Fotografií cen pro vítěze v klání o krále suchdolské jabkovice, hruškovice a slivovice
upozorňujeme na konání letošního ročníku soutěže, a to v pátek 11. dubna v 19 hodin
v DKT. Vzorky do soutěže je potřeba přinést do DKT nejméně tři dny před konáním, v
množství alespoň 2 dl a s označením, o jaký vzorek se jedná a kdo ho podává.
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V DKT se konalo za velkého zájmu diváků divadelní představení dětí suchdolské ZŠ s názvem Láska rohatá. Představení si děti připravily pod vedením p.
učitelky Lenky Martínkové.
V Bartošovicích se konala valná hromada Místní akční skupiny Regionu Poodří,
jejímž je městys členem.
Konala se závěrečná kontrolní prohlídka stavby nového výjezdu ze štěrkovny
na komunikaci III. tř.
Jednání se zástupci provozu společnosti SmVaK s ohledem na připravovanou
obnovu vodovodu v lokalitě Za Nádražím. Byl dohodnut na dobu několika měsíců týdenní režim odkalování tamního řadu, tímto způsobem by mohlo dojít
k mírnému zlepšení kvality vody. Mezitím městys připravuje projektovou dokumentaci s ohledem na velice neutěšený stav vodovodu ve vlastnictví městyse.
Obnova vodovodu předpokládá pozitivní přístup obyvatel v této lokalitě, bez jejich vstřícnosti nebude možné problémy v zásobování vodou vyřešit.
Pravidelné pracovní jednání s technickým dozorem II. etapy kanalizace a ČOV.
Jednání Severomoravského vodárenského svazu, jehož je městys členem, se
konalo v Novém Jičíně.
Zasedání zastupitelstva městyse.
Schůze rady městyse.
Se zhotovitelem rekonstrukce hráze kletenské přehrady podepsán povodňový
plán přehrady po dobu rekonstrukce.
V Hl. Životicích proběhlo jednání ke studii trasy vysokorychlostní trati (VRT), pro
níž je v územně plánovací dokumentaci vyčleněn koridor podél dálnice směrem
k Oderským vrchům. Obce podmínily své vyjádření představením studie na veřejné schůzi, protože se jedná o podobně velký zásah do života jejich obyvatel,
jako byla stavba a hlavně jako je provoz dálnice. Případná realizace se předpokládá až po r. 2040, nyní se jedná o prvotní studii.
Jednání s projektantem k přípravě vodovodu Za Nádražím.
Pravidelné pracovní jednání s technickým dozorem II. etapy kanalizace a ČOV.
Pracovní schůzka organizátorů letošního Dne městyse.
Proběhlo školení BOZP zaměstnanců městyse.
V Bartošovicích se konalo další kolo jednání komise pro hodnocení nabídek na
připravovanou cyklostezku Odra – Morava – Dunaj. Případná realizace cyklostezky se bohužel Suchdolu dotkne jen velmi kratičkým úsekem před nákupním
střediskem, zbytek byl z projektu vyjmut kvůli dřívějším nevyjasněným majetkoprávním vztahům k pozemkům komunikací mezi poli.
Na MěÚ do Fulneku bylo svoláno jednání, kde bylo zástupcům obcí oznámeno
ukončení provozu autobusových linek firmou Jiří Kantor. Blíže na jiném místě
zpravodaje.
Konala se výroční členská schůze oddílu kopané TJ Lokomotiva Suchdol n. O.
Schůze rady městyse.
Jednání se zástupci pojišťovny, u níž má městys sjednaná pojištění, k výroční
rekapitulaci pojištění.
Účast zástupců městyse na kontrolním dni rekonstrukce hráze přehrady Kletná.
Jednání s právním zástupcem k majetkoprávním otázkám a k přípravě smluv
v návaznosti na účinnost nového obč. zákoníku.
Pracovní jednání zúčastněných k dokončovacím pracím na projektu energetických úspor v budově ZŠ.
Konala se výroční členská schůze oddílu házené TJ Lokomotiva Suchdol n. O.
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Pravidelné pracovní jednání s technickým dozorem II. etapy kanalizace a ČOV.
Jednání k pomoci městyse při realizaci projektu pamětní zdi v Parku Mor. bratří
naproti úřadu městyse, na kterou získala dotaci historicko-vlastivědná společnost Moravian a která bude dalším střípkem k připomenutí významné kapitoly
dějin Suchdolu nad Odrou.
V nové tělocvičně ZŠ se konal tradiční florbalový turnaj starších žáků Suchdolano 2014.
Uskutečnil se tradiční vyhlášený Josefovský country bál, pořádaný Western klubem.

Rada městyse informuje
V pondělí 24. února 2014 proběhla 75. schůze rady městyse, kdy schválila jednorázové
finanční dary občanům za aktivní přístup k práci ve prospěch městyse.
Rada schválila úhradu pohárů a občerstvení pro účastníky florbalového turnaje žáků o
pohár starosty městyseo – „Suchdolano 2014“.
Poté se zabývala problematikou DPS, kdy schválila výměnu bytu za uvolněný bezbariérový byt a přidělila zájemci dle pořadníku uvolněný byt.
Dále rada městyse schválila místnímu včelaři umístění včelína na rok 2014 na pozemku
v majetku městyse.
Rada neschválila pronájem pozemků parc.č. 176/2 , 176/3 a 173/1 v k.ú. Kletné.
Rada schválila Smlouvu o vstupu na pozemek s právem provést stavbu a Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností Agrosumak a.s. Suchdol
nad drou a Městysem Suchdol nad Odrou, jedná se o stavbu „Úpravy kanalizace
v areálu Agrosumak a.s. v Suchdole nad Odrou, havarijní jímka“ na pozemku parc.č.
1314 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
Rada městyse schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby mezi společností ČEZ Distribuce Děčín v zastoupení firmy
Arpex Morava s.r.o. Ostrava – Přívoz a Městysem Suchdol nad Odrou, jedná se o stavbu distribuční soustavy na pozemcích parc.č. 1647, 174/2, 176/3 a 176/2 v k.ú. Kletné v
majetku městyse.
Za závěr starosta podal informaci k Územně technické studii „VRT Bohumín – Přerov“,
jedná se o studii stavby vysokorychlostní tratě podél dálnice D1.
76. schůze rady městyse se konala v pondělí 3. března 2014 a schválila prodloužení
nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují podmínky
k dalšímu prodloužení nájmu.
Rada jmenovala Ing. Ivu Žitníkovou zástupcem zřizovatele ve školské radě Základní školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou, příspěvkové organizace, Suchdol nad Odrou, za
odstoupivšího člena Vladimíra Konopáska, který na členství ve školské radě rezignoval.
Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ Distribuce
a.s. Děčín v zastoupení firmy GA Energo technik, a.s.o. Plzeň – Bolevec – Orlík a Městysem Suchdol nad Odrou, jedná se o zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy „Suchdol – Nový Jičín – vedení 2x 110 kV“ na pozemcích parc.š. 3029,
3058, 3030 a 3032 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
Na závěr informovala místostarostka členy rady městyse ve věci neprodloužení nájmu
kiosku na Kletné, kdy byla bývalému nájemci, společnosti SENZA TARINA a.s. Olomouc, zaslána výzva k vyklizení a předání kiosku s příslušenstvím, a pokud tak neučiní,
bude podána žaloba na nevyklizení kiosku.
Rada městyse
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2014
Upozorňujeme tímto občany, že se blíží konec splatnosti místního poplatku ze psů na rok 2014 – 31. 3. 2014.
Žádáme Vás proto, abyste poplatek hradili zejména v pokladně úřadu,
a to ve dnech:
pondělí, středa
8:00 - 11:30 a 12:15 – 16:45
úterý, čtvrtek
7:30 - 11:30 a 12:15 - 15:15
Pro úhradu z Vašeho bankovního účtu sdělujeme následující:
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili
číslo poplatníka (je stejné jako v loňském roce), a to na telefonním čísle:
556 770 109, případně e-mailem na jedné z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Poplatek uhraďte ve
1765624389/0800
Variabilní symbol
Konstantní symbol

prospěch

účtu

u

České

spořitelny,

a.s.

1341
0378

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor
úřadu městyse (výše uvedené telefonní číslo).

!!! Místní poplatek za TKO - na rok 2014
Z R U Š E N !!!
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Ukončení linkové autobusové dopravy firmou Jiří Kantor na
trase Nový Jičín - Fulnek k 31. 3. 2014
Níže uveřejňujeme informaci Moravskoslezského kraje k řešení situace, kdy autobusový
dopravce – firma Jiří Kantor - vypověděl smlouvu o zajišťování linkové autobusové přepravy:
Moravskoslezský kraj s ohledem na výpověď smlouvy o závazku veřejné služby ze strany dopravce Jiří Kantor připravil k 1. 4. 2014 změnu v systému dopravní obslužnosti
v relaci Nový Jičín – Fulnek. Od 1. 4. 2014 bude dopravní obslužnost za linky veřejné
osobní dopravy dopravce Jiří Kantor 881694 Fulnek – Hladké Životice – Kunín – Nový
Jičín a 881 695 Fulnek – Suchdol nad Odrou – Kunín – Nový Jičín plně zajištěna prostřednictvím linek veřejné osobní dopravy dopravce ARRIVA MORAVA a.s. 880614 Nový Jičín – Fulnek – Opava a 880618 Nový Jičín – Suchdol nad Odrou – Fulnek, které
jsou v současné době provozovány v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje s jednotným tarifem ODIS.
Pro jednotlivé jízdné je nástupní sazba stanovena na 11 korun a následně vždy jednu
korunu za ujetý kilometr. V rámci IDS Moravskoslezského kraje je možné využít čipovou
kartu ODIS, která při každé jednotlivé jízdě ušetří cestujícímu dvě koruny vzhledem ke
zvýhodněné nástupní sazbě v hodnotě devíti korun. Pokud cestující přestoupí ve své
cílové zastávce do 30 minut na další regionální autobusový spoj IDS, již znovu neplatí
nástupní sazbu a zaplatí pouze jednu korunu za každý kilometr ujetý ve druhém spoji.
Z jednotlivého jízdného jsou poskytovány slevy pro děti, žáky a studenty. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P jsou v tarifu ODIS přepravováni zcela zdarma. V rámci IDS lze využít
také širokou nabídku předplatních jízdenek, od 7-denních až po roční jízdenky.
Se záměrem, který byl projednán a schválen na jednání Rady MSK, byly seznámeny
všechny dotčené obce.

Společenská kronika

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří se zúčastnili posledního rozloučení
s panem Jaroslavem Zdráhalem.
Srdečně děkujeme za květinové dary, projevy soustrasti.
zarmoucená rodina

Dne 30. března 2014 uplyne 5let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Karel Kukol.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Svatava, dcera Ivana, vnoučata Tereza, Tomáš a Martina

5

Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci březnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.

Jsou to:
Bašná Gertruda
Reblová Ludmila
Richtárová Marie
Adámková Božena
Kocmichová Anna
Drdová Ludmila
Valchář Zdeněk
Ondříšková Jiřina
Košutová Helena
Kunčarová Veronika
Galetka Miloslav
David Vladislav Ing.
Pilíková Antonie
Pohanková Gertruda
Sikora Bohumír
Hykel Jaroslav Ing.
Szotkowski Edvard
Vančura Jiří
Červencová Mária
Hrušková Věra
Randýsková Anna
Valchář Jan
Obadal Antonín
Kozáková Marie
Šromová Marie
Valík Jaroslav
Hradil Vratislav
Bartoňová Milada
Levinská Libuše
Vrzalová Ludmila
Bardoň Karel
Zíka Jan
Wágner Marian
Kutěj Antonín
Pelán Jiří
Gajdošová Stanislava
Hanzlíková Jozefina
Zuzaňáková Jarmila
Šimon Ladislav
Závacká Alžběta
Golová Danuše
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Klub seniorů informuje:
1. První letošní setkání seniorů se uskutečnilo dne 4. března 2014 a zúčastnilo se ho 45
seniorů. Zhodnotili jsme rok 2013, při kterém jsme si připomněli 17 zajímavých, realizovaných akci, pod vedením p. Jany Šedové.
2. Dalším bodem programu byl návrh činností na I. pololetí 2014.
3. Dne 9. dubna 2014, ve středu, se bude konat zájezd seniorů:
- do Pivovaru Nošovic. Na prohlídce pivovaru se seznámíte s historií pivovaru, varním
procesem, propojením piva Radegast s životem v regionu či kultem boha Radegasta vstupné 50,- Kč.
- následně, týž den navštívíme krytý AQUAPARK Olešná, který se nachází u přehrady
Olešná, vedle areálu venkovního aquaparku. Návštěvníci se mohou těšit na koupání za
prosklenou stěnou, skrze kterou se nabízí nádherný pohled na panorama Beskyd. Vybavení - 28,5 m dlouhý a 18 m široký rekreační bazén s hloubkou od 1,1 do 1,25 m a teplotou do 28°C, whirlpool pro 8 osob s podvodním osvětlením a teplotou do 36°C, vodní děla a chrliče, masážní trysky v bazénových stěnách, vodní lůžko se vzduchovou masáží,
proudový kanál, perličková koupel či masáže nohou, divoká řeka (4 v Evropě, délka 23
m s nástupem i dojezdem uvnitř budovy), finská sauna.
Vstupné - zvýhodněné 90,- Kč za 90 minut - /pokud nás bude kolem 20 zájemců bude sleva ještě 10 %/.
Odjezd - zastávka „kostel“ v 07.30 hodin a následně od DKT Suchdol nad Odrou
07.40 hodin. Příjezd kolem 15.00hodin.
Na setkání seniorů se již přihlásilo cca 40 zájemců, další zájemci se mohou přihlásit na
níže uvedeném tel. čísle.
Jízdné je hrazené, vstupné budeme vybírat v autobuse.
Za klub seniorů
Pleváková Naděžda,
tel: 556 736 380, 777 888 308

Informace klubu kultury:

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.: 556736317, nebo napsat
email: klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz

KOŠTOVÁNÍ

aneb soutěž o nejlepší slivovici, hruškovici a jabkovi-

ci.
V pátek 11. 4. 2014 v 19:00 hod v DKT
Vzorky je opravdu nutné přinést do DKT (nebude-li otevřeno, na úřad městyse) aspoň 3 dny předem!!! Postačí 2 dl, označené, o jaký vzorek se jedná a
se jménem soutěžícího.

Jarní keramická dílna
Přijďte si vytvořit keramickou drobnost na váš velikonoční
nebo jarní stůl.
Ve středu 2. 4. 2014 v 16:00 hod do keramické dílny v ZŠ (vchod zezadu u
nové tělocvičny).
Se vším vám rádi pomůžeme a poradíme.
S sebou pracovní oděv.
70,-Kč vstupné + hlína (15,- Kč/kg )
Za Klub kultury
Miloslava Klichová

8

Vážení a milí,
dovolujeme si Vás opět požádat o spolupráci při sběru použitého textilu tak, jak
jste již zvyklí. Tím, že komerční firmy oslovují obce a města, ubývá nám tolik
potřebný materiál pro sociálně slabé rodiny, azylové domy, dětské domovy, ale i
pro pomoc do zahraničí. Pro Vaši informaci uvádíme také to, že charity, ČSČK
a Armády Spásy, s námi spolupracují v daleko menším měřítku, než tomu tak
bývalo. Materiál používají pro vlastní potřebu.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
 Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:




ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických
důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:

19.-23. května 2014

čas:

8:00 – 20:00 hod

místo: Klub kultury
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203
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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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Informace o zahájení sběru a svozu bioodpadu v roce 2014
Svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) bude zahájena v měsíci
dubnu, v týdnu od 14. dubna. 2014. Svoz bude zpočátku probíhat 1x týdně (pondělí),
pokud zjistíme, že četnost svozu bude nedostatečná, ihned objednáme svoz 2x týdně
(pondělí a čtvrtek). Upřesnění dne vývozu bude oznámeno prostřednictvím místního
rozhlasu.
Sběrná místa v Suchdole nad Odrou v roce 2014:
 Kletné: 1 kontejner u hřbitova, 1 kontejner u bytovek, 1 kontejner u rybníku, 1 kontejner na parkovišti u přehrady
 Malá strana: 1 kontejner u bytového domu č.p. 34 (Krausovi), 1 kontejner na sběrném místě u bytovek pod evangelickým kostelem
 Pod Topoly: 1 kontejner u kontejnerového místa (křižovatka ulic Lidická a Pod Topoly)
 Lidická: 1 kontejner v nové zástavbě
 Záhumení: 2 kontejnery u zahrádek za školou, 4 kontejnerů na parkovišti kulturního domu (místo u sauny)
 Komenského: 2 kontejnery u bytovek nad DPS (naproti č.p. 171 – Velox), 2 kontejnery u bývalé zastávky „U Plšků“, 2 kontejnery na parkovišti naproti horního obchodu jednota
 Nová ulice: 2 kontejnery u nákupního střediska
 Sportovní: 1 kontejner u bytovek, 1 kontejner na křižovatce Sportovní a 1. máje
 Na Zahrádkách: 3 kontejnery u řadových garáží
 Za Nádražím: 3 kontejnery pod pneuservisem
Co do kontejnerů ukládat:
 plevel
 travní hmota
 listí
 košťály a celé rostliny
 hobliny, piliny
 jemné nebo drcené větve
 listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce
 odpad ze zeleně z domácností
Počet kontejnerů se v roce 2014 navýší z původních 26 kontejnerů na 30. Upozorňuji, že
není přípustné kontejnery svévolně přemísťovat, přesunem se ničí a opravy si hradíme
sami, jelikož jsou kontejnery v našem majetku. Naplněné kontejnery nevhodným odpadem (např. odpad v igelitových pytlích, taškách apod.) svozová firma nevyveze.
Iva Hrabovská, místostarostka

12

Josefovský country bál 2014
Tak máme po Country bálu – začínám každý rok jeho krátké zhodnocení. No a jaký byl?
Nebudu popisovat přípravy, to už znáte z minulých let a víte, že je toho nad hlavu. Tentokrát jen zmíním přípravu tomboly, která byla prostě bombastická, 313 stříbrných stříkaček –
co to plácám, tolik bylo cen a trochu předběhnu, kamarád Eda
konstatoval, že takovou melu ještě neviděl, jak lidi po vyhlášení
prodeje tomboly bleskově skoupili
losy. Začínalo se v osm, na pódiu
oblíbená
kapela
Cizinci
z Kopřivnice, v kuchyni děvčata
z Western klubu a pomocné stálice Feďa s Jitkou připraveni „padnout za vlast“ při přípravě a výdeji
jídla a pití, naproti kuchyni a na balkonu plně vybavené bary s příjemnou obsluhou, v
šatně naši mladí přátelé Western klubu, všichni připravení na nával lidí, kteří se jdou
znovu pobavit na svůj tradiční Josefovský country bál v Suchdole nad Odrou. Ve vestibulu velké vítání a halas nově příchozích, slyšel jsem hlášku, která mě potěšila, že prý „kdo
nebyl v Suchdole na Country bálu, ten jakoby nežil“. A už náš tradiční a skvělý moderátor Luki Lukeš vítá účastníky bálu a zahajuje program. Tentokrát Western
klub, tedy Lidka s Martou,
vytáhly jiné trumfy a
pozvali k účinkování Romanitu z Brna s její show
s kolty a lasy, kamaráda
Pepu Pelce s jeho neopakovatelným image a vystoupením s lasy, taneční
skupinu Stopaře a díky
Lukimu překvapení večera, zajímavé taneční vystoupení
skautek
z Opavy. Byl tady i Jirka
Vlče Martínek, ale tentokrát v roli fotografa - umí
to a těším se na Rajčeti na jeho fotky. Zajímavý program, tanec při skvělé muzice Cizinců, setkání kamarádů, radostná a příjemná atmosféra, šrumec s tombolou a spokojení
výherci, lumpačina Lukiho, který Lidušce Tošovské připravil nezapomenutelný zážitek
k osmnáctým narozeninám, 45 western chlapů ji popřálo s nezbytným polibkem a byl i
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„hobl“, kdy jsem na balkoně trnul, jestli jim při té spartakiádě nespadne - to a mnoho jiného byl letošní Country bál. Všechno dobře dopadlo jako i celý večer, no večer - končilo
se ve čtyři ráno a děkujeme kapele, která byla ochotná hrát až „do ranního kuropění“, že
profesionálně vydržela bavit až do konce. Spokojenost, radost, pochvaly, dobrá nálada,
zážitek na dlouho …, to si účastníci country bálu, my z Western klubu, naši přátelé a
příznivci, odnášeli s sebou domů. A to je nakonec i to, o co každý rok usilujeme, aby to
stálo za to, přijet se pobavit za námi i třeba z velké dálky a odnést si s sebou domů nezapomenutelný zážitek. Výdělek z Country bálu použijeme jako vždy na další akce, které
nás v tomto roce čekají, hlavně na Westernový dětský den - sledujte aktuální dění na
stránkách www.westernklub.cz.
Na závěr patří poděkování sponzorům za příspěvky a dary, přátelům a příznivcům Western klubu za podporu, návštěvníkům za jejich dobrou náladu a spokojenost … a těšíme
se na vás zase za rok a připomínám - i na našich dalších letošních akcích, a věřte, že
letos toho bude ještě dost a bude to stát za to! Tak nám držte palce a určitě zase přijďte

Foto z Country bálu a dalších akcí najdete jako vždy na www.westernklub.cz a na
www.rajce.net pod heslem westernklub (bez mezery).
Za Western klub a přátele Western klubu vás zdraví Jarek.

Osvětim 14.3.2014
V pátek 14. března jsme se s VIII. třídou zúčastnili exkurze do muzea koncentračního
tábora v Osvětimi (Auschwitz-Birkenau). Nejprve jsme navštívili tábor Osvětim I, kde
jsme si prohlédli bránu "Arbeit Macht Frei", vězeňské bloky, plynovou komoru i krematorium, poté jsme přejeli autobusem k táboru Osvětim II - Březinka, kde jsme se prošli k
troskám krematorií a nahlédli do dochovaných zděných i dřevěných baráků, ve kterých
byly vězněny oběti holocaustu. Nakonec jsme se společně vyfotili před hlavní "Branou
smrti" a vydali se zpátky domů naším luxusním zájezdovým autobusem. Děkujeme paní
učitelce Martině Niklové ze ZŠ ve Fulneku za organizaci zájezdu a jejím osmákům za to,
že nás nechali sedět vzadu :)
Za VIII.třídu Mgr. Pavel Vala, DiS.
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ŠKOLNÍ PLES
V sobotu 22. 2. 2014 proběhl 18. školní ples, který pořádalo Sdružení rodičů a přátel
školy Suchdol nad Odrou. Pohybový kroužek ze základní školy předvedl dvě taneční
vystoupení. Program obohatila také taneční skupina z Relaxka Fulnek.
Děkujeme SRPŠ za obětavou práci pro naše děti. Výtěžek z akce bude věnován na pomůcky, výlety, kroužky a pořádání dalších školních akcí.
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Projekt „Prožij svůj život“
Od září se na naší škole rozběhl nový projekt s názvem „Prožij svůj život“- moderní
technika a nové kompetence usnadňující řešení běžných životních situací. Cílem tohoto
projektu je seznámit žáky s nejbližším prostředím jejich každodenního života, naučit je
řešit běžné životní situace a to také s pomocí moderní techniky. V letošním školním roce
jsme pro děti připravili 2 projektové dny týkající se jejich každodenního života s názvy
„Městys“ a „Rodina“.
Projektový den „Městys“ byl zaměřen na prostředí, ve kterém děti žijí. Seznámily se s
významnými budovami městyse (Úřad Městyse, Muzeum Moravských bratří), stručnou
historií, vyhledávali památné stromy v městysi a vytvářeli herbář dřevin, které se zde nacházejí. Starší žáci navštívili některé místní firmy (Unistad, Pamet, NC Line, Anbremetall,
Abart, pěstitelskou pálenici a zemědělskou farmu), kde zjišťovali nejen, čím se zabývá
výroba v těchto firmách, ale také jak se dále zpracovává výrobní odpad. Jiní žáci plnili
zeměpisné úkoly o městysi i jeho okolí, učili se vyhledávat vlaková i autobusová spojení
a získávali a zpracovávali statistické údaje o vytíženosti obecních komunikací a institucí.
Téma „Rodina“ bylo zaměřeno na život v rodině, mapování míst narození našich předků
a také na běžné životní situace jako je třídění odpadu, finanční gramotnost a zdraví. Žáci
7. a 8. ročníku byli na exkurzi na Stanici rychlé záchranné služby a Transfúzním oddělení v Novém Jičíně, kde byli poučeni o tom proč a jakým způsobem podat první pomoc.
V květnu nás čeká ještě jeden projektový den s názvem „Poodří“ a pak 4 až 5 denní škola v přírodě v Beskydech, která bude hrazena z prostředků projektu. Další dvě témata
máme připravena ještě pro příští školní rok.
Touto cestou chceme také poděkovat všem, kteří nám pomohli s realizací jednotlivých
exkurzí!
Za kolektiv Mgr. Jana Bechná
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce
V lednu proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Rozšířit a prověřit své znalosti cizího
jazyka se rozhodly Klárka Buksová,
Eliška Krutílková a Bára Lošáková.
Soutěž se skládala ze třech částí.
Nejprve se děvčata představila a pověděla o sobě několik základních údajů. Potom následoval popis obrázku a
konverzace na vylosované téma.
Hodnotila se plynulost projevu, slovní
zásoba, gramatická správnost, výslovnost a schopnost rozvinout konverzaci. Vítězka školního kola Bára
Lošáková (7. ročník) pak v únoru reprezentovala školu v Okresním kole Konverzační soutěže v AJ pro ZŠ a víceletá gymnázia v Novém Jičíně, kde se umístila na skvělém 3. místě. Všem holkám děkuji za píli, za
čas věnovaný přípravě na soutěž a odvahu předvést své znalosti.
Mgr. Jana Bechná

Výroční členská schůze oddílu kopané
Dne 1. 3. 2014 proběhla v restauraci Na Hřišti výroční členská schůze oddílu kopané.
Schůze se zúčastnilo 28 členů a 2 hosté.
Na začátku schůze byla provedena volba mandátové a návrhové komise, kdy byl zvolen
předseda a členové mandátové komise a předseda a členové návrhové komise.
Dále byly předneseny zprávy o činnosti jednotlivých družstev (od benjamínků až po muže), zpráva celého oddílu kopané a finanční zpráva oddílu.
Následovala přestávka a otevřená diskuze, která byla velmi živá a ve které byla zmiňována především velmi špatná disciplína a chování hráčů v mládežnických kategoriích.
Bohužel tento trend se netýká pouze dětí hrajících fotbal. Prý je jiná doba…
Po diskuzi bylo přikročeno k návrhu členů do výboru oddílu kopané a hlasování, kdy byl
odsouhlasen nový výbor oddílu kopané ve složení:
Předseda oddílu:
Ing. Michal Žlebek
Místopředseda oddílu:
Marek Nezmeškal
Místopředseda oddílu:
Radomír Zuzaňák
Sekretář oddílu:
Marcel Szabó
Pokladník oddílu:
Zdenka Reková
Dále byl proveden návrh členů do výboru TJ a hlasování, kdy byli odsouhlaseni noví členové do výboru TJ za oddíl kopané ve složení:
Člen výboru:
Ing. Michal Žlebek
Člen výboru:
Zoltán Szabó
Člen výboru:
Bronislav Borák
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Po zvolení členů do jednotlivých výborů byl podán návrh na usnesení a přijetí usnesení
z výroční členské schůze.
Na závěr proběhlo poděkování všem členům bývalého výboru a především ženám, které
se již mnoho let okolo Suchdolského fotbalu točí a patří jim za to veliký dík.
Úplný závěr se týkal poděkování pánovi Karlovi Černochovi za jeho služby a přínos Suchdolskému fotbalu, kdy vykonával funkci předsedy nepřetržitě 21 let od roku 1993. Za
to všechno bych mu chtěl jménem všech funkcionářů, hráčů a snad i většiny fanoušků
poděkovat a popřát mu zasloužený pohodový odpočinek bez nervů. Myslím si, že jeho
práce bude některými doceněna až postupem času.

V Suchdole nad Odrou dne 10.3.2014.
Ing. Michal Žlebek - předseda oddílu kopané.

Zpráva oddílu kopané pro výroční schůzi za období 2011-2014
Výbor oddílu kopané pracoval ve složení: p. Černoch K., Szabo Z., Pavlovičová K.,
Reková Z., Jurnykl J.
Ke konci loňského roku ukončila ze zdravotních důvodu práci ve výboru oddílu sekretářka p. Pavlovičová Květa a místo ní začal tuto práci vykonávat Ing. Žlebek Michal.
Ve výboru TJ za oddíl kopané byli p. Černoch K., Pavlovič T., Dedecius J. i tady došlo
během období k výměně a to z důvodu pracovního vytížení p. Dedeciuse, kterého vystřídal p. Šebesta L. Ve výboru TJ velmi dobře pracoval p. T. Pavlovič.
Výbor oddílu kopané schůzoval flexibilně dle potřeby. Výbor TJ pravidelně 1 x měsíčně.
K dnešnímu dni má oddíl kopané celkem 141 členů.
Oddíl kopané je již delší dobu stabilizován v oblasti financí. Je třeba zdůraznit, že žádný
funkcionář ani vedoucí mužstev a trenéři (mimo trenéra mužů) nejsou nijak honorováni.
Pouze na konci sezony dostanou zanedbatelnou finanční odměnu.
Na minulé výroční schůzi bylo uloženo výboru oddílu kopané zlepšit práci ve všech družstvech a zde si myslím, že toto se nám úplně podle našich představ nedaří plnit.
Daří se nám udržovat družstvo benjamínků, kde toto hodně závisí na silných ročnících
chlapců. U tohoto družstva patří velké poděkování p. Szabovi Z. a p. Nezmeškalovi M.,
ale také i rodičům a rodinným příslušníkům jednotlivých hráčů.
U družstva žáků se velice dobře daří začleňovat hráče benjamínků, což se projevovalo
na velmi dobré hře a umístění mužstva žáků v okresním přeboru, kde dlouhodobě patřilo
k předním mužstvům. Sice v letošní sezoně to tak úplně neplatí, ale doufejme, že se to
podaří napravit. U tohoto mužstva je také třeba poděkovat hlavně Szabovi Marcelovi.
Touto cestou bych chtěl poprosit rodiče dětí, kteří mají auto o výpomoc při dojíždění
k zápasům. Oddíl platí cestovné 5,0 Kč/1 km. Samozřejmě, čas to nenahradí, ale pro
jejich děti to určitě povzbudivé je.
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Družstvo dorostu hraje krajský přebor a z hlediska věku hráčů je asi nejvíce komplikované. Navíc je dosti komplikované (a hlavně časově náročné – především pro rodiče) dojíždět do větších vzdáleností osobními auty. Zde se budeme snažit pro vzdálené zápasy
objednat minibus.
Jako obrovský problém se v posledních letech jeví začleňování těchto hráčů do herní
činnosti „A“ mužstva mužů. Tady pracovali se zapálením p. Dedecius J. a p. Bělíček P.,
kteří u dorostenců navodili patřičnou zodpovědnost a kázeň. Tímto jim patří velký dík.
V letošní sezoně převzali družstvo dorostu jako trenér p. Strempek P. a jako vedoucí
mužstva p. Marčišovský M. V družstvu během podzimu došlo k nějakému přesunu
(možná k nějakému rozkolu) mezi trenérem a vedoucím mužstva a dopadlo to tak, jak to
dopadlo. Tato situace je v současné době v řešení výboru.
Jak u žáků, tak i u dorostu vidím do budoucna dost velký problém v naplnění počtu hráčů
pro soutěže. Z mého pohledu jsou tři možnosti a to:
1) Maximální úsilí pro udržení Suchdolských kluků u fotbalu.
2) Hrát soutěže na malé hřiště - dnes je to trend u žáků a OFS se zabývá myšlenkou, že toto zavede i v dorostu.
3) Spojení s jinou vesnicí - v úvahu přichází Jeseník nad Odrou, který má problémy s dorostem už nyní. Dle prvních rozhovorů by také nebyli proti.
Družstvo mužů je dlouhodobě stabilizováno v I. B třídě, kde v poslední době hraje většinou ve spodní části tabulky. Není jednoduché sehnat kvalitního trenéra (navíc se jedná o
placeného trenéra) a je proto dobré, že jeho tréninky sledují také ostatní trenéři a vedoucí mužstev a určité prvky aplikují u svých mužstev.
Od letošní sezony vykonává funkci vedoucího mužstva Ing. Žlebek M. Dlouhodobě tuto
funkci vykonával p. Rek M. a za jeho práci bych mu chtěl, jak jménem svým, tak i jménem všech fotbalistů, funkcionářů a příznivců fotbalu poděkovat. Dále bych chtěl také
poděkovat zdravotníkům, Svatoplukovi a Karolíně Drdovým.
Samozřejmě nelze nevzpomenout naší „JUNIORKU“ pod vedením p. Jurnykla J. Ta hraje a trénuje dle svých možností a schopností a výsledkově to není nic moc, ale snad se
to také časem zlepší. Je však pravda, že pokud se jedná o nějakou výpomoc, tak se většinou nějak dají dohromady.
Ještě je nutno také poděkovat p. Drozdovi L., jelikož bez jeho moderování fotbalového
utkání by to nebylo ono. Také si myslím, že se nám podařilo vyřešit problém s pořadateli.
A veliké poděkování patří p. Mirce Rekové, neboť se stará o výběr vstupného a není to
jednoduché.
V roce 2011 jsme se na pozvání fotbalistů z Karlsttetenu v Rakousku se zástupci městyse zúčastnili turnaje mužů, kde byli také fotbalisté z Herrnhutu. Byla to zdařilá akce, ale
Herrnhut je Herrnhut.
V roce 2012 byli oddíl kopané a zastupitelé městyse pozváni do družebního Herrnhutu,
kde se uskutečnila fotbalová utkání dorostu, mužů a juniorky, a bylo to na velmi dobré
úrovni, a to jak sportovní, tak společenské. Jak víte, tak v letošním roce jsme měli pozvat
zase my sportovce a zástupce Herrnhutu. Vzhledem k faktu, že příští rok budeme oslavovat 70-té výročí založení oddílu kopané, došlo zde k dohodě se zástupci městyse
(hlavně starostou Ing. Ehlerem R.) a zástupci Herrnhutu, že tuto družební akci spojíme
s oslavou založení našeho fotbalového oddílu. Předběžný termín uskutečnění této akce
je 27.6 až 29. 6. 2015.
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Dvakrát do roku se pořádá sběr kovového odpadu a věřte, že i tady se nějaká koruna
vydělá. Jak už to tak bohužel bývá, většinou to dělají stále jedni a ti sami, i když letos se
přidalo i pár dorostenců.
Od loňského roku je nutno platit příspěvky FAČR, které činí 200 Kč, připočítejme k tomu
oddílové příspěvky 500 Kč a zhruba dvoje až troje kopačky za rok. Vyjde Vám cifra cca
4000 až 5000 Kč za rok, což není málo. Navíc je třeba si uvědomit, že tyto prostředky
hráči vynakládají dobrovolně a z vlastní kapsy a to si někdo myslí, že když si zaplatí
vstupenku za 20 Kč, nebo oddílový příspěvek pro hráče „JUNIORKY“ 200 Kč za rok, tak
může hráče mužů při zápasech sprostě urážet. Musím říci, že naši diváci nepatří
k nejlepším a některým jsem osobně řekl, ať již na fotbal nechodí a raději dám 20 Kč
místo něho já.
Viděli jste někdy, že by někdo z mužstva mužů pokřikoval sprostě po hráčích
„JUNIORKY“ nebo dorostu při jejich utkání??? Asi těžko….
Oddíl se také podílí na organizaci sportovního plesu, kdy vloni došlo k rozdělení pořádání a to stylem jeden rok házenkáři, další rok fotbalisté. Čili v letošním roce jsme ples pořádali my a musím říci, že se ples nadmíru vydařil. Účast však byla bohužel opět slabá.
Každý rok se pořádá zimní soustředění pro hráče A mužstva a dorostence. Tady by se
to bez dobrovolníků velice špatně zajišťovalo. Můžu vzpomenout některé z nich - Szabo
Z., Velechovský M., Rek. P. a letos se přidal ještě Nezmeškal M.
Samozřejmě si také vážíme výborné spolupráce se starostou a zastupiteli našeho městyse. Jsme jim vděční jak za finanční podporu TJ, tak za výpomoc při údržbě celého
sportovního areálu. Jak jste si jistě všimli, stadion byl doplněn sportovním zařízením pro
seniory, ale využívají to všechny generace. Také byl areál doplněn a odpadkové koše.
Tímto bychom měli vyslovit opravdu velký dík, a to jak představitelům městyse, tak i zastupitelům a podpořit je v podzimních volbách.
Provedla se generální oprava hrací plochy.
Před každým zahájením, jak podzimní tak i jarní sezony, se provádí úklid celého areálu.
Na stadionu se neustále něco opravuje, udržuje a buduje. Je to práce zkrátka napořád.
Klubu důchodců a jeho členům se umožňuje využívat zařízení na jejich akce. Pořádají se
fotbalové soutěže škol.
Na stadionu můžeme spatřit závody mistrovství republiky ve sportovní kynologii.
Výbor oddílu klade velkou váhu na brigády na stadionu, a to hlavně na mládež, aby si
více vážili toho, co je vybudované.
Myslím si, že z dlouhodobého hlediska v rámci okresu v kopané patří náš oddíl k těm
nejlepším, a to jak v technickém zázemí, tak i ve sportovním soutěžení a může se směle
rovnat v rámci okresu s městy.
Poděkování za spolupráci a to výbornou patří také manželům Bělunkovým, jakožto hospodářům celého areálu. Sice jsme se za tu dobu několikrát neshodli, ale vždy jsme se
jako lidé domluvili.
Dále bych chtěl za dobrou spolupráci s naším oddílem poděkovat výboru TJ a jeho předsedovi p. Dostálovi J. a manželům Ležákovým.
Poděkování rovněž patří našim sponzorům.
Nemalé poděkování patří také členům výboru kopané a to hlavně ženám Pavlovičové K.
a Rekové Z.
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Myslím si, že pro ty lidi, kteří tvrdí, že když skončí p. Rek Miloš a hlavně Černoch Karel
(a my víme, kteří to jsou), tak se jim otvírají neskutečné možnosti pracovat pro Suchdolský fotbal a dokázat, že to nebyly plané řeči a sliby.
Moje práce ve výboru oddílu kopané tímto končí. Pracoval jsem jako předseda 21 let a
za tu dobu jsem pro Suchdolský fotbal obětoval nemálo svého času a nemálo prostředků
(ne jenom finančních, ale i materiálových). Budu rád, když nový výbor a noví lidé dají
Suchdolskému fotbalu nový impuls.
Nekandiduji již ani do výboru ani jako člen, neboť si myslím, že bych mohl výbor pořád
nějak ovlivňovat. Kdyby chtěl nový výbor v něčem poradit, nebo znát můj názor, rád vyhovím. Za tu dobu jsem poznal celou řadu lidí a jak to tak v kolektivu bývá, jedni pracují
a druzí se vezou. Z tohoto důvodu přeji novému výboru oddílu kopané hlavně ty, kteří
pracují, a ať je jich co nejvíce. Celému oddílu kopané pak přeji dobrou spolupráci s těmi,
kteří chtějí a mají možnost nějak pomáhat, hodně mladých hráčů a hodně úspěchů
v dalších sezonách.
V Suchdole nad Odrou dne 1.3.2014.
Karel Černoch - bývalý předseda oddílu kopané.

Borec na dlouhé tratě Karel Ligocki utvořil další rekord v ultrabruslení
Sedmapadesátiletý traťový dělník ze Suchdolu nad Odrou utvořil v pátek 21. února 2014
další český rekord na ultramaratónské trati.
Stalo se tak v době právě probíhajících
zimních olympijských her v Soči a ve stínu
stříbro - zlaté olympijské vítězky, rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, ke které Karel
chová nezměrný obdiv, a které svým novým výkonem tak zároveň gratuluje k jejím
úspěchům na zimní olympiádě v Soči a
úspěšné reprezentaci naši vlasti.
Karel Ligocki na Zimním stadiónu
v Bohumínské – Bospor aréně ujel na
bruslích 100 km za 4:45:08 hod.
To činí 730 kol na 137 metrovém okruhu.
Rekord potvrdila komisařka pelhřimovské
agentury,“Dobrý den“ paní Mgr. Hana Valová.
Celkově je to již 14. rekord ultramaratónce Karla Ligockého zapsaný v České knize rekordů.
Jan Kopera, Nový Jičín
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Foto: Pavel Čempěl

Počasí se nevyčasí
V roce 1851 byl ve Vídni založen Ústřední ústav pro meteorologii a zemský magnetismus. Tímto počinem se konečně odpoutala meteorologie od astronomie a začaly se zřizovat v omezeném počtu meteorologické stanice. Před víc než 150 roky jich bylo
v bývalém Rakousku 31, z toho 17 v českých zemích. Mezinárodní konference v roce
1872 v Lipsku a v roce 1873 ve Vídni sjednotily meteorologická pozorování, přispěly ke
spolupráci a uspíšily budování dalších stanic, mezi nimi i té v Suchdole nad Odrou.
Suchdolská stanice fungovala nepřetržitě 66 roků mezi ročníky 1873 až 1938 a zachovaly se všechny výkazy met. pozorování. Existují ještě záznamy z válečných let, ovšem
v roce 1945 stanice definitivně zanikla. Od roku 1947 je v provozu pozorovací stanoviště
v Hladkých Životicích. Chybějící záznamy z konce třicátých i čtyřicátých let minulého století bylo možné doplnit podle záznamů z Opavy a Fulneku, takže mám zpracovanou 142
letou řadu.
Na přiloženém grafu je znázorněno 12 nejteplejších a 12 nejtužších zim od roku 1873 a
to podle průměrné teploty čtyř nejchladnějších kalendářních měsíců sezony. Nejteplejší
zima 2006 – 2007 měla průměr plus 3,82 stupně, nejtužší zima 1928 – 1929 měla průměr minus 6,53 stupně. Letošní zima se umístila jako druhá nejteplejší. Za pozornost
stojí šňůra teplých zim počínaje rokem 1988. Ročník 1988 stále považuji za mezník mezi
dvěma rozdílnými klimatickými epizodami.
Stručný přehled povětrnostních událostí v našem regionu od roku 1873 najdete na internetové adrese www.dlf.cz Hladké Životice v záložce praxe studentů/meteorologie
v článcích meteorologická pozorování (druhá část článku), povodeň 1997, průměrné teploty a úhrny srážek.
Ladislav Rošlapil, Hladké Životice
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Připravme se na jaro
Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro podstatně dříve než v minulých letech a v této souvislosti dojde i k urychlení jarních zahrádkářských prací. A právě v tomto
období mívají hasiči často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných
plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného
vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale
současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak
pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní
vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích
na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít
v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě
neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět
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v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště
bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno
v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na
čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na
webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak
hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost
zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto
pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret
apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na
životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné
osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová
pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín

Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Březen r. 1914
28. 3. se konala zahajující schůze okrašlovacího spolku. Účel tohoto veřejně prospěšného spolku je již uveden v jeho názvu. Prvním předsedou byl zvolen sedlák a majitel lesní
školky Adolf Berger (čp. 118, nyní Stoklasa) a místopředsedou ředitel Gustav Adolf Thal.
Vedením pokladny byl pověřen velkoobchodník Josef Santarius (dnešní obchod Na sýpce) a zapisovatelem učitel Alois Quitta. Výbor má 10 členů, patří do něj také příslušný
starosta s vlastním hlasem. Toto je jedna z mála zpráv o okrašlovacím spolku. Zaniknul
patrně brzy po svém založení odchodem mužů do války.
O učitelské místo uvolněné po odchodu ředitele G. A. Thala do penze, v 1. třídě se
uchází učitel Alois Quitta (pozdější starosta za DNSAP) a jednohlasně byl místními činovníky navržen.
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky Gedenkbuch str. 293 - D.Říčan
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USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 24.2.2014 v 18.00 hod. v DKT
26. 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 25. a 26. zasedáním zastupitelstva městyse
c) informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za rok 2013
d) Zprávu finančního výboru ze dne 3.2.2014
e) navýšení maximální možné měsíční odměny dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s tím, že neuvolněným členům zastupitelstva městyse Suchdolu nad Odrou zůstávají měsíční odměny
ve stávající výši ve smyslu usnesení zastupitelstva městyse Suchdolu nad Odrou č.
2.3. e) z 13. 12. 2010, č. 10.3. e) z 2. 11. 2011 a č.17.3. i) z 24. 9. 2012.
26. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Věru Jeřábkovou a Mgr. Martu Červencovou a zapisovatelkou
Ivu Hrabovskou
26. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 26. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
24.02.2014 v 18.00 hodin v DKT
b) v návaznosti na usnesení č. 23.3.c) ze dne 23.9.2013 z důvodu změny vlastnických
práv bytů v BD č.p. 84 a 85 v k.ú. Kletné změnu kupujících takto: prodej částí pozemků parc.č. 177/1 zahrada a parc. č 176/3 ostatní plocha do podílového spoluvlastnictví manželů Králových z 1/8, manželů Vojtušových z 1/8, K. Melicharové
z 1/8, L. Mládenkové z 1/8, manželů Škuntových z 1/8, L. Březinové z 1/8, J. Ležáka
z 1/8 a J. Tvarůžka z 1/8. Ostatní ujednání usnesení č. 23.3.c) zůstávají beze změn
c) v návaznosti na usnesení č. 23.3.d) ze dne 23.9.2013 navýšení výměr v zátopě VN
Kletné takto:
2
u parc.č. 505/7 – vodní plocha v celé výměře, tj. 7.876 m
2
parc.č. 505/2 – vodní plocha o výměře cca 3.200 m
Ostatní ujednání usnesení č. 23.3.d) zůstávají beze změn
d) Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 9413002963/2013/159235 mezi Městysem Suchdol nad Odrou jako investorem a RWE GasNet, s.r.o. jako provozovatel
distribuční soustavy, jejímž předmětem je stanovení podmínek napojení plynárenského zařízení k distribuční síti, závazky smluvních stran při realizaci PZ a závazek
uzavřít budoucí kupní smlouvu na PZ. Jedná se o prodloužení inženýrských sítí
v lokalitě Čsl. Armády.
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e) rozpočet městyse pro rok 2014 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

40.944,91 tis. Kč
21.058,73 tis. Kč
62.003,64 tis. Kč
32.446,14 tis. Kč
29.557,50 tis. Kč
62.003,64 tis. Kč

v členění dle přílohy

č. 1 – PŘÍJMY
č. 2 – VÝDAJE
č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY
č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND
č. 6 – REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE TŘÍD
ROZPOČTOVÉ SKLADBY
Jako závazné ukazatele stanovuje zastupitelstvo městyse členění dle odvětvového třídění
f) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků, darů a
dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 4. v celkovém objemu 4.678 tis. Kč, z toho:
4.000,00 tis. Kč jako závazný ukazatel pro příspěvkovou organizaci Základní
škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace
g) rozpočtový výhled na období let 2015 - 2017 dle přílohy č. 7
26. 4. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) Radu městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prováděním rozpočtových opatření do souhrnné roční výše 500 tis. Kč v rámci výdajů r. 2014
b) Radu městyse Suchdolu nad Odrou přijímáním veškerých transferů, dotací, příspěvků a darů do rozpočtu městyse r. 2014 a s tím souvisejícím prováděním rozpočtových opatření na straně výdajů
26.5. Zastupitelstvo městyse n e v y h o v u j e
a) žádosti M. Ondračky a J. Nohýla o prodloužení místní komunikace, vodovodu a
splaškové kanalizace. Zóna bydlení, k níž jsou uvažovány veřejně prospěšné stavby
10 V4 vodovodní řad a 13D4 obslužná komunikace, není v současné době prioritou a
nepředpokládá se, že v ní v nejbližších letech dojde k výstavbě
26.6. Zastupitelstvo městyse v o l í
a) ve smyslu § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, paní Ivanu Tvarůžkovou do funkce přísedící u Okresního soudu v Novém Jičíně pro období 2014 –
2018.
Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Výprava na Stříbrné jezírko
V sobotu ráno 1. 3. 2014 jsme se vydali od pošty
směrem ke Stříbrnému jezírku. Cesta však nevedla přímo, nýbrž pravými a nefalšovanými
skautskými cestami, necestami. Pro výběr té
správné cesty jsme použili nejen mapu s buzolou,
ale také GPS-ku, u které se projevila její zákeřná
povaha, poslala nás okruhem dlouhým přibližně
20 kilometrů místo 3. Naštěstí byla na nás znalé,
GPS-ka krátká. Takže nejen, že jsme se nikde
neztratili, ale navíc jsme dorazili domů o hodinu
dřív. Cestou jsme kromě Stříbrného jezírka, u
kterého se vše probouzelo ze zimního spánku,
prozkoumali břidlicový důl, kde jsme u přilehlé
říčky uviděli první rozkvetlý podběl. V obci Pohoř
jsme si prohlédli větrnou elektrárnu a u turistické
chaty jsme si opekli párky. Celý den nás doprovázelo krásné jarní počasí, i když na jaro
je ještě brzy. Domů jsme dorazili v odpoledních hodinách.
Jan Schovánek

Jediný vykřičník
„A Scout smiles and whistles“
Můžeme říct, že skauting je „svobodo myslné“ společenství převážně mladých lidí, kteří
chtějí poznat zajímavá místa, naučit se něco nového a všestranně se rozvíjet. V každém
takovém společenství, a to zvláště ve skautingu, jsou zapotřebí jisté zásady a pravidla,
mezi skauty známé spíše jako skautský zákon, denní příkaz, heslo.
Jak již bylo minule řečeno, skaut je idea správného člověka a skautský zákon k té
„správnosti“ vede.
Skautský zákon:
Skaut je pravdomluvný
Skaut je věrný a oddaný
Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
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Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
Skaut je zdvořilý
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
Skaut je veselé mysli
Skaut je hospodárný
Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích
Jak si můžeme všimnout, všech deset vět začíná „Skaut je …“, není tam žádný zápor a
na konci žádný vykřičník. Skautský zákon nemá sloužit jako příkaz, nebo rozkaz, ale
spíše jako samozřejmost, ve smyslu „tak se skaut chová“.
Pro zajímavost přikládám originální znění a český překlad.
Originální znění Skautského zákona a překlad:
A Scout's honour is to be trusted - Skautská čest je být důvěryhodný
A Scout is loyal - Skaut je loajální
A Scout's duty is to be useful and to help others - Povinností skauta je být užitečný a
pomáhat ostatním
A Scout is a friend to all and a brother to every other scout, no matter to what social
class the other belongs. - Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta, bez ohledu
na to, k jaké společenské třídě ti druzí patří
A Scout is courteous - Skaut je zdvořilý
A Scout is a friend to animals - Skaut je přítelem zvířat
A Scout obeys orders - Skaut je poslušný
A Scout smiles and whistles - Skaut se usmívá a píská si
A Scout is thrifty - Skaut je šetrný
A Scout is clean in thought, word and deed - Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech
(zdroj: http://cs.scoutwiki.org/Skautský_zákon)
Alespoň jeden dobrý skutek denně – tak zní denní příkaz skauta. Vybízí nás k tomu,
abychom se snažili učinit každý den něco dobrého, někoho potěšit, či něco zlepšit. Denní příkaz vychází z přesvědčení zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella: „Zanechat svět o něco lepším, než když jsme na něj přišli“.
V oddílech učíme děti vázat uzly, orientovat se v mapách a pracovat s GPS, poznávat
rostliny a zvířata, ošetřit drobná poranění, snažíme se rozvíjet sportovního ducha nejrůznějšími aktivitami například lasováním, lukostřelbou, také s dětmi cvičíme různé divadelní scénky, byť hrajeme jen sami pro sebe. Na táborech se naučí manuální zručnosti
například při vyřezávání nejrůznějších nástrojů. Je toho spousta, co si děti v oddíle vyzkouší a co se naučí. Cíl skautingu je připravit jedince na život. A tady bych chtěl poukázat na jediný vykřičník ve skautské výchově - skautské heslo: „Buď připraven!“
s dovětkem: „Skaut se nikdy nevzdá.“
Jan Schovánek, vedoucí oddílu
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Skautuj s námi!
Chceš se podívat na zajímavá místa? Zažít spoustu dobrodružství?
1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou rozjíždí projekt:
„Skautuj s námi!“
O co jde?
Každý člen oddílu může jezdit
na akce za zlomek ceny, nebo
dokonce ZADARMO.
Skautský oddíl získal prostředky, které využije na dotování
výprav a vícedenních akcí.
Nezmeškej možnost zúčastnit se zajímavých akcí!

Jak se stát členem oddílu?
Je to jednoduché, stačí přijít na skautskou schůzku
v pátek od 16:00 do 18:00,
ze které si odneseš předběžnou přihlášku do oddílu. Na další schůzku ji doneseš vyplněnou a již se
stáváš členem oddílu!
Více informací o projektu a o oddílu na
www.suchdolsky.skauting.cz
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Indiánské jaro
Kdy: 18. 4. 2014
Od 13:00 do 17:00
Kde: na „Sokoláku“ za nádražím

Přijď si zastřílet z luku, nebo hodit oštěpem, naučit se lasovat, zahrát si indiánskou hru lakros a spoustu dalšího.

Budeš mít možnost se podívat, jak
se táboří v indiánském stanu teepee.
A taky se můžeš nechat namalovat
jako indián barvami na obličej.
Pořádá 1. skautský oddíl Suchdol
nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz

30

YMCA Suchdol nad Odrou
pořádá Tábor 2014
na téma

Vyvedení z Egypta
Vydejte se s námi na cestu z otroctví do svobody. Budeme společně putovat
pouští, zažívat napínavé okamžiky při stavbě tábora, přenocování v přírodě,
společně budeme odolávat náporu nepřátel při táborových hrách.

26. 7. - 6. 8. 2014

Kdy?
Kde?

louka Podlučená pod Spálovem na horním toku řeky

Odry

Pro koho?
Cena?

Pro děti a mládež od 8 -16 let

2 300.-

- slevy a storno podmínky - viz. tarifní tabulka - k nahlédnutí u
Vandy
(V ceně tábora jsou zahrnuty výlohy za stravu, dovoz, zásobování, zajištění tábořiště a pojištění)
Jak získat přihlášku?
- nejlépe u Vandy Kabeláčové
Nová ulice 467, Suchdol nad Odrou, 742 01
Mobilní číslo: 608 164 803
E- mail: Kvandicka@seznam.cz
- nebo na evangelické faře u faráře Vladimíra Píra - Malá strana 45

10. 6. 2014
Zaplatit do 1.7.2014

Přihlásit se je nutné do
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Přijďte si poslechnout skutečný příběh
Jedinečná příležitost podívat se do minulosti
Očité svědectví zachráněného

V sobotu 12. dubna
v 17 hodin
v Klubu Kultury v Suchdole nad Odrou
Narodil jsem se v Brně roku 1931 do židovské rodiny. Otec byl
obchodník s obuví. Rodiče své židovství nepraktikovali a poměrně
brzy se rozvedli. Maminka se znovu vdala za pana Hochberga.
Všichni jsme se pak přestěhovali na zámek v Těšanech u Brna. Bylo to krásné místo. Přijíždělo k nám mnoho návštěv a příbuzných.
Já i můj bratr Tony jsme byli obklopeni služebnictvem a žilo se
nám velmi příjemně. Zdálo se, že to tak bude napořád. Ale nastal
rok 1938 …
Vstup volný
Pořádá Sbor bratrské jednoty baptistů v Suchdole nad Odrou
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MIKUNDA MATĚJ
HLADKÉ ŽIVOTICE 50
TELEFON: 731 244 623
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
PLYN
VODA
TOPENÍ
KANALIZACE
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Moribundus RC Rally Team vás zve na 2. ročník
Suchdolské rally rádiem řízených modelů aut.
Soutěž proběhne 17. května 2014 v areálu Sokolák
od 9.00 hod. Přijďte fandit domácím jezdcům.
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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. 3/2014 vydáno 24. března 2014 nákladem 1000 výtisků
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