký 6, Pitrun 4, Žitník 2, Lošák 1
Konečná tabulka:
1. SKP Frýdek-Místek B
2. TJ Hlučín
3. Sokol Krmelín
4. TJ Loko Suchdol
5. TJ TŽ Třinec
6. KH Orel Paskov
7. TJ Nový Jičín
8. TJ Klimkovice
9. TJ Trnávka B
Meteor Orlová

17
17
17
17
17
17
17
17
17
9

17
13
12
11
7
5
4
4
3
1

0
0
0
1
1
3
1
0
2
0

0
4
5
5
9
9
12
13
12
8

563 : 351
537 : 448
472 : 399
420 : 374
384 : 390
422 : 432
353 : 475
358 : 457
329 : 452
196 : 251

34
26
24
23
15
13
9
8
8
2 (mimo soutěž)

Hráči, kteří hostovali navíc ve vyšších soutěžích. Ve 2. lize Moravy hrál za Sokol Trnávku Svoboda Zbyněk 19 zápasů z 22 a vstřelil 35 branek a Šimsa Jan 18 zápasů z 22 a
vstřelil 20 branek.
Ve 2. lize staršího dorostu Moravy hrál za TJ Cement Hranice Sikora Daniel 18 zápasů
z 22 a vstřelil 29 branek.
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Ženy: Hráli Moravskoslezskou ligu. Trénovaly se samy. Hrálo se turnajově. Na jaře hrálo mimo soutěž družstvo Lesany Zubří.
Výsledky:
Suchdol – HC Ostrava
0 : 10 16 : 17 19 : 29 15 : 23 14 : 21 10 : 17 0 : 10 12 : 22
Paskov
0 : 10 11 : 15 20 : 26 11 : 13 3 : 25 8 : 14 0 : 10 7 : 6
Lesana Zubří
14 : 19 12 : 13 0 : 10 12 : 6
Sestava:
Běličková L., Běličková P., Červencová, Čumpelíková, Hrabovská A., Hrabovská I., Chovančíková, Jurošková, Kotzianová, Sehnalíková, Strnadlová, Szarowská, Švrčinová,
Žitníková
Branky celkem:
Hrabovská A. 61, Sehnalíková 23, Čumpelíková 16, Strnadlová 15, Hrabovská I. 13,
Jurošková 13, Kotzianová 9, Běličková L. 8, Běličková P. 8, Červencová 8, Chovančíková 7, Švrčinová 2, Szarowská 1
Konečná tabulka
1. KH Orel Paskov
2. HC Ostrava
3. Loko Suchdol
Lesana Zubří

20 16 0 4
20 13 0 7
20 2 0 18
12 5 0 7

312 : 252 32
343 : 269 26
184 : 316
4
157 : 182 10 (mimo soutěž)

13

Prodám
Dvoupodlažní rodinný dům 1 + 4 a HB v Kletné – Suchdol n/O, č.p.62.
Zastavěná plocha 96 m2, zahrada cca 1000 m2, hospodářská budova
50 m2.
V přízemí nová kuchyně, komora, 2 pokoje, 2 koupelny. V 1. patře situovány 2
ložnice a velký půdní prostor (50 m2) vhodný na úpravu na další 1 – 2 obytné
místnosti.
Topení – kondenzační kotel, hliníkové deskové radiátory, rozvody v mědi, krbová kamna JOTUL.
Zděný venkovní krb s malou udírnou, krytá zastřešená terasa s pergolou 50 m2.
Cena dohodou !
Telefonní kontakt: 604 238 641, 737 152 310, Osobní kontakt a prohlídka nemovitosti po předchozí domluvě.

Pronajmu rodinný dům v blízkosti nádraží ČD.
Kontakt: 605 483 803
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Pro podporu zaměstnanosti v městysi Suchdol nad Odrou se pravidelně
zapojujeme do vyhlášených projektů.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
V letech 2012 – 2014 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací
(VPP) na základě projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který
je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V rámci projektu byla podpořena pracovní místa:
 v období od 1.5.2012 do 31.10.2012 podpořeno 6 pracovních míst na VPP
 v období od 1.11.2012 do 30.4.2013 podpořeno 1 pracovní místo na VPP
 v období od 1.12.2012 do 31.10.2013 podpořena 3 pracovní místa na VPP
 v období od 1.4.2013 do 31.3.2014 podpořeno 15 pracovních míst na VPP
Pracovní místa „uklízeči veřejných prostranství“ jsou zaměřena na základní
ošetřování veřejné zeleně včetně obsluhy křovinořezů a sekaček, čištění pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch, provádění drobné údržby majetku ve správě městyse, pomocné práce v lesích v majetku městyse, úklidové
práce v objektech městyse.

Projekt CZ.1.04/3.3.05/75.00179
Cesta k integraci na trh práce
V období od 17.6.2013 do 17.12.2013 je v městysi Suchdol nad Odrou realizován projekt na vytvoření 1 pracovního místa prostřednictvím společnosti POE,
spol. s r.o. Ostrava, na základě projektu Cesta k integraci na trh práce, který je
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a podporován formou mzdových příspěvků zaměstnavateli.
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Směr a časový rozvrh jízdy
29. ročníku EVROPSKÉHO
PONY EXPRESSU 2013
z Polska do Česka, přes Německo do Holandska,
ze Slovenska do Česka, přes Německo do Holandska

POST OFFICE PONY EXPRESS bude
otevřena v Suchdole nad Odrou
17.8.2013 na Sokoláku od 13 hod. do
18 hod.
Jezdci Pony Expressu přeberou poštu
v 19 hodin.
Trasa Evropského Pony Expressu je 3046 km a je rozdělena na 147
předávek - úseků po 20 km. Na jízdě 29. ročníku EPEA se bude podílet cca 294 jezdců. Nonstop jízda trvá cca 307 hodin.
20

Pony Express a současnost
Pony Express od svého založení v roce 1985 nadšenci v Suchdolu nad Odrou a Mníšku
pod Brdy je až do dnešní doby, kdy se nebývale rozrostl do mezinárodní úrovně, zajímavým a poutavým koníčkem pro všechny jezdce a příznivce. Setkávají se zde lidé z různých společenských skupin, jedno však mají podobné, lásku ke koním, k westernovému
ježdění a k romantice ve volné přírodě. Jsou zde podnikatelé, chovatelé, živnostníci, ale
také lékaři, úředníci a zaměstnanci různých odvětví. Všichni se scházejí ve svátek Pony
Expressu, aby se společně pobavili, odreagovali se od každodenních starostí a načas se
stali jezdci, pošťáky a organizátory historické koňské pošty a přinesli sobě i vděčným divákům krásný zážitek. Pony Express se stal významnou nadnárodní společenskou
událostí a těší nás, že sídlem Evropského i Československého Pony Expressu je
právě Suchdol nad Odrou a že Western klub o.s. dostal zmocnění ke správě Post
Office - Suchdole nad Odrou.
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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

Ing. Lucie Maráková

702 020 302

Dům s pečovatelskou službou

Libuše Pazderová

733 335 331

Muzeum

Daniel Říčan

777 348 231

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Provozní doba muzea
Út - So
Ne

Výpůjční doba knihovny

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Po
Čt

Pracovní doba úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

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
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