V sobotu 16. srpna 2014 proběhly na Sokoláku oslavy 30. výročí Pony Expressu. Jak dokládá společné foto, jezdců Pony Expressu se sešlo hojně. Blíže uvnitř Zpravodaje.
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Předáno staveniště – oprava zpevněných ploch před vstupem do školy. Po
ukončení akce bude nahrazen stávající rozpraskaný a děravý litý asfalt zámkovou dlažbou a budou odstraněny schůdky mezi vchody do staré nové budovy.
Součástí projektu je také mobiliář – koše, stojany na kola, lavičky.
Podpis smlouvy o dodávkách elektřiny se zařízením na úsporu energie na čistírnu odpadních vod. Předpokládaná úspora v řádu desítek tisíc korun ročně.
Jednání s dotačním administrátorem akce energetických úspor v základní škole
k předání potřebných dokladů a dokumentace.
Zasedání zastupitelstva městyse, které bylo mimořádně svoláno především
k navýšení rozpočtu na opravy místních komunikací dle předběžného stanovení
nákladů. Na základě navýšení rozpočtu bude možné opravy provádět ve zvýšeném rozsahu.
Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu – opravy místních komunikací.
Pravidelná schůzka s technickým dozorem na stavbě II. etapy ČOV a kanalizace.
Společné jednání představenstva a dozorčí rady společnosti ASOMPO, akciové
společnosti, která provozuje skládku odpadu v Životicích u Nového Jičína a ve
které je městys akcionářem.
Převzata část dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce energetických
úspor v základní škole.
Schůze rady městyse.
Nejzazší termín pro odevzdání kandidátních listin do komunálních voleb, které
se budou konat 10. – 11. 10. 2014. Bylo zaregistrováno celkem pět kandidátních
listin.
Kontrolní den – oprava zpevněných ploch před vstupem do základní školy.
Kontrola provozu ČOV ze strany tech. dozoru stavby.
Zjištěna skutečnost, že žádost městyse o dotaci ze SFŽP na pořízení zametacího vozu vyla akceptována a zařazena do zásobníku projektů. Okamžitě byly zahájeny kroky potřebné k vyjmutí projektu ze zásobníku a k zařazení mezi projekty podpořené v roce 2014.
Schůze rady městyse – otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na opravu
místních komunikací. Rada schválila dodavatele prací.
Pracovní schůzka organizátorů letošního ročníku Dne městyse.
Dokompletována dokumentace k energetickým úsporám základní školy. Nyní
běží lhůta, v níž budou sledovány dosažené parametry úspor a cca za rok bude
podáno závěrečné vyhodnocení akce poskytovateli dotace – Státnímu fondu životního prostředí ČR.
Pravidelná schůzka s technickým dozorem na stavbě II. etapy ČOV a kanalizace.
Za technické pomoci suchdolských hasičů pročištěna kanalizace na kiosku u
přehrady a zjištěna stavební závada – částečná neprůchodnost kanalizace
pravděpodobně vlivem dlouhodobého sedání stavby.
Kontrolní den – oprava zpevněných ploch před vstupem do základní školy.
Pracovní schůzka k majetkoprávnímu vyřešení komunikace okolo mlýna Na
Rybníkách. Pozemek je ve vlastnictví státu, účelová komunikace v majetku městyse je tímto pozemkem přerušena. Cílem schůzky za účasti geodeta bylo nalézt
řešení, vyhovující vlastníkům okolních nemovitých věcí i zájmu městyse.
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16.08.

Dojezd Evropského Pony Expressu do Suchdolu nad Odrou spojený s oslavami
u příležitosti 30. ročníku Pony Expressu.

Rada městyse informuje
83. schůze rady městyse se sešla na jednání v pondělí 4. srpna 2014, kdy projednala
žádost o pronájem penzionu Poodří na vytvoření Domova pro seniory a týrané matky
s dětmi v důsledku domácího násilí – protože se jedná o změnu účelu užívání budovy,
rada doporučila zastupitelstvu odložit rozhodnutí do vyhodnocení ekonomiky provozu
penzionu po organizačním opatření v loňském roce po delším časovém úseku. Rada dále
nechválila finanční dar na pořízení 63. babyboxu v Nemocnici s poliklinikou v Havířově
s tím, že městys finančně podpořil částkou ve výši 10.000,- Kč pořízení babyboxu
v nemocnici v Novém Jičíně v roce 2012. Rada dále schválila pronájem zahrádky
v lokalitě „školní zahrady“ žadateli.
Rada se zabývala nebytovými a bytovými prostorami v DPS, kdy schválila Smlouvu o výpůjčce mezi Městysem Suchdol nad Odrou a Jarmilou Stebelovou, jedná se o provozování pedikúry, a schválila Smlouvu o výpůjčce mezi Městysem Suchdol nad Odrou a společností MUDr. Aleš Polách PEDIATRIE s.r.o., jedná se o provozování ordinace praktického lékaře pro děti. Rada také schválila přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1 dle pořadí žadatelů o byt.
Dále se rada zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních
smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří řádně plní své závazky vůči městysi, a přidělila byt o velikosti 1+1 v bytovém domě č.p. 498 zájemci dle pořadníků.
Na závěr starosta podal radě informace o těchto záležitostech: prodloužení vodovodu na
ulici Sokolovská a položení dlažby před budovou základní školy.
V pondělí 11. srpna 2014 proběhla mimořádná 84. schůze rady městyse, která měla
jeden bod programu: Výběrové řízení na stavbu „Oprava komunikací 2014 v Suchdole
nad Odrou“, kdy rada vyhodnotila čtyři cenové nabídky a schválila uzavření Smlouvy o
dílo s firmou „SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
oblast Ostrava s nejvýhodnější cenovou nabídkou ve výši 5.073.743, 60 Kč (bez DPH).
85. schůze rady městyse se sešla v pondělí 18. srpna 2014, kdy schválila několik usnesení týkajících se dotovaného pořízení zametacího vozu v rámci projektu OPŽP na snižování prašnosti: zadávací podmínky a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zametacího vozu a také uzavření smlouvy na komplexní realizaci výběrového řízení a komplexní administraci projektu s firmou Innova Int s.r.o. Ostrava – Moravská Ostrava. Dále
schválila Smlouvu o dílo na stavbu „Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou – Sokolovská“ mezi Městysem Suchdol nad Odrou (objednatel) a společností UNISTAD, spol.
s.r.o. Suchdol nad Odrou. Rada projednala a schválila výměnu bytu v bytovém domě
Komenského 171 a také schválila Darovací smlouvu mezi Jarmilou Stebelovou (dárce) a
Městysem Suchdol nad Odrou (příjemce), jedná se o finanční dar na rozvoj sociálních
služeb v DPS. Na závěr se zabývala cenovou nabídkou na broušení, tmelení a lakování
podlahy na sále v kulturním domě, kdy doporučila zastupitelstvu navýšení rozpočtu.
Rada městyse
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Opravy místních komunikací
V době, kdy držíte v ruce výtisk tohoto zpravodaje, mají být podle smlouvy zahájeny práce na opravách místních komunikací. Jedná se o poměrně velký rozsah oprav. Cílem je
v Suchdole především opravit povrch komunikací, poničený stavbou kanalizace poté, co
měly výkopy několikaměsíční čas k sednutí. Na Kletném je cílem zabránit prašnosti u některých doposud nezpevněných komunikací. Většina úseků se bude pokládat na stávající
povrch bez odfrézování, a to z důvodu vyšší únosnosti komunikace (většina stávajících
komunikací měla nedostatečné tloušťky podkladních vrstev, a kdybychom chtěli obnovovat komunikace včetně kufru, opravili bychom jen zlomek z naplánovaných komunikací).
Frézování je plánováno jen před hlavním vchodem do budovy žel. stanice a na části ul.
Sportovní, kde již není prostor ke zvyšování komunikace. Některé ulice budou provedeny
v penetračním makadamu, naprostá většina bude opatřena kobercem z asfaltobetonu
(ABS). Součástí budou také některé lokální vysprávky.
Práce dle předběžného sdělení zhotovitele budou práce zahájeny právě frézováním. Poté
bude následovat pokládka nových povrchů v Suchdole a následně na Kletném. Dle
smlouvy mají být práce provedeny do konce září, ale pochopitelně bude záviset také na
počasí.
Následuje seznam úseků navržených k opravě, který budeme upravovat dle provedené
skutečnosti a možností rozpočtu. Chápeme, že se nemusí všem líbit, zvláště těm, kdo
mají pocit, že právě u nich je cesta rozbitá více, než některé úseky, které se opravují.
Kdybychom chtěli opravit řádně všechny místní komunikace, nestačilo by nám ani deset
rozpočtů městyse. Součástí oprav budou i některé lokální opravy výtluků a vysprávky
okolo vpustí apod.
Suchdol:
 Příjezd ke škole včetně parkoviště – ABS
 Lidická (lokalita nové zástavby) – ABS
 Malá strana (od mostku přes potok naproti Obadalům až po muzeum Mor. Bratří
s výjimkou úseku od firmy p. Vorka po Anbremetall) – ABS
 Mosty přes potok – u evang. kostela (odstranění louží), u mechanizace Agrosumaku - ABS
 Sportovní – od sauny po křiž. u Cejnarů - ABS
 Na Zahrádkách – odb. ke Šromům – penetračka
 Za Nádražím – k zemědělskému učilišti – penetračka
 Zátiší – od Hor. dvora po Žitníkovy – doplnění a oprava rýhy po vodovodu
 (Za Lávkou – od Orságů směrem okolo Skrzypczáků – ABS)
Kletné:
 Kolem rybníka od hospody po odb.k Šubrtům – ABS
 Od J. Matuškoviče po chatu p. Křepelky – ABS
 Od bytovek kolem srubu k hl. silnici – ABS
 Okolo nové výstavby (Kleinovi, Miloševský) - ABS
 Okolo Kuchaříků, Hanzlíků a Bernoldů směrem k aut. zast. – povrch, jaký umožní úzká komunikace
 (Kopec z Kuřína k hl. silnici – penetračka)
 (Ke hřbitovu – ABS)
Součástí budou i některé lokální opravy výtluků. Žádáme obyvatele, především řidiče,
o maximální součinnost, zejména odstraněním překážek při pokládce asfaltu. Budeme
aktuálně informovat o termínech opravovaných úseků.
Richard Ehler, starosta
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci srpnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje hodně radosti, životního
elánu a především pevné zdraví.

Jsou to:
Fojtů Marie
Šimíčková Hermina
Šubrtová Magda
Kocmich Eduard
Zajíčková Marie
Škrobalová Alena
Dobiášová Božena
Holeňa Svatopluk
Babinčák Ján
Janík Josef
Sikorová Marie
Románková Marie

Orságová Ludmila
Grossová Helga
Grentková Irena
Gorčík Jaroslav
Skalik Walter
Karolová Helena
Dorušincová Dana
Mynář Lubomír
Žlebek Josef
Jašková Zdeňka
Fajkus Miroslav
Řepková Alena

Klub seniorů informuje
Dne 1. října 2014, ve středu, se uskuteční zájezd do Polska – nejdřív skromné nákupy
v Českém Těšíně 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.
Odjezd - zastávka kostel v 6,30 hod. a následně od DKT Suchdol nad Odrou – cca 6,45
hod. Je ještě 15 míst volných.
Za klub seniorů Ing. Pleváková Naděžda, tel: 556 736 380, 777 888 308

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou,
příspěvková organizace, Komenského 323
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
se uskuteční v pondělí 1. září 2014 v 8.00 hodin v DKT
Suchdol nad Odrou
Ředitelství ZŠ
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "TANCUJEME CELÉ LÉTO SPOJENO S HISTORIÍ
SUCHDOLU NAD ODROU"
Třetí turnus příměstských táborů jsme společně prožili v rytmu tance doprovázeného informacemi o historii a poznáváním okolí Suchdolu nad Odrou.
V pondělí jsme navštívili muzeum Moravských bratří, kterým nás provedl pan
Zdeněk Valchař. Ze zajímavého a dětem přizpůsobeného vyprávění jsme se dozvěděli
spoustu nových poznatků o historii Suchdolu nad Odrou, které nás i inspirovalo. Například v názvu našeho táborového kmene „HOTENTOTI“, v hudebních nástrojích a kostýmech.
Druhý den jsme se vydali na výlet do Nového Jičína do hotelu Abácie, kde jsme
si zatančili a zasportovali společně s dalším příměstským táborem pod vedením cvičitelky zumby Vendy. Dětem se tam moc líbilo, ale nejvíce je nadchla překážková dráha sestavená z různých sportovních pomůcek. Výlet jsme si zpříjemnili zmrzlinou, ledovou
tříští nebo párkem v rohlíku.
Další dny jsme prožili různými aktivitami v přírodě a v areálu školy. Například
šipkovaná směrem k Lesnímu kostelu v části obce „Peklo“, dále jsme si zaplavali
v bazéně, vyřádili na trampolíně.
Každý den jsme poctivě trénovali taneční sestavu v africkém rytmu zakončenou
vlastním pokřikem kmene HOTENTOTŮ. Vyráběli jsme kostýmy, šperky, hudební nástroje, kulisy. Únavu a dřinu jsme vyháněli osvěžením vody z hadice nebo hrami. Během
posledního táborového dne probíhala příprava závěrečné párty, na které jsme se sešli i
s rodiči a prarodiči dětí, kteří nás odměnili potleskem za celotýdenní práci. Velká pochvala patří dětem za jejich skvělé nápady, tvořivost a spolupráci.
Milým, šikovným a hodným táborníkům děkují Ivana Tymráková a Mgr. Marcela Buksová.

6

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „OSADA POD SOVÍ SKÁLOU“
Druhý týden letošních letních prázdnin proběhl příměstský tábor „ Osada pod soví skálou“, který se podíval na zoubek Indiánům. Celotáborová hra byla inspirována legendárním příběhem o indiánské princezně Pocahontas. Naše 5-ti denní dobrodružství jsme
zahájili v indiánském tee-pee. Seznámili jsme se s náčelníkem Powhatanem (otcem Pocahontac) a jeho pomocníky a rozdělili jsme se na čtyři kmeny, které mezi sebou soutěžily v jednotlivých úsecích celotáborové hry. Za umístění v jednotlivých úsecích kmeny
sbíraly body a znaky tajné indiánské abecedy, které jim na konci našeho dobrodružství
pomohly rozluštit poselství o ukrytém pokladu. Do celotáborovky jsme taky zařadili aktivity, ve kterých naši indiáni soutěžili sami za sebe. Čekala je zkouška „osmi per“ (za ovládání nepříjemných pocitů, za přemáhání strachu, za ovládnutí hněvu, za znalosti květin a
stromů, za sebeovládání, za šikovné ruce, za dobrý skutek či za utrhnutí kopřivy holýma
rukama), lanové aktivity, střelba z luku do kola štěstí a smůly, výroba indiánských čelenek a korálků, batikování triček ve znamení barev svého kmene, krátká ukázka
:-) vyšetřovatelského vozu HZS NJ a další sportovní aktivity. Jeden den jsme se
vypravili na koupaliště do Oder, kde mimo rochnění ve vodě a jízdy na tobogánu
na naše kmeny čekal další úsek celotáborové hry "Rejnok" a pro jednotlivce tu
bylo možnost splnit si orlí pero za ovládání nepříjemných pocitů. Ve čtvrtek večer jsme dobojovali naši celotáborovou
hru, kdy všechny kmeny postupně a
zdárně poklad objevili a svou část si spokojeně odnesly. Následovalo opékání
špekáčku, zpívání s kytarou u táboráku,
dovyprávění příběhu o Pocahontas a jen
co se setmělo, proběhla očekávaná stezka odvahy. Po náročném dobrodružném
dni jsme se odebrali do pelechu a k usínání jsme si pustili příběh o Pocahontas.
Poslední den naši indiáni soutěžili v pravé indiánské olympiádě. Prošli celou řadou netradičních disciplín (čichovka,
hmataná, železnice, slalom v žebříku,
hod na cíl, kop papučí, tangram, popelčin běh, žába). Na konci tábora nás čekalo vyhlášení výsledků jednotlivých kmenů a taky jednotlivců, předání cen, perníkových medailí a
účastnických listů. Poslední sladkou tečkou za letošním vydařeným táborem, bylo společné mlsání u dortu. Poděkování patří všem zúčastněným dětem, kteří si tábor užily a
vytvořily tak bezvadnou atmosféru. Také bych chtěla poděkovat paní učitelce Janě
Bechné a skvělé pomocnici Markétě Bártové za výbornou spolupráci během celotýdenních aktivit.
vedoucí tábora Mgr. Aneta Janovská
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Příměstský tábor: Cesta časem od pravěku do dnešní doby
Termín: od 30. 6. do 4. 7. 2014
Tábor byl určen dětem, které si rády hrají, vstupují do světa fantazie a představ.
V průběhu pěti dnů si děti vyzkoušely nezměrné množství her a aktivit, které měly za cíl
nejen pobavit, ale také poučit. Každý z pěti dnů tábora byl inspirován jinou historickou
dobou.
Děti v pondělí začínaly jako mladí archeologové odhalovat tajemství dinosaurů, zkamenělin a pravěkých lidí. Již další den se posunuly o mnoho let dále a vyzkoušely si život
amerických indiánů na zlaté stezce. Součástí dobrodružství byl výlet do Nového Jičína
k Palackému potoku v rekreační oblasti Skalek. Středa byla ve znamení středověku.
Dívky se proměnily v princezny a chlapci ve statečné rytíře. Společně jsme hledali poklad bezhlavého rytíře, stavěli a dobývali hrady. Čtvrtek byl dnem oddychu od pohádkových říší a dalekých zemí. Návštěvou dopravního hřiště v Odrách jsme se dostali do
dnešní doby. Závěr týdne byl ve znamení výcviku a zkoušek mladých agentů. Ranní hra
byla připravena tak, aby děti naučila prakticky pracovat s GPS navigací. V odpolední,
napínavé hře děti zabránily teroristickému útoku a zachránily školu.
Na táboře si každý užil spoustu zábavy a odnesl si velké množství zážitků.
Personální zabezpečení: Jana Křížová, Marek Kříž
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2. RC Rally Suchdol nad Odrou
9. srpna se v areálu Sokolák uskutečnila, kvůli dešti odložená, soutěž RC rally ze seriálu
Moravia Cup. Rádiem řízené modely RALLY aut se za nádherného počasí proháněly po
krásně připravené trati. Do soutěže se přihlásilo 32 jezdců, z toho 4 děti do 10 let.
V devět hodin vystartoval první jezdec. Na každého čekalo celkem devět rychlostních
zkoušek, které byly postavené tak, aby si na své přišel každý ze závodníků. Rychlé,
hladké a prašné úseky střídaly hrbolaté, úzké a kopcovité. Část trati se jela i na asfaltu a
pro zpestření byly na trati rozmístěny mosty, přejezdy, skoky a další překážky, které
jezdce vyvedou z rytmu.
Bojovalo se ve čtyřech kategoriích. Hlavní kategorie, ve které jedou všichni jezdci. Kategorie „Pirelly Cup“, která je omezena použitím jednoho druhu pneumatik. „RallyAcademy“ pro jezdce do 10 let a kategorie „Týmová soutěž“. Jako domácí jezdci startovali
Čestmír Jeřábek (15. místo celkově), Petr Hlaváček (27. celkově a 13. Pirelly Cup), Václav Klich (22. celkově a 11. Pirelly Cup), Ondřej Klich (6. celkově a 2. místo Pirelly Cup),
a Jiří Klich (5. místo celkově a 1. místo Pirelly Cup). V týmové soutěži startovaly domácí
posádky týmu Moribundus RC Rally Team ve složení Ondřej a Jiří Klichovi a obsadili
krásné třetí místo. Kompletní výsledkové listiny jsou uvedeny na webových stránkách
soutěže www.moraviacup.cz.
Během dne probíhaly doprovodné akce v modelářském duchu. K vidění byly driftovací
speciály, offroadové a expediční vozy, vojenská technika i výkonné supersporty
v měřítku 1:8. Dopoledne, kdy ještě nefoukal tolik vítr, létaly nad areálem kvadrakoptéry
různých velikostí a akrobatické modely typu park fly.
Modelářský den v Suchdole se vydařil. Tímto chci poděkovat obci za příspěvek na materiální přípravu tratě, zázemí a poháry pro vítěze. Dále chci poděkovat firmě Romotop za
ceny pro soutěžící.
Další informace a fotografie naleznete na týmových stránkách moribundusrc.webnode.cz.
Za pořadatele Jiří Klich
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Základní kynologická organizace Suchdol nad Odrou
Mezinárodní mistrovství Německých ovčáků 11.-13. 7. 2014

pořádala

Pořádáním letošního ročníku jsme byli požádáni klubem NO letos v lednu, původní ZKO Česká Třebová, měla nějaké komplikace s hřištěm, na kterém se mělo mistrovství původně konat. Úkol to pro nás byl o to lehčí, že jsme toto mistrovství pořádali
vloni, ovšem dát znovu dohromady tým přibližně 40 lidí, kteří
budou ve svém volném čase
ochotně 3 dny v kuse pomáhat,
zas tak lehký úkol nebyl.
Závod začal v pátek
tréninky a prezentaci závodníků, kterých přijelo nakonec 51
z 54. Mezi nimi i tři cizinci, jedna závodnice ze Slovenska,
jeden z Belgie a jeden z Velké
Británie. Slavnostní losování se
konalo v kulturním domě za
účasti představitelů klubu NO,
rozhodčích a starosty městyse
Ing. Richarda Ehlera, ti všichni závodníky uvítali a
popřáli jim hodně závodnického štěstí. Druhý den
ráno již 7 hod samotný závod odstartoval, příjemné
slunečné počasí přilákalo spoustu diváku, hrubý odhad snad okolo tisíce což nás velice potěšilo.
Z celkového počtu 51 závodníků bylo nakonec 9 diskavalifikací (8 z obran a jedna z poslušnosti) mezi
nimiž byl bohužel i náš Karel Černoch s Iziaschem
Vikar. Po dvou docela vydařených disciplínách (stopa
81, poslušnost 84), předvedl Iziasch neovladatelnost
na obraně a bohužel rozplynutí veškerých nadějí na
slušné umístění na domácí půdě. Nejlepším
z nejlepších nakonec byl severomoravský Marek
Černý se svým Extremem Orex Aykmar z KK Jasenná, další dva byli Jihočeši a to Václav Ouška
s Cheesem ze Svobodného dvora a třetí loňský vítěz
Martin Pejša, ale se svým novým psem Norbertem
Aritar Bastet , moc gratulujeme. Ráda bych závěrem
poděkovala TJ Lokomotiva Suchdol n/O za pronájem
hřiště včetně zázemí, představitelům městyse za
podporu při pořádání, všem sponzorům a divákům, kteří nemalou částkou přispěli a
podpořili organizaci v pořádání tohoto prestižního závodu.
Dovoluji si Vás také pozvat na závod o Pohár starosty městyse, který se koná v
RA Sokolák 30. 8. a také na agility závody konané tamtéž 28. 9. 2014.
Za tým organizátorů Simona Černochová
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Oslavy 30. ročníku Pony Expressu
„Klivili klap, klivili klap, klivili klap zní rovinou….“ se zpívá v hymně Pony Expressu, kterou mohli Suchdoláci slyšet v upoutávkách místního rozhlasu. A ti, kdo přišli v sobotu
16. srpna na Sokolák, mohli slyšet „klivili klap“ nejen několikrát při poslechu této hymny,
ale i ve skutečnosti, protože koní, ale i lidí a aut bylo v areálu nepočítaně.
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Jak by také ne, tento den patřil dojezdu letošního ročníku Pony Expressu, který byl pro
Suchdol významný tím, že se konal právě v tomto městysi, že se v něm potkaly všechny
tři větve v rozmezí několika málo hodin – ale hlavně tím, že se jednalo o ročník jubilejní,
již třicátý! A to si zasloužilo opravdu velkou oslavu.
Ke správné oslavě patří samozřejmě hosté, a tak se sjeli jezdci současní i bývalí ze
všech koutů České republiky, ale i zahraniční – ze Slovenska, Polska, Německa. K tomu
je nutno připočíst také hojnou návštěvu přátel a příznivců romantiky divokého západu, a
tak se není čemu divit, že střízlivý odhad počtu návštěvníků se pohybuje okolo 1000 lidí!
Byla to pořádná zatěžkávací zkouška areálu Sokolák, ale díky pečlivé přípravě organizátorů, obětavé práci pořadatelů a vstřícnému přístupu prodejců myslím, že areál obstál se
ctí. A to i navzdory tomu, že počasí si nemohlo odpustit krátký liják, který přerušil program, ale hlavně rozmočil trávník, který tak dostal místy na frak.
Sprška ale nemohla pokazit zábavu a dobrou náladu hostů, ani nadšení účinkujících
v bohatém doprovodném programu, ale hlavně nepokazila slavnostní pocit těch nejdůležitějších – poštovních jezdců a jejich koní. A ti dojeli postupně ze tří směrů – z Německa,
ze Slovenska a z Polska. Pokaždé přivezli poštovní brašnu zvanou plnou dopisů, pohledů a další korespondence, kterou předali postmasterům k vyřízení v jejich Post office.
Součástí pošty byly tentokrát i zdravice pro městys, které v tomto zpravodaji otiskujeme.
K doprovodnému programu patřily tradiční záležitosti, jako je vystoupení country kapel,
tentokrát OK Country odpoledne a Hubertus večer, ukázky práce s kolty, biči, lasy, ukázky country tanců, ukázky výcviku a bravurního ovládání koní a mistrovské jízdy včetně
oblíbené džigitovky. Méně tradiční již byly ukázky výcviku psů, a to jak sportovní kynologie v podání členů místní základní kynologické organizace, tak ukázky akce pasteveckého psa, kterému stádo pro ukázku nahradil pár hus, nebo ukázky psího chytání plastových létajících talířů. Mezi méně tradiční ukázky můžeme zařadit i pyrotechnické efekty.

A protože se jednalo o ročník jubilejní, nemohlo chybět ani slavnostní předávání ocenění
zasloužilým členům Pony Expressu, při kterém i u drsných kovbojů ukápla nejedna slza
dojetí. Jak by také ne, třicet let, to už je pořádný kus života a dlouhá řada vzpomínek!
Součástí oslav byla také nedělní návštěva westernové expozice v muzeu městyse, kterou členové Western klubu letos rozšířili o nové expozice k Evropskému Pony Expressu
a k jejíž návštěvě samozřejmě všechny také zveme.
Závěrem snad už jen poděkování za dokonalou práci organizátorům z Western klubu,
poděkování za perfektní výkony moderátorovi Lukimu Lukešovi i všem účinkujícím, poděkování sponzorům, bez jejichž podpory by neměla oslava tak vysokou úroveň, poděkování všem za vstřícnost a ochotu suchdolským kynologům za zapůjčení prostor a poděkování všem, kdo se přišli podívat, za vytvoření báječné atmosféry. Tak na viděnou
zase za rok při průjezdu Pony Expressu Suchdolem!
Richard Ehler, starosta
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Oslavy 30. ročníku Pony Expressu v Suchdole nad Odrou, tentokrát očima pošťáka Pony Expressu:
Je 16.8.2014 – 5 hodin ráno a mně jako pošťákovi právě začíná očekáváný 30. ročník
Československého Pony Expressu. Jelikož stejně jako jezdci i pošťáci musí být na svém
Post Office „včas a dřív“ než ostatní, jsem i já již v 7 hodin na Bumbálce v Beskydech
připravena na příjezd jezdců ze Slovenska, abych mohla přebrat poštu, která před dvěma dny vyrazila ze Seni na Slovensku na svou trasu, která skončí v Suchdole nad Odrou. Zdravím se se slovenským sheriffem a dalšími zástupci slovenského Pony Expressu. Vaříme si kávu, probíráme průběh trasy na Slovensku a v přátelském duchu očekáváme příjezd jezdců.
V 7:40 se objevují dvě siluety koní a my s připravenými vlajkami a za zvuku hymny Pony
Expressu vítáme jezdce. Slovenská pošťačka odemyká mochillu (sedlová poštovní brašna) a postupně přebíráme poštu, která půjde dál do Suchdolu nad Odrou. Předáváme
mochillu našim jezdcům, kteří odjíždějí na první úsek v ČR. Ještě si chvíli vykládáme a
probíráme zážitky a potom všichni odjíždíme zpět do Suchdolu nad Odrou, kde od 12ti
hodin začínají oslavy k tomuto významnému 30. ročníku jízd Pony Expressu.
V rekreačním areálu Sokolák, kde se oslavy konají, panuje čilý ruch a je zde výborná
atmosféra, všichni jsou usměvaví, v dobré náladě a těší se na zážitky z bohatého programu. Zdravíme se s dalšími jezdci a pošťáky z Čech, Polska i Německa. Spousty návštěvníků si to opravdu užívají, hlavně doprovodný program, kde vystupují frajeři jako je
Radim Jesse Michálek, Jirka Vlče Martínek, manželé Rárovi a mnoho dalších. Asi ve 14
hodin přijíždí pošta po Moravské východní větvi a z mochilly přebírám 62 pohlednic a
dopisů. Na Sokolák spolu s vlajkovým doprovodem během programu postupně dorazili
s poštou i jezdci dalších větví. Tady koňská přeprava pošty skončila, dál už půjdou dopisnice po ofrankování a orazítkování k adresátům klasickou poštou. Jen pro představu,
že zájem o koňskou poštu Pony Express je značný, bylo tentokrát v Suchdole nad Odrou
odbaveno jako v koncové poštovní stanici celkem 1042 dopisnic, z toho 570 na doručení
českou poštou a zbytek do zahraničí.
Zábavný doprovodný program končí předvedením filmové pyrotechniky Jessem. Moderátor Luki Lukeš svolává všechny jezdce v červených košilích k ceremoniálu k 30. výročí
Pony Expressu. Nastávají dojemné scény při předávání ocenění za absolvování všech
30ti ročníků (Josef Chechtavý Havrlant, Miloš Bidlo Lacina, Honza Morgan Valchář,
Staňa Malý Bill Kutěj, Otto Madera, Marta Matulová), ale i za dlouholetou aktivní účast a
pomoc v Československém Pony Expressu. Sheriffové z Německa, Polska, Slovenska a
Česka a prezidentka EPEA Jelena Becová přebírají od sheriffa PE Václava Michaličky a
Lidky Tošovské krásné plakety, přezky, odznaky a noviny vyrobené speciálně k 30. výročí Pony Expressu. Dále předáci jednotlivých větví oceňují své jezdce, ocenění přebírá
spolu s poděkováním za spolupráci i starosta městyse Suchdol nad Odrou. Na závěr přichází odměna všem přítomným od taneční skupiny Coloredo – nezbytný kankán.
A je tu večer, k tanci a poslechu hraje kapela Hubertus, která jen málokoho nechá sedět.
Slavnostní den zakončuje ohňostroj a ohňová show. Všichni se výborně baví do pozdních ranních hodin.
Co bych dodala na závěr. Velká pochvala a zároveň poděkování patří Western klubu,
protože nejen dle mého názoru to byla velmi dobře organizačně zvládnutá akce. Pro mě
byla sobota okamžikem, kdy si člověk uvědomí, proč to dělá, že to má smysl a jak je hrdý, že může být součástí Československého Pony Expressu … Nejen na mě bylo zcela
jistě vidět, že je čest být členem, v mém případě postmasterem PE. Svátek Pony Expressu pro všechny příznivce skončil v ranních hodinách s pocitem, že se to opravdu
povedlo. Za mě velké DÍKY.
Tereza Servátková, Postmaster
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Letní tábor
Letošní tábor, který se konal od 30. 6. do 6. 7. 2014, se nesl v duchu nejdůležitějších
událostí II. světové války. Účastníci tábora si nejdříve prošli výcvikem, ve kterém nabrali
zkušenosti a sílu potřebnou k plnění úkolů. Jako první bojový úkol bylo postavení lodi a
vylodění v Normandii, kde proběhla zdlouhavá bitva o pobřežní území. Poté bylo potřeba
rozluštit šifru zašifrovanou strojem Enigma, kterou museli vyluštit, aby se dostali
k dalšímu úkolu. Následně byly prověřeny dovednosti ve špehování okolních táborů, a
kuráž při večerní stezce odvahy. Pomocí tajné zprávy se účastníkům podařilo obsadit
Berlínskou zeď a nakonec najít německý poklad – a že to byl nelehký úkol, neboť všechny informace, které byly potřeba k nalezení pokladu, byly na flesh disku (uprostřed lesa
je vám fleš disk k ničemu bez počítače).
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Kromě velké táborové hry se táborníci naučili správně používat nůž a sekeru, rozdělávat
bezpečně oheň, poznávat rostliny, správně střílet z luku, orientovat se v přírodě pomocí
buzoly, postavit si přístřešek na spaní a v neposlední řadě i jak se táboří v indiánském
stanu teepee.
Ač byl tábor deštivější, všichni
jsme si jej užili a každý si
s sebou odnesl kupu zkušeností, které, jak věřím, využije nejen
při skautování.
Poděkování za povedený tábor
patří nejen vedoucím, kteří připravovali program tábora a zajišťovali jeho chod, ale také rodičům, kamarádům a všem, kteří věnovali svůj volný čas a pomohli při stavbě a bourání tábora. Poděkování patří i panu Kozákovi za odvoz vybavení.
Jan Schovánek
Jak se stát skautem
1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou nabírá nové členy celoročně. Scházíme se jednou
týdně ve skautské klubovně na Sokoláku za nádražím od září do června. Zahajovací
schůzka proběhne v pátek 5. září 2014 od 16:00 do 18:00. Na zahajovací schůzku může
přijít každý, kdo by se chtěl stát skautem. Obvykle přijímáme členy od druhé třídy ZŠ.
Poté od 18:00 se mohou rodiče nových členů poptat na všechno, co je zajímá. Děti dělíme na několik výchovných kategorii dle
věku a pohlaví: kluci od
7 do 11 let – vlčata,
holky od 7 do 11 let –
světlušky, kluci od 11
do 15 let skauti, holky
od 11 do 15 let skautky. Od patnácti let jsou
to roveři - kluci a rangers - holky.
Program schůzek je
různorodý a opírá se o
základní principy skautingu (viz níže). Děti se
naučí spolupráci ve
skupinkách, navzájem si pomáhat a doplňovat se, rozšíří si základní motoriku a rétoriku.
Schůzky doplňují oddílové výpravy a akce, kde nejen že děti poznají nová a zajímavá
místa, ale především si vyzkouší v praxi vše, co se naučili na schůzkách např. uvařit si
jídlo na ohni, orientovat se dle mapy a buzoly, postavit přístřešek a přenocovat v něm
apod.
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Krátce o skautingu
Skautský oddíl Suchdol nad Odrou je členem výchovné organizace Junák – svaz skautů
a skautek ČR (za nedlouho se název změní na Junák – český skaut z.s.), která má více
než 50 000 členů v ČR a stává se tak nevětší výchovnou organizací pro děti a mládež
v ČR. Vychází z myšlenek zakladatele skautingu R. Baden-Powella (Anglie). Skautské
hnutí je založeno na třech základních principech – povinnost k vyšším hodnotám, povinnost k ostatním a povinnost k sobě samému. Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve
skautském slibu, zákonu a heslu. Skauting využívá k výchově několik metod: již zmíněný
zákon, slib a heslo jako
vyjádření životního stylu a
hodnotového systému,
dále pak učení prostřednictvím praktických činností a her, týmové spolupráce v malých skupinách – rozvíjení spolupráce, vůdčí schopnosti a
odpovědnosti za druhé,
v neposlední řadě pak
služba společnosti, pobyt
a činnost v přírodě, její
poznávání a ochrana. (viz
stanovy Junáka
www.skaut.cz)
Každý vedoucí oddílu nabírá zkušenosti pomocí
vzdělávacích kurzů jako například rádcovský kurz pro vedení družiny, čekatelský kurz
pro získání základních dovedností při práci v oddíle a vůdcovský kurz, který opravňuje
vést oddíl a pořádat letní tábory. Kurzy jsou akreditovány ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy a zajišťují tak vysokou kvalitu.
Chcete li se dozvědět více o skautingu, můžete navštívit internetové stránky
www.skaut.cz, nebo stránky oddílu www.suchdolsky.skauting.cz, případně u vedoucího
oddílu, který vám rád zodpoví všechny vaše otázky. Kontakt: Jan Schovánek, email:
jan.schovanek@skaut.cz, tel.: 773 484 139.
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Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Srpen r. 1914
2.8. se konala všeobecná mobilizace rakousko-uherských pozemních a námořních ozbrojených sil a letectva. V obci byla vyhlášena plakáty a bubnováním. str. 296
Tady souvislé zápisy končí. Je zřejmé, že i kronikář narukoval na frontu a jak se vyjádřil
Cicero: „Inter Arma Silent Musae“ což znamená Ve válce mlčí Můzy. Prostě veškerá
kultura za války jde stranou. Tak tomu bylo i v případě kroniky Zauchtelu. Kronika
odpočívala nepovšimnuta 30 let někde v obecní úřadovně a starostové neprojevili o ni
zájem. Až v r. 1944 nastoupil do úřadu starosty Josef Nitschmann bydlící na čp.270 a
ten velice pečlivě prostudoval veškeré zápisy z obecních schůzí a dopsal události tím
způsobem, že shrnul dějiny každé instituce či osoby až do r. 1944. Osvědčil se jako
dobrý kronikář. Pokračoval v zápisech i během posledních válečných měsíců, za což
jsme mu obzvláště vděčni.
Následující události vztahující se k srpnu 1914 je nutno vyhledávat velice pracně:
Strana 317
Válečná opatření 1914 - 1915
1.srpna 1914 předal velvyslanec německé říše v Petersburgu hrabě Pourtalés vyhlášení
války Rusku.
2.srpna 1914 válečný stav s Francií.
Od 2. srpna 1914 útočí francouzské jednotky na hraniční stráže Německa bez vyhlášení
války. Francie začala útok proti Německu a vstoupila tak do válečného stavu.
5. srpna 1914 Rakousko Uhersko vyhlašuje válku Rusku.
6. srpna 1914 Srbsko vyhlašuje válku Německu.
7. srpna 1914 Černá Hora vyhlašuje válku Rakousku Uhersku.
13. srpna 1914 Francie a Anglie vyhlašují válku Rakousku Uhersku.
Válečná opatření v Suchdole: Zároveň s vyhlášením války byla na železniční stanici v
Suchdole zřízena železniční ochranná služba se 2 důstojníky a větším počtem mužstva.
Posílena byla také posádka policejní strážnice. Velká část našich mladých zbraněschopných mužů spěchala ke svým praporům.
Podle obecní kroniky "Gedenkbuch" - D. Říčan – Klub přátel Suchdolu
D. Říčan

Pamětní zeď v Parku Moravských bratří
MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost od r. 1996 buduje Park Moravských
bratří, kde vysazuje stromy z míst, kde naši rodáci působili. Vlastníme tak již pěknou
sbírku asi 30 stromů převážně z kontinentu evropského a amerického. Moravští bratři
jsou pro svou obětavost obdivováni a zaslouží si náležitou pozornost.
V příštích týdnech naši spoluobčané zaznamenají v Parku Moravských bratří větší
pohyb - budování zdi, na kterou se v budoucnu budou připevňovat pamětní desky nejvýznamnějším z nich.
MORAVIAN buduje Pamětní zeď za výrazné podpory městyse Suchdol n.O. Finanční
dotaci poskytuje Státní zemědělský intervenční fond a Místní akční skupina Regionu Poodří. Slavnostní předání stavby do užívání naší veřejnosti proběhne v neděli 28. září
2014.
Za MORAVIAN
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D. Říčan

UFO v Suchdole n.O.
Neidentifikované předměty, s nimiž si nevíme rady, občas máme i v Muzeu městyse a
s oblibou je nazýváme UFO. Předkládáme občanům snímek, který zhotovil technik kontrolující výkopy kanalizace v r. 2012. Jen tak mimochodem zaměřil objektiv a zmáčknul
spoušť i na hranu kamene, kde zahlédnul nějaké nápisy: L.Wawra... Dlouho jsme si
s jeho původem nevěděli rady, až jsme si povšimli, že stejná jména se vyskytly na někdejším pomníku padlým v I. světové válce, který byl zrušen před 50 lety. Kde byla fotografie pořízena nikdo neví. Dle sledu ostatních fotografií, by to mohlo být někde na Malé
straně křižující se s ul. Sokolovskou.
Nevzpomíná někdo ze Suchdolských občanů, že by v kanalizačním výkopu takovýto
kámen viděl? Ze snímku je vidět, že je uložen jen asi 10-15 cm pod povrchem a šlapeme si po zajímavém exponátu.
D. Říčan – Muzeum městyse

Projekt Areál kostela pro všechny
Po Německé evangelické církvi se zachoval v Suchdole n.O. kostel s rozsáhlým areálem: Farou, hřbitovem a přilehlými pozemky. Sbor Českobratrské církve evangelické po
vyjasnění vlastnických vztahů převzal před několika lety kostel, který se snaží dát do původního stavu. V letech 2008-2012 za finanční účasti německých rodáků, městyse a dalších finančních zdrojů provedl opravu dosud nevyužívaného kostela, který nyní slouží
jako multikulturní objekt široké veřejnosti i místním církvím. Konají se zde bohoslužby,
svatby, pohřby, výstavy, koncerty, setkávání. Kostel je častým cílem německých rodáků,
jejichž předkové kostel za velkého úsilí vybudovali a rádi přijíždí tam, kde se narodili jejich rodiče a prarodiče.
K dalším fázím oprav patří projekt, který usiluje o revitalizaci celého areálu obklopující
kostel a faru. Jde o jedno z nejhezčích zákoutí Suchdolu, které však vyžaduje nutně ra-
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dikální zásahy. Vlivem zlepšujících se vztahů mezi námi Čechy a německými rodáky je
taktéž snaha vytvořit i pro ně zázemí, aby při svých návštěvách měli možnost objevovat
své kořeny. Vzniknul tak společný projekt, podpořený Fondem česko-německé budoucnosti, ve kterém usilujeme o spolupráci, při které dochází k dalšímu sbližování obou národností.
Konkrétní záměry projektu „Areál kostela pro všechny“ je vybudovat pevný chodník
ke kostelu, instalovat venkovní lavičky pro návštěvníky areálu, informační tabuli
s cizojazyčnými texty. Provést dosadbu lipové aleje vedoucí ke hřbitovu a výsadbu dalších dřevin. Neměl by chybět ani koutek pro děti - houpačka, skluzavka apod. Naopak
děti z organizace YMCA-skaut pro areál vyrábí budky pro zpěvné ptactvo, o které pečuje.
Pro Suchdol jsme získali obsáhlou sbírku knih z pozůstalosti Dr. Eckerta z Lipska o
Německé evangelické církvi v ČSR. Tato bude umístěna přímo v prostorách kostela jako
jediná knihovna tohoto druhu v ČR. V prostorách kostela bude také malé informační centrum, kde zahraniční návštěvníci Suchdolu n.O. snadno získají základní informace o tom,
kde bydleli jejich prarodiče, jak vypadala obec před r. 1945 a jak mohou být nasměrováni
na další zdroje informací prostřednictvím příslušných spolků, institucí, pamětníků apod.
Jedna z místností v poschodí kostela je využívána jako výstavní síň, kterou chceme vybavit několika panely pro obměnitelné expozice.
V interiéru kostela chceme instalovat pamětní desku jako projev vděku a na památku
této spolupráce, která vyústila v záchranu významné dominanty našeho městyse.
Závěrečnou akcí bude česko-německé setkání v neděli 28. září při společné bohoslužbě, prohlídce revitalizovaného areálu a zhodnocení všech dalších výše jmenovaných
záměrů při společném posezení s občerstvením.
Jsme národy, které prožily v minulosti mnoho negativního, mnoho událostí nás rozdělilo, ale hledají k sobě cestu ve společné Evropě.
Za FSČCE D.Říčan

400 let věže katolického kostela
Je jen málo obcí u nás, kde by dominantu netvořil kostel, přesněji řečeno kostelní věž.
Naše dvě jsou toho dokladem – vysoké, štíhlé, viditelné zdaleka, jedny z nekrásnějších
v regionu. Zvlášť starší z nich, věž katolického kostela je jedinečná jak svou architekturou, tak především symbolikou.
Postavena v roce 1614 v renesančním stylu s plochou střechou, jen mírně převyšovala
vlastní budovu, která byla postavena o 9 let dříve v roce 1605. Tento tvar si například
zachovaly kostely ve Staré Jičíně, nebo v Jerlochovicích.
Svoji dnešní podobu dostala v roce 1720, kdy byl celý objekt poničen vichřicí. Při následné generální opravě byla nadstavěna v tehdy barokním slohu a to v provedení, které
je jen vzácně jinde vidět. Od té doby byla opravovaná několikrát, naposledy v roce 2004,
ale svůj tvar nezměnila.
Je vysoká 48 metrů, z toho zhruba asi polovinu tvoří původní renesanční kamenná
stavba čtvercového půdorysu o stranách necelých 6,5 metrů délky, která nyní sahá jen
do úrovně hřebene střechy kostelní lodě. V přízemí se nachází hlavní vstup do chrámu
dveřmi zasazenými do kamenných veřejí ve tvaru lomeného oblouku. Uvnitř je krátká
předsíň s falešným křížovým klenutím zakončena mříží. Vchod do vlastní věže je na se-

20

verní straně po vnějším zastřešeném schodišti, které je zároveň vstup na kruchtu. Od ní
pak vede vnitřkem kovový žebřík nahoru.
Ve zvonici se nachází jediný a to ještě ocelový zvon. Byl tam pověšen původně jen jako dočasná náhrada za zvony zabavené ve válce, z kterých zbyly jen těžká srdce vystavená na okně věže.
Nad hranolovou částí je osmihranná část obsahující ciferník a stroj hodin. Ten sice
z provozních důvodů nepracuje, ale je zakonservovaný a funkční.
Horní část věže je ze dřeva pokryta částečně šindelem, částečně mědí. Je tvořena třemi báněmi oddělenými od sebe dvěma lucernami. Nad nejvyšší z nich je umístěna kovová schrána s dokumenty, jejíž vrchní jehlancovitá část přechází v silnou žerď končící zlatou koulí – symbolem slunce. Slabší žerď nad ní nese nejprve dvě korouhvičky ve tvaru
praporců s daty oprav, které jasně oddělují další dva nebeské symboly – půlměsíc a nad
ním hvězdu, které vzbuzují největší pozornost. V současnosti je vnímáme v této konstelaci téměř výlučně jako znak islámu a zapomínáme, že jsou to universální symboly užívané ve většině a to mnohem starších náboženstvích, včetně křesťanství. Údajně byly
dříve v tomto, pro laiky logickém pořadí – slunce, měsíc, hvězdy- umísťovány na kostelní
věže častěji.
Pokud se jedná o náš kostel, byly na právě opravované věži umístěny na památku
jednoho z nejdůležitějších vítězství křesťanů nad Turky. Jednalo se o bitvu u Bělehradu,
kterou v roce 1718 po dvou letech urputných bojů vybojoval ve službách Habsburků geniální válečník princ Evžen Savojský. O tom jak významné toto vítězství bylo, svědčí
následující epizoda.
Tehdy úřadující papež se o něm dozvěděl v šest hodin večer a přikázal denně o této
době v celém křesťanském světě zvonit a modlit se a to navěky. Nevím, zda-li se to ještě někde dodržuje. U nás se tomu říkalo klekání a zvonilo se ještě někdy počátkem padesátých let.
Mešitou, jak se někteří domnívají, náš kostel nikdy nebyl.
Tato krásná stavba, bez které si naši obec nedovedeme představit, letos oslavuje 400
let své existence. Lze si jen přát, aby takto vydržela a těšila i další generace, neboť stáří
lidí se počítá na desetiletí, ale stáří staveb tohoto typu na staletí i tisíciletí.
Dohnalová Anna - Klub přátel Suchdolu
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USNESENÍ
z 29. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 28.7.2014 v 18.00 hod. v DKT
29. 1. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Alžbětu Závackou a Ing. Tomáše Dohnala a zapisovatelem Ing.
Richarda Ehlera
29. 2. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 29. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
28.07.2014 v 18.00 hodin v DKT
b) rozpočtové opatření č. Z 10 takto:
Rozpočtové opatření č. Z10 takto:
Příjmy
Financování

+ 11.250,00 tis. Kč
+ 2.905,00 tis. Kč

tj. 53.917,99 tis. Kč
tj. 30.255,17 tis. Kč

Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+ 14.155,00 tis. Kč
+ 13.040,00 tis. Kč
+ 1.115,00 tis. Kč
+ 14.155,00 tis. Kč

tj. 84.173,16 tis. Kč
tj. 49.504,56 tis. Kč
tj. 34.668,60 tis. Kč
tj. 84.173,16 tis.Kč

v členění dle příloh:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 23.7.2014
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 23.7.2014
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 23.7.2014
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č. R1 až R9
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ podle tříd rozpočtové skladby
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-9
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-9

Ing. Iva Žitníková
členka rady městyse

Ing. Richard Ehler
starosta městyse
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TAJ CZY CJUAŇ
škola Dřímajícího tygra podle Borise Tichanovského
Taj czy cjuaň neboli TAJ ČI je
velmi populární čínské ozdravné a bojové umění pro všechny věkové kategorie. Není to jenom cvičení, ale je to i
práce s dechem a energií, koncentrace
na své tělo, léčení nemocí a také meditace a filosofie. Proto se právem toto
cvičení nazývá jóga v pohybu. Při cvičení, díky koncentraci na své tělo,
vzniká bezmyšlenkový stav a nastává léčení celého těla. Tím se zbavujeme nemocí, stresů, posilujeme svaly, zlepšujeme pohybový aparát, regenerujeme páteř a klouby, zlepšujeme centrální nervový systém a funkci
vnitřních orgánů.
Společně budeme cvičit komplex TAJ CZY CJUAŇ 24 forem ve
stylu ČCHEŇ, ale také další sestavy jako např. Koule v řece, Orel
v hnízdě nebo Osm Himalájců a další.
Kurz je připraven jak pro úplné začátečníky tak i pro mírně pokročilé.
Termín cvičení: každé pondělí pro začátečníky i mírně pokročilé (začátek 15. 9. 2014)
vždy od 18.00 do 19.30 hodin
Místo cvičení: Základní škola Suchdol nad Odrou
Kontakt: Ivana Tymráková tel. 731568922 ivana.tymrakova@seznam.cz
Marie Vašicová tel. 731675948, vasicovam@seznam.cz

Cena : 600 kč za celé pololetí nebo 50 Kč za jednotlivá cvičení
Na společné cvičení s vámi se těší Marie Vašicová
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PILA MANKOVICE
Jindřich Kalíšek
Stolařské práce, řezání a prodej hranolů,
prken a fošen do 7,5 metru na objednávku.
Možnost pořezu i vámi dodané kulatiny
Mankovice 125

mobil: 607 675 336
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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

Miloslava Klichová

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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