Příjemné prožití Vánoc v atmosféře plné klidu a pohody a správné vykročení do nového roku 2015 přejí všem občanům
Richard Ehler, starosta
Iva Hrabovská, místostarostka
členové zastupitelstva městyse
zaměstnanci městyse Suchdolu nad Odrou
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V evangelickém kostele se konal koncert Slávka Klecandra v evangelickém kostele a následovalo poděkování farního sboru Církve českobratrské evangelické
za spolupráci na projektu úpravy okolí kostela.
Proběhla kompletace závěrečného vyhodnocení dotované akce – Zeď Moravských bratří, na kterou získal dotaci 90% z prostředků Místní akční skupiny Regionu Poodří Moravian – historicko-vlastivědná společnost. Realizaci tohoto projektu společnosti Moravian pomohl zajistit městys zapůjčením finančních prostředků, které Moravian po proplacení dotace vrátí do rozpočtu městyse.
Ve Fulneku proběhla schůzka svozové oblasti společnosti ASOMPO, na které
představitelé obcí svozové oblasti - Fulneku, Suchdolu nad Odrou, Kunína, Šenova, Hladkých Životic, Kujav a Vrchů - řešili problematiku zástupce svozové oblasti ve výkonném orgánu této společnosti. Společnost ASOMPO je vlastněna
městy a obcemi Novojičínska a provozuje skládku odpadů na katastru Životic u
Nového Jičína.
První schůze rady městyse v novém volebním období a v novém složení – Ing.
Richard Ehler, Iva Hrabovská, Ing. Iva Žitníková, Ing. Tomáš Dohnal a Jiří Bartoň.
Od zhotovitele stavby převzaty pozemky v majetku městyse, dotčené stavbou
rekonstrukce přehrady, s tím, že v jarním období proběhnou dokončovací úpravy
povrchů – srovnání nerovností a výsev trávy.
Na Správě CHKO Poodří, pracovišti Ostrava proběhlo jednání ve věci odstraňování dřevní hmoty z vodních toků na území CHKO Poodří
Jednání pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb zaměřené na
péči o rodinu v Novém Jičíně
Jednání pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb zaměřené na
péči o seniory v Novém Jičíně
Závěrečná konference k projektu „Prožij svůj život – moderní technika a nové
kompetence usnadňující řešení běžných životních situací“, zástupce městyse
měl tu čest na závěr konference provést křest DVD a publikace
Zasedala dozorčí rada společnosti ASOMPO.
Region Poodří uspořádal pro zastupitele obcí seminář, na kterém byli především
noví zastupitelé seznámeni s problematikou správy obcí. Semináře se zúčastnili
i zastupitelé, kteří byli znovuzvoleni, aby si osvěžili potřebné znalosti a vědomosti. Ze Suchdolu se zúčastnilo celkem 11 zastupitelů.
Mikulášské odpoledne pro děti se konalo v kulturním domě, na pořádání se výrazně podíleli senioři z klubu seniorů, kterým tímto děkujeme za městys i za
spokojené děti a jejich rodiče.
První ze čtyř adventních koncertů v evangelickém kostele, účinkoval Jakub Šivic
na klavír a klarinet.
Na obě předchozí akce navazovalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu
městyse, přítomní si mohli zazpívat vánoční koledy za hudebního doprovodu
členů divadla PODIV, kteří zajistili i horké nápoje do mrazivého počasí.
Nejen Suchdol potrápila ledovka, kvůli které se Česko stalo jedním obrovským
kluzištěm. Zkolabovala doprava silniční, ale i železniční, což pocítili mnozí cestující i na suchdolském nádraží.
První letošní sníh zasypal v odpoledních hodinách ledovku a napadlo cca 10 cm
za několik málo hodin, do ulic a na chodníky vyjely sněžné pluhy, poprvé po více
než roce a půl (loňská zima byla beze sněhu).
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V Ostravě se konal seminář společnosti OZO Ostrava, která v Suchdole sváží
komunální odpad. Seminář pro zástupce veřejné správy byl na téma dopadů nové legislativy do nakládání s odpady, kdy obcím přibývají nové povinnosti.
Pan Ladislav Janura provedl školení poskytování první pomoci pro zaměstnance
městyse.
Konala se porada k problémům na technologii ČOV s cílem nalézt řešení situace, kdy se opakovaně ucpávají čerpadla na vstupu. Dochází k tomu proto, že ne
každý občan je disciplinovaný a bohužel spolu se splaškovou vodou přitékají i
nečistoty, které v odpadní vodě nemají co dělat – textilie, provazy apod.
V evangelickém kostele se konal druhý adventní koncert, tentokrát jsme se mohli potěšit bravurní hrou dvou citeristek a hobojisty.
Na úřadě městyse předvedena počítačová aplikace – rozklikávací rozpočet.
Městys pořízením aplikace a jejím umístěním na webové stránky hodlá zájemcům umožnit, aby se podívali na aktuální stav rozpočtu ve srozumitelné formě.
Na základě předvedené ukázky bude aplikace pořízena.
Na centrální hasičské zbrojnici Moravskoslezských hasičů proběhlo pro zástupce obcí a velitele jednotek požární ochrany obcí slavnostní předání technických
prostředků. Suchdolští hasiči obdrželi novou radiostanici do zásahového vozidla
– cisterny.
Na městském úřadě se konalo projednání územně analytických podkladů se starosty obcí správního obvodu Nový Jičín. Tyto podklady jsou jedním z výchozích
dokumentů při tvorbě a změnách územních plánů obcí. Lze je najít na webových
stránkách města Nového Jičína.
Konala se 2. schůze rady městyse, jejíž součástí bylo i společné jednání
s finančním výbore zastupitelstva městyse k přípravě programu zasedání zastupitelstva.

Rada městyse informuje
Ve středu 19. listopadu 2014 proběhla 1. schůze rady městyse v novém volebním období 2014 – 2018 a projednala tyto záležitosti: k inventarizaci majetku městyse schválila
ústřední inventarizační komisi a delegovala členy dílčích inventarizačních komisí z řad
členů zastupitelstva městyse, doplnila ceník Penzionu Poodří (přibyla položka za pronájem celého penzionu ve výši 10.000,- Kč za noc), byla seznámena s protokolem o provedení veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou. Dále se zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení
nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího
prodloužení nájemní smlouvy a přidělila byt o velikosti 1+1 žadateli dle pořadníku. Rada
městyse pověřila členku zastupitelstva, paní Ivanu Tvarůžkovou jako osobu přijímající
prohlášení o uzavření manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Úřadu městyse
Suchdolu nad Odrou, zřídila Sociální komisi a komisi SPOZ, schválila přijetí dotace
z Operačního programu Životního prostředí na pořízení komunálního čisticího stroje
včetně příslušenství ve výši 2.675.672,50 Kč, zabývala se podmínkami prodeje pozemků
v lokalitě ulice Záhumení a na závěr projednala cenové nabídky na výměnu oken
v budově hasičské zbrojnice.
2. schůze rady městyse se sešla ve středu 10. prosince 2014, na společném jednání
s finančním výborem k přípravě návrhu rozpočtového patření zastupitelstva městyse a
čerpání rozpočtu 1 – 11 / 2014, po ukončení společného jednání rada městyse pokračovala samostatně a připravila program 2. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude
konat 17.10.2014, schválila cenu stočného v síti splaškové kanalizace na rok 2015 ve
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výši 34,- Kč / m³ (včetně DPH), kdy cena zůstává ve stejné výši jako v roce 2014, opět se
zabývala bytovou problematikou a schválila prodloužení smluv nájemníkům v bytech
v majetku městyse, schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola na realizaci projektu „Prožij si svůj
život – moderní technika a nové kompetence usnadňující řešení běžných životních situací“ ve výši 340.910,- Kč, a dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80.004,- Kč
na podporu hospodaření v lesích.
Dále se rada městyse zabývala příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola, kdy souhlasila s přerušením provozu mateřské školy, školní družiny a školní jídelny
v době vánočních prázdnin, vyhodnotila činnost vedení příspěvkové organizace a schválila Volební řád pro volby členů školské rady základní školy. Sdružení rodičů a přátel školy
při ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou schválila osvobození platby za pronájem kulturního domu při pořádání nevýdělečných akci pro děti základní a mateřské školy.
Schválila uzavření těchto smluv: Veřejnoprávní smlouva s městem Nový Jičín, předmětem smlouvy je výkon přenesené působnosti na úseku přestupků, Smlouva o dílo se
Správou silnic MSK, střediskem Nový Jičín, jedná se o zimní údržbu pozemních komunikací chodníků na mostech, Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
jedná se o zhotovení odběrných elektrických zařízení na v lokalitě Záhumení, Smlouva o
zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemena provozování distribuční soustavy na pozemcích v majetku městyse v k.ú. Suchdol nad Odrou, Smlouva o nájmu plynárenského zařízení se společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, předmětem
smlouvy je pronájem plynárenského zařízení, plynové přípojky v lokalitě Záhumení,
Smlouva o podmínkách napojení o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností RWE GasNet, s.r.o Ústí nad Labem, jedná se o stanovení podmínek napojení plynárenského zařízení k distribuční síti –
plynové přípojky v lokalitě Záhumení a Smlouva o poskytování poradenských služeb
v oblasti zabezpečení příprav obce při vzniku mimořádných události se společností BAS
SCHOLA s.r.o. Praha 4, jedná se o poskytnutí služeb v oblasti poradenství. Na závěr rada městyse schválila pronájem zahrádky v lokalitě „Školní zahrada“.
Rada městyse

Výzva – požadavky na příspěvky z rozpočtu městyse 2015
Vyzýváme všechny případné žadatele o příspěvky z rozpočtu městyse na rok 2015, aby
předložili své požadavky k projednání zastupitelstvu městyse. Požadavky předložte písemně nejpozději do pátku 30. ledna 2015 na úřad městyse. V žádosti uveďte, kdo žádá,
o jakou částku a za jakým účelem o příspěvek žádáte.
Vaše požadavky projedná zastupitelstvo městyse a rozhodne o zařazení do rozpočtu
městyse v roce 2015.

Úřad městyse bude v době od 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015
UZAVŘEN
z důvodu čerpání řádné dovolené.
Provoz bude zahájen 5.1.2015
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci prosinci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje hodně radosti, životního
elánu a především pevné zdraví.
Jsou to:
Nevečeřal Jan
Kabeláč František
Dohnalová Vilma
Mazáčová Jiřina
Klich Václav
Dratvová Květuše
Adamkovičová Zdenka
Šatánek Albert
Buksová Erika Mgr.
Komara Michal
Šrom Milan
Smilek František
Prekršká Miroslava
Kraus Jan
Ridzáková Milena
Andrš Jiří Ing.

Provoz ordinace v období Vánoc 2014
22. 12. 2014
07,30 -- 11,30 ordinace v Jeseníku n.O.
23. 12. 2014

07,30 -- 11,30 ordinace v Jeseníku n.O..

29. 12. 2014

07,30 -- 11,30 ordinace v Suchdole n.O.

30. 12. 2014

07,30 -- 11,30 ordinace v Jeseníku n.O.

31. 12. 2014

07,30 -- 11,30 ordinace v Suchdole n.O.

02. 01. 2015

07,30 -- 11,30 ordinace v Suchdole n.O.

Klidné prožití svátků Vánoc a hodně zdraví a pohody v novém roce
tel.: Suchdol n.O.:
556 736 905
tel.: Jeseník n.O.:
556 739 023
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2015
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok
2015, poplatek je nutno uhradit do 31. 3. 2015.
Žádáme Vás proto, abyste poplatek hradili zejména v pokladně úřadu,
a to ve dnech:
pondělí, středa
8:00 - 11:30 a 12:15 – 16:45
úterý, čtvrtek
7:30 - 11:30 a 12:15 - 15:15
Pro úhradu z Vašeho bankovního účtu sdělujeme následující:
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili
číslo poplatníka (je stejné jako v loňském roce a je potřeba jej uvést do
zprávy pro příjemce), a to na telefonním čísle: 556 770 109, případně emailem na jedné z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Poplatek uhraďte ve
1765624389/0800
Variabilní symbol
Konstantní symbol

prospěch

účtu

u

České

spořitelny,

a.s.

1341
0378

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

!!! Místní poplatek za TKO - na rok 2015
Z R U Š E N !!!
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POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ KE SPLAŠKOVÉ
KANALIZACI
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01
Upozornění na hlášení stavu vodoměru
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru k 31.12.2014 z důvodu
fakturace stočného za 4.čtvrtletí 2014.
Hlášení můžete provést těmito způsoby :
- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz) pomocí
vyplňovacího formuláře „Stav vodoměru“,
- telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana, Jurkovičová Jitka),
- osobně v pokladně městyse.
Stav vodoměru nahlaste do 7. 1. 2015.
V případě nenahlášení stavu vodoměru
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.

v daném

termínu Vám

bude

V Suchdole nad Odrou dne 10. 12. 2014
Jana Poštová

Svoz odpadu v době Vánoc a v roce 2015
Svozová firma OZO Ostrava sděluje termíny svozu odpadu v době
Vánočních svátků, svoz proběhne takto:
pátek 19.12.2014 – svoz popelnic a kontejnerů (lichý týden)
pátek 26.12.2014 – svoz kontejnerů (sudý týden)
Rok 2015 začíná lichým týdnem a první svoz popelnic a kontejnerů
proběhne mimořádně v sobotu 3. 1. 2015.
Popelnice budou v roce 2015 vyváženy v pátek v lichém týdnu
a kontejnery na směsný odpad každý pátek.
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Zimní údržba cest a chodníků
Vážení občané, obracíme se na vás s žádostí o spolupráci při zimní údržbě komunikací.
Tato spolupráce spočívá v tom, aby komunikace zůstaly průjezdné pro techniku, která
se o cesty stará. Svá vozidla tedy parkujte tak, aby neznemožnila úklid komunikací, upozorněte i vaše návštěvy. Ulice s překážejícími auty nebudou prohrnuty!
Rovněž apelujeme na ty občany, kteří si pravidelně po vyhrnutí cest a chodníků proházejí vstup na svůj pozemek tak, že sníh hodí zpět na vyhrnutou silnici, aby tak nečinili.
Komplikuje to život ostatním uživatelům komunikace.
Dále bychom chtěli požádat o pochopení, když nebude při každém sebemenším sněhovém poprašku vše odhrnuto a posypáno. Zimní údržba je nákladná záležitost a nemá
smysl odhrnovat sníh, když je zřejmé, že během dne roztaje. Stejně tak posyp bude většinou proveden jen na úsecích, které by bez něj byly zcela nesjízdné (zejména svažité
komunikace). Na rovinatých úsecích je potřeba přizpůsobit pohyb stavu komunikace.
Nyní pár slov k údržbě chodníků, za kterou zodpovídá vlastník, tedy městys, který chodníky již několik let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošní zimě se budeme snažit udržovat chodník „schůdný“. S ohledem na délku chodníků není při zvýšeném sněžení
možné zajistit schůdnost okamžitě. Proto žádáme chodce, aby při pohybu na chodnících
brali na vědomí jejich aktuální stav a dbali zvýšené opatrnosti.
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří se podílejí na údržbě chodníků, přiléhajících
k jejich domům, jejich ochoty a píle si velmi vážíme.
Přejme si, abychom si letošní zimu užili jenom samými příjemnými zážitky a přečkali ji
bez úrazů.
Iva Hrabovská

Praha
Dva dny v Praze strávili žáci 6. – 8. třídy. V rámci projektu Nat Tech mohli žáci navštívit
technická muzea a prohlédnout si památky našeho hlavního města. Pro děti to byl velký
zážitek. Vyzdobená Praha vytvářela kouzelnou vánoční atmosféru. Podívejte se s námi,
jak se nám v Praze líbilo.
Mgr. Petra Janurová

8

LENTILÁCKÁ SUPERŠOU 2014
V pátek 21. 11. 2014 byla naše základní škola pozvaná na 8. narozeniny dětského tanečního souboru LENTILKY Mankovice. Naše tři Pohybové kroužky a kroužek
Irské tance se zúčastnili v počtu cca 50 žáků. Moc jsme se těšili na přehlídku, kde vystoupili vedle oslavujících LENTILEK Mankovice (foto z akce na jejich
www.lentilkymankovice.estranky.cz) třeba Oddíl sportovní gymnastiky při ZŠ Odry,
SHOTOKAN KARATE KLUB ATTFIS Ostrava (www.attfiskarate.cz), BMX Mankovice,
Martin Frydryšek a Jony Kořenek v Oderské šou a mnoho dalších zpěváků a tanečnic.
Všichni jsme si užili krásnou atmosféru a odnesli hodně zážitků a přátelství.
Děkujeme SRPŠ při ZŠ Suchdol nad Odrou za financování dopravy. Za dobrou
spolupráci a starostlivý přístup děkuji také našim vedoucím kroužku: Mgr. Janě Bechné,
Mgr. Marceli Buksové a Marušce Mičulkové. Těšíme se na další takové akce, kde se naše děti můžou prezentovat a ukázat co se naučily.
Ivana Tymráková
vedoucí školního klubu

Závěrečná konference k projektu „Prožij svůj život – moderní technika a
nové kompetence usnadňující řešení běžných životních situací“
Ve čtvrtek 27. 11. 2014 jsme se sešli v Domě kultury, abychom slavnostně ukončili a
zhodnotili projekt „Prožij svůj život – moderní technika a nové kompetence usnadňující
řešení běžných životních situací.“ Odpolednem nás provázeli žáci naší školy Kája
Horzinková a Honza Brandejský. Tento projekt se na naší škole realizoval od června šk.
r. 2013- 14. V rámci pěti projektových dní a vyučovacích hodin jsme se seznámili
s různými oblastmi našeho života. Učili jsme se mezi sebou spolupracovat a využívat
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moderní techniku při plnění různých úkolů. Podnikli jsme několik zajímavých výletů nebo
exkurzí. A všichni žáci naší školy měli jedinečnou možnost prožít týden v přírodě
v Beskydech.
Každý z projektových dní byl zaměřen na jiné téma a předcházely jej vždy dvě vyučovací
hodiny v různých přírodovědných předmětech. Zabývali jsme se těmito tématy: Městys,
Rodina, Poodří, Škola a Zdravý životní styl. Zástupci jednotlivých tříd prezentovali své
práce, výsledky nebo koláže, které vytvořili během realizace projektu. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení. Každý žák obdržel publikaci, propisku a
DVD s metodickými materiály, fotkami a videi, která byla na závěr tohoto odpoledne
slavnostně pokřtěna.
Mgr. Jana Bechná
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Továrna Rauppach
Průmyslová revoluce v 19. století se u nás nejvíce projevila v německy mluvících
oblastech. Vznikly desítky různých podniků, ale jen málokterý dosáhl takové proslulosti
jako mlékárna, přesněji sýrárna, Rauppach v Zauchtel dnes Suchdol nad Odrou. Na horním konci městyse její část doposud stojí, nyní obhospodařovaná společností WITRA.
Založena v r. 1872 fungovala původně jako továrna na zpracování ryb. Netypicky
umístěna uprostřed vesnice, brzy začala obyvatelstvu znepříjemňovat život. V prvé řadě
kazila vodu v potoce a to takovou mírou, že
přestala být pitná i pro dobytek. Také historický
moment - jeho první zaznamenané znečištění.
Majitel pan Warhanek, další ze suchdolských podnikatelských veličin, byl nucen tento
provoz opustit a přemístit se na vhodnější místo.
Za nádražím si postavil nejen novou továrnu, ale i
krásný dům, který je dodnes ozdobou obce.
Původní objekt přenechal v r. 1876 svému
synovci Eduardu Rauppachovi. Ten jej vedl dále
jako svůj a s vervou vlastní mládí se pustil do
podnikání. Nezačínal nepřipraven a věděl, co
chce. V dostupných pramenech je líčen jako člověk nesmírně pracovitý a svědomitý. Fakt je, že
téměř z ničeho vybudoval podnik s evropskou pověstí. Sýry Rauppach byl pojem a jejich výrobce
se zařadil mezi přední podnikatele tehdy Rakouska-Uherska a honosil se titulem c. k. dvorní dodavatel.
Narodil se v r. 1849 v Černé u Velkého
Meziříčí, kde byl jeho otec sládkem. Absolvoval
reálné gymnazium ve Vysokém Mýtě a po jeho
ukončení odešel do Bavorska, kde se vyučil
v oboru, tj. vyrábět sýry. Do Suchdolu přišel v r.
1872, ale už o čtyři roky později převzal opuštěný
objekt a začal podnikat.
Zpočátku se jednalo o manufakturu
s několika zaměstnanci. Vše se dělalo ručně. Ale
už v r. 1884 přešel na parní provoz a stal se tak
prvním podnikem v monarchii, který začal vyrábět
sýry továrním způsobem. Je to přesně 130 let.
V r. 1907 byla továrna rozšířena a zařízena tehdy nejmodernější technikou.
A výrobky? Cituji z nekrologu: „Pan Rauppach se zaměřoval především na výrobu sýra značky Imperial, který si svojí jemností brzy získal trhy starého státu a kromě
toho byl ve velkém množství také vyvážen do Německa, Itálie a na Balkán. Díky studiím
ve Francii byla v r. 1908 zahájena výroba francouzských měkkých sýrů jako Camembert,
Brie Neuchateler a dalších druhů a brzy se podařilo rovnocennými produkty vytlačit tyto
drahé zahraniční sýry z tuzemského trhu. Také máslu prvotřídní kvality byla věnována
velká péče. Nízkotučné mléko bylo zužitkováváno k výrobě mléčného mýdla, později
k výrobě kaseinu, který byl používán papírnami a továrnami na nábytek jako lepidlo.
K mlékárně patřila vlastní pila a stolařství, kde se vyráběly bedýnky potřebné
k rozesílání tovaru. Podnik denně zpracovával až 25000 litrů mléka a zaměstnával 60
lidí.
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Eduard Rauppach zemřel 25. 2. 1921. Po jeho smrti vedl továrnu syn Egon a to
až do odsunu v r. 1945.
Podnik vždy dobře prosperoval. Neměl nikdy potíže s odbytem a to i po válce,
kdy byl veden národním správcem Jedličkou. Přesto byla výroba v r. 1948 zrušena a
v rámci celostátní reorganizace sloučena s mlékárnou v Kuníně, stroje demontovány a
odvezeny. Budovy připadly JZD, což byl začátek konce nejen tohoto, ale i dalších objektů v obci.
Pan Eduard Rauppach je pochován na suchdolském katolickém hřbitově. Jeho
náhrobek je jediné, relativně nepoškozené co po něm zbylo a to jen díky tomu, že se
v této části už nesmí pochovávat. Proto nám zůstal nejen krásný pomník úspěšného
podnikatele, ale také vzácná ukázka starého hřbitova z období před sto i více lety.
Anna Dohnalová - Klub přátel Suchdolu n. O.

Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Prosinec r. 1914
Pravidelné zápisy do obecní kroniky skončily odchodem kronikáře na frontu na podzim
1914 a kronika byla dopisována dodatečně až kolem roku 1944.
Listopad 1914. Ženatý, 31 letý železničář Adolf Urbatschek ze Suchdolu č. 79 spadl z
vlaku při jeho náhlém prudkém pohybu a byla mu při tom nad kotníkem přejeta levá noha.
10. listopadu 1914 bylo v obci ubytováno 851 mužů domobrany 13. pěšího pluku, z nichž
490 bylo ubytováno v budově národní školy, jedná se o budovu dnešního AGROSUMAKu. Také rodinní příslušníci ubytovaného mužstva bydleli ve škole. Ubytování skončilo
19. prosince 1914. V této době se ve škole nekonalo vyučování.
3. prosince 1914 odvod mužů domobrany ročníky 1878 - 1890.
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky "Gedenkbuch"str.326 - D.Říčan
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Třetí adventní neděle 17. prosince 1944
Je tomu již 70 let, kdy se na Moravě a ve Slezsku rozezněly hlasité sirény, ohlašující
přílet amerických bombardérů a doprovodných stíhaček, směřujících do hornoslezské
oblasti dnešního Polska, kde se tehdy nacházely vojensky strategické cíle – rafinérie,
vyrábějící syntetický benzín, pohonnou hmotu tak životně důležitou pro nacistické
Německo a jeho válečnou mašinérii. Tzv. „Bitva o benzín“ byla zahájena již v létě roku
1944, a to 7. července prvním útokem těžkých bombardérů 15. letecké armády USA,
startujících z leteckých základen v jižní Itálii. Od tohoto dne se místní obyvatelstvo
setkávalo se zvukem sirén stále častěji. Mohutný hukot leteckých motorů a formace
letadel, zanechávající na obloze kondenzační čáry ze spalin motorů, shazování rušivých
staniolových pásků, přídavných nádrží, to je to, co se většině dosud žijících pamětníků
vrylo do paměti. Někteří z nich na vlastní kůži pocítili účinky bombardování či střelby z
palubních zbraní. Do konce roku je útoků na oblast Horního Slezska celkem 18. Při té
příležitosti byla cílem bombardování i další města, jako např. Ostrava, Přerov, Zlín, Brno,
ale i desítky dalších míst včetně Suchdolu n.O. (22.8.1944).
Vraťme se však k neděli 17.12.1944. Toho dne se brzo ráno z italských letišť těžce
odlepilo od země celkem 527 plně naložených bombardérů B-24 a B-17 a 300
doprovodných stíhacích letounů P-51 a P-38 a ve výšce okolo 9000 m dále směřovaly
přes naše území ke svému cíli. Nad „Blechhammer-Nord“ mířilo 191 Fortesssů B-17 od
5. BW, nad „Blechhammer-Sűd“ pak 105 Liberatorů B-24 od 55. BW a nad „Odertal“
dalších 231 Liberatorů od 49. a 304. BW. Chránilo je při tom 93 stíhacích Lightningů P38 a 207 Mustangů P-51 od 305. a 306. FW.
Jakmile byly mohutné svazy amerických letadel zachyceny německými radiolokátory
„Freya“ na Istrijském poloostrově, spustili Němci poplach. Kolem 10.45 hod. vyslali vstříc
americkým bombardérům kompletní elitní stíhací eskadru JG-300 „Wilde Sau“, určenou
původně k obraně Berlína. Její jednotlivé části, vyzbrojené stíhacími stroji Focke-Wulf
FW 190A a Messerschmitt Bf 109G, odstartovaly z letišť Jűterborg, Borkheide, Löbnitz
a Reinsdorf nedaleko Berlína. Celkem se do vzduchu vzneslo asi 100 stíhaček
německé Luftwaffe.
Toho dne panuje nad naším krajem hustá mlha a poklidná atmosféra blížících se Vánoc.
Před polednem se však náhle ozývají nervy drásající varovné signály sirén a zanedlouho
na to nastává opravdové peklo na nebi. Němci zaútočili s mimořádnou agresivitou přímo
do sestavy Liberatorů a doslova je začali masakrovat ve velkém. Těžce opancéřované
FW 190A pronikaly hustou obrannou palbou bombardérů a dosud pevné americké boxy
se začaly postupně rozpadat. Lehčí Messerschmitty Bf 109G zasáhly do boje o něco
později útokem shora. I ty vykonaly v následné řeži své.
Nahoře je jen slyšet divoký řev leteckých motorů hnaných do maximálních otáček,
výbuchy a rachot palubních zbraní. Zbloudilé střely začínají rozrývat zem. Lidé se
kvapně snaží najít úkryty. Z mlhavého příkrovu padá množství vystřelených nábojnic,
části z letadel, ale i první zasažená a hořící letadla, která s ohlušujícími výbuchy
dopadají na zem a boří se hluboko do zmrzlé půdy. V jejich troskách zůstávají mrtví letci,
ti šťastnější, kterým se podařilo vyskočit na padácích, se pomalu snášejí k zemi.
Nelítostný letecký boj však pokračuje.
Konec tomuto krvavému masakru učinil až zákrok amerických stíhačů, kteří dorazili na
místo střetnutí s mírným zpožděním. Drtivá přesila Lightningů a Mustangů však
způsobuje rozhodující zvrat v tomto utkání. Američané tak nakonec vystavili Němcům
zdrcující účet, dosud největší v historii letecké války nad naším územím:
53 zničených a poškozených stíhacích strojů, 19 pilotů Luftwaffe zahynulo a
dalších 6 bylo zraněno. Některé ze ztrát letadel byly způsobeny technickými závadami,
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především pak nedostatkem paliva, neboť Němci startovali z poměrně vzdálených
základen a řada z nich musela hledat za nepříznivého počasí místo k nouzovému
přistání. Někteří tento problém vyřešili po svém - seskokem na padáku.
Americké ztráty toho dne činily celkem 27 strojů (způsobené stíhači, protiletadlovým
dělostřelectvem a poruchami) z toho 10 letadel dopadlo na moravskou zem u Palačova,
Kozlova, v Troubkách, u Kokor, v Olomouci - Neředíně, Libině, Rokytnici, Václavově a
jinde. Další stroje dopadly na území Polska, Slovenska, Maďarska a Jugoslávie. Celkem
zahynulo 63 amerických letců a dalších 114 padlo do zajetí. Letecký boj si vyžádal
na obou stranách totální ztrátu 80 letadel a 82 životů letců. Dodnes nebyly všechny
havárie letadel a osudy jejich letců objasněny. Tato bitva se stala vůbec největším leteckým střetnutím nad naším územím a tento den se zapsal do historie jako „Krvavá neděle“.

V rámci vzpomínkových akcí, konaných k 70. výročí této velké letecké bitvy, byla mimo
jiné otevřena výstava v přerovském muzeu pod názvem „Zkáza z nebe“. Její vernisáže
se účastnili jako hosté i jedni z posledních přímých účastníků tohoto krvavého střetnutí –
američtí letci. V pátek 21. 11. 2014 jsme byli v Suchdole n. O. poctěni vzácnou návštěvou. Naše muzeum navštívil poslední žijící člen osádky jednoho ze sestřelených bombardérů B-24 Liberator (B-24J-5-DT sériové číslo 42-51322 s označením „66“, náležející k 767. peruti 461. skupiny 49. bombardovacího křídla 15. USAAF), který toho osudného dne havaroval po zásazích nepřítele na území Maďarska - přední střelec Sgt.
Hjalmar. O. Johansson (89 let). Doprovázel ho i jeho mladší přítel - syn palubního mechanika z tehož stroje Cpl. Gue V. Bossa – pan Alex Boss.
Tito boys tehdy měli velké štěstí - všem 10 členům jejich osádky se podařilo poškozený
stroj opustit postupně na padácích. Mnozí z jejich kamarádů z ostatních strojů však takové štěstí neměli… všude umírali lidé, Američané, Němci, a po explozích bomb vojáci i
civilisté.
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S velkým zájmem jsme si vyslechli tzv. „z první ruky“ konkrétní příběhy a osudy válečných letců - veteránů.
Prohlídka letecké expozice, trosky konkrétních
strojů ze 17. 12. 1944 a
vystavené osobní věci
letců celé toto setkání jen
umocnily. Dobové dokumenty a fotografie, odhodlání a odvaha bojovat,
vzpomínky a zážitky lidí,
které se navždy vryjí do
paměti…
17. 12. 1944 jejich osádka letěla svoji první operační misi, přežila soustředěný německý útok
nad Moravou a nad Odertálem svrhla svůj smrtonosný náklad. Po odhozu bomb však
letadlo dostalo zásah z protiletadlového děla. Střepiny granátu poškodily dva motory. Se
ztrátou výšky i rychlosti se letoun propadal za formací a velitel letadla 1/Lt. Lang se rozhodl přistát v Maďarsku na území
již ovládaném Rudou armádou.
Otočil tedy na východ, avšak záhy po manévru byl letoun napaden snad omylem sovětskými
stíhači. Bombardér se zřítil u
města Dunaföldvár. Poslední z
členů osádky vyskočili nad maďarsko – rakouskou hranicí.
Přední střelec Sgt. Johansson
padl do německého zajetí a palubní mechanik Cpl. Boss se
snesl na území ovládané Sověty.
Oba dva byli podrobeni následnému výslechu. Sgt. Hjalmar O.
Johansonn již strávil zbytek války
v zajateckých táborech na území Říše, kde se i dočkal jejího konce. Mechanik Cpl. Gue
V. Boss se strastiplnou cestou dostal zpět do Itálie, kde opět nasedl do bombardéru a
účastnil se dalších bojových letů proti Hitlerovu Německu.

Slyšet osobní svědectví 89 letého válečného letce bylo příležitostí, kterou jsme měli
možná již naposledy. Přátelské setkání, velká úcta a velké poděkování těm, kteří neváhali a šli dobrovolně do války, aby bojovali s nasazením vlastního života za svobodu
druhých národů.
I naše svoboda, kterou dnes mnozí berou jako naprostou samozřejmost, byla
v minulosti zaplacena krví miliónů lidí – vojáků i civilistů. Nezapomínejme!
Vojenská sekce Klubu přátel Suchdolu nad Odrou
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Házená–sezóna 2014/2015 – podzimní část
Muži: hrají Moravskoslezskou ligu, hrajícím trenérem je Svoboda Zbyněk. Ženy se do
soutěže v této sezóně již nepřihlásily pro nedostatek hráček.
Výsledky:
Suchdol n.O.–
Klimkovice
26 : 8
Krmelín
24 : 26
Nový Jičín
30 : 22
Orlová A
22 : 28
Trnávka
32 : 20
Třinec
20 : 14
Paskov
25 : 28
Orlová B
33 : 18
Branky celkem:
Šimsa 59, Zdráhal 43, Slováček 28, Sikora 27, Kutěj 21, Svoboda Z. 13, Pitrun 7,
Brynecký 6, Dostál J. 5, Opěla 3
Sestava:
Jiřík R.(B), Valík D. (B), Brynecký M., Dostál J., Kutěj R., Lošák M., Opěla J., Pitrun M.,
Sikora D., Slováček P., Svoboda Z., Šimsa J., Zdráhal J., Žitník T.
Tabulka:
1 Sokol Krmelín
2. TJ Trnávka
3. Meteor Orlová A
4. TJ Loko Suchdol n.O.
5. KH Orel Paskov
6. TJ Klimkovice
7. TJ Nový Jičín
8. TJ TŽ Třinec
9. Meteor Orlová B

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
6
5
4
2
2
2
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
2
2
3
3
5
6
6
8

258 : 167
241 : 164
214 : 185
212 : 164
252 : 219
150 : 199
205 : 206
161 : 210
116 : 295

16
12
12
10
9
5
4
4
0

Na domácím hřišti jsme porazili Klimkovice, Nový Jičín, Trnávku (loni hrála druhou ligu) a
prohráli s vedoucím celkem Krmelínem. Venku jsme porazili Třinec a Orlovou B a prohráli s Paskovem a Orlovou A. Spolu s Trnávkou máme nejlepší obranu, v útoku jsme již
méně úspěšní neproměňováním šancí.
Náš nejlepší střelec Jan Šimsa je ve střelecké soutěži MS ligy na 4. místě a s 21 proměněnými sedmičkami je v tabulce střelců sedmimetrových hodů na 1. místě.
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Oddíl házené zve děti z mateřské školy, 1. a 2. třídy základní
školy, kteří mají zájem o házenou, aby přišly na trénink, který
probíhá každou středu od 16°° do 17°° hodin v nové tělocvičně základní školy.
ˇ
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Kalendář akcí WESTERN KLUBU o.s. na rok 2015
25. 1. 2015 Vyhlášení výtvarné soutěže - Téma Indiáni a jejích tradice
V rámci VI. ročníku dětské soutěže WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ
Sobota 21. 3. 2015 od 20.00 hodin – Dům kultury
Tradiční Josefovský country bál
Pátek 1.5. 2015 od 11 hodin
6. Jarní vyjížďka - Oderskými vrchy
WESTERNOVÁ BURZA „prodej co nepotřebuješ - kup, co se ti hodí“
Sobota 23.5.2015 – Dům kultury
- od 20 hod. VZPOMÍNKA NA KOVBOJE
a promítáním DVD z 30.výročí Pony Expressu
Sobota 6. 6. 2015 od 14 hodin - Dům kultury
WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN Výstava s vyhodnocením dětské soutěže VI. ročníku
výtvarné soutěže Western a Koně očima dětí a zábavně-soutěžní westernové odpoledne
pro děti – Indiánskou stezkou
Pátek 17. 7. 2015 od 18. hodin - Sokolák
5.ROČNÍK – SUCHDOLSKÁHO COUNTRY FESTU
Sobota 18. 7. 2015 od 13. hodin - Sokolák
5. ROČNÍK - SUCHDOLSKÝ COUNTRY FEST
Sobota 15. 8. 2015 od 12 hodin - Sokolák
31. výročí PONY EXPRESSU a 4. ročník Westernových závodů s dostihem na čtvrt
míle s westernovým programem a country večerem
Sobota 22.8.2014 3 - 04.00 hod.
předávka pošty Pony Express směr Polsko - Sokolák
Sobota 17. 10. 2015 od 11 hodin
Tradiční Hubertova jízda
WESTERNOVÁ BURZA „prodej co nepotřebuješ - kup, co se ti hodí“
Neděle 27. 12. 2015
Neorganizovaná - Štěpánská vyjížďka nebo vycházka na Stříbrné jezírko.
Cíl ve 13 hodin na jezírku.
www.westernklub.cz
www.suchdolskycountryfest.cz
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TAM TAMY Z BARTON CITY
Vzhledem k tomu, že jsem poslední dobou často tázán na to, co bude dále
s restaurací ZLATÝ DŮL, uvádím pro objasnění tyto stručné informace:
Rok 2015 bude pro restauraci a bowling rokem některých změn. První
změnou je, že po letech pronájmů tohoto zařízení, bude celý objekt provozovat opět firma BARTON.
Prostory původní restaurace (za hlavním vstupem vpravo) budou sloužit
v týdnu přes obědy jako nekuřácká jídelna, odpoledne potom již pro hry
kulečník a ping pong.
V Nonstopu vyměníme dřevěné lavice a stoly za čalouněné židle a kulaté stoly (a jeden karbanický). Televize s úhlopříčkou 107 cm bude nahrazena novou televizí s úhlopříčkou 140 cm. Tím se zkvalitní sledování
sportovních přenosů až tak, že kromě kopacího míče půjde vidět i puk,
tedy v případě, že se bude hrát hokej. V Nonstopu bude také umístěna
nasvícená prosklená chladící vitrína, ve které budou vystavené nabízené
pochutiny (nakládaný hermelín, utopenec, chléb s tvarůžky, atd.).
Další velkou změnou je, že do provozu Nonstopu, který bývá často příliš
zakouřen, bude nainstalována velkokapacitní výkonná čistička vzduchu.
Ta kromě stávající ventilace kouře ven, přispěje k výraznému zlepšení
kvality vzduchu v tomto prostoru. Naopak prostory bowlingu, sálu a
krbovky Mexiko budou zcela nekuřácké, kuřácká sekce bude venku
při vstupu pod stříškou. Sál, který slouží především ke konání společenských a soukromých akcí, bude zpátky obložen do dřeva. Pro příjemnější
posezení bude sál vybaven dřevěnými polstrovanými křesílky.
Do repertoáru kuchyně postupně zařadíme i pořádání víkendových zvěřinových hodů. Na podzim 2015 odstartuje I. Ročník amatérské bowlingové ligy tříčlenných družstev, která se bude hrát přes zimu až do jara 2016.
Bližší info o pravidlech a možnosti se přihlásit oznámím v některém dalším TAM TAMU.
Bowling se otevírá ve středu 14. ledna 2015 a bude otevřen každý den
od 14.00 hodin (středa až neděle).
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Máte štěstí……tento ústřižek Vás opravňuje k jedné hodině hry
BOWLING za servisní poplatek 50,- Kč ve dnech ST, ČT, NE
v období od 18. 1. – 15. 3. 2015 po předchozím zablokování termínu
na tel. 556 736 381.
Pf. 2015 „Ať koule lítají a kuželky padají…..“ přeje Mojmír Bartoň
=====================zde ustřihněte =====================
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK 2015
Ve čtvrtek 1. ledna 2015 v prostorech NONSTOPU v BARTON CITY
přivítáme NOVÝ ROK 2015. Pro dobrou náladu k poslechu a zpěvu hraje hudební seskupení GZM („GDO ZROVNA MŮŽE“), což znamená, že
každý se může přidat (s nástrojem i bez).
Otevřeno je od 15.00 hodin a hromadný přípitek na účet podniku proběhne v 16.00 hodin. Akce je koncipována tak, že by neměl nastat ani hlad
ani žízeň ani nuda. Pokud máte zájem se této besídky zúčastnit a mít jistý
stůl, proveďte si osobně rezervaci v NONSTOPU.
Na společné vykročení do roku 2015 se těší
přátelé BARTON CITY

Přeji všem svým klientům krásné a spokojené Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Jarmila Stebelová, pedikérka
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SRPŠ při ZŠ v Suchdole nad Odrou
pořádá v Klubu Kultury

Dne 26.12.2014 od 20.30 hod.

Štěpánskou zábavu
Přijďte se pobavit a zatančit si
Hraje: Miroslav Rešl

Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé
vstupné 60,- Kč
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VÝZVA OBČANŮM – KANALIZACE – vyvarujte se vhazování vláknitého materiálu

Stále častěji se opakují případy poruchy na centrální čistírně odpadních vod
(ČOV), které jsou způsobeny tím, že potrubím spolu se splaškovou vodou přitéká i odpad, který dokáže ucpat čerpadla.
Pro vysvětlení několik zjednodušených technických údajů: splašky z celého
městyse jsou stokovou sítí přivedeny až na centrální ČOV, kde vtékají do
vstupní čerpací stanice, což je velká podzemní nádrž, na jejímž vyspádovaném
dně se nacházejí tři čerpadla s velkou průchodností – jsou schopna přečerpat
nečistoty až do velikosti 5,5 cm. Většina těchto nečistot se k nim ale vůbec nedostane, protože jsou zachyceny hned na vstupu do česlicového koše. To je
nádoba, jejíž stěny tvoří hustá mříž. Česlicový koš obsluha ČOV pravidelně vytahuje a vyhrábne z něj zachycené nejhrubší nečistoty. K čerpadlům se tedy
dostanou pouze nečistoty menšího rozměru, které čerpadla jsou schopna zpracovat a spolu s odpadní vodou přečerpat dále do dalších stupňů čištění.
A tady je právě kámen úrazu. Pokud se do systému dostanou nečistoty typu
vláken, které se nerozpadnou, namotají se na hřídele čerpadel, ucpou je a čerpadlo musí být odstaveno. Následně je musí obsluha vytáhnout, rozebrat a vyčistit. To většinou není vůbec jednoduché, protože čerpadla při svém velkém
výkonu dokáží „ucpávku“ dokonale utáhnout a je velice pracné ji sundávat, nehledě k tomu, že se jedná o materiál kontaminovaný fekáliemi a není to nikterak
příjemná práce.
Přitom by stačilo tak málo – trocha uvažování, zdravého rozumu a uvědomělosti
na samém počátku, tedy v domácnostech a firmách na kanalizaci napojených.
Do splaškové kanalizace vypouštět jen to, co tam patří (a co se dokáže ještě po
trase do ČOV spolehlivě rozpadnout – typicky toaletní papír). Dát si pozor, aby
do záchodu omylem se splaškovou vodou nevypadl také hadr, dámy aby do
klozetu nevhazovaly své hygienické potřeby, mechanická antikoncepce po použití rovněž nepatří do WC, ale do odpadkového koše. Neočekávaný problém
vyvstal, když se na trhu objevily vlhčené ubrousky, které s oblibou používají
např. rodiče malých dětí k utření zadku. Tento ubrousek je typickým materiálem, který se nerozpadne, projde mezerou v česlicovém koši, a protože je jemný, namotá se na hřídel čerpadla a ubrousky postupně čerpadlo ucpou.
Opakované čištění čerpadel zbytečně zvyšuje náklady na provoz nejen ČOV,
ale i dvou čerpacích stanic, které se nacházejí na trase (Za Nádražím za Zlatým
dolem M. Bartoně a u autobusové zastávky „Podjezd“).
Pokud někdo na kanalizaci napojen být nemohl a je nucen fekálním vozem odvážet splašky na ČOV, týká se ho výzva také, protože i dovezené vody jdou
obdobnými česlemi k čerpadlu stejného typu, jaká jsou ve vstupní čerpací stanici.
Apelujeme na všechny, aby do splaškové kanalizace nevhazovali pevné
nečistoty a zejména textilie, provazy a další materiál povahy vláken.
Děkujeme za pochopení.
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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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