Účastníci tradičního vánočního turnaje ve stolním tenise – IV. ročníku memoriálu Karla
Kukola. Turnaj se konal 28. 12. 2013, blíže článek uvnitř vydání.
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Schůzka se zástupci Českých drah k možnostem osvětlení komunikace
k nádraží. Ukázalo se, že osvětlit nejtmavší část ulice je problém, protože to
v podstatě znemožňují interní předpisy drah a existence ochranného pásma.
Schůze kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří na zámku
v Bartošovicích.
Schůze rady městyse.
V budově základní školy se konal vánoční jarmark, děti si připravily bohatý doprovodný program.
Konala se dohlídka Státního fondu životního prostředí na stavbu II. etapy kanalizace a ČOV.
Návštěva zástupce firmy Českomoravský štěrk, byly poskytnuty informace o
rozbíhajících se stavbách technologického zázemí.
Jednání pracovní skupiny „Ženy“ MAS Regionu Poodří v Bartošovicích.
Konala se výroční členská schůze kynologické organizace, které se zúčastnilo
přes 40 členů.
Od zhotovitele převzata rekonstrukce bytu městyse v č.p. 192.
Zasedání zastupitelstva městyse.
Valná hromada dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří v Bartošovicích.
Valná hromada Místní akční skupiny Regionu Poodří v Bartošovicích.
Schůze rady městyse.
Vánoční turnaj v nohejbale, blíže článek uvnitř zpravodaje.
IV. ročník memoriálu Karla Kukola – Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Jednání se zástupci firmy, která odbahňuje dno přehrady, o formě finanční kompenzace pro městys.
Po reklamaci se konalo jednání s vlastníkem firmy, která vysazovala dřeviny jako náhradu za ty, jež musely ustoupit dálnici. Byly dohodnuty podrobnosti nápravy zejména u výsadeb skalníku na svahu pod katolickým kostelem.
Se zástupkyní realitní kanceláře a potenciálních zájemců o koupi se konala prohlídka domu č.p. 427.
Na ČOV se konala schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy a technology,
jejímž cílem má být návrh opatření ke zlepšení parametrů provozu.

Rada městyse informuje
69. schůze rady městyse se konala ve středu 11. prosince 2013 a schválila cenu stočného pro rok 2014 ve výši 34,- Kč / m³ včetně DPH, prodloužení nájemních smluv v bytech
v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu,
schválila Jarmile Stebelové poskytnutí nebytových prostor v DPS formou výpůjčky na
provozování služeb pedikúry a manikúry, schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IE-12-8001608/VB/63 mezi Městysem Suchdol nad Odrou a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná se o zajištění práv související se stavbou zařízení distribuční elektrizační soustavy Kletné – Suchdol, vedení 2x110 kV na pozemcích parc.č.
1675,1594,4674 a 1564 v k.ú. Kletné v majetku městyse a Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IE-12-8001608/VB/97 mezi Městysem Suchdol nad Odrou a společností ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, jedná se o zajištění práv související se stavbou zařízení distribuční
elektrizační soustavy Kletné – Suchdol, vedení 2x110 kV na pozemcích parc.č. 2350,
1587/2, 3220, 3191, 3210 a 3244 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse, dále
schválila Smlouvu o ukládání odpadu na skládce Životice mezi společností Asompo a.s.,
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Životice u Nového Jičína a Městysem Suchdol nad Odrou, předmětem smlouvy je ukládání odpadu stanovených vyhláškou, a schválila Western klubu o.s. Suchdol nad Odrou
výměnu provozovny č. 8 za provozovnu č. 3 v objektu drobných provozoven. Na závěr
starosta podal informaci ve věci prodeje bytového domu č.p. 427, rekonstrukce základní
školy a kanalizace II. etapa.
Ve středu 18. prosince 2013 se sešla rada městyse k projednání dalšího nájmu kiosku na
Kletné, kdy na základě úkolu ze zasedání zastupitelstva neschválila společnosti SENZA
TARINA a.s. Olomouc prodloužení Smlouvy o nájmu z důvodu nesplnění podmínek
smlouvy, schválila výpověď Smlouvy o výpůjčce č. OS201320002776 mezi Městysem
Suchdol nad Odrou a společností EKO-KOM a.s. Praha, jedná se o výpůjčku sběrných
nádob, po ukončení smlouvy budou v městysi veškeré sběrné nádoby v majetku svozové
společnosti OZO Ostrava.
Poslední 71. schůze rady městyse v roce 2013 se konala 30. prosince 2013 k projednání
rozpočtového opatření č. Z 7, k němuž ji pověřilo zastupitelstvo městyse.
72. schůze, první v roce 2014, se sešla v pondělí 6. ledna 2014 a zabývala se prodloužením nájemních smluv v bytech v majetku městyse, schválila přidělení bytu o velikosti 1+1
zájemci dle pořadníku, schválila Darovací smlouvu, kdy městys je příjemce finančního
daru na rozvoj sociálních služeb v městysi v roce 2014, dále schválila podmínky pro
dlouhodobý pronájem kiosku na Kletné pro příští období, nákup tomboly pro plesy
v městysi v roce 2014 do úhrnné výše 16.000,- Kč a místnímu včelaři schválila umístění
včelnice a povolení vjezdu a stání motorových vozidel na pozemku parc.č. 534 v k.ú.
Kletné v majetku městyse.
Rada městyse

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci lednu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Jsou to:
Kučerová Marie
Klabanová Marie
Kurečka František
Segeťová Alžběta
Opělová Jarmila
Kukolová Marie
Šrámek Josef
Javůrková Ludmila
Šrámková Marie
Hansová Jarmila
Zbranková Jana
Matoušek Jiří

Bartošík Jan
Dýčka Josef
Lažková Vlasta
Pavelka Zdeněk
Dohnal Petr
Kadlčíková Marie
Doubek Jan
Drozd Ladislav
Urbanová Jiřina
Kladonicsová Marcela
Mikan Jaroslav
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1. února 2014 vzpomeneme 1. smutné výročí od úmrtí paní Jany Podhajské.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Přítel Petr s celou rodinou

Oznámení o čerpání dovolené v zubní ordinaci MUDr. Fingerhútta:
Ve dnech od 10. února do 14. března 2014 bude zubní ordinace v Kuníně
uzavřena z důvodu dovolené.
Péče o naše pacienty bude zajištěna MDDr. Dreslerem v zubní ordinaci v Novém Jičíně, ul. Hřbitovní 22, tel. č. 724 894 796.
Pro zkvalitnění péče je nutná telefonická domluva předem!!!
Ordinační hodiny:
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

Všem, kteří navštěvují naše akce v evangelickém kostele, bychom touto
cestou rádi poděkovali a popřáli do tohoto roku všechno nejlepší, zdraví
a také hodně lásky. A hlavně elán a chuť navštívit koncerty a výstavy,
které pro Vás chystáme.
Za celý evangelický sbor – správce kostela Libuše Billová
a farář Vladimír Pír
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K + M + B + 2014
Tři králové šli za hvězdou,
co svítila na cestu tmou.
Šli Světlo světa vyhledat,
jemu se klanět, dary dát.
Koledníci Tříkrálové sbírky procházeli Suchdolem, zvonili u dveří, přáli vše dobré do
nového roku a poprosili o příspěvek na charitní dílo.
Děkuji všem 29 koledníkům i všem, kteří se podíleli na této sbírce. Vybralo se 45.304,Kč. Tyto peníze budou rozděleny podle předem stanoveného plánu, nejvíce zůstane na
charitní služby v nejbližším okolí.
Pán Bůh všem zaplať.
Marie Kozáková, asistent pro Suchdol nad Odrou

Konečně jsme se dočkali, v Základní škole a mateřské škole Suchdol nad
Odrou máme novou ŠKOLNÍ KLUBOVNU
Naše základní škola zabezpečuje kromě povinné školní výuky také pestrou škálu nejrůznějších aktivit pro děti. A že je nabídka opravdu pestrá, o tom není pochyb. Nyní
byla navíc vybudovaná nová školní klubovna.
Všechny naše zájmové kroužky pracují v rámci školního klubu. Ve školním roce
2013/2014 bylo otevřeno celkem 25 kroužků (Angličtina, Zábavné hry 1 a 2, Malí kuchtíci
1 a 2, Výtvarný, Divadlo – literárně dramatický, Pohybový 1,2,3, Sportovní hry, Florbal 1
a 2, Stolní tenis, Šikovné ruce, Keramický, Hra na nástroj, Deskové hry, Vojenská historie, Školní redakce, Vaření a pečení 1 a 2, Zábavné šitíčko, Přírodovědný a Multimediální kroužek). Děti mají o kroužky velký zájem, o tom svědčí následující čísla. Do 25
kroužků bylo zapsáno v říjnu 2013 - 316 žáků, průměrně 1 žák navštěvuje 2-3 kroužky,
ale jsou i takoví, kteří jich navštěvují 8.
K pravidelné činnosti školního klubu patří také příležitostné a spontánní akce. V
tomto školním roce již některé z nich proběhly. V říjnu to byla Beseda o Ugandě prostřednictvím tří přednášek. Dvě z nich se uskutečnily v dopoledních hodinách pro I. a II.
stupeň a jedna odpoledne pro rodiče a veřejnost. Záživným vyprávěním paní Mgr. Libuše Dostálové ze společnosti Bwindi Orphans o.s. jsme se přenesli do nejchudší části Afriky. V listopadu se naše tři Pohybové kroužky v počtu 50 dětí zúčastnily Lentilácké superšou v Mankovicích. V lednu k nám přijedou kadeřnice a kosmetičky ze SŠ Odry a
předvedou nám své dovednosti ohledně účesů a líčení. Možná některým z dětí pomohou
vyřešit otázku – kam po devítce na školu. Dále se chystá ZUMBA s Heidi, přednáška se
spisovatelkou Mgr. Irenou Kopeckou, tvořivé dílny a závěrem školního roku náš čeká již
6. ročník Taneční show.
Školní klub se těší opravdu velkému zájmu dětí všech věkových kategorií. Každý má možnost se seberealizovat v tom, co ho baví a zajímá. Tato široce rozvětvená zájmová činnost hledala své středisko, centrum, kde by se rodila veškerá aktivita a organizace školního klubu. A tak v minulém školním roce vznikla myšlenka – vybudovat vlastní
zázemí - ŠKOLNÍ KLUBOVNU. V listopadu 2013 jsme ji dokončili a máme z ní velikou
radost. Je otevřena denně od 12 do 14.30 hodin, dochází zde děti, které nebylo možno
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pro naplněnost umístit do školní družiny či děti, které musely na své kroužky čekat
v šatnách. K dispozici mají deskové a společenské hry, na novém LCD televizoru si mohou přehrávat pohádky nebo oblíbené písničky,
s pedagogem děti mohou tvořit a vyrábět.
Za zdárnou realizaci chceme poděkovat rodičům a
podnikatelům, kteří nám pomohli a podporovali náš projekt
– ŠKOLNÍ KLUBOVNA. Jsou to AGRIS spol. s r.o. Medlov Ing. Tomáš Boháček (asanace Mankovice), dále Sdružení
Luboš Bendig a Ing. Hana Kotalová Suchdol nad Odrou,
Sdružení rodičů a přátel školy Suchdol nad Odrou, Restaurace centrum - paní Andrea Sehnalíková Suchdol nad Odrou, pan Petr Balaga Odry, paní Zdeňka Bělíčková Nový
Jičín, Autodoprava Suchdol nad Odrou - pan Zdeněk
Tymrák, paní Marie Kozáková Suchdol nad Odrou (bývalá
učitelka mateřské školy).
Velké díky patří také panu Miroslavu Ondračkovi, který z vlastního materiálu a zcela zdarma vyrobil krásný moderní nábytek
(skříňky a stoly) a také firmě PAMET spol.
s r.o. Suchdol nad Odrou – manželům
Pantálkovým, kteří nám vyrobili pěkné
podnože pod stoly.
Moc se těšíme na další akce,
které nás čekají, a které proběhnou v nové
školní klubovně. Po dvou měsících od otevření můžeme říci, že se smysl vybudování této základny naplnil. Ještě jednou děkujeme sponzorům a rodičům. Podpořili jste tak
rozvoj schopností, znalostí, dovedností a talentu našich žáků, kteří mají zase o jeden
důvod víc, proč se těšit do školy. Děkujeme.
Ivana Tymráková
vedoucí školního klubu

Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Leden r. 1914
Dle rozhodnutí obecního výboru z 29.1. byla zamítnuta stavba mostu k č. 88. (Měla stát
700 K, proto byla zamítnuta.) Místo toho má být opravena cesta u č. 90 a 92
Zamítnutá stavba mostu je zajímavá informace o jedné ze suchdolských památek – o
jediném brodu v Suchdole n.O., který se nám dochoval. Spojuje ul. Komenského
s Malou stranou naproti Šenku U Plšků. Je trochu znehodnocen panely ve dně potoka a
občasným nepořádkem v potoce, ale je to jeden ze zajímavých koutů naší obce. Některé
děti už dnes neví co je to brod. V jedné anglicky mluvící zemi jsem se setkal s tím, že u
brodu byla umístěna výkladová cedule „FORD“ = brod. Některé brody na Odře byly
zpevněny dlážděním a sedláci si o ně pečovali. Když viděli, že někde vypadl kámen, dali
jej zpět. Suchdolský brod je nenáročný na údržbu, zachovejme jej !
Hodnota 700K bylo několik desítek tisíc dnešních Kč.
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky Gedenkbuch str.292 - D. Říčan
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Přehled sběru oděvů v městysi v roce 2013 společnosti Revenge
a.s. Praha

PRODUKCE ODĚVŮ ( Oděvy 200110 ) rok

MĚSTO /
OBEC

2013

SUCHDOL NAD
ODROU

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

KG
KG
KG
KG
KG
KG

129
1 006
912
795
863
543
4 248
3
1 416

CELKEM
CELKEM KONT.
KG / KONT
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KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KONTEJNERŮ
Ø KG/ KONT.

Pozvánka na V. ročníku dětské výtvarné soutěže
„Western a koně očima dětí “ - téma 30 let Pony Expressu.
Dětskou soutěž vypisuje WESTERN KLUB z.s. Suchdol nad Odrou ve spolupráci s Městysem
Suchdol nad Odrou již po páté. Letošní ročník soutěže má za cíl seznámit mladou generaci
s minulostí i současností koňské pošty Pony Expressu, která v letošním roce slaví již 30tý ročník
své existence. Soutěžní práce tak budou mít za úkol zpracovat westernové prostředí přepravy pošty na koních Evropského Pony Expressu formou výtvarného projevu, kterým je např. malba,
linoryt, maketa atd.
V roce 2014 bude Pony Express slavit již 30. ročník a v Suchdole nad Odrou bude dne
16.8.2014 slavnostní hvězdicový dojezd všech zúčastněných států – dorazí jezdci a šerifové
ze Slovenska, Polska, Německa, Holandska a hosté z USA. Hlavní pořadatel WESTERN
KLUB z.s. na 30. výročí Pony Expressu chystá celodenní bohatý slavnostní a westernový
program pro všechny věkové kategorie. Nejlepší práce dětí tam budou vystaveny.
Soutěžní kategorie pro cílové skupiny dětí:
1. kategorie: MŠ pracuje na práci jako celek
- Výtvarná – Koně a hříbata Pony Expressu
2. kategorie: ŠD pracuje jako celek nebo po skupinách
- Výtvarná – Poštovní stanice Pony Expressu
3. kategorie: 1. – 3. třída ZŠ
- Výtvarná - Pohlednice, razítko, poštovní známka Pony Expressu
(jezdec s koněm, mapa, sedlo, poštovní trubka, sedlové brašny …)
4. kategorie: 4. – 6. třída ZŠ
- Výtvarná – Jezdci Pony Expressu, předávka koňské pošty Pony Expressu
5. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ
- Výtvarná - Pošťák – Postmaster Pony Expressu, příjem koňské pošty
Více informací k tématu a přihlášku najdete na www.westernklub.cz
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Něco z historie
PONY EXPRESS
poštovní zásilky z východního pobřeží USA na pobřeží západní. byla kurýrní služba, která v letech 1860 - 61 přepravovala
V polovině 19. století přestala být města na východním pobřeží jedinou výspou civilizace v USA. Díky nálezům zlata v Kalifornii se začal prudce rozvíjet i americký Západ.
Železniční spojení ještě neexistovalo a tak tím jediným, co obě pobřeží v té době spojovalo, byly poštovní linky. Největší a nejznámější z nich byla společnost Wells, Fargo &
Co. Ale ani její dostavníky nedokázaly zásilku z východu na západ dostat dřív než za tři
měsíce. Proto přišla společnost Russel, Major a Waddel s nápadem na zřízení expresní
poštovní linky, která by dobu přepravy zásilky přes kontinent zkrátila na několik dní.
Přeprava zásilek, kterou chtěli provozovat měla být především rychlá. Proto se rozhodli
nikoliv pro dostavníky, ale osamělé jezdce na koních, kteří by dokázali překonat Spojené státy za mnohem kratší dobu. Nevýhodou bylo, že osamělý jezdec byl mnohem zranitelnější ze strany Indiánů či bílých banditů.
První jezdec William Richardson vyrazil na trasu 8. dubna 1860 ( některé zdroje uvádějí
3. dubna 1860). Začínalo se v Saint Joseph ve státě Missouri, dále linka vedla přes
Kansas, Nebrasku, Colorado, Wyoming, Utah, Nevadu a končila v Sacramentu v Kalifornii. Samotní poslové byli vybaveni jídlem ( suchary, špek) a polní lahví s pitím. Na
svou obranu byli měli střelnou zbraň. Při školení jim ale bylo doporučeno nemíchat se
do žádných sporů a pokud možno zmizet. Poštovní zásilky převáželi ve čtyřech kožených brašnách, tzv. mochillách, upevněných u sedla a naplněných asi patnácti kilogramy zásilek. Jezdec měl za povinnost tryskem ujíždět k nejbližší stanici, vzdálené asi 20
km. Zde vyměnil koně a pokračoval v cestě.
Zakladatelé Pony Expressu doufali ve státní podporu, neboť celá linka byla silně ztrátová. Podpora však nepřišla. Tím hlavním, co Pony Express drželo nad vodou bylo rychlé
dodávání čerstvých zpráv pro noviny na obou pobřežích USA. Tomu ale učinilo konec
dokončení výstavby transkontinentálního telegrafu 24. října 1861. Pony Express ukončil
svou činnost 20. října 1861.
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Trasa Pony Expressu v USA

Účel:
Postarat se o co nejrychlejší dodání pošty mezi St. Joseph v Missouri a
Sacramentem v Kalifornii. Přitáhnout veřejnou pozornost na hlavní trasu v naději že se tak získá milion dolarů od vládní pošty za smlouvu pro Central Overland California and Pikes Peak Express Company.
Datum:
Od 3. dubna 1860, do konce října 1861.
Mechanismus:
Předávání a střídání pošty, koní a jezdců. Pony Express vyjížděl ve dne v noci,
v létě i v zimě.
Jezdci:
183 mužů jsou známí, jsou to ti, co jezdili pro Pony Express po dobu její činnosti během více jak 18 měsíců.
Jeden z jejích jezdců byl i Broncho Charlie. To je snad nejvíc co o něm víme.
Jezdecká kvalifikace:
Inzerát v Kalifornských novinách psal: "HLEDÁME houževnaté mladé muže, štíhlé, dobré jezdce nad 18.let, ochotné denně riskovat smrt. Přednost
mají sirotci. 25.dollarů týdně. Hlaste se ve stájích Pony Expresu."
Největší počt jezdců byl kolem 20. Nejmladšímu bylo 11 let a nejstaršímu
bylo ke 40 rokům. Sirotků bylo málo. Většinou vážili kolem 120 liber.(1.
Libra - 453.59 g).
Riders Pay (Plat jezdce)
100 dolarů měsíčně.
První jezdec:
Johnny Fry byl první jezdec západním směrem ze St. Joseph. Billy Hamilton byl první
jezdec směřující k východu ze Sacramenta.
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Výměna jezdců:
Noví jezdci se měnili za každou 75 mílí (cirka 120,6 km) do 100 mílí ( (cirka 160,9
km).
Výměna koní :
Jezdci museli měnit čerstvé koně po 10.mílích (asi 16 km) až do 15 mil.
Rychlost:
Koně dosahovaly v průměru 10 mil za hodinu.
Koně:
Bylo zakoupeno na 400 koní pro kurýrní poštu. Byli to čistokrevní koně, mustangové a
pintos, ti se používali nejčastěji.
Stanice:
Přibližně 165 stanic. .
Celková délka Trailu (tratě) :
Téměř 2.000 mil. (asi 3.200 km)
Cesta - směr:
Ze St. Joseph v Missouri do Sacramento, California. Přes dnešní státy Kansas, Nebraska, Severovýchodní cíp Colorada, Wyoming, Utah, Nevada a California.
Výjezdy:
Jednou týdně od 3. dubna do poloviny června 1860. Dvakrát týdně od poloviny června,
do konce října 1861. Výjezdy začínaly vždy z obou směrů, z východu a západu.
Jízdní řád:
10 dní v létě. 12 až 16 dní v zimě.
Nejrychlejší doručení:
7 dnů a 17 hodin uprostřed telegrafního dosahu, na adresu v Lincolnu.
Nejdelší jízda:
Pony Bob Haslam ujel 370 mil, (z Friday's Station do Smith Creek a zpět. To je v
dnešní Nevadě.)
Cena za poštovné:
5. dolarů za 1/2 unce jako základ. Na konci Pony Expressu , cena klesla na 1.dolar za
1/2 unce.( Unce - 28.35 g).
Zakladatelé:
William Russell, Alexander Majors a William Waddell. Sdružení pod jménem Central
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Overland California and Pikes Peak Express Company. Pony Express byl připojen jako
slavná doprava i s posádkami stanic.
Další poštovní trasa:
Vodní cesta z New Yorku do San Francisca napříč Panamou s nákladními mezky. Jižní
nebo Butterfieldská cesta ze St. Louis a Memphisu do El Pasa, do Los Angeles a do
San Francisca.
Dokončení Telegrafu :
24. října 1861. To byl oficiální konec Pony Expressu.
Fiasko:
Majitelé financí utratili 700,000 $ za Pony Express a měli 200,000 $ deficit. Společnost nedostala slíbených milión dolarů státní dodávky, kvůli politickým tlakům a vzplanutí Občanské války.
Úspěch:
Byla zlepšena komunikace mezi východem a západem Ameriky. Ukázalo se, že po
střední trase se může cestovat po celou zimu. Vyztužená a zpevněná střední trasa se dala
použít pro transkontinentální železnici. Držitelům komunikace umožnila vstup Kalifornie do začátku občanské války. Poskytovala nejrychlejší komunikaci mezi východem a
západem až do telegrafu. Myšlenka a ideál Pony Expressu ovládly srdce a obrazotvornost lidí na celém světě.
Z archivu PE L.T.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
IV. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA KUKOLA
Rok se s rokem sešel a byla tu sobota 28. prosince 2013, kdy proběhl již tradiční Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise, ve staré (zrekonstruované) tělocvičně
ZŠ v Suchdole nad Odrou. O pořadatelství se postarali Suchdolští házenkáři. Na memoriál Karla Kukola se přihlásilo 28 odvážných, odhodlaných a sportuchtivých hráčů.
Rozlosovalo se osm nejlépe umístěných hráčů z loňského ročníku, po dvou do čtyř skupin. Výherce ze skupiny postupoval rovnou do čtvrtfinále, hráči na druhých a třetích místech si zahráli o postup do čtvrtfinále. Letos skupiny „A“ a „D“ byly velmi lehké, za to
skupiny „B“ a „C“ byly nabité, vyrovnané a někteří silní hráči nepostoupili do vrchního
pavouka. Ti, kteří nepostoupili, hráli dva zápasy ve spodním pavouku útěchy o celkové
umístění. Ze skupin postoupili tito hráči:
„A“ – Svoboda Zbyněk, Uhýrek Václav, Šrom David
„B“ – Zdráhal Jan, Klein Jaroslav, Hrabovský Jiří
„C“ – Bašný Richard ml., Mixa Bronislav, Grulich Martin
„D“ – Halmazňa Jiří, Závorka Jaromír, Tvarůžek Radek
Turnaj měl velmi dobrou a hlavně vyrovnanou úroveň. Do semifinále se probojovali výherci všech čtyř skupin. Jan Zdráhal porazil Richarda Bašného ml. 3 : 0. Druhé semifi-
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nále hrál Zbyněk Svoboda (organizátor turnaje) proti Jiřímu Halmazňovi a dopadlo to
stejně jako v loňském roce 3 : 1 pro Zbyňka Svobodu, ten měl více sportovního štěstí a
neuvěřitelně hodně výměn zakončoval tzv. „prasátky“ (což se nedá vybírat, natož vyhrát). Finále hrál Jan Zdráhal proti Zbyňkovi Svobodovi a Jan Zdráhal vyhrál jasně 4 : 0,
zápas byl pěkný, ale hodně rychle odehraný.
Jsem rád, že se turnaje zúčastnilo tolik hráčů (28 aktérů, sportovců) a že organizace turnaje byla co k čemu a vynaložené úsilí nevyšlo nazmar. Chtěl bych poděkovat jak hráčům, že si o Vánocích přišli zasportovat, ale také divákům, kteří se přišli podívat, povzbudit rodinné příslušníky či známé a postarali se o pěknou a přívětivou kulisu turnaje.
Dále bych chtěl poděkovat pořadatelům turnaje: Josefu Dostálovi (dovoz občerstvení a
proviantu), Tereze Uhrákové a Martinu Šromovi (prodej a obsluha občerstvení) a Jiřímu
Opělovi (losování a zapisování výsledků). Ceny byly oproti loňsku zase o něco hodnotnější (o ně vlastně v podstatě ani nešlo, nebo byly až na druhém místě) a věnovali je tito
sponzoři (zase jich bylo o něco více než vloni): Jiří Bartoň (Abart), Mojmír Bartoň (Bowling), Petr Ekkert (Autodoprava), Jiří Hrabovský, Jaroslav Klein, Vladimír Klein (PKD),
Vladimír Konopásek (Obchod Sýpka), Městys Suchdol nad Odrou, Bronislav Mixa, Robert Moravec (Bowling), Jakub Nohýl (Kovářství), Miroslav Ondračka (Stolařství), oddíl
házené, oslavenci Martin Brynecký a Jiří Opěla (25 let), Pavel Polášek a Zbyněk Svoboda. Sponzorům touto cestou děkuji a těším se na další spolupráci při příštím ročníku.
Výsledky vánočního turnaje:
1. Zdráhal Jan
15. – 16. Machaň Vlastimil
2. Svoboda Zbyněk
15. – 16. Klein Vladimír
3. Halmazňa Jiří
17. Kovařčík Pavel
4. Bašný Richrd ml.
18. Hykel Miroslav
5. Mixa Bronislav
19. Pindjak František
6. Grulich Martin
20. Uhýrek Ondřej
7. Šrom David
21. Nábělek Jiří
8. Tvarůžek Radek
22. Kočíb Ondřej
9. Hrabovský Jiří
23. Rek Petr
10. Klein Jaroslav
24. Závacký Miroslav
11. Uhýrek Václav
25. Kozáček Miroslav
12. Závorka Jaromír
26. Šrom Milan
13. Gola Jan
27. Korčák Martin
14. Bašný Richard st.
28. Svoboda Dominik
Doufám, že IV. ročník memoriálu Karla Kukola se dobře zapsal do podvědomí Suchdoláků a v roce 2014 si najdou cestu, čas zajít na turnaj, o vánocích si zase zasportovat,
povzbudit nebo se jen tak projít a podívat se (ať nesedí jen u „bedny“ – televize a necpou se sladkým a cukrovím). Účastí, hrou a povzbuzováním na tomto turnaji, vzdáváme
hold Karlu Kukolovi, spoluzakladateli, hráči a funkcionáři oddílu stolního tenisu
v Suchdole nad Odrou. Pevně věřím, že V. ročníku se zúčastní aspoň stejný počet hráčů
jako loni. Organizátoři se budou snažit získat sponzory a ceny aspoň na stejné úrovni,
ne-li lepší jako v roce 2013.
SPORTU ZDAR A STOLNÍMU TENISU ZVLÁŠŤ!!!
Svoboda Zbyněk, ředitel turnaje
trenér Suchdolských házenkářů

13

XI. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V NOHEJBALE
Dne 27. prosince 2013 se uskutečnil již XI. ročník turnaje v nohejbale v nové (zrekonstruované) tělocvičně ZŠ v Suchdole nad Odrou. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, která
se rozlosovala do dvou skupin po čtyřech týmech. První dvě družstva postupovala do
semifinále, další dvě hrála skupinu útěchy. O turnaj se starali pořádající družstva
ŠKOLNÍCI (Bartoň Jiří, Bělíček Pavel, Randýsek Václav) a PIVOHLTI (Vrábel Milan,
Šrom Milan, Vrábel Karel – nehrál, byl zraněn) a Svoboda Zbyněk.
1.

SKUPINA „A“

XI. ročník
turnaje v
nohejbale

HASIČI

HÁZENÁ

PIVOHLTI

TEMPO
PNEU
SERVIS

BODY

SKÓRE

POŘADÍ

2

0:2

0:2

2:0

2

2:4

3.

2:0

0

1:1

2:0

5

5:1

1.

PIVOHLTI

2:0

1:1

1

2:0

5

5:1

2.

TEMPO
PNEU
SERVIS

0:2

0:2

0:2

3

0

0:6

4.

HASIČI
HÁZENÁ
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2.

SKUPINA „B“

XI. ročník
turnaje v
nohejbale

LOUČKY

JUNIORKA

LUKAVEC

ŠKOLNÍCI

BODY

SKÓRE

POŘADÍ

LOUČKY

2

1:1

2:0

0:2

3

3:3

2.

JUNIORKA

1:1

0

0:2

0:2

1

1:5

4.

LUKAVEC

0:2

2:0

1

0:2

2

2:4

3.

2:0

2:0

2:0

3

6

6:0

1.

ŠKOLNÍCI

O prvním místě v tabulce rozhodly body uhrané ve vzájemném zápase HÁZENÁ –
PIVOHLTI (více bodů uhrálo družstvo házené, proto bylo první). Postoupili do semifinále
družstva PIVOHLTI – ŠKOLNÍCI A HÁZENÁ PROTI LOUČCE. O třetí místo hrálo družstvo HÁZENÉ proti ŠKOLNÍKŮM a jako vloni HÁZENÁ prohrála 2 : 1 a skončila čtvrtá a
ŠKOLNÍCI se umístili na bedně, tedy třetí. Finále pak králi PIVOHLTI a LOUČKY. Po
vyrovnaném a dramatickém finále LOUČKY prohráli 1 : 2 a skončili druhé a PIVOHLTI
skončili na konec první a po sedmi letech vyhrál zase někdo ze Suchdolských družstev
(mančaftů).
Celkové pořadí:
1. PIVOHLTI (Šrom M., Vrábel M., Ondřej M. – záskok za zraněného Vrábla K.)
2. LOUČKY
3. ŠKOLNÍCI (Bartoň J., Bělíček P., Randýsek V.)
4. HÁZENÁ (Svoboda Z., Kutěj R., Jiřík R.)
5. LUKAVEC
6. JUNIORKA (Kozúbek M., Jurnykl J., Mašek O.)
7. HASIČI (Tymrák Z., Kratochvíl K., Kozák J.)
8. TEMPO PNEUSERVIS
Sportovní akce se vydařila po všech stránkách. Přišli se podívat i diváci, kteří podporovali „Suchdolské“ týmy v bojích o co nejlepší umístění a po dlouhé době se to povedlo,
v první čtveřici byla tři Suchdolská družstva. Všechna družstva dostala ocenění za sportovní výkony, které předvedla. Vše se ukončilo, stejně jako vloni a předloni v restauraci
Centrum u dobrého guláše a pěnivého moku.
Těším se na příští ročník, že bude tak dobrý jako ten minulý a že se sejdeme jak
s družstvy, tak i s diváky a uvidíme pěkný a dramatický nohejbal.
Sportu zdar a nohejbalu ještě více!!!
Svoboda Zbyněk, jeden z organizátorů turnaje
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PRONAJMU BYT 2 + 1 o velikosti 64 m² v SUCHDOLE NAD
ODROU.
Ihned volný
Tel.: 733 123 435
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SRPŠ při ZŠ v Suchdole nad Odrou pořádá v Klubu Kultury

Dne 22.2.2014 od 20.00 hod.

18. ŠKOLNÍ PLES
Přijďte se pobavit, zatančit si a vyhrát v bohaté tombole
K tomu bude hrát skupina SPEKTRA z Ostravy
Připraven zajímavý program
vystoupení dětí naší školy
a skupina RELAX

Pro všechny bude připravena
studená i teplá kuchyně
Vstupné: 100 Kč
Prodej místenek - vstupenek od 17.2.2014
v sekretariátě základní školy
p. Macíčková na tel. čísle 556 736 336
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Městys Suchdol nad Odrou a Klub kultury městyse Suchdol nad Odrou
Vás srdečně zve

8. února 2014 od 20.00 hodin
do DKT na

24. bál městyse Suchdol nad Odrou
za doprovodu skupiny KALEJ
vstupné: 100,- Kč

Předprodej vstupenek v DKT od 3. února 2014 v době:
Po – Pá 8.00 – 12.00
Út a Čt 8.00 – 12.00 18.00 – 20.00
nebo telefonicky: 556 736 317
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Zveme Vás do nově otevřeného PEKAŘSTVÍ
Pekárny Bartošovice na vlakovém nádraží
v Suchdole nad Odrou
Otevírací doba:
Pondělí – Pátek: 5 – 17 hod.
Sobota: 7 – 10 hod.
Neděle: 15.30 – 17 hod.
Kváskové chleby: Pšenično-žitný chléb, samožitný chléb a pohankový chléb
Speciální chleby: Vícezrnný chléb s pšeničnými klíčky a slunečnicí, bramborový
chléb, cibulový chléb, škvarkový chléb
Pečivo: Bartošovické svatební koláčky, bohatě plněné koblihy, skořicové briošky,
anýzové vánočky, podmáslová bageta s cibulí, farmářská večka plněná slaninou a
sýrem, muffiny, perníkový dortík s kandovaným ovocem, pohankové perníčky,
řezané závinky a tradiční záviny a mnohé další

www.pekarnabartosovice.cz
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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
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
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Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
Redakční rada: Ing. R. Ehler, I. Hrabovská, R. Ješková
č. 1/2014 vydáno 24. ledna 2014 nákladem 1000 výtisků
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