V klubovně v domě kultury bylo vyměněno poškozené letité lino za nové a byly
pořízeny žaluzie, které mají prostor nejen zkulturnit, ale rovněž zajistit přítmí při
projekci. Po instalaci žaluzií na sále jde o další postupný krok při obměně a doplnění vybavení v kulturním domě.

Kalendárium městyse
17.1. V kulturním domě se konal sportovní ples.
19.1. Česká televize natočila v Suchdole reportáž k 70. výročí události v roce
1945, kdy z transportu smrti z koncentračního tábora Osvětim bylo při
delší zastávce v Suchdole vyhozeno 47 vězňů, kteří útrapy nepřežili nebo zemřeli rukou nacistů.
20.1. Jednání v regionální televizi o nabídce pravidelného pořadu o Suchdole
nad Odrou a o cenových podmínkách. S ohledem na relativně vysoký
cenový požadavek zůstává otázka otevřená pro další jednání.
21.1. Pracovní schůzka členů zastupitelstva, kde byl projednáván především
návrh rozpočtu městyse na rok 2015.
22.1. Účast na jednání starostů „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ v Kravařích.
23.1. Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou.
27.1. Konzultace k podmínkám zadání lesních prací na rok 2015 se zájemci.
2.2.
Jednání s budoucím správcem Penzionu Poodří. který nastoupí v první
polovině března.
2.2.
Konzultace k vyhlášené výzvě SFŽP, na jejímž základě lze prostřednictvím obcí pořídit kompostéry do domácností s cílem snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu.
3.2.
Jednání se zástupcem Regionální správy majetku Českých drah
k majetkoprávním otázkám (zřizování věcných břemen).
3.2.
Jednání s dodavatelem stavby prodloužení vodovodu na Sokolovské a
se zástupcem SmVaKu jako budoucího provozovatele vodovodu ke splnění podmínek kolaudace.
3.2.
Proběhla kontrola ze strany Státního fondu rozvoje bydlení, zda jsou dodržovány podmínky dotace na vybudování čtyř bytů v podkroví domu
č.p. 126 a 375 na Komenského ulici, která proběhla v roce 2005 a kde je
potřeba dodržovat podmínky dotace po dobu 30 let od ukončení projektu. Kontrola zjistila, že podmínky jsou dodržovány.
4.2.
Účast na projektu komunitního plánování sociálních služeb, v jehož
rámci se konalo pracovní jednání v Novém Jičíně.
4.2.
Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse.
4.2.
Schůze rady městyse.
6.2.
Prohlídka bytového domu 427 s investorem, jednajícím o koupi domu.
7.2.
Výroční členská schůze místní organizace Českého svazu včelařů.
11.2. Jednání se zpracovatelem žádosti o dotaci na pořízení domácích kompostérů pro občany o potřebných krocích, zejména k vyhlášení ankety
pro zájemce.
14.2. V domě kultury se konal 25. ročník bálu městyse.
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Rada městyse informuje
4. schůze rady městyse proběhla ve středu 4. února 2015, kdy spolu s finančním výborem byl projednán návrh rozpočtu městyse na rok 2015, který bude předložen na zastupitelstvo městyse na zasedání dne 25.2.2015, potom pokračovala rada samostatně, zabývala se bytovou problematikou a schválila prodloužení smluv nájemníkům v bytech
v majetku městyse, jmenovala zástupce do školské rady při základní škole v Suchdole
nad Odrou z řad členů zastupitelstva městyse, neschválila zapojení městyse do kampaně
„Vlajka pro Tibet“.
Dále rada městyse schválila dvě Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, týkající se zřízení, umístění a provozování distribuční soustavy na pozemcích v majetku městyse, schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ a přijetí dotace.
Místním včelařům povolila umístění včelnice v roce 2015 na pozemcích v majetku městyse a vjezd motorových vozidel na tyto pozemky, schválila umístění pouťových atrakcí
v době konání Suchdolské pouti a Dne městyse, schválila podání žádosti o dotaci
z Operačního programu životního prostředí na pořízení kompostérů do domácností
v městysi, schválila zhotovitele lesních prací v lesích v majetku městyse v roce 2015 a na
závěr schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností O2
Czech Republic, a .s. Praha, jedná se o zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích v majetku městyse.
Mimořádná 5 schůze rady městyse se se šla v pátek 6. února 2015 k projednání žádosti
Western klubu Suchdol nad Odrou, kdy rada městyse jako vlastník budov souhlasila
s umístěním sídla spolku Western klub Suchdol nad Odrou na adrese Komenského 65,
provozovna 3, 742 01 Suchdol nad Odrou, s umístěním sídla spolků PONY EXPRESS
CORAL – WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ z.s. a EUROPEAN PONY EXPRESS
ASSOCIATON na adrese Muzeum Městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 230, 742
01 Suchdol nad Odrou.
Rada městyse
Kompostéry zdarma pro domácnosti
V době přípravy zpravodaje do tisku probíhá anketa, kde mají suchdolské domácnosti
možnost přihlásit se vyplněním dotazníku do projektu domácího kompostování. Na základě těchto dotazníků bude zpracována žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Bude-li žádost úspěšná, zakoupí městys s pomocí dotace potřebné množství kontejnerů a předá je do užívání občanům. Po dobu 5 let budou kompostéry majetkem městyse a domácnosti je budou mít zdarma zapůjčeny, po uplynutí této doby městys kompostéry, opět zdarma, předá přímo do vlastnictví domácností. Ty mají jedinou povinnost, a to
po dobu zmíněných 5 let kompostér opravdu využívat ke kompostování. Upozorňujeme,
že vzniklý kompost neodebírá městys, ale jeho využití jako hnojiva je věcí uživatele kompostéru.
Letošní zahrádkářské sezóny se projekt ještě nedotkne, protože předpokládáme, že předávání kompostérů občanům proběhne možná koncem léta, pravděpodobněji ale spíše
až na podzim letošního roku.
Tento projekt se uskutečnil již v mnoha obcích a městech v republice a většinou ke spokojenosti všech zúčastněných. Věříme proto, že i Suchdolu dotace „klapne“ a že budeme
moci touto cestou přispět ke zlepšení životního prostředí tím, že snížíme podíl skládkování odpadu, který lze plnohodnotně a užitečně využít jako hnojivo.
Všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat o dalším postupu.
Richard Ehler, starosta
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Aktualizované informace o přehradě
V minulém zpravodaji byla uveřejněna informace o potřebné opravě šoupátka ve výústním objektu. Na dotaz městyse bylo upřesněno ze strany správce, že oprava bude provedena pravděpodobně v dubnu a následně bude zahájeno napouštění přehrady.
Richard Ehler, starosta

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 !!!
4

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci únoru oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Králíčková Jarmila
Denerová Milada
Dvořák Jiří
Szelongová Anděla
Vašková Jaroslava
Opršal Josef
Andršová Zdena
Urbaníková Amália
Svobodová Jiřina
Tvarůžková Vlasta
Kleinová Milada

Rudolfová Svatava
Maková Marie
Janíková Hana
Kuchyňková Ladislava
Ullirch Jindřich
Štafová Jiřinka
Juras Jiří
Bardoň Petr
Hanáček Josef
Mládenková Milada
Randisová Milada

21. února 2015 uplynulo již 5 let od úmrtí mého manžela pana
Radomíra Kopeckého. S láskou a úctou vzpomíná manželka
Vlasta s rodinou.

Zároveň vzpomeneme dne 3. března 2015 20. smutné výročí
úmrtí naší milované maminky a babičky paní Marie Buksové.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Vlasta s celou rodinou

Dne 11. března 2015 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy
nás náhle opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Jaroslav Zdráhal.
S láskou vzpomínají manželka Marie, děti Naďa a Jaroslav s rodinou
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Oznámení
Dne 27. 2. 2015 dojde na poště Suchdol nad Odrou z důvodu školení k omezení
provozu. Pošta bude otevřena pouze odpoledne, tj. 13,30-16,00 hod.
Také dne 5. 3. 2015 dojde z důvodu školení k omezení provozu pošty Suchdol nad
Odrou. Pošta bude otevřena pouze odpoledne, tj. 13,30 – 17,00 hodin.

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
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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.

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.

Březen 2015 - klub seniorů
Klub seniorů pořádá dne 5. 3. 2015 zájezd na Zámek Poruba v Ostravě, který vlastní
Ostravský Řek Statis Prusalis.
Vstup na zámek, sváteční oběd a živé hudební vystoupení majitele zámku bude hrazeno
klubem.
Doprava bude hrazena účastníkem zájezdu.
Odjezd ze Suchdola nad Odrou, vlakové nádraží v 09:03 hod. a poté z vlakového nádraží Svinov - MHD autobus č. 37 - 09:45, 10:05 hod. zastávka Lísková přímo k zámečku.
Jízdenku na MHD si zakoupíte v částce 14,- Kč, tj 10-ti minutová.
Odjezd ze Svinova směr Suchdol nad Odrou - 13:43, 14:39,14:52,15:52 hod.
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Dne 25. 3. 2015 pořádáme zájezd do Frýdku-Místku - do Návštěvnického centra
MARLENKA - podívat se, jak se vyrábí na unikátní výrobní lince medové dorty a poté
se zregenerovat do aquaparku Tropikana ve Wisle
Program prohlídky Marlenka:
- Prezentace firemní historie a výrobků MARLENKA
- Projekce dokumentárního filmu doprovázená výkladem
- Ochutnávka celého sortimentu výrobků včetně kávy MARLENKA Café
- Nákup výrobků za zvýhodněnou cenu
Po skončení exkurze odjezd do Polska - návštěva aquaparku Tropikana ve Wisle.
Vstup do lázní: dospělý 30 Zl/1,5 hod, každá další půlhodina 5 Zl/
Přihlášky účastníků průběžně a částku 70,- Kč exkurze Marlenky a 30 Zl. uhraďte
do 15. 3. 2015 (úterky od 13:00 do 14:00 hodin v Domě kultury), jinak domluvou po telefonu.
Jízdné bude hrazeno.
Odjezd - zastávka kostel v 5:45 hod. a následně od DKT Suchdol nad Odrou – cca
6:00 hodin.
Svou účast nahlaste na tel.: 556 736 380, nebo 777 888 308,
nebo v úterý od 13.00-14.00 hod v Domě kultury.
Ing. Pleváková Naděžda

Tvoření z papírových ruliček – akce školního klubu
Ve středu 4. 2. 2015 nás přišla paní Jana Krištofová naučit, jak se plete z papírových ruliček.
Nejprve jsme se učili točit ruličky z novin, a potom už jsme se pustili do srdíček a košíků.
A jak nám to jde, se podívejte na fotografie.
Ivana Tymráková
školní klub
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Nattech ve Vida Science centru v Brně 14. 2. 2015
Další akcí, kterou pořádala pro své partnerské školy SŠTZ v Novém Jičíně v rámci Nattechu v sekci technického kroužku, byla návštěva expozic Vida science centra v Brně.
Čekaly na nás desítky exponátů rozdělených do 4 tematických sekcí – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět a speciální výukový program pro naši 31 účastnickou skupinu
z přihlášených partnerských ZŠ nazvaný „Hrajeme si s magnetickým polem“.
Unikátní expozice nabízela více jak 150 exponátů, kde jsme si mohli vyzkoušet síly zemětřesení, vlny tsunami, kolo na laně, rotující místnost, nadživotní model lidského srdce,
tajemství společenství mravenců Atta, archeologické pískoviště, principy působení fyzikálních jevů a celou řadu dalších zajímavých pokusů.
Svět techniky nás okouzlil a domů jsme se vraceli plni dojmů z krásně prožitého dne.
Petr Kudla, koordinátor akce

Zhodnocení sportovního plesu
Dne 17.1.2015 se konal jubilejní 20. sportovní ples.
Ano už 20 let se suchdolští sportovci a nadšenci snaží a každoročně zahajují plesovou sezónu v Suchdole nad Odrou. Je
nutno podotknout, že se střídavými úspěchy co do atraktivnosti programu a co do počtu návštěvníků.
Před 20-ti lety se pár lidí rozhodlo zrealizovat vizi sportovního plesu a nebyly to
věru lehké časy. Na první ples přišli povětšinou lidé z řad sportovců a pouze pár lidí
z řad veřejnosti a to ještě spíše ze zvědavosti. Dalo by se říci, že většinu návštěvníků
plesu tvořili prakticky pořadatelé. Po vyhodnocení prvního ročníku sportovního plesu zde
padaly otázky, zda ples raději už nerealizovat. Oněch pár lidí se však rozhodlo vytrvat a
tento čin se jim začal za několik let vyplácet. Lidé začali sportovní ples hojně navštěvovat a jednu dobu to byl prakticky nejnavštěvovanější ples v okolí.
Pak se však přihodilo pár věcí, které pověst a renomé tohoto plesu pokazily a lidé
pomalu přestali tento ples navštěvovat. Jedny z hlavních důvodů byly zřejmě upadající
úroveň zábavného programu a také v pár případech volba nekvalitních hudebních skupin.
V minulém roce byla taktovka pořádání sportovního plesu předána do rukou mladších ročníků a ples byl pojat úplně z jiného konce. Byly zainvestovány nemalé finanční
prostředky do kvalitní hudební skupiny a rovněž do jednotlivých vystoupení (jen pro připomenutí – akrobatická taneční skupina a trojnásobný mistr republiky ve freestyle fotbale). Totéž se opakovalo také letos, kdy nám k zábavě hrála skupina PRAK, vystoupila
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taneční skupina RELAXKO a freestyle skate skupina FSK Olomouc. Rovněž v obou
dvou letech byla velmi bohatá tombola, kdy bylo vždy k dispozici přes 120 cen.
Výborná hudební skupina, skvělá vystoupení v přestávkových programech, cena
vstupného 50,- Kč, velmi bohatá tombola a ……. velmi málo návštěvníků. Už opravdu
netušíme, na co Vás nalákat. Na Karla Gotta?  Kdo byl, nechť vypráví těm, co nebyli a
ať si každý udělá obrázek sám, zda se jednalo o ples, kde se lidé nudili nebo se dobře
bavili….
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, co se na přípravě plesu podíleli a především všem sponzorům (ať už byli nebo nechtěli býti jmenováni), kteří přispěli do tomboly svými dary, jenž v mnoha případech nebyly pouhými drobnostmi, ale jednalo se o
velmi hodnotné dary.
Kdo by se chtěl zúčastnit sportovního plesu i příští rok, tak nechť si zapíše termín
23. 1. 2016. Zde je vidět, že se na tuto akci připravujeme vždy velmi dopředu .
Díky a sportu zdar!!!
Michal Žlebek
místopředseda TJ

Pozvání na valnou hromadu oddílu kopané
Oddíl kopané TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou zve všechny své členy
na valnou hromadu, která se bude konat v pátek 27. 2. 2015 v 17:00
v restauraci Na hřišti.
Program valné hromady:
1) Zahájení a přivítání hostů.
2) Volba mandátové a návrhové komise.
3) Zpráva výboru oddílu.
4) Zpráva finanční.
5) Diskuze.
6) Schválení nových stanov TJ.
7) Návrh a schválení hlasování o členech do výboru oddílu a do výboru
TJ (jednotlivě nebo celé kandidátky).
8) Návrh členů do výboru oddílu.
9) Návrh členů do výboru TJ.
10) Návrh na usnesení – usnesení.
11) Přijetí usnesení z valné hromady oddílu kopané.
12) Poděkování a závěr.
Všichni jsou srdečně zváni.
Michal Žlebek
předseda oddílu kopané
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Rok 2014 u hasičů
Koncem ledna proběhla ve velké klubovně hasičské zbrojnice za účasti hasičů aktivních i v záloze a zástupců městyse výroční
schůze. Byly předneseny zprávy o činnosti za
uplynulý rok a naplánována činnost pro ten
nadcházející.
V loňském roce sbor uspořádal již
tradiční akce pro veřejnost. S radostí musíme
konstatovat, že zájem o tyto akce neklesá, ale
je stabilní, či dokonce roste. V dubnu jsme se
veselili na velikonočním maškaráku. První červnový víkend nám i dětem přálo počasí a
areál zahrady U Plšků byl plný dětí, pro které jsme letos připravili překvapení v podobě
skákacího hradu. K létu neodmyslitelně patří zábavy a v posledních letech také prezentace sboru na Dni městyse. Konec roku je pak ve znamení lampiónového průvodu. Počet
účastníků této akce roste, a tak jsme se letos pro lepší organizaci vybavili megafonem.
Bohužel technika selhala, a tak jsme si museli vystačit pouze se silou lidského hlasu, což
vzhledem k tomu, že přišlo téměř tři sta lidí, bylo téměř nemožné. Na schůzi jsme proto
řešili, jak v roce 2015 lampioňák organizačně lépe zabezpečit.
K ryze hasičským akcím patřila březnová návštěva
Herrnhutu, kde místní hasiči slavili pořízení a křest nového
zásahového vozidla. Začátkem září proběhlo soustředění
zásahové jednotky. V říjnu někteří členové vypomáhali
s organizací na Mistrovství české republiky v disciplínách
TFA, které proběhlo ve Štramberku. Koncem prosince se
ve Fulneku koná cvičení s dýchací technikou, kterého se
účastní řada sborů z okolí. Hasiči se udržují v kondici pravidelným sportováním, např. florbal, hokej, házená nebo
badminton, a účastní se různých turnajů a přeborů, ve kterých slaví úspěchy.
Jednotka požární ochrany vyjížděla k 11 větším či
menším požárům, 9 technickým pomocem (transport pacientů, odstraňování spadlých stromů, odfouknutých střech…), 1 dopravní nehodě a nespočtu likvidacím bodavého hmyzu a pročišťování kanalizace nebo studní.
Věříme, že nám zachováte přízeň i v tomto roce
Lenka Tymráková – kronikářka SDH
obr. 1 – vítězové soutěže o nejlepší vlastnoručně vyrobený lampión
obr. 2 – starosta sboru S. Matuškovič za volantem nového zásahového vozidla
v Herrnhutu
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Bazalka vám poroste i v květináči
Bazalka je jedno z neúčinnejších přírodních antidepresiv. Možná proto jsou Italové pořád
v pohodě..
Žádná středomořská kuchyně se bez ní neobejde. Tato královna mezi bylinkami má velmi aromatickou chuť i vůni. Málokdo ale ví, že bazalka je také léčivá a mimo jiné patří mezi
nejúčinnější přírodní antidepresiva. Možná i proto mají Italové nebo Francouzi mnohem lepší náladu, než my Středoevropané. Na zahnání našich zimních depresí je tedy jako
stvořená…
Její název pochází z řečtiny: Basileus znamená král a
tato bylina je svého jména opravdu hodna. Pochází z Íránu
a Indie, ale už ve starověku se rychle rozšířila do Evropy. U mnoha národů byla bazalka
posvátná jako symbol ochrany a průvodce zesnulého na druhý břeh. Římané ji zase považovali za kouzelnici lásky…
Všelék, uklidňující žaludek i mysl, výborný repelent.
Bazalka má velmi příznivý vliv na náš trávicí trakt. Ve středomoří se používá jako čaj pro
uklidnění žaludku, při kolikách a katarech. Stimuluje tvorbu žluči, pomůže při trávení těžkých jídel. Pomáhá také při léčení chřipky a nachlazení, kdy usnadňuje odkašlávání.
Silice, které bazalka obsahuje, patří k nejúčinnějším látkám, působícím na naši nervovou
soustavu. Éterický olej významně pomáhá odstranit bolesti hlavy, snižuje stres, únavu a
tlumí pocity úzkosti. Jde o silné antidepresivum, které umí zlepšit náladu a zažene tak
přírodní cestou naše zimní depky.
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Šťáva z listů také pomáhá při bodnutí hmyzem. Ten ostatně její aromatickou vůni nesnáší, takže se bazalka hodí i jako repelent, díky kterému se mouchy, vosy a další raději vašemu bytu vyhnou.
Bazalku můžete v bytě pěstovat celý rok. Jak na to?
Na záhoncích se dá v našich podmínkách pěstovat bazalka jen jako jednoletka. Pokud
chcete sklízet lístky celý rok, pak ji můžete pěstovat v květináči nebo truhlíku doma třeba
na okně. Nesnáší přesazování, proto je vhodné vysít do kvalitní a humózní zeminy přímo
její semínka.
Květináč musí mít otvor pro odtok vody. Bazalka je žíznivka, bude tedy potřebovat stálé
zalévání a rosení. Pokud má žízeň, dá vám to vědět svěšenými lístky. Ty je nejlépe sklízet v době, kdy nasazuje na květ. Staráte-li se o bylinu dobře, dočkáte se sklizně i dvakrát do roka. Listy můžete použít zelené, naložit je do oleje, octu nebo soli nebo se dají
usušit. Vhodnější je ale dát je na mrazák, uchovají si tak všechny své léčivé látky.
Víte, že …
- V květináči na okně poslouží bazalka jako repelent proti hmyzu, především proti otravným mouchám.
- Na zahrádce pěstujte bazalku vedle rajčat. Má ráda stejně bohatou půdu a pravidelné
zalévání. Pokud ji budete sázet v blízkosti rajčat a okurek, chráníte ji tím před padlím.
Navíc prý bazalka zvýší vůni rajčat.
- Po uříznutí se musí bazalka hned zpracovat, protože rychle ztrácí svou typickou intenzivní chuť.
- Aby vám rostlina vydržela co nejdéle, tak ji při postupném dorůstání zaštipujte, aby nevykvetla. Odštipujte mladé lístky a vrcholky výhonů, tím začne košatit.
- Suší se ve stínu v tenké vrstvě. Teplota při sušení by neměla přesáhnout třicet pět
stupňů Celsia.
Bazalka v kuchyni.
Z rostlinky s jemně kořeněnou vůní se obvykle používají jen lístky. Můžete je nechat celé
nebo je nasekat, rozdrtit či natrhat. Bazalku používejte čerstvou, lze ji také zmrazit,
usušit či zpracovat do olejů, na italské pesto nebo na vegetariánská jídla, kterým dodává
tu správnou chuť. Klidně lze použít i části květů.
Výrazná chuť bazalky se znásobí tepelným zpracováním. Nebojte se ji proto využít do
polévek, omáček, pizz, těstovin, luštěnin, k rybám a všem druhům masa, ať už k pečeným nebo grilovaným. Ve studené kuchyni je typická pro bylinkové octy, marinády, dresinky a saláty.
L.Tošovská

Zimní vyjížďkou s cílem na Stříbrném jezírku se Western klub a přátelé WK rozloučili
se starým rokem a byl tak ukončen úspěšný westernový rok plný zajímavých akcí. Ale
jak jinak, sestavili jsme zajímavý plán akcí i na rok 2015, kam patří mimo jiné v lednu
vyhlašovaný již 6. ročník celorepublikové dětské výtvarné soutěže
WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ, tentokrát na téma INDIÁNI A JEJICH
TRADICE
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Uzávěrka příjmu dětských prací bude 30.4.2015, finále soutěže se uskuteční v sobotu
6.6.2015 v kulturním domě v Suchdole nad Odrou na WESTERNOVÉM DĚTSKÉM
DNU. Bude zde výstava nejlepších dětských prací, za účasti starosty městyse Suchdol
nad Odrou a jezdců Pony Expressu proběhne vyhodnocení a vyhlášení vítězů dětské
soutěže. Doprovodným programem budou soutěže pro děti s rodiči „Na indiánské stezce".
Nebudou chybět indiáni, týpí, jízda na koních a ve formance, střelba z luku, paintball,
hod tomahavkem a další.

*********************
Pozvánka na VI. ročník dětské výtvarné soutěže
„Western a koně očima dětí “
Téma - INDIÁNI A JEJICH TRADICE.
Dětskou soutěž vypisuje WESTERN KLUB z.s. Suchdol nad Odrou ve spolupráci
s Městysem Suchdol nad Odrou již po šesté. Letošní ročník soutěže má za cíl seznámit
mladou generaci a přiblížilit jim představu vztažené k tradicím Indiánů a jejích kultúry.

Soutěžní

kategorie

pro

cílové

skupiny

dětí:

1. kategorie: MŠ - předškoláci - pracuje na práci jako celek
- Výtvarná - Indiánská čelenka, masky, indiánské vzory - kresby na oděv
2. kategorie: 1. - 2. třída ZŠ
- Výtvarná - Týpí, obydlí indiánů, totem strážce indiánské vesnice
3. kategorie: 3. - 5. třída ZŠ
- Výtvarná - Talismany indiánů, lapače snů, hudební nástroj, chrastítko
4. kategorie: 6. - 7. třída ZŠ
- Výtvarná - Indiánská dýmka míru, Velký náčelník, Rada starších
5. kategorie: 8. - 9. třída ZŠ
- Výtvarná - Na válečné stezce, lov bizonů, válečné malby obličeje a těla
O co se bude soutěžit:
Do semifinále bude vybráno 20 nejlepších výtvarných prací z každé kategorie.
Bude rozděleno 100 cen: dárková poukázka, týpí, Ebook čtečka, tablet, kreslicí tablet,
mobil, sportovní náčiní, výtvarné potřeby, společenské hry, vstupenky do Šiklandu,
knihy, trika, čepice …
Více informací k tématu a přihlášku najdete na www.westernklub.cz nebo si o zaslání
přihlášky s pokyny pište na e-mail: westernklub@centrum.cz
Za přípravný výbor soutěže L. Tošovská
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Něco ze života indiánů:
Lapače snů
Lapač snů zavěšují indiáni volně do místnosti nebo přímo za hlavu spícího. Podle staré
legendy severoamerických indiánů se špatné sny zachytí v síti lapače a ráno jsou zničeny denním světlem. Ty dobré sklouznou po peříčku zpět do duše spícího.
Kamínek: Kamínek uprostřed síťky znázorňuje "vlastní já" člověka. Je to střed, kolem
kterého se točí svět. Indiáni věří tomu, že se sny (ať už dobré, špatné nebo strašidelné)
snaží najít každého člověka. A že tohle centrum (vlastní já) je třeba chránit, především
před negativní energií. Proto šamani vymysleli Indiánům lapač snů.
Kruh: Kruh lapače snů má 2 významy: představuje svět a vesmír a chrání kamínek (tedy
vlastní já člověka). Je to první překážka pro negativní síly, které se na spáče valí. Kruh
(často z vrbové větvičky omotané kůží) má zadržovat negativní vlnění.
Peříčko: Peříčka jsou přivázána ke kruhu. Zachytávají vesmírnou energii a sny a dopředu je filtrují. Noční můry jsou odraženy pryč a sladké sny jsou přeneseny do síťky.
Ta také zachytí všechnu negativní energii, která by přece jen přes pírka prošla.
Síť: Síť s uzlíky je v lapači snů to nejdůležitější! Chytá děsivé sny a negativní síly. Indiáni totiž věří, že negativní energie, která se v síti zachytí, zabloudí a nenajde cestu ke
kamínku uprostřed (tedy k člověku). Symetrie sítě symbolizuje harmonii. A přesně tu
všichni zlí duchové nenávidí.
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OBSLUHA ČERPACÍ STANICE SHELL
DÁLNICE D1, NA 319 KM U ODER
Přijmeme ženu i muže jako obsluhu čerpací stanice
SHELL na dálnici D1, 319 km u obce Vražné poblíž
Oder.
Nabízíme dobré platové podmínky a příspěvek na automobil, který je nutný k dojíždění do práce.
Nástup IHNED.
Stručný
životopis
zašlete
na
e-mail:
shell8155@csshell.net
mobil: 737 433 327

HELP PŮJČKA
PŮJČKA PRO KAŽDÉHO
OSVČ, ZAMĚSTNANCI, ID,
SD, MD
5 000 – 50 000 Kč
PŘÍKLAD:
10 000 Kč za 310 Kč TÝDNĚ
Tel: 739 212 356
Helpfinpujcka@seznam.cz
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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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