V průběhu dubna bude v Suchdole zahájena stavba několika kratších úseků chodníků,
jednak v centru u úřadu městyse, dále také u Obchodu NA SÝPCE, kde bude propojen
chodník od přechodu pro chodce k prodejně.

Kalendárium městyse
16.03. Prohlídka prodávané nemovitosti – bytového domu č.p. 427 – se zájemcem
o koupi.
18.03. Jednání sboru zástupců vlastníků v rámci komplexních pozemkových úprav
v Suchdole nad Odrou, předmětem byl plán I. etapy realizace společných zařízení (účelové komunikace, hospodářské sjezdy apod.).
18.03. Podána žádost o dotaci na kompostéry, které městys bude zapůjčovat občanům
a které se po uplynutí pěti let stanou majetkem těchto občanů. Poskytovatelem
dotace je Státní fond životního prostředí. Součástí projektu (a dotovanou položkou) je i pořízení strojů na drcení větví pro městys.
18.03. Zasedání zastupitelstva městyse, na programu byl prodej bytového domu
č.p. 427.
18.03. Schůze rady městyse.
19.03. Jednání před odvolacím soudem ve věci žalobce Karla Stoklasy a účastníka řízení městyse Suchdolu nad Odrou k žalobě proti rozhodnutí o vyvlastnění. Odvolací soud potvrdil rozsudek předchozí instance a žalobu zamítnul.
21.03. Florbalový turnaj starších žáků v tělocvičně základní školy „Suchdolano 2015“
o pohár starosty městyse. Vítězi se stali domácí hráči.
21.03. V DKT se konal tradiční Josefovský country bál Western klubu.
23.03. Úvodní jednání o možnosti ukládat bioodpad ze Suchdolu do soukromé kompostárny.
24.03. Jednání se zástupci základní školy o pořízení stroje na sekání trávy v areálu základní školy, o jehož pořízení rozhodlo zastupitelstvo městyse. Po dokončení fasády školy a po úpravách vstupního prostranství a parkoviště s příjezdovou komunikací je cílem zajistit také udržovaný trávník, přičemž sekání se týká cca
2
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24.03. Jednání valné hromady Místní akční skupiny Regionu Poodří na zámku
v Bartošovicích, kde je členem i městys Suchdol nad Odrou.
25.03. Krajské setkání Svazu měst a obcí v Ostravě, představitelé obcí a měst byli seznámeni s aktuální problematikou, kterou svaz řeší, např. na poli legislativy nebo
meziobecní spolupráce, byly také diskutovány další problémy spojené s chodem
obcí a tím dán směr pro další aktivity svazu.
26.03. Proběhlo zaškolení nové obsluhy na zametací stroj, aby bylo zajištěno vzájemné
zastupování po dobu nemocí či dovolených.
27.03. Pracovní schůzka s technickým dozorem stavby kanalizace a ČOV ve věci
uplatněných reklamací vůči zhotoviteli.
27.03. Na úřadě městyse představili svou organizaci zástupci společnosti „Strom života“, která se zabývá především paliativní zdravotní péčí a má v úmyslu provozovat tzv. mobilní hospic. Zástupci městyse projektu vyslovili podporu a projevili
zájem o spolupráci.
27.03. Zástupci základní školy a městyse si nechali předvést sekací stroj – kloubový
rider s předním sečením, konkrétně předváděcí model za sníženou cenu. Po vyzkoušení a po porovnání s nabídkami na nové stroje (ceny v poměru s výkonem)
se rozhodli pro pořízení tohoto stroje, který v době uzávěrky zpravodaje již slouží škole k plné spokojenosti.
27.03. V DKT proběhla tradiční jarní akce Suchdolské odvaž se.
28.03. Konal se jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
29.03. Na dálnici mezi Suchdolem a Kletným bylo možno spatřit průjezd konvoje armády USA. Tuto příležitost si nenechaly ujít desítky nadšenců (odpůrce nebylo vi-
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dět) a doslova obsypali nadjezd nad dálnicí. Originálně – s vlajkou a na koni konvoj pozdravil P. Kašpárek, který se díky tomu ocitl i v hlavní zpravodajské relaci na ČT1.
Suchdolský rekordman Karel Ligocki zahájil krátce po 21. hodině na zimním stadionu v Novém Jičíně pokus o nový český rekord ve čtyřiadvacetihodinovém ultrabruslení.
Na obecním úřadě v Jeseníku nad Odrou se sešli starostové okolních obcí včetně Suchdolu k jednání o možném společném postupu při likvidaci komunálního
odpadu.
Na úřadě městyse byl projednán námět na setkání Suchdolů ČR v našem Suchdole.
Karel Ligocki utvořil v Novém Jičíne nový český rekord ve čtyřiadvacetihodinovém bruslení. Gratulujeme!
Na bartošovickém zámku se konala valná hromada dobrovolného svazku obcí
Regionu Poodří.
Účast starosty společně se zástupci dalších obcí a měst, firem a kraje na slavnostním otevření nové haly v Semperflexu v Odrách.
Jednání dozorčí rady společnosti ASOMPO v Životicích u Nového Jičína.
V DKT se konal tradiční Maškarák, pořádaný Sborem dobrovolných hasičů
v Suchdole n. O.
Jednání o opravě lapače tuků z jídelny ZŠ a o drobných stavebních úpravách na
venkovním prostranstvích u parkoviště školy.
Na krajském úřadě jednáno o žádosti o dotace na lesní práce na rok 2015.
Se zástupcem společnosti Šindlar projednány možné návrhy na protipovodňová
opatření v rámci dokumentace, kterou společnost připravuje v regionu.
V DKT se konalo koštování pálenky – klání o krále suchdolské slivovice, hruškovice a jabkovice. Tentokrát ve stylu „jaký si to uděláme, takový to máme“ a podle
ohlasů jsme si to neudělali vůbec špatné 
Turnaj mladších žáků ve florbalu Suchdolano 2015 v základní škole. Tentokrát
vyhráli Bernatští bobříci, suchdolští borci se umístili třetí v pořadí.
Na komunikacích III. tř. zahájeny opravy nivelety poklopů kanalizačních šachet a
poklesů v rámci reklamace stavby II. etapy.
Porada starostů spádové oblasti obce s rozšířenou působností Nový Jičín.
Pracovníci krajského úřadu provedli přezkum hospodaření městyse Suchdolu
nad Odrou za rok 2014. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Otevírání obálek s nabídkami na realizaci budovy technického zázemí městyse.
Budova je řešena formou přístavby k stávajícím kůlnám za bytovým domem č.p.
192 a bude sloužit pro uskladnění materiálu a parkování techniky komunálních
služeb městyse.
Schůzka starostů svozové oblasti Fulnek společnosti ASOMPO na městském
úřadě ve Fulneku k seznámení s materiály před konáním valné hromady
ASOMPO.
Schůze rady městyse.
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Rada městyse informuje
Ve středu 15. dubna 2015 se konala 9. schůze rady městyse. Projednala a schválila na
základě doporučení hodnotící komice nejvhodnější nabídku zhotovitele stavby „Technické
služby Suchdol nad Odrou – přístavba“, a to nabídku firmy STAVO – Karel Černoch
s.r.o., Suchdol nad Odrou. Celkem bylo předloženo 6 cenových nabídek.
Zabývala se bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních smluv v bytech
v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího prodloužení nájemného,
přidělila byt o velikosti 2+1 v bytovém domě Nová ulice 498 zájemci dle pořadníku žadatelů o byt a přidělila byt v DPS dle seznamu žadatelů.
Dále schválila vyhlášení výběrového řízení na pronájem kiosku na Kletném na sezónu
2015, pronájem zahrádky v lokalitě bývalé školní zahrady dle podané žádosti.
Rada městyse schválila uzavření několika smluv: Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu a
provozování vodního díla se společností SmVaK Ostrava a.s., jedná se o stavbu “Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů na parc.č. 1916 v k.ú. Suchdol nad Odrou“ – lokalita Záhumení, Dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla se společností SmVaK Ostrava a.s., jedná se o stavbu „Prodloužení ulice Čsl.
Armády v Suchdole nad Odrou, technická infrastruktura – vybudování vodovodního řadu,
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná se o připojení odběrného elektrického zařízení v lokalitě Záhumení – výstavba rodinných domů, Smlouva o
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, jedná se o připojení odběrného elektrického zařízení v lokalitě Čsl. Armády, Smlouva o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku s Regionem Poodří se sídlem Bartošovice, předmětem smlouvy je převod technického zhodnocení dlouhodobého majetku, zhodnocení stavby Kamenný kříž na Kletném.
Dále rada schválila uzavření dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení
souvislé úpravy povrchu – jedná se o opravu povrchu silnice III/04738 v městysi v úseku
od nákupního střediska po katolický kostel, přičemž oprava má proběhnout v letošním
roce.
Dále se zabývala problematikou školství, kdy schválila příspěvkové organizaci Základní
škola a mateřská škola v Suchdole nad Odrou účetní závěrku za rok 2014, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014, souhlasila s přerušením provozu mateřské školy v době
letních prázdnin v termínu 20.07.2015 – 14.08.2015 a neschválila převod trvale nepotřebného a vyřazeného majetku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
do majetku městyse a souhlasila s likvidací formou odevzdání do sběru, nebo v případě
zájmu s prodejem tohoto vyřazeného majetku. Projednala cenovou nabídku na opravu
lapolu (zařízení k zachycení tuku) ze školní jídelny, realizaci zpevněných ploch pod kontejnery a zřízení parkovacího stání u budovy základní školy.
Rada městyse schválila opravu spojovacího chodníčku mezi ulicí Čsl. Armády a Novou
ulicí firmou STAVO – Karel Černoch s.r.o. Suchdol nad Odrou dle cenové nabídky, projednala závěry kontrolního výboru k inventarizaci majetku městyse k 31.12.2014, schválila zadání vypracování realizační dokumentace stavby na prodloužení komunikace na ulici
Čsl. Armády a schválila záměr výstavby rodinných domů v lokalitách na ulici Sokolovská
(směr Hladké Životice) a za hasičskou zbrojnicí.
Na závěr starosta informoval radu městyse o těchto záležitostech: přehrada Kletné – již
se napouští, výstavba chodníků v městysi – zahájení výstavby ve druhé polovině měsíce
dubna, nástup 12 pracovníků na veřejně prospěšné práce od měsíce května 2015 a pietní akt k 70. výročí ukončení války dne 01.05.2015.
Rada městyse
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci dubnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Karolová Anežka
Večeřová Marie
Dančák Jan
Tomášková Květuše
Jezerský Nikolaj
Štrbačková Blažena
Kunčar František
Bartošíková Dagmar
Bartoňová Marta
Benkeová Vincencia
Pantálková Kristina
Král Josef

Kucová Miroslava
Dostálová Karla
Marčišovský Jan
Juchelková Zdeňka
Mrtvá Olga
Masnica Rudolf
Vala Josef
Kutěj Stanislav
Červenec Viktor
Randis Jiří
Meisselová Otilie

Výsledky 14. ročníku klání o nejlepší slivovici, hruškovici a jabkovici, které se uskutečnilo v pátek 10. dubna 2015 v DKT:
1.
2.
3.
4.
5.
6. – 7.
8.
9.
10.
11.
12.

Král slivovice: Viktor Kozák
Václav Vrzala
Eduard Kocmich
Kateřina Kočíbová
František Buksa
Marie Kozáková, Miroslav Kozáček
Jan Gola
Josef Polášek
Jan Nevečeřal
Ján Ješko
Jiří Hrabovský

1.
2.
3.

Král hruškovice: Josef Menšík
Pavel Šíma
Viktor Kozák

1.
2.
3.
4.
5. – 6.
7.
8.
9.
10.

Král jabkovice: Jan Nevečeřal
Josef Polášek
Pavel Šrom
Antonín Dorazil
Jiří Hrabovský, Ondřej Kočíb
Milan Šrom
Pavel Šíma
Josef Menšík
Václav Vrzala
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Informace Klubu kultury

Zveme všechny děti, mládež i dospělé, všechny suchdoláky i přespolní na již tradiční

Suchdolskou pouť
s průvodem
v neděli 31. května 2015 v 9:00 hod
vyjde od DKT do katolického kostela průvod.
Zde bude sloužena mše svatá.
V DKT a přilehlém okolí od 9:00 hod začnou závody
suchdolské rally radiem řízených modelů aut.
Otevřena budou muzea, evangelický kostel, hasičská
zbrojnice.
V DKT bude připravena malá vzpomínková akce k jeho
40. výročí otevření.
Pouťové aktrakce, stánky.
Občerstvení v DKT zajištěno
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Klub kultury městyse Suchdol nad Odrou zve všechny
maminky a babičky
na

DEN MATEK
v neděli 10. 5. 2015 od 15:00 hod do DKT.
V programu vystoupí naše děti, které vám tímto poděkují za vaši lásku a péči.

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
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KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY – NOC
KOSTELŮ 2015
Dne 29. května 2015 se již tradičně v rámci mezinárodní akce Noc kostelů zpřístupní
prostory kostela Nejsvětější Trojice v Suchdole nad Odrou. V nově opraveném interiéru
kostela zazní povídaní o historii kostela a jeho okolí, milovníky hudby potěší libé zvuky
smyčců a atmosféra chrámu prozářeného svícemi nabídne chvíli ke ztišení a zamyšlení.
Přijďte se podívat a prožít tyto chvíle s námi.
PROGRAM NOCI KOSTELŮ
17:55 – 18:00
vyzvánění zvonů
18:00 – 18:45
mše sv.
18:50 – 19:50
přednáška PhDr. Jaroslava Zezulčíka o historii kostela
20:00 – 21:00
Duo housle a violoncello
Housle – Alžběta Falcníková – Janáčkova filharmonie
Violoncello – Judita Šprochová-Pukovcová – Janáčkova
filharmonie
21:00 – 22:30
meditace, ztišení za svitu svíček
22:30 – 23:00
adorace s knězem
23:00 – 24:00
závěr
Těšíme se na Vás
Římskokatolická farnost
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SUCHDOL NAD ODROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 75027712

V úterý dne 12. května 2015 proběhne
v budově MŠ na ulici Záhumení 482 od 12.00 do 16.00 hodin

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Žádáme rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do mateřské školy, aby
si s sebou přinesli občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí dítěte do MŠ s vyplněným dotazníkem. Formulář žádosti včetně dotazníku
je možno vyzvednout předem v MŠ, ZŠ a na úřadu městyse. K dispozici je
rovněž na webových stránkách školy.
Pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v situaci, kdy
- dítě splnilo základní předpoklad plynoucí ze zákona o ochraně veřejného zdraví (vyjádření lékaře, očkování) a
- dítě není přednostně přijato z důvodu docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a
- počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v MŠ
stanovuji tato kritéria pro přednostní přijímání:
1. Pobyt dítěte
 trvalý pobyt v Suchdole nad Odrou - 3 body,
 jiná doložitelná forma pobytu v Suchdole nad Odrou - 1 bod.
2. Věk dítěte k 1. 9. 2015
 3 roky - 1 bod,
 4 roky - 2 body,
 5 let - 3 body.
3. Individuální situace dítěte
 sourozenec v MŠ - 2 body,
 zvýšená sociální potřebnost dítěte (například dítě samoživitelky, dítě
se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, atp.) – až 3 body.
V případě rovnosti rozhodne los za přítomnosti zástupců zřizovatele a rodičů.
Bližší informace podá vedoucí učitelka MŠ Mgr. Ivana Kocmichová (tel.: 556 736 539).
Mgr. Tomáš Vindiš
ředitel školy

Mgr. Ivana Kocmichová
vedoucí učitelka MŠ
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Kreslení po radost
Ve středu 25. 3. 2015 jsme se sešli na akci konané školním klubem - Kreslení pro radost. Přihlásilo se 13 dětí, které malovaly mandaly podle svého výběru, dále jak cítí radost nebo smutek. Celé dvě hodiny je vedla numeroložka
Ing. Marie Vašicová, která dětem vyprávěla, co která barva znamená, proč si vybraly
právě svou mandalu apod. Také jsme si zacvičili protahovací cviky. Vzniklo mnoho pěkných obrázků, které můžete vidět na výstavce v naší škole.
Ivana Tymráková
školní klub

Odvaž se 2015
9. ročník „Odvaž se“ – přehlídka amatérských dovedností v Suchdole nad Odrou proběhla v pátek 27. 3. 2015 v 18.00 hodin. Z naší školy se zúčastnily 4 kroužky školního klubu
– Pohybový I. až III. a také taneční kroužek Irské tance. Dále vystoupili taneční soubor
Lentilky z Mankovic a pan Karel Ligocki.
Ivana Tymráková
školní klub
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Noc s Andersenem
Na konci měsíce března v naší škole probíhala již tradičně Noc s Andersenem. Tentokrát
byla spojena s výročím 100 let Jana Drdy. Společně jsme hráli mnoho her, četli knížky,
povídali si a dívali se na pohádku. Zažili jsme spoustu zábavy a pohody. Těšíme se na
příští rok.
Lordi a lady z hradu Brada

Beseda o Ugandě
V úterní podvečer 14. 4. 2015 proběhla v Kulturním domě Suchdol nad Odrou
beseda o Ugandě., kterou vedla Mgr. Libuše Dostálová ze společnosti Bwindi Orphans
o.s. Tato společnost se prostřednictvím adopce na dálku stará o sirotky
ve dvou ugandských oblastech. Adoptivní rodiče z ČR platí dětem školní
docházku, uniformy, stravu a základní
lékařskou péči. Společnost pomáhá
zvyšovat úrovně škol, dodává pomůcky pro učitele, knihy, financují opravy
na školách. Pomáhají s řešením krizových situací, zajišťují lékařskou péči.
Paní Dostálová nám svým
krásným výkladem a fotografiemi přiblížila život v těchto oblastech, ukázala nám své adoptivní děti, ke kterým
se každý rok vrací. Promítla nám např. na fotografiích 2 ugandské školy, kterým pomáhají. Všichni jsme byli velmi překvapeni, když jsme se dověděli, že třeba do jedné třídy
chodí přes 100 žáků, které sedí ve třídě na zemi. Za den mají dvě jídla a to každý den
stejné a školní jídelna je pro ně venku na trávníku před školou. Velmi zajímavé bylo také
vyprávění o tom, co dělat při setkání s gorilami.
Na závěr bylo kladeno mnoho dotazů z řad rodičů, ale i dětí. Všichni byli rádi,
že si mohli zakoupit výrobky ugandských žen a mužů a podpořit je. Každý návštěvník
mohl ochutnat ugandskou kávu a čaj.
Tymráková Ivana
vedoucí školního klubu
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Scházíme se každý pátek do 16:00 do 18:00
Úklid Poodří
V pátek 20. 3. 2015 se místo tradiční
schůzky konal Úklid Poodří. Uklízeli jsme
kolem řeky Odry, na polích u Sokoláku a
kolem potůčku, které se vlévají do Odry.
Zúčastnila se polovina družiny Jelenů a
polovina družiny Rysů. Nasbíralo se více
než 30kg odpadu, plastová žídle, pneumatika, a další nejrůznější odpad. Po špinavé a namáhavé práci jsme se umyli,
rozdělali oheň a opekli jsme si párky. U
ohně jsme si povídali různé vtipy a povídky. V sedm hodin večer jsme se rozešli
domů s dobrým pocitem, že jsme udělali
další dobrý skutek.
Jan Jemelka

Kovbojský sportovní den ve Spálově
V sobotu 21. března 2015 v 7:00 jsme se sešli na vlakovém nádraží, a v 7:14 jsme vyrazili vlakem do Heřmánek. Pěšky jsme
došli do Spálova, do místní školní tělocvičny, převlékli jsme se do sportovního
oblečení a do sportovní obuvi a čekali,
co se bude dít. V tělocvičně jsme se
rozdělili do skupin a začali jsme se seznamovat a soutěžit. Veškeré hry a soutěže byly na kovbojskou tématiku. Soutěžili jsme v běhu, ve zručnosti a
v balónové přestřelce. V další hře jsme
plnili nejrůznější úkoly, jako například:
lezení na strom (na tyč), úhybný manévr
- dělání kotoulů a skládání vlaštovek. Za
splnění úkolu, jsme se mohli napít Whisky (kakao). Obdrželi jsme účastnický list a pomalu jsme se chystali k odjezdu domů. Všichni jsme si to užili, seznámili se s novými kamarády a těšíme se zase na další akci.
Tomáš Cihlář
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Uzlařská regata
V sobotu 28. 3. 2015 se v Novém Jičíně konala tradiční Uzlařská regata,
kterou pořádal 2. chlapecký oddíl
Nový Jičín v klubovně skautského
střediska PAGODA Nový Jičín. Společně
s
naším
oddílem
a
2. chlapeckým oddílem se Uzlařské
regaty zúčastnil i skautský dívčí oddíl
Nový Jičín a oddíly z Kopřivnice a
Příboru. V první části regaty se soutěžilo v uzlování a to ve třech kategoriích: mladší, starší a důchodci.
Z našeho oddílu se na startovní čáru postavilo celkem 5 závodníků. Bohužel se nikomu
nepodařilo obsadit vítězné pozice, avšak 4., 5. a 6. místa z celkového počtu 50 účastníků jsou pěkná místa. Po závodě jsme si zahráli hru Bingo, ve které si výherce mohl vybrat pizzu dle vlastního výběru. Následovaly tradičně netradiční hry jako například: vajíčkový fotbal, železné kostky, poznávání dřevin a lovení rybek. Před šestou hodnou večerní proběhlo vyhodnocení všech soutěží a aktivit, rozdaly se diplomy a vyrazili jsme domů.
Jan Schovánek

JOSEFOVSKÝM COUNTRY BÁLEM
Western klub plní druhý úkol ze svého kalendáře akcí pro rok 2015.
Do kulturního domu v Suchdole nad Odrou přicházeli kamarádi ze širokého okolí s kloboukem i
bez klobouku už od 18 hodin. Po 20. hodině naplněný sál přivítal moderátor Luki a já zahájila
letošní Josefovský country bál. K poslechu i tanci nám opět hrála country kapela Cizinci, která se
střídala s bohatým kulturním i soutěžním programem - taneční skupina Coloredo, lasová show
Josefa Pelce, bičová show Jiřího Vlče Martínka, nádherné akrobatické vystoupení skupiny TS
Styx, kteří nám vyhověli a vystoupení přizpůsobili našemu westernovému stylu. Vlče nám předvedl i ohňovou bičovou show a zlatým hřebem programu byl kůň na sále - kamarád Frenky nás
přijel pozdravit na svém čtyřnohém kamarádovi Pedrovi. Byla to jeho i naše premiéra, vystoupení
všechny moc překvapilo a hlavně pobavilo. Celý krásný večer, bohatý program s bohatou tombolou by nebylo možné realizovat bez našich příznivců a sponzorů, kterým touto cestou moc děkujeme. Jako dík za podporu jsme jim umožnili na našich www stránkách proklik na jejich stránky
po dobu 1 roku - viz. www.westernklub.cz. Do tomboly jsme získali a nakoupili cca 315 cen, výtěžek z tomboly bude použit na Westernový dětský den, který se bude konat v sobotu 6. 6. 2015
od 14 hodin v Domě kultury v Suchdole nad Odrou. WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN je opět
spojený s výstavou a vyhodnocením VI. ročníku celorepublikové výtvarné soutěže Western a Koně očima dětí, tento rok bylo téma „Indiáni a jejich tradice“. Pro děti i rodiče bude připraveno zábavně-soutěžní odpoledne - "Indiánskou stezkou", na které vás tímto srdečně zveme.
(Pozn. Na prázdniny chystáme pro děti soustředění Dětského western klubu - Po stopách divokého západu. Info a přihlášku najdete na www.westernklub.cz )
Velice mě potěšily kladné ohlasy na bál, které mi dorazily na email či na facebook. Alespoň jednu
vám zprostředkuji touto cestou:
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Zdravím!
Chtěli jsme poděkovat za krásný, nejlepší Country bál! Byli jsme poprvé a byli jsme překvapeni
bohatým programem, dobrou hudbou, chutným jídlem a milými lidmi. Věřím, že je za tím obrovská dřina a tak jsem chtěla vyjádřit podporu v tomto konání. Osobně mne velmi potěšilo, že jste
mé výrobky zařadili jako odměny pro soutěž. Děkuji. Přeji krásný den a mnoho jarní energie do
všeho, co děláte. Miriam Johanka Štivarová - www.namaluju.cz
Co na závěr? Ano je to dřina a spousta stráveného času. Děláme to pro Vás rádi, westernové akce
jsou náš cíl a životní postoj, který naši členové i přátelé WK věnují pro realizaci programů
z našeho ročního kalendáře. Bez toho by to nebylo :-)
A tak děkuji všem, že jsme dobrý a spolehlivý tým.
Lidka Tošovská

http://westernklub.rajce.idnes.cz/035_-_21.3.2015_Josefovsky_country_bal/
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KOVBOJSKÁ PRAVIDLA SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
(poprvé vyšlo v Kanadských Listech)
Na prérii či v divoké Arizoně, na horských pastvinách Montany či v kanadské Albertě, všude se
odjakživa dodržoval a ještě dodržuje tak zvaný Kovbojský kód správného chování, něco jako
Guth-Jarkovský pro prérie - posuďte sami:
Je neslušné ptát se někoho na jeho jméno.
Švindlování u karet je neomluvitelný přestupek. Ošizený, případně jeho přítel, si to může
vypořádat s falešným hráčem pomocí pistole.
3. Tasit pistoli na neozbrojeného muže je zakázáno. Ohrožený má právo nevychovance zastřelit.
4. Ukradení koně se trestá smrtí, neboť muž, zanechaný v divočině bez koně, je ztracen.
5. Potkáte-li někoho v divočině, prohoďte s cizincem alespoň pár slov - ukazuje to, že nemáte
nepřátelské úmysly. Po rozchodu se nedívejte zpět za sebe - naznačovalo by to, že se bojíte,
aby vás ten druhý nezastřelil zezadu.
6. Když se zdravíte s cizincem, je správné říci "Howdy!" a kývnout hlavou, ale není správné
mávnout rukou. Zvednutá ruka může splašit cizincova koně.
7. Když cizinec sesedne s koně, není slušné zůstat v sedle. Je třeba sesednout a pokračovat v
rozhovoru, aby vás mohl mít stále na očích.
8. Jezdit na koni, který patří někomu jinému, bez jeho povolení, je velká urážka. Kůň je totiž
soukromý majetek a bylo by to, jako kdybyste mu dali pohlavek.
9. Vypůjčit si koně je možno jen v případě skutečné nutnosti. Každý kovboj má totiž svůj způsob jízdy a kůň by se lehce mohl špatným jezdcem zkazit.
10. Chytrý jezdec vždycky dbá víc o pohodlí svého koně než o své vlastní - mít chromého koně
v divočině je jako nemít žádného.
Přeložil Frank
1.
2.
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A něco pro dobrý den
Přijde kovboj do hospody, vytasí kolt a ustřelí druhému kovbojovi klobouk a zarve Im
Jack!!!!! Přijde druhy kovboj do hospody a ustřelí tomu samému kovbojovi cigáro a
zarve Im Bill!!!! Přijde třetí kovboj do hospody a zastřeli kovboje a řekne Im soory.
*****
To takhle jednou přijde sheriff do saloonu a vidí na zemi mrtvého muže.
Ptá se tedy barmana:
"Hráč?"
"Jo."
"Falešnej?"
"Jo."
"Poker?"
"Ne, housle."
*****
Vtrhne kovboj do saloonu a volá na barmana: Člověče, bejk vám nabral manželku na
rohy!
Barman: mlčí
Kovboj: Povídám, že vám bejk nabral manželku na rohy!!!
Barman: Slyším, slyším, ale bolí mě zub tak se nemůžu smát!!!

KOVBOJSKÉ FAZOLE pro zdatné kovboje
hlavní jídlo pro 4 osoby, vysoce hodnotný a výživný pokrm
100 g vepřového masa (nebo uzeniny, klobásy), olej, 50 g kečupu, 50 g gulášového základu,
860 g (2 konzervy 425 ml) červených fazolí s kukuřicí v chilli omáčce Bonduelle, majoránka,
sůl, chilli koření
Maso nakrájené na kousky opečeme na tuku. Podlijeme a dusíme doměkka. Zalijeme kečupem a
následně gulášovým základem připraveným podle návodu. Provaříme a přidáme fazole s kukuřicí
a omáčkou. Dochutíme majoránkou, solí, popřípadě chilli kořením a prohřejeme.
WK
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Nezmar ze Suchdolu nad Odrou a jeho 15. zápis do české knihy rekordů
Osmapadesátiletý traťový dělník ze Suchdolu nad Odrou, ultramaratonec Karel Ligocki,
utvořil ve dnech 31. března – 1. dubna 2015 na novojičínském zimním stadiónu další rekord do české knihy rekordů. Po rekordech v ultra trojboji, ultra pětiboji, rychlostních rekordech na 50 a 100 km a ultra rekordech ve dvanáctihodinovkách na bruslích se rozhodl, že se pokusí na bruslích utvořit rekord ve čtyřiadvacetihodinovce. Předcházela tomu
tvrdá příprava, do které byly zahrnuty: venkovní tréninky na sportovních areálech v Suchdole nad Odrou a v Novém Jičíně, 5. října 2014 jeho jubilejní 200. životní maratón
MMM Košice 2014, hned na to 26. října 2014 SWISS CITY MARATHON ve Švýcarském
Lucernu a samozřejmě nezbytná příprava na zimních stadiónech v Novém Jičíně, Ostravě, Bohumíně a trénink v Polsku na 400 metrovém rychlobruslařském venkovním oválu v
Zakopaném. (Na něm začínala svou rychlobruslařskou kariéru Martina Sáblíková).
V samotné přípravě na ledě tak najezdil 210 hodin.
Původně byl start čtyřiadvacetihodinovky stanoven na 17:00 hod, ale vedení zimního
stadiónu start posunulo o 4 hodiny.
Pokus o rekord odstartovala 31.
března komisařka Pelhřimovské
agentury „DOBRÝ DEN“ paní Hana
Valová přesně ve 21:06 hod.
Karel na 137 metrovém okruhu začal jezdit celkem svižně a během
prvních dvou hodin najel průměrnou
rychlostí 20 km/hod. 290 kol. Před
ním však byla nekonečně dlouhá
ospalá noc, kdy kromě něho na zimáku zůstal jen ledař Petr Tvrdoň,
trenér Jan Kopera, jeho pomocník
pan Petr Krba a komisař agentury „DOBRÝ DEN“ pan David Hluchník, který zapisoval
průběh pokusu. S půlnocí Karel zvolnil a jeho jízda se dostala do unylého, strojového,
hodinového rytmu. Kolo po kole kroužil prázdným stadiónem a ukrajoval hodiny
k blížícímu se ránu, kdy přicházely první krize. Se svítáním začal stadión ožívat a během
dopoledne průběžně přicházeli na stadión Karlovi příznivci, žáci novojičínských škol a
diváci. To byla pro něho obrovská motivační stimulace a psychická podpora, která mu
pomáhala dostat se z noční nekonečně táhlé a ospalé letargie. Velikou podporu mu poskytli hlavně novojičínští hokejoví dorostenci a bruslaři z řad veřejností, kteří se ujali roli
vodičů.
Po 16-ti hodinách jízdy, 1. dubna v 13:00 hodin, se rozhodl, že dá odpočnout rozbolavělému kotníku a přezuje se z rychlobruslařských dlouhých nožů na krátké brusle tzv. Kanady. Ukázalo se však, že to nebyl dobrý nápad. Jelikož mrazení ledové plochy bylo již
od půlnoci vypnuto, v tuto hodinu to bylo už markantně znát. Led byl měkký a Kanady se
do něho zarývaly o mnoho více než nože dlouhé. Navíc, ukázalo se, že Kanady nebyly
zrovna moc dobře nabroušené. Karel tak neujel ani tři kola a následovalo rychlé přezouvání zpět na rychlobruslařské nože. Odpoledne se zimní stadión opět začal vylidňovat a
jeho prostory, až na pár náhodných diváků, zely prázdnotou. To na psychice nepřidá a s
přibývajícími hodinami bylo na Karlovi čím dál víc znát, jaký těžký kříž, s kterým se vydal
na svou Golgotu, si naložil na svá bedra. Markantně bylo vidět, že bez povzbuzujícího
obecenstva jeho motivace poklesla na nulu a znavenému tělu se bez motivačního stimulu těžko poroučí k zvýšenému úsilí. Samozřejmě, že rychlost značně poklesla. Nicméně
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Karel pokračoval ve svém tempu jako stroj a těžko přetěžko se probíjel minutu po minutě, kilometr po kilometru ke svému cíli.
Kdykoli však někdo přišel, byť jen na malou
chvíli Karla povzbudit, bylo vidět, jak ho to
motivuje a vždy na to zareagoval zvýšením
tempa. Jako v případech, kdy ho přišel morálně povzbudit novojičínský maratónec pan
Stanislav Zátopek a zejména pak, hodinu a
půl před ukončením rekordu bývalý novojičínský maratónec, držitel dodnes platného
maratónského Českého rekordu 2:11:57
hod. a vítěz Mezinárodního maratónu míru
Košice 1989, pan Karel David. To bylo pro
Karla doslova jako voda na mlýn a okamžitě bylo vidět, co taková morální podpora dokáže.
Dramatická situace nastala v samotném závěru rekordu. Dostavili se zástupci vedení
novojičínského stadiónu pan Lubomír Furmánek, starosta Suchdolu nad Odrou pan Richard Ehler, šéfredaktor novojičínského Deníku pan Ivan Pavelek, zástupce novojičínského Orla František Holub, Karlovi spolupracovnicí a mnozí další gratulanti k dosažení
rekordu ve čtyřiadvacetihodinovce. Karel se vzchopil a chtěl se předvést krátkým závěrečným spurtem. V té době, přes veškerou snahu a umění ledaře Petra Tvrdoně, však
led už vypadal jako po jarní hluboké orbě.
Karel ve zvýšené rychlosti najel do hluboké
rýhy a to ho rozhodilo. Obrovská vyčerpanost
přispěla k tomu, že Karel tuto kolizi 4 minuty
před koncem neustál. Následoval hrůzostrašný pád, při kterém se všem přítomným zatajil dech. Když mu trenér Jan Kopera a jeho pomocník Petr Krba pomohli vstát a
zjistili, že není zraněný, všichni si s úlevou
oddychli a Karel se rozjel do závěrečných
kol.
V 21:06 hod. projel cílovou páskou a komisařka agentury „DOBRÝ DEN“ paní Hana
Valová mohla prohlásit:
Pan Karel Ligocki ujel na bruslích 2527 kol po 137 metrech, což činí 346 km 200 m a
utvořil tak nový český rekord ve čtyřiadvacetihodinovce na ledě.
Buldočí povaha a srdce houževnatého osmapadesátiletého mazáka, který silou svého
ducha a nezměrnou vůli dokázal opět překonat strašlivou, jak fyzickou tak psychickou
bolest tak náročného rekordu, opět slavily úspěch. Tato najetá vzdálenost se dá přirovnat k tomu, jako by Karel odstartoval z novojičínského Masarykova náměstí a do cíle dojel na Václavské náměstí v Praze.
Dosažený výkon je v celkovém pořadí již 15. zapsaný Karlův rekord v České knize rekordů. Je až neuvěřitelné, že po takové kalvárii, kdy vypadal, že skončí na márách, Karel když si dal sprchu, jako by ho polil živou vodou. Povstal jako bájný Fénix z popela a
kdyby se v tento den konala v Suchdole diskotéka, byl schopný jít si na ni zakřepčit. Už
jenom to, že ráno jako by se nechumelilo, nastoupil do práce, nepotřebuje komentář.
Zkrátka Suchdolský nezmar.
Jan Kopera
Foto: Ivan Pavelek
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NÁVRH KANDITÁTŮ A VOLBA NOVÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU A
KONTROLNÍ KOMISE TJ - funkční období 2015 - 2019

Kandidáti - oddíl kopané
titl. příjmení
1
. Ing. Žlebek
2
. Dubec
3
. Rek

jméno
Michal
Ondřej
Jakub

Kandidáti - oddíl tenisu
titl. příjmení
jméno
1
. Černoch
Karel
2
. Dostál
Jiří
Kandidáti - hospodář,
správce areálu
titl. příjmení
1 Ing. Borá. ková
2
. Bělunek

Kandidáti - oddíl
házené
jmé
titl. příjmení no
1 Ing. Slo. váček
Petr
2 Ing. Žitní. ková
Iva

Kontrolní komise
z pléna
titl. příjméjmení
no
1 Masni. cová
Iveta
2
Mar. Lošák
tin
3
. Zuzaňák Rad.

jméno

DNE 14.3.2015 - ZVOLEN –
nový Výkonný výbor TJ
titl. příjmení /
jméno
funkce
1. Dostál Jiří
Ing.Žlebek
2. Michal
Ing.Slováček
3. Petr
Ing.Žitníková
4. Iva
Černoch Karel
5. st.

předseda
místopředseda

6. Dubec Ondřej

člen

7. Rek Jakub
Ing.Boráková
8. Lucie

člen
člen - hospodář
člen - správce
areálu TJ

9. Bělunek Jiří

Lucie

jednatel
člen
člen

ZVOLENA - Kontrolní komise
Masnicová
1. Iveta
předseda

Jiří

2. Lošák Martin
Zuzaňák Ra3. domír

člen
člen

Za výbor TJ
Dostál Jiří - předseda
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PILA MANKOVICE
Jindřich Kalíšek
Stolařské práce, řezání a prodej hranolů,
prken a fošen do 7,5 metru na objednávku.
Možnost pořezu i vámi dodané kulatiny
Mankovice 125

mobil: 607 675 336
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NABÍDKA PRÁCE
Autodoprava Tymrák přijme řidiče
pro nákladní dopravu (Avia).
Nástup možný ihned.
Kontakt: Zdeněk Tymrák 602 544 028
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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

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny 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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