Regionální kolo soutěže o krále pooderské pálenky se konalo v sobotu 17. května na
zámku v Bartošovicích. Suchdolští zástupci tentokrát zaznamenali velký úspěch, Pavel
Šíma obsadil 2. místo v jabkovici a 4. místo v hruškovici, Marta Kocmichová 3. místo ve
slivovici. Oběma patří velká gratulace 
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Na úřadě městyse proveden krajským úřadem přezkum hospodaření městyse za
rok 2013.
Pravidelná schůzka s technickým dozorem investora v rámci akce II. etapy kanalizace a ČOV.
Dílčí přejímka díla v rámci zateplení a výměny oken v budově ZŠ.
V DKT se konal tradiční maškarák, pořádaný našimi dobrovolnými hasiči.
Jednání s možným dodavatelem zařízení k úspoře el. energie v objektech městyse.
Pravidelná schůzka s technickým dozorem investora v rámci akce II. etapy kanalizace a ČOV.
Schůzka zástupců obcí svozové oblasti Fulnek společnosti ASOMPO, provozující skládku odpadů v Životicích u Nového Jičína, před konáním valné hromady
společnosti.
V Bartošovicích proběhly oslavy 10. výročí založení Místní akční skupiny Regionu Poodří.
S dodavatelskou firmou v rámci platné záruky provedena v terénu fyzická kontrola stavu náhradních výsadeb dřevin, vysázených na katastrech městyse za
stromy, pokácené při stavbě dálnice.
Dokončena přejímka díla – zateplení a výměny oken v budově ZŠ, jednání
k závěrečné fakturaci.
Valná hromada Honebního společenstva, sdružení majitelů pozemku v honitbě
na území městyse.
Přijetí italských hostí dětského pěveckého sboru Skřivánek v obřadní síni úřadu
městyse - Coro dell´ Istituto Comprensivo „Don Rinaldo Beretta“ Paina di
Giussano.
Zasedání zastupitelstva městyse.
Jednání s dodavatelem rekonstrukce místního rozhlasu o výhradách k hlasitosti
větve na Malé straně.
První schůzka okrskových volebních komisí k připravovaným volbám do Evropského parlamentu.
Proběhly schůzky s dodavatelem, projektantem a tech. dozorem v rámci reklamací, uplatněných v záruční době na závady, které se projevily na II. etapě kanalizace a ČOV.
V evangelickém kostele se konal společný koncert Skřivánku a jeho přátel
z italského sboru Coro dell´ Istituto Comprensivo „Don Rinaldo Beretta“ Paina di
Giussano.
Předání podkladů k soudnímu sporu k žalobě o zrušení vyvlastňovacího rozhodnutí pro stavbu přeložky komunikace III. tř. (zatáčky u Plšků) do rukou advokáta,
zastupujícího ve sporu městys.
Jednání se zástupkyní společnosti Seznam.cz k možnostem spolupráce městyse k vylepšení seznamovských map.
Jednání s technickým dozorem stavby zateplení budovy ZŠ v souvislosti
s ukončením akce.
U příležitosti 69. výročí osvobození Suchdolu a ukončení II. světové války uctili
představitelé městyse společně se členy vojenské sekce Klubu přátel Suchdolu
nad Odrou památku obětí války položením kytic k pamětní desce obětí transportu smrti na nádraží, k památníku padlých u Pametu a ke hrobu umučených vězňů z transportu smrti.
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Neznámý zloděj ukradl mříž z příčného odvodňovacího prahu na ulici Za Lávkou. Za vidinu minimální částky, obdržené ve sběrně za pár kilo železa, jsou někteří lidé ochotni vystavit nevinné lidi riziku zranění a škodě na vozidlech. Městys
již zajistil výrobu nové mříže.
Pravidelná schůzka s technickým dozorem investora v rámci akce II. etapy kanalizace a ČOV.
V DKT se konala oslava Dne matek, jimž pogratulovaly především jejich děti,
které si se svými učitelkami z mateřské školy a s vedoucí školního klubu připravily pestrý program.
Jednání na vodoprávním úřadě k podání žádosti o stavební povolení na prodloužení vodovodu Sokolovská.
Schůze rady městyse.
Konalo se jednání u soudu ve věci sporu o prodloužení nájmu kiosku u přehrady
na Kletném. Soud svolal další jednání v této věci o měsíc později.
Organizační schůzka pořadatelů 7. ročníku cyklistických závodů Memoriál Aloise
Dohnala. Závod se uskuteční na loňské trase (Suchdol – Mankovice - Vražné –
Veselí – Odry – Pohoř – Kletné – Suchol se startem v Suchdole u DKT a cílem
na Pohoři), a to v sobotu 28. 6. 2014.
Druhé kolo jednání s možným dodavatelem zařízení k úspoře el. energie
v objektech městyse o zkušebním provozu zařízení na ČOV, která představuje
odběrné místo s nejvyšší spotřebou el. energie.

Rada městyse informuje
V pondělí 28. dubna 2014 se sešla rada městyse na mimořádném jednání, kdy schválila
na žádost odboru sociálních věcí MěÚ Nový Jičín, poskytnutí finanční podpory na nezletilé děti v tíživé finanční situaci.
80. schůze rady městyse proběhla v pondělí 12. května 2014, kdy schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují podmínky
dalšího prodloužení nájemného, schválila účetní závěrku za rok 2013 a hospodářský výsledek za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad
Odrou, schválila přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin v termínu od
14.07.2014 – 08.08.2014 a neschválila převod trvale nepotřebného a vyřazeného majetku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola do majetku městyse. Schválila Martinovi Čunkovi pronájem provozovny č. 8 v objektu Komenského 65, Suchdol nad
Odrou k provozování skladu a prodejny ovoce a zeleniny a neschválila panu Ha Thi
Nhungovi pronájem této provozovny k provozování prodejny potravin, alkoholických a tabákových výrobků, drogerie, ovoce a zeleniny a drobných domácích potřeb. Dále schválila Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi společností EKOKOM, a.s. Praha a Městysem Suchdol nad Odrou, jedná se o zajištění zpětného odběru
a využití komunálních odpadů pro potřeby EKO-KOM, a.s., který se zavazuje platit městysi odměnu. Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12-8002605/4 Suchdol nad Odrou, směr Hladké Životice – vedení NN mezi Městysem Suchdol nad Odrou
a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v zastoupení Josefa Petřeka, předmětem
smlouvy je zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy nadzemní kabelové vedení NN na pozemcích parc.č. 1833/2 a 1832/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou
v majetku městyse a Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12-8002598/1 Suchdol nad
Odrou, Malá strana – střed, vedení NN mezi městysem Suchdol nad Odrou a společností
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v zastoupení Josefa Petřeka, předmětem smlouvy je zřízení
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umístění a provozování zařízení distribuční soustavy nadzemní kabelové vedení NN na
pozemcích parc. č. 1055, 1054 a 886/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
Dalším bodem programu bylo zapojení městyse do projektu OPŽP s možností čerpat dotaci na pořízení zametacího stroje a zpracování žádosti o dotaci Operačního programu
životního prostředí pro prioritní osu 2 firmou Innova Int. s.r.o. Ostrava – Moravská Ostrava. Vyhověla žádosti Českého svazu včelařů, základní organizace Suchdol nad Odrou, a
schválila finanční příspěvek na pořízení počítačového vybavení. Rada městyse se zabývala povinností vyplývající z právních předpisů EU a schválila „Systém náležité péče“
hospodářského subjektu Městyse Suchdol nad Odrou, uvádějícího poprvé na vnitřní trh
dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu dle předloženého návrhu odborného lesního hospodáře. Rada schválila použití znaku městyse do map Seznam.cz.
Na závěr starosta informoval radu městyse o těchto záležitostech: reklamace obrubníků
na Nové ulici po kanalizaci – oprava v rámci záruky provedena, komunikace Za Lávkou –
zhotoven nový rošt (za odcizený) přes komunikaci, kiosek Kletné – 13.05.2014 proběhne
první jednání u okresního soudu.
Rada městyse

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

Jsou to:
Jedináková Anna
Kopecká Zdenka
Vlková Zdeňka
Brynecká Anna
Klichová Helena
Konopásek Jaroslav
Masnicová Angela
Horváthová Angela
Kuc Miroslav
Juchelka Alexandr
Rek Vlastimil
Maňáková Zdeňka
Šulgan Štefan
Tomečková Marie
Látalová Anna
Korčáková Zdenka

Říčan Gustav
Drda Zdeněk
Pagáč Jiří
Holčáková Miluše
Hruška Vratislav
Marcalík Miroslav
Dýčková Anna
Barvík Kamil
Kukol Karel
Hovadíková Božena
Lošáková Jiřina
Fi’láková Alenka
Pšenica Karel Ing.
Rolný Karel
Studený Antonín
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Vítání občánků
Protože narození miminka je v každé rodině významnou událostí, i náš městys každoročně přivítá desítky novorozených dětí. V sobotu 26. dubna 2014 v obřadní síni Úřadu
městyse v Suchdole nad Odrou se uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků, které
proběhlo ve dvou skupinách. Vítání se zúčastnilo 15 dětí nejen se svými rodiči, ale i
s nejbližšími příbuznými či rodinnými známými. Od desíti hodin se vítání zúčastnili Sebastian Adam a Samuel Adam Markovi, Lukáš Sigmund, Jan Šimsa, Dominik Brilla, Jakub a Ondřej Neblovi. Od jedenácti hodin jsme uvítali Ladu Tymrákovou, Sofii Gebauerovou, Štěpána a Elišku Škrobalovy, Michala Žlebka, Matěje Mládenku, Rozálii Valíkovou a Amélii Karolovou.
V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy s paní učitelkou Ester Ševčíkovou
a část pěveckého sboru Skřivánek pod vedením V. Brázdové a Z. Šimůnkové. Za své
vystoupení byli účinkující odměněni potleskem od všech přítomných.
Ještě jednou se připojujeme k blahopřání, přejeme Vám mnoho hezkých chvil s Vaším
dítětem, ze srdce přejeme hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti a lásky. Ať Vaše
radost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě dětské
lásky, radosti a úsměvu.
Za SPOZ R. Ješková
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Klub seniorů informuje
Ve středu 14. května 2014 v 15 hodin se uskutečnila ve společenské místnosti v Domě s
pečovatelskou službou BESEDA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – bylo to seznámení se
sociálními službami, nabídkou sociálních služeb v Novém Jičíně a okolí, pomoc občanům při výběru sociálních služeb apod. Přednášela Mgr. Daniela Susíková, vedoucí sociálního oddělení odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín.
Dne 21. 5. 2014 se uskuteční zájezd na zámek Hradec nad Moravicí a Arboretum Nový
Dvůr. Vstupné zámek 60,- Kč a arboretum 20,- Kč.
Odjezd - zastávka „kostel“ v 07.30 hodin a následně od DKT Suchdol nad Odrou
07.40 hodin. Příjezd kolem 16.00 hodin.
Jízdné je hrazené, vstupné budeme vybírat při vstupu do autobusu.
Dne 09. 06. 2014 - 14.00 hodin - na hřišti – tradiční smažení vajec.
Stále stejné podmínky: - 3x nerozbitá vajíčka, miska a lžíce a hlavě dobrá nálada.
Smažení vaječiny jsme převzali po svých rodičích a každý rok je pořádáme.
Vaječina se dělává na Svatodušní pondělí, padesát dnů po Velikonocích a v církevní
tradici je to den seslání Ducha svatého. Smažení vaječiny má připomenout konec velikonočních svátků. Lidé celé tyto svátky uzavírají jídlem z vajec. Vařená vejce jsou na
stole už o velikonočním pondělí. Na Svatodušní pondělí lidé smaží a konzumují vaječinu
se špekem. U ohně nesmí každý rok chybět kytara, rožeň a trošku piva. Setkávám se s
i těmi, kteří na to po celý rok nemají čas.
Dne 20. 6. 2014 - 14.00 hodin - tradiční posezení na Ranči u tvarůžek a příjemné letní
pohody.
Za klub seniorů Ing. Pleváková Naděžda, tel: 556 736 380, 777 888 308
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Informace klubu kultury:

Pouť s průvodem
Všichni jste srdečně zváni v neděli 15. června 2014 na pouť, která bude
zahájena v 9:00 hod průvodem od DKT v Suchdole n.O. do katolického
kostela, kde bude v 9:30 hod mše svatá a požehnání.
Kolotoče
Pouťové atrakce
Cukrová vata
Balónky
Den otevřených dveří : muzea městyse
muzea Moravských bratří
Hasičské zbrojnice
DKT – výstava obrazů (bližší informace na jiném místě zpravodaje)

Za Klub kultury
Miloslava Klichová

USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 28.4.2014 v 17.00 hod. v DKT
27. 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 26. a 27. zasedáním zastupitelstva městyse
c) informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu v období 1 – 3/2014
d) Zprávu finančního výboru ze dne 14.4.2014
e) Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří konaného dne 11.12.2013
27. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Marka Bechného a Ing. Ivu Žitníkovou a zapisovatelkou
Radomíru Ješkovou
27. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
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a) program 27. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
28.04.2014 v 17.00 hodin v DKT

b) rozpočtové opatření č. Z4 takto:
Příjmy
Financování

+ 1.464,64 tis. Kč
+ 302,76 tis. Kč

tj. 42.409,55 tis. Kč
tj. 21.326,49 tis. Kč

Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje

+ 1.764,40 tis. Kč
+ 1.003,30 tis. Kč

tj. 63.736,04 tis. Kč
tj. 33.449,44 tis. Kč

Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+ 774,10 tis. Kč
+ 1.767,40 tis. Kč

tj. 30.321,60 tis. Kč
tj. 63.736,04 tis.Kč

v členění dle příloh:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-3/2014
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-3/2014
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-3/2014
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č. R1 až R3
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ podle tříd rozpočtové skladby
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ po rozpočtových opatřeních R1 až R3 a Z4
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ po rozpočtových opatřeních R1 až R3 a Z4
V rámci rozpočtového opatření č. Z4 schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků, darů a dotací:
- neinvestiční příspěvek na činnost: DĚCKO, o.p.s., Nový Jičín, IČ: 25844521 10.000,Kč (navýšení)
- finanční dar na podporu veřejné sbírky k obnově kulturní památky - chaty Libušín na
Pustevnách VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00098604
25.000,- Kč

c) poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč na bytové účely
zaměstnankyni Janě Poštové

d) záměr rozšíření komunikace Záhumení v úseku MŠ - Velox
27. 4. Zastupitelstvo městyse n e v y h o v u j e
a) „Žádosti o umožnění dočasného provozování kiosku na Kletné společnosti SENZA
TARINA a.s.“, podané jejím právním zástupcem JUDr. Ivo Kuběnou pod zn. 084293
ze dne 17. 4. 2014.
27. 5. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) předložit studii záměru dle bodu č. 27.3.d) tohoto usnesení
T: pracovní porada ZM
Z: starosta
Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse
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Velikonoční jarmark
V sobotu 19. dubna 2014 jsme se se školním klubem a školní družinou zúčastnili VELIKONOČNÍHO JARMARKU na faře evangelického kostela. Prodávali jsme srdíčka a zajíce ze sena, dále papírové zdobené závěsy. Kdo chtěl, mohl si také sám něco
vyrobit. Měli jsme velký úspěch a skoro všechno jsme prodali. O to víc nás potěšilo,
když za utržené peníze
a také za přispění paní Markéty Pantálkové jsme si mohli hrát s novými hračkami.
Ivana Tymráková
Mgr. Marcela Buksová
školní družina a školní klub

Výtvarný kurz MÁM TALENT
V měsíci únoru a březnu pořádal Školní klub při ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou
výtvarný kurz, na kterém se děti učily kresbu i malbu – například kresbu ruky, stromu,
profil portrétu, sedící postavu, malovali také naši školu nebo svou nejoblíbenější hračku.
Kurz navštěvovalo 17 žáků z 1. - 6. třídy pod vedením malíře a grafika pana Zdeňka Valchaře. Někteří nás opravdu překvapili svými díly a máme velkou radost, že je práce bavila a s trpělivostí přistupovali k této činnosti.
Po skončení kurzu probíhala výstava na škole kde jste se mohli podívat na některé práce, dále ji můžete shlédnout dne 11. června 2014 - Den otevřených dveří v ZŠ
Suchdol nad Odrou.
Ivana Tymráková

vedoucí školního klubu
10

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY VYTVOŘILA ŽÁKYNĚ 9. TŘÍDY - NIKOL HYKLOVÁ
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Láska rohatá aneb divadelní představení dramatického kroužku
Malí herci z divadelního kroužku nastudovali pekelnou pohádku Láska rohatá, ve které
láska vítězí nad čarami a kouzly. S touto pohádkou se hned dvakrát představili široké
veřejnosti.
První vystoupení proběhlo na divadelních prknech kulturního domu v Suchdole nad Odrou. Mírné napětí souboru se rozplynulo po prvním odhrnutí opony. Úvodním slovem nás
podpořil pan starosta Richard Ehler. Herci hráli sebejistě a uvolněně, za což se jim dostalo od publika bouřlivého potlesku. I účast diváků byla hojná. Přišlo se na nás podívat
okolo 200 lidí.
Podruhé jsme se stejnou pohádkou zavítali za klienty DPS v Suchdole nad Odrou, kde
nás senioři přivítali s otevřenou náručí. Nálada byla přátelská a laskavá. Odměnou nám
byl veliký potlesk a laskominy.
Těšíme se na další představení, které plánujeme v druhé půli června. Věříme, že nám
diváci zůstanou věrní a se všemi se znovu uvidíme.
Mgr. Lenka Martinková
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Naši žáci absolventy Dětské univerzity
Po dobu tří měsíců si žáci naší školy a žáci ze ZŠ Jeseník nad Odrou, které jsme přizvali
k projektu, mohli vyzkoušet, co obnáší studium na vysoké škole. Celkem 31 nadaných
dětí ve věku od 8 do 12 let bylo vybráno ke studiu na Dětské univerzitě Univerzity Palackého v Olomouci. Děti absolvovaly různorodě zaměřené studijní programy a přednášky,
které pro ně připravily jednotlivé fakulty. Děti pilně plnily zadané úkoly, pronikly do základů archeologie v Olomouci, naučily se orientovat v problematice finanční gramotnosti,
poznávaly základy chemie, zjistily, jak správně chodit, pronikly do tajemství volného času
či se dozvěděli něco o manželství.
Toto jejich snažení bylo završeno slavností promocí, která proběhla dne 30. dubna
v Moravském divadle v Olomouci za účasti všech akademických hodnostářů v čele
s rektorem. Svátečně oděni malí studenti s tradičními promočními čepicemi na hlavách
složili slavností přísahu, po které dostali diplom absolventa Dětské univerzity. Poté přednesla za všechny zúčastněné studentský slib Viktorie Ondračková. Závěrem zazněla
studentská hymna Gaudeamus igitur.
Pro malé studenty i všechny přítomné rodinné příslušníky a učitele to byl jistě nevšední
zážitek
Mgr. Lenka Martinková
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Srdečně vás zveme na Westernový dětský den a výstavu dětských prací, které dorazily
z celé republiky v rámci soutěže V. ročník dětské soutěže WESTERN
a KONĚ OČIMA DĚTÍ tentokrát na téma 30 let Pony Expressu.
Děti mohly malovat cokoliv, co je na dané téma napadne (koně, poštovní razítko, pohlednice, známku, westernový areál, poštovní stanice Post Office, jízdu na koních, předávku koňské pošty Pony Expressu atd.) Obrázky pak stačilo jen podepsat
a do 30.4.2014 zaslat do Suchdolu nad Odrou.
V pátém ročníku soutěže se sešlo neuvěřitelných 459 výtvarných prací.
Do semifinále soutěže bylo hodnotící komisí složené z výtvarníka, fotografa, učitele, člena Pony Expressu a 2 zástupců veřejnosti vybráno cca 80 dětských prací.
1. kategorie: MŠ jako celek a do soutěže se zapojilo 8 kolektivů
2. kategorie: ŠD jako celek, do soutěže se zapojilo 7 kolektivů
3. kategorie: 1. - 3. třída ZŠ z 95 obrázků do semifinále postoupilo 20 žáků
4. kategorie: 4. - 6. třída ZŠ ze 276 obrázků do semifinále postoupilo 20 žáků
5. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ ze 73 obrázků do semifinále postoupilo 20 žáků
V konečném vyhodnocení budou uděleny i zvláštní ceny:
Cena starosty městyse Suchdol nad Odrou, cena pražského malíře a grafika Petra Poláška, cena Western klubu, cena jezdců Pony Expressu, cena postmastera Pony Expressu.
Slavnostní finále soutěže se uskuteční dne 7.6.2014 od 13 hodin v KD Suchdol nad
Odrou v rámci Westernového dětského dne. V prostorách KD bude umístěna výstava vybraných soutěžních dětských prací a bude vyhlášeno
20 vítězných prací. Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni zajímavými
cenami, dárky obdrží i všichni semifinalisté, kteří se zúčastní Westernového dne.
Vyhlašování soutěže se bude prolínat se zábavným doprovodným programem, kterým
nás bude provázet známý moderátor Luki Lukeš. V programu uvidíme westernovou
show s kolty a biči Radima Jessiho Michálka, ukázky tanečních formací ze ZŠ Suchdol
nad Odrou a Mankovic, pro děti budou westernové soutěže o žetony na vození na koni a
v bryčce. Soutěžit se bude i v paintballové střelbě pod vedením Zbyňka Kuchyňky
S.N.O. Military Paintball team Suchdol nad Odrou.
Srdečně vás zvou pořadatelé V. ročníku dětské soutěže Western a koně očima dětí.
L. Tošovská
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HUDBA BEZ HRANIC
Poslední dubnovou neděli zavládl ve večerních hodinách nebývalý ruch kolem
suchdolského kulturního domu. To nastal čas přivítat italské kamarády, tedy členy Coro
dell´ Istituto Comprensivo „Don Rinaldo Beretta“ Paina di Giussano, a jejich doprovod,
který tvořil sbormistr, klavíristka, ředitel školy a rodiče dětí. Po vřelém uvítání se auta
rozjela Suchdolem, do Jeseníku n. O. a také do Nového Jičína. Italské děti se tak na týden staly členy Skřivánčích rodin.
Týdenní reciproční pobyt jsme zahájili návštěvou MŠ Suchdol nad Odrou, kde
proběhl mini koncert italského sboru a Sedmikrásky (sbor MŠ), a přivítáním našich hostů
panem starostou. Večer se konala slavnost za účasti všech Skřivánků, jejich rodičů a
italských kamarádů.
Připravenému programu přálo počasí. Celý týden se na nás usmívalo sluníčko.
Naši hosté prožili dopoledne v ZOO Lešná, zavítali jsme také do Ostravy, kde jsme navštívili Slezskoostravský hrad a Svět miniatur Miniuni, a nechybělo ani nakupování dárečků v OC Forum Nová Karolina. Prvomájový den byl ve znamení turistiky. Jeli jsme
vláčkem motoráčkem do Fulneku. Bylo nás tolik, že jsme zaplnili celý vlak! Na tento výlet
se s námi vydali také někteří Skřivánci s rodiči. Z Fulneku jsme se vrátili do Suchdolu
pěšky nádhernou cestou s výhledem do okolí. Velké překvapení na všechny účastníky
pochodu čekalo na Kletném v podobě malého občerstvení. V pátek dopoledne jsme ve
Štramberku nahlédli do malé pekárny na výrobu uší a tuto pochoutku jsme tam také ihned ochutnali. Mňam! Z pekárny jsme zamířili ke Štramberské Trúbě. Po zdolání schodů
jsme se těšili na rozhled po okolí blízkém i dalekém, ale v tuto chvíli si s námi sluníčko
hrálo na schovávanou, výhled nám zkazila mlha. Naštěstí nám nezkazila náladu! Před
odjezdem jsme si ještě prohlédli náměstí a nakoupili Štramberské uši.
Dospělí hosté navštívili také v průběhu týdne vojenskou expozici v suchdolském
muzeu.
Během týdne se Skřivánci a italský sbor představili publiku na třech koncertech:
v Hranicích (koncert organizoval a spoluúčinkoval Pěvecký sbor ZŠ Bělotín), ve Vítkově
(koncert organizoval a spoluúčinkoval Smíšený pěvecký sbor Komenský Vítkov) a
v Evangelickém kostele Suchdol nad Odrou. Všechny koncerty měly skvělou atmosféru
a sbory byly odměněny bouřlivým potleskem. Nechybělo společné zpívání všech sborů,
a to písní v italštině i v češtině.
Dny plynuly jako voda a nastal den odjezdu našich kamarádů domů do Itálie.
Byl to smutný den a počasí bylo stejně uplakané jako my všichni, kteří jsme se museli
rozloučit. Prožili jsme společně týden plný zajímavých setkání, vznikla nová přátelství
mezi dětmi i mezi dospělými. Báječně jsme si rozuměli, přestože mluvíme dvěma odlišnými jazyky. To, co nás spojuje, je láska k hudbě a ke sborovému zpívání.
Jsme velmi rádi, že se náš šestý společný týden vydařil, což dokreslují slova,
která zazněla při odjezdu: „Ci vedremo l´anno prossimo in Italia“
Poděkování patří těm, kteří se podíleli na zajištění pobytu a organizaci týdne.
Jsou to: Městys Suchdol nad Odrou (finanční podpora, ubytování dospělých v Penzionu
Poodří), PAMET Suchdol nad Odrou (finanční podpora), Sdružení rodičů při ZŠ Suchdol
nad Odrou (finanční podpora), Obec Jeseník nad Odrou (finanční podpora), Klub kultury
Suchdol nad Odrou (poskytnutí prostor kulturního domu). Velké díky patří také rodinám
Skřivánků, které ubytovaly italské děti, ve volných chvílích pro ně připravovaly zajímavý
program, a Skřivánčím kamarádkám, které se celý týden staraly o stravování dospělých.
Za své kuchařské umění byly odměňovány potleskem strávníků.
Mgr. Zuzana Šimůnková, sbormistr
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Občanské sdružení Skřivánek a Českobratrská církev evangelická
Vás srdečně zvou
na
LETNÍ KONCERT KE DNI HUDBY
20. 6. 2014 v 18:00 hodin
Evangelický kostel v Suchdole nad Odrou
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Skřivánek Suchdol nad Odrou
Přípravná oddělení Vrabčáci a Sedmikráska
Pěvecký sbor ZŠ Bělotín
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Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Květen r. 1914
1.5. se konala za předsednictví starosty Josefa Kalicha schůze voličů, na které ing. Rudolf Jung, poslanec zemského sněmu, podal zprávu o své činnosti, která byla přijata s
díky a důvěrou. Ve svých dalších vývodech se dostal k tématu národní autonomie, což
přítomní vzali s velkým aplausem na vědomí.
5.5. uspořádali účastníci kurzu účetnictví a kalkulace závěrečnou slavnost, na které
předseda družstva Josef Zuk (majitel stolařství, po r.1945 stolařství Bartošík) vyslovil
poděkování a uznání vedoucímu tohoto kurzu učiteli Aloisi Quittovi za jeho namáhavý
úkol. Učitel Quitta poděkoval za tato slova uznání a vyslovil přání, tyto podněty využít pro
dobro živnostníků, aby mělo řemeslo opět zlaté dno.
7.5. uspořádal spolek Svépomoc společně s živnostenským družstvem květinový den ve
prospěch sanatoria pro rekonvalescenty, zřízeného pro potřebné živnostníky. V tento
den bylo prodáno 3000 chrp.
Do rakouského tiskového spolku vstoupilo 42 místních obyvatel. Důvěrníkem spolku byl
učitel Alois Quitta. Členové platili roční příspěvek 2,20 K a dostali za to 1 kalendář a 4
pěkné knihy. Předsedou tohoto spolku byl řídící učitel Adolf Frankl ve Štýrském Hradci.
17.5. byl strojvedoucím Josefem Pfafferem z Brna založen svaz sociálně demokratických
železničářů. Předsedou byl zvolen dozorce skladu Franz Schindler čp. 193.
Dle rozhodnutí obecního výboru z 24.5. byl dvorní dodavatel Eduard Rauppach (majitel
významné sýrárny, dnes WITRA. Na katol. hřbitově má hrobku poblíž vchodu do kostela)
na základě jeho velkých zásluh o obec a hasiče jmenován čestným občanem.
Na stejné schůzi bylo také rozhodnuto o uniformě obecního sluhy (obecní policajt a bubeník) po vzoru města Nového Jičína.
Dále obecní výbor rozhodl o předání poplatku za psy okrašlovacímu spolku na opravu
chodníků.
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky Gedenkbuch - D.Říčan

1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Indiánské jaro 18. 4. 2014
V pátek, o velikonočních prázdninách, se na „Sokoláku“ konala akce pro veřejnost, kde
si děti, ale i dospělí, vyzkoušeli svou mušku při střelbě z luku, při házení oštěpu, nebo u
šipek. Dále mohli nahlédnout do indiánského stanu teepee a vyzkoušet si indiánskou hru
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lacross. Ti odvážní se
nechali namalovat, jako
indiáni, barvami na obličej. V neposlední řadě
byl pro návštěvníky
připraven mini kurz lasování.
Jan Schovánek

Po stopách zlatokopů
Asi každý by chtěl najít nějakou
tu hroudu zlata a mít tak vystaráno na několik let. Proto jsme
se vydali v sobotu 10. 5. 2014 ke
zlatému (galenitovému) dolu,
který je ukrytý v pohořském kopci. Vyrazili jsme o půl deváté od
pošty
směrem
ke
kleténské přehradě. Dále děti postupovali se zavázanýma očima,
neboť ke zlatému dolu vede tajná cesta, kterou nesmí nikdo
nepovolaný znát. První zastávka
byla u Jestřábí studánky, kde
jsme si na chvíli odpočinuli a nabrali silu. Než jsme se vydali na
cestu, proběhl kvíz v poznávání rostlin a stromů. Ke zlatému dolu jsme dorazili před polednem. Po svačině jsme se vydali rýžovat zlato z přilehlého potůčku. K našemu údivu
jsme zlato opravdu vyrýžovali. Ač se nikomu nechtělo s rýžováním přestat, nejspíš kvůli
zlaté horečce, vypravili jsme se dále ke Slibové skalce a k Mohyle. Na Mohylu jsme položili kámen a u Slibové skalky jsme opekly párky a pořádně si odpočinuli. Po celou dobu
výpravy jsme hráli oblíbenou hru bomba, povodeň, vojna. Domů jsme dorazili po třetí
hodině.
Jan Schovánek

Lilie zlatohlavá
Jedná se o vytrvalou rostlinu, která u nás roste převážně
v listnatých lesích, místy i na loukách. Dorůstá výšky 30 až
120 cm. V ČR se vyskytuje i lilie cibulkonosná, která patří
mezi silně ohrožené druhy. Další druhy se u nás přirozeně
nevyskytují.
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V minulosti se lilie vykreslovala na mapách a jako
střelka kompasu. Zakladatel skautingu Rober
Baden-Powell takový kompas měl. A v okamžiku,
kdy bylo potřeba pro nově vznikající skautské hnutí
vymyslet znak, se mu lilie zalíbila. Od té doby je lilie
symbolem všech skautů a skautek.
Každá země a i každá skautská organizace působící
v dané zemi má „svou lilii“, která se liší od ostatních.
Znakem naší skautské organizace, tedy Junák ČR,
je spojení lilie a trojlístku. Trojlístek modré barvy pochází z mezinárodního znaku skautek a znázorňuje,
že Junák je otevřený nejen chlapcům, ale i děvčatům (skautská myšlenka byla otevřena jen chlapcům
a až později se přidala děvčata, která si vytvořila
vlastní znak). Uprostřed znaku je umístěn chodský
znak (ztvárněný Mikolášem Alšem k Jiráskovým
Psohlavcům). Chodové za nadvlády rakousko-uherské monarchie jako jediní vytrvávali
při obraně hranic a proto jim patří i náš obdiv a úcta.
I každý skautský oddíl používá různé symboly. Některé jsou
odvozené ze znaku skautů, jiné jsou nové. Náš oddílový znak
se skládá ze znaku woodcraftu (woodcraft je volně přeložen
z angličtiny jako „zálesácká dovednost“) a ze symbolu indiánského stanu teepee. Bizoní rohy značí sílu a kruh věčnost.
Teepee symbolizuje tradici v táboření v indiánských stanech
teepee.
Jan Schovánek
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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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Letní tábor „U Kateřiny“ Štramberk
Rekreační areál "U Kateřiny", Libotín 979, 742 66 Štramberk
tel. 556 852 262, 604 274 669 ,www.ukateriny.cz, novos@novos.cz

1. turnus :
2. turnus :
3. turnus :
4. turnus :

30.6. - 12.7.2014
14.7. - 26.7.2014
28.7. - 09.8.2014
11.8. - 23.8.2014

3.890,-Kč
3.890,-Kč
3.890,-Kč
3.790,-Kč

Pobytový tábor s více než 20tiletou praxí je určen všem dětem od 7 do 15
let !
V ceně poukazu je zahrnuto:
Strava 5xdenně, ubytování, vstupné na koupaliště, do muzea, na Štramberskou Trúbu, ceny za soutěže, odměny personálu
a výchovným pracovníkům.

Připraveny jsou tyto celotáborové hry:
 1.turnus: Z POHÁDKY DO POHÁDKY
 2.turnus: BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT
 3.turnus: KOUZELNÉ VOUSY DIEGA MENDOZY
 4.turnus: NEJLEPŠÍ ZE SUPERHRDINŮ

V případě zájmu nás kontaktujte – rádi vám pošleme přihlášku a podáme
potřebné informace.
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NATUROPATICKÁ PORADNA
Šárky Laštovičkové
Ráda vám pomůžu zlepšit váš zdravotní stav, případně zbavit
se dlouhotrvajících potíží jako jsou –
migrény, bolesti hlavy
ekzémy, lupénka, Candida Albicans
bolesti kloubů, trávicí potíže,
chronická rýma, chronická únava
stále nachlazené děti,
Nedaří se vám zhubnout?
Trápí vaše děti roupy nebo i vás jiné parazitární příznaky nebo potíže?
Kontaktujte mne a domluvíme si
termín vaší návštěvy.
Jsem certifikovaný:
IRIDOLOG (analýza z oční panenky, duhovky a bělma)
DARKFIELD NUTRIČNÍ SPECIALISTA (měření z živé
kapky krve)
ELEKTROHERBALISTA (měření a následná likvidace patogenů ve vašem těle)
Schůzku je potřeba si dopředu telefonicky domluvit a proto
mne neváhejte kontaktovat
Ing. Šárka Laštovičková
Mobil: 774 73 74 15
Podrobné informace najdete na web adrese
www.zdravetelo.net
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www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

Starosta

el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
Ing. Richard Ehler
556 770 102
ehler@suchdol-nad-odrou.cz

Místostarostka

Iva Hrabovská

Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Helena Richtáriková

Finanční odbor – vedoucí

Zdenka Bergerová

556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 108

bergerova@suchdol-nad-odrou.cz

Správa bytů a pokladna

Jana Poštová

556 770 109

postova@suchdol-nad-odrou.cz

Hlavní účetní

Jitka Jurkovičová

Matrika
Czech POINT

Radomíra Ješková

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 106

jeskova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 107

graclik@suchdol-nad-odrou.cz

Petr Bartošík

556 770 104

bartosik@suchdol-nad-odrou.cz

Klub kultury

Miloslava Klichová

Penzion Poodří

Tomáš Žitník

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

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

cov@suchdol-nad-odrou.cz

Dům s pečovatelskou službou

Libuše Pazderová

733 335 331

Muzeum

Daniel Říčan

777 348 231

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Provozní doba muzea
Út - So
Ne

Výpůjční doba knihovny

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Po
Čt

Pracovní doba úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Pracovní doba stavebního úřadu

8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
8:00 – 11:30
12:00 – 15:30
pro veřejnost zavřeno

Po, Út
St, Čt

pracoviště Kunín
pracoviště Suchdol nad Odrou
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