V pátek 10. dubna 2015 od 19:00 hod v Klubu kultury proběhne koštování aneb soutěž o
nejlepší slivovici, hruškovici a jabkovici. Nezapomeňte dodat vzorky do soutěže a nezapomeňte se přijít podívat do DKT. Bližší informace uvnitř zpravodaje.
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Schůzka s dodavatelem stavby II. etapy kanalizace a ČOV k projednání reklamací v rámci záruky na dílo.
Jednání zástupců několika obcí Regionu Poodří na bartošovickém zámku o
možném společném postupu při pořízení aktualizace pasportu místních komunikací.
Jednání zástupců obcí u kulatého stolu na zámku v Bartošovicích v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Sdružení
místních samospráv České republiky.
Účast na odborném semináři k problematice plánování sociálních služeb I. část,
pořádaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
Výroční členská schůze Klubu přátel Suchdolu nad Odrou.
Účast na odborném semináři k problematice plánování sociálních služeb II. část,
pořádaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
3. zasedání zastupitelstva městyse v DKT
Jednání s pracovnicí Destinačního managementu Moravské Kravařsko o účasti
na projektu propagace turistických regionálních cílů pro děti.
Seminář pro zástupce měst a obcí, pořádaný novojičínským pracovištěm Úřadu
práce k informování o stavu zaměstnanosti v okrese a o možnostech zaměstnávání klientů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
Zástupci městyse navštívili ČOV v Kostelci na Hané za účelem výměny zkušeností při provozování zařízení, dodávaného stejným dodavatelem ve stejnou dobu, jako na ČOV Suchdol nad Odrou.
Valná hromada oddílu kopané TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou.
Účast na závěrečné kontrolní prohlídce patního drénu VN Kletné.
Schůze rady městyse.
Jednání s pracovníkem pojišťovny, která pojišťuje majetek městyse, k výroční
aktualizaci smlouvy.
Jednání se starostou obce Bělotín ve věci organizačního zajištění pietního aktu
k 70. výročí osvobození
Schůzka s se zástupcem společnosti AGROSUMAK k návrhu I. etapy realizace
Plánu společných zařízení z komplexních pozemkových úprav v Suchdole nad
Odrou.
První organizační schůzka pořadatelů k přípravě letošního ročníku Dne městyse.
Valná hromada tenisového oddílu TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou.
Společná konzultace se zástupcem společnosti Agrosumak na Státním pozemkovém úřadě ve věci I. etapy realizace plánu společných zařízení.
Shromáždění delegátů TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou (dříve valná hromada).
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Rada městyse informuje
Ve středu 4. března 2015 proběhla 6. schůze rady městyse a projednala tyto záležitosti: schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří
splňují podmínky dalšího prodloužení nájemného, schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře, kterým se upravuje dohodnutá
odměna za činnost lesního hospodáře o inflaci.
Dále se zabývala rozšířením veřejného osvětlení a místního rozhlasu v lokalitě ul. Záhumení, kdy schválila záměr provést rozšíření veřejného osvětlení a místního rozhlasu dle
výkresové dokumentace a zadání vypracování projektové dokumentace.
Rada městyse schválila uzavření Příkazní smlouvy se společností jk grant s.r.o. Opava,
týkající se přípravy a organizačního zajištění podání žádosti o podporu v rámci operačního programu životního prostředí v rámci projektu „Městys Suchdol nad Odrou – biologicky
rozložitelný odpad“ – dotace na kompostéry pro domácnosti v městysi, dále schválila
zpracování geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen pro splaškovou kanalizaci dle cenové nabídky a schválila vyhlášení výběrového řízení na výstavbu chodníků
v městysi, u obchodu „Na sýpce“ a u budovy úřadu městyse a opravu chodníků u muzea
Moravských bratří. Na závěr rada městyse neschválila finanční dar nadačnímu fondu
Chance 4 Children z důvodu dlouhodobé podpory institucí a akcí s přímým dopadem na
občany městyse.
7. schůze rady městyse se sešla na svém jednání ve středu 18. března 2015
k projednání těchto záležitostí: projednala tři cenové nabídky na výstavbu chodníků
v městysi, vybrala ze tří nabídek zhotovitele opravy střechy budovy hasičské zbrojnice,
schválila zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu
v lokalitě Za Nádražím, seznámila se se studií Odkanalizování a likvidace odpadních vod
v místní části Kletné.
Starosta informoval členy rady městyse o 1. etapě realizace Plánu společných zařízení
v rámci komplexních pozemkových úprav.
Dále rada schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 40.000,- Kč na výdaje v souvislosti s akcí „Oprava pietního místa na katolickém
hřbitově“, jedná se o rekonstrukci pomníku 47 umučených vězňů z transportu smrti na
katolickém hřbitově, schválila vyhlášení výběrového řízení na stavební práce „Technické
služby Suchdol nad Odrou – přístavba“, jedná se o stavbu skladovacích prostor pro dílny
městyse a schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 1826/14 o výměře 2985 m² v k.ú.
Suchdol nad Odrou v majetku městyse. Na závěr se rada městyse zabývala problematikou pronájmu kiosku v lokalitě přehrady na Kletné.
8. schůze rady městyse proběhla v pátek 20. března 2015, kdy po podrobném prostudování cenových nabídek na stavbu chodníků v městysi a vyhodnotila nejvhodnější nabídku firmy UNISTAD spol. s r.o. Suchdol nad Odrou.
Rada městyse
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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 31.3.2015 z důvodu fakturace
stočného za 1.čtvrtletí 2015.
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. 4. 2015.
V případě nenahlášení stavu vodoměru
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.

v daném

termínu

Vám

bude

V Suchdole nad Odrou dne 11. 3. 2015
Jana Poštová
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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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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci březnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Bašná Gertruda
Richtárová Marie
Adámková Božena
Kocmichová Anna
Drdová Ludmila
Valchář Zdeněk
Ondříšková Jiřina
Kunčarová Veronika
Galetka Miloslav
David Vladislav Ing.
Pilíková Antonie
Pohanková Gertruda
Sikora Bohumír
Hykel Jaroslav Ing.
Szotkowski Edvard
Vančura Jiří
Červencová Mária

Hrušková Věra
Randýsková Anna
Valchář Jan
Obadal Antonín
Kozáková Marie
Šromová Marie
Valík Jaroslav
Hradil Vratislav
Bartoňová Milada
Levinská Libuše
Marčišovská Ludmila
Tobola Jindřich
Bardoňová Jana
Kukol Josef
Galetka Ladislav
Brynecká Marcela

Informace Klubu kultury

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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Letos v květnu si připomeneme
40. výročí otevření DKT.
Malá vzpomínková akce na celých uplynulých 40 let
se uskuteční
v neděli o pouti 31. května 2015 v Klubu kultury.
Prosím pamětníky výstavby DKT a akcí pořádaných
v DKT, jestli mají doma fotografie, zda by je zapůjčili.
Fotografie můžete nosit denně přímo do DKT, nebo
na úřad městyse.
Miloslava Klichová

SVOZ ODPADŮ PO VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH BUDE
PŘESUNUT Z PÁTKU 10. 4. 2015 NA SOBOTU 11. 4. 2015,
TÝKÁ SE TO POPELNIC A ZELENÝCH KONTEJNERŮ NA
KOMUNÁLNÍ ODPAD.

SVOZ BIOODPADU FIRMOU OZO OSTRAVA V ROCE 2015
Svozová firma OZO Ostrava oznamuje občanům, kteří mají smluvně dohodnut
svoz bioodpadu, že bude zahájen ve středu 1. dubna 2015 a bude prováděn
vždy ve středu sudý týden.
Upozorňujeme, že se nejedná o kontejnery, ale popelnice v rámci svozu firmy
OZO Ostrava.
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INFORMACE O ZAHÁJENÍ SBĚRU A SVOZU BIOODPADU V ROCE 2015
Svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) budou zahájeny v měsíci
dubnu, v týdnu od 13. dubna 2015. Svoz bude v měsíci dubnu probíhat 1x týdně
(pondělí), od měsíce května bude probíhat 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek.
Co do kontejnerů ukládat:
 plevel
 travní hmota
 listí
 košťály a celé rostliny
 hobliny, piliny
 jemné nebo drcené větve
 listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce
 odpad ze zeleně z domácností
V roce 2015 bude v provozu 31 kontejnerů. Upozorňuji, že není přípustné kontejnery
svévolně přemísťovat, přesunem se ničí a opravy si hradíme sami, jelikož jsou kontejnery v našem majetku. Naplněné kontejnery nevhodným odpadem (např. odpad
v igelitových pytlích, taškách apod.) svozová firma nevyveze.

TŘÍDĚNÍ ODPADU V MĚSTYSI V ROCE 2014
Jak v našem městysi třídíme odpad? Možná si někdo z občanů dává tuto otázku, tady je
její rozřešení, v roce 2014 jsme v městysi vytřídili odpad v tomto množství:
 papír
17,425 t
 plast
52,297 t
 sklo
47,485 t
 nápojový karton
0,187 t
 kov
3,197 t
Celkem bylo vytříděno 120,591 t odpadu a společnost EKO-KOM nám za něj zaplatila 371. 849,- Kč.
Z toho vyplývá, že TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ!!!

TŘÍDÍTE SPRÁVNĚ ODPAD???
V městysi máme dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad (plast 33 ks, papír 18 ks,
sklo 18 ks, elektroodpad 5 ks a bioodpad 31 ks), kontejnery na plast se vyváží 2x týdně,
papír 1x týdně, sklo 1x měsíčně, elektroodpad dle naplněnosti a bioodpad 2x týdně. Je
velká škoda, když někteří občané odpady netřídí a všechno vhazují do popelnic a kontejnerů (zelených) na směsný odpad, tím zbytečně přeplňují nádoby, chovají se neekologicky a také ochuzují městys o finance z tříděného odpadu. Najdou se i takoví občané,
kteří si stěžují, že mají u domu nedostatečný počet nádob na směsný odpad a požadují
navýšení, kterému se městys brání.
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Třídění odpadů spočívá v tom, že si doma do různých nádob nebo tašek na tříděný odpad, které jste si vyzvedli na úřadě a dříve dostali prostřednictvím dětí z mateřské a základní školy, roztřídíme na plasty, sklo a papír a poté vsypeme do daných kontejnerů
takto:


ŽLUTÉ KONTEJNERY NA PLASTY:
ANO: plastové obaly od potravin a drogistického zboží, PET láhve, kelímky od
jogurtů, plastové folie, plastové výrobky, tetrapakové a papírové obaly od nápojů jako jsou mléko, jogurtové nápoje, džusy, ovocné šťávy, víno, drobné kovy - plechovky od nápojů a potravin
Ne: obaly od syntetických a minerálních olejů, obaly od nebezpečných chemikálií, výrobky z PVC, obaly od barev a ředidel



MODRÉ KONTEJNERY NA PAPÍR:
ANO: čistý papír jako noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity, výkresy,
kancelářský a počítačový papír, kartonové a lepenkové krabice
NE: znečištěný mastný papír, použité hygienické potřeby, rozmočený papír,
dětské pleny
ZELENÉ KONTEJNERY NA SKLO:
ANO: skleněné obaly jako láhve od nápojů, sklenice od kompotů nebo marmelády apod., skleněné výrobky
NE: porcelánové a keramické střepy, zrcadla, sklo s drátěným jádrem, autosklo,
zářivky, výbojky
ČERVENÉ KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD:
ANO: vyřazené elektrospotřebiče do velikosti otvoru v kontejneru
NE: baterie, žárovky, zářivky (patří do kontejneru a krabic v místnosti vedle
vchodu do obřadní síně)
HNĚDÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD:
ANO: travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a
ovoce, odpad ze zeleně z domácnosti
NE: velké větve, bioodpad v igelitových a jiných pytlích a nádobách, maso kosti,
oleje z potravin, tekuté a mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí
zvířata
ZELENÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD (náhrada za popelnice):
ANO: běžný domácí odpad
NE: co patří do kontejnerů na plast, papír, sklo, bioodpad, elektroodpad, stavební suť









UPOZORŃUJEME OBČANY, ABY DO ZELENÉHO KONTEJNERU
NEVHAZOVALI ŽHAVÝ POPEL!!! OD NOVÉHO ROKU SHOŘELY JIŽ
TŘI KONTEJNERY V MĚSTYSI!!!
Iva Hrabovská
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Socha císaře Josefa II. v Suchdole
V minulém roce se Klub přátel Suchdolu zapojil do regionálního projektu Příběhy našich kronik. Letos vyjde kniha o Poodří, kde z každé obce bude uveřejněn jeden příběh.
Vzhledem k tomu, že ne všichni si zmíněnou knihu koupí, předkládáme vám jej prostřednictvím místního tisku.
Zrušení nevolnictví a vydání tzv. Tolerančního patentu, obojí v roce 1781, byly nepochybně činy století. Významně ovlivnily životy milionů lidí a svému tvůrci císaři Josefu II.
zajistily trvalé místo v dějinách. Vděční obyvatelé mu to nezapomněli. Oslavy stoletého
výročí těchto událostí byly, zvlášť v německy hovořících oblastech velkolepé, ve významnějších lokalitách doprovázené i se vztyčením sochy tohoto populárního státníka.
Jednalo se o litinové výrobky, které pohotově k blížícímu se výročí začaly vyrábět podniky v Čechách, na Moravě a v Dolních Rakousích.
Suchdol nad Odrou, dříve Zauchtel, německá, převážně evangelická obec si cenila
především tolerančního patentu a jako významné místo v regionu si mohla dovolit událost patřičně oslavit. Barvitě ji popisuje článek v časopise Das Kuhländchen:
Pocta císaři Josefu na Kravařsku. I. Část-Zauchtel
Dne 9. října 1881 prožil Suchdol veliký den. Na tisíce nadšených slavnostních hostů
sjíždělo se k uctění památky císaře Josefa II., kterému zde byl postaven pomník. Jasně
modré říjnové nebe klenulo se nad slavnostně vyzdobenou obcí, kde od časného rána
proudily vzrušené davy lidí, rostoucí přílivem ze sousedních obcí. Po příjezdu zvláštních
vlaků, vyšel od panské louky od nádraží průvod, k němuž se připojilo více než 4000 hostů a ubíral se ke škole. Heinrich Münster, starosta Suchdolu, pozdravil sváteční hosty a
nato pan Paul Cichy jménem zemědělského spolku ze Suchdolu předal pomník do péče
obce. Pak padla rouška a prostá socha císaře byla pozdravena velebnou „Písní císaře
Josefa II.“. Když skvělý chorál jičínského mužského sboru skončil slovy: „Proto provolejte
slávu císaři Josefu, jeho jméno je nesmrtelné“, tu zaburácelo nadšené provolávání slávy.
Socha dlouho stála před německou národní školou, ale časy se změnily. Bylo po 1.
světové válce, Rakousko-Uhersko se rozpadlo a ve všech jeho dřívějších zemích vládla
značná protihabsburská nálada. Byly odstraňovány symboly jejich moci a nenávist k nim
odnesl i Josef II. nespravedlivě, ale tak to na světě chodí.
Gedenkbuch-Suchdolská kronika-zápisy k tématu, zápis ze září 1919:
Zahalení pomníku císaře Josefa II.
18. září 1919 na úřední příkaz české vlády byl prkny zatlučen pomník císaře Josefa
II. před německou národní školou v Suchdole. K 1. prosinci 1919 byla na německé národní škole oficiálně zavedena výuka češtiny. Vyučuje učitel Rudolf Palacký ve třídě 4. A,
4. B a v 5. třídě.
Zápis z března 1922:
Z rozhodnutí politické správy okresu v Novém Jičíně byl 16. března 1922 odstraněn
pomník císaře Josefa II. před školní budovou. Poslanec Rudolf Jung přednesl krátkou
řeč. Potom byla figura císaře převezena do evangelického kostela a tam na pravé čelní
straně před sakristií postavena. Několik dní se na podstavci, ze kterého byl 16. března
1922 odstraněn pomník našeho císaře Josefa II., nachází pluh. Je to neobyčejně smysluplná náhrada, která nám má připomínat jak tento velký, lidový císař ctil selský stav a
osvobodil jej od tíživé potupy nevolnictví.
Článek z časopisu Das Kuhländchen
Suchdol jako první postavil pomník osvoboditeli a proto také tam musel být nejdříve
odstraněn. Když bylo odstranění úřadem nařízeno, podalo zastupitelstvo stížnost. Tato
byla zamítnuta a pomník měl být do 14 dnů odstraněn. Úřad zdůvodnil toto opakujícími
se výtržnostmi, nikdo z místních si však na ně nepamatuje. Nařízení úřadu bylo vyhově-
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no a pomník byl 16. března 1922 sejmut z podstavce. Dostavily se tisíce obyvatel Kravařska jako při odhalení před 41 lety. Chtěli být svědky. Poslanec čsl. Parlamentu Rudolf
Jung promluvil ke shromážděným. Úvodem zdůraznil, že suchdolští nezřídili tento pomník z lásky k Habsburkům, ale chtěli jím jen uctít osvoboditele z útisku. Český národ je
mu tak právě zavázán jako německý. Dále v průběhu řeči ostře kritizoval nynější vládní
systém a chválil císaře Josefa jako nepochopeného přítele člověka, jako jediného
Habsburka, jemuž Němci svým myšlením a cítěním se cítí zavázáni.
Když poslanec Jung skončil, byla socha sejmuta a naložena na vůz. Ten nebyl tažen
koňmi, ale lidmi. Jízdní oddíl zahájil průvod a ubíral se k evangelickému kostelu. Tam
podle rozhodnutí obecního zastupitelstva svržený našel útulek. Kostel byl přeplněn nejen
domácími. K neobvyklému aktu se sjeli lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Byla to docela
jiná slavnost než ta, při které byl pomník před lety odhalen. Tehdy byli Němci odpůrci rakouského černožlutého režimu, mohli svou nevůli dát najevo a pořízení pomníku mělo
opoziční nádech. Teď ale cítili v srdcích, že jim bylo ublíženo, aniž se mohli bránit. Luterští rebelové zpívali Lutherovu píseň plnou vzdoru: „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“.
Symbol osvobození národů sice zmizel, ale duch sociální spravedlnosti, jak jej císař
pěstoval, bude věčně promlouvat ohnivými slovy k lidstvu a ukazovat mu cestu
k rozumnému uspořádání života.
Ani stanoviště v kostelní lodi nebylo definitivní. Bylo po další válce a režim se opět
změnil. Začali vadit jiní státníci a schovávaly se především jejich sochy. Přesto byla Josefova socha posunuta kousek dál do sakristie-pro jistotu. Tímto na více než půl století
zmizela z očí veřejnosti.
Nejnovější zásadní politické změny není třeba popisovat. Od 13. října 2001 stojí socha císaře Josefa II. před Muzeem městyse a opět obdivována veřejností. Díky výše popsaným okolnostem jako jedna z mála dochovaných na celé severní Moravě a Slezsku.
Anna Dohnalová – Klub přátel Suchdolu n.O.

Projekt Dosídlení Suchdolu po r. 1945
Blíží se významné výročí 70 let od konce II. světové války. Je to výročí a současně i
výzva připomenout si toto výročí, které naši rodiče prožívali s úžasným nadšením a s radostí z ukončení válečných událostí.
S osvobozením Suchdolu 6. května 1945 se pojí i další, ještě významnější výročí, dosídlení Suchdolu novým obyvatelstvem, což plynule navazovalo. Takováto událost se
odehrála pouze dvakrát v historii Suchdolu.
Muzeum městyse obdrželo před rokem dopis od starší pamětnice asi tohoto obsahu:
„Píšete často do Suchdolského zpravodaje o tom, co se událo v Suchdole před 100 lety,
napište něco i o nás Češích!“ Je to výzva, kterou nelze pominout! Je tu však problém.
Z období před 100 lety se dochovalo mnoho kronikářských zápisů o událostech v obci.
Jsou to zápisy poutavé, barvité, které vypovídají o každodenním životě. Nevyhýbají se
ani tomu, že sahají do soukromí spoluobčanů. Je to možné i dnes? Jakoby se lidé styděli
za své rodiny, za svou minulost.
Klub přátel Suchdolu připravil projekt, který by měl zmapovat, kdo vlastně byli lidé,
kteří osídlili Suchdol v r. 1945 a v následujících letech. Odkud přišli, jak měli početnou
rodinu, jaké byly pohnutky k přesídlení do pohraničí, co v této převratné době prožívali.
Za příštích 10 let už tento záměr bude patrně nereálný, zůstanou jen suchá čísla. Nedopusťme, aby příští generace byly bez informací asi tak, jako my nevíme nic o lidech, kteří
do Suchdolu přišli ve 13. století a vybudovali si kolem potoka své příbytky.
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Prosíme vás o vyplnění dvou stran formuláře, který si můžete vyzvednout v muzeu
městyse a vyplnit jej. Na přední straně uveďte podrobnější data o rodinných příslušnících, kteří přišli do Suchdolu v r. 1945 případně později. Na druhé straně listu je prostor
pro přehledné schéma bez podrobností. Jde o pilotní projekt, který bude mít různé nedostatky, rádi přijmeme i vaše zkušenosti. Projekt je založen na naprosté dobrovolnosti.
Pokud vám nečiní problémy rozepsat se více, uvítáme, když zaznamenáte i různé zajímavé příběhy spojené s tímto obdobím. Můžeme vám zaslat formulář i elektronickou
cestou muzeum@suchdol-nad-odrou.cz Děkujeme za spolupráci, o průběhu projektu
vás budeme informovat.
Za Klub přátel Suchdolu a za Muzeum městyse Daniel Říčan

Jaro už je na dohled…
Pomalu nás začínají oblažovat první paprsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již
nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém zimním
odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také začíná pro
hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu
na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách
v okolí rodinných domů.
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy je zakázáno, lidé neberou toto upozornění vážně. Přitom si neuvědomují, že
tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je
zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé
věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení
je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby
byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal
případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud
není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické
osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na
základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž
po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.

12

Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.
Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo
ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné
osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

Tussilago farfara - podběl lékařský
Ve vlhkých příkopech, na březích potoků, v lomech, na pasekách, prostě ve vlhkých
jílovitých půdách nacházíme v prvních jarních měsících bylinu zvanou podběl léčivý.
Pro léčebné účely sbíráme květy i listy. Květy
se sbírají již brzy z jara za suchého počasí a
rychle se suší. Nedoporučuje se sbírat úbory příliš rozkvetlé, protože droga se stává při sušení
nevzhlednou a snadno se rozpadá. Rovněž
dbáme toho, aby stopka květu nepřesahovala
délku 1 cm.
Listy je nejvýhodnější sbírat v červnu a červenci. I tady dbáme, aby listy byly zdravé, nepoškozené. Listy při sušení rozprostíráme jednotlivě, zatímco květy můžeme sušit ve slabých vrstvách na kamnech. Droga po usušení musí zachovat svou původní barvu. Zčernalé květy
odstraníme. Obě drogy mají slizovitou, poněkud hořkou chuť a jsou bez pachu.
V lidovém léčitelství je hojně vyhledáván při bolestech kloubů revmatismu, dně apod.
Při úrazech kloubů se čerstvé a oprané listy zbaví řapíků a vrchní zelenou stranou se
přikládají ve dvou vrstvách na nemocný kloub. Obklad přichytíme obinadlem a přebalíme
vlněným šátkem.
Také odvary z listů mají protizánětlivý účinek, hlavně při zánětech žil a při spáleninách. Čaj z podbělu rozpouští hleny a podporuje odkašlávání.
Příprava je jednoduchá:
2 kávové lžičky rozřezaných listů a stejné množství květu spaříme sklenicí vařící vody a
po 10 minutách scedíme.
Podběl se používá také při kloktání společně ve směsi se šalvějí.
L.T.

Školní ples
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V sobotu 28. 2. 2015 proběhl již 19. ročník školního plesu, který pořádalo Sdružení rodičů a přátel školy. Ples zahájil ředitel školy Mgr. Tomáš Vindiš. K poslechu hrála hudební
skupina SPEKTRA z Ostravy a dále program obohatil pohybový kroužek svými třemi vystoupeními. Děkujeme SRPŠ za skvělou organizaci a finanční podporu, kterou věnuje
naší škole ze svého výdělku.

Tvoření ze sena
Ve středu 4. 3. 2015 pořádal školní klub „TVOŘENÍ ZE SENA“. Maminky si s dětmi tvořily velikonoční výzdobu – zajíčky, srdíčka a slepičky. Všem se nám výrobky povedly,
posuďte sami. Také jsme společnými silami vytvořili velkého velikonočního zajíce, který
žáky naší školy vítá hned po příchodu do školy. Jaro už se blíží!!!!
Ivana Tymráková
vedoucí školního klubu
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Z historie Slovenského PONY EXPRESSU
Historie se začala psát jednoho letního dne roku 1999. Tehdy nevysoký, stále se
usmívající kovboj v džínsách, s kloboukem na hlavě a hvězdou sheriffa na hrudi začal na
Slovensku hledat jezdce s westernovým srdcem, jaké nosí pod střapcovou vestou on.
Vysvětloval jim, co je PONY EXPRESS, mluvil o tom, že se jedná o nonstop přepravu
pošty jezdci v sedle koní. A prý – zda by to nechtěli zkusit jezdit a dovézt poštu na hraniční přechod Bumbálka.
Vždyť by to mohlo být celkem „příjemné zpestření“ jezdecké sezóny – no ne?
Tak se první slovenští jezdci dohodli, že v stanoveném srpnovém termínu poštu převezmou a tak naplní myšlenku Československého Pony Expressu. V tomto historickém
roce přešla poprvé pošta v mochille napříč Slovenskem (i s využitím poštovního auta).
Českým jezdcům byla mochilla úspěšně odevzdána na čas, tak jako i ve všech následujících ročnících až dodnes.
Trasa jízdy na koních vedla z Košic do Ružomberku a ze Žiliny na Bumbálku.
V roce 2006 jsme prodloužili trasu směrem na východ o úsek Žilina – Vrútky, a tak
jsme zkrátili jízdu poštovního auta, které převáželo poštu mezi Ružomberkem a Žilinou.
Následující dva roky se jezdily i úseky Vrútky – Šútovo a mezera vyplněná poštovním
autem se stále zkracovala.
Od roku 2008 se upravila trasa západní větve na současnou – Nesluša – Turkov.
Tím jsme se vyhnuli nepříjemně dlouhým úsekům, které se jezdily po asfaltu a dostali
jsme trasu tam, kam patří – do terénu.
Od roku 2010 se podařilo naplnit naši představu a spojit trasy Slovenského PONY
EXPRESSU vytvořením úseků Šútovo – Černová a Černová – Lipt. Štiavnica. Tím vznikla nová – Severozápadní větev. Ten samý rok se zároveň vytvořily dvě nové větve – Jihozápadní a Jižní. Ty spojily Žilinu s Bratislavou a přivedly XP Slovensko na SlovenskoRakouskou hranici.
Postupem času už všichni slovenští ponyexpresáci vědí, že PONY EXPRESS není
jen o projetí úseku, ale že je nutné odjet ho v tempu, ve stanoveném čase. Když jsou na
to podmínky, je dobré nějaký čas ušetřit a dát ho k dispozici jezdcům na dalších úsecích,
kteří mohou mít pro svoji jízdu těžší podmínky.
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Naši jezdci vždy poštu doručili spolehlivě a včas. Už nechápeme PONY EXPRESS
jen jako zpestření sezóny. Je pro nás otázkou cti absolvovat každý ročník bezchybně ve
smyslu Charty XP při dodržení pravidel stanovených v Desateru jezdce XP.
Za 15 roků existence se na trase Slovenského XP vystřídalo množství jezdců, upravovaly se trasy, zkracovaly se časy.
Trasu XP Slovensko tvoří šest větví: Východní – Seňa – Bílá Voda, Severní – Bílá
Voda – Liptovská Štiavnička, Severozápadní – Liptovská Štiavnička – Vrútky, Západní –
Vrútky – Bumbálka, Jihozápadní – Žilina – Nové Město nad Váhem, Jižní – Nové Město
nad Váhem – Bratislava. Na trase je zřízeno devět poštovních úřadů XP: Seňa, Janovík,
Košice, Biela Voda, Turany, Žilina, Trenčín, Bratislava a Bumbálka.
XP Slovensko se dostal i do povědomí široké veřejnosti. V největších městech – Košice, Žilina, Bratislava – organizujeme slavnostní přejezdy s účastí oficiálních představitelů samosprávy, kterým přepravujeme pozdravné listy do jiných míst na trase Evropského Pony Expressu. Součástí slavnostních přejezdů je doprovodný program ve stylu
country.
Zúčastňujeme se i různých akcí, například trampských potlachů, soutěží ve westernové střelbě, ale i firemních akcí a akcí pro děti, na kterých naše účast přispívá k širšímu
povědomí o existenci a poslání PONY EXPRESSU.

Více se dozvíte v místním muzeu v nové části westernové expozici Pony Expressu.
WK.
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USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 25.2.2015 v 18.00 hod. v DKT

3. 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 2. a 3. zasedáním zastupitelstva městyse
c) Zprávu finančního výboru ze dne 4.2.2015
d) informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za rok 2014
e) Zprávu kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří k závěrečnému
účtu Regionu Poodří za rok 2013
f) rozpočtové opatření č. R22 ze 7.1.2015
g) Nabídku na koupi bytového domu 427 společnosti Effitest s.r.o., Valašské Meziříčí
h) informaci o personálním zajištění chodu penzionu Poodří od 9. 3. 2015 v souvislosti
s usnesením zastupitelstva městyse č 2.5.a) ze 17. 12. 2014
3. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ondřeje Dubce
Radomíru Ješkovou

a

Jiřího

Bartoně

a

zapisovatelkou

3. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 3. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
25.2.2015 v 18.00 hodin v DKT
b) rozpočet městyse pro rok 2015 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

41.977,32 tis. Kč
4.093,66 tis. Kč
46.070,98 tis. Kč
35.796,98 tis. Kč
10.274,00 tis. Kč
46.070,98 tis. Kč

v členění dle přílohy

č. 1 – PŘÍJMY
č. 2 – VÝDAJE
č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY
č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND
č. 6 – REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE TŘÍD
ROZPOČTOVÉ SKLADBY
Jako závazné ukazatele stanovuje zastupitelstvo městyse členění dle odvětvového třídění
c) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků, darů a
dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 4. v celkovém objemu 4.965,50 tis. Kč, z toho:
4.000,00 tis. Kč jako závazný ukazatel pro příspěvkovou organizaci Základní
škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace
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d) veřejnoprávní smlouvy v souvislosti se schválenými příspěvky na činnost dle usnesení č. 3.3.c), a to v rozsahu a objemu přílohy č. 4, vyjma neinvestičního příspěvku
pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou,
příspěvková organizace
e) v souladu s ustanovením bodu 3.1.5. Vnitřní směrnice č. 9/2008 poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč na bytové účely zaměstnanci (anonymizováno).
3. 4. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) Radu městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prováděním rozpočtových opatření do souhrnné roční výše 500 tis. Kč v rámci výdajů r. 2015
b) Radu městyse Suchdolu nad Odrou přijímáním veškerých transferů, dotací, příspěvků a darů do rozpočtu městyse r. 2015 a s tím souvisejícím prováděním rozpočtových opatření na straně výdajů
3. 5. Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako zástupce městyse
pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Richarda Ehlera, nar. 18.10.1967, bytem
Suchdol nad Odrou, Kletné 35.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 29.5.2015, a to k výkonu
všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě
společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě,
aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Ivě Hrabovské
nar. 23.12.1963, bytem Suchdol nad Odrou, Komenského 453
3. 6. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) v souvislosti s podanou nabídkou na koupi bytového domu č.p. 427 znovu vyvěsit
záměr prodeje domu a následně svolat zasedání zastupitelstva městyse k rozhodnutí
o prodeji a dále projednat s právníkem možnost, jak v kupní smlouvě zabránit vzniku
ubytovny
T: do 20.3.2015
Z: starosta
Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse
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USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 18.3.2015 v 18.00 hod. v DKT

4. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
i) nabídky podané k odkoupení domu č.p. 427, předložené ceny jsou v souhrnné výši
za všechny prodávané nemovité věci, tedy pozemek parc. č. 719 v k.ú. Suchdol nad
Odrou včetně domu č.p. 427 na tomto pozemku stojícího a pozemku parc. č. 720
v k.ú. Suchdol nad Odrou:
Effitest s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Kpt. Macha 1372, PSČ 75701, IČ
28616162, ve výši 1.600.000 Kč
STING uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Třinec, Staré město, 1. Máje
540, PSČ 739 61, IČ 29017688, ve výši 1.100.000 Kč
4. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
b) ověřovateli zápisu Radovana Kutěje a Ing. Ivu Žitníkovou a zapisovatelkou Ivu Hrabovskou
4. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
f) program 4. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
18.3.2015 v 18.00 hodin v DKT
2
g) prodej pozemku parc. č. 719 – zastavěná plocha o výměře 967 m v k.ú. Suchdol
nad Odrou včetně domu č.p. 427 na tomto pozemku stojícího a pozemku parc. č. 720
2
– zahrada o výměře 230 m v k.ú. Suchdol nad Odrou prostřednictvím realitní kanceláře Claris v souladu se zprostředkovatelskou smlouvou ze dne 17. 7. 2013, do vlastnictví Effitest s.r.o., Kpt. Macha 1372, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 28616162 za souhrnnou cenu za všechny prodávané nemovité věci 1.600.000 Kč.
h) uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí dle usnesení č. 4.3.b) mezi městysem Suchdolem nad Odrou jako prodávajícím a společností Effitest s.r.o. Kpt. Macha 1372, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 28616162, jako kupujícím.
Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse
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ROZLOSOVÁNÍ HÁZENÉ - ročník 2014/2015
JARO 2015

MUŽI

DATUM
12.4.
Neděle
19.4.
Neděle
26.4.
Neděle
3.5.
Neděle
10.5.
Neděle
17.5.
Neděle
24.5.
Neděle
31.5.
Neděle
7.6.
Neděle

V
KLIMKOVICE
VOLNO

17,30

V
NOVÝ JIČÍN
D
PASKOV
V
TRNÁVKA
V
KRMELÍN
D
ORLOVÁ A
D
ORLOVÁ B
D
TŘINEC

14,00

20

14,30
10,00
10,30
14,30
14,30
14,30

21

22

YMCA Suchdol nad Odrou pořádá Tábor 2015
na téma:

David a Goliáš
Kdy?

25.7. - 5.8.2015

Kde?

louka Podlučená pod Spálovem na horním toku

řeky Odry. Na odvozu dětí se později domluvíme.
Cena?

2 420-,Kč

Pro koho?

Děti od 7 - do 16ti let
Členové YMCA sleva 10 Kč na den!
Sourozenci mají slevu dle tarifní tabulky!

(V ceně tábora jsou zahrnuty výlohy za stravu, dovoz, zásobování, zajištění
tábořiště a pojištění)
Jak se přihlásit?
Přihlášku podepsanou vašimi zákonnými zástupci je nutné odevzdat
14.6.2015
Tábor musí být hotově zaplacen 1. 7. 2015
Podrobnější informace a přihlášky můžete získat u:
Vandy Kabeláčové, Malá strana 45, Suchdol nad Odrou
Mobilní telefon: 608 164 803, E- mail: Kvandicka@seznam.cz
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742 01,

24

Moribundus RC Rally Team vás zve na 3. ročník suchdolské rally rádiem řízených
modelů aut.
Soutěž proběhne o pouťové neděli 31. května 2015 v okolí DKT od 9.00 hod.
Přijďte fandit domácím jezdcům.
Za Moribundus zvou pořadatelé : Jiří a Ondřej Klichovi
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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

Marie Parmová

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
702 020 302

cov@suchdol-nad-odrou.cz

Dům s pečovatelskou službou

Libuše Pazderová

733 335 331

Muzeum

Daniel Říčan

777 348 231

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Provozní doba muzea
Út - So
Ne

Výpůjční doba knihovny

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Po
Čt

Pracovní doba úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Pracovní doba stavebního úřadu

8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
8:00 – 11:30
12:00 – 15:30
pro veřejnost zavřeno

Po, Út
St, Čt

pracoviště Kunín
pracoviště Suchdol nad Odrou

Suchdolský zpravodaj, měsíčník
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
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