Od května je možné projít prostranstvím mezi budovou muzea Moravských bratří a nákupním střediskem po nové dlažbě. Upozorňujeme, že tato komunikace není určena pro
provoz motorových vozidel.

Kalendárium městyse
16.04. Za účasti zástupce městyse jako zřizovatele se konaly prověrky BOZP
v budovách ZŠ a MŠ.
17.04. Na skládce komunálního odpadu ASOMPO a.s. v Životicích u N. Jičína se konal
u příležitosti Dne Země exkurze s programem pro školní děti. Letos se jí zúčastnily také děti ze základní školy Suchdol nad Odrou.
20.04. Jednání na vodoprávním úřadě v Novém Jičíně ve věci kolaudace kanalizace
v Suchdole nad Odrou.
22.04. Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse, na programu byla především
příprava rozpočtového opatření pro zasedání zastupitelstva.
23.04. Konalo se jednání Honebního společenstva Suchdol nad Odrou (zástupci vlastníků pozemků v honitbě Suchdol n. O. a Kletné).
24.04. Zhotoviteli předáno staveniště – chodníky v centru městyse a u obchodu
Na Sýpce.
28.04. Se zástupci římskokatolické farnosti byly projednány konkrétní postupy úprav
na hřbitově a v okolí kostela.
29.04. V souvislosti s prodejem bytového domu č.p. 427 proběhla schůzka s kupujícím
k dořešení některých technických problémů.
29.04. Konalo se zasedání zastupitelstva městyse.
29.04. Konala se schůze rady městyse.
30.04. V penzionu Poodří byli ubytováni váleční veteráni z II. svět. války, večer proběhla beseda a pro zájemce bylo zpřístupněno muzeum.
01.05. Proběhl pietní akt u příležitosti výročí osvobození a konce II. světové války. Za
účasti Generálního konzula Ruska pana Šaraškina a dalších čestných hostí byly
odhaleny u pomníku padlých nové desky se jmény padlých rudoarmějců, kteří
položili životy v bojích při osvobozování našeho městyse. Na pietní akt navazovaly další v Jeseníku n. O. a v Bělotíně.
01.05. Western klub uspořádal jarní vyjížďku Oderskými vrchy.
06.05. Na katolickém hřbitově a v centru městyse se konala pracovní schůzka k návrhu
a realizaci výsadeb dřevin.
06.05. Schůze rady městyse.
07.05. Jednání k podobě nových propagačních materiálů pro penzion Poodří.
07.05. Městysi byla předána bezplatná studie k možnostem využití dotací pro odkanalizování Kletného v návaznosti na studii technickou, popisující tři varianty.
09.05. V evangelickém kostele zahájena výstava Paměť historických střech, která potrvá do 29. května.
10.05. V DKT se konala oslava Dne matek, svá vystoupení předvedly děti z mateřské
a základní školy.
12.05. Účast zástupců úřadu městyse na semináři k finanční kontrole.
14.05. V rámci plnění záruky byl zástupce zhotovitele seznámen s místy poklesů
na Nové ulici.
15.05. Účast na konferenci v rámci projektu spolupráce MAS „Chuť a vůně regionálních
jídel v Poodří a Podpoľaní“.
15.05. Křest nových hliníkových fotbalových branek pro potřeby benjamínků a první výkop na tyto branky.
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Rada městyse informuje
10. schůze rady městyse se konala ve středu 29. dubna 2015 ihned po zasedání zastupitelstva městyse, kdy souhlasila s podáním žádosti a případnou realizací projektu
“PROjazyky“ Základní školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace v rámci výzvy č. 56 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jedná
se o projekt, ve kterém by byl zabezpečen pro žáky zahraniční jazykový kurz a čtenářské
dílny. Schválila bezplatné ubytování hostů, kteří přijali pozvání městyse na pietní akt k 70.
výročí ukončení 2. světové války, který proběhl v pátek 1. května 2015, schválila vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele inženýrských sítí v lokalitě Záhumení a Čsl. Armády.
Dále se projednala a schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje, jedná se o bezplatné užívání radiostanice včetně montážní sady pro naši jednotku sboru dobrovolných hasičů a Smlouvy o dílo se společností
ASAP Management CZ s.r.o. Karviná – Fryšták, která zpracuje pro městys žádost o finanční podporu v souladu s Regionálním operačním programem
Regionu soudržnosti Moravskoslezsko na stavbu „Technické služby Suchdol nad Odrou –
přístavba“. Dále schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 1664/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse a opravu opěrné zídky u spojovacího chodníku ulic Čsl. Armády a
Nové ulice. Na závěr neschválila propagaci městyse formou placené inzerce v týdeníku
5plus2.
Ve středu 6. května 2015 se sešli členové rady městyse na 11. schůzi rady městyse
k projednání těchto záležitostí: prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího prodloužení nájmu; z důvodu nezájmu o pronájem kiosku na Kletné pro rok 2015 schválila vyhlášení nového výběrového řízení
s novou podmínkou – zajištění provozu jen o víkendu; schválila záměr a podmínky směny
pozemků parc.č. 174/4 za pozemek parc.č. 174/5 v k.ú. Kletné; schválila aktualizaci studie centra městyse studenty katedry architektury VŠB; schválila vypracování projektové
dokumentace pro akci „Realizační dokumentace stavebních úprav a nástavby administrativní budovy Úřadu městyse v Suchdole nad Odrou“; schválila cenovou nabídku na inženýrskou činnost „Kanalizace o ČOV II. etapa Suchdol nad Odrou“, jedná se o zpracování
a vyřízení kolaudace stavby; schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro základní školu a mateřskou školu Suchdol nad Odrou na realizaci projektu „Prožij si
svůj život – moderní technika a nové kompetence usnadňující řešení běžných životních
situací“.
Rada městyse
Hry bez venkovských hranic
17. ročník her pro osmičlenná družstva obcí Regionu Poodří se koná letos v sobotu
6. 6. 2015 ve Vražném. Protože to není daleko, dokonce v pohodlném dosahu jízdního
kola, zveme všechny zájemce, aby přijeli podpořit naše soutěžící.
Pozvánka na hry se všemi podrobnostmi je uveřejněna dále ve zpravodaji.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci květnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Jedináková Anna
Kopecká Zdenka
Vlková Zdeňka
Brynecká Anna
Klichová Helena
Konopásek Jaroslav
Masnicová Angela
Horváthová Angela
Kuc Miroslav
Juchelka Alexandr
Rek Vlastimil
Maňáková Zdeňka
Šulgan Štefan
Tomečková Marie
Látalová Anna

Korčáková Zdenka
Říčan Gustav
Pagáč Jiří
Holčáková Miluše
Hruška Vratislav
Dýčková Anna
Barvík Kamil
Kukol Karel
Černochová Ivanka Mgr.
Seibertová Květoslava
Obadalová Zdeňka
Vašek Josef
Pánková Marie
Honzek Otakar

Dne 7. května 2015 uplynulo 13 let, kdy navždy odešla
paní Marie Kocmichová.
Na milovanou manželku, maminku, babičku a prababičku vzpomíná rodina.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte prosím s námi.

Dne 12. června 2015 vzpomeneme nedožitých
80 let pana Petra Orsága.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Ludmila s rodinou
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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

5

Výsledky regionálního kola o krále pooderské pálenky 2015
Regionální kolo se konalo jako součást Otevírání Poodří na zámku v Bartošovicích v sobotu 16. května. Bohužel letos se našim zástupcům v soutěží vítězů z jednotlivých obcí
nedařilo, jako v jiných ročnících. V komisích v Bartošovicích zasedli i dva naši degustátoři, a sice Miroslav Jašek a Jan Nevečeřal.
Jabkovice: 1. místo Rudolf Kuřec ze Skotnice, zástupce ze Suchdolu Jan Nevečeřal se
umístil na 7. místě z celkových 13.
Slivovice: 1. místo František Šturala z Bílova, zástupce ze Suchdolu Viktor Kozák se
umístil na 10. místě z celkových 13.
Hruškovice: 1. místo Jaroslav Venglář z Hl. Životic, zástupce ze Suchdolu Josef Menšík
se umístil na 6.-8. místě z celkových 10.
V této soutěži, kde je výsledek dán především vkusem jednotlivých porotců, jde především o dobrou zábavu, a té jsme si, myslím, užili dostatek jak v místním kole, tak v Bartošovicích.
Richard Ehler
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Činnost klubu seniorů – přehled akcí
V březnu – 5.3.2015 jsme navštívili Zámek Poruba.
Porubský zámek byl vystavěn v roce 1573 Ondřejem Bzencem z Markvartic na základech původní tvrze, která na těchto místech stála. Ondřej Bzenec dokončil stavbu zámku
jako své porubské sídlo a stal se v roce 1578 vrchním hejtmanem Opavského knížectví.
Následujícího roku 1579 byl zákeřně zavražděn a rozsáhlé panství po něm zdědil jeho
synovec Kryštof Bzenec, který ještě téhož roku zámek a ves Porubu odprodal svému
švagrovi Jindřichu Baneckému z Jemničky za 7 000 zlatých. Po Jindřichu Baneckém
před rokem 1625 zdědil zámek a panství jeho syn Zikmund Václav. Zikmundova dcera
Ludmila Konstancie dala zámek a ves Porubu věnem svému manželovi Jiříku Fridrichu
Skrbenskému z Tříště, který zámek a Porubu prodal roku 1689 Václavu hraběti Oppersdorfovi, který před rokem 1720 odprodal celé své panství hraběti Jindřichu Vilému Vlčkovi z Dobré Zemnice. Jeho potomek Vilém se stal vyslancem u dvora Petra Velikého a
byl maršálem císařských vojsk. Poněmčil své jméno na Wilczek. Rod Wilczků vlastnil
tento zámek a panství Porubské až do roku 1943. Bombardováním v roce 1945 by zámek velmi zničen. Po jeho dílčí opravě zámek sloužil jako Lidová škola umění. V roce
1989 byl vydán demoliční příkaz, neboť hrozilo jeho zřícení. Pravé křídlo zámku, kde
dnes stojí budova kolonády, bylo demolicí v roce 1989 srovnáno do základů se zemí.
Počátkem roku 1990 zničil rozsáhlý požár levé křídlo zámku. V následujícím roce 1991
započala obnova současným majitelem Statisem Prusalisem, rekonstrukce a záchrana
této státní kulturní památky, registrované pod číslem 8-236, která je druhou nejstarší budovou v Ostravě a práce na její obnově trvají dodnes.
Tohoto výletu se zúčastnilo 42 seniorů. Jeli jsme vlakem a místní dopravou. Atmosféra
prostředí a profesionální výklad se nám moc líbil. Vše bylo dovršeno chutným obědem,
v doprovodu hudby a zpěvem Statisem Prusalisem a nakonec jsme se téměř všichni
zapojili zpěvem a řeckým tancem.
V březnu – 25.3.2015 v počtu 57 seniorů jsme se za slunného počasí vydali autobusem, nejdříve na exkurzi do Frýdku Místku - MARLENKY, kde se vyrábějí hlavně medovníky. Dozvěděli jsme se o počátcích výroby medovníku ve Frýdku-Místku. Podívali
jsme se na výrobní proces MARLENKY a ochutnali a také zakoupili za výhodnou cenu
nejen medové dorty MARLENKA, ale i další výrobky MARLENKA .
Poté jsme se vydali do Polské Wisly – hotel Golebiewski – aqvapark Tropikána
Hotel Golebiewski ve Wisle leží v severní části města na pravém břehu řeky Wisly. Malebné okolí hotelu doplňuje pásmo Slezských Beskyd, protnuté půvabnými údolími, prameny a říčkami.
Užili jsme si parní lázeň a tři aromatizované sauny: eukalyptovou, kosodřevinnou a alpskou sůl. Po sauně jsme se ochladili v ledové jeskyni. Nejvíce oblíbené byly masážní
vany s nejrůznějšími příměsmi a aromaty: mořské, borovicové, železité a vápencové.
Zaplavali jsme si v bazénu dlouhém 25 m a v plaveckém bazénu s umělými vlnami a někteří využili i 5 tobogánu.
Na závěr jsme se prošli centrem historické Wisly a s dobrou náladou jsme se vrátili do
svých domovů.
V dubnu – 24.4.2015 - 50 seniorů vyrazilo vlakem do Olomouce na výstaviště Flora.
Počasí bylo úžasné. Letošní hlavní květinová expozice v pavilonu A nazvaná Smyslů
plná zahrada nás zavedla ke kvetoucímu portálu, do čarovného prostoru s množstvím
rozmanitých vůní, barev a tvarů vytvořeného pomocí aranží tisíců kusů narcisů, tulipánů, hyacintů a modřenců.
Senioři obdrželi v Suchdole nad Odrou na nádraží vstupenku na výstaviště a info na
cestu tam a zpět. Na výstavišti bylo velké množství návštěvníků, takže jsme se opět viděli, až na nádraží v Suchdole nad Odrou.
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V květnu – 18.5.2015 ve 14.00 hodin – tradiční smaženice vajec v areálu fotbalového
hřiště, včetně pohoštěni – super koláčů – počasí opět slunné, účast 52 seniorů + p. místostarostka Iva Hrabovská – vše dopadlo dobře.
V červnu – 3.6.2015 se konají celokrajské sportovní hry seniorů, které se uskuteční v
Havířově.
Ze Suchdolu nad Odrou se zúčastní 14 sportovců-seniorů.
Disciplíny sportovních her:
- ruské kuželky
- pétanque
- bowling
- stolní tenis
- seniorský víceboj.
V červnu – dne 15.6.2015 ve 14.00 hodin zveme všechny seniory na Tvarůžkové odpolední posezení v areálu fotbalového hřiště.
Červenec a srpen – rodinné výlety, hlídaní dětí, mírné opalování a lehké procházky.
Kromě uvedených aktivit seniorů jsou zde pravidelné akce: úterý v 13.00-14.00 hodin
v kulturním domě badminton nebo odpolední káva či čaj. Ve středu od 14.00-17.00 hodin
bowling na ranči Bartoň. Dále je seniory plně využívaná sauna a vířivka v kulturním domě.
Děkuji všem těm, kteří se podílejí na přípravách jednotlivých akcí.
Ještě nějaké foto pro připomenutí

Za seniory Naděžda Pleváková
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Připomenutí konce 2. světové války
70. výročí ukončení 2. světové války bylo a stále ještě je připomínáno mnoha způsoby,
o kterých nás neustále informují všechna dostupná média. Konaly různé vzpomínkové a
pietní akce, kladly se kytice a věnce k pomníkům, proběhly setkání s posledními žijícími
pamětníky a veterány války, uskutečnily se bojové ukázky osvobozovacích bojů, výstavy
a další kulturní a společenské akce. Ano, jedná se bezesporu o velmi důležitý okamžik
v historii celého lidstva, který si v našich životech a současné až příliš uspěchané době
mnohdy ani sami neuvědomujeme.
Suchdol nad Odrou si tuto událost rovněž připomenul 1.5.2015 pietním aktem u pomníku
padlých Rudoarmějců, kterého se zúčastnili i přímí účastníci bojů 2. světové války - váleční veteráni plk. Pavel Švec – letec 3. čs. bitevního leteckého pluku, radistka Věra Biněvská – Holubevá, členové Svazu čs. letců – východ, vojáci Armády ČR, zástupci Ruské federace – generální konzul Andrej Šaraškin z Brna, honorární konzul Aleš Zedník
z Ostravy a množství dalších hostů z daleka a blízkého okolí včetně hojného počtu obyvatel našeho městyse. Vzpomínkové akce se účastnila i skupina ruských motorkářů
z moskevského klubu „Noční vlci“. Zajímavých setkání bylo opravdu mnoho, mohli jsme
se setkat například i s rodinou gardového poručíka Vasileje Alexejeviče Staška
z Ukrajiny, který zahynul 27.4.1945 v troskách stíhačky La-7 v Klimkovicích nebo
s vnukem podplukovníka Grigorie Tichonoviče Kačaleje (velitel 6. bombardovacího pluku, zahynul 24.3.1945 se svou posádkou v bombardéru Pe-2 u Kobeřic), který k nám přijel až z dalekého Kazachstánu.
Vzpomínalo a připomínalo se však nejen u pomníků a na setkáních s hosty. Válka se
opět připomenula i ve své zcela reálné podobě, a to dne 28.4.2015 v Kletném. Při zemních pracích na zahradě rodinného domu č.p. 23 byly při výkopu zeminy nalezeny kosterní ostatky, které byly následně identifikovány jako ostatky vojáka z období 2. světové
války. Policie ČR ve spolupráci s Muzeem městyse Suchdol n.O. na místě provedla podrobný terénní průzkum, při kterém bylo dále zjištěno, že se jedná o ostatky sovětského
vojáka, které zde nejsou osamoceny. V původním německém zákopu širokém 0,6 m a
hlubokém cca 1,4 m byly kromě množství vystřílených nábojnic nalezeny nakonec celkem tři lidské kostry. Podle nalezených věcí bylo možné konstatovat, že všichni tři vojáci
byli příslušníky Rudé armády. Byly zde nalezeny boty, opasek, ocelová přilba, náboje
Mosin a jídelní lžíce.
U jednoho z těl zcela chyběly spodní části dolních končetin a byly u něj nalezeny střepiny z granátu. Těla vojáků nebyla pohřbena, ale do zákopu pouze naházena, zřejmě uklizena po boji místním německým obyvatelstvem. Taková byla válka! Jména vojáků, kteří
bojovali za naši svobodu a při tom zde zahynuli daleko od svých rodin a domova, se již
asi nikdy nedozvíme. Můžeme jim pouze vyjádřit svůj vděk a úctu, a to opět u pomníku
kde budou pohřbeni. K tomuto nálezu se zřejmě váže vzpomínka bývalého obyvatele
obce Kletné pana Waltera Schindlera: „5.5.1945 mezi 15.00 a 16.00 hod. podnikly Rusové silnější útok, a to v počtu cca 1000 mužů. Kolem 18.00 hod. byl boj o vesnici ukončen
a němečtí vojáci se stáhli ze svých pozic směrem na Pohoř. Po druhém útoku šel Rudolf
Sokoll do usedlosti č.p. 24 a tam viděl na dvoře tři mrtvé ruské vojáky…“. Z bojových deníků Rudé armády lze zjistit pouze to, že se jednalo o vojáky 305. střelecké divize, která
po těžkých bojích s fašisty Kletné 5. května 1945 osvobodila.
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Nezapomínejme na to, že 2. světová válka byla největším válečným konfliktem, který zásadním způsobem změnil osudy všech obyvatel. Tato válka trvala šest let a postupně do
ní bylo vtaženo 70 států s více než 80 procenty obyvatel světa. Do armád bylo povoláno
okolo 110 miliónů mužů a žen. Zahynulo přitom 60 miliónů lidí. Po této válce zůstalo 35
miliónů invalidů a 20 miliónů sirotků. Jsou to opravdu až neuvěřitelná čísla! Byla to doba
zmaru a bezmezného násilí s potoky krve a lidského utrpení. To nesmí být zapomenuto!
Petr Bartošík

Čestní hosté při pietním aktu k 70. výročí osvobození a konce II. svět. války

10

11

Městys Suchdol nad Odrou byl oceněn Konzulským křížem za zásluhy, který převzal starosta městyse Richard Ehler z rukou honorárního konzula Ruské federace Aleše Zedníka při pietním aktu k osvobození vlasti od fašismu k 70. výročí konce II. světové války.
Tohoto aktu se zúčastnili významní hosté, kromě honorárního konzula p. Zedníka především generální konzul Ruské federace Andrej Šaraškin a několik veteránů II. světové
války. Potěšila nás rovněž hojná účast suchdolských občanů. Společně s generálním
konzulem položili k pomníku kytice také členové ruského motorkářského klubu Noční vlci. V průběhu aktu byly odhaleny nové pamětní desky se jmény rudoarmějců, které se
podařilo v archívech dohledat a kteří položili své životy právě během osvobozování Suchdolu.
Děkujeme všem, kdo přišli uctít památku hrdinů.
Vyznamenání honorárního konzula patří především členům Sekce vojenské historie Klubu přátel Suchdolu, protože díky jejich píli, důslednosti a tisícům hodin badatelské práce
se můžeme pochlubit tím, za co Ruská federace kříž předala. Však také starosta přislíbil,
že vyznamenání bude umístěno na čestném místě v muzeu. K vyznamenání patří také
listina, kterou přetiskujeme na předchozí straně Zpravodaje.
Richard Ehler

Honorární konzul Ruské federace Aleš Zedník předává ocenění do rukou starosty

Čestná stráž u památníku – vojáci armády ČR, příslušníci aktivních záloh AČR, členové
vojenské sekce Klubu přátel Suchdolu
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Oprava pietního místa na katolickém hřbitově
Městys Suchdol nad Odrou získal dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby, konktrétně na projekt „Oprava pietního místa na katolickém hřbitově“ ve výši 40.000,- Kč.
Oprava byla provedena v období měsíce dubna a
května tohoto roku v celkových nákladech 54.700,Kč, městys spolufinancoval tuto akci ve výši 14.700,Kč. Oprava pietního místa zahrnovala tyto práce: biosanace, přespárování kamenného zdiva, odstranění nevhodných kovových prvků, demontáž stávající dlažby, snížení části terénu a opětovné zatravnění, obnovení a vyrovnání středové dlažby, očištění a doplnění terasových prvků, ošetření kovových prvků alkydovým nátěrem, očištění zadní zdi od zeleně, očištění a zaspárování zdiva a doplnění
chybějící krycí desky, opatření terasových prvků sjednocujícím lazurním nátěrem a biocidním a hydrofobním nástřikem.

před opravou

po opravě

Dosídlení Suchdolu po r. 1945 II. část
Odeznělo výročí 70 let od konce II. světové války. S osvobozením Suchdolu 6. května 1945 se pojí i další, ještě významnější výročí, dosídlení Suchdolu novým obyvatelstvem, což plynule navazovalo.
Sjížděli se už v prvních květnových dnech členové předválečné menšiny, kteří tady
museli zanechat svůj majetek a pracně jej shledávali. Někteří přišli pěšky, na kole
s povozem. To jsou počátky nového Suchdolu a dosídlení obce českým obyvatelstvem.
Železniční mosty byly poškozeny, vlaky nejezdily. Z Bernartic přišel do Suchdolu
vzkaz, aby byl ustaven národní výbor. Sešli se Češi, kteří prožili v Suchdole válku: K.
Vacula, Al. Kudělka, J.Sikora, A. Sikora, Al. Sikora, J. Pastušek, J. Vrzala. Bylo nutno
podniknout nejnutnější kroky. Pohřbít mrtvé obou armád, které prošly Suchdolem, uhynulý dobytek, aby nevypukla epidemie. Jaká byla situace nejobjektivněji popisuje ve
svých vzpomínkách Jan Mužný, který byl před válkou řídícím učitelem a vedoucím činitelem v české menšině.
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7. května po částečném uvolnění silnic vydal jsem se na cestu do Suchdolu přes Nový Jičín, Příbor, Sedlnice, Bartošovice, Hukovice, Kunvald… Projíždím kolem Gellnerovy slévárny (nyní NCLINE) a zatáčím k Manaskově továrně na obráběcí stroje (nyní
ROMOTOP). Tam vidím prvního člověka, on se tam zkoumavě dívá a prohlíží zařízení.
Promlouvám k němu. Obrací se. Vidím známou tvář a již mne vítá můj bývalý žák
z Kunvaldu Lopatecký. Stěžuje si, že všecky elektromotory jsou pryč a říká, že je asi
vzali Bernartští. On technický vedoucí tohoto závodu se již stará, aby dal továrnu opět do
provozu s druhým mým žákem z Kunvaldu Richardem Bašným, který vedl podnik po
stránce obchodní. Jsem na oba hochy hrd. Zůstali zde přes okupaci a zůstali věrní. Mířím k nádraží a u hotelu Novák (nyní Zlatý důl) se shledávám s ostatními, již konajícími
národní stráž. Domlouváme se. Dávají pomocí nádražních zaměstnanců do provozu nádraží. Zůstalo zde dosti Němců a všichni se snaží být užitečnými, opravují již lokomotivy,
odstraňují z nádraží trosky. Hlavní slovo má Karel Vacula. Prosí mne všichni, abych zůstal. Nemohu, nemám nic s sebou, ale slibuji, že se ujmu vedení, že opět přijdu. Projíždím obcí, všude spoušť. Pochovávají mrtvé. Setkávám se s Dr. Navrátilem (byl lékařem
v Suchdole před válkou i během války, po něm přišel MUDr. Mařica), který obec neopustil ani v nejhorším. Všude se již pracuje. Hlásí se několik rolníků Němců. Spočítal by je
na prstech jedné ruky. Dávám příkaz k soustředění dobytka a dojení. Dobytek pobíhá po
polích a hrozně trpí. Krávy a kozy mají oteklá vemena. Němci v pravém slova smyslu
dřou, starají se všemožně, aby dobytek zachovali. Odjíždím a 9. května se vracím.
V Suchdole přibývalo rychle obyvatel. Jednou z nejvýraznějších a nejsoustředěnějších
demografických skupin byli a jsou tzv. Zélováci. První rodiny přišly v r. 1925 po vzniku
ČSR, jako reakce na vznik samostatného státu Čechů. Jsou to potomci emigrantů, kteří
odešli do exilu z Čech a Moravy po třicetileté válce jako náboženská emigrace. V r. 1925
se s velkým nadšením vraceli do „Země otců“. Prožili 300 let ve Slezsku, v dnešním Polsku, všichni navrátilci uměli výborně česky. Jejich čeština je zvláštním prastarým dialektem, ovlivněným biblickou češtinou, protože Bible, duchovní literatura a zpěv byly také
jejich kulturním pojítkem. V Polsku si vybudovali několik osad Tábor, Husinec, nejvýznamnější z nich Zelow. Je tomu letos 70 let, když na jaře 1925 přišlo do Suchdolu prvních 5 rodin: Pospíšilovi, Jersákovi, Šrajbrovi, Zounarovi, Markovi. Slavnostní přivítání se
konalo 14. června 1925 a na podzim dorazily další 2 rodiny Smetanovi a Špringlovi. Přidělen jim byl Horní dvůr a pozemky Na rybníkách. Významně posílili českou menšinu
před válkou a stali se základem pro nynější sbor Českobratrské církve evangelické a
sbor Bratrské jednoty baptistů. Po záboru Sudet byli všichni vypuzeni a po válce se opět
vraceli. Nastala i druhá vlna reemigrace z území Polska, což jsou rodiny: Tuček, Dedecius, Nevečeřal, Cejnar, Petrák, Matějka, Němeček, Andrš, Kuc a další.
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.
Prosíme 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. 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
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I nám není ekologie lhostejná
V rámci oslav Dne Země využily děti 4. a 5. třídy naší základní školy pozvání společnosti
ASOMPO, a.s. k návštěvě areálu skládky v Životicích
u Nového Jičína dne 17. 4. 2015. Po příjezdu čekalo
na naše žáky překvapení v podobě skvělého občerstvení. Poté se nás ujal starosta městyse Suchdol
nad Odrou, ing. Ehler, který nás provedl areálem
skládky a velmi poutavým způsobem děti seznámil
s problematikou skládky, vysvětlil jim funkci zařízení
k úpravě biologicky rozložitelného odpadu i možnosti
výroby. Návštěvu areálu dětem zpříjemnili letečtí modeláři i klaun Hopsalín. Navzdory vytrvalému dešti si
děti den užily. Děkuji tímto panu starostovi, který byl
pro naše děti výborným průvodcem i společnosti
ASOMPO za velmi dobře zorganizovanou akci pro
děti. Těšíme na další ročník.
Mgr. Lenka Vernerová

Den země
Dne 22. 4. 2015 se celá naše základní škola vydala na výlet. My, devítka, jsme vyrazili
na kolech do Bartošovic. Po
cyklostezce jsme dojeli až
k zámku
v Bartošovicích,
kde jsme si prohlédli zámecký park a část zámecké
naučné stezky. Podívali
jsme se na obrovský památný strom, u kterého jsme si
udělali pár fotek. Poté jsme
se přesunuli k nedalekému
hřišti, kde jsme si dali přestávku na oběd. Až jsme
byli dostatečně odpočatí,
vyrazili jsme zase zpátky
k Suchdolu po turistické
značce a užívali si krásné
počasí i jarní přírodu. Vyčerpaní, ale v dobré náladě jsme se v odpoledních hodinách vrátili domů. Sice nás skoro
všechny ještě v ten den bolel zadek, ale stálo to za to!
Karolína Horzinková, 9.tř.

17

Dlouhé Stráně – Velké Losiny (z projektu NatTech pro ZŠ)
Projekt NatTech partnerské SŠTZ v Novém Jičíně a podílejících se partnerských základních škol je téměř u konce.
V sobotu 2. května 2015 se vybraní žáci naší školy společně s partnerskými
školami zúčastnili exkurze do jediné a nejvýkonnější přečerpávací vodní elektrárny v ČR
– Dlouhých Strání v Jeseníkách, s výkonem 2 x 325 MW. Nejprve jsme si prohlédli dolní
nádrž s komplexem podzemního zařízení a záložním řídícím střediskem, které bylo vybudováno 250 m v podzemí ve skále. Vše je ale ve skutečnosti řízeno energetickou společností ČEZ s.r.o. centrálně z Prahy. Po prohlídce nás autobus vyvezl na prohlídku horní nádrže (15,4 ha rozloha, 26 m hloubka, 1750 m obvod), kde se nám ve výšce 1353 m
n. v. naskytnul nádherný výhled po Jeseníkách.
Při zpáteční cestě byla krátká zastávka na oběd v Koutech nad Desnou a prohlídka muzea v přírodě s ukázkou pálení dřevěného uhlí v milířích.
Exkurzi jsme ukončili ve Velkých Losinách, v jediné a nejstarší fungující papírně
na našem území. Dodnes se zde vyrábí starou technologií ruční papír z tradičních surovin. Prohlídka muzea nás zasvětila do tajů výroby od samotného vzniku až po současnost.
Z exkurze jsme si odnesli pěkné zážitky umocněné navíc svěží jarní přírodou
Jeseníků.
Petr Kudla, koordinátor
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KLÁRKA BUKSOVÁ
3. MÍSTO
OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
Na konci dubna se 5 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola biologické olympiády.
Nejlepší řešitelkou se stala Klárka Buksová, která si třetím místem v okresním kole zajistila postup do krajského kola biologické olympiády. Všem žákům děkujeme za úspěšnou
reprezentaci naší školy a Klárce budeme držet palce v krajském kole biologické olympiády.
Okresní kolo biologické olympiády kategorie D – 33 řešitelů
Klára Buksová (3. místo)
Hana Poštová (9. místo)
Adéla Dohnalová (25. místo)
Okresní kolo biologické olympiády kategorie C – 28 řešitelů
Dominik Pospěch (14. místo)
Růžena Duchoňová (22. místo)
Vendula Večerková
(vyučující přírodopisu)

Taneční kolona
V pátek 24.4.2015 pořádali žáci, chodící do tanečního kurzu, závěrečnou taneční kolonu.
Napřed jsme rodičům předvedli dva tance, které jsme se naučili pod vedením manželů
Tumpachových a to zuzanu a mazurku. Poté jsme si se svým tanečníkem vyměnili dárek. Dívky od kluků dostali nádherné květiny a maličkost k tomu. Kluci dostali od dívek
dáreček v upomínku na taneční kurz. Dále jsme i s pozvanými tančili klasické tance, jako je jive, polka, waltz, valčík a jiné. Během večera také vystoupily pohybové kroužky
naší školy. Později se vyhlásila soutěž, která se jmenovala stužkovaná. Spočívala v tom,
že návštěvníci dávali párům, které se jim nejvíce líbily, stužku na oblečení. Pár, který
měl nejvíce stužek, postupoval do druhého kola. V druhém kole byl úkol nafouknout balónek tak, aby prasknul. Celou soutěž vyhráli Ester Valchářová a Lukáš Uhýrek. Ve večerních hodinách se naše kolona změnila v diskotéku. Večer byl nádherný a zábavný.
Všichni jsme si to užili a určitě na tuto akci nikdy nezapomeneme. Závěrem děkujeme
sdružení SRPŚ, že nám tento kurz umožnilo.
Karolína Horzinková, 9.r.
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Scházíme se každý pátek do 16:00 do 18:00
Svatý Jiří
Legenda vypráví o městě, které sužoval drak.
Hnízdo si postavil u pramene vody zásobující
celé město. Aby obyvatelé mohli každý den
nabrat vodu, museli odlákat draka. Jako návnada sloužila lidská oběť určena losem. Když
los padl na královskou dceru, zoufalý král žádal o milost, ale marně. Princezna byla předvedena drakovi. V pravou chvíli se objevil sv.
Jiří, který kolem zrovna projížděl. Postavil se
drakovi, přemohl jej a princeznu tak zachránil.
Svatý Jiří je patronem skautů a skautek a 24.
duben je jedním ze skautských svátků. V tento den můžete potkat skauty a skauty
v kroji, v oddílovém tričku, nebo s šátkem.
Ivančena
Každý rok se kolem svátku sv. Jiří vypraví několik tisíc skautů a skautek uctít památku a
položit kámen na mohylu postavenou na počest pěti skautům
z 1. oddílu Ostrava popravených
za II. světové války. Letošní pouť
k mohyle Ivančena se konala
v sobotu 25. dubna. Vlakem jsme
se vypravili před osmou hodinou
rání směr Frýdlant nad Ostravicí,
odkud jsme šli pěšky necelých
deset kilometrů. K mohyle jsme
dorazili těsně po poledni, položili
jsme kámen na mohylu, odpočinuli si, pozdravili staré známé a
vyrazili na zpáteční cestu. Cesta
zpátky byla o poznání rychlejší.
Domů jsme dorazili vlakem po páté hodině. Po celou cestu jsme si dopřávali pěkného
počasí a první jarní paprsky v nás ještě po několik dní nechávali vzpomínku na tento
den.
Kvůli nevyhovujícímu součastnému stavu projde mohyla Ivančena rekonstrukcí. Letos
jsme tak možná naposledy viděli mohylu, tak jak již stojí několik desítek let. Více informací na oficiálních stránkách www.ivancena.cz.
Jan Schovánek
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Divadelní kroužek při ZŠ Suchdol nad
Odrou Vás srdečně zve
na představení
Pohádky pro Aničku,
které se uskuteční dne 7. 6. 2015
v 16:00 hodin v DK Suchdol nad
Odrou. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Lenka Martinková
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KULTURNÍ DŮM V SUCHDOLE NAD ODROU
JIŽ PO ŠESTÉ, PLNÝ INDIÁNSKÝCH OBRÁZKŮ
Srdečně vás zveme 6.6.2015 od 13.30 hodin na dětské indiánské odpoledne a výstavu
dětských prací, které dorazily z celé republiky
v rámci
VI. ročníku dětské výtvarné soutěže WESTERN a
KONĚ OČIMA DĚTÍ, tentokrát bylo téma
INDIÁNI A JEJICH TRADICE.
Děti mohly namalovat nebo vytvořit cokoliv, co je na dané téma napadne (Indiánskou
čelenku, masky, indiánské vzory, kresby na oděv, týpí, totem, talismany indiánů, lapače
snů, lov bizonů, válečné malby obličeje a těla, chrastítka ...). Výtvarné práce pak stačilo
označit adresou a do 30.4.2015 zaslat do Kulturního domu v Suchdolu nad Odrou.
V šestém ročníku soutěže se sešlo neuvěřitelných 807 výtvarných prací.
Do semifinále soutěže bylo hodnotící komisí vybráno cca 100 dětských prací.
1. kategorie: MŠ - předškoláci se zapojilo 9 kolektivů
2. kategorie: 1. - 2. třída ZŠ, do soutěže nám přišlo 144 dětských prací
3. kategorie: 3. - 5. třída ZŠ, do soutěže nám přišlo 199 dětských prací
4. kategorie: 6. - 7. třída ZŠ, do soutěže nám přišlo 233 dětských prací
5. kategorie: 8. - 9. třída ZŠ, do soutěže nám přišlo 188 dětských prací.
V konečném vyhodnocení budou navíc uděleny i zvláštní ceny:
Cena starosty městyse Suchdol nad Odrou, cena Western klubu, cena jezdců Pony Expressu, cena REGE tiskárny, cena Pamet spol. s r.o., cena Agrosumak a.s., cena Za tvořivost…
Slavnostní finále soutěže se uskuteční dne 6.6.2015 od 13.30 hodin v KD Suchdol nad
Odrou v rámci DĚTSKÉHO INDIÁNSKÉHO ODPOLEDNE. V prostorách KD bude
umístěna výstava vybraných soutěžních dětských prací a bude slavnostně vyhlášeno 30
vítězných prací. Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni zajímavými cenami,
dárky obdrží i všichni semifinalisté, kteří se zúčastní dětského odpoledne.
Vyhlašování soutěže se bude prolínat se zábavným doprovodným programem, kterým
nás bude provázet známý moderátor Luki Lukeš. V programu vystoupí Indián z Ranče
na Havraní stezce, který nám bude vyprávět o Indiánech, jejich životě a zvycích, zatančí
nám dětské formace ze ZŠ Suchdol nad Odrou a Mankovic, pro děti bude připravena
soutěž Indiánská stezka za zlatým pokladem. Před Kulturním domem se budou děti vozit na koních a v bryčce a bude se tu soutěžit v paintballové střelbě pod vedením Zbyňka Kuchyňky S.N.O. Military Paintball team Suchdol nad Odrou. Místní skauti nám
předvedou indiánské obydlí - Týpí.
Na indiánské dětské odpoledne vás srdečně zvou pořadatelé Western klubu.
Podpořte WESTERN KLUB prostřednictvím portálu www.givt.cz
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Smetanka lékařská
Všude kolem nás je žluto. Květy pampelišek přímo vybízejí, abychom si jich všímali a připravili si z nich nějakou pochoutku, která našemu tělu dodá energii a zbaví
organismus škodlivin. Tady je několik tipů, jak využít celý potenciál smetanky lékařské v kuchyni i mimo ni.
Někteří pampelišku považují za plevel, který hyzdí jejich pěstěný trávník, jiní ji vyhledávají jako léčivou bylinu, která je plná vitaminu A, B, C a D.
Vše se dá zužitkovat
Mladé pampeliškové listy jsou fantastické do salátů. Mají příjemně pikantní chuť. Když
do nich zakousnete, bude vás bavit, jak jsou křupavé a celý pokrm ozvláštní.
Květy se sbírají hlavně na med, sirupy či na výrobu octů. Se stvoly se to má tak, že jsou
něco jako detox pro vaše játra a ledviny. V pořadu Kouzelné bylinky, který můžete vidět
na České televizi, doporučovali jejich konzumaci po dobu tří týdnů. Ideální množství je
5-10 stvolů denně. Slavná bylinkářka Maria Treben je ráda zařazuje na jídelníček i proto, že snižují hladinu cukru v krvi.
Zázračný lék
Samotné listy obsahují 85 % vody. Jsou také bohaté na draslík, sodík, hořčík a vápník.
V žádném případě nedráždí žaludek a vůbec po nich nepálí žáha. Až neuvěřitelně posilují kosti, aktivují lymfy a celkově posilují imunitní systém.
Největší bohatství najdete ale v mléčné tekutině, která vytéká, když utrhnete stonek. Jak organismu pomáhá?



Zlepšuje chuť k jídlu.



Prevence proti ledvinovým kamenům.



Zpevňuje kosti i zuby.



Snižuje krevní tlak.



Prevence při zánětu močových cest.



Čistí tělo od toxinů.



Léčí kožní problémy.



Omlazuje pleť.



Podporuje krvetvorbu.



Pomáhá se zácpou.
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Vadí vám hnědé skvrny, které způsobuje toto mléko na kůži a oblečení? Většinou nejdou
vyprat ani umýt. Naše babičky však dobře věděly, jak tohoto "problému" využít. Ty pampeliškové mléko hledaly záměrně. Pomáhá totiž na bradavice, které se jím musí 3x
denně potírat, pak prý odpadnou.

Pampeliškové kapary
Skvělá lahůdka. Když se budete procházet po louce a sbírat květy pampelišek, myslete i
na poupata. Ta se vám budou hodit na výrobu domácí pochoutky. Určitě znáte klasické
kapary, což jsou vlastně také nerozvinutá poupata, ale jde o květy keře kapary trnité.
Ty se nakládají do soli a vinného octa. Podobně si připravíte i pampelišku.
Poupata opláchněte, vložte do sklenice a zasypte hrstkou soli. Následně přidejte vinný
ocet a zavřete. Takto nechte odležet v lednici několik dní. Využijete je do salátů, těstovin
či při přípravě tataráku z lososa.
Pampelišková káva
Recept našich babiček. Vyrábí se z kořínků, které se vyčistí a nasekají najemno. Nakonec je upražíte na pánvi, až budou tvrdé. Další postup je jednoduchý. Vhodíte
je do mlýnku na kávu a takto připravenou směs zalijte horkou vodou.
Podle babiček jde o nápoj, který dokáže povzbudit na celý den.
Pampeliškový med se skořicí
Skvělý recept, který vám zachutná.
Budete potřebovat:



2 pomeranče



2 kg cukru krystal



2 l vody



7 kusů hřebíčku



1 skořici



2 citrony



300 kusů pampelišek

POSTUP:
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Pampelišky natrháme, opláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a vaříme. Přidáme
dobře očištěné pomeranče a citrony nakrájené na kolečka a přidáme také skořici a hřebíček. Vaříme od bodu varu asi 15 minut. Směs necháme louhovat do druhého dne.
Poté přecedíme a vymačkáme pampelišky. Opět přecedíme přes hustý cedník nebo přes
plátno. Přisypeme cukr a vaříme na mírném ohni do zhoustnutí. Horký pampeliškový
med nalijeme do skleniček a zavíčkujeme.

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 29.4.2015 v 18.00 hod. v DKT
5. 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 3. a 5. zasedáním zastupitelstva městyse
c) Zprávu finančního výboru ze dne 27.4.2015
d) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou za rok
2014
e) Žádost Jaroslava Zdráhala o odkup části parcely č. 192/2 – ostatní plocha o výměře
40 m² v k.ú. Suchdol nad Odrou
5. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu MUDr. Janu Dostálovou a Petra Zajíčka a zapisovatelkou
Radomíru Ješkovou
5. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 5. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
29.4.2015 v 18.00 hodin v DKT
b) Rozpočtové opatření č. Z2 takto:
Příjmy
+ 4.078,49 tis. Kč
tj. 46.055,81 tis. Kč
Financování
- 1.508,21 tis. Kč
tj. 2.585,45 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
Kč

+ 2.570,28 tis. Kč
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tj. 48.641,26 tis.

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+ 2.493,28 tis. Kč
+
77,00 tis. Kč
+ 2.570,28 tis. Kč

tj. 38.290,26 tis. Kč
tj. 10.351,00 tis. Kč
tj. 48.641,26 tis. Kč

v členění dle příloh:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 31.3.2015
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 31.3.2015
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 31.3.2015
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č. R1
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ podle tříd rozpočtové skladby
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-2
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-2
c) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z2 dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích:
 navýšení neinvestičního příspěvku na činnost Základní školy a mateřské školy
Suchdol nad Odrou, příspěvkové organizace, IČ 75027712 v částce 800.000,Kč, a to jako závazný ukazatel;
 poskytnutí neinvestiční účelové dotace organizaci MORAVIAN Historickovlastivědná společnost, IČ 66741611 ve výši 20.281,- Kč na dofinancování
vlastního podílu nákladů spojených s realizací projektu „Pamětní zeď, park Moravských bratří“.
d) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace organizaci
MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost, IČ 66741611 ve výši 20.281,- Kč na
dofinancování vlastního podílu nákladů spojených s realizací projektu „Pamětní zeď,
park Moravských bratří“.
2
e) prodej parc.č. 1826/14 – orná půda o výměře 2.985 m v k.ú. Suchdol nad Odrou do
2
vlastnictví Petra Kašpárka, za cenu 72,- Kč/m + náklady řízení
2
f) prodej části parc.č. 2/1 – ostatní plocha o výměře cca 60 m v k.ú. Kletné do vlast2
nictví manželů Kleinových, za cenu 30,- Kč/m + náklady řízení.
Přesná výměra po zaměření geodetem.
5. 4.
zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) připravit pravidla pro prodej stavebních pozemků při převisu poptávky nad nabídkou
T: do příštího ZM
Z: starosta
b) projednat s Úřadem pro zastupování státu podmínky prodeje pozemku parc.č. 192/2
třetí osobě
T: do příštího ZM

Z: starosta

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse
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8. ročník cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnala 2015
Poslední červnová sobota s datem 27. 6.2015 bude v Suchdole nad Odrou opět patřit
cyklistům. Letos se bude jednat o mezinárodní závod, díky tomu, že byl Suchdol nad Odrou v minulých letech vyhodnocen jako jeden z nejlepších pořadatelů, byl závod kromě
již tradičního Slezského poháru zařazen i do Česko-polského poháru. Tento pohár se
skládá ze čtyř závodů (dvou v Polsku a dvou v České republice) a Suchdol nad Odrou
bude hostit jeho vyvrcholení posledním závodem.
Start závodu proběhne od 9.30 do 10.00 hodin u kulturního domu, cílovou páskou projedou cyklisté u rozhledny v obci Pohoř.
Závod se pojede na okruhu Suchdol nad Odrou, Mankovice, Hynčice, Veselí, Odry, Pohoř a zpět Suchdol nad Odrou, pokud do termínu zasáhne rekonstrukce mostu u Veselí,
bude okruh zkrácen a cyklisté pojenou na trase Suchdol nad Odrou, Mankovice, Odry,
Pohoř a Suchdol nad Odrou.
Zveme všechny příznivce cyklistiky na krásnou sportovní podívanou
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Nechcete se nudit doma a přemýšlíte, kam vyrazit? Pojďte se pobavit na tradiční hudebnědramatický festival Unplugged!
Výjimečná atmosféra, nezapomenutelná taneční, divadelní a hudební čísla, to všechno
v režii studentů bíloveckého gymnázia. Přijďte se zasmát a užít si kulturní zážitek na úrovni!
Unplugged 2015 čeká jen na vás!
Najdete nás na Facebooku nebo na unplugged.gmk.cz.
Místo konání:
hala Gymnázia M. Koperníka v Bílovci
Datum konání:
čtvrtek 11. června od 18:00 – vstupné: 80 Kč
pátek 12. června od 18:00 – vstupné: 100 Kč

sport Camp 2015

11. ročník sportovního táboru pro všechny odrostlé děcka a nedorostlé dospělé, kteří
rádi sportují, nebo si prostě jen chtějí užít týden aktivního volna. Souboje o putovní pohár SportCampu, několik menších turnajů, večery u táboráku či deskových her a mnoho
dalších zážitků v přátelské atmosféře může být to pravé na letní prázdniny či dovolenou.
Kdy:
Kde:
Cena:
Věk:

7. - 16. srpna 2015
Kateřinice (Hostýnská vrchovina)
1700 ,cca 14 – 35 let

Přihlášky a více informací na www.suchdolaci.cz, popřípadě na tel číslech:
734 682 671 (Daniel Štverák)
774 308 362 (Láďa Alexandruk)
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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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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

Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být přítomni z důvodu plnění pracovních úkolů mimo budovu.
Suchdolský zpravodaj, měsíčník
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
Redakční rada: Ing. R. Ehler, I. Hrabovská, R. Ješková
č. 5/2015 vydáno 24. května 2015 nákladem 1030 výtisků
Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15 06. 2015
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