Tým Cyklokramo Suchdol nad Odrou jako celek i jeho členové jako jednotlivci dosáhli v
letošním ročníku Slezského poháru amatérských cyklistů (SPAC) mnoha výrazných
úspěchů. Součástí série závodů SPAC je i suchdolský závod Memoriál Al. Dohnala. Gratulujeme a do další sezóny přejeme, aby se úspěch minimálně opakoval. Fotografie je ze
slavnostního vyhlašování výsledků sezóny v Žabni.

Kalendárium městyse
Pracovní porada zastupitelstva městyse.
Kontrolní den na stavbě zateplení školy.
Pracovní schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy kanalizace a ČOV –
konzultace žádosti o platbu ze Státního fondu životního prostředí ČR.
25.-26.10. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
29.10. Kontrolní den na stavbě zateplení školy.
30.10. Pracovní schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy kanalizace a ČOV –
konzultace žádosti o platbu ze Státního fondu životního prostředí ČR.
01.11 Pracovní schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy kanalizace a ČOV –
konzultace žádosti o platbu ze Státního fondu životního prostředí ČR.
04.11. Schůze rady městyse.
06.-07.11. Přezkum hospodaření městyse, provedený pracovníky krajského úřadu. Nebyly shledány žádné nedostatky.
06.11. Konzultace k mimořádné dotaci na činnost jednotky požární ochrany proběhla
v budově magistrátu města Ostravy.
08.11. Jednání na stavbě zateplení ZŠ o řešení víceprací.
09.11. Slavnostní vyhlášení výsledků cyklistického Slezského poháru amatérských cyklistů v Žabni.
10.11. Ochotnické divadlo PODIV sehrálo v DKT svou autorskou hru Nejlepší parník
mého života.
12.11. Kontrolní den na stavbě zateplení školy.
15.11. Vyhodnocení II. ročníku Dne městyse jeho organizátory, nástin programu III.
ročníku.
Protože to tentokrát podle přehledu událostí vypadá, že celé období se na úřadě městyse
nic nedělo, je třeba poznamenat, že většinu času zabralo jednání a zejména příprava podrobných podkladů pro Státní fond životního prostředí, aby městys při závěrečné žádosti
o platbu z dotace na stavbu ČOV a kanalizace uplatnil co nejvíce nákladů jako způsobilých. To se nakonec díky vstřícnému postoji SFŽP podařilo.
21.10.
22.10.
23.10.

Rada městyse informuje
65. schůze rady městyse se konala v pondělí 7. listopadu 2013, kdy schválila prodloužení
nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího
prodloužení nájemného, schválila Nájemní smlouvu mezi Základní kynologickou organizací Suchdol nad Odrou a městysem Suchdol nad Odrou, jedná se o pronájem rekreačního areálu „Sokolák“ na další období, schválila přijetí účelové dotace na výdaje spojené
s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 54.150,- Kč, schválila Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou osvobození platby za pronájem
kulturního domu při pořádání nevýdělečných akci pro děti základní a mateřské školy, doplnila a schválila ceník Penzionu Poodří (přibyla položka pronájem společenské místnosti
ve výši 500,- Kč) a projednala stížnost místního občana na nerovnosti krajské komunikace III. tř. po stavbě kanalizace s tím, že městys v tomto smyslu zašle reklamaci zhotoviteli
díla. Starosta informoval radu městyse o postupu zateplování školy a o zahájení čištění
přehrady na Kletném.
Na mimořádné 66. schůzi rady městyse, která se sešla v úterý 12. listopadu 2013, se rada městyse zabývala pouze jedním bodem programu, kdy schválila přijetí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti
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jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 115.100,- Kč. Dotace, vypsaná státem na
poslední chvíli, musí být vyčerpána a vyúčtována do konce roku, což při neuvěřitelně složitém právním systému v této republice činí jisté organizační potíže, na druhé straně jsme
rádi, že za tyto peníze můžeme výrazně dovybavit naši jednotku požární ochrany.
Rada městyse

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci listopadu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí,
pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Jsou to:
Gajdošová Marie
Slováčková Marie
Šrubařová Barbora
Ničová Anna
Klosová Helena
Tvarůžek Oldřich
Pustějovská Anna
Špringlová Zaltuša
Kysilková Zdeňka
Nitková Věra
Barochová Vlasta
Himmer Stanislav
Rusňák Jan

Fusková Františka
Himmerová Hanna
Lažek Karel
Hyklová Vlasta
Šedová Jana
Kukolová Svatava
Fialová Marie
Slovák Augustin
Černoch František
Jurnyklová Jarmila
Bechná Marcela
Polášek Karel

!!!Oprava – upřesnění času konání kurzu!!!
SRPŠ při ZŠ a MŠ v Suchdole nad Odrou pořádá pro žáky 8. a 9. třídy a pro studenty
Taneční kurz
kde:
v DKT Suchdol nad Odrou
čas:
v 16.30 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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Kalendář akcí na rok 2014
Městys Suchdol nad Odrou v posledních několika letech vydává zdarma
do všech domácností kalendář, ve kterém jsou uvedeny akce, konající se v obci
v daném roce. V současné době připravujeme tento kalendář pro rok 2014,
a proto žádáme zájemce, kteří chystají na příští rok akci pro veřejnost a chtějí,
aby byla v tomto kalendáři uvedena, aby údaje o své akci nahlásili nejpozději
do 10. prosince 2013 na úřad městyse paní R. Ješkové (556 770 106 nebo
jeskova@suchdol-nad-odrou.cz). Pokud se bude jednat o akce, které mají proběhnout v DKT, je nutné si nejprve dohodnout termín v DKT s paní M. Klichovou.

Klub seniorů informuje:
Poslední akce v tomto roce bude ve středu 11. prosince 2013. Pojedeme na
předvánoční trhy do Polska autobusem.
Odjezd: 7.00 hod. od DKT, nákupy a prohlídky 4 hodiny.
Závazné přihlášky u Jany Šedové, tel: 556 736 645, mob.: 736 288 975
Za Klub seniorů Jana Šedová

Klub kultury informuje:

SILVESTR 2013
Pokud přemýšlíte, kam se vrtnete poslední den v roce, tak opět nabízíme
v DKT teplo, světlo, hudbu,tanec, zpěv a pohodu až do rána bílého.
Vlastní občerstvení s sebou.

Za Klub kultury Miloslava Klichová
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v Suchdole nad Odrou,
konaných ve dnech 25. – 26. 10. 2013
Volební okrsek č. 1
celkový počet voličů
počet zúčastněných voličů
počet platných hlasů
účast v procentech
počet stran se ziskem alespoň 1 hlasu
hlasy pro strany:
strana č. 1
ČSSD
strana č. 2
Strana svobodných občanů
strana č. 3
Česká pirátská strana
strana č. 4
TOP 09
strana č. 5
HLAVU VZHŮRU
strana č. 6
ODS
strana č. 9
politické hnutí Změna
strana č. 11
KDU-ČSL
strana č. 13
Suver.-Strana zdravého rozumu
strana č. 15
Strana práv Občanů ZEMANOVCI
strana č. 17
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
strana č. 18
Dělnic.str.sociální spravedl.
strana č. 20
ANO 2011
strana č. 21
KSČM
strana č. 23
Strana zelených
strana č. 24
Koruna česká
Volební okrsek č. 2
celkový počet voličů
počet zúčastněných voličů
počet platných hlasů
účast v procentech
počet stran se ziskem alespoň 1 hlasu
hlasy pro strany:
strana č. 1
ČSSD
strana č. 2
Strana svobodných občanů
strana č. 3
Česká pirátská strana
strana č. 4
TOP 09
strana č. 6
ODS
strana č. 10
Strana soukromníků ČR
strana č. 11
KDU-ČSL
strana č. 13
Suver.-Strana zdravého rozumu
strana č. 15
Strana práv Občanů ZEMANOVCI
strana č. 17
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
strana č. 18
Dělnic.str.sociální spravedl.
strana č. 20
ANO 2011
strana č. 21
KSČM
strana č. 23
Strana zelených
strana č. 24
Koruna česká
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1291
797
794
61,74 %
16 z 18
186
30
28
33
2
33
3
82
6
10
71
7
144
142
15
2

803
395
387
49,19 %
15 z 18
120
7
11
9
11
1
23
2
7
29
3
92
63
8
1

Suchdol nad Odrou celkem
celkový počet voličů
počet zúčastněných voličů
počet platných hlasů
účast v procentech
počet stran se ziskem alespoň 1 hlas

2094
1192
1181
56,92 %
16 z 18

hlasy pro strany:
strana č. 1
ČSSD
strana č. 2
Strana svobodných občanů
strana č. 3
Česká pirátská strana
strana č. 4
TOP 09
strana č. 5
HLAVU VZHŮRU
strana č. 6
ODS
strana č. 9
politické hnutí Změna
strana č. 10
Strana soukromníků ČR
strana č. 11
KDU-ČSL
strana č. 13
Suver.-Strana zdravého rozumu
strana č. 15
Strana práv Občanů ZEMANOVCI
strana č. 17
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
strana č. 18
Dělnic. str.sociální spravedl.
strana č. 20
ANO 2011
strana č. 21
KSČM
strana č. 23
Strana zelených
strana č. 24
Koruna česká

306
37
39
42
2
44
3
1
105
8
17
100
10
236
205
23
3

Ukončení svozu bioodpadu
Dle oznámení svozové společnosti Asompo a.s. Životice u Nového Jičína upozorňujeme občany, že poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad by měl
proběhnout ve čtvrtek 28. listopadu 2013. V případě nepříznivých klimatických
podmínek (sníh a mráz) může být svoz ukončen dříve. Po posledním vývozu
budou kontejnery odvezeny a uschovány.
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Přírodovědný Klokan 2013/2014

Dne 16.10.2013 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže s názvem Přírodovědný
klokan. Žáci řešili 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem
žáků o technické a přírodovědné obory. Nejúspěšnějšími řešiteli naší školy jsou:

1. místo: ANDREA KLICHOVÁ 8. třída
2.-3. místo: LUKÁŠ NOVOTNÝ 8. třída
2.-3. místo: DAVID ŠROM 9. třída
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BESEDA O UGANDĚ
Ve čtvrtek 24. 10. 2013 jsme mohli navštívit Afriku prostřednictvím Besedy o
Ugandě, kterou nás provázela Mgr. Libuše Dostálová ze společnosti Bwindi Orphans
o.s. Tato společnost se prostřednictvím adopce na dálku stará o sirotky ve dvou ugandských oblastech. Adoptivní rodiče z ČR platí dětem školní docházku, uniformy, stravu a
základní lékařskou péči. Společnost pomáhá zvyšovat úroveň škol, dodává pomůcky pro
učitele, knihy, financuje opravy na školách. Pomáhá s řešením krizových situací, zajišťuje lékařskou péči.
Paní Dostálová nás svým záživným vyprávěním vlastních zážitků
přenesla do jedné z nejchudších zemí
Afriky, promítaly se fotografie z cesty.
Součástí besedy proběhl také prodej
výrobků přímo z Ugandy jako jsou
ručně vyráběné korálky, náramky, košíčky, podložky, dřevěné gorilky, trička,
kalendáře, čokoláda…..
Výtěžek poputuje k chudým a potřebným rodinám.
Akce probíhala v místním kulturním domě, dopoledne proběhly dvě
přednášky pro děti základní školy, pro
I. stupeň a II. stupeň a v odpoledních
hodinách byla beseda určena pro rodiče a širokou veřejnost.
Kdo by chtěl vědět něco více o této společnosti, může navštívit jejich webové
stránky: www.bwindiorphans.org.
Ivana Tymráková
vedoucí školního klubu
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
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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

Ježkův rok

24. října 2013 v odpoledních hodinách přijaly děti naší školy mé pozvání do ornitologické
stanice ORNIS v Přerově, kde byl pro ně připraven bohatý a poutavý program s názvem
„ Ježkův rok“. Děti dostaly možnost nahlédnout do všech prostor záchranné stanice
s ukázkami živých zvířat a prožívaly tak radost z objevování souvislostí přírody. Blízký
lužní les a vodní plocha přímo vybízela k procházce. V ptačí zahradě jsme obdivovali
různé typy krmítek, ptačí a netopýří
budky v expozici ochrany, výukový
areál, voliéry s handicapovanými
živočichy, broukoviště, ohniště a
dendrologické výsadby. Velkým
zážitkem pro děti byla i návštěva
zvířecí nemocnice a úplný závěr
patřil největší expozici ptactva ve
střední Evropě. Obdivovali jsme
uspořádání podle zoologického
systému, všímali si jednotlivých
skupin ptactva a odlišností závislých na jejich způsobu života. Ve
výuce slohu děti zpracovávaly své
zážitky a postřehy. A já bych se
ráda s Vámi, čtenáři, o ně krátce
podělila. Jistě oceníte jejich snahu, kterou přispěly k tvorbě tohoto článku:
„Byl to nádherný zážitek pro milovníky zvířat. Poznali jsme 2 druhy ježků a rozdíl mezi
nimi. A co myslíte, že ježci jedí? Kapsičky pro domácí mazlíčky. Zhlédli jsme také největší exponáty ptactva v Evropě. Bohužel, všichni ptáci nemají takové štěstí, někteří narazí do drátů el. vedení nebo jim nějaká šelma ukousne křídlo. To je příroda.“ (Viktorka )
„ Výlet za ježečkem byl krásný, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých faktů: např. čím se
živí, že mu nesmíme dávat jablka a mléko. Dostal od nás kapsičku Gurmet, na ní si moc
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pochutnal, dokonce u toho mlaskal. Viděli jsme i dikobrazí bodliny a vzájemně je porovnávali s bodlinami obou druhů ježků. V nemocnici se léčil kalous ušatý, dlask, kteří se už
nemohou vrátit do volné přírody.“ (Sárka a Terezka B.)
„ Nejvíce se mi líbila expozice ptactva, hlavně obrovský orlosup. Moc ráda jsem si pohladila nemocné ptáčky a ježečka. Moc se těším na další výlet.“ (Leonka)
„ Jeli jsme pěkným minibusem. Paní lektorka nám ukázala život ježků, fotili jsme si ho.
Byl moc roztomilý. Viděli jsme také káně, kalouse ušatého, čápa . Podpis ptačím brkem
byl pro nás velkým překvapením. Prostě fantazie! Děkuji paní učitelce a stanici ORNIS
za nádherný den.“ (Sabča)
„ Zaujal mě ježeček, sbírka ptáků a zraněná zvířata. Řekli jsme si mnoho zajímavého o
životě ježků. Sáhli jsme si na bodliny. Moc se mi výlet líbil a doufám, že pojedeme znovu.“ (Baruška)
Děti ocenily zajímavý a hravý způsob výuky. Všechny poznatky bohatě využijeme ve výuce přírodovědy, výtvarné výchovy apod.
Mgr. Lenka Vernerová

HUBERT
19.10.2013 Western klub o. s. zakončil jezdeckou sezónu Hubertovou jízdou. Oproti loňskému roku, kdy se startovalo na Sokoláku v Suchdole n.O., nám letos dělalo starosti
proměnlivé počasí a tak byla nakonec pro Hubertovu jízdu zvolena Pohoř se zázemím
bývalé mateřské školy. Volba byla dobrá, i počasí vyšlo a tak byla účast velmi slušná,
sešlo se nám kolem 65 koní. Ve 12,30 hod. jezdci vyrazili na dvouhodinovou vyjížďku
Oderskými vrchy s mezizastávkou na Stříbrném jezírku, kde si zavzpomínali na našeho
kamaráda Milina Kašpárka. Po návratu proběhl "Hon na lišku", který zaslouženě vyhrál
Martin Richter z Vražného, a následovaly soutěže - tyče a barely. Mezitím se v sále
školky chystala kapela "Čago band" pod vedením kapelníka Radima a kdo nezávodil,
mohl se již zaposlouchat do melodií country skladeb. Vyhodnocení soutěží proběhlo na
sále a následovala volná zábava. Příjemnou atmosféru celého dne není třeba blíže popisovat, lépe je podívat se na fotky z celého dne na www.rajce.net, zadat heslo westernklub (s pomlčkou a bez mezery) a otevřít Hubert 2013. Hubert se vydařil a tak byl pro
Western klub příjemnou tečkou za akcemi roku 2013, na které se také můžete podívat
buď na rajčeti nebo na www.westernklub.cz. Děkujeme všem za účast na Hubertu a našim příznivcům děkujeme za celoroční podporu.
Za WK Lidka Tošovská
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Co to je vlastně Pony Express?
Takže pojďme zatím ve zkratce trochu do historie:
Pony Express se jezdil v USA v roce 1860 -1861,
kdy bylo potřeba zajistit rychlou přepravu poštovních
zásilek mezi západním a východním pobřežím USA.
Dostavníky byly příliš pomalé a tak byla vybudována
štafetová trať, kdy poštu vezl jezdec v sedle koně. V
roce 1861 došlo k propojeni Atlantiku s Pacifikem
pomoci telegrafu a tak Pony Express ztratil svůj význam. Původní trať měřila něco přes 650 mil a jezdci ji ujeli cca za 10 dní. Koně se měnili cca po 20
mílích, kde byly zřízeny předávací stanice a každý
jezdec ujel cca 3 takové úseky. Tolik stručně z dávné historie. V USA se každý rok jede jízda po původní trati na počest dávných jezdců.
V roce 1983 přišel pan Jindřich Bílek s partou nadšenců, kteří se scházeli ve Stříbrné
Lhotě u Mníšku pod Brdy s myšlenkou uspořádat podobnou jízdu i v tehdejším socialistickém Československu. V Suchdolu nad Odrou byla druhá parta nadšenců na ranči
Zlámaná podkova pod vedením Bohumila Kašpárka "Hospodáře".
Podařilo se jim to a v roce 1984 vyrazil první jezdec Československého Pony Expressu
na svůj první úsek. Tehdejší trať vedla ze Stříbrné Lhoty přes Jihlavu do Suchdolu nad
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Odrou. Od té doby se každý rok pořádá koncem srpna takováto akce, která se především díky Jindřichu Bílkovi a bývalému Sherrifovi XPC Luďkovi "Cowpak" Burianovi stala záležitostí již Evropskou.
V roce 1990 došlo k propojení Československého a Amerického Pony Expressu. 24.
května odletěli do USA jezdci Čs.P.E. B. Kašpárek, J. Valchář, J. Pelc a P. Hanuš, hlavní
organizátor J. Bílek a kameraman Trojan. Byli pozváni u příležitosti 130. výročí Pony Expressu v USA. Naši jezdci byli velmi úspěšní a guvernér Bob Miller 2. červen 1990 vyhlásil dnem státního svátku Nevady na počest Československého Pony Expressu.
Jezdí se na několika "větvích" těmito státy: Slovensko, Česko, Polsko, Německo, Holandsko
Myšlenkou je propojit 4 moře. Tedy Severní Ledový oceán, Atlantik, Středozemní moře
a Černé Moře. Uvidíme, jestli se to podaří.
V čem jezdí jezdci Pony Expressu?
Jezdí se ve westernové výstroji a v uniformě, která odpovídá uniformě původních jezdců
Pony Expressu, tedy červená košile, žlutý šátek. Celá trať je rozdělena do úseků dlouhých cca 20 km, teoretický čas je
1:45 minut na úsek (v praxi se
jezdí rychleji). Většinou se jezdí
po dvojicích, kdy jeden ze dvojice
veze brašny "mochillu" s poštou.
Jede se za každého počasí ve
dne i v noci s ohledem na možnosti koně. Celá evropská trať
měří již něco přes 3000 km.
A jak se člověk může stát jezdcem Pony Expressu?
Jezdcem se může stát každý člověk starší 15-ti let, který vstoupí
do organizace The Westerners
International - CZ a to do jeho podsekce Pony Express Corral. Členství stojí 300 Kč na
jeden rok. Po dobu členství dostáváš klubový časopis Prérie Express a máš vstup na
akce pořádané WI-CZ se slevou a dostaneš se i na neveřejné akce. (Westernové městečko Beaver City, táboření Traperů ...) Aby tě sherrif corralu nebo předák větve přijal za
člena, musíš být dle stanov "westernového vzezření a ducha", tedy přijít třeba na rozpravu ve westernovém oblečeni s kloboukem na hlavě a ve vysokých botách. Sherrif je na
to hodně náchylnej a nejednoho uchazeče o členství docela neomaleně odmítl protože
měl třeba kecky na nohách nebo neměl klobouk.
Další podmínkou, abys měl šanci jet jako Nováček je pravidelná účast na jarním a podzimním setkání jezdců (Burza a Rozprava) a dalším plusem při výběru mezi mnoha zájemci je být aktivní při organizování jízdy nebo akcí kolem toho. O tom, jestli můžeš jet,
totiž hlasují jezdci Pony Expressu a pokud tě znají a vědí, že jsi už nějakou dobu aktivní,
máš velikou výhodu proti těm, o kterých ještě nikdo nikdy neslyšel.
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Je XPC výsadou starších jezdců?
XPC není výsadou starších lidí, ale je výsadou lidí, kteří se v XPC delší dobu pohybují.
Vždy platila a platí zásada, že úseky se obsazují v tomto pořadí:
1. Jezdec XPC s přezkou i bez přezky, který měl úsek v loňském roce
2. Jezdec XPC s přezkou, který jel v loňském roce jiný úsek
3. Jezdec XPC s přezkou, který v loňském roce nejel
4. Jezdec XPC bez přezky, který vloni jel jiný úsek nebo nejel
5. Greenhorn, který vloni tento úsek odjel
6. Nováček
Jezdcem XPC s přezkou se rozumí člověk, který má přezku XPC (tedy odjel min 2 ročníky).
Jezdcem bez přezky se rozumí člověk, který odjel minimálně dva ročníky.
Greenhornem se rozumí člověk, který odjel jeden ročník.
Nováčkem se rozumí člen XPC, který ještě nikdy nejel. Když dostane úsek a podepíše
přísahu tak se z něho stává Greenhorn.
Co vezou za poštu?
Pomocí Pony Expressu se dá odeslat v podstatě jakýkoli dopis formátu C6 (pohlednicová velikost), pohlednice nebo korespondenční lístek. Na zásilku je nutné napsat místo
určení v rámci trasy XPC, adresu příjemce. Pokud zásilka jde v rámci uzemí ČR, pak je
nutné ji opatřit platnou známkou České pošty.
Pokud je místo určeni jinde, než v ČR, vybírá se poplatek 1Euro za 1 zásilku.
Poštu je možné podat na poštovním úřadu XPC, který je otevřený během jízdy v každém
většim městě. Případně je možné podat poštu do ruky Postmastrovi XPC či Předákovi
větve.
Na každé křižovatce se dopisy třídí a razítkují poštovním razítkem XPC. V místě určení
postmaster odnese dopisy na přepážku státní pošty odkud jde pošta se všemi razítky
průjezdních míst k příjemci.
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 koňům, 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
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Směr a časový rozvrh jízdy 29. ročníku EVROPSKÉHO PONY EXPRESSU 2013
Délka Evropského Pony Expressu byla cca 3046 km a byla rozdělena na 147 předávekúseků po cca 20 km. Na jízdě 29. ročníku EPEA se podílí cca 294 jezdců. Nonstop jízda
trvá cca 307 hodin.
Ze Suchdola nad Odrou bylo letos koňskou poštou (poštou v sedle) odesláno směrem
na Holandsko cca 485 pohlednic. Byly odeslány ze Slovenska i 2 zdravice od primátora
města Bratislavy a Žiliny pro starostu Městyse v Suchdole nad Odrou. Dál poštovní jezdci Pony Expressu vezli zdravici primátorovy města Prahy a do Poštovního muzea
v Praze a Havličkovém Brodě
XPC L.Tošovská

Šťastný a spokojený závěr roku …
Další rok uběhl jako voda a přichází čas vánočních svátků a silvestrovských oslav.
V tomto období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které
jsou opatřeny svíčkami. Jako například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať
už jsou zakoupeny v kamenných obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo
vyrobené domácími kutily, v každém případě bychom měli dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Pokud si budeme chtít svíčky na adventním věnci nebo vánočním svícnu zapalovat a nepoužívat je pouze jako dekoraci, měli bychom dbát na to, aby svíčky byly
upevněny v nehořlavém držáčku a tím se zamezilo, že v případě dohoření svíčky se
oheň rozšíří na okolní ozdoby. Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se
svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou
na způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo
„Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na
vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.
Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou.
V dnešní době máme možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale
i při jejím nákupu bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika se dělí
do čtyř tříd nebezpečnosti:
pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat
osobám mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o
prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.
pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám
starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí
především rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není
povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu důchodců atd.
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při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří
např. dělové rány a různé druhy raket.
pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský
úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se
použití různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit
na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat
nevybuchlé petardy.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí
v domácnostech, které jsou spojeny se zraněním osob nebo dokonce se ztrátami na lidských životech a materiálními škodami dosahujícími stamilionů korun. Proto i ve svátečním pohodovém čase je dobré nezapomínat na bezpečnost svou i svých blízkých.
-

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Listopad r. 1913
9.11. slavil Kravařský zemědělský spolek 10. výročí od založení rolnické zimní školy (obsahově nejasný zápis, jisté však je, že v r. 1913 uplynulo 50 let od vzniku prvních pravidelných kurzů, pro zemědělce v r. 1863. Honosná budova zimní zemědělské školy byla
postavena r.1901, dnes muzeum městyse)
Po urgenci obecního výboru u místního vedení provozu Severní dráhy byl osvětlen podjezd.
Dle rozhodnutí obecního výboru z 5.12. bylo požádáno o povýšení obce na městys. (starosta Suchdolu vyložil 16 pádných důvodů, proč by obec mohla být povýšena na městys-městečko, v tehdejší německé terminologii šlo o Marktgemeinde-tržní obec. Císař
Franc Josef II. však měl jiné starosti, připravoval se na válku, proto k povýšení došlo až
za jeho nástupce císaře Karla I. dne 25.11.1917. Po r. 1945 statut městysů byl zrušen,
k druhému povýšení Suchdolu na městys došlo 10. 10. 2006)
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky "Gedenkbuch"str.290 - D.Říčan
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Házená – sezóna 2013/2014 -podzim
Muži : Hrají Moravskoslezskou ligu, trenérem je Paschek Richard.
Výsledky:
Suchdol – Hlučín
Krmelín
Trnávka B
Klimkovice

22 : 23
27 : 22
29 : 14
16 : 15

Paskov
Nový Jičín
Orlová
Třinec

40 : 24
27 : 21
17 : 7
28 : 24

Branky celkem:
Šimsa 48, Zdráhal 40, Slováček 28, Sikora 21, Kutěj 15, Dostál J. 14, Svoboda
Z. 14, Dostál O. 10, Brynecký 6, Opěla 5, Žitník 3, Pitrun 2
Sestava:
Jiřík (B), Valík (B), Bartoň, Brynecký, Dostál J., Dostál O., Kutěj, Lošák, Opěla,
Pitrun, Sikora, Slováček, Svoboda Z., Šimsa, Zdráhal, Žitník.
Konečná tabulka:
1. TJ Hlučín
2. TJ Loko Suchdol
3. Sokol Krmelín
4. KH Orel Paskov
5. TJ Nový Jičín
6. TJ Klimkovice
7. TJ TŽ Třinec
8. TJ Trnávka B
9. Meteor Orlová

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
6
4
3
2
2
2
2

0
0
0
0
0
1
1
0
0
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1
1
2
4
5
5
5
6
6

229 : 194
206 : 150
225 : 163
195 : 219
171 : 203
151 : 163
170 : 210
181 : 202
139 : 163

14
14
12
8
6
5
5
4
4

Ženy: Hrají Moravskoslezskou ligu. Trénují se samy.
Výsledky:
Suchdol – Paskov
Zubří
Ostrava

18 : 35 11 : 37
17 : 38 14 : 21
24 : 29 5 : 43

Branky celkem:
Hrabovská A. 26, Sehnalíková 19, Běličková L. 9, Červencová 9, Jurošková 7,
Kotzianová 7, Hrabovská I. 5, Chovančíková 3, Strnadlová 3, Běličková P. 1
Sestava:
Běličková L., Běličková P., Červencová, Čumpelíková, Hrabovská A., Hrabovská I., Chovančíková, Jurošková, Kotzianová, Sehnalíková, Strnadlová.
Konečná tabulka
1 KH Orel Paskov
2. HC Ostrava
3. Lesana Zubří
4. Loko Suchdol

6
6
6
6

5
4
3
0

0
0
0
0
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1
2
3
6

172 : 121 10
172 : 121 8
154 : 142 6
89 : 203 0

VÝVOZ FEKÁLIÍ
FIRMA „KUČERA VRAŽNÉ“
LEVNĚ
RYCHLE
KVALITNĚ
TEL.: 608 760 324

Pronajmu garáž v lokalitě Na zahrádkách.
Cena dohodou.
Bližší informace: tel. 723 058 628
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!!! 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
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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