Snímek, pořízený dopoledne 12. ledna 2015, ukazuje kletenskou přehradu, jak
jsme ji neviděli už déle než rok – napuštěnou vodou. K dosažení vyfotografovaného stavu hladiny postačily pouhé tři dny od uzavření výústi.
Přehrada však nemohla zůstat napuštěná, důvodem je potřeba odstranit zjištěnou malou závadu na technickém zařízení výústního objektu, tuto závadu nelze
bohužel odstranit, je-li v nádrži voda. Stejný den proto začalo opětovné vypouštění přehrady, které trvalo osm dní.
Po opravě bude přehrada opět napuštěna, budou nasazeny ryby a v létě se můžeme těšit na koupání.

Kalendárium městyse
11.12. Jednání na vodoprávním úřadě ve věci likvidace splaškových odpadních
vod na Kletném.
13.12. Výroční členská schůze místní základní kynologické organizace.
13.12. Vyhodnocení činnosti za rok 2014 – Western klub.
14.12. Třetí adventní koncert v evangelickém kostele.
16.12. Jednání s katolickým farářem P. Lad. Stanečkou o spolupráci v roce
2015.
16.12. Jednání s projektantem k zadání vypracování studie – varianty odkanalizování Kletného.
17.12. Konalo se 2. zasedání zastupitelstva městyse.
18.12. Jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří.
18.12. Jednání valné hromady zaps. spolku Místní akční skupiny Regionu Poodří.
18.12. Společné jednání představenstva a dozorčí rady akc. spol. ASOMPO.
19.12. Region Poodří pořádal v Bartošovicích konzultační den pro účetní obcí
na téma aktuálních otázek účtování obcí.
20.12. Tradiční předvánoční koncert Skřivánků a jejich hostů v evangelickém
kostele.
21.12. Čtvrtý adventní koncert v evangelickém kostele.
22.12. Pročištěn propustek pod hlavní silnicí na Kletném poblíž trafostanice,
hrozilo přetékání přes komunikaci a tvorba ledu na vozovce.
27.12. Vánoční turnaj v nohejbale trojic v nové tělocvičně ZŠ.
28.12. Memoriál Karla Kukola – turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů
ve staré tělocvičně ZŠ.
06.01. Podepsána veřejnoprávní smlouva s Městem Novým Jičínem, zmocňující městský úřad v Novém Jičíně k projednávání přestupků, spáchaných
na území Suchdolu a Kletného.
07.01. Jednání s ředitelem HZS v N. Jičíně T. Klosem o možnosti získání novější automobilové cisterny v rámci programu předávání použitých vozidel od profesionálních jednotek dobrovolným hasičům.
09.01. Po rekonstrukci hráze přehrady byla tento den uzavřena výusť a začalo
napouštění přehrady. Během manipulace byla zjištěna netěsnost
na šoupátku a kvůli potřebnému přetěsnění bude přehrada po kontrole
sond v hrázi opět vypuštěna.
12.01. Po naplnění přehrady zhruba do úrovně r. 2012 a po kontrole sond začalo opětovné vypouštění přehrady.
12.01. Konala se poslední schůze školské rady v dosavadním složení, členům
rady, kteří končí, za vykonanou práci poděkovali starosta a ředitel ZŠ.
14.01. Jednání s dodavatelem stavby kanalizace a ČOV, společností INSTA
CZ, o odstranění několika problémů na ČOV v rámci záruky na dílo.
15.01. Zástupce městyse a penzionu se zúčastnili veletrhu Regiontour v Brně
k načerpání informací a novinek v oblasti cestovního ruchu.
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Rada městyse informuje
Ve středu 7. ledna 2015 proběhla 3. schůze rady městyse a projednala tyto záležitosti:
zabývala se bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních smluv nájemníkům v bytech v majetku městyse a projednala tři nabídky na rekonstrukci bytu 1+1
v majetku městyse a vybrala zhotovitele zakázky.
Rada schválila Kupní smlouvu se společností Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá na odběr
posypového materiálu na zimní údržbu. Dále schválila zadání vypracování studie odkanalizování Kletného dle předložené cenové nabídky. Rada po projednání dále schválila
sazebník náhrad za zřízení věcných břemen a práva stavby pro žadatele o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku městyse. Rada dále schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná se o umístění a provozování distribuční soustavy – kabelové vedení VN na hranici pozemku parc. č. 411, 441/1 a 441/2
v k .ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
Dále se rada zabývala finanční problematikou, kdy schválila rozpočtové opatření,
v souladu s usnesením zastupitelstva městyse, které zmocnilo radu městyse k přijetí rozpočtového opatření R22.
Na závěr starosta informoval o možnosti čerpání dotace z rozpočtu KÚ MSK na údržbu
válečných hrobů, kdy městys má zájem požádat o dotaci na rekonstrukci pietního místa
na katolickém hřbitově (47 umučených vězňů z transportu smrti z ledna 1945) a pořízení
pamětní desky se jmény padlých sovětských vojáků k pomníku padlých (v parku u Pametu). Starosta informoval o jednání s ředitelem HZS Nový Jičín, jedná se o možnost bezúplatného převodu hasičského vozidla včetně vybavení suchdolské jednotce požární
ochrany. Starosta dále informoval o nabídce na zpracování nového pasportu komunikací
pro vícero obcí Regionu Poodří (hromadná sleva) s tím, že stávající pasport z r. 2002 není již zcela aktuální a provedení neodpovídá dnešním požadavkům.
Rada městyse

Upozornění k napojení domů na splaškovou kanalizaci
Městys jako správce a provozovatel splaškové kanalizace v Suchdole provedl podrobnou
kontrolu napojenosti původců splaškových odpadních vod na kanalizaci. Potěšitelnou
zprávou je, že až na několik málo výjimek se všichni, kteří mají technickou možnost napojení, také skutečně napojili. Všem těmto lidem bychom rádi poděkovali za jejich přístup a
za to, že jim záleží na tom, aby v potoce netekly splašky, ale čistá voda.
Majitelé domů, kteří napojeni dosud nebyli, ačkoli neexistuje žádná technická překážka,
která by jim v napojení bránila, byli písemně vyzváni, aby se okamžitě napojili, případně
prokázali, jakým způsobem likvidují splaškové odpadní vody, vznikající v jejich nemovitostech. Část z takto oslovených majitelů skutečně k napojení po výzvě přistoupila.
Vůči původcům splaškových vod, kteří na výzvu nereagovali a jejich nemovitosti na kanalizaci napojeny nejsou, bude městys postupovat dále podle zákona ve spolupráci
s orgány ochrany životního prostředí a hříšníci mohou očekávat kontroly a další následné
kroky, pokud se prokáže případné nezákonné jednání. Nejjednodušší cesta, jak se tomu
vyhnout a nepůsobit si zbytečné problémy, je zajít na úřad městyse, dohodnout se o připojení na kanalizaci a co nejrychleji přípojku vybudovat.
Zároveň upozorňujeme, že městys kontroluje i to, zda nejsou do splaškové kanalizace
vypouštěny i dešťové vody. Také toto jednání je nepřípustné a je důvodem k sankcím ze
strany provozovatele.
Ing. Richard Ehler
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci lednu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kučerová Marie
Klabanová Marie
Kurečka František
Segeťová Alžběta
Opělová Jarmila
Kukolová Marie
Šrámek Josef
Javůrková Ludmila
Šrámková Marie
Hansová Jarmila
Zbranková Jana

Matoušek Jiří
Bartošík Jan
Dýčka Josef
Lažková Vlasta
Pavelka Zdeněk
Káňová Danuše
Barošová Anna
Volková Josefa
Polášek Josef
Přecechtělová Jiřina

1. února 2015 vzpomeneme 2. smutné výročí od úmrtí paní
Jany Podhajské.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Přítel Petr s celou rodinou

Milí příznivci adventních koncertů a akcí, konaných v evangelickém kostele!
Přejeme vám jménem svým i všech členů evangelického sboru v Suchdole nad
Odrou k letošnímu roku 2015 hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého mírou vrchovatou. S Boží pomocí zvládneme všechna úskalí v našich životech.
Zachovejte nám vaši přízeň, všichni jste srdečně zváni do prostor našeho kostela.
Na další setkávání s vámi všemi se těší
farář Vladimír Pír
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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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Informace Klubu kultury

Klub kultury městyse Suchdol nad Odrou zve všechny děti
na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
8. 3. 2015 od 15:00 hod v DKT
Program:

agentura LENA

Vstupné: masky zdarma
děti 20,- Kč
dospělí 40,- Kč

Klub kultury připravuje:

Odvaž se

Amatérská přehlídka dovedností.
Nejen dětí, ale i dospělých. Prostě všech, co se chtějí odvázat a odváží se vystoupit
před publikem.
Kdy?: pátek 27. března 2015 v 18:00 hod
Přihlásit se můžete osobně v DKT, nebo na tel. pevná linka: 556736317, mobil:
731467643
nebo napsat email: klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz

Koštování
aneb soutěž o nejlepší slivovici, hruškovici a jabkovici.
V pátek 10. dubna 2015 od 19:00 hod v Klubu kultury
Vzorky je opravdu nutné přinést do DKT (nebude-li otevřeno, tak na úřad městyse)
aspoň 3 dny předem!!!
Vzorek musí mít alespoň 2 dcl, musí být označen, o jakou pálenku se jedná a opatřen
jménem soutěžícího, který má trvalé bydliště v Suchdole nad Odrou.
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Keramika
Přijďte si vytvořit keramickou drobnost na váš velikonoční nebo jarní stůl.
Každou středu od 16:00 – 20 :00 hod do keramické dílny v ZŠ (vchod zezadu u nové
tělocvičny)
Se vším vám rádi pomůžeme, poradíme. S sebou pracovní oděv.
Vstupné 70,- Kč + hlína (15,- Kč /1 kg)
V ceně je pronájem místnosti, pece, elektrika, pomůcky, glazury.

TANEČNÍ KURZ
Pro žáky ZŠ a studenty bude zahájen
dne 26. 2. 2015 v 16.30 hodin v DKT Suchdol nad Odrou
Taneční mistr Vlastimil Tumpach s partnerkou z Hranic
Cena kurzu: 400 Kč pro žáky ZŠ, 600 Kč pro studenty
a ostatní mladé zájemce
Těšíme se na Vás, za Občanské sdružení SRPŠ při ZŠ a MŠ
Suchdol nad Odrou Ivana Kabeláčová tel: : 776 048 318

Vážení občané, máte možnost si zakoupit stolní kalendář
na rok 2015 z akcí dětí ze Základní školy a Mateřské školy
v Suchdole nad Odrou. Kalendáře jsou k zakoupení na sekretariátě ZŠ Suchdol nad Odrou, cena kalendáře je 50,- Kč.
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Informace o ASOMPO a.s.
Vážení občané.
Dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost ASOMPO a.s., ve
které je i vaše město/obec akcionářem.
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového Jičína sahá až do r. 1991,
kdy se celkem 56 zakládajících obcí a měst bývalého okresu Nový Jičín dohodlo na vybudování zabezpečené skládky za účelem ekologického ukládání komunálního odpadu
z domácností a firem v okrese Nový Jičín. Téhož roku obce a města spolu založily Zájmové sdružení obcí a měst pro likvidaci odpadů – SOMPO. Uvedené subjekty se na prvotní rozjezd firmy složily, a to dle počtu obyvatel částkou 200,- Kč na 1 obyvatele. Tím
byl vytvořen základní kapitál důležitý pro zahájení činnosti firmy a s pomocí státní dotace
i výstavby řízené skládky v Životicích u Nového Jičína. Základ pro vznik jedinečné firmy
v rámci okresu byl položen. Od doby vzniku uplynula spousta let, některé obce nebo
města společnost opustily. Všem obcím a městům byly po čase vráceny veškeré počáteční vklady a od této doby obce nepřispívají ani nedotují nejen chod firmy, ale ani její
rozvoj nebo rozšíření, ba naopak, využívají její služby včetně finanční podpory.
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová společnost ASOMPO.
Tato společnost poté od 1. 1. 2002 převzala veškeré podnikatelské aktivity Zájmového
sdružení SOMPO.
A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala?
Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice a téměř
všechny komunální odpady z Novojičínska se začaly ukládat na uvedené skládce. Od r.
2004 zahájila firma zpracování skládkového plynu vznikajícího z uložených odpadů, a to
formou výroby a následného prodeje elektrické energie do sítě ČEZ. Odpadním teplem
vznikajícím při výrobě elektrické energie firma započala vytápět veškeré objekty
v administrativní budově v areálu skládky, a později sušit řezivo a obchodovat s ním.
Další službou pro akcionáře byl od r. 2007 sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
(hnědé kontejnery).
Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech a aktivitách, které
jsou přímo směrovány do daných obcí a měst. Díky dobrému hospodaření např. každoročně je možná výplata dividend, pořízení tašek na třídění odpadů v domácnostech a
další aktivity ve prospěch obcí. Každoročně se v konečném součtu a profitu obcím zhodnocují akcie cca 20 – 22 %, což není opravdu málo. Tento profit je také do obcí a měst
vždy rozdělen.
Děkujeme tímto vedení vaší obce/města, že nám umožnilo krátce představit akciovou
společnost ASOMPO. Tímto si vás - hlavně školy, neziskové organizace, spolky a členy
zastupitelstva – dovolujeme srdečně pozvat na prohlídku areálu firmy v Životicích u Nového Jičína. Předchozí domluva je vhodná.
Představenstvo ASOMPO, a.s.
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Průjezd transportu smrti Suchdolem 19. ledna 1945
Na hlavním nástupišti nádraží v Suchdole n.O. upoutává pozornost veliká pamětní
deska. Čekající cestující se před ní zastavují a čtou, že 19. 1. 1945 bylo do kolejiště tohoto nádraží z transportu smrti vyhozeno 47 neznámých vězňů různých národností.
Přesto tato slova nejsou schopna vyjádřit, co hrůzy a utrpení se za tímto textem skrývá.
Citujme tedy alespoň několik míst z pětistránkové zprávy Rudolfa Rybky z Kyjovic,
který vše přežil:
…Dne 17. ledna 1945 nastoupili všichni vězni koncentračního tábora Osvětim jako obvykle na nástupiště, seřadili se dle pracovních skupin a měli vyjíti na svá pracoviště.
Z dálky bylo slyšeti dělostřelectvo. My již dobře věděli, že Rusové protrhli frontu za Krakovem a že naše dny v tomto táboře hrůzy jsou sečteny. Přes bránu tábora vypochodovaly již první skupiny, když najednou ustala hudba, která hrála denně při nástupu do práce. A v tom do tábora přijel velitel Schwarc, nařídil rozdati vše mezi vězně mimo poživatiny. Museli jsme zpět do dřevěných baráků, vzíti pokrývky a takto připraveni jsme čekali
ovšem s obavou, co bude dále. Krátce před polednem museli jsme zase nastoupit do
pracovních skupin a pochodovat do práce. Polední polévku jsme již neobdrželi, protože
v kuchyni se již nevařilo. Hladoví a zklamaní museli jsme znovu pracovat, ačkoliv dělostřelectvo bylo velmi dobře slyšeti a my jsme neztráceli naději. Když jsme tento den večer přišli zpět do tábora, každý kdo byl nemocen, mohl se hlásit v tak zvané nemocnici.
Zdraví, že příští den opustí tábor. Každý z nás vzal sobě všechno, co mohl vzíti, k tomu
jsme obdrželi každý jeden chleba. Příští den ve dvě hodiny odpoledne, jsme všichni nastoupili za silného mrazu a vždy po stovkách jsme opouštěli po dlouhém věznění koncentrační tábor Osvětim. Každou stovku vězňů doprovázelo osm, po zuby ozbrojených
esesáků, kteří sebou vlekli vše, co si kdo který uloupil. Pochodovali jsme přes město
Osvětim chatrně oblečení, ponožky nebo onuce měli jen jedinci, boty – pokud se to dalo
tak nazvat – s dřevěnou podrážkou, tvrdé a tyto odíraly nohy do krve. Esesáci vlekli sebou veliká zavazadla, s ničím se nechtěli rozloučit, a proto byli brzo unavení, u nás vězňů, to nevypadalo jinak. Hladoví, promrzlí jsme pochodovali směrem na Nikolaj, kde
jsme dorazili ráno. Cestou jsme slyšeli nepřetržitě střílet. Přitěžující balíky, jako pokrývky, jsme cestou zahazovali. Když někdo uklouznul, nebo vystoupil z řady chtěje si opravit
botu, byl zastřelen, nebo ubit pažbou pušky. První noc jsme skoro všichni pochodovali
dosti dobře, ačkoliv nás bylo mnoho zastřeleno. Mrtvoly zůstaly ležeti ve sněhu u pokraje
cesty…
…již třetí den bez jídla, promrzlí, museli jsme utíkat mezi dvěma řadama esesáků a tito
vybírali, kdo půjde dále a kdo tam musí zůstat. Každý chtěl být zdravý, a proto utíkal.
Zůstati, znamenalo být zastřelen. Kdo nemohl, musel mezi dva baráky, kde stálo již asi
500, mnoho leželo na zemi a umíralo. V tento den večer obdrželi jsme zase po dlouhé
době asi 10dkg chleba. Kolem čtvrté hodiny ráno nastal povyk, že pojedeme dále vlakem. Strašná podívaná byla, když jsme opouštěli tábor, na spousty zmrzlých, zastřelených, ubitých na sněhu ležících a umírajících vězňů všech národností. Mrtvol leželo tolik,
že když jsme museli znovu nastupovat po stovkách, uklízeli jsme napřed mrtvoly, kterých
zůstalo v Hlivicích nepřehledné množství. Eses nás hnali přes přetržený plot hlivického
tábora úplně potmě na železniční tovární násyp, kde stály vagony od uhlí a do těch jsme
museli nastoupit. S automatickými pistolemi nás počítali do každého vagonu sto, a protože bylo těchto vozů málo, bylo v některých i po sto třiceti vězních. Jídlo jsme neměli
žádné, promrzlí až na kost, natlačení v otevřených vagonech a kolem nás na násypu asi
10m od vlaku stáli esesáci dobře oblečení, míříce na nás strojními puškami a pistolemi.
Několik km od nás bylo slyšeti střílení a v zadních vozech dokonce slyšeli rachot tanků.
Dle pozdějšího vyprávění, byly prý v tuto dobu Hlivice již částěčně osvobozené. Vlak se

10

dal do pohybu a my jsme zatím nevěděli, kam jedeme, co s námi bude. První další zastávka byla v Rybniku, druhá ve Svinově, pár km od své rodiny, ženy, dcerky, které jsem
již dlouhé tři roky neviděl. Úplně promrzlý, člověku vůbec nepodobný, se silně rozevřenýma očima jsem se díval na svinovské nádraží. Po přechodním mostu z Vítkovic přecházeli právě dělníci na svinovské nádraží, házeli nám chleba, cigarety, ale esesáci je
okřikovali a dokonce i na ně začali střílet. Rozloučili jsme se se Svinovem a jeli zase dále. Mnohý si dobře pamatuje, že podél trati, kde jsme projížděli, zůstávaly ležeti mrtvoly,
které byly vyházeny z jedoucího vlaku, abychom Vám naznačili, že umíráme zimou a
hlady. Dlouhou zastávku jsme udělali v Suchdole nad Odrou 19. 1. 1945, kde jsme prosili o kousek sněhu, ale i tento nám byl esesáky odmítnut. Dobří lidé ze Suchdolu nám poslali pár kbelíků vody, něco chleba, ale esesáci nám nedali nic, vodu vylili a lidi zahnali
pažbami svých pušek zpět. Jeden starší již dělník si dodal odvahy, a ačkoliv jej esesáci
odháněli, házel nám do vozů sníh, který byl tehdy lepší než kus chleba, neboť jsme měli
velikou žízeň. Dále jsme projížděli přes Hranice, Lipník n. B., Přerov, Břeclav, Vídeň…
Hrůzný transport projel Rakouskem a zamířil do severního Německa.
…na nádraží v Halle, cestující sobě zakrývali oči a utíkali z nádraží hlasitě nadávajíce.
Mrtvé spoluvězně jsme museli táhnout po zemi za nohy, jelikož jsme neměli tolik síly,
abychom je nesli až do posledních vozů, při čemž jsme byli biti a několik spoluvězňů bylo i zastřeleno.
…osmého dne, jsme se již nepodobali lidem, ale vyjícím zvířatům a mrtvol bylo
v každém voze tolik, že jsme je již nesměli vyhazovat a nosit do zadních vozů, i když
vlak zůstal státi při náletu spojeneckých letadel. Devátého a desátého dne se nás dožilo
z třiašedesáti jen dvaačtyřicet. Vzpomínám si ještě dnes na spoluvězně z Dory, kteří vykládali, že prožili již mnoho transportů, ale tolik mrtvol a tak strašný transport ještě neviděli nikdy.
Každý metr čtvereční v Suchdole má své pohnuté dějiny, na našem nádraží to však
platí obzvlášť. Vlak dorazil do Suchdolu večer a z nějakých příčin zde stál
v patnáctistupňovém mrazu několik hodin. Někteří zoufalí vězňové nedbali na nebezpečí
a pokoušeli se o útěk. Docházelo k dalším dramatickým příběhům. Několika se útěk zdařil, ti kteří znali zdejší kraj, se vydali správným směrem do obcí obývaných Čechy. Spatřováni byli u Starojické Lhoty. Dvěma židovským uprchlíkům Zoltánu Morgenbesserovi a
Alexandru Friedmanovi se podařilo zapojit se na Vsetínsku do partyzánské brigády Jana
Žižky v úderné rotě kpt. Jerryho. Ke Štramberským partyzánům se připojil Rakušan Immergut. Útěk se také zdařil Aloisi Slabému, který po válce byl zaměstnán na dráze
v Lipníku n. B. Tam však jeho stopa končí a jeho svědectví schází. Ti méně šťastnější
spoléhali i na lidskost místního obyvatelstva. Na dveře paní Langové čp. 255 zaklepal
večer zraněný vězeň. Ta se jej „ujala“ ale zavedla jej na policii. Na Rybníkách se jeden
z německých obyvatel chlubil tím, jak na vězně pustil psa a jak ten jej „statečně“ trhal.
Selhaly i setry německého červeného kříže, které měly stanoviště na nádraží. Pro neposkytnutí pomoci byly sice po válce souzeny, ale osvobozeny.
Ráno po odjezdu vlaku lidé spěchající za šera do práce, mohli vidět v kolejišti podivné
hromádky, v nichž bylo možno rozpoznat lidská těla. Několik podrobnějších informací
nám zanechal místní občan František Škrobák, který z příkazu starosty odvezl dvě fůry
těchto těl k Odře, kde byly složeny do kráteru po vybuchlé bombě. Těla byla však jen
mělce překryta hlínou a větvemi. V červenci 1945 byla exhumována a důstojně pohřbena
do společného hrobu na katolickém hřbitově za účasti místních obyvatel.
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Kromě pamětní desky, kterou v r. 1973 nechal zhotovit Svaz protifašistických bojovníků, je označeno i místo, kde půl roku odpočívala těla v kráteru po letecké bombě. V r.
1995 zde suchdolští skauti zasadili lípu, dnes již mohutnou. Třetí památné místo je mohyla na hřbitově, vybudovaná nad hromadným hrobem. Svaz protifašistických bojovníků
r. 1970 za hmotné účasti MNV, podle návrhu akad. sochaře Ant. Chromka a pod vedením kameníka pana Al. Hubra se zasadil, aby této události nebylo zapomenuto.
D.Říčan – Klub přátel Suchdolu n. O.

Lípa v místech kráteru po bombě cca 250m před železničním mostem přes
Odru.

Mohyla na katolickém hřbitově.
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K + M + B + 2015
Tři králové šli za hvězdou,
co svítila na cestu tmou.
Šli Světlo světa vyhledat,
jemu se klanět, dary dát.
Tříkráloví koledníci putovali Suchdolem od 2. do 13. ledna, vybaveni pokladničkou,
průkazkou, kalendáříkem a cukříkem. Chodili s odhodláním a s vědomím zodpovědnosti
shromáždit příspěvek pro charitní díla, děkovali dárcům a přáli vše dobré, Boží požehnání, zdraví, štěstí, pokoj, mír, lásku všem suchdolákům. Koledníků a koledníčků bylo 16
a vybrali 49.778,- Kč. Díky všem za obdarování, za teplý lidský pohled z očí do očí, za
ochotu a vstřícnost a za dary.
Přeji radostný rok 2015!
Marie Kozáková, asistent Tříkrálové sbírky pro Suchdol nad Odrou

XII. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V NOHEJBALE TROJIC
Rok se s rokem sešel a 27. 12. 2014 se uskutečnil XII. Ročník turnaje v nohejbale trojic
v nové (zrekonstruované) tělocvičně ZŠ v Suchdole nad Odrou. Do turnaje bylo přihlášeno 8 družstev, dvě skupiny po čtyřech týmech. O pořádání turnaje se postarala družstva „Školníků“ (Bělíček Pavel, Bartoň Jiří, Randýsek Václav) a „Pivohltů“ (Vrábel Milan,
Šrom Milan, Vrábel Karel – nehrál, byl zraněn) a Svoboda Zbyněk. Družstvo z Lukavce
nedojelo, tak se nakonec hrál turnaj jen se sedmi účastníky.

SKUPINA I.
HÁZENÁ

BODY

SKÓRE

POŘADÍ

0:2

2:0

2

2:2

2.

0

2:0

4

4:0

1.

4

0

0:4

3.

PNEU
SERVIS

BODY

SKÓRE

POŘADÍ

JAKUBY

ŠKOLNÍCI

JAKUBY

2

ŠKOLNÍCI

2:0

1

LUKAVEC
HÁZENÁ

LUKAVEC

0:2

0:2

SKUPINA II.
JUNIORKA

PIVOHLTI

HASIČI

JUNIORKA

13

2

0:2

1:1

0:2

1

1:5

4.

PIVOHLTI

2:0

0

2:0

1:1

5

5:1

1.

HASIČI

1:1

0:2

1

1:1

2

2:4

3.

PNEU
SERVIS

2:0

1:1

1:1

4

0

0:4

2.

Do semifinále postoupili Školníci - Pneuservis a Pivohlti – Jakuby. O 5. – 7. místo se hrálo každý s každým černý petr, letos vyšel na družstvo Házené, které skončilo na 7. místě. O třetí místo hráli Pivohlti proti pneuservisu a vyhráli 2 : 1. Finále hráli Školníci proti
Jakubám s vyhráli 2 : 0. Školníci si prohodili s Pivohlty loňské umístění (vloni Pivohlti
1. místo a Školníci 3. místo). Suchdolské družstvo vyhrálo dvakrát po sobě, což se tak
často nestává.
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ:
1. ŠKOLNÍCI (Bělíček P. Bartoň J. a Randýsek V.)
2. JAKUBY
3. PIVOHLTI (Vrábel M., Šrom M. a Mück F.)
4. PNEU SERVIS
5. JUNIORKA (Kozúbek M., Jurnykl J. a Hanzlík L.)
6. HASIČI (Kratochvíl J., Kozák J. a Mašek O.)
7. HÁZENÁ (Svoboda Z., Jiřík R., a Kutěj R.)
Sportovní akce se opět vydařila, jako každý rok. Přišli se podívat diváci, kteří podporovali
Suchdolské týmy, družstva dostala i ocenění „za sportovní výkony“, které předvedla. Vše
se ukončilo, jako vždy v restauraci Centrum u dobrého guláše a dobře vychlazeného
pivka.
Těším se zase na příští ročník, že nás bude 8 družstev a nepotvrdí se, že třináctka je
nešťastné číslo. Sejděme se zase za rok, jak s hráči, tak s diváky u krásných a dlouhých
nohejbalových výměn.
SPORTU ZDAR A NOHEJBALU ZVLÁŠTĚ!!!
Svoboda Zbyněk, jeden z organizátorů turnaje
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V. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA KUKOLA VE STOLNÍM TENISE
V NEDĚLI 28. 12. 2014 PROBĚHL JIŽ TRŘADIČNÍ „Vánoční turnaj neregistrovaných
hráčů ve stolním tenise“, ve staré (zrekonstruované) tělocvičně ZŠ v Suchdole nad Odrou. O pořadatelství se postarali suchdolští házenkáři. Na turnaj se přihlásilo 28 odhodlaných, sportu chtivých hráčů. Rozlosovalo se osm nejlépe umístěných hráčů z loňského
ročníku, a to do čtyř skupin po dvou. Výherce skupiny postoupil rovnou do čtvrtfinále,
hráči na druhých a třetích místech si zahráli o postup do čtvrtfinále. Vloni byly skupiny
vcelku dané, kdo postoupí, kromě skupiny „A“, která byla opravdu nabitá. Pět hráčů ze
sedmi bojovalo o tři postupová místa. Ti, kteří nepostoupili, hráli dva zápasy ve spodním
pavouku útěchy o celkové umístění.
Ze skupin postoupili tito hráči:
„A“ – Hrabovský Jiří, Klein Rudolf, Kovář Richard
„B“ – Svoboda Zbyněk, Pindjak František, Meihack Patrik
„C“ – Mixa Bronislav, Polášek Pavel, Uhýrek Václav
„D“ – Zdráhal Jan, Macháň Vlastimil, Grulich Martin
Turnaj měl velmi dobrou úroveň a hlavně hodně vyrovnané a dramatické zápasy.
Ve čtvrtfinále porazil Hrabovský J. Uhýrka V., Kovář R. porazil Mixu B., Klein R. porazil
Svobodu Z. (loňského finalistu) a Zdráhal J. (loňský vítěz) porazil Poláška Pavla. Semifinále po litém boji vyhrál Kovář R. nad Hrabovským J. a Zdráhal J. vcelku v klidu porazil
Kleina Rudolfa. Finále dopadlo podle očekávání, vyhrál loňský vítěz Zdráhal Jan, doufám, že v příštím turnaji se najde nějaký soupeř, který ho porazí (nerad bych kupoval zase nový pohár, ten předešlý má Hrabovský Jan za vítězství v letech 2010, 2011 a 2012).
Pevně věřím, že V. ročník memoriálu Karla Kukola si hráči i diváci budou dobře pamatovat a v roce 2015 si najdou cestu i čas zajít na vánoční turnaj zasportovat si, povzbudit
nebo jen tak projít a podívat se. Účastí sportovců a povzbuzováním diváků vzdáváme
hold Karlu Kukolovi, spoluzakladateli, hráči a funkcionáři oddílu stolního tenisu
v Suchdole nad Odrou. Doufám, že příštího ročníku se zúčastní minimálně stejný počet
hráčů jako v roce 2014. Budeme se snažit (organizátoři) získat sponzory a ceny aspoň
na stejné úrovni, jako loni.
SPORTU ZDAR A STOLNÍMU TENISU OBZVLÁŠŤ!!!
Svoboda Zbyněk, ředitel turnaje, trenér suchdolských házenkářů
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USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 17.12.2014 v 18.00 hod. v DKT
2. 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 30. zasedáním ve volebním období 2010 - 2014
a 2. zasedáním zastupitelstva městyse ve stávajícím volebním období
c) Zprávu finančního výboru ze dne 10.12.2014
d) Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 20.6.2014
e) Výsledky hospodaření za období 1 – 11/2014
v členění dle příloh:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 30.11.2014
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 30.11.2014
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 30.11.2014
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ podle tříd rozpočtové skladby
f) informace realitní kanceláře Claris o průběhu prodeje bytového domu č.p. 427
v Suchdole nad Odrou
2. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ivanu Tvarůžkovou a Stanislava Matuškoviče a zapisovatelkou
Radomíru Ješkovou
2. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 2. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
17.12.2014 v 18.00 hodin v DKT
2
b) prodej parc.č 2/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m v k.ú. Kletné
2
do vlastnictví Ing. Petra Svobody, za cenu 30,- Kč/m + náklady řízení. Pokud prode2
jem pozemku vznikne povinnost odvést DPH, myslí se cenou 30 Kč/m cena bez
DPH.
c) rozpočtové opatření č. Z21 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

+
-

6.224,00 tis. Kč
11.462,00 tis. Kč
5.238,00 tis. Kč

tj. celkem 64.260,73 tis. Kč
tj. celkem 15.890,50 tis. Kč
tj. celkem 80.151,23 tis. Kč

Běžné výdaje
+
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši -

4.026,00 tis. Kč
9.264,00 tis. Kč
5.238,00 tis. Kč

tj. celkem 54.746,63 tis.Kč
tj. celkem 25.404,60 tis. Kč
tj. celkem 80.151,23 tis.Kč

v členění dle příloh:
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-20
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-20
d) uvolnění částky 50.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Suchdol nad Odrou, Sportovní
379, IČ 44937334, na výměnu vstupních dveří do budovy stadionu ve znění dodatku
č. 1 Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu městyse
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e) v rámci rozpočtového opatření v ODPA 2143 – Cestovní ruch poskytnutí finančního
daru ve výši 3.000,- Kč Ivě Hoňkové za propagační činnost pro městys za rok 2014
f) rozpočtové provizorium na rok 2015 ve výši 1/12 skutečných výdajů na rok 2014 měsíčně do doby schválení rozpočtu na rok 2015, nejdéle však do 31.3.2015.
g) v souladu s ustanovením bodu 3.1.4. a) Vnitřní směrnice č. 9 – Tvorba a použití prostředků sociálního fondu - poskytnutí nenávratné sociální výpomoci (anonymizováno).
h) Obecně závaznou vyhlášku Městyse Suchdolu nad Odrou č. 1/2014, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Suchdolu nad Odrou
2. 4. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření R22 podle vývoje plnění příjmů a potřeby čerpání výdajů v průběhu prosince 2014
2. 5. Zastupitelstvo městyse s o u h l a s í
a) s provozováním penzionu Poodří prostřednictvím provozního zaměstnance na trvalý
pracovní poměr s tím, že jeho základní plat bude minimální a jeho odměny budou
přímo navázány na počet ubytovaných klientů. Zastupitelstvo rovněž bere na vědomí
možný dopad tohoto kroku do rozpočtu městyse v příštím období.
Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse
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SRPŠ při ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou pořádá

19. ŠKOLNÍ PLES,
který se uskuteční
dne 28. 2. 2015 ve 20 hodin v DKT Suchdol nad Odrou
Program - vystoupení dětí základní školy

K tomu bude hrát skupina SPEKTRA z Ostravy
Tombola a občerstvení zajištěno

Vstupné: 100 Kč

Předprodej vstupenek od 23.2.- 27.2. 2015
na sekretariátě základní školy
od 8.00 – 15.00 hodin (tel. čísle 556 736 336)
20

21

COUNTRY BÁL
V BARTON CITY
Oznamujeme všem rančerům, trampům, honákům,
kovbojům z plání, městským dámám i holkám ze saloonů, místním i přespolním, že
dne 21. února 2015 v 19.00 hodin vypukne slavný

COUNTRY BÁL
trampské osady ČERNÝ MUSTANG HLUČÍN
v areálu BARTON CITY (ve všech prostorách bowlingu).
K tanci i poslechu hraje skupina ARGUMENT,
vstupné 90,- Kč (4 dolary).
Dobrá zábava zajištěna, stejně tak něco dobrého na
zub. Posezení s kytarami u krbu povolil místní šerif
BÍLÝ BIZON až do časných ranních hodin a část zvanou NONSTOP prý nezavře vůbec.
Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.
T.O. ČERNÝ MUSTANG HLUČÍN
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pozvánka na bál 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

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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