Historický pohled na budovu školy – dnes už ji takto neznáme, Za několik týdnů bude minulostí i současný pohled, škola dostane nová okna, vrstvu tepelné izolace a nový kabát,
a to jak stará, tak nová budova.
Se zateplením a výměnou oken souvisí i komplikace při výuce – možný opožděný začátek školního roku, organizace vyučování atd. Vyzýváme rodiče, aby sledovali aktuální informace na webech školy a městyse, hlášení rozhlasu, zpravodaj, vývěsky.

Kalendárium městyse
16.07.

16.07.

20.07.
22.07.
26.07.
29.07.

30.07.
31.07.
31.07.
01.08.

01.08.

05.08.
06.08.

06.08.

Doručeno rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Energetické úspory v budově ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou“ v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o výměnu oken a
zateplení budovy ZŠ. Rozhodnutí ministra se týká dotace ve výši 5% uznatelných nákladů z národních zdrojů (Státní fond životního prostředí). Převážná část
dotace (85% uznatelných nákladů) bude ze zdrojů EU.
Proběhlo místní šetření v rámci schvalování nového Lesního hospodářského
plánu na roky 2013 – 2022 pro Lesní hospodářský celek Suchdol nad Odrou.
Podle tohoto dokumentu bude městys hospodařit příštích 10 let ve svých lesích.
Na Sokoláku se konal III. ročník Suchdolského Countryfestu. K události, pořádané Western klubem, je dále ve zpravodaji samostatný článek.
Schůze rady městyse.
Jednání se zhotovitelem stavby II. etapy ČOV a kanalizace k reklamacím několika vad, které se objevily po předání díla.
Pracovní schůzka s technickým dozorem stavby kanalizace k přípravě dokumentů pro kolaudační řízení, závěrečné vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace
a k reklamovaným vadám díla.
Zhotovitelem (Unistad s.r.o.) předána opravená část střechy na bytovém domě
v majetku městyse č.p. 192.
Další schůzka s technickým dozorem stavby kanalizace v rámci administrativního ukončení stavby.
Organizační schůzka ke dni městyse, který se bude konat na Sokoláku v sobotu
21. 9. 2013.
Za účasti dvou z celkem pěti uchazečů byly komisí pro otevírání a hodnocení
nabídek otevřeny nabídky v rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací projektu energetických úspor v ZŠ. Nabídky byly poté podrobeny několikadennímu pečlivému posouzení z hlediska splnění podmínek zadávací dokumentace po stránce právní, technické a ekonomické.
Konzultace průběhu rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu se
zástupcem zhotovitele, který pro ČEZ získal zakázku rekonstrukce rozvodů nízkého napětí v městysi. Součástí stavby je výměna sloupů el. vedení, což znamená nutnost přemístění veřejného osvětlení a rozhlasu na tyto nové sloupy.
Městys tak jako již několikrát za posledních cca 10 let využije tuto akci k rekonstrukci svých zařízení a optimalizaci především osvětlení. Jedná se o ulici Malá
strana od muzea Mor. bratří až k Peklu, celou Sokolovskou ulici a ulice Pod Topoly a Lidická (mimo novou zástavbu). Stavba, která byla zahájena výměnou
sloupů, bude dokončena ještě v letošním roce.
Statik na místě posoudil praskliny vznikající v stavebních konstrukcích obřadní
síně v budově úřadu městyse, výsledkem bude návrh opatření k sanaci.
Na základě schválení Lesního hospodářského plánu krajským úřadem byl zhotovitelem tento dokument předán starostovi městyse a následně odbornému lesnímu hospodáři.
S blížícím se termínem pro dodání nového hasičského vozidla byly konzultovány
některé technické podrobnosti s dodavatelem. Vozidlem Citroën Jumper bude
nahrazen stávající Ford Tranzit našich hasičů, jehož rok výroby je 1986. Pro
představu - pokud bude mít nový automobil stejnou „výdrž“, je vystaráno až do
roku 2040.
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Další schůzka s technickým dozorem stavby kanalizace v rámci administrativního ukončení stavby.
Jednání valné hromady Místní akční skupiny Regionu Poodří na zámku v Bartošovicích.
Další schůzka s technickým dozorem stavby kanalizace v rámci administrativního ukončení stavby.
Jednání s technikem, zajišťujícím správu rozvodů místního rozhlasu, o rozsahu
oprav uchycení vedení.

Rada městyse informuje
V pondělí 22. července 2013 se sešla rada městyse na 59. schůzi a schválila Smlouvu o
zřízení věcného břemene mezi MSK Ostrava a Městysem, jedná se o umístění a provozování splaškové kanalizace na pozemcích v majetku kraje, Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Junákem – skautským oddílem Suchdol nad Odrou a Městysem Suchdol nad Odrou, jedná se o pronájem klubovny v areálu „Sokolák“, Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce Děčín a Městysem Suchdol nad Odrou, jedná se o
zřízení a provozování zemního kabelového vedení na pozemku parc.č. 114/1 v majetku
městyse, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem Suchdol nad Odrou a ČEZ Distribuce Děčín, jedná se o zřízení a provozování distribuční soustavy na pozemcích parc.č. 3029, 3058, 3030 a 3032 v majetku městyse,
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
stavby mezi Městysem Suchdol nad Odrou a ČEZ Distribuce Děčín, jedná se o zřízení a
provozování distribuční soustavy na pozemku parc.č. 805 a 777 v majetku městyse
a Smlouvu o vstupu na pozemek s právem provést stavbu a Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi Městysem Suchdol nad Odrou a vlastníkem pozemku,
jedná se o stavbu „Prodloužení vodovodu Suchdol n.O. – Sokolovská“ dle projektové dokumentace. Dále rada městyse se zabývala vyhodnocením komise pro hodnocení nabídek na Výkon technického dozoru na stavbu „Energetické úspory Základní a mateřské
školy v Suchdole nad Odrou“ a schválila uzavření smlouvy s uchazečem výběrového řízení na výkon technického dozoru ASA Expert, a.s. Ostrava.
60. mimořádná schůze rady městyse se konala v pondělí 12. srpna 2013 k projednání
výsledků hodnotící komise pro hodnocení nabídek na zhotovitele stavby „Energetické
úspory Základní a mateřské školy v Suchdole nad Odrou“, kdy vyloučila dva uchazeče
z další účasti v zadávacím řízení a rozhodla o přidělení zakázky na stavební práce uchazeči Hrušecká stavební spol. s r.o. Hrušky.
Rada městyse

3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SUCHDOL NAD ODROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ: 75027712
e-mail: zakladni@skolasuchdol.cz, www.zs-ms-suchdol-nad-odrou.cz

tel.: +420 556 736 336

Předběžná informace pro rodiče žáků základní školy
Na přelomu měsíců srpna a září bude zahájena rekonstrukce základní školy (výměna
oken, zateplení). Stavební práce mohou ovlivnit zahájení školního roku. O případné
změně zahájení školního roku bude rozhodnuto na základě stavu k 26. 08. 2013. Případná změna zahájení školního roku bude zveřejněna na úřední desce, obvyklých vývěsních
místech, webových stránkách a v místním rozhlase.
Současně upozorňujeme, že pokud dojde k posunu zahájení školního roku, bude
v náhradních prostorách zajištěn provoz školní družiny.
Mgr. Tomáš Vindiš
ředitel

Konec poskytování materiálu na kanalizační přípojky
Opakujeme informaci z minulého zpravodaje, že k 31. 8. 2013 ukončujeme poskytování
materiálu, potřebného ke zhotovení kanalizační přípojky k objektům bydlení, na náklady městyse. Po tomto datu si již každý zájemce o kanalizační přípojku hradí všechny
náklady sám.
První materiál jsme začali poskytovat zájemcům téměř přesně před rokem. Přestože jsme
slibovali přísnost a chtěli, aby se lidé napojili do tří měsíců od zprovoznění řadu, nakonec
jsme byli benevolentnější a umožnili získávat materiál i po uplynutí této lhůty. Vše se dělo
v zájmu toho, aby se včas napojilo dostatek lidí pro zkušební provoz nové technologie
ČOV a také ke splnění podmínek poskytovatele dotace.
Dne 31. srpna veškerá dřívější benevolence končí. Všem zodpovědným občanům, kteří
připojili svou nemovitost na kanalizaci, touto cestou děkujeme, zároveň vyzýváme ty, kteří
se dosud nepřipojili, ačkoli to u nich je technicky možné, aby tak urychleně učinili – bohužel nyní už na své náklady. Stále je to levnější než pokuty za nedovolené nakládání
s odpadními vodami. Abychom byli spravedliví vůči těm, kdo se připojili a investovali peníze, čas a námahu a nyní platí stočné, budeme u těch, kdo se nepřipojili, ač mohli, požadovat předkládání dokladů, že likvidují odpadní vody v souladu se zákony.
Richard Ehler, starosta
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Informace o rekonstrukci rozvodů NN v Suchdole n. O.
V půli léta jsme byli seznámení se skutečností, že ČEZ bude v Suchdole rekonstruovat
další část rozvodů nízkého napětí, s tím, že investor chce, aby stavba byla dokončena
ještě v letošním roce. Toto rozhodnutí negativně ovlivní i rozpočet městyse, protože následkem této stavby je vyvolaná investice městyse do rozvodů veřejného osvětlení a
místního rozhlasu, s jejímž financováním v tak krátké době jsme při napjatém rozpočtu
nepočítali (II. etapa kanalizace, zateplení a výměna oken ve škole).
Stavba představuje výměnu sloupů a natažení nového vedení (kabely, dráty) na poměrně
velkém území. Týká se ulice Malá strana od muzea Mor. Bratří až k Peklu, ulice Lidická
(mimo novou zástavbu), ulice Pod Topoly a obou částí Sokolovské ulice – životické i
mankovické.
Stavba by měla probíhat až do poloviny prosince 2013 a jejím nepříjemným důsledkem
bude opět občasné vypnutí proudu, které by nemělo být v takovém rozsahu a četnosti,
jako k tomu dochází v posledních měsících při jiné akci – rekonstrukci vysokého napětí.
Bohužel bez odpojení proudu nelze některé práce provádět. Dalším nepříjemným aspektem je postupné odstavování veřejného osvětlení a rozhlasu po úsecích vždy na několik
dní.
Nejedná se o akci městyse, je to stavba jiného subjektu na území městyse. Městys ale je
v kontaktu se zhotovitelem, už jen proto, že bude muset koordinovat s touto stavbou rekonstrukci svého osvětlení a rozhlasu. Snahou při všech jednáních je dohodnout co možná nejmenší dopad stavby na chod městyse.
Richard Ehler, starosta

Hlášení rozhlasu o prodejcích zboží
Rádi bychom uvedli několik informací, týkajících se hlášení místního rozhlasu o prodejcích, kteří přijíždějí do městyse jednorázově nabízet své zboží – v tomto období především ovoce a zeleninu. Činíme tak proto, že někteří občané se na nás obrátili
s požadavkem, aby prodejci zajeli také na Kletné. Také bychom rádi do budoucna zabránili zbytečnému osočování a napadání pracovníků úřadu městyse telefonáty. To platí
zejména pro paní, která pracovnicím úřadu dokáže telefonicky vynadat, aniž by se představila, a hovor ukončit, aniž by si vyslechla vysvětlení – a to vše tak zprudka, že to stihne, ještě než skončí hlášení rozhlasu, které ji rozezlilo.
Především – tyto prodeje neorganizuje městys, jedná se o soukromou aktivitu prodejců.
Prodejce si zaplatí vyhlášení informace rozhlasem, text hlášení si určí sám. Městys může
doporučit (a po požadavcích občanů to také dělá), aby kromě centra Suchdolu zajeli prodejci i do odlehlejších částí městyse, ale nemůže nic přikazovat. Pokud si prodejce spočítá, že se mu to ekonomicky nevyplatí, tak nikam přejíždět nebude ochoten.
V obdobné pozici, jako obyvatelé Kletného, jsou i lidé, bydlící Za Nádražím, Na Rybníkách nebo na horním konci Suchdolu. Mají to sice o trochu blíž, než z Kletného, ale protože prodej trvá často jen po krátkou dobu, nestihli by si pěšky dojít nakoupit a také musí
použít dopravní prostředek.
A nakonec ještě k požadavku oné rozčílené telefonující paní, která žádala, abychom informace o prodejích v centru městyse nevyhlašovali na Kletném, protože tím lidi pouze
popudíme a zbytečně je rušíme – paní nemůže vědět, jestli někdo jiný na Kletném informaci o prodeji u nákupního střediska neuvítá.
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Koneckonců ještě ve velmi nedávné minulosti na Kletném nebyl bezdrátový rozhlas
s přímým přenosem vysílání z rozhlasové ústředny na úřadě městyse, ale hlášení se nahrávalo na obecním úřadě na kazetu a ta se převážela do malé ústředny v soukromém
domě na Kletném, kde domluvený člověk, až přišel z práce, záznam pustil. Zpoždění bývalo i několik hodin. Proto se nahrávala jen hlášení s důležitějšími a hlavně trvanlivějšími
informacemi, než že od vyhlášení po dobu jedné hodiny bude někdo něco někde prodávat. V době vyhlášení na Kletném byl prodejce dávno pryč. Tehdy si naopak lidé stěžovali, že se nemají šanci dozvědět právě informace tohoto typu.
Takže paní promine, že ačkoli naše technika umožňuje vypnout hlášení na Kletném a vysílat jen v Suchdole, nebudeme to dělat.
Richard Ehler, starosta

Oznámení o čerpání řádné dovolené MUDr. Fingerhútta:
Ve dnech od 9.9. do 20.9. 2013 bude zubní ordinace v Kuníně
uzavřena.
Bolestivé stavy ošetří po telefonické domluvě MDDr. Dresler v
ordinaci v Novém Jičíně, ul. Hřbitovní 22( přízemí bytového
družstva Rozkvět, naproti restaurace Na vyhlídce), tel.č. 724
894 797.
Ordinační hodiny v Novém Jičíně:
Pondělí 12.00 - 18.00
Úterý
8.00 - 15.00
Středa
7.00 - 15.00
Čtvrtek 7.00 - 15.00
Pátek
7.00 - 13.00
Klub seniorů informuje:
14. 09. (sobota) pojedeme vlakem a pak městskou hromadnou dopravou do ZOO v Ostravě. V tento den v rámci Dne seniorů je vstup pro nás od 60 let zdarma. Jinak se platí
70 Kč. Odjezd z nádraží v 8,48 hod. Zpět individuálně 14,28; 15,22; 16,23.
17. 09 (úterý) 14 hodin v Hospůdce na ranči v Suchdole nad Odrou posezení
s překvapením.
Za Klub seniorů Jana Šedová
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci srpnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Jsou to:
Marie Fojtů
Hermina Šimíčková
Magda Šubrtová
Eduard Kocmich
Marie Zajíčková
Alena Škrobalová
Božena Dobiášová
Svatopluk Holeňa
Ján Babinčák
Josef Janík
Josef Mořkovský
Marie Sikorová
Marie Románková
Ludmila Orságová
Helga Grossová
Irena Grentková
Jaroslav Gorčík
Walter Skalik
Helena Karolová
Dana Dorušincová
Milena Plandorová
Drahomíra Lošáková
Libuše Jiříková
Eva Kubánková
Vlasta Horečková Mgr.

Děkujeme touto cestou všem, kteří doprovodili na poslední cestě dne 16. července našeho bratra, švagra, strýce, pana Božetěcha Uhlíře.
Rovněž děkujeme za květinové dary a slova útěchy.
rodina Uhlířova
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Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován
stejným způsobem jako předchozí svozy.
 Datum a čas: 19. říjen 2013, 8.00 – 12.00 hodin
 místo: parkoviště u DKT
 způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO
Ostrava
 VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
 NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy,
herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá čisticí vlna
(„pucvol“), farmaceutický odpad (léky), oleje, pohonné hmoty, čisticí prostředky, jedy
apod.
 Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, nashromážděného při půlročním provozu domácností.
 Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! Upozornění platí i
pro lepenku, eternit, okna apod.
 Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené
místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
 Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácností, nikoli
odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
 Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání svozu
VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu přijížděli ze
strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na
pokyny zaměstnanců svozové firmy.
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel. 556 770 101.
Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.
Kovový šrot
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili v rámci svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad proto již tradičně vysbírají členové
oddílu kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 17. října na ÚM na tel. 556 770 101, kde
budete zaevidováni a v průběhu soboty 19. října k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská
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Mílí příznivci a přátelé Western klubu a dobré country hudby,
děkujeme vám, že jste se přišli pobavit na 3. ročník Country festu v Suchdole nad Odrou.
Myslím, že jste nelitovali, 16 kapel a 1 písničkářka přinesli na Sokolák spoustu skvělé
muziky a předali našim duším dobrou náladu a spokojenost. Musím ale jako vždy krátce
zavzpomínat, jak to bylo s přípravou festu.
O organizační zázemí, které představuje zajištění kapel, sponzoring, propagace, vybavení akce atd., se starají děvčata z Western klubu a s trochou nadsázky se dá říci, že
probíhá hned po ukončení předchozího ročníku. Samozřejmě, ve finále je hlavní starostí
zabezpečení akce na Sokoláku, postavení a vybavení zázemí Country Festu.
Začalo se ve čtvrtek, kdy se z Kunína dovezlo podium a lavice, moc nám tady pomohl s
dopravou Víťa Kozák a kamarádi Western klubu, kteří nám pomohli postavit podium.
V pátek se stavěl velký stan na občerstvení, rozmísťovaly se lavice pro diváky, natahovaly elektro přívody, zprovozňovala a vybavovala kuchyň, rozmísťovaly se poutače a
orientační značky atd. Den před zahájením je prostě největší fofr, aby všechno klaplo.
Večer podle programu proběhlo zahřívací posezení s kapelou, všem zúčastněným bylo
tak dobře, že se protáhlo do sobotního rána.
V sobotu ráno nastupuje zvukař s přípravou aparatury, do kuchyně se stěhuje westernové menu - zelňačka a žebra, občerstvení z Lašenu se stěhuje do prodejních stánků. Do
areálu přicházejí první návštěvníci.
V 10 hodin zahajuje Luki Lukeš 3.
ročník Country festu a ohlašuje první
vystupující, naši stálici, písničkářku
Šišku z Ostravy. Je odstartován 1.
hudební blok sedmi účinkujících,
všechny kapely spolu s programem
najdete
na
stránkách
www.suchdolskycountryfest.cz.
Postupem času se Sokolák plní diváky,
naše obava, že dopoledne bude málo
lidí, se naštěstí nevyplnila a hlasování
o vítězi 1. hudebního bloku bylo zcela
regulérní.
Zvítězila zaslouženě sympatická kapela Slatinský Schrummel - Slatina Opava. Byla oceněna krásnou plaketou 3.
Suchdolského country festu od firmy
Hanák Bělotín, všichni účinkující
dostali památkový diplom.
Ve 2. bloku vystoupilo šest kapel, nejvíce hlasovacích lístků dostala kapela
Freďaci - Přerov.

9

Po ocenění účinkujících a krátké přestávce začal poslední, 3. hudební blok. V něm
nakonec zvítězila kapela COUNTRY
S.R.O. - Opava.
Vyhodnocení posledního bloku nastalo
symbolicky o půlnoci, takže s "úderem
dvanácté" 3. ročník Suchdolského country
festu skončil. No skončil, oficiálně ano, ale
nálada byla znovu výborná a pokračovalo
se za doprovodu GiGi Bandu a dalších
kamarádů hudebníků "až do rána bílého".
Co na závěr? Prostě DOBRÝ, na Sokoláku během dne pobylo včetně účinkujících a komparsu cirka 700 lidí, máme spoustu dobrých ohlasů, lidi se bavili, kapely se už hlásí na 4. ročník, průšvihy nebyly - takže Lidko a
Marto, těšíme se na 4. ročník :-)

Děkujeme za podporu městysi Suchdol n.O., všem našim sponzorům, členům Western
klubu a přátelům, kteří nám pomáhali s přípravou a uskutečněním akce a nakonec i
všem příznivcům a kamarádům, kteří se Country festu zúčastnili.
Za WK Jarek

Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Červenec r. 1913
Rozhodnutím císaře z 3. 7. byl poslanec zemského sněmu Heinrich Fritsch (čp.126,
1919-22 senátor ČSR) potvrzen předsedou německé sekce moravské zemské kulturní
rady.
U příležitosti odchodu do trvalého důchodu pana ředitele G. A. Thala po 48leté plodné
činnosti se 5. července konalo v místní školní budově shromáždění, kde se bylo možné
rozloučit s tímto naprosto vynikajícím učitelem. (ředitel školy Gustav Adolf Thal, r. 1905
bylo mu uděleno čestné občanství Suchdolu a ve vestibulu dnešní budovy AGROSUMAKu mu byla později odhalena pamětní deska).
Předseda - řídící učitel Josef Kutschera ze Sedlnice, ocenil jeho velké zásluhy o budování a oživení této organizace a předal mu jako viditelný znak vděčnosti a úcty prsten s
briliantem. Inspektor Anton Blaschke z Nového Jičína ocenil jeho velké zásluhy o školství, obec, školní zahradu a ovocnářství. Ředitel Anton Bauer ze 14. okresního svazu jej
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chválil jako organizátora hasičů a jako muže lidu. Řídící učitel Franz Mikulasch z Vítkovic
vzpomínal na jeho naprosto vynikající činnost člena zemské a říšské organizace učitelů.
Odborný učitel Emil Leuterbach ocenil jeho ohleduplné a taktní působení jako svého
nadřízeného. Všichni řečníci mu děkovali za jeho dlouholeté plodné působení ve službách školy, obce, organizace, hasičů a ovocnářů a přáli mu ještě hodně dlouhý slunečný
podzim života. Tato pěkná slavnost byla důstojně zakončena slovy díků oslavence. Také
předseda svazu Mathes Hrabal z Vídně mu telegraficky poděkoval za jeho práci ve službách organizace a přál mu, aby se mu v zaslouženém důchodu dlouho dobře dařilo.
Dle rozhodnutí poslední výroční schůze z 20. 7. byl zrušen místní spolek Eintracht
(Svornost).
Dle rozhodnutí obecního výboru z 23. 7. byl zvýšen příspěvek obce obecnímu slouhovi
na 400,- K. Dříve 300,- K ročně. (obecní slouha býval obecní pastýř, v tomto případě se
patrně jednalo o zaměstance, který byl obecní policajt a také vybubnovával zprávy z
různých zasedání).
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky "Gedenkbuch“ str. 286 - D.Říčan

Tábor YMCA-skautů
Zapad den, slunce svit,
vymizel z údolí z temen hor,
odpočiň každý kdos Boží tvor.
Slova večerky zaznívala na táboře za každým
dnem. Naše tradiční tábořiště Podlučená je
v kaňonovitém údolí řeky Odry pod Spálovem, kde
se letos konal jubilejní třicátý tábor.
Celé generace chlapců a děvčat ze Suchdolu znají toto tábořiště s řekou plnou raků, krásnými lesy kolem. Dobré počasí
je polovina úspěchu, druhá polovina úspěchu je na dobrých
tábornících a dobrém programu.
Letos se skutečně dařilo po
všech stránkách. Velká táborová hra byla na motivy knihy
Robinson Crusoe, kde se dalo
nalézt
spousta
námětů
k zajímavým činnostem, které
musel podniknout Robinson, aby přežil na pustém ostrově. Tak i my jsme se scházeli ve
své jeskyni ze sena, vyráběli keramiku, rozdělávali oheň třením dřev, vyráběli oštěpy,
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stříleli z luku, opékali si maso na rozpálených kamenech. O táboře napsala dvě děvčata
ze Studénky:
Milí občané Suchdola nad Odrou. YMCA-skaut pořádá každoročně více než týdenní úžasný tábor pro účastníky i neúčastníky tohoto kroužku. Na tomto táboře jsme letos byly poprvé a moc se nám tam líbilo. Ne jenom kvůli tomu, že tam byly super děcka, ale i proto, že tam byli skvělí vedoucí. Koupání, opalování, VTHáčka, zábava, to
vše k tomuto úžasnému táboru patří. Myslely jsme, že vedoucí, se k nám budou chovat
jako ve škole učitelé, ale tak tomu nebylo. Rozumněly jsme si s nimi velmi dobře. Jak
s mladšími tak se staršími. Na táboře se nám nejvíce líbilo to, co jsme ještě nikdy nezažiy - spaní pod širákem, rozdělávání ohně bez zápalek nebo zapalovače, poznávání
různých druhů květin a mnoho dalších. Určitě bych tento tábor doporučila, protože se
tam děti naučí o mnoho víc, než doma u počítače. Tábor není pro žádné padavky. Určitě se tam příští rok přihlásíme zase. Bylo to super.
První zahajovací schůzka YMCA-skautů po prázdninách je v úterý 3. září 16:00,
v klubovně YMCA, kam zveme holky a kluky ze Suchdolu.
D. Říčan

Fotbalová sezóna 2012/2013
Dne 23. 6. 2013 proběhlo poslední dohrávané utkání fotbalové sezóny 2012/2013
I. B třídy – skupiny D mužů, které se konalo ve Vlčovicích. Do tohoto zápasu mohli hráči
nastoupit s čistou hlavou a bez obav, jelikož o sestupujících z naší skupiny již bylo jasno.
První poločas jsme však zaspali a soupeř využil nabídnuté šance a po poločase vedl již
4:1. Do druhé půle však na hrací plochu nastoupili hráči Suchdolu odhodlaní ještě se o
výsledek poprat a domácí Vlčovice mohly být na konec rády za remízu 4:4, jelikož jsme
ke konci nedokázali přidat vítěznou trefu.
Takto byla zakončena fotbalová sezóna 2012/2013, která byla zahájena v červenci
roku 2012. Téměř celou sezónu mužstvo vedl a trénoval Bronislav Blinka z Valašského
Meziříčí, který zde působil již v sezóně 2011/2012. Jako vedoucí mužstva mu byl nápomocen Jiří Bělunek. Po podzimní části byl Suchdol na 8. místě se ziskem 19 bodů a skóre 20:26. Během zimní přestávky proběhlo tradiční zimní soustředění na Kletné, kdy se
tohoto soustředění zúčastnili nejen hráči A mužstva, ale také dorostenci. Doufejme, že
tento trend bude i v dalších letech pokračovat. Je třeba poděkovat všem lidem, kteří obětovali svůj volný čas a starali se o stravu a ostatní nezbytné záležitosti spojené s tímto
soustředěním.
Během zimní přestávky proběhlo několik přípravných utkání a jarní část měla být
zahájena 23. 3. 2013 domácím zápasem s Odrami. Vzhledem k letošní dlouhé zimě
však byl tento zápas, společně s následujícími dvěma odložen na pozdější termíny. Jarní
část tak byla zahájena až dne 14. 4. 2013, venkovním zápasem v Jeseníku nad Odrou,
který skončil 0:0. Po tomto zápase však následovala série 4 porážek v řadě (Jakubčovice, Veřovice, Odry a Bordovice) a propad týmu až do setupového pásma tabulky. To
mělo během května také za následek odvolání stávajícího trenéra pana Blinky, jehož
místo zaujal stávající vedoucí mužstva Jiří Bělunek a vedoucím mužstva se stal Michal
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Žlebek. Úkol nového trenéra byla záchrana mužstva v I. B třídě, což se nakonec povedlo.
V posledním domácím zápase dne 15. 6. 2013 s Kozlovicemi, proběhlo také rozloučení s hráči Aloisem Barošem a Bronislavem Borákem, kteří ukončili aktivní kariéru
v A mužstvu. Tímto jim ještě jednou děkujeme za jejich odvedené služby a reprezentaci
fotbalového klubu Lokomotiva Suchdol nad Odrou během dlouhých let. O týden později
byla sezóna zakončena již zmiňovaným dramatickým zápasem ve Vlčovicích. Definitivní
rozloučení se sezónou 2012/2013 pak proběhlo v sobotu 29. 6. 2013, kdy se v areálu TJ
konal již tradiční tenisový turnaj. Akce se zúčastnili nejen samotní hráči, ale také ostatní
osoby starající se o hladký průběh celé sezóny, jako jsou členové výkonného výboru,
pořadatelé při domácích zápasech, atd., kterým rovněž patří veliký dík za odvedenou
práci.
Nová fotbalová sezóna A mužstva byla zahájena prvním tréninkem 16. 7. 2013, kdy
mužstvo do své péče převzal nový trenér Tibor Takáč z Příboru a nahradil tak Jiřího Bělunka, který se toho postu dobrovolně vzdal. Tímto bychom ještě jednou Jiřímu Bělunkovi rádi poděkovali za odvedenou práci, kterou pro tým vykonal. Vedoucím mužstva
v nadcházející sezóně bude opět Michal Žlebek. Týmu Suchdolu přibyli do nové sezóny
také noví soupeři, kdy namísto postupujích Veřovic a sestupujících Lichnova a Nového
Jičína „B“ k nám z nižších tříd postoupili Jístebník, Hukvaldy a Tichá. Oficiální zahájení
sezóny proběhlo 17. 8. 2013 domácím mistrovským zápasem s nováčkem z Tiché, které
skončilo po uzávěrce příspěvků do zpravodaje.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!!!
Michal Žlebek

Tabulky výsledků - sezóna 2012/2013
(zdroj: www.ofisport.cz)

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Muži - I. B třída - skupina D
Tým
Z V
AFC Veřovice
26 19
FC Kozlovice
26 15
FC Libhošť
26 13
FC Kopřivnice
26 13
Odry
26 14
TJ Tatran Jakubčovice
26 14
FC Vlčovice - Mniší
26 11
Sokol Starý Jičín
26 10
Sokol Bordovice
26 9
Lokomotiva Suchdol n. O.
26 8
Sokol Kateřinice
26 8
Slavoj Jeseník n.Odrou
26 8
FK Nový Jičín B
26 8
NFC Lichnov
26 4
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R
2
2
7
6
3
2
3
4
5
7
5
4
3
3

P
5
9
6
7
9
10
12
12
12
11
13
14
15
19

Skóre Body
64 : 19
59
60 : 44
47
52 : 31
46
53 : 33
45
53 : 40
45
64 : 41
44
56 : 55
36
61 : 50
34
39 : 53
32
38 : 58
31
42 : 57
29
40 : 57
28
34 : 68
27
31 : 81
15

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dorost - Krajská soutěž - skupina A
Tým
Z V R P
Hradec nad Moravicí
24 20 3 1
Fotbal Studénka
24 18 0 6
Odry
24 15 4 5
Olympia Bruntál
24 12 3 9
FC Vřesina
24 11 3 10
Lokomotiva Suchdol n. O.
24 11 3 10
FK Avízo Město Albrechtice
24 10 3 11
TJ Vítkovice - Svinov
24 8 6 10
Spartak Budišov n.B.
24 9 3 12
Fotbal Fulnek
24 8 2 14
FK SK Polanka
24 7 3 14
Sokol Vrbno pod Pradědem
24 5 3 16
Slavoj Bruntál-Staré Město
24 2 2 20

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Žáci - Okresní přebor
Tým
Z V
Fotbal Fulnek
20 18
Kotouč Štramberk
20 18
Tatran Jakubčovice
20 13
FC Libhošť
20 12
Primus Příbor
20 10
Lokomotiva Suchdol n. O.
20 8
Slavoj Jeseník n.O.
20 7
Sokol Starý Jičín
20 7
Sokol Kateřinice
20 6
Fotbal Studénka
20 5
TJ Mořkov
20 1
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R
0
0
0
0
1
2
3
1
1
0
2

Skóre
86 : 23
97 : 44
81 : 37
74 : 63
68 : 57
70 : 70
53 : 58
77 : 73
73 : 83
74 : 87
42 : 89
47 : 107
19 : 74

Body
63
54
49
39
36
36
33
30
30
26
24
18
8

P
Skóre
Body
2 143 : 14
54
2 117 : 34
54
7
93 : 51
39
8
54 : 59
36
9
57 : 50
31
10 61 : 85
26
10 34 : 58
24
12 52 : 67
22
13 40 : 96
19
15 35 : 84
15
17 22 : 110
5

Tabulky střelců – sezóna 2012/2013
(zdroj: www.ofisport.cz)

Muži
Jméno
Radomír Zuzaňák
Jakub Rek
Jakub Petr
Radovan Richtárik
Tomáš Rek
Antonín Masnica
Ondřej Kočíb
Radek Tvarůžek
Michal Szabó
Jaroslav Jachnik
Celkem

Počet gólů
12
10
5
3
2
2
1
1
1
1
38

Dorost
Jméno
David Kovařčík
Patrick Meihack
Daniel Ferda
Tomáš Nezmeškal
Tomáš Zeman
Patrik Kovařčík
Václav Randýsek
Daniel Dornean
Jan Vandlík
Lukáš Symerský
Libor Košut
Jakub Marčišovský
Filip Červenec
Jakub Strnad
Celkem

Počet gólů
19
13
8
8
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
70
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NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ
Vážení rodiče
oddíl kopané
TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou
zve Vás a Vaše děti na nábor mladých fotbalistů ve věku
chlapci: 10 až 15 let
dívky: 10 až 16 let
Máte-li chuť a čas, přiveďte své ratolesti, ať si s námi zkusí zakopat
Kdy: každé úterý a čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod
Kde: fotbalový stadión Suchdol n. O.
S případnými dotazy se můžete obrátit na:
Tel: 721 513 031 – pan Marcel Szabó
Těšíme se na Vás

Prodám zahrádku v osobním vlastnictví
v zahrádkářské kolonii „Na rybníkách“.
Bližší informace: 736 102 767.
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18
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ROZLOSOVÁNÍ HÁZENÉ - ročník 2013/2014
PODZIM 2013
DATUM
14.9
Sobota
21.9.
Sobota
22.9.
Neděle
29.9.
Neděle
6.10.
Neděle
12.10.
Sobota
13.10.
Neděle
19.-20.10.
Sobota - Neděle
20.10.
Neděle
27.10.
Neděle
2.-3.11.
Sobota - Neděle
3.11.
Neděle
9.11.
Sobota

ŽENY
V
PASKOV

MUŽI
15,00

VOLNO
V
HLUČÍN

V
Lesana ZUBŘÍ
D
OSTRAVA
D
PASKOV

13,15

13,15
13,00
13,00

D
KRMELÍN
D
TRNÁVKA
V
KLIMKOVICE

14,30
14,30
10,30

D
14,00
Lesana ZUBŘÍ
V
Hlášenka
OSTRAVA
D
PASKOV
V
NOVÝ JIČÍN

14,00
14,00

Hlášenka po 20.10.
TURNAJ U VÍTĚZE
D
ORLOVÁ
V
TŘINEC

20

14,00
13,00

21
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www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a chovatelská pletiva.
www.VRATA-OSTRAVA.cz
Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na
míru. Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. Zajistíme montáže.
www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky.
Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR.
www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka a další doplňky pro
chov drůbeže.
www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy. Pokrývačství – pokládky krytin, zateplení
střech. Klempířství – okapy, svody, oplechování říms a komínů.
Tesařství – střešní konstrukce, krovy, přístřešky, střešní okna.
===========================================
Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá
tel.: 722 550 000 – Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00
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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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