Ke konci ledna byla kletenská přehrada zbavena letitých nánosů usazenin, kterých podle
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projektu bylo celkem 6 300 m . Nyní je na řadě rekonstrukce hráze, která v polovině února již započala. Trvat by měla po celý rok, ukončení stavby je plánováno na říjen letošního roku.
Po dobu rekonstrukce bude hráz neprůjezdná, příjezd k objektům za hrází bude možný
po objetí přehrady po svážní cestě, okolo lesoškolky.

Kalendárium
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
20.01.
21.01.
22.01.
25.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
03.02.
04.02.
06.02.

08.02.
11.02.
14.02.

Na úřadě městyse proběhlo pro pracovníky úřadu školení k možnostem využití
nově pořízeného právního softwaru Codexis.
Konal se tradiční Sportovní ples, pořádaný TJ Lokomotiva, organizačně zajišťoval oddíl kopané.
Amatérské divadlo Podiv sehrálo představení Nejlepší parník mého života
v Kopřivnici.
Jednání s právníkem ve věci majetkoprávních vztahů městyse.
Pracovní porada členů zastupitelstva městyse.
Po týdnech čekání na vhodné počasí konečně začalo mrznout a pokračují práce
na odbahnění přehrady.
Pracovní schůzka s technickým dozorem stavby kanalizace a ČOV
Konala se výroční členská schůze sboru dobrovolných hasičů.
Ukončeny práce na odbahnění přehrady.
Na městském úřadě v Novém Jičíně se konala porada starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Nového Jičína.
Účast na konzultačním dni k otázkám cenové kontroly na krajském úřadě
v Ostravě.
Provedeny terénní úpravy na pozemku v areálu Sokolák.
Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse k přípravě rozpočtu městyse
na rok 2014.
Na městském úřadě v Novém Jičíně proběhlo jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb zaměřených na péči o rodinu.
Na městském úřadě v Novém Jičíně proběhlo jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb zaměřených na péči o seniory a na sociální
začleňování.
V domě kultury se konal 24. bál městyse. Děkujeme všem sponzorům, bez jejichž přispění bychom nemohli dosáhnout vysoké úrovně tohoto plesu.
Jednání se zhotovitelem odbahnění přehrady k ukončení činnosti.
Účast na semináři k projektu MAS Regionu Poodří „Chuť a vůně regionálních
jídel a specialit v Poodří a Podpoľaní“

Rada městyse informuje
73. schůze rady městyse se sešla 15. ledna 2014 k projednání návrhu nájemce kiosku
na Kletném, kterým je SENZA TARINA a.s. v zastoupení advokátem, na prodloužení nájmu s odůvodněním, že nájemce neporušil nájemní smlouvu a splnil tím smluvní podmínky k prodloužení - rada se po projednání usnesla, že nájemce naopak v některých bodech smlouvu nedodržel, proto nevyhovuje žádosti o prodloužení nájemní smlouvy a trvá
na předání kiosku pronajímateli ke dni 31. 1. 2014.
Dále se rada zabývala žádostí o dotaci na projekt „Nová učebna Př – Z“, žádost si podává příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou a rada
městyse z pozice zřizovatele školy se k žádosti vyjadřuje - rada souhlasila se zpracováním projektu, s profinancováním vlastního podílu z provozních prostředků školy a
s případným pokrytím zvýšených nákladů z provozních prostředků školy.
Společné jednání rady městyse a finančního výboru proběhlo v pondělí 3. února
2014, kdy oba orgány projednaly návrh rozpočtu městyse na rok 2014.
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Rada městyse jednala poté samostatně a schválila znění Smlouvy o vstupu na pozemek
s právem provést stavbu mezi Městysem Suchdol nad Odrou a majiteli pozemku parc.č.
2223/65 a 2223/66, jedná se o stavbu „Prodloužení vodovodu, oddílné kanalizace a plynovodu“ na ulici Čsl. armády pro čtyři stavební místa.
Rada neschválila připojení městyse ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Rada schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům,
kteří splňují podmínky dalšího prodloužení nájemného.
Rada schválila znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem Suchdol nad
Odrou a společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem v zastoupení RWE Distribuční
služby, s.r.o. Brno, jedná se o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení na pozemcích parc.č. 1334, 886/1, 851 a 818 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse a
znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby mezi Městysem Suchdol nad Odrou a společností SMP Net, s.r.o. Ostrava
v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o Brno, jedná se o zřízení věcného břemene na
plynárenské zařízení a souhlas se zřízením stavby „Přeložky STL plynovodů a přípojky
plynu na pozemku parc.č. 886/1, 1334 a 851 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
Na závěr starosta informoval členy rady městyse o vývoji ve věci neprodloužení nájemní
smlouvy na kiosek na Kletném společnosti SENZA TARINA a.s. Olomouc, kdy nájemce
prostřednictvím advokáta podal žalobu proti Městysu Suchdol nad Odrou na uložení povinnosti žalovanému uzavřít s žalobcem Smlouvu o nájmu kiosku Kletné a parkoviště
Kletné na rok 2014.
Rada městyse

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci únoru oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Jsou to:
Králíčková Jarmila
Denerová Milada
Davidová Anežka
Dvořák Jiří
Szelongová Anděla
Vašková Jaroslava
Opršal Josef
Andršová Zdena
Urbaníková Amália
Svobodová Jiřina
Tvarůžková Vlasta
Kleinová Milada
Rudolfová Svatava
Maková Marie

Janíková Hana
Bartoň Antonín
Kuchyňková Ladislava
Ullrich Jindřich
Štafová Jiřinka
Juras Jiří
Bardoň Petr
Hanáček Josef
Reková Zdenka
Zikmund Václav
Prekrški Pavel
Münsterová Marie
Kocmich Eduard
Szelong Jiří
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Klub seniorů informuje:
Klub seniorů zve všechny seniory, i ty, kteří k nám ještě nepřišli, na první setkání v roce
2014.
Kdy a kde? V úterý, dne 4. 3. 2014, v 14.00 hodin, v Klubu kultury.
Program: Nápady, náměty na činnost seniorského klubu v roce 2014.
Připomenutí si MDŽ.
Pohoštění zajištěno.
Pleváková Naděžda, 556 736 380, 777 888 308

Informace klubu kultury:

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
9.3.2014 v 15:00 hod v DKT
v programu vystoupí:

KLAUNI Z BALONKOVA
Vstupné: masky zdarma
děti 20,- Kč
dospělí 40,- Kč

ODVAŽ SE
Amatérská přehlídka dovedností.
Zpíváš? Hraješ na hudební nástroj? Tancuješ? Chtěl by sis vyzkoušet jaké
to je bavit sám publikum?
Máš příležitost!
4.4.2014 v 18:00 hod v DKT se můžeš odvázat a odvážit se se předvést.
Přihlásit se můžete osobně v DKT nebo na tel.: 556 736 317
nebo napsat email: klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz

KOŠTOVÁNÍ
aneb soutěž o nejlepší slivovici, hruškovici a jabkovici.
V pátek 11.4.2014 v 19:00 hod v DKT
Vzorky je opravdu nutné přinést aspoň 3 dny předem!!!

KERAMIKA
Připomínáme všem tvořivým, i těm, kteří to o sobě ještě neví, že se scházíme
každou středu od 16:00 – 20:00 hod v dílně v základní škole. Vchod zezadu u
nové tělocvičny.
S sebou pracovní oděv a peníze na hlínu
(148,- Kč/ 10 kilo…ale lze koupit i menší množství) a vstup (70,- Kč).
Za Klub kultury
Miloslava Klichová

Upozornění pro návštěvníky knihovny
v Suchdole nad Odrou
V pondělí 10. března 2014 bude knihovna
UZAVŘENA!!!
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Městys rozdává tašky na tříděný odpad
Vážení občané, městys obdržel od společnosti Asompo,
a.s. cca 300 ks sad tašek na tříděný odpad pro své občany. Tašky si můžete vyzvednout v budově úřadu městyse
– vstupní chodba.
Praktické omyvatelné tašky tří barev (žlutá – plast, zelená
– sklo, modrá – papír) pro opakované použití se dají spojit suchým zipem a po naplnění v nich odpad odnesete
vysypat do příslušného kontejneru.
Projekt vznikl za podpory společnosti ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína a obalové
společnosti EKO-KOM, a.s. a cílem tohoto projektu je podpořit občany v třídění odpadů.
Občané si tyto sady mohou vyzvednout do vyčerpání zásob, k dispozici jsou dva druhy
sad, menší a větší. V dřívější době již městys tyto sady tašek obdržel a předával je do
rodin prostřednictvím dětí místní základní a mateřské školy.
Iva Hrabovská

Vyúčtování odvozu komunálního odpadu za rok 2013
 náklady za odvoz popelnic a kontejnerů, velkoobjemový odpad (úhrada svozové firmě OZO Ostrava)
1 732 397,00 Kč
 náklady na svoz bioodpadu (úhrada ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína) – v roce
2013 celkem 26 kontejnerů a svoz 2x týdně
75 118,00 Kč
celkové náklady na svoz odpadu v roce 2013:

1 798 515,00Kč

 příjem z tříděného odpadu od firmy EKO-KOM (příjem za tříděný odpad)
342 765,00 Kč
 příjem z platby za zpětný odběr elektrozařízení
12 004,90 Kč
 příjem od poplatníků – půlroční poplatek za komunální odpad (175,- Kč na občana
nebo majitele rekreačního objektu)
443 170,00 Kč
celkový příjem za komunální odpad v roce 2013:

797 939,90 Kč

 doplatek městyse za odvoz komunálního odpadu (rozdíl mezi příjmy a výdaji)
1 000 575,10 Kč
 dluhy poplatníků na poplatku za komunální odpad v roce 2013
34 789,00 Kč
Z vyúčtování za rok 2013 vyplývá, že po zrušení poplatku za odpady od 2. pololetí roku
2013 městys v roce 2013 doplatil z vlastních zdrojů cca 1 mil. Kč.
Příjem z firmy EKO-KOM se opět proti loňskému o něco málo roku zvýšil, jedná se o
částku 26 357 Kč, z toho vyplývá, že v roce 2013 občané vytřídili více odpadu než v roce
2012 (papír 14 t, plast 49 t, obaly Tetrapak 0,24 t a sklo 37 t a kov 4 t). Děkujeme všem
uvědomělým občanům za poctivé třídění odpadu. Ještě chci upozornit, že do kontejneru
na plast můžete vhazovat obaly Tetrapak (od mléka, džusů apod.) a kov (plechovky a
drobný kovový odpad), který se v městysi třídí málo. Tříděním odpadů si zvětšujete prostor v nádobách na směsný odpad (popelnice, kontejnery). Na konci roku 2013 znovu
dostal městys Suchdol nad Odrou od firmy Asompo a.s. Životice u Nového Jičína cca
300 ks sad tašek na tříděný odpad, které si můžete vyzvednout na úřadě městyse (viz
výše uvedený článek).
Iva Hrabovská
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Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován
stejným způsobem jako předchozí svozy.
 Datum a čas: 5. dubna 2014, 8.00 – 12.00 hodin
 místo: parkoviště u DKT
 způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO
Ostrava
 VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
 NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy,
herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá čisticí vlna
(„pucvol“), farmaceutický odpad (léky), oleje, pohonné hmoty, čisticí prostředky, jedy
apod.
 Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, nashromážděného při půlročním provozu domácností.
 Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! Upozornění platí i
pro lepenku, eternit, okna apod.
 Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené
místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
 Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácností, nikoli
odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
 Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání svozu
VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu přijížděli ze
strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na
pokyny zaměstnanců svozové firmy.
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel. 556 770 101.
Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.

Kovový šrot
Kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu kopané, kteří jej poté odevzdají do
sběrny a utržené peníze použijí pro další rozvoj své činnosti. Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů oddílu kopané, nahlaste se prosím
nejpozději ve čtvrtek 3. dubna na ÚM na tel. 556 770 101, kde budete zaevidováni a
v průběhu soboty 5. dubna k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská
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Událo se v Zauchtelu před 100 lety:

Únor r. 1914
7.2. byla v Suchdole zřízena chovná stanice pro koně. Byla zřízena u starosty Josefa
Kalicha. Budou tam ustájeni 2 indoarabští hřebci, belgičtí hřebci. Proto byla zrušena
chovná stanice v Životicích. V Suchdole byli hřebci jen v soukromé péči, zatímco v Životicích u Fulneku přechodně a pod vojenským dohledem. Tato chovná stanice byla
v usedlosti starosty Kalicha čp.35. Zbouráno bylo čp. 35 v 80. letech a na stejném místě
vybudováno mechanizační středisko JZD, dnes AGROSUMAK.
8.2. se konala 20. výroční schůze ženského spolku. Z výroční zprávy bylo možno vyčíst,
že spolek během svého dvacetiletého trvání vydal přes 100.000 polévek, většinou bezplatně chudým žákům a uspořádal 25 kurzů vaření, které byly navštěvovány 120 chovanci ze Suchdolu, Kletného, Mankovic, Kunína a Bernartic. V rámci těchto kurzů byla
děvčata vyučována také v praní a žehlení prádla. Pro dělnice v továrnách se tyto kurzy
nekonaly v zimě, ale v létě. Ředitel G. A. Thal, zakladatel spolku, byl vzhledem ke svým
velkým zásluhám v tomto dobročinném spolku jmenován čestným členem.
3. den ochrany dětí byl oslaven ve škole vlastní školní oslavou. Mezi dětmi uspořádaná
sbírka vynesla značnou částku 66,38 K.
Ředitel školy Gustav Adolf Thal (1846-1924), nositel čestného občanství Suchdolu a
čestný člen mnoha spolků, komunální politik. Patřil mezi nejvýznamnější postavy obce,
se širokým záběrem do Moravského Kravařska. Zasloužil se o vznik dobrovolných hasičů, povznesení zdejšího zemědělství na vysokou úroveň, stál u rozvoje ovocnářství, založil meteorologickou stanici se sedmdesátiletou řadou klimatologických pozorování,
podporoval vznik různých spolků sociálních i kulturních. Odpočívá na čestném místě na
„Slavíně“ evangelického hřbitova vedle seniora Szepessyho.
V r. 1932 mu byla odhalena pamětní deska při vstupu do budovy školy, dnes
AGROSUMAK, která tam však dnes schází a prázdné místo nás vybízí k její obnově.
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky Gedenkbuch str. 292 - D.Říčan

Gustav Adolf Thal 1846-1924
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USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 16.12.2013 v 18.00 hod. v DKT
25. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) Zprávu o činnosti rady městyse mezi 23. a 25. zasedáním zastupitelstva městyse
c) průběžnou informaci o prodeji bytového domu č.p. 427 prostřednictvím realitní kanceláře.
d) informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu v období 1 – 11/2013
e) Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří konaného dne 24. června 2013
f) Oznámení občanského sdružení Divous o uzavření smlouvy o dotaci a zahájení realizačních prací v rámci projektu „Založení prvků ÚSES v obci Suchdol nad Odrou,
k.ú. Kletné“
25. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Dohnala a Ivanu Tvarůžkovou a zapisovatelkou Radomíru Ješkovou
25. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 25. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
16.12.2013 v 18.00 hodin v DKT
2
b) prodej parc.č. 2223/85 – orná půda o výměře 1.208 m v k.ú. Suchdol nad Odrou do
2
vlastnictví Jaroslava Kratochvíla, za cenu 72,- Kč/m + náklady řízení, a to za podmínek schválených zastupitelstvem městyse dne 20.6.2011 usnesením č. 7.3.h), kde
stupněm rozestavěnosti pro umožnění výmazu předkupního práva pro městys je vybudování základové konstrukce a svislého obvodového zdiva nejméně do výše 1,5 m
měřeno od základové konstrukce. Podmínkou pro prodej (zápis změny vlastníka do
KN) je kromě úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na inženýrské sítě
ve výši 300.000,- Kč. Jedná se o pozemek v lokalitě Čsl. Armády.
c) zařazení správního území městyse Suchdol nad Odrou do územní působnosti Integrované strategie území Místní akční skupiny Regionu Poodří na období 2014 –
2020. Schválením zařazení do územní působnosti ISÚ MAS Regionu Poodří městysi
Suchdol nad Odrou nevznikají žádné závazky vůči MAS
d) rozpočtové opatření č. Z 6 takto:
Příjmy
- 5.993,27 tis. Kč tj. celkem
Financování
+ 5.403,27 tis. Kč tj. celkem
Celkové zdroje ve výši
- 590,00 tis. Kč tj. celkem
Běžné výdaje
+
Kapitálové výdaje
40.283,19 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši
v členění dle přílohy

+

60.848,61 tis. Kč
11.315,71 tis. Kč
72.164,42 tis. Kč

758,20 tis. Kč
tj. celkem
31.882,23 tis. Kč
- 1.348,20 tis .Kč
tj. celkem
-

590,00 tis. Kč tj. celkem

č. 6 – PŘÍJMY
č. 7 – VÝDAJE
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72.164,42 tis. Kč

e) uzavření Smlouvy o úvěru č. 12209/13/LCD s Českou spořitelnou a.s., ve znění návrhu předloženého v rámci výběrového řízení na refinancování úvěru určeného
k financování akce Kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou v prosinci 2013.
f) uzavření Smlouvy o úvěru č. 12210/13/LCD s Českou spořitelnou a.s., ve znění návrhu předloženého v rámci výběrového řízení na úvěr určený k financování akce
Energetické úspory Základní a Mateřské školy v Suchdole nad Odrou v prosinci
2013.
g) rozpočtové provizorium na rok 2014 ve výši 1/12 skutečných výdajů na rok 2013 měsíčně do doby schválení rozpočtu na rok 2014, nejdéle však do 31.3.2014. Pravidlo
1/12 měsíčně nebude aplikováno na úhradu nákladů spojených se stavbami „Energetické úspory Základní a Mateřské školy v Suchdole nad Odrou“ a úhradu nákladů
realizované rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu, kde bude umožněno z prostředků městyse hradit práce dle faktur vystavených na základě platných
smluv.
25. 4. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření č. Z 7 podle vývoje plnění příjmů a čerpání výdajů v průběhu prosince 2013
25. 5. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Usnesení č. 9.3.i) ze dne 19.9.2011 ve věci prodeje parc.č. 2223/85 do vlastnictví
manželů Pizúrových.
25. 6. Zastupitelstvo městyse z a m í t á
2
a) záměr prodeje parc.č. 176/7 – ostatní plocha o výměře 75 m v k.ú. Kletné. Jedná se
o pozemky u bytových domů na Kletném.
2
b) záměr prodeje parc.č. 176/10 – zahrada o výměře 85 m v k.ú. Kletné. Jedná se o
pozemky u bytových domů na Kletném.
25. 7. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) radě městyse vypovědět stávající smlouvu o nájmu kiosku na Kletné a připravit podmínky pro dlouhodobý pronájem
T: výpověď – do konce roku 2013
Z: rada městyse
T: podmínky – do příštího zasedání ZM

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse
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Kalendář akcí WESTERN KLUB o.s. na rok 2014
Pátek 25.1.2014 v 19.00 hod. Členská schůzka WK – klubovna
25. 1. 2014 Vyhlášení výtvarné soutěže - téma Pony Express
V rámci V. ročníku dětské soutěže WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ
(propozice zveřejněny na www.westernklub.cz ,uzávěrka příjmu dětských prací bude 30. 4. 2014)
Sobota 8.2.2014 v 13.30 hod. schůzka muzeum + BRIGÁDA
Pátek 7. 3. 2014 v 18,30 hod. schůzka – klubovna + (příprava bálu)
Sobota 15. 3. 2014 od 20.00 hodin – kulturní dům
Tradiční Josefovský country bál
Sobota 19. 4. 2014 v 13.30 hod. schůzka muzeum + BRIGÁDA
Sobota 3. 5. 2014 od 12.00 hod.
5. Jarní vyjížďka - Oderskými vrchy
2. WESTERNOVÁ BURZA „prodej, co nepotřebuješ - kup, co se ti hodí“
Pátek 9. 5. 2014 v 18.30 hod. schůzka – klubovna
Výběr práci do finále soutěže
sobota 24. 5. 2014 - kulturní dům
- od 15.00 hod členská schůzka WK
- od 17.00 hod Burza XPC
- od 20.00 hod VZPOMÍNKA NA KOVBOJE s promítáním DVD
Pátek 6. 6. 2014 v 18.30 hod. schůzka – klubovna + (příprava na westernový DD)
Sobota 7. 6. 2014 v 13.30 hod. schůzka muzeum + BRIGÁDA
13

sobota 7. 6. 2014 od 13.00 hodin -kulturní dům
WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN
Výstava s vyhodnocením V. ročníku dětské výtvarné soutěže
„Western a koně očima dětí“ v kulturním domě Suchdol nad Odrou
Odpolední westernový den pro děti
Pátek 27. 6. 2014 v 18.30 hod. schůzka – klubovna + (příprava festu)
Sobota 12. 7. 2014 od 11.00 hodin - Sokolák
4. ROČNÍK - SUCHDOLSKÝ COUNTRY FEST - SOKOLÁK
více na : www.suchdoskycontryfest.cz
Sobota 19.7.2014 v 13.30 hod. schůzka muzeum +BRIGÁDA
Pátek 25. 7. 2014 v 18,30 hod. schůzka – klubovna + (příprava XPC)
Pátek 8. 8. 2014 v 18,30 hod. schůzka – klubovna + (příprava XPC)
Sobota 16. 8. 2014 od 10.00 hodin - Sokolák

30. výročí PONY EXPRESSU
Otevření 2. části westernové expozice Pony Express v Evropě
Celodenní westernový program s dojezdem pošty Pony Express z Polska,
Slovenska, Holandska a Německa
Pátek 12. 9. 2014 v 18.30 hod. schůzka – klubovna
Pátek 10. 10. 2014 v 18.30 hod. schůzka – klubovna +(příprava Huberta)
Sobota 18. 10. 2014 od 12.00 hod.
Tradiční Hubertova jízda
3. WESTERNOVÁ BURZA „prodej, co nepotřebuješ - kup, co se ti hodí“
Pátek 7. 11. 2014 v 18.30 hod. rada WK
Sobota 15. 11. 2014
-od 17.00 hod. Rozprava XPC
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Sobota 22. 11. 2014 - kulturní dům
-od 17.00 hod. výroční členská schůze
-od 20.00 hod. Westernové posezení s programem s členy WK a Přátel
WK jen pro zvané
Pátek 26. 12. 2014
Neorganizovaná - Štěpánská vyjížďka nebo vycházka na Stříbrné jezírko,cíl na jezírku ve 13 hodin

Jak a kde jede Pony Express
Start: SLOVENSKO a POLSKO a HOLANDSKO
Projíždí: NĚMECKEM a ČESKEM
Cíl: Na Moravě v SUCHDOLE nad Odrou
- Sokolák
16. 8. 2014 od 15 -17 hodin
Délka Evropského Pony Expressu bude cca 3066 km a je rozdělena na 148 předávek-úseků
po cca 20 km. Na jízdě 30. ročníku EPEA se bude podílet cca 296 jezdců.

Nonstop jízda trvá cca 304 hodin.
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Délka úseků cca 20 km je asi tak stejná, proto je stanovený čas cca 1:45 hodin.
Nejlepším časem jezdce bych se nezabývala, protože nemají všichni stejné podmínky,
někdo jede v noci delší trasu a prší, někdo jede v poledne po posekaném poli, nelze to
srovnávat

ČESKO
Vznik Pony Expressu v roce 1985
Česko je zakladatel Pony Expressu v Evropě
TRASA:
-Hřensko, nyní Dolní Poustevna - Stříbrná Lhota - Jihlava - Suchdol nad Odrou - Bumbálka
- Stříbrná Lhota - Studánky
- Suchdol nad Odrou - Kateřinky
Délka české části Pony Expressu je cca 946 km, má 6 větví a je rozdělena na 50
předávek po cca 20 km. Celkem se na jízdě 30. ročníku Pony Expressu podílí 100
jezdců.
Nonstop jízda trvá cca 85 hodin.
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Historickou části trasy z roku 1985 je:

-

česká větev (nyní česká východní) Stříbrná Lhota – Jihlava
a moravská větev Jihlava - Suchdol nad Odrou.

V roce 1987 vzniká jižní větev Stříbrná Lhota - Vyšší Brod,
v roce 1988 vzniká západní větev Stříbrná Lhota - Hřensko, na kterou se v roce 1989
napojilo Německo.
Pro připojení Rakouska byl určen hraniční přechod Studánky, což znamenalo úpravu
české jižní větve.
Po připojení Slovenska byla prodloužena moravská větev ze Suchdolu nad Odrou na
hraniční přechod se Slovenskem - Bumbálku.
Pro připojení Polska byla vytvořena odbočka ze Suchdolu nad Odrou na hraniční přechod s Polskem - Kateřinky.
Tato situace vyvolala organizační změnu. Všechny větve byly doplněny přívlastkem
česká nebo moravská a od roku 2002 byla původní moravská větev rozdělena na moravskou západní větev, prodloužení na slovenské hranice na moravskou východní větev a
odbočení na polské hranice na moravskou severní větev.
Studánky je i místo poštovního úřadu pro předávku pošty od Mašerů - Mašer post
Pošta je ze Šumavy přivezená Mašerským spřežením (psím spřežením) Postmaster XPC
přijme poštu, přidá ji jezdcům do mochilly a ti pokračují dále po své trase
Roudnice nad Labem a Libice je i místo poštovního úřadu pro předávku pošty od
Traperů - Voyagerská pošta
Po vzoru starých trapperů, kteří přepravovali z nepřístupných končin po vodě své zboží
a poštu do civilizace. Postmaster XPC přijme trapperskou poštu, přidá ji jezdcům do
mochilly a ti pokračují dále po své trase

NĚMECKO
Připojení v roce 1989
TRASA:
Hřensko, nyní Dolní Poustevna - Berlín - Ellenstedt - Haren - na hraniční přechod s Holandskem
Délka německé časti Pony Expressu je cca 1000 km a je rozdělena na 44 předávek
po cca 20 km. Nonstop jízda trvá cca 100 hodin
V roce 1988 proběhla v Míšni ustavující schůzka německých jezdců, kde došlo k dohodě napojení na ČsXP třemi úseky z Drážďan. Postupně byla trasa prodlužována.
V současnosti se táhne od česko-německých hranic na severozápad napříč Německem
přes Berlin, přes městečko Ellenstedt, ležící nedaleko Brém do města Harenn až na německo-holandský přechod.
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RAKOUSKO
Připojení v roce 1998
Trasa: Studánky - Hagenberg
Délka: cca 170 km
Po neúspěšném pokusu o připojení v roce 1992 nastala v těchto snahách šestiletá prodleva. Až v roce 1998 bylo dojednáno připojení jednoho úseku Studánky - Reichenthal.
Jednalo se o tzv. nultý ročník, což znamenalo, že jezdec české jižní větve zajišťoval
přepravu pošty do Reichenhalu a byl doprovázen rakouským jezdcem. Po tomto úspěšném pokusu byla jízda už plně předána do rukou rakouským organizátorům a trasa byla
prodloužena do St. Oswaldu a plánovaně do Hagenbergu.
Od roku 2002 se jízdy EXP pro organizační potíže neúčastní.

SLOVENSKO
Připojení v roce 1999
TRASA:
1) Bumbálka / Makov - Žilina - Hrabušice - Košice - Seňa /Milhošť (slovenskomaďarský přechod)
2) Žílina - Bratislava
Délka slovenské části Pony Expressu je cca 580 km, má 6 větví a je rozdělena na 29
předávek po cca 20 km. Nonstop jízda trvá cca 60 hodin.
V roce 1998 přijeli zástupci do ČR, tzv. na výzvědné jednání se sheriffem XPC a bylo
jim nabídnuto připojení k ČsXP, čímž by byla naplněna původní myšlenka ČsXP. Podmínkou bylo ustanovit pro rok 1999 k hranicím alespoň úsek ze Žiliny. Vznikla atypická situace při tvorbě trasy a proluku mezi Važcem a Žilinou vykryl Mail Car Pony Expressu.
V dalších ročnících byla proluka zkrácena na úsek Žilina - Ružomberok. Organizátoři
každoročně proluku zkracují, což se jím i daří.
V roce 2007 podle plánu se dostali na Maďarské hranice Seňa/Milhošť.
V roce 2010 je napojena jižní trasa Žilina - Bratislava

POLSKO
připojení v roce 2001
TRASA:
Pilszcz - Przysiecz –Zawada - Poznaň
Délka polské části Pony Expressu je cca 440 km a je rozdělena na 20 předávek.
Nonstop jízda trvá cca 48 hodin.
Polští jezdci projevili zájem o připojení k EXP. Byla pověřena osoba z ČsXP, aby organizačně vypomohla při realizaci polské větve.
Polští organizátoři plánují prodlužovat trasu až k Baltu.
19.8.2007 byla trasa prodloužena do Poznaně
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NIZOZEMSKO – N
připojení v roce 2009

TRASA:
Rüttenbrock (hraniceD/N) – Ommen – Hardenberg -Coevorden – Weijerswold Klazienaveen Zwolle
Délka holandské části Pony Expressu je cca 180 km a je rozdělena na 5 předávek.
Nonstop jízda trvá cca 11 hodin.

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.
Turnaj v šipkách
O pololetních prázdninách 31. 1. 2014
jsme se sešli v klubovně, abychom si zahráli mini-turnaj v šipkách. Před samotným
turnajem jsme se roztrénovali, abychom
mohli podávat co nejlepší výkony. Hrálo se
celkem na deset kol a vždy po třech hodech. Na vítězných příčkách se umístil
Tomáš Cihlář a Honza Jemelka. Gratulujeme.
Jan Schovánek
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Hodnoty skautingu – úvod
Před pár lety jsme oslavily dvě skautské stovky. První
stovka byla celosvětová a byla roku 2007. Slavilo se
sto let od vzniku skautingu, který je datován od prvního
skautského tábora, který se konal na ostrově Brownsea roku 1907. Tábor vedl zakladatel skautingu Robert
Baden-Powell. Druhou stovku jsme oslavili v roce
2012. To se již jednalo o „českou stovku“. Bylo tomu
právě sto let, kdy skauting zakořenil i u nás. Nejen tyto
dvě významné události mě motivovali k napsání krátkých článků, kterými bych Vám chtěl přiblížit skautské
ideály a hodnoty.
Skauting není omezen věkem, rasou, ani náboženstvím. Ale co to skauting vlastně je? Je to ideologie správného chování a mravů, odvahy
a přesvědčení. Skaut je tedy idea správného zdatného člověka. Tato idea vznikla
z myšlenky Roberta Baden-Powella a díky knize Skauting for boys se dostala mezi mladé lidi po celém světě. Začali vznikat skautské družiny naplněné myšlenkou skautingu.
Kdo chtěl, se mohl stát skautem. Skauting byl hnutí. Postupem času se z hnutí stala organizace, tak jak ji známe dnes.
Skautská organizace má nesčetně vzdělávacích kurzů pro skautské vedoucí, nesčetně
programu pro skautské družiny, které usnadňují vedoucím družin práci. Skauting se posouvá s dobou. Do programu se dostávají čím dál více informační technologie - dnes již
nejdeme na výpravu jen s mapou a buzolou, ale i s GPS. Na výpravy si nosíme karimatky a místo telat máme nepromokavé polstrované batohy.
I když máme 21. století, skauting nabízí stále atraktivní a zajímavý program, který se neustále obměňuje. Kromě skvělých zážitků, kterých každý skaut prožije nesčetně, má příležitost poznat zajímavá místa a naučit se věcem, které se mu mohou v budoucnu hodit.
Skauting není kroužek, i když někdo může říct, že chodí do skauta. Je to právě kvůli té
ideologii, skautskému heslu, zákonu a slibu, které každý skaut ctí. Je možné buď skautem být, nebo ne.
Chcete se o skautingu dozvědět více? Navštivte webové stránky www.skaut.cz, nebo se
přijďte podívat k nám do skautské klubovny na sokolském hřišti za nádražím. Více informací o oddílu a všechny články si můžete přečíst také na
www.suchdolsky.skauting.cz.
Jan Schovánek, vedoucí skautského oddílu Suchdol nad Odrou
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Příběh Terezky, holčičky s postižením
Terezčina maminka vypráví: „Naše dcera se narodila
před pěti lety. Bylo to moc hodné miminko, ani ve snu
by nás nenapadlo, že může být něco v nepořádku. Asi
v 9. měsíci věku nás začalo znepokojovat, že nedělá
žádné pokroky.“ Neurolog Terezku vyšetřil a začali
s rehabilitací. Jenže vývoj stále nešel dopředu tak, jak
by měl. Následovala série vyšetření v nemocnici v Ostravě. „Bohužel dosud neznáme přesné označení postižení a příčinu opožděného vývoje naší dcery. Stále
rehabilitujeme, k Vojtově metodě jsme přidali Bobatha,
hipoterapii, hydroterapii, tejpování a snažíme se, aby
její vývoj šel stále kupředu.“ Proto také Terezka nastoupila ve třech letech do speciální školky. „Díky
školce jsme se dozvěděli i o rané péči. Nejdříve jsem
si ani nemyslela, že bychom službu mohli potřebovat.
Nedokázala jsem si představit, s čím by nám mohla
pomoci. Myslela jsem si, že vše, co potřebuji znát či
zařídit, zvládnu sama.“ Maminka přesto do Poradny
rané péče MATANA zavolala a sjednala si s paní vedoucí schůzku.
„Bylo to velmi příjemné popovídání a i naše dcera se s poradkyní rychle spřátelila. Služba rané péče mě velmi mile překvapila, konečně jsem měla možnost zjistit, v čem všem
mi mohou pomoci. Jako velikou pomoc, kterou využívá naše rodina, bych uvedla zejména půjčování pomůcek pro Terezku, ať už se jedná o hračky či rehabilitační pomůcky,
získávání kontaktů na různé organizace, získávání informací o různých akcích, které pořádá raná péče, besedách, možnost účastnit se příměstských dětských táborů, z čehož
jsme byli nadšeni a těšíme se na další tábor! A hlavně popovídání si s pracovnicí rané
péče o každodenních starostech i radostech naší rodiny, která má postižené dítě. Často
se nesetkáváme s tak hezkým přístupem a empatií. A další skvělá věc na rané péči je ta,
že poradkyně jezdí k nám domů.“
Poradkyně rodiny, Svatava Olejková, také vyzdvihuje důležitost práce s rodinou
v domácím prostředí: „Terezka je ve svém, spokojená a spolupracující.“ Pracovnice Poradny rané péče MATANA dojíždí do rodin, které mají dítě s odlišným či opožděným
vývojem, s postižením, s autismem. Děti jsou ve věku od narození do sedmi let. Svatava
Olejková dodává: „Přestože MATANA sídlí v Krnově, vyjíždíme za rodinami na území
poloviny Moravskoslezského kraje a na Jesenicko. Pokud máte doma děťátko
s odlišným vývojem a hledáte informace, podporu, rady, můžete se na nás obrátit. Raná
péče je zcela zdarma.“
Poradna rané péče MATANA, Slezská diakonie – www.slezskadiakonie.cz, ranapecematana.webnode.cz, tel. 731 191 868, ranapece@sdk.cz.
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Řezání plechů laserem
děrování, stříhání a ohýbání
plechů na CNC strojích,
nanášení práškových barev

- Jsme strojírenská firma s dvacetiletou tradicí
- Nabízíme stabilitu a nadprůměrné hodnocení
Nabízíme tato volná pracovní místa:
- Konstruktér
- Pracovník technické kontroly
- Obsluha CNC stroje laser
- Obsluha CNC ohraňovacího lisu
- Svářeč CO2
- Zámečník
- Řidič VZV do 5t
- Skladnice
V případě Vašeho zájmu kontaktujete prosím
naše personální oddělení:
tel: 556 768 687
E-mail: psokolova@ncline.cz
www.ncline.cz
NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 742 01
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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
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