Letošní Hry bez venkovských hranic se konaly v sobotu 7. 6. 2014 v Bernarticích nad Odrou a v konkurenci 17 obcí regionu Poodří se družstvo Suchdolu umístilo na 7. místě.
Vyhrát by bylo příjemné, ale na těchto hrách nakonec jde především o zábavu a kontakty
s přáteli z okolních obcí 

Kalendárium
V Bartošovicích se konalo Otevírání Poodří, jehož součástí bylo i regionální kolo
soutěže o krále pooderské pálenky.
17.05. Western klub uspořádal tradiční Vzpomínku na kovboje.
19.05. Konala se porada členů zastupitelstva městyse.
21.05. V rámci projektu meziobecní spolupráce, který prosazuje Svaz měst a obcí ČR,
se na městském úřadě v Novém Jičíně konalo pracovní jednání starostů spádové oblasti obce s rozšířenou působností - města Nového Jičína.
22.05. Za účasti pořizovatelky a projektanta se konala pracovní schůzka k pořizované
změně č. 7 územního plánu, vyvolaná požadavky krajského úřadu na zpracování této změny.
23.05. Zástupci městyse přijali pozvání na setkání s pracovníky suchdolské základní a
mateřské školy v neformálním prostředí a využili této příležitosti k poděkování
všem zaměstnancům školy za vykonanou práci.
24.05. V Životicích u Nového Jičína se konala valná hromada společnosti ASOMPO,
jejímiž akcionáři jsou města a obce a která provozuje skládku odpadu v Životicích u Nového Jičína.
23.-.24.05. Konaly se volby do Evropského parlamentu, které byly poznamenány mimořádně nízkým zájmem voličů. Výsledky voleb podrobně na www.volby.cz.
27.05. Konzultace s právním zástupcem městyse k nadcházejícím soudním projednáváním, v nichž je městys účastníkem.
28.05. Pracovní jednání s tech. dozorem stavby ČOV a kanalizace.
28.05. Jednání se zástupci TJ Lokomotiva k potřebě opravy víceúčelového hřiště ve
sportovním areálu a k otázce aktualizace smlouvy o výpůjčce mezi městysem a
TJ Lokomotiva.
30.05. Na státním fondu životního prostředí podána žádost v rámci programu na snižování prašnosti, cílem je pořízení zametacího vozu s dotací 90%.
30.05. Starostové z regionu přijali pozvání vedení společnosti Semperflex Odry
v souvislosti s aktivitami firmy a perspektivou spolupráce při řešení problémů
s nezaměstnaností v regionu.
03.06. Zástupci městyse se zúčastnili předváděcí akce, při které si podrobně prohlédli
zametací vůz, který si pořídila obec Kunín, jako možné řešení také pro Suchdol.
04.06. Pracovní jednání s tech. dozorem stavby ČOV a kanalizace.
04.06. Jednání ze zástupcem obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou o
možnosti připojení městyse k tomuto projektu měst a obcí, které prostřednictvím
společností dosahují zajímavých cen energií pro svou potřebu.
05.06. Konzultace kolaudace kanalizace na vodoprávním úřadě v Novém Jičíně.
05.06. Jednání zástupců obcí a vedení správy CHKO Poodří o podmínkách zásahů
proti larvám komárů.
05.06. Zástupci městyse se zúčastnili semináře o dopadech nového občanského zákoníku na odpovědnost obcí, jejich představitelů a pracovníků při výkonu jejich činnosti.
06.06. Pracovní schůzka k možnostem úspor energie při provozování ČOV s dodavateli
technologického zařízení.
07.06. Westernové dětské odpoledne a vyhodnocení výtvarné soutěže pro děti, které
pořádal Western klub v DKT.
17.05.
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07.06.

09.06.
10.06.

11.06.
11.06.
11.06.
11.06.
12.06.

13.06.

15.06.

V Bernarticích nad Odrou se konal 16. ročník soutěže družstev v netradičních
disciplínách Hry bez venkovských hranic. Soutěžící ze Suchdolu se mezi 17
družstvy umístili na 7. místě.
Organizační schůzka pořadatelů k nadcházejícím cyklistickým závodům Memoriál Aloise Dohnala.
Další soudní jednání ve věci nájmu kiosku u přehrady. Před jednáním došlo na
návrh soudce po zvážení všech pro a proti k dohodě obou stran, bez této dohody by pokračovala soudní jednání a kiosek by byl minimálně jednu sezonu (není
vyloučeno, že i více) mimo provoz. Obě strany přistoupily na kompromis a stáhly
své žaloby. Kiosek letos zůstane původnímu nájemci a po této sezóně dojde
k ukončení smluvního vztahu a předání kiosku pronajímateli.
Pracovní jednání s tech. dozorem stavby ČOV a kanalizace.
Další konzultace postupu při kolaudaci kanalizace na vodoprávním úřadě.
V atriu školy se konala 6. taneční show, pořádaná základní a mateřskou školou
a školním klubem.
Schůzka k organizaci letošního dne městyse.
Příprava s právním zástupcem městyse na soudní projednávání žaloby proti
rozhodnutí o vyvlastnění, kterou podal vyvlastňovaný na městys jako vyvlastnitele. Vyvlastněny byly pozemky, potřebné pro realizaci veřejně prospěšné stavby
přeložky komunikace III. tř. k odstranění dopravně závadného místa – zatáček u
Šenku u Plšků. K vyvlastnění jako krajnímu řešení přistoupil městys poté, co
vlastník nereagoval na návrh dohody ze strany městyse o odkoupení pozemků.
Krajský soud v Ostravě rozsudkem zamítl žalobu proti rozhodnutí o vyvlastnění,
v době vydání zpravodaje nebyl dosud rozsudek pravomocný a bylo možno se
proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Olomouci.
V centru městyse se konala tradiční suchdolská pouť.

Rada městyse informuje
Rada městyse se sešla na své 81. schůzi v pondělí 16. června. Projednána byla příprava
programu 28. zasedání zastupitelstva městyse včetně hospodaření městyse a přípravy
rozpočtového opatření. Dále se rada zabývala prodloužením nájemních smluv těm nájemníkům v bytech městyse, kterým končila platnost smlouvy a měli splněny vůči městysi
veškeré závazky týkající se nájemního vztahu. Rada dále rozhodla o pokračování výpůjčky prostor pro provoz pedikúry v DPS a prodloužení výpůjčky ordinaci dětského lékaře
tamtéž. Rada se dále zabývala návrhem dohody o narovnání, která řeší ukončení soudního sporu o nájem kiosku a schválila uzavření dohody, na jejímž základě bude ukončen
nájemní vztah se stávajícím nájemcem již po letošní sezóně. Rada se dále zabývala návrhem na subjekt, který bude nositelem vztahu o umístění reklamy ASOMPO a.s. a který
bude příjemcem finančních prostředků, rada rozhodla, že tímto subjektem bude Sbor
dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou (pro úplnost příjemci v minulosti byli 2004,
2005, 2006 a 2013 TJ Lokomotiva, 2007, 2009, 2011 a 2012 základní a mateřská škola,
2008 kynologové a v r. 2010 společně Moravian a vojenská sekce Klubu přátel Suchdolu
nad Odrou). Rada dále souhlasila s přijetím účelové dotace na výdaje spojené s volbami
do Evropského parlamentu. Dále rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu, jedná se o zřízení přípojky k provozovně J. Nohýla. Rada dále projednala a schválila provedení oprav a údržby
v drobných provozovnách a provedení opravy střechy na kiosku u přehrady. Rada rovněž

3

na základě tří předložených nabídek a protokolu o vyhodnocení nabídek schválila dodavatele opravy plochy před vstupem do základní školy, když nabídku s nejvýhodnější cenou předložila společnost Unistad a souhlasila s úhradou z investičního fondu ZŠ. Rada
dále byla seznámena s informací ředitele školy na plánované velké opravy a vyslovila
souhlas zřizovatele s jejich případnou úhradou z investičního fondu ZŠ.
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:
Švajdová Augustina
Kocmich František
Neradová Marie
Janečková Anna
Matula Ladislav
Konopásková Anna
Steinitz Ervin
Davidová Emilie
Hofrová Zdenka
Kuchyňková Alžběta
Ježko Ján

Poláchová Danuše
Červenec Antonín
Masnicová Emília
Valchářová Jiřina
Odstrčilík Jaromír
Plšek Evžen
Pinterová Vlasta
Pešl Miroslav
Richtárik Jaroslav
Klabanová Olga

Finanční úřad UPOZORŇUJE!!!
Do 2.června 2014 měla být většinou plátců daně z nemovitých věcí zaplacena
tato daň pro letošní rok. Pokud někdo tuto platbu doposud neprovedl, ať tak obratem
učiní.
Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit například na poště složenkou typu „A“.
S vyplněním složenky Vám určitě poradí pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést
také převodem z účtu či přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního
pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech do 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše
rodné číslo.
V případě nejasností volejte ve všední dny od 6:00 do 13:00 hod. správce daně
– Otakar Polák, telefonní číslo: 606 727 882.

4

Ordinační hodiny
praktického lékaře v Suchdole nad Odrou v době prázdnin:
Ordinace Suchdol nad Odrou – tel: 556 736 905
Ordinace Jeseník nad Odrou – tel: 556 739 023
červenec 2014
7.7.
7.30 – 11.30 hod.
8.7.
7.30 – 11.30 hod.
9.7.
7.30 – 11.30 hod.
10.7.
7.30 – 11.30 hod.
11.7.
7.30 – 11.30 hod.

Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou

14.7.
15.7.
16.7.
17.7
18.7.

7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.

Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou

21.7.
22.7.
23.7.
24.7.
25.7.

7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.

Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou

V době od 28.7. – 1.8. 2014 provoz v Suchdole nad Odrou každý den
srpen 2014
4.8.
7.30 – 11.30 hod.
5.8.
7.30 – 11.30 hod.
6.8.
12.00 – 16.00 hod.
7.8.
7.30 – 11.30 hod.
8.8.
7.30 – 11.30 hod.

Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou

11.8.
12.8.
13.8.
14.8.
15.8.

7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.

Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou

18.8.
19.8.
20.8.
21.8.
22.8.

7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.
7.30 – 11.30 hod.
7.30 – 11.30 hod.

Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou

Od 25.8.2014 normální provoz
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Ordinační hodiny dětského lékaře v Suchdole nad Odrou v době prázdnin
budou pouze v těchto dnech:
červenec 2014

srpen 2014

1.7.
2.7.

8.00 – 10.00 hod.
12.00 – 14.00 hod.

5.8.

8.00 – 10.00 hod.

8.7.
9.7.

8.00 – 10.00 hod.
12.00 – 14.00 hod.

12.8.
13.8.

8.00 – 10.00 hod.
12.00 – 14.00 hod.

15.7.
16.7.

8.00 – 10.00 hod.
12.00 – 14.00 hod.

22.7.
23.7.

8.00 – 10.00 hod.
12.00 – 14.00 hod.

29.7.

8.00 – 10.00 hod.

Ostatní dny je ordinace v Novém Jičíně, Sokolovská 20
pondělí 13.30 – 16.00 hod.
úterý
13.00 – 15.00 hod.
středa
8.00 – 11.00 hod.
čtvrtek
7.30 – 9.30 hod.
pátek 12.30 – 14.00 hod.

tel: 556 303 284

Sociální automobil
V rámci projektu „sociální automobil - Novojičínsko“ byl 29. dubna 2014 firmou Kompakt,
spol. s r.o. předán našemu spolku ITY(ww.ity-os.cz) do užívání automobil Renault Kangoo. Automobil přivezl a
našemu spolku slavnostně předal zástupce firmy
pan Břetislav Božoň.
Projekt sociální automobil
rovněž ocenila ředitelka
ZŠ speciální a MŠ
speciální v Novém Jičíně
PaedDr. Marcela Komendová, předsedkyně
spolku
RAIN
MAN
Ing. Hana Macháčková a
zástupce rodičů pečující
o děti s handicapem
manželé Kořenkovi.
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Naše poděkování patří samozřejmě všem sponzorům, díky kterým byl automobil zakoupen. Děkujeme!
Sociální automobil bude sloužit jednak k dopravě klientů na námi pořádané akce, ale také rozvoji a zkvalitnění služby „Terénního hlídání“.

Umíte vymyslet pohádkový příběh?
Pro dospělé to asi není problém. Když se však zadají slova, která se v pohádce musí
použít, hned je to těžší.
Zadaná slova, která mají vztah
k Suchdolu nad Odrou:
BRATŘI (muzeum Moravských bratří),
KONĚ (Ponny Express), VLAK (vlakové nádraží), ŽELEZO (suchdolské firmy, které pracují s kovem). Své pohádkové příběhy vymýšleli žáci 5. třídy naší školy.
První čtení svých pohádek předvedli
v 1. třídě. Druhé čtení bylo pro předškoláky v Mateřské škole. Malým posluchačům se pohádky s ilustracemi
líbily. Několik pohádek si můžete přečíst.
Žáci 5. třídy
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Šikovné Hvězdičky
Děti z oddělení Hvězdiček se zúčastnily dětské soutěže WESTERN a KONĚ OČIMA
DĚTÍ tentokrát na téma 30 let Pony Expressu.
V sobotu 7.června 2014 se konal Westernový dětský den a výstava dětských prací, které
dorazily z celé republiky. 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.
Naše kolektivní práce se umístila na
1. místě v kategorii mateřských škol.
Děti byly odměněny novou koloběžkou a
výtvarnými materiály. Děkujeme.
Tř.učitelka Bc. Martina Hessková

Taneční show 2014 - tentokrá z Egypta
Ve středu 11. 6. 2014 se konal 6. ročník TANEČNÍ SHOW – tentokrát z
EGYPTA. V programu se nám představili: Pohybové kroužky 1, 2 a 3 naší základní
školy, děvčata z 8. třídy, děti z mateřské školky, taneční soubor Lentilky z Mankovic,
taneční skupina No Limit z Nového Jičína a nesmíme zapomenout na krásnou královnu Kleopatru se svou družinou. Taneční maratón obohatily hrou na kytary a zpěvem
děti navštěvující kroužek Hra na hudební nástroje. Celkem cca 135 účinkujících se
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sešlo v atriu naší školy, kteří společně se všemi přítomnými mohli shlédnout 17
vystoupení.
V průběhu krásného slunečného odpoledne přišly vhod nápoje s ovocem a bylinkami,
ale také perníčky ve tvaru pyramid, které pro nás připravil kroužek Pečení a vaření.
Kroužek Šikovné ruce vyráběl pro návštěvníky egyptské náramky a náušnice.
Paní kuchařky nám napekly pro účinkující chutné mufínky a kdo měl velký hlad si
opekl párek u našeho posvátného ohně.
Velké poděkování patří moderátorovi Martinovi, který profesionálně provázel celým
programem.
Sponzoři této akce byli: Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Suchdol nad Odrou, Optys
Nový Jičín, firma AIR FINAL (manželé Konopáskovi), pan Miroslav Ondračka ml., Restaurace Centrum paní Andrea Sehnalíková, PKD s.r.o. - manželé Kleinovi a paní
Markéta Pantálková.
Děkujeme

Ivana Tymráková
vedoucí školního klubu
WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ
V sobotu 21. 6. 2014 proběhlo již 5. slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, které pořádá
WESTERN KLUB
SUCHDOL NAD ODROU.
Soutěžilo se v 5. kategoriích - zúčastnily se děti
z naší školy, ale i
ze širokého okolí. Celkem
postoupilo 85 dětí. Z naší
školy byli vyhodnoceni tito
žáci:
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1. kategorie:

MŠ jako celek

3.
4.

kategorie: 1. – 3. třída ZŠ
kategorie: 4. – 6. třída ZŠ

5.

kategorie: 7. – 9. třída ZŠ

MŠ Hvězdičky – Suchdol nad Odrou
Nikola Bechná, Matyáš Borák
Pavlína Řepková, Tereza Bechná,
Kristýna Mičulková
Jakub Švihel

Pohybový kroužek starších děvčat ŠKOLNÍHO KLUBU při ZŠ Suchdol nad Odrou měl
možnost obohatit bohatý program, který Western klub připravil.

Westernové dětské odpoledne s výstavou a vyhodnocením dětských výtvarných
prací V. ročníku celorepublikové soutěže
Western a koně očima dětí
Je sobota 7. června odpoledne, Kulturní dům v Suchdolu nad Odrou je opět plný dětských obrázků, tentokrát děti tvořily na témata spojená s 30. výročím koňské pošty Pony
Express. Do 5. ročníku dětské výtvarné soutěže dorazilo z různých koutů republiky celkem 459 obrázků, Martě s Lidkou se podařilo všechny rozvěšet na stěny velkého sálu
kulturního domu, kde si je návštěvníci se zájmem prohlíželi a mnozí hledali spolu s dětmi
jejich soutěžní obrázky. Děvčata z Western klubu připravily nezbytné občerstvení, na vítěze jednotlivých věkových kategorií čekaly v extrovně pěkné ceny, např. koloběžky, fotoaparát, mobil, kreslicí tablet, vstupenky do westernového městečka Šikland, knihy,
společenské hry, výtvarné potřeby a další ceny. Pro všech 85 semifinalistů byly připraveny diplomy, upomínkové pohlednice a žetony na jízdu na koních a na formance, které
poskytli chovatelé ze Suchdolu nad Odrou.
Pozn.: Téma soutěže 30 let Pony
Expressu vyhlásil Western klub
záměrně, tento rok nás totiž čekají
16. srpna od 13ti hodin v Suchdole
nad Odrou na rekreačním areálu
Sokolák oslavy 30. ročníku jízdy Evropského Pony Expressu spojené
s velkým westernovým zábavným
programem. Oslavy proběhnou za
účasti sheriffů a jezdců z Holandska,
Německa, Polska a Slovenska, na
své si přijdou návštěvníci všech věkových
kategorií.
Vice
na
www.ponyexpress.cz
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Ve 13.30 hodin bylo zahájeno westernové dětské odpoledne plné zábavy a soutěží s
moderátorem Lukim Lukešem. V programu si děti i dospělé získala perfektní westernová
show s kolty, lasy a biči Radima Jesse Michálka, který nám dokázal, že i profesionál to
s dětmi bezvadně umí a v kulturním domě vytvořil úžasnou atmosféru plnou smíchu a
radosti. Krásná taneční vystoupení předvedly v několika vstupech Lentilky Mankovice a
taneční kroužek ZŠ Suchdol nad Odrou.

Jednotlivá vystoupení se prolínala s vyhlašováním a odměňováním vítězných obrázků
jednotlivých věkových kategorií, program gradoval až do finále, kdy byly vyhlášeny
zvláštní ceny starosty Suchdolu nad Odrou, cena pražského malíře a patrona výstavy
Petra Poláška, ceny Pony Expressu a Western klubu. Tím byl oficiální program s vyhlašováním vítězů
ukončen a dále
byly před kulturním domem pro
děti
připraveny
různé
soutěže,
hod na plechovky, hod kroužky,
soutěž v paintballové
střelbě
pod
vedením
Zbyňka Kuchyňky S.N.O. Military
Paintball
team,
slalom s koníkem
pro
nejmenší.
Tady se o děti
starali roztomilí
šašci Sylva a Linda z Jarošova statku ze Studénky, kdo měl zájem, mohl si nechat barevně ozdobit obličej od Terezky také z Jarošova statku. Nakonec všude běhaly kočičky,
pejsci, motýlci, tygříci.
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V soutěžích byly děti za své výkony odměňovány malými diplomy, cenami a žetony na jízdu na koni či formance. O vození na formance Kopřivových nebo na
koních Honzy Valcháře a Otty Madera
byl obrovský zájem, děkujeme všem, že
v horku ten nápor zvládli.

Letošní ročník byl zase o krůček
lepší než předchozí, po stránce
kulturního programu, organizačního zajištění a hlavně účasti a spokojenosti dětí, kterých bylo všude
plno.

Na závěr tedy opět patří poděkování městysi Suchdol nad Odrou za vstřícnost a poskytnutí zázemí, za pomoc našim sponzorům a v neposlední řadě vystupujícím, kteří se podíleli na programu Westernového dětského dne a vyhlášení soutěže Western a koně
očima dětí.

Za Western klub děkuji všem, kteří nás svým zájmem a účastí na akci podpořili, a těším
se na příští rok, kdy bude vyhlášeno nové téma - ze života indiánů. Přesné zadání témat
v jednotlivých kategoriích bude vyhlášeno jako vždy k 31. lednu 2015.
Lidka a Jarek, členové WK
www.westernklub.cz

DO SEMIFINÁLE V. ROČNÍKU
VÝTVARNÉ DĚTSKÉ SOUTĚŽE

WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ 2014
postoupilo 85 dětí a hlavní ceny si odnesli:
1. kategorie: MŠ jako celek
Kreslili na téma - Koně a hříbata Pony Expressu
1. místo - MŠ Hvězdičky, Suchdol nad Odrou
2. místo - MŠ Husova 838, Uherské Hradiště
3. místo - MŠ Budovatelská 580, Studénka 13
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2. kategorie: ŠD, kolektiv - pracuje jako celek nebo po skupinách
Kreslili na téma – Poštovní stanice Pony Expressu
1. místo - ŠD při MŠ A ZŠ, Hlavní 188, Hladké Životice
2. místo - ŠD Kujavy 86
3. místo - Dětský domov Loreta Fulnek, Kapucínská 281, Fulnek

3. kategorie: 1. – 3. třída ZŠ
Kreslili na téma - Pohlednice, razítko, poštovní známka Pony Expressu
(jezdec s koněm, mapa, sedlo, poštovní trubka, sedlové brašny …)
1. místo - Kristýna Žůrková, ZŠ Palkovice
2. místo - Nikola Bechná, ZŠ Suchdol nad Odrou
3. místo - Eliška Rýcová, Životice u Nového Jičína
4. kategorie: 4. – 6. třída ZŠ
Kreslili na téma - Jezdci Pony Expressu, předávka koňské
pošty Pony Expressu
1. místo - Julie Růčková, Kunín 268
2. místo - Sára Halatová, ZŠ Palkovice,
Frýdek Místek
3. místo - Kristýna Mičulková,
Suchdol Nad Odrou
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5. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ
Kreslili na téma - Pošťák – Postmaster Pony Expressu,
příjem koňské pošty, 30 výročí Pony expressu
1. místo - Ivana Bienerová, ZŠ Komenského 66, Nový Jičín
2. místo - Nela Sommerová, ZŠ Komenského 66, Nový Jičín
3. místo - Kateřina Svobodová, ZŠ Komenského 66, Nový Jičín

Zvláštní ceny
Cena starosty - Kolektiv 1. třída ZŠ Suchol nad Odrou
Cena EPEA - Karolína Zrníková, ZŠ Komenského 66, Nový Jičín
Cena grafika a malíře Petra Poláška - Hana Korábečná, Nový Jičín
Cena Western klubu - Domov Petra, Mačkov 79
Cena Western klubu - Děti se střed. těžkým postižením, Frýdek-Místek
Cena za tvořivost - Kryštof Sokol, ZŠ Fulnek
Cena Pony Express - Jana Durčáková, Frýdek-Místek
Cena Postmastra - Tereza Hanzelková, Kopřivnice
Cena Postmastra - Tereza Hanzelková, Praha

KOPŘIVA DVOUDOMÁ - URTICA DIOICA L.
Trvalá dvoudomá bylina vysoká 60 - 150 cm. Kvete v květnu až říjnu. Upřednostňuje půdy bohaté na dusík, roste po celé Evropě. Sbírají se mladé listy před květem asi do poloviny května. V tuto dobu listy obsahují nejvíce minerálních látek a vitamínů. Kořen sbíráme z odkvetlé rostliny. Má podobný obsah látek jako list.
Z čerstvých mladých lístků, které předem spaříme horkou vodou, abychom odstranili jejich palčivou příchuť, je výborný špenát. Špenát je krásně zelený, obsahuje velké množství vitamínu C ( proti jarní únavě ) a minerálních látek. Přidáváme jej i do jarních polévek.
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POLÉVKA Z KOPŘIV A ŘEBŘÍČKU:
350 - 400 g mladých lístků a kopřivových vršků, 30 g řebříčku, 6 brambor, 15 dl vody, 15
dl masa, 3 - 5 lžic sladké smetany, 1 lžíce bylinné soli, saturejka a cibule.
Příprava:
Vršky kopřiv a listy a řebříčku důkladně
propereme pod tekoucí vodou, spaříme a
vložíme do vařící vody, jen částečně
osolené a okořeněné. Přidáme nakrájené
brambory a cibuli. Vaříme mírným varem
do změknutí. Prolisujeme cedníkem, přidáme smetanu a máslo, dochutíme a
můžeme podávat.
Kopřiva se léčebně využívala k jarním
bylinným kůrám na čistění krve. Podporuje činnost ledvin, podporuje látkovou
výměnu. Účinkuje proti průjmu a používá
se v kosmetice proti vypadávání vlasů,
tvorbě lupů a na mastnou pleť. V lidovém
léčitelství pak proti revmatickým bolestem kloubů a svalů (čerstvou natí se šlehala bolestivá místa).

Čaj se připravuje:
1 polévková lžíce kopřivy se zalije 1/4 l vroucí vody a nechá se 10 minut luhovat v přikryté nádobě. Pije se 3 x denně. Čaj se připravuje vždy čerstvý.
Vlasová voda proti lupům - složení:
20 g listy kopřivy
20 g 60% lékárenského lihu
20 kapek arnikové tinktury
asi 1/2 l destilované vody
Příprava vlasové vody:
Listy kopřivy přelijeme čistým lihem a zalijeme destilovanou vodou tak, aby byly listy ponořené. Necháme 2 dny luhovat, potom scedíme a do získaného roztoku nakapeme 20
kapek arnikové tinktury. Vlasovou vodu vmasírujeme každý den do pokožky hlavy, užíváme dlouhodobě.
Vlasová voda osvěží vlasovou pokožku, odstraní lupy a malé zápaly. Má však krátkou
trvanlivost. Uchováváme ji v ledničce.
REGE
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Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Červen r. 1914
1.6. byli velitelem vyznamenáni následující hasiči čestnou medailí za záslužnou činnost
u hasičstva:
Franz Nitschmann, H. Teltschik Josef Nitschmann, Franz Mannsbart, Josef Gold, Adolf
Schneider, Franz Münster, H. Münster a Heinrich Münster a Heinrich Miksch.
2.6. spáchal frekventant železniční akademie v Linci a poručík v záloze Hubert Pollauf ve
stavu duševní pomatenosti sebevraždu.
25.6. opouští strážmistr Franz Scholz se svou rodinou Suchdol a odchází do Bílčic u Budišova. Kvůli onemocnění byl penzionován a převezme hospodářství (54 jiter) svého
tchána. Jeho následovníkem byl jmenován strážmistr Khon.
28.6. byl jedním Srbem v Sarajevu zavražděn rakouský následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este při inspekci jednotek. Rakousko předalo ostré ultimátum, ve kterém od Srbska požadovalo satisfakci. Zpráva o zavraždění následníka trůnu byla obyvatelstvem přijata s velkým smutkem, neboť každý si byl vědom toho, že tento hrozný čin
bude mít za následek válečné komplikace.
Podle obecní kroniky Gedenkbuch str.296 - D.Říčan

Nabízím pronájem bytu
2

2

3 + 1 + šatna 108 m s balkónem a sklepem 26 m . Byt je po celkové rekonstrukci včetně plastových oken. Vytápění samostatné ústřední plynové topení.
Byt se nachází v malém čtyřbytovém domě ve zvýšeném přízemí v klidné části
Kletné.
Pronájem je možný od 1.7.2014
Informace na tel.: 603 469 740
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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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Nabízím práci finanční poradce pro Českou pojišťovnu. Jedná
se o práci na ŽL s počáteční podporou v podnikání ve výši
129.000 Kč.
Vhodné pro komunikativní lidi s maturitou a řidičským průkazem, kteří si chtějí sami řídit svůj čas a výši příjmu.
Ing. Ivana Šťastná, mob. č. 724 687 482
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Fa Pohořelský
Voda – Topení – Plyn – Kanalizace
Nabízíme rozsáhlé služby v oblasti instalatérství
Montáže, opravy a údržbu
rozvodů vody
rozvodů kanalizace
rozvodů topení
rozvodů plynu (včetně revize)

Servis plyn. spotřebičů (údržba, opravy, revize, montáže)
plyn. kotlů (Destila, Dakon, Beretta, Thermona, Quantum, Viadrus)
plyn. topidel (karma beta)
plyn. ohřívačů (Quantum, Enbra)
Kontakt
Jan Pohořelský

tel: 733 534 856

Jaroslav Pohořelský tel: 724 147 282
Naše adresa: Suchdol nad Odrou, Kletné 41
Místo působení: Suchdol nad Odrou a okolí
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Jan-Pohorelsky@seznam.cz
j.pohorelsky@seznam.cz
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7. ROČNÍK MEMORIÁLU ALOISE DOHNALA
závod SPAC 2014 v silniční cyklistice jednotlivců
Pořadatel:

Městys Suchdol n.O., TJ Lokomotiva, Cykloservis
Suchdol n.O.

Datum konání:

28. 6. 2014

Kontaktní osoba:

Tomáš Dohnal - tel.: 604 592 548, Radomír Kramoliš - tel.:
608 135 350

Kancelář závodu:

Dům kultury a tělovýchovy (DKT)

Rozhodčí:

delegován ČSC

Velitel tratě:

Iva Hrabovská

Startovné:

130 Kč všechny kategorie SPAC, 160 Kč příchozí, 100 Kč doprovodná vozidla

Místo startu:

DKT, Komenského ul., Suchdol n.O.

Místo cíle:

Pohoř

Prezentace:

8,00 h – 9,00 h v kanceláři závodu

Pořadí startu:

9,30 h – kat. A, B, C – 3 okruhy, hlavní závod
9,35 h – kat. D, M – 2 okruhy
9,40 h – kat. E, Ž – 2 okruhy

Trať závodu:

Suchdol n.O. – Mankovice – Hynčice – Veselí – Odry – Pohoř

Délka okruhu:

29 km

Lékařská pomoc:

Nemocnice Odry - tel.: 556 778 100
zdravotnická služba první pomoci

Podmínky:

1. Závod se jede dle pravidel SPACu a tohoto rozpisu. Závod
vede po vedlejších komunikacích za plného silničního provozu, proto je každý účastník povinen dodržovat vyhlášku silničního provozu a dbát pokynů pořadatele.
2. Podepsáním startovní listiny účastník potvrzuje, že jede na
vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za případné škody.
3. Mechanická vozidla jsou povolena jen po zaregistrování a
musí být označena pořadovým číslem, které si řidič nalepí na
zadní okno vozidla.
4. Závodníci jsou povinni 10 minut před startem své kategorie
být k dispozici rozhodčím k prezentaci, po projetí cílem se zařadit do vyznačeného koridoru a nahlásit startovní číslo a
jméno.
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Ceny:

První tři v kategorii peněžité
Vítěz hlavního závodu obdrží Pohár Memoriálu Aloise Dohnala a peněžitou prémii
Vyhodnocení ihned po dojetí hlavního závodu v zahradní restauraci Centrum Suchdol n.O.

Protesty:

do 15 minut po vyhlášení výsledků se vkladem 300 Kč, který
s neopodstatněným protestem zůstává pořadateli

Sponzoři:

NC Line Suchdol n.O., ALSYKO Nový Jičín, rodina Dohnalova, Městys Suchdol n.O., květinářství Bartek Fulnek, 4EVER
Studénka, Pamet s.r.o., Agrosumak a.s., Stavo – Suchdol
n.O., Barton City, Ranč Zlámaná Podkova, Město Odry

Mapa a profil okruhu:
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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

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
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