Před startem cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnala se koná tichá
vzpomínka u hrobu tohoto sportovce, reprezentanta naší vlasti v cyklistice.

Kalendárium
16.06.
18.06.
19.06.
19.06.
20.06.
20.06.
21.06.
21.06.
23.06.
23.06.
24.06.
25.06.
25.06.
25.06.
25.06.
25.06.

25.06.
26.06.

27.06.

27.06.
28.06.

04.07.
07.07.
07.07.
08.07.

Schůze rady městyse.
Pravidelná pracovní schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy ČOV a kanalizace.
Jednání na vodoprávním úřadě k prodloužení povolení nakládání s odpadními
vodami z ČOV.
Na štěrkovně Mankovice se konalo společné setkání u příležitosti otevření štěrkovny.
Schůze kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Region Poodří
V evangelickém kostele uspořádal dětský pěvecký sbor Skřivánek letní koncert u
příležitosti Dne hudby.
Ve sportovním areálu a v kulturním domě proběhly oslavy 50. výročí házené
v Suchdole nad Odrou.
Na základě mimosoudní dohody byl pro sezónu 2014 otevřen kiosek u přehrady.
Jednání s předsedou představenstva a.s. ASOMPO na úřadě městyse.
Konalo se 28. zasedání zastupitelstva městyse.
Konala se valná hromada dobrovolného svazku obcí Region Poodří na zámku
v Bartošovicích.
Po rekonstrukci otevřena prodejna COOP v nákupním středisku.
Pravidelná pracovní schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy ČOV a kanalizace.
V budově základní školy podepsána smlouva se zhotovitelem na opravu povrchu zpevněné plochy před hlavním vstupem do školy.
Projednán povodňový plán štěrkovny Mankovice v návaznosti na povodňový
plán městyse.
S ohledem na rozsah změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Suchdol nad
Odrou podepsána smlouva se zhotovitelem Ing. arch. Palackým. Změnu vyvolaly a plně ze svých prostředků hradí společnosti NC Line a Romotop.
Konala se organizační schůzka pořadatelů cyklistického závodu Memoriál Aloise
Dohnala.
Na Sokoláku proběhla kolaudace chatek, které na své náklady postavila zdejší
základní kynologická organizace. Stavebními úpravami stávajícího sociálního
zařízení vznikly sprchy a v chatkách je nyní možné ubytovat celkem až 16
nocležníků.
V obřadní síni úřadu městyse se konalo rozloučení s vycházejícími žáky z 9. třídy základní školy. Ředitel školy představil zástupcům městyse jednotlivé žáky a
třídní učitel jim předal poslední vysvědčení ze zdejší školy. Všichni popřáli žákům hodně úspěchů v dalším studiu a spokojenosti v osobním životě.
Jednání s technickým dozorem kanalizace k podmínkám kolaudace kanalizace.
Konal se 7. ročník cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnala ze série Slezského poháru amatérských cyklistů. Za hojné účasti závodníci absolvovali náročnou trať přes Veselí a Pohoř. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci závodu, byla to velice zodpovědná práce, protože závod se jede za plného
provozu.
Muzeum Moravských bratří navštívil zájezd z Pensylvánie (USA).
Od zhotovitele převzata opravená střecha na kiosku u přehrady.
Schůze rady městyse.
Připraveny podklady pro opravu povrchu místních komunikací.
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Pravidelná pracovní schůzka s technickým dozorem stavby II. etapy ČOV a kanalizace. Společná návštěva vodoprávního úřadu k projednání požadavků kolaudace.
09.07. Projednání oprav veřejného osvětlení v areálu základní školy v návaznosti na
úpravy zpevněných ploch.
09.07. Proběhla kontrola z krajského úřadu na čerpání dotací na výsadby v lesích městyse.
11.07. Na pozvání starostky Hl. Životic se zástupci městyse zúčastnili otevření tamního
rekonstruovaného kulturního domu.
11.-13.07.Ve sportovním areálu proběhlo mezinárodní mistrovství Českého klubu německého ovčáka ve sportovní kynologii za účasti 51 závodníků z několika evropských zemí.
12.07. Na Sokoláku se konal IV. ročník Suchdolský country festu.
09.07.

Rada městyse informuje
V pondělí 7. července 2014 proběhla 82. schůze rady městyse, na které rada schválila
prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují
podmínky dalšího prodloužení nájmu, schválila Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení
mezi Městysem Suchdol nad Odrou (pronajímatel) a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem (nájemce), jedná se o pronájem plynárenského zařízení, kdy se nájemce zavazuje
zajistit provoz zařízení. Projednala vyúčtování ztráty dopravců z provozování ostatní dopravní obslužnosti za rok 2013 s tím, že schválila ponechat zůstatek financování provozování dopravní obslužnosti na účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na rok 2014. Po předložení dvou cenových nabídek na zhotovitele stavby
„Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou, Sokolovská“ schválila firmu UNISTAD s.r.o.,
Suchdol nad Odrou jako zhotovitele stavby, a to na základě nejnižší podané cenové nabídky. Dále souhlasila, dle žádosti ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, s poskytnutím školního stravování žákům školy, kteří se
účastní příměstských táborů v době hlavních prázdnin. Schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městysem Suchdol nad Odrou (půjčitel) a TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou
(vypůjčitel), předmětem výpůjčky jsou nemovité a movité věci, a to pozemek parc. č. 1913
včetně budovy, pozemek 1913 a movité věci umístěné v budově č.p. 379. Na závěr projednala rozpočtové opatření R9, kdy schválila navýšení rozpočtu na pořízení přenosného
pódia.
Rada městyse

Opravy místních komunikací
V průběhu srpna budou zahájeny velké opravy povrchu místních komunikací, jak v Suchdole, tak na Kletném. Podobně, jako žádáme obyvatele o vstřícnost při zimní údržbě, budeme i nyní potřebovat pochopení hlavně vlastníků automobilů. Zahájení prací a rozsah
oprav budeme aktuálně oznamovat místním rozhlasem – připomínám, že jeho hlášení
můžete slyšet rovněž na webu městyse www.suchdol-nad-odrou.cz.
Richard Ehler, starosta
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci červenci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí,
pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.

Jsou to:
Bendig Bedřich
Korbelová Marta
Melnarová Anna
Vojvodíková Marie
Spál Cyril
Holčák Josef
Matoušková Jaroslava
Žitník Zdeněk
Dohnalová Anna
Menšík Josef
Soviarová Marie
Vrzala Václav
Jachnik Jaroslav
Minářová Františka
Gulán Miroslav
Říčan Stanislav
Novák Bronislav
Kutějová Ludmila

Děkujeme za projevy soustrasti a za květinové dary při posledním
rozloučení s naším milovaným manželem, tatínkem a dědečkem,
panem
Jindřichem Kalíškem
Zarmoucená rodina
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Kontejnery na bioodpad
Upozorňujeme občany, aby kontejnery na bioodpad (hnědé)
nepřemisťovali ze zpevněných ploch!!!
Klub seniorů informuje
Už pomalu končí léto, a proto je vhodné se sejít a uspořádat nějakou aktivitu. První bude
v úterý, dne 26 .8. 2014, kdy navštívíme zámek v Kuníně. Prohlídka zámku - 60,- Kč bude hrazena. Doprava individuální, tj na kole, autem nebo autobusem směr Kunín
zdravotní středisko /08.19 hodin od železniční stanice a směr od Fulneka přes Kletné,
Suchdol nad Odrou kostel a nákupní středisko cca 08.35-08.51 hod.- jízdné 16,- Kč/ a
poté pěšky k zámku. Sraz v 10.00 hodin přímo u zámku.
Další: dne 1. 10. 2014, ve středu, se uskuteční zájezd do Polska - nejdřív skromné nákupy na malé burze a poté návštěva aquaparku Tropikana ve Wisle. Jízdné bude hrazeno a vstup 30 zlotých na 1,5 hodiny si hradí účastníci zájezdu při vstupu do autobusu.
BAZÉNY:
- plavecký bazén (délka 25m; šířka 12m; 5 drah, hloubka od 1,6m do 2,2m)
- rekreační bazén s umělými vlnami a vodními tryskami
každou půlhodinu od 8.30 do 20.30 se vytváří mořské vlny, bazén s hydromasáží
(voda - vzduch) .
Vířivky - 7 van
- peloidová (rašelinová)
- přísadová
- mořská se solí z Zabłocia
- vápenato-hořečnatá
- aromatická
SAUNY:
- suché sauny s vůní: kosodřeviny (borovice), blahovičníku (eukaliptus) nebo alpských bylin
- parní sauna s vůní meduňky a orientu
RELAXAČNÍ ZÓNA:
- solná jeskyně a ledová jeskyně
Zájemci na jednotlivé akce se mohou přihlásit „včas“ na níže uvedeném tel. čísle.
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Vzpomínkové foto ze zájezdů - pivovar Nošovice, aquaparku Olešná, zámek Hradec nad
Moravicí a arboretum Nový Dvůr.
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Za klub seniorů Ing. Pleváková Naděžda, tel: 556 736 380, 777 888 308

7. ročník cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnala
Sobota 28. června 2014 byla ve znamení cyklistiky v Suchdole nad Odrou, konal se totiž
7. ročník cyklistického závodu „Memoriál Aloise Dohnala“. U kulturního domu se scházeli
pořadatelé a později i závodníci, kterých bylo letos cca 140. Trasa byla skoro stejná jako
v loňském roce, malá změna nastala pouze přes
město Odry (z důvodu opravy mostu), kdy závodníci nejeli přes náměstí, ale kolem autobusového nádraží, přes ulici Pohořskou, směr Pohoř.
Okruh vedl přes Suchdol nad Odrou, Mankovice,
Vražné, Hynčice, Veselí, Odry, Pohoř, Kletné a
zpět Suchdol nad Odrou. Cílem projeli cyklisté
na vrcholku Pohoře. Trasa obsahovala nejen

rovinky, ale taky dlouhá stoupání a prudké
sjezdy. Dle ohlasů závodníků je trasa vybrána pro svoji různorodost velice vhodně a
tento závod se jim velice líbí.
Počasí přálo nejen pořadatelům, ale hlavně
závodníkům, kteří to na prudkých sjezdech
z Veselí a Pohoře neměli jednoduché. Vzorná
pořadatelská služba na trase, na všech křižovatkách a sjezdech byla stále v pohotovosti a
zajistila hladký průjezd cyklistů, za což sklidila
pochvalu od závodníků.
Touto cestou chci poděkovat celému organizačnímu „štábu“ za vynikající pomoc při přípravě tohoto závodu, hlídkám na trase,
zdravotní službě, doprovodným vozidlům a
ostatním pořadatelům za jejich obětavost a

chuť věnovat svůj volný čas právě této akci. Také děkuji Zdeňku Tymrákovi, za
bezplatné poskytnutí nákladního auta na místo dojezdu, které sloužilo jako tribuna pro
rozhodčí, firmě PDK stavba Suchdol nad Odrou za poskytnutí elektrocentrály a restauraci Centrum, která se postarala o výborné občerstvení pořadatelů a cyklistů a poskytla
venkovní prostory na závěrečné vyhlášení celého závodu.
Iva Hrabovská, místostarostka
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MÁTA PEPRNÁ - MENTHA PIPERITA L.
Vytrvalá rostlina 30 - 60 cm vysoká. Kvete od června do září. Sbírá se především list.
Suší se však celá nať seřezaná před květem. Pěstuje se na humózní půdě s dostatkem
vody.
Nejčastěji mátu využíváme pro kořenění zeleniny, hrachu, fazolí, čočky, dále do ovocných salátů, nápojů a pudinků, k úpravě mas, zejména skopových, se přidává čerstvá
máta 5 až 15 minut před dokončením dušení.
MÁTOVÉ ČATNI:
Jde o přílohu, která je používána v indické kuchyni.
100 g máty peprné (čerstvé)
1 stroužek cibule
šťáva z 1/2 citronu
2 g chilli koření
20 g petrželové nati (čerstvé)
10 g kuchyňské soli
20 g cukru
Omyté listy máty peprné smícháme s citronovou šťávou,
umletou cibulí, petrželovou natí, chilli kořením, solí a cukrem.
Směs v mixéru rozmixujeme a chlazené podáváme jako přílohu, nejlépe k orientálně upravené drůbeži.
Léčebně se máta uplatňuje jako čajový zápar. 1 - 3 g sušených listů se zalije horkou vodou, nechá 10 minut luhovat
a pije se 2 - 5 x denně po 1 dl 30 - 60 minut před jídlem pro
podporu chuti k jídlu, posílení žaludku a trávení, nebo po jídle proti nadýmání a na zvýšení vylučování žluče. Dále je čaj z máty vhodné podat při žaludečních křečích a na výplachy ústní dutiny a krku, kde se používá zápar z 1 lžíce čajoviny na 2,5 dl vody, zpravidla kombinovaný s heřmánkem nebo listem šalvěje či řebříčkem.
Již staří Číňané mátový zápar používali na umývání těla jako prostředek, který osvěžuje
tělo i ducha. Pro své dezinfekční účinky se máta používá i v kosmetice. Zápar z máty
čistí pleť, oživuje a stahuje pleť, proto je vhodný především pro mastnou, nečistou pleť s
rozšířenými póry.
VODA NA NAPAŘOVÁNÍ TVÁŘE Z MÁTY PEPRNÉ:
1 hrst sušené máty zalijeme 1 l vroucí vody. Nakloníme se nad vznikající páru a zakryjeme hlavu velkým ručníkem, aby pára neunikala. U mastné pleti je délka napařování 8 10 minut.
REGE

Velká válka a legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa
Pod tímto názvem byla v Muzeu Novojičínska ve čtvrtek 22. 5. 2014 otevřena
hlavní výstava letošního roku. Na vernisáži, které se zúčastnilo přes sto účastníků a
významných hostů, se uskutečnil i křest 2. části publikace autorů Václava Langra a
Bohumila Vlacha Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa. Vernisáži
v odpoledních hodinách předcházel vzpomínkový pietní akt u pomníku obětem války na
městském hřbitově.
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Těmito významnými iniciativami chce Novojičínská jednota Čs. obce legionářské,
OV Českého svazu bojovníků za svobodu, město Nový Jičín a Muzeum Novojičínska
v rámci projektu Legie 100 připomenout nadcházející sté výročí událostí, které
před sto lety výrazně ovlivnily a změnily svět. Koncem července 2014 uplyne 100 let
od vypuknutí 1. světové války. Velké války, která přinesla nesmírné utrpení lidí na celém
světě, více než 10 milionů obětí, 20 milionů raněných a obrovské materiální škody. Poselství této války nesmí být zapomenuto. V srpnu 2014 si připomeneme 100. výročí
vzniku Čs. legii, jejichž zásluhou jsme při skončení války patřili k vítězným mocnostem.
Naši legionáři získali svými bojovými úspěchy ve světě velké uznání a respekt a výrazně
přispěli ke vzniku Československa. Události, které patři k nejvýznamnějším v naši novodobé historii, přesto jsou našimi občany zejména mladou generaci velmi málo známy.
Zvýšit pozornost veřejnosti těmto událostem a přispět k rozšíření jejich znalosti si dali za
cíl organizátoři výstavy a doprovodných akci. Současně těmito iniciativami chtějí dát
podněty k jejich následování i v jiných městech a regiónech. Tyto myšlenky se prolínaly
ve vystoupeních všech řečníků.
Vernisáž zahájila ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková. Připomněla, že
s myšlenkou uspořádat výstavy k 100. výročí vzniku 1. SV a Legii přišli členové OV
ČSBS a ČsOL již před 4 léty. První výstava proběhla ve Fulneku již v březnu 2012, pak
následovaly výstavy v Kopřivnici a v únoru 2013 ve Frenštátě. O všechny výstavy byl
nebývalý zájem a věří, že tomu tak bude i u této výstavy. Hlavně chtěli organizátoři oslovit školní mládež a k tomu uzpůsobili termín výstavy od května až do 7. září. Vyzvala zástupce školských instituci a rodiče, aby toho využili a přivedli své žáky a děti na výstavu.
Na její slova navázal starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Připomněl odpolední
pietní akt u Pomníku obětí válek, na němž bylo poměrně hodně školáků a řekl, že věří,
že je přitáhne i tato výstava. Poukázal na neskutečnou brutalitu Velké války a na strašlivé věci, které se děly. Musí o nich vědět i naše děti, aby se to už nikdy nemohlo opakovat. Vyzvedl vysokou úroveň výstavy a publikace poděkoval autorům za úsilí a prospěšnou práci.
Několik zajímavosti o Velké válce sdělil účastníkům vernisáže historik muzea Jan
Číp, který je spolu s Eduardem Piterkou spoluautorem výstavy. Mimo jiné objasnil, že
název Velká válka pochází z Francie protože se jim zdála být velká svým rozsahem a
délkou. Mysleli, že už žádná taková velká nebude. Přesto za krátkou dobu 20. let přišla
ještě větší a strašnější. Tak je museli začít číslovat.
V další časti vernisáže tajemník novojičínské jednoty obce legionářské představil
přítomným 2. část publikace Legionáři Novojičínská v boji za vznik Československa. Zdůraznil že vznikla na základě podnětů čtenářů původní publikace, kteří v ní nenašli svého předka nebo známého. K původním 1114 legionářům tak autoři dohledali
dalších 240 legionářů a proto se rozhodli vytvořit tuto 2. část. Rovněž tato bude bezplatně darována městům a obcím, jejich knihovnám a školským zařízením ve stejném
počtů výtisku jako původní 1. část, aby tak tvořily ucelený celek. Ostatním institucím a
občanům, kteří 1.čast získali jiným způsobem bude druhá část vydána na jejich vyžádaní dohodnutým způsobem. Po té se uskutečnil křest, který za řízení tajemníka jednoty
ČsOL provedli autoři publikace, starosta města a zástupci ČSBS a ČsOL.
Po tomto slavnostním aktu byla autorům výstavy a publikace a některým organizátorům předána ocenění ČSBS a ČsOL. Tím byla výstava oficiálně zahájena. Autoři výstavy a organizátoři věří že vzbudí zájem občanů a doporučují její shlédnutí.
Tajemník jednoty Čs. obce legionářské Ing. Alois Petroš
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KLIMATICKÁ ZMĚNA SE TÝKÁ I NÁS
Národní ústav pro letectví a kosmonautiku (NASA) nedávno informoval, že květen 2014
byl v rámci celé planety nejteplejším květnem za celou dobu pravidelných měření. Pokud
se zaměříme na náš region, tak po druhé nejteplejší zimě následoval vůbec nejteplejší
březen za posledních 142 let. Období 7 měsíců od října do dubna má mít podle klimatického standardu vzdálenější minulosti průměrnou teplotu 2,5 stupně. Poslední období
počínaje loňským říjnem mělo průměr 5,7 stupně. Rekordní ale zůstává přelom roku
2006 – 2007 s teplotou 6,1 stupně. Teprve květen i červen letošního roku s teplotou 12,9
a 16,3 odpovídal normálu období 1901 – 1980. Na internetové adrese DLF jste se už
zřejmě dozvěděli, že za posledních 26 roků měly pouze dva kalendářní roky nižší teplotu
než 7,9 stupně a všechny ostatní byly teplejší. Zásluhou prvních čtyř měsíců by mohl být
z pohledu pamětníků i letošní rok teplotně nadprůměrný. Proklamovaná klimatická změna se u nás projevuje většími teplotními rozdíly mezi přílivy teplého a studeného vzduchu, lidově řečeno z extrému do extrému a taky střídáním delších období sucha
s přívalovými srážkami. Hodně by o tom mohly povědět obyvatelé Životic u Nového Jičína, kde 26. května zahrozila blesková povodeň. Ve srovnání s minulostí nám poněkud
ubylo krajinných dešťů, kdy spadne 10 – 20 mm vláhy třeba za jeden den. V současnosti
toto množství spadne během deseti minut, voda na velkých lánech způsobí erozi a navíc
bezúčelně odteče. Nejlepším příkladem je právě letošní květen.
Ještě několik zajímavých čísel:
V Hladkých Životicích bylo v prvním pololetí zaznamenáno osm bouřek přímo v lokalitě a
pět bouřek vzdálených. Za Zmínku stojí, že pět bouřek se vyskytlo už v dubnu, tedy nezvykle brzy.
Dne 15. a 16. května jsme zaznamenali při velmi nízké teplotě bouřlivý severní vítr, který
působil i škody.
V Hladkých Životicích spadlo v prvním pololetí 272 mm vláhy, dlouhodobý průměr činí
305. Od loňského října do konce prvního pololetí chybělo 93 milimetrů vláhy, tedy devíticentimetrová vrstva vody.
Stanice Mořkov zaznamenala v prvním pololetí 381, dlouhodobý průměr činí 375 mm. O
vyrovnanou bilanci se zasloužily právě přívalové srážky 26. května.
Nahlídneme-li do minulosti, může se zdát, že nejvíce extrémů v našem regionu naděluje
příroda uprostřed kalendářního roku a potom kolem Silvestra. Tak např. mezi 5 – 8 červencem 1997 napršelo za tři a půl dne v Hladkých Životicích 210 a ve Fulneku 286 mm
vláhy, v Suchdole „jenom“ 180 mm a byla z toho pětisetletá voda. O rok později, 30.
června 1998 jsem zaznamenal v Hladkých Životicích při průtrži během dvaceti minut 61
mm a po krátké přestávce vypadlo dalších 50 mm. První průtrž se ale týkala jenom úzkého koridoru kolem Husího potoka, v Suchdole jste měli jenom necelých 10 mm, Kujavy
též do deseti.
Dne 1. a 2. července 1954 bylo při třech bouřích zaznamenáno v Hladkých Životicích 88
mm, ale ve Fulneku už 134 mm. Asi před patnácti roky mi jeden pamětník z Jílovce popisoval, jak se mu dvorem a stodolou přehnala půlmetrová vrstva bahna a kamení při
těchto bouřích. Když předváděl blesky křižující oblohu, tak šermoval rukama takovým
způsobem, že by mu záviděl i japonský mistr bojových umění.
Ladislav Rošlapil, Hladké Životice
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Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Červenec r. 1914
S ohledem na hrozný čin v Sarajevu byl přesunut okresní den hasičů s přednáškou řídícího učitele Friedricha ze Žiliny o boji s požáry a odpoledne se konající hlavní cvičení a
navazující oslava 40. výročí suchdolských hasičů původně stanovená na 5. 7.
Brzy po předání rakouského ultimáta srbské vládě nařídila rakousko-uherská vojenská
správa částečnou mobilizaci, která se dotkla také mnoha Suchdolanů.
Jelikož obecní výbor na svém zasedání 27. 7. byl na základě zpráv v tisku toho názoru,
že dojde k válce se Srbskem, tak již byl založen pomocný výbor, který měl mírnit nouzi
raněných a pozůstalých po padlých. Do tohoto výboru patřil ředitel Thal, poslanec říšské
rady W. C. Teltschik (majitel rychtářství), Adolf Cichy (majitel velkoobchodu dnes Sýpka,
bydlel v objektu pošty – tzv.Vila Cichy) řídící učitel H. Münster, starosta Kalich, Dr. Berger (zdejší lékař), Eduard Rauppach a Josef Santarius (příručí ve velkoobchodě Cichy,
později jeho majitel).
Když Srbsko nesplnilo podmínky rakousko-uherského ultimáta, tak Rakousko 28. 7. vyhlásilo Srbsku válku. Potom vyhlásilo Rakousku-Uhersku válku také Rusko. Na straně
Rakouska stála s neotřesitelnou věrností Německá říše.
V den vyhlášení války Srbsku, vydal stařičký monarcha císař František Josef I. svou
známou proklamaci svým národům, která byla přijata s velkým nadšením. Vyložil v ní, že
i přes svůj vysoký věk byl činem bezpráví v Sarajevu ještě jednou donucen zjednat za
použití zbraní velké říši satisfakci. Tato proklamace stařičkého císaře dodala válce poměrně velkou popularitu.
29. 7. zahájil pomocný výbor mezi místními obyvateli sbírku, která vynesla 400 K.

Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky "Gedenkbuch“ str. 295 – 296
D. Říčan
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Suchdolská házená oslavila
padesátku
Oslava padesátiletého trvání házené v Suchdole nad Odrou připadla na sobotu 21. června 2014. V jejím průběhu se hrálo hned několik zápasů. Nejprve nastoupila proti sobě
družstva mužů v turnaji starých gard, následovalo přátelské utkání družstev žen a na závěr pak sehráli zápas družstva bývalých hráčů, přátel a příznivců házené. V rámci oslav
byli také oceněni členové oddílu za dlouholetý přínos házené Ivanka Černochová, Petr
Dohnal, Jiří Dostál, Jaroslav Ježek, Luďka Kalesová, Jiří Kuchyňka, Božena Matuškovičová, Miroslav Ondračka, Jiří Slováček, Zbyněk Svoboda. Oddíl házené také poděkoval
za spolupráci při zajištění řádného provozu oddílu a podporu při konání soutěží Jiřímu
Bělunkovi, Jiříně Blinkové, Janě Dostálové, Richardovi Ehlerovi, Ivě Hrabovské, Lence
Tymrákové a Petru Slováčkovi. V rámci programu předvedly svoje vystoupení děti ze
základní školy pod vedením Jany Bechné a Ivany Tymrákové. Součástí programu byla
také možnost navštívit suchdolské muzeum, prohlédnout si vojenskou techniku, využít
skákacích atrakcí, malování na obličej, venkovních her nebo si vyzkoušet paintball. Celým dnem provázel moderátor Rosťa Čubok a DJ Martin. Ve večerních hodinách pak vystoupila kapela Elvis Presley Revival Band. Závěr dne pak patřil ohňostroji a volné zábavě, kde k poslechu a k tanci hrál DJ Martin.
Turnaj gardy
V rámci oslav 50. výročí založení házené v obci 21. 6. 2014 se hrál turnaj starých
gard.
Účast: Loko Suchdol n.O., SKP Frýdek-Místek, DTJ Polanka.
Výsledky: Loko Suchdol – SKP Fr.-Místek
14 : 13 (8:7)
– DTJ Polanka 16 : 15 (8:6)
SKP Fr.-Místek – DTJ Polanka
19 : 16 (12:7)
Sestava: Hruška D. (B), Jiřík (B), Valík (B), Kutěj, Lošák, Ondračka L., Paschek, Pitrun,
Slováček, Svoboda O., Svoboda Z., Šimsa, Tomečka I., Zdráhal, Žitník
Branky: Zdráhal 9, Slováček 8, Paschek 4, Kutěj 2, Ondračka 2, Šimsa 2, Lošák 1,
Pitrun 1, Svoboda O. 1
Tabulka:
1. Loko Suchdol
2 2 0 0
30 : 28 4
2. SKP Frýdek-Místek
2 1 0 1
32 : 30 2
3. DTJ Polanka
2 0 0 2
31 : 35 0
Nejlepší střelec Kavala Ivo - 12 branek
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Nejlepší střelec Kavala Ivo – DTJ Polanka
Zápas žen
V rámci oslav 50. výročí založení házené v obci se konal přátelský zápas žen aktivních/
žen neaktivních 21. 6. 2014. Po skončení zápasu dostalo současné družstvo žen, vzhledem k ukončení činnosti, medaile za výdrž.
Sestava:
Ženy aktivní: Slováček Petr (B), Běličková L., Běličková P., Hrabovská I., Chovančíková
M., Janovská (Hrabovská) A., Kleinová A., Kleinová M., Kleinová V., Kotzianová M., Sehnalíková A., Vítková O., Žitníková I.
Ženy neaktivní: Šrámková M.(B), Matuškovičová I. (B), Barošová B., Boráková L., Černochová T., Foretová L., Vojkůvková L., Kuchyňková R., Jurošková M., Masnicová J.,
Mucková L., Peřinová (Kálesová) P., Strnadlová P., Matulová P., Néblová H.
Výsledek: aktivní – neaktivní
10 : 10 (3:4)
Branky: Aktivní – Janovská 3, Vítková 2, Chovančíková 1, Kleinová M. 1, Kleinová A. 1,
Kotzianová 1, Sehnalíková 1
Neaktivní – Peřinová 3, Boráková 2, Jurošková 2, Vojkůvková 1, Mucková 1, Strnadlová
1

14

Medaile družstvu žen za výdrž

Družstvo žen aktivních

Družstvo žen neaktivních
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Zápas mužů
V rámci oslav 50. výročí založení házené v obci se konal zápas házenkářů a příznivců
házené v sobotu 21. 6. 2014.
Družstvo A: Škrabák J.(B), Brynecký M., Dostál Jos., Gorčík Jar., Ježek D., Mašek O.,
Michálek A. Ondračka L., Opěla J., Sikora D., Tymrák Z.
Družstvo B: Hruška D.(B), Bartoň J., Buksa M., Ekkert P., Gola L., Ježek J., Ondračka
M., Pitrun M., Svoboda D., Šimsa J., Šrom M., Tomečka A., Tomečka I.
Výsledek: Družstvo A – Družstvo B 19 : 18
(10 : 9)
Branky: Družstvo A: Dostál Jos. 5, Ondračka L. 3, Sikora 3, Michálek 2, Opěla 2,
Tymrák 2, Ježek D. 1, Mašek 1
Družstvo B: Ekkert 6, Šimsa 4, Bartoň 3, Tomečka A. 3, Ježek J. 1, Ondračka M. 1

Ocenění za dlouholetý přínos házené: Jiří Kuchyňka, Petr Dohnal, Jiří Dostál, Jiří Slováček, Jaroslav Ježek, Miroslav Ondračka, Ivanka Černochová, Božena Matuškovičová
Zbyněk Svoboda, Luďka Kálesová
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Poděkování za spolupráci: Petr Slováček, Lenka Tymráková, Jana Dostálová, Iva Hrabovská, Jiří Bělunek, Richard Ehler
Oddíl házené by touto cestou velmi rád poděkoval sponzorům, dobrovolníkům, přátelům,
partnerům, oddílům, spolkům, Muzeu Suchdol n.O., Základní škole a mateřské škole
Suchdol n. O., bývalým i nynějším hráčům za pomoc a podporu při organizaci oslavy 50.
výročí založení oddílu házené. Poděkování patří především Městysu Suchdol nad
Odrou.
Děkujeme suchdolským hasičům za zajištění ohňostroje a za jejich pomoc při přípravách
i při samotné oslavě.
Poděkování patří také přípravnému týmu ve složení Jiří Slováček, Petr Slováček,
Iva Žitníková, Jaroslav Zdráhal, Zbyněk Svoboda, Olga Vítková, Martin Brynecký,
Jiří Opěla, Andrea Sehnalíková, Martina Kotzianová.

Oddíl házené
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Suchdolská házená 1964 – 2014
S házenou v obci se začalo v letech 1962 – 1963 na základní škole. Zásluhu na tom má
učitelka Brusová, hráčka oddílu házené TJ Nový Jičín, která tento sport propagovala
ve sportovních hrách školní mládeže. Rovněž televizní přenosy z mistrovství světa
v házené, které se konalo v naší republice, přispělo značnou měrou k propagaci tohoto
sportu. Mladé dorostence, vedené J. Kuchyňkou, tento sport zaujal a výsledkem bylo založení oddílu házené v rámci TJ. Ustavující schůze oddílu házené se konala 6. 11. 1964.
Zakládajícími členy byli Alois Dohnal st., Jaroslav Ježek, Miroslav Ondračka, Jiří Kuchyňka a Petr Dohnal.
První soutěže se začaly hrát v roce 1965 na škvárovém hřišti u jičínského nádraží.
V roce 1980 bylo ve sportovním areálu uprostřed obce vybudováno asfaltové hřiště a
v roce 1990 tribunka pro 300 diváků. Dalšími akcemi bylo položení umělé hmoty na asfaltové hřiště v roce 1999 a zastřešení tribunky v roce 2001.
V soutěžích jsme měli všechny mužské i ženské hráčské kategorie od miniházené, žákovská a dorostenecká družstva až po ženy a muže. Tato družstva byla a jsou vedena
dobrovolnými trenéry, většinou z řad bývalých hráčů. Tréninky probíhají na stadionu a
v zimě v tělocvičně základní školy. Sportovní činnost je podporována obcí, sponzory
z řad místních podnikatelů a vlastní činností – brigády a diskotéky, které přinesly oddílu
finanční efekt. Za 50 let prošlo oddíly házené více než 400 hráčů a hráček. K největším
úspěchům patří jednoletá účast družstva žen (2002/2003) a dorostu (1994/95) ve 2. lize
a nepřetržitá účast mužů ve 3. lize – severní Morava (1997-2003). Někteří hráči přestoupili nebo hostovali v ligových oddílech našeho kraje – Kálesová Luďka, Kálesová Pavla,
Hrabovská Aneta, Škrabáková Pavlína, Pantálek Jaroslav, Ing.Ježek Jaroslav, Ježek
David, Paschek Richard, Svoboda Zbyněk, Zdráhal Jaroslav, Svoboda Oldřich, Šimsa
Jan, Sikora Daniel, Dostál Josef.
Tradicí se stala účast na turnajích mužů „O pohár Českého ráje“ v Turnově – 20 ročníků,
a „O pohár starosty městyse – memoriál Vladimíra Mrtvého“ v obci – 29 ročníků a turnaj
žen „O pohár předsedy TJ“ v obci – 8 ročníků. Pravidelně se zúčastňujeme turnaje gardy
- hráčů nad 35 let.
Činnost oddílu je umožněna obrovskou aktivitou hráčů a dobrovolných funkcionářů, kteří
věnují házené spoustu volného času.
V průběhu 50 let stálo v čele oddílu házené 6 předsedů (od r. 1993 prezidentů).
Dohnal Alois st.
Zuzaňák Ladislav st.
Dohnal Petr
Ing. Ježek Jaroslav
Dostál Jiří
Ing. Slováček Petr

1964
1972
1979
1993
2003
2010

- 1971
- 1978
- 1992
- 2002
- 2009
- dosud

Za dobu existence oddílu jim prošlo více jak 400 členů.
Jiří Slováček
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Fotbalová sezóna 2013/2014
Zdravíme všechny příznivce suchdolského fotbalu. Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o dění v našem fotbalovém klubu.
Nedávno nám skončila sezóna 2013/2014 a ta další je již za dveřmi. Tato sezóna byla
pro suchdolský fotbal charakteristická především změnami, které proběhli ve vedení fotbalu. O těchto změnách bylo psáno v minulých zpravodajích.
I.B třída sk. D muži
Tuto sezónu vedl tým mužů jako hlavní trenér pan Tibor Takáč, jako vedoucí mužstva
byl nápomocen Michal Žlebek. Úkolem pro tuto bylo především udržet mužstvo v I. B třídě. Po podzimu jsme figurovali na 12. místě a bylo nutno hodně zabojovat, abychom tuto
příčku udrželi také po jarní části. Toto se nakonec nepovedlo a nakonec jsme skončili na
13. příčce, která nám vzhledem k souhře mnoha okolností zajistila setrvání v I. B třídě.
Po konci sezóny nám oznámil trenér Takáč, že již nebude pokračovat v trénování suchdolského týmu. Chtěli bychom mu tímto poděkovat za jeho odvedenou práci a popřát
mnoho štěstí v případném novém angažmá. Z tohoto důvodu bylo nutno tedy nalézt nového trenéra. Po menších diskuzích byl osloven náš již bývalý hráč Luděk Hanzlík, který
si vzal čas na rozmyšlenou a nakonec tuto nabídku přijal. Vedoucím mužstva prozatím
zůstává Michal Žlebek.
Do nové sezóny bychom chtěli kádr posílit o 2 zkušené hráče a především více zapojovat mladé odchovance z dorostu, jelikož Suchdol byl tímto vždy proslulý, že stavěl především na svých odchovancích, což ve většině týmů v I. B třídě již nebývá zvykem. Mladí hráči si však musí také uvědomit, že nelze přijít z dorostu do mužů a ihned naskočit
do základní sestavy. Toto se stává pouze ve velmi výjimečných případech, kdy je hráč
opravdu veliký talent. Ostatní nejdříve musejí nabrat trochu zkušeností, dobře poznat
starší hráče z týmu a něčemu se od nich také přiučit.
Pro tuto sezónu bude i vzhledem k předpokládanému zapracování mladých hráčů důležité opět udržet I. B třídu. Snad se nám to opět povede. Byli bychom rádi, kdybychom letos již měli jistotu tak 2 až 3 zápasy před koncem, abychom se nemuseli strachovat do
posledních chvil, jako letos, kdy po posledním utkání v Tiché byla většina z nás smířena
se sestupem. Tímto bychom chtěli poslat veliké díky do Kozlovic. Také bychom chtěli
poděkovat všem lidem, co se při fotbalových zápasech nějak angažovali (výběr vstupného, pořadatele utkání, atd.) a samozřejmě všem příznivcům, kteří nám drželi palce až do
konce.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Starý Jičín
Bordovice
Jakubčovice
Odry
Libhošť
Kozlovice
Jeseník n. O.
Jistebník
Kopřivnice
Kateřinice
Vlčovice
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Skóre
76: 32
71: 35
52: 40
53: 41
42: 27
51: 45
54: 52
34: 47
37: 61
36: 54
39: 61

B
57
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39
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28
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13.
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Tichá
Suchdol
Hukvaldy
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35: 48
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SESTUP

Krajská soutěž dorost sk. A
Tuto sezónu vedl tým dorostu z počátku jako hlavní trenér pan Michal Marčišovský, kterého v průběhu sezóny nahradili pánové Petr Strempek, Marek Nezmeškal a Zdenek
Szabó. Michalovi Marčišovskému bychom chtěli poděkovat za jeho odvedenou práci a
popřát mnoho štěstí při případném dalším angažmá.
Tato sezóna proběhla více-méně podle předpokladů. Za zamyšlení však stojí chování
některých hráčů, kteří na tréninky a zápasy chodili, jak se jim zrovna chtělo nebo nechtělo a to mnohdy bez jakékoliv omluvy. Všichni, co fotbal hrají nebo se kolem něj nějakým
způsobem pohybují, by měli vědět, že pokud se přidají do nějakého kolektivu, tak jim vůči tomuto kolektivu vzniká určitá povinnost plnit si své úkoly. Toto neplatí pouze u dorostenců, ale také u ostatních družstev, včetně mužů.
I vzhledem k tomuto chování některých hráčů, ale také z důvodů finančních bylo rozhodnuto přihlásit dorostence do nové sezóny do okresní soutěže a více zapojovat starší dorostence do týmu mužů.
Do nové sezóny povede tým dorostenců pan Jiří Bělunek jako hlavní trenér. Držíme palce a přejeme pevné nervy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Rýmařov
Strahovice
Vítkov
Odry
Stará Bělá
Svinov
Vrbno p. P.
Polanka
Suchdol
Budišov n. B.
Studénka
Hradec n. M.
Město Albrechtice
Klimkovice

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
19
17
13
13
13
10
12
11
9
9
9
9
6
6

0
3
4
6
5
2
8
1
1
5
3
3
1
5
5

4
5
7
8
11
8
13
14
12
14
14
16
15
15

Skóre
82: 39
84: 32
88: 54
69: 55
78: 54
57: 45
77: 78
63: 91
48: 75
69: 86
42: 64
42: 65
45: 72
50: 84

B
60
55
45
44
41
38
37
34
32
30
30
28
23
23

POSTUP

SESTUP
SESTUP

Okresní přebor – Starší žáci 2013/2014
Tento soutěžní ročník jsme začali s mnoha změnami ve složení mužstva. Tři hráči nám
odešli do dorostu a tudíž jsme museli kádr doplnit o hráče s přípravky. Již několik let je u
mládeže problém s nedostatkem dětí, což nám velmi komplikuje práci s mládeží, nemáme tak silný ročník a to se samozřejmě odráží ve výsledcích a konečné tabulce. U mládeže však výsledky nejsou to nejdůležitější. Sice jsme dostávali hodně branek ale mužstvo je mladé a teprve se buduje. V některých utkáních byla předvedená hra velmi solidní, ovšem především fyzicky jsme se s některými mužstvy nemohli rovnat. Kluci na hřišti
odevzdali své maximum, nevzdávali se a bojovali až do konce, za což jim děkuji a dou-
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fám, že v bojovných výkonech budou pokračovat i v následujícím ročníku 201/15. Také
bych chtěl poděkovat výboru TJ, výboru oddílu kopané a dalším lidem, kteří se podíleli
na chodu mužstva. A především děkuji všem rodičům, kteří s námi jezdili na zápasy a
podporovali nás.
Zápasy:
Suchdol - Fulnek
- Kunín

1:11, 0:8
1:7, 0:11

- Libhošť
- Bartošovice

0:11, 0:16
0:10, 1:10

- Štramberk

1.6, 0:5

- Starý Jičín

2:8, 0:2

- Jeseník n/O

4:2, 0:5

- Studénka

0:8, 2.8

Hráči:
Kouřil Robin, Šrom Martin, Marčišovský Zbyněk, Kowalik Ondřej, Najzar Matěj, Foret
Daniel, Tomášek Josef, Krištof David, Mitáš Marek, Šíma Vojtěch, Mück Adam, Šván
Zdeněk, Grulich Adam, Batelková Sofie, Tvarůžek Martin, Kuboš Vojtěch.
Trenéři: Szabó Marcel, Bělunek Jiří.
Tým

V

R

P

Body

1.

Fulnek

16

15

1

0

105 : 6

46

2.

Libhošť

16

13

1

2

110 : 20

40

3.

Bartošovice

16

10

2

4

65 : 24

29

4.

Kunín

16

8

3

5

79 : 29

27

5.

Studénka

16

8

1

7

52 : 52

25

6.

Štramberk

16

6

1

9

34 : 70

19

7.

Starý Jičín

16

3

3

10

30 : 78

12

8.

Jeseník

16

2

0

14

18 : 98

6

9.

Suchdol

16

1

0

15

12 : 128

3

Okresní soutěž NC Line sk. B – starší přípravka
Naši nejmladší fotbalisté děkují za podporu všem, kteří se o nás v uplynulém ročníku
starali. Poděkování patří restauraci Na Hřišti, firmě NC Line, obchodu Na Sýpce, manželům Bělunkovým, panu Klučkovi J., Neradovi M. a všem rodičům.
Za všechny kluky a holky děkují trenéři Nezmeškal M. a Szabo Z.
Konečná tabulka OS B sp
1. Jeseník n.O.
20
2. Kujavy
20

18
13

0
0

21

2
7

236:74 54
127:81 39

3. Pustějov
4. Jakubčovice
5. Tísek
6. Suchdol n.O.

20
20
20
20

10
10
6
1

2
1
1
0

8
9
13
19

150:136
128:130
106:158
55:223

32
31
19
3

Za celý fotbalový oddíl bychom chtěli poděkovat všem, co se kolem fotbalu pohybovali
od přípravky až po muže, sponzorům, pořadatelům, vedení městyse, výboru TJ Lokomotiva, výboru oddílu kopané, hospodáři, atd. Věříme, že si opět spousta lidí najde cestu na
hřiště, aby podpořili naše fotbalisty při jejich snažení. Rozpis utkání jednotlivých soutěží
bude uveden v příštím zpravodaji.
Nábor nových hráčů a hráček fotbalové přípravky ve věku 5 až 10 let v Suchdole nad Odrou. Přijď mezi nás v září každé pondělí a středu v 15.30 hodin na
fotbalové hřiště.
Nábor nových hráčů a hráček starších žáků ve věku 11 až 15 let v Suchdole
nad Odrou. Přijď mezi nás od 12. 8. 2014 každé úterý a čtvrtek v 15.30 hodin na
fotbalové hřiště.

Milí příznivci Country festu v Suchdole nad Odrou.
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Máme za sebou čtvrtý ročník a dopadlo to dobře, i když tentokrát jsme měli velké starosti, jak to
dopadne, když jsme v pátek v přívalových lijácích budovali zázemí festu. Myslím že není nutné
znovu popisovat zázemí a průběh akce, o tom jste si početli v minulých ročnících, spíš bychom
rádi zdůraznili příznivé ohlasy, které k nám přicházely ze všech stran už v průběhu festu a pak
prostřednictvím internetu. Takže tady je několik z mnoha ohlasů, jak jsme je zaznamenali a moc
za ně děkujeme:
René Racek Matlášek
Kamarádi, děkujeme za pozvání na Vaši skvělou akci! Pořadatelé odvedli kus vynikající práce a
diváci vytvořili perfektní atmosféru. Zvukaři čarovali. Hrálo se nám u Vás nádherně!
Moc si vážíme Vašeho ocenění, to je to nejkrásnější, co jste nám mohli dát - cena Vás diváků!
Mrzí nás, že jsme museli odjet, ale snad to stálo za to. Natočili jsme spoustu materiálu, budeme
mít pro Vás brzy krásný klip.
Simona Adámková
Sobotní Country fest- jsme si to s Pavlíkem užili - od rána do rána Bylo super, moc moc díky
organizátorům, spešl Lidušce, i přes náročný den měla pořád úsměv na tváři a únavu na sobě nedala znát
Jana Stuchliková Super countryfest v sobotu
Radim Kolarčík
Děcka moc vám všem děkuji za páteční pozvání, kde jsme si mohli všichni v klidu "hudebně zablbnout" a opravdu velké díky všem, kteří mě dokázali v sobotu vzbudit a "dokopat" mě jako náhradníka na váš "Country fest"
Měli jste to perfektně zvládnuté po všech stránkách, takže i vy všichni z WK si zasloužíte velký
dík.
René Racek Matlášek
Souhlasím, i můj klobouk dolů, skvělá práce lidi zlatí a super atmosféra!
Richard Ehler
Country fest šlapal jak dobře namazaný stroj. Atmosféra jedinečná a to zásluhou všech obětavců z
WK a jejich přátel. Zvládnuto na jedničku s *
Andrej Némethy
4. ročník country festivalu byl opravdu vydařený. Tímto chceme pochválit pořadatele za skvělou
organizaci. Zároveň chceme poděkovat za možnost představení naší folkové kapely Zajatci a jsme
rádi, že jste byli spokojení. Bylo nám s vámi moooooooc dobře.
Drlík Karel poslal Radimovi Kolarčíkovi, vítězi 1. bloku
Bylo bezva, měsíc v úplňku, na lukách mlha od Odry. Lidí dorazilo dost a měli se čím pokochat.
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Kapely hrály chvíli a pak měly oddech. Ty jsi to táhl podstatně déle a dva dny po sobě. Cena ti
patří a k ní i dík. Ahoj.
Saška Lacinová
to byl hodně náročný víkend, ale bylo skvěle....měli jste to krásné, moc moc moc chválím (- cítím
se skvěle)
Ahoj, skvělá akce, škoda, že jsme nemohli zůstat :-( Díky, za Schrummel Jirka
Ahoj děkujeme za možnost si zahrát na Country festu, moc jsme si to užili. S ohledem na to, že
nejsme country kapela (a soutěž se týká country kapel) bych naše případné příští vystoupení u
Vás viděl spíše jako v roli hosta než jako v roli soutěžící kapely, abychom neubírali prostor pro
soutěžící
Mějte se hezky a ať se daří. Za skupinu Yantar MVDr. Richard Baťka - Břeclav
Ahoj, děkujeme za pozvání na festival, bylo fajn WHISKEY BEFORE BREAKFAST
Takže na závěr,
blahopřejeme vítězům 4. ročníku, stali se jimi:
,

v 1. hudebním bloku Radim „Čagos“ Kolarčík
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ve 2. bloku skupina MAROD z Ostravy

a ve 3. bloku skupina DALLAS z Lipníku nad Bečvou.
Obdrželi jako vždy krásnou pamětní plaketu s grafikou Laca Morčinka, kterou pro nás vyrábí
každý rok firma HANÁK z Bělotína, jen nás naštvalo, že si někdo dvě plakety neoprávněně
„vzal“ z rozhodčího stolku a ani nepoděkoval. (Naštěstí jsme měli 2 náhradní, tak to dobře dopadlo. Country fest skončil hodinu po půlnoci a nastala tlačenice ve velkém stanu, kam se přesouvali skalní příznivci „potlachů“. Hrálo se do ranního kuropění a bylo to krásné zakončení Country
festu.
Děkujeme všem sponzorům akce, příznivcům, kamarádům prostě všem, kteří za námi přišli pomoci, pobavit se a podělit se vzájemně o skvělou atmosféru a náladu, která Country fest po celý
víkend provázela. Těšíme se na 5. (to už je asi jubilejní?) ročník, a protože do toho vidím, mohu
vám prozradit, že už teď se přihlásilo 5 kapel :-)
Jarek - fotograf (fotky jsou zase na www.rajce.net + westernklub bez mezery, nebo na
www.suchdolskycountryfest.cz)

25

USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 23.6.2014 v 18.00 hod. v DKT
28. 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 27. a 28. zasedáním zastupitelstva městyse
28. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Stanislava Matuškoviče a Ing. Karla Černocha a zapisovatelkou
Ivu Hrabovskou
28. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 28. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
23.06.2014 v 18.00 hodin v DKT
b) účetní závěrku městyse za rok 2013
c) celoroční hospodaření městyse za rok 2013 bez výhrad v rozsahu předloženého
materiálu „Závěrečný účet“.
d) rozpočtové opatření č. Z 8 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+
+
+
+
+
+

209,32 tis. Kč
5.988,68 tis. Kč
6.198,00 tis. Kč
2.966,00 tis. Kč
3.232,00 tis. Kč
6.198,00 tis. Kč

tj. 42.667,99 tis. Kč
tj. 27.350,17 tis. Kč
tj. 70.018,16 tis. Kč
tj. 36.464,56 tis. Kč
tj. 33.553,60 tis. Kč
tj. 70.018,16 tis. Kč

v členění dle příloh:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-5/2014
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-5/2014
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-5/2014
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č. R1 až R7
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ podle tříd rozpočtové skladby
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-7
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-7
28. 4. Zastupitelstvo městyse s t a n o v u j e

a) dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018, a to 15 členů.
Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse
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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
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