Na II. ročníku dne městyse byl slavnostně pokřtěn nový automobil Citroen Jumper, který
městys pořídil našim hasičům jako náhradu za dosluhující Ford Transit (rok výr. 1986).
Vůz je zařazen jako zásahové vozidlo do integrovaného záchranného systému.

Kalendárium městyse
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Zahájení školního roku 2013/2014 v DKT, po prázdninách prodloužených
z důvodu zahájení rekonstrukce budov školy.
Po výběrovém řízení nastoupil na ČOV nový pracovník. Bohužel po týdnu podal
výpověď ve zkušební době. Okamžitě bylo zahájeno ve spolupráci s úřadem
práce jednání k přijetí dalšího zaměstnance.
Schůze rady městyse.
Kompletace podkladů pro Státní fond životního prostředí, potřebných pro vydání
rozhodnutí o přidělení dotace.
Kontrolní den č. 2 na stavbě „Energetické úspory Základní a Mateřské školy
v Suchdole nad Odrou“.
Dokončení stavebních prací na odvodnění a statickém zajištění obřadní síně
městyse, kde došlo k sedání základů a popraskání zdiva.
Pravidelná pracovní schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy kanalizace
a ČOV.
V DKT se konalo setkání Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.
Na Sokoláku proběhl II. ročník Dne městyse Suchdolu nad Odrou, věříme, že ke
spokojenosti všech účastníků.
Konalo se 23. zasedání zastupitelstva městyse.
Schůze rady městyse.
Jednání kontrolního výboru dobrovolného svazků obcí Region Poodří na zámku
v Bartošovicích.
Kontrolní den č. 3 na stavbě „Energetické úspory Základní a Mateřské školy
v Suchdole nad Odrou“.
Pravidelná pracovní schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy kanalizace
a ČOV.
Valná hromada dobrovolného svazků obcí Region Poodří na zámku v Bartošovicích.
Jednání s představitelem o.s. Divous P. Stupárkem k realizaci výsadeb u ekoduktu přes dálnici (o.s. pro městys vyřídila 100% dotaci a zajišťuje realizaci projektu) a dále k dalším výsadbám zeleně podle schváleného plánu společných
zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav.
Převzetí technické dokumentace v tištěné verzi ke kanalizačním přípojkám pro
občany městyse.
Nástup nového pracovníka na ČOV, pana Jaromíra Šrámka.
Kontrolní den č. 4 na stavbě „Energetické úspory Základní a Mateřské školy
v Suchdole nad Odrou“.
Společné jednání starostů Suchdolu a Jeseníku nad Odrou a ředitele ZŠ Suchdol a ředitelky ZŠ Jeseník nad Odrou. Jednání proběhlo z iniciativy ředitele ZŠ
Mgr. Vindiše, smyslem byla vzájemná spolupráce s cílem motivovat rodiče dětí
z Jeseníku, aby dali své potomky do naší školy.
Pravidelná pracovní schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy kanalizace
a ČOV.
Konzultace s bankovním poradcem k připravovaným výběrovým řízením na přijetí úvěrů na refinancování úvěru na kanalizaci a financování rekonstrukce ZŠ.
V DKT se konalo setkání seniorů, připravené Sborem pro občanské záležitosti a
městyse Suchdolem nad Odrou.
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V areálu Sokolák proběhl 20. ročník mistrovství ČR v hodu nožem a 16. ročník
mistrovství ČR v hodu sekerou. Akci pořádala Česká tábornická unie, oblast
Beskydy.
Na úřadě městyse se konala schůzka dotčených občanů a pracovníků městyse
ke stavbě prodloužení vodovodu Sokolovská.
Schůze rady městyse.
Kontrola na Stavebním úřadě Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou na výkon
přenesené působnosti na úseku obecného stavebního úřadu, kontrolu provedly
pracovnice Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Kontrolní den č. 5 na stavbě „Energetické úspory Základní a Mateřské školy
v Suchdole nad Odrou“.
Pravidelná pracovní schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy kanalizace
a ČOV.
V terénu proběhla prohlídka vytýčení hranice pro zalesnění lokálního biocentra.
V zasedací místnosti úřadu městyse se konalo 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu, složení slibu členů
OVK a losování předsedů komisí.
Starosta se v Jeseníku nad Odrou zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledů soutěže Vesnice roku 2013 České republiky, tuto soutěž právě Jeseník nad Odrou
vyhrál jako historicky první zástupce Moravskoslezského kraje.
Zasedání školské rady Základní a mateřské školy Suchdol n. O., přísp. organizace. Na programu bylo mimo jiné projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy, informace o změnách některých dokumentů školy, rozvojových záměrech školy, o zahájení nového školního roku a o probíhající rekonstrukci budovy ZŠ.
Kontrolní den č. 6 na stavbě „Energetické úspory Základní a Mateřské školy
v Suchdole nad Odrou“.

Rada městyse informuje
Mimořádná 63. schůze rady městyse se konala ihned po zasedání zastupitelstva městyse
v pondělí 23. září 2013, kdy schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městysem Suchdol nad Odrou a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná zřízení nadzemního kabelového vedení v rámci stavby „Stavba Kletná – odbočka Odry, vedení 2x
110kV“, dále schválila Vnitřní směrnici o inventarizace majetku městyse, ústřední inventarizační komisi a plán inventur v roce 2013 a delegovala členy zastupitelstva do dílčích
inventarizačních komisí. Dále se rada zabývala návrhem nájemní smlouvy mezi Městysem Suchdol nad Odrou a Kynologickou organizací Suchdol nad Odrou – Louka s tím, že
bude návrh dopracován.
V pondělí 7. října 2013 se sešla rada městyse na 64. schůzi a schválila: prodloužení nájemních smluv v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují podmínky k dalšímu prodloužení nájemného, přidělení bytu v DPS, přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů, záměr pronájmu rekreačního areálu „Sokolák“ Základní
kynologické organizaci Suchdol nad Odrou – Louka, přijetí daru a uzavření darovací
smlouvy, kdy předmětem daru je se přívěsný vozík za osobní automobil a dárcem je Sbor

3

dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou a úlevu nájemného provozovny v objektu Komenského 65 Suchdol nad Odrou z důvodu rekonstrukce provozovny. Dále se rada městyse zabývala návrhem Smlouvy o vstupu na pozemek a právem provést stavbu a
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dotčené stavbou „Prodloužení
vodovodu Suchdol nad Odrou – Sokolovská“, kdy nesouhlasila s navrženými podmínkami
majitelů pozemků, přes které by měla stavba vodovodu vést. Starosta informoval členy
rady městyse o těchto záležitostech: přehrada Kletné – postup rekonstrukce, štěrkovna
v lokalitě Za Nádražím a rekonstrukce školy.
Rada městyse

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci říjnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Jsou to:
Stoklasová Alžběta
Zajíčková Anežka
Klos Květoslav
Horňáčková Rozalia
Mařicová Marie
Handrychová Zdenka
Kaňáková Vilma
Klewarová Dana
Šimečková Štěpánka
Hofrová Aloisie
Kuchyňka Zdeněk
Jurnykl Jiří
Masař Milan
Novotný Josef
Cábová Libuše
Gebauerová Dagmar
Reblová Eva
Taubová Eva Ing.
Barvíková Eliška
Gorčíková Jana
Lukešová Jaroslava
Olšanská Pavla
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Vítání občánků
V sobotu 12. jíjna 2013 jsme v obřadní síni slavnostně uvítali do svazku obce nové
občánky: Elišku Gurkovou, Ondřeje Sitka, Radka Locha, Adélu Románkovou, Karolínu
Markovou, Annu Sýkorovou, Jitku Štverákovou, Julii Ostašovou, Sofii Halaštovou, Kláru
Vojkůvkovou, Julii Petrovou, Tomáše Dvořáčka a Lauru Matuškovou.
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:
19.11. 14 hod. v DKT posezení s malým občerstvením. Doneste ručně vyrobené ozdoby a vše, co se týká Vánoc, abychom se inspirovali.
Za Klub seniorů Jana Šedová

12. října uplynulo 10 let od úmrtí pana Milana Mikundy. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jitka, dcery Vlasta a Jitka s rodinami

Dne 17. října by oslavil své 52. narozeniny můj drahý tatínek pan Stanislav
Vandlík, 26. prosince uplynou 3 roky, kdy mi navždy odešel.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte semnou.
dcera Lucie Vandlíková
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Klub kultury informuje:
Klub kultury a Klub seniorů městyse Suchdol nad Odrou
zve všechny děti i jejich rodiče na

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
v neděli 1. prosince 2013 od 15:00 hod do DKT
se slavnostním rozsvícením obecního vánočního stromu v 17:00 hod
Přineste si sebou lucerničky, baterky, svítilničky…a zvonečky….
Moc se na vás všechny těší pořadatelé, čerti, andělé i Mikuláš
Za Klub kultury Miloslava Klichová

SRPŠ při ZŠ a MŠ v Suchdole nad Odrou pořádá pro žáky 8. a 9. třídy a pro studenty
Taneční kuzr
kde:
v DKT Suchdol nad Odrou
čas:
v 13.30 hod. – čtvrtky
kdy:
únor – březen 2014
žáci ZŠ 400,- Kč
studenti 600,- Kč
Uskuteční se 5 lekcí po 2. hodinách a závěrečná – prodloužená s rodiči a příbuznými.
Taneční mistr pan Vlastimil Tumpach s partnerkou.
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 776 048 318 paní Ivana Kabeláčová
Cena kurzu:
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Amatérské divadlo PODIV
Vás zve na představení autorské hry

NEJLEPŠÍ PARNÍK MÉHO ŽIVOTA

v neděli 10. 11. 2013 v 18.00 h.
v DKT Suchdol n. O.
vstupné 50,- Kč
Předprodej vstupenek: Po – Pá v době od 8:00 do 12:00 na tel. 556 736 317
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KLUBÍČKO
Každou středu v 9 – 11 hodin v DKT probíhá KLUBÍČKO pro všechny maminky s dětmi na rodičovské dovolené.
Přijďte si pohrát a popovídat s ostatními, stihneme si vytvořit malou
drobnost a naučíme se nějaké nové říkánky a ukazovačky.
Vezměte si s sebou: svačinku a papučky pro dítě, 20 Kč na režijní náklady.
Těšíme se na Vás
Eva Dýčková

Výzva
Žádáme nájemce hrobových míst, kterým končí nájemní
smlouva o nájmu hrobového místa 31.12.2013, aby se dostavili k sepsání dodatku o nájmu hrobového místa a k uhrazení
poplatku.
Dostavte se v pondělí nebo středa v době 08.00 – 11.30 hodin,
12.00 – 17.00 hodin, Radomíra Ješková, tel. 556 770 106

Informace praktického lékaře MUDr. Přecechtěla
V ordinaci opět provádíme očkování proti sezonní chřipce, zájemci se mohou dotázat
v ordinaci osobně nebo na tel. č.: 556 736 905. Očkování je bezplatné u osob nad 65 let
a u určitých zdravotních indikací. Jako letošní novinka, kterou zveřejnila VZP, je bezplatné hrazení i ostatním pojištěncům proti předloženým dokladům za vakcínu a aplikaci.

Den městyse Suchdol nad Odrou 2013
2. ročník Dne městyse, který proběhl v sobotu 21. září 2013, je za námi. Organizační výbor na této akci pracoval již od začátku roku, kdy připravoval program a domlouval se
s účinkujícími, prodejci a organizačními složkami městyse. Myslím si, že jsme měli velké
štěstí na počasí, které ráno nevypadalo optimisticky, ale přece se nad Suchdolem slitovalo a v odpoledních hodinách umoudřilo.
Cílem organizačního výboru bylo zaujmout všechny generace občanů, jak od dětí přes
mládež, až po seniory a to se nám doufám povedlo. Program byl nachystán pestrý a
atraktivní a bylo do něj zapojeno i mnoho místní dětí a dospělých.
Nám všem se líbil přístup vedení školy a jejich zaměstnanců, kteří zaujali nejen svým
stánkem, kde si každý, kdo měl zájem, vyrobil malý dáreček, zasportoval apod., ale i taneční program od nejmenších dětí po nejstarší školáky, za což jim patří veliký dík. Velký
ohlas měl program pro naše nejmenší a to zejména Loutkové divadlo s pohádkou „O
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princezně Rozmařilce“, malování na obličej, soutěže organizované místními hasiči a různé atrakce zdarma, jako kolotoč, trampolína a skákací hrad.
O další oživení programu se postaraly místní složky a kluby: Sbor dobrovolných hasičů,
Skauti, Klub paintballu Suchdol nad Odrou, Vojenská sekce Klubu přátel Suchdolu a
Western klub Suchdol nad Odrou.
Plochu lemovalo mnoho stánků s občerstvením, různými řemeslnými a uměleckými výrobky. O kulturní zážitek, který probíhal většinou na pódiu, se zasloužil dětský pěvecký
sbor Skřivánek, který
vystoupil ihned po zahájení, po nich na ploše
vystoupili
„tanečnice“
z místní mateřské a základní školy, následoval
koncert
kopřivnického
Stanley’s Dixie Bandu,
rytmické
vystoupení
skupiny bubeníků „Kubuky“ z Nového Jičína a
lákadlem programu bylo
vystoupení skupiny Spirituál kvintet. Mezitím
jsme program vyplnili o
křest nového hasičského
auta a nemalou pozornost jsme věnovali ocenění občanů, kteří se zasloužili o rozvoj spolkového života
v městysi a občané, kteří bezplatně darují krev a byli oceněni rovněž ČČK. Tito vyznamenaní místní občané byli na této akci představeni a byla jim předána upomínková plaketa a dárcům krve byl předán navíc dárkový balíček. S malými dětmi jsme se před odchodem domů rozloučili, krásným ohňostrojem, i když menším (než bývá v jiných městech a obcích u této příležitosti), který připravili místní hasiči.
Ve večerních hodinách již byli připraveni se svou hudební reprodukcí muzikanti, „kluci“
z kapely Nevím, na kterou se těšili hlavně naši mladší občané. Celou akci výborně
ozvučil pan Antonín Berger, zvukař kapely Nevím.
I přesto, že byl občas problém s připojením elektřiny, se tato akce velice zdařila. Počasí
se nakonec umoudřilo (až na pozdní večer, kdy byla zima), všem účinkujícím se program
vydařil, umělci byli vynikající, stánky měly zásoby jídla a pití dosytnosti a děti plné zážitků odcházely ze „Sokoláku“ spokojené.
Na závěr chci poděkovat všem pořadatelům, účinkujícím a prodejcům za aktivní přístup
a ochotu podílet se na této organizačně náročné akci a nám nezbývá nic jiného, než se
těšit na 3. ročník Dne městyse v roce 2014.
Za organizační výbor Iva Hrabovská
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Den městyse
Dne 21. 09. 2013 se naše základní a mateřská škola zapojily do programu Dne městyse
vystoupením pohybových kroužků a dětí, které se zúčastnily tanečního příměstského
tábora. Zájemci si mohli vyrobit drobné dárečky z korálků a kamenů pod vedením žáků a
zaměstnanců naší školy.

Přespolní běh 2013
Horečky nad lyžařskými můstky ve Frenštátě pod Radhoštěm se 26. září staly dějištěm
okresního
kola
v přespolním
běhu,
kterého
se zúčastnila také tři družstva naší základní školy. Na
startu se vystřídalo více než 400 žáků a studentů z
celého okresu Nový Jičín. Naši školu reprezentovali
běžci ve třech kategoriích: mladší
žáci (Martin Šrom,
Michal
Zajíček,
Marek Mitáš, Daniel Foret), mladší
žákyně (Tereza Harabišová, Růžena Duchoňová,
Leona Gebauerová, Klára Buksová, Adéla Dohnalová) a starší
žáci (David
Šrom, Martin Mládenka, Lukáš Uhýrek, Patrik
Fusek). Pro závodníky byla připravena náročná kopcovitá trať v délce 1500 m, starší chlapci běželi ještě o kilometr více. Protože hustě a
vytrvale pršelo, letošní klání bylo o to těžší.
Všichni naši závodníci si sáhli na dno svých sil,
ale vyčerpávající bahnitý závod zdárně dokončili. Žádnému našemu družstvu se medaile
získat nepodařilo, avšak důležitější než samotná vítězství je to, že děti mají o sportování
zájem. Proběhlý závod v přespolním běhu hodnotím pozitivně. Žáci měli možnost vyzkoušet si, co vše obnáší taková reprezentace školy a že není vůbec jednoduché uspět.
Naši závodníci však v mých očích uspěly na výbornou a za jejich bojovnost a chuť podat
co nejlepší výsledek jim patří zasloužená pochvala.
Mgr. Aneta Hrabovská
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Zájezd suchdolských seniorů do Wieliczky
16. října se vydalo asi 50 Suchdolských seniorů autobusem do solných dolů Wieliczka a do Krakowa. Odjížděli jsme za stálého deště a doufali, že v Polsku bude počasí
lepší. Bohužel, naše přání se nesplnilo a i tam pršelo. Do Wieliczky jsme přijeli před 10
hodinou a po krátkém čekání jsme vyrazili do dolu.
Již nahoře nám byl přidělen průvodce. Mluvil polsky, ale naštěstí pomalu a zřetelně,
takže jsme mu skoro všechno rozuměli. Základní trasa solným dolem vede přes 20 komor. Všechny komory jsou propojené chodbami, takže celá trasa je zhruba 2,5 km dlouhá a tato prohlídka trvala asi dvě hodiny. Několikrát jsme se zastavili v sálech, kde bylo
možné prohlédnout nebo nakoupit si polodrahokamy a různé šperky z nich. Je tam také
rozličné množství jantarových šperků a pochopitelně spousta pohlednic a jiných upomínkových předmětů.
Dozvěděli jsme se, že tyto doly a podzemní prostory vznikaly více než 700 let a to
postupnou těžbou soli. Celou dobu jsme vlastně chodili komplexem vytěžených šachet a
takřka neuvěřitelné je, že se jedná o 9 pater, která se nacházejí v 64 – 327 metrech
hloubky. My jsme prošli několik pater a dostali se do hloubky cca 130 m. Člověk těžko
uvěří, že celý komplex vykutaného podzemí se skládá z více než tří set kilometrů chodeb
a asi tří tisíc komor v celkovém objemu kolem sedmi a půl milionu kubíků. Cestou jsou
nejen spousty schodů, ale mezi patry se jezdí i výtahem. My ho použili k cestě na povrch.
Na mě prohlídka těchto míst udělala veliký dojem, představoval jsem si ty stovky
dělníků, kteří v potu tváře hloubili tyhle prostory po celý svůj život a přitom jim rostly svaly jako z ocele. Ne náhodou mi vytanuly na mysli verše Bezručovy básně: „Sto roků
v šachtě žil, mlčel jsem, sto roků kopal jsem uhlí…“, protože dřít v solném dole nebo v
uhelném dole vyšlo nastejno. Unikátní dílo, které vytvořily generace horníků, bere návštěvníkům dech a ne náhodou je Wieliczský solný důl vzácnou kulturní památkou, jehož
světová hodnota byla v roce 1978 potvrzena zápisem do světového seznamu kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.
Památková zóna zahrnuje patra 1-5. Tato oblast je unikátní hlavně tím, že ji tvoří vytěžené šachty zobrazující postupné způsoby těžby soli v jednotlivých historických obdobích. Průvodce podrobně o jednotlivých způsobech těžby soli hovořil a pro nás nebylo
těžké jeho slovům porozumět. Sůl se ve Wieliczce těžila nepřetržitě od poloviny 13. století až do roku 1996. Původně se sůl získávala vařením solanky ze solných pramenů vyskytujících se na povrchu země. Když se zásoby vyčerpaly, solanku naši předkové hledali hlouběji pod zemí. Začaly se kopat studny, až se narazilo na skalní blok kamenné
soli. Jak bloky postupovaly, zvětšovaly se i vytěžené komory. Hluboko pod zemí tak
vznikl unikátní svět i společenství.
Komory jsou plné krásných uměleckých prací vytesaných z bloků soli. Najdete zde
sochy králů, bojovníků i zbrojnošů, nespočetné množství trpaslíků. Hlavně ale sochy
svatých a patronů. Svou monumentálností nám vyrazil dech rozlehlý sál, kaple svaté
Kingy, jehož dominantou je oltář, kříž s Ježíšem a po stěnách obrazy a plastiky i reliéfy.
Je zde k vidění i Poslední večeře Páně podle obrazu Leonarda da Vinciho. Ze stropu visí
3 velké a 2 menší lustry, vše naprosto dokonale řemeslně provedeno a krystaly soli použité na lustrech jsou na první dojem velmi podobné křišťálu.
Podzemní sály jsou dnes často i místem pořádání různých kulturních i sportovních
akcí. Jiné ze sálů jsou využívány jako lázně nebo léčebny, je zde zdravotnické rehabilitační středisko, kam si díky celoročně stálé teplotě a unikátnímu klimatu přijíždějí lidé z
celého světa léčit nemoci horních cest dýchacích, zvláště astmatu. Tento důl shlédlo v
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minulosti mnoho panovníků i jiných významných světových osobností v celém průběhu
let, jmenujme alespoň cara Mikuláše I., císaře Františka Josefa I., Mikuláše Koperníka
nebo Johanna Wolfganga Goetheho. Několikrát zde byl v mládí i budoucí papež Jan Pavel II.
Po návštěvě dolu jsme měli asi 2 hodiny čas na krátkou prohlídku Krakowa, kde si
každý z účatníků zájezdu vybral podle svého. Bohužel nepřestávalo pršet, takže dojem
z krásného historického města byl poněkud znehodnocený. Ale určitě stojí za to se do
Krakowa ještě jednou podívat na delší dobu. Domů jsme se vrátili po 20. hodině, unavení, ale bohatší o další hezký zážitek, který nám připravil Klub seniorů.
Děkujeme! Ježek Jaroslav
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4. ROČNÍK WESTERNOVÝCH ZÁVODŮ
S DOSTIHEM u příležitosti
29. ročníku jízdy Evropského Pony Expressu
v Suchdole na Odrou - areál Sokolák.
V sobotu 17.8.2013 se v rekreačním areálu Sokolák konal IV. ročník westernových závodů s "Dostihem na čtvrt míle" u příležitosti 29. jízdy Pony expressu s otevřenou Post
Office Pony Expressu. 29. jízda ze směru Slovensko a Polsko měla dne 19.8.2013
v 9.30 hodin cíl před muzeem Pony Expressu v Suchdole nad Odrou a pokračovala na
západ napříč Českem na hraniční přechod Dolní Poustevna a dále přes Německo
s cílem ve městě Zwolle v Holandsku.

Předaní zdravice od primátora Bratislavy a primátora Žiliny

(Jen pro zajímavost, v roce 2014 budeme v Suchdole nad Odrou slavit již 30. ročník Pony Expressu a cíl ze všech směrů bude 16.8.2014 právě zde, v Suchdole nad
Odrou. Pořadatelé na tento významný den Pony Expressu chystají bohatý westernový program a tímto vás i srdečně zvou 16.8.2014 na dojezd spojený s oslavami
Pony Expressu na Sokoláku v Suchdole nad Odrou.)
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Vraťme se k westernovým závodům 17.8.2013. Za pomoci členů a přátel WK se změnila
louka za areálem Sokolák na závodiště a prostor Sokoláku byl upraven pro zábavu a
doprovodný, převážně westernový program.
Již v 10 hodin se začali sjíždět prodejci občerstvení, westernových suvenýrů a oblečení,
cukrové vaty, ale hlavně první závodníci, kteří se hned hlásili k prezenci na závody.

Samotné závody začaly v 13.30 hodin, do soutěží se přihlásilo 33 koní. Závodilo se ve
čtyřech disciplinách na čas. Pomocí zlepšené komunikační techniky, hlavně kvalitních
vysílaček a stopek, mohly být velmi přesně změřeny dosažené časy závodníků
v jednotlivých soutěžích, výsledky nejlepších a umístění viz následující výsledkové tabulky:
HLAVNÍ ZÁVODY
KLÍČOVÁ DÍRKA
umístění

jméno jezdce

jméno koně

čas

číslo jezdce

1.

Krista Kunzová

Vilík

00:06,14

16

2.

Nikola Kostková

Garison

00:06,23

11

3.

Markéta Lašáková

Sisi

00:06,25

14

14

TYČE
umístění

jméno jezdce

jméno koně

čas

číslo jezdce

1.

Markéta Lašáková

Sisi

00:26,83

14

2.

Lenka Mahušková

Gaston

00:27,27

20

3.

Jaroslav Hrabal

Pepis Nugets

00:28,13

26

BARELY
umístění

jméno jezdce

jméno koně

čas

číslo jezdce

1.

Krista Kunzová

Vilík

00:19,17

16

2.

Lenka Mahušková

Gaston

00:19,27

20

3.

Markéta Lašáková

Sisi

00:19,76

14

DOSTIH 200 m
umístění

jméno jezdce

jméno koně

čas

číslo jezdce

1.

Marťas

Mixi

00:16,07

8

2.

Krista Kunzová

Vilík

00:16,10

16

3.

Krista Kunzová

Lou

00:16,44

5
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CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ
umístění

jméno jezdce

jméno koně

čas

číslo jezdce

1.

Lenka Mahušková

Gaston

01:10,80

20

2.

Markéta Lašáková

Sisi

01:10,97

14

3.

Krista Kunzová

Vilík

01:16,67

16

VEDLEJŠÍ ZÁVODY:
ZÁCHRANA
umístění

jezdec

zachraňovaný

jméno koně

čas

1.

Markéta Lašáková

Martin Richter

Sisi

00:10,06

2.

Krista Kunzová

Martin Richter

Lou

00:10,07

3.

František Hatlapatka

Maňas

Maja

00:10,77

16

SPŘEŽENÍ
umístění

vozka

jména koní

čas

1.

Lucka Pečonková

Malec

SirLancelot, Lucka

00:31,89

2.

Pepa Havrlant

Béďa Kuchař

Džína, Topík

00:38,62

3.

-

-

-

-

Vytoužené krásné westernové sedlo, které bylo finální cenou závodů, získala po konečném součtu časů ze všech soutěží Lenka Mahušková s koněm Gaston. V každé soutěži
byli vítězní závodníci odměněni poháry, kokardami a drobnými dárky od Western klubu.
Návštěvníci se celý den mimo sledování závodních disciplín mohli pohupovat v rytmu
country, o což se zasloužil zvukař Petr, a plně si užívat zajímavý doprovodný program.
Bylo možno se svézt na bryčce i koních, soutěžit si v hodu podkovou, obdivovat westernovou show manželů Rárových a jejich džigitovku Zorro, nechat si bičem ustřelit z ruky
růži, zažít pocit desperáta, chyceného do lasa kovbojem westernové skupiny
Black&Braun, nebo se naučit základní country taneční kroky pod vedením taneční country skupiny Stopaři z Opavy.
Od 19. hodiny začala volná zábava, o zábavný country večer se postarala kapela
CIZINCI z Kopřivnice a taneční skupina Stopaři. Ve 22 hodin korunovalo westernový den
losování tomboly, kde 1. cena byl digitální fotoaparát. Večerní zábavu zpestřila i Ohňová
show kamaráda Jirky Vlče Martínka ze Studénky. V dobré náladě se spokojení návštěvníci bavili a tančili až do časných ranních hodin.
Dostih s celým doprovodným programem se opravdu vydařil. Za krásného počasí se pobavily jak děti, tak dospělí, závodníci a účinkující vysoce hodnotili dobrou organizaci. Letošní ročník opět předčil v mnohém ten loňský, který měl také velký divácký ohlas, takže
do
příštího
roku
máme
laťku
pěkně
vysoko.
Western klub touto cestou děkuje Městysi Suchdolu nad Odrou, Agrosumaku a.s. za poskytnutí louky na závodění i finanční pomoc na nákup cen, kynologům Suchdol nad Odrou za poskytnutí zázemí, dále děkujeme PAMETU s.r.o., NC Line s.r.o., tiskárně REGE
- Morčinko, MUDr. Zdeňku Přecechtělovi, Pepovi Ležákovi, firmě Automaty Kavamat
Vending s.r.o. za poskytnutí doprovodného vozidla, jezdcům Pony Expressu, manželů
Rárovým a taneční skupině STOPAŘI za benefiční vystoupení, návštěvníkům, závodníkům, členům a přátelům WK za další prima akci. Fotky z celého dne najdete na
http://www.westernklub.rajce.idnes.cz a na www.westernklub.cz
Těšíme se na další spolupráci, WESTERN KLUB o.s.
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1. Skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Dny kdy se scházíme:
Světlušky a vlčata (holky a kluci od 6 do 11 let), každý pátek od 16:00 do 18:00.
Skautky (holky od 11 do 15 let), každý pátek od 16:00 do 18:00.
Skauti (kluci od 11 do 15 let), každou středu od 16:00 do 18:00.
Místo kde se scházíme:
Klubovna na sokolském hřišti za nádražím.

Noc v klubovně 4. – 5. 10. 2013
V pátek se konala jako obvykle schůzka
od 16:00. Na ní jsme si zahráli několik her,
zopakovali si vázání uzlů na uzlařských
závodech a protrénovali sílu v nohou.
V 18:00 jsme ukončili schůzku a nachystali matrace na spaní a připravili se na dlouhou noc deskových a karetních her. Zahráli jsme si karetní hru BLAFUJ, ve které
si hráč procvičí své schopnosti blafovat a
rozeznat pravdu od lži. Následující hrou
bylo LIGR0TO, která je zamířená na rychlost a bystrost. Poslední hra byla desková
s názvem Proroctví, ve které hráči bojovali
s jinými bojovníky. Ráno čekal na účastníky malý workshop a to v oblasti péče o oddílové totemy, které bylo potřeba pořádně vyčistit a následně natřít. Před jedenáctou hodinou jsme se sbalili a vyrazili domů na oběd.
Jan Schovánek

Drakiáda
V úterý 8. 10. se konala na cvičném fotbalovém
hřišti drakiáda, kterou pořádal skautský oddíl
společně se školní družinou. Mírný větřík, však
nebyl dostačující k vzlétnutí draka, a tak nám
nezbývalo nic jiného, než tomu pomoci a to během (co není ve větru, je v nohou). Drakům se
nakonec podařilo vzlétnout, některým i dost vysoko, a letět i několik minut. Všichni účastníci
byli odměněni a obzvláště ti, kterým drak vzletěl
nejvýše, popřípadě letěl nejdéle. Doufáme, že
za rok nám bude vítr foukat o něco víc.
Jan Schovánek
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Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry v
domácnostech
Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a
úniku zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce
později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ
výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal v září v bytovém domě v HavířověŠumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí
na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů
s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.
Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří
o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynů v domácnostech. Počet
mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet zachráněných a evakuovaných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet
požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách
v porovnání s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu
zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu
hrozí, především výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s
únikem nebezpečného plynu v průměru jednou denně!
ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými
informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému
využití (vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835.
Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných
nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu (zemního
plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a
fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento
seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy
v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár.
V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300
kusů letáků v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců.
Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a
bytová družstva a majitele bytových domů v našem kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnostech.
České asociace hasičských důstojníků a Hasičského záchranného sboru MSK
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Událo se v Zauchtelu před 100 lety:Říjen r. 1913
9.10. byl učitel Heinrich Münster na základě zákonných ustanovení pověřen prozatímním
vedením místní národní školy (syn stavitele z čp. 38).
18.10. se konala při příležitosti připomínky 100letého výročí Bitvy národů u Lipska na
podnět spolkové skupiny mládeže Německých dívek impozantní oslava. Na popud ředitele Thala byla oslava zahájena již dopoledne na Životické silnici osázením aleje. Osázení provedli žáci 5. třídy za přítomnosti ostatních žáků, učitelského sboru a starosty Josefa Kalicha. Po prvním výkopu zazpívali žáci „Lützowův divoký odvážný lov“. Na připomínku této slavnosti bude tato výsadba nazývána Lipská vítězná alej. (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. Zasloužil se o
vysázení několika desetitisíců ovocných stromů). V poledne byly již domy ozdobeny vlajkami v německých barvách. V 6 hodin večer zazněly první výstřely a zvaly k účasti na
slavnostním průvodu. Ten se dal do pohybu od hostince Santarius v půl osmé večer za
veselého doprovodu kapely z Mankovic a za slavnostního zvonění zvonů obou kostelů.
Odsud se šlo na horní konec vesnice až k hostinci Hans (dnešní Šenk u Plšků) a
k nádraží, až k Bahrově továrně a potom opět zpátky do hotelu Santarius, kde se konalo
slavnostní dostaveníčko s bohatým programem. Obyvatelé naší obce zkrášlili nádherným okouzlujícím osvětlením a nápaditými transparenty okolí kráčejícího průvodu. Pomník císaře Josefa byl během průvodu osvětlen bengálským ohněm. Na pochodňovém
průvodu se podílel obecní výbor, živnostenské družstvo, místní spolky a téměř všichni
obyvatelé našeho městysu a také mnoho lidí z okolí. Dostaveníčko se konalo za předsednictví továrníka Eduarda Rauppacha a dlouhou slavnostní řeč přednesl německý
radikální poslanec Edler Stronsky von Greifenfells. Hudební přednes, klasické vystoupení místního pěveckého spolku a také společné národní písně tvořily pestrý program. Suchdolané budou ještě dlouho vzpomínat na tuto důstojnou slavnost!
19.10. se shromáždili žáci, učitelský sbor, duchovenstvo, obecní výbor, místní školní
rada a mnoho rodičů k úctyhodné slavnosti na rozloučenou s ředitelem G. A. Thalem,
který po 48leté záslužné činnosti odešel do důchodu. Žáci a učitelé, místní obchodníci a
rodiče děkovali zcela vynikajícímu učiteli za jeho úspěšnou práci ve službách školy a obce a přáli mu dlouhý a slunečný podzim života. Po předání početných darů byla tato
vznešená slavnost ukončena slovy díků.
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky "Gedenkbuch" str. 290 - D.Říčan
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Vážení občané městyse Suchdol nad Odrou,
dovolte, abychom vám nabídli své služby, a to dovoz poledního menu až
do domu.
Výrobu jídel domácí kuchyně zajišťujeme již řadu let. Nyní dovážíme obědy
i do některých firem u vás v Suchdole a můžeme tedy dovézt z naší kuchyně
v Jeseníku nad Odrou Můžete si objednat na tentýž den do 9.00 hodin
a třeba jen jedno jídlo i k vám domů. Naše kuchařky jsou zkušené, vaří chutně,
z čerstvých surovin - mezi nejoblíbenější jídla našich strávníků patří "česká klasika", to je například:
Vepřová pečeně, špenát, bramborový knedlík
Segedínský guláš, domácí kynutý knedlík
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Smažené kuřecí řízečky s bramborovou kaší a kompotem
Vepřové rizoto se strouhaným sýrem a kys. okurkem
Hovězí guláš s domácím kynutým knedlíkem
Vařená vejce, koprová omáčka, brambory
Španělský ptáček s rýží
Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou a domácím kynutým knedlíkem
Jablková žemlovka s tvarohem
Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík
a další lahůdky české a moravské kuchyně.
Můžete si denně vybrat ze dvou druhů polévek, k tomu nabízíme 3 druhy hlavních jídel v celkové ceně 66,-Kč, a 7 druhů hlavních jídel s polévkou za 75,Kč. Nabídka jídel se mění každý týden
Jídla vám můžeme přivézt ve vašich jídlonosičích (musí být vždy 2 - na výměnu) nebo v termonádobách.
Termonádoby na hlavní jídlo a dovoz je ZDARMA, pouze termomisku s víkem
na polévku účtujeme za 3,-Kč.
Vyzkoušejte si naši službu!
Objednejte si na tel.č.:

734 570 766 nebo 777 780 520

Objednáte-li si na tentýž den do 9.00 hodin, můžete mít objednané jídlo asi
za dvě hodiny na stole!

Týdenní jídelní lístek vám přivezeme nebo jej najdete na našich
stránkách : www.menu-rozvoz.cz , v části Jeseník nad Odrou .
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RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
od 21. října 2013 bude opět zahájen !!!
pro všechny správné holky a kluky ve věku 6 – 15 let.
Rádi mezi sebou uvítáme nové členy!
Scházíme se v DKT každé pondělí od 15.00 hodin.
Zájemci přijďte do DKT
nebo se hlaste na adrese:
Pavel Šíma, Nová ulice 498
nebo na telefonu 733 453 605
24

25

!!! NOVĚ OTEVŘEN AUTOSERVIS !!!
Hledáte provozovnu, která se dokáže postarat o Váš vůz?
Nabízíme Vám služby za velmi přijatelné ceny, garantujeme kvalitu, spolehlivost, serióznost a slušnost.

Nabízíme:

- autoservis;

- pneuservis;
- karosářské práce;
- lakýrnické práce;
- zprostředkování chip tuningu za bezkonkurenční ceny;
- odtahová služba NONSTOP;
- příprava na STK, popříp. zařízení.

AUTOSERVIS se nachází na ul. ZA NÁDRAŽÍM,
V AREALU STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY
V SUCHDOLE N/O
DANIEL NOVÁK
TEL.: 608 338 054
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STOLAŘSTVÍ KABELÁČ
zakázková výroba
z lamina i masivu - nábytek na míru
-

kuchyňské linky
postele
dětské pokoje
odkládací stěny
skříně (i vestavné)

-

kancelářský nábytek
dveře
schody
soustružené misky, talířky a rámečky

Možnost opracování i vlastního materiálu.
Kabeláč Bedřich
Malá strana 102
Suchdol nad Odrou
tel: 608 616 280
email: kabelac.bedrich@gmail.com
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Úřad městyse Suchdol nad Odrou
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www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

Starosta

el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
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

Tomáš Žitník

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
702 020 302

cov@suchdol-nad-odrou.cz

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

Suchdolský zpravodaj, měsíčník
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