Chatová oblast, lesoškolka a kletenská přehrada z ptačího pohledu. Letecké snímkování
probíhalo v prvních dnech července 2015.
Foto: Malované mapy,s.r.o.

Kalendárium městyse
16.09. Schůze finančního výboru zastupitelstva městyse k přípravě materiálů pro jednání zastupitelstva.
16.09. Schůze rady městyse.
18.09. Kontrolní den na stavbě přístavby objektu technických služeb.
19.09. V DKT se konalo setkání sdružení Čechů z Volyně.
24.09. Konzultace na vodoprávním úřadě v Novém Jičíně k vodoprávním řízením – kanalizace a ČOV
27.09. Na Sokoláku se konaly kynologické závody v agility.
28.09. Suchdol nad Odrou se úspěšně prezentoval na Dnu zemědělství v Poodří, který
se konal na zámku v Bartošovicích, poděkování patří Western klubu za podporu
a účast a zdejším muzikantům za hudební doprovod na této akci.
30.09. Společné jednání starostů obcí Hladkých Životic, Pustějova a Suchdolu nad Odrou v Hl. Životicích se zástupcem společnosti OZO Ostrava k vyjasnění potřeb
obcí a možností svozové firmy s cílem poskytovat obyvatelům co nejkvalitnější
služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem.
30.09. Zasedání zastupitelstva městyse v DKT.
01.10. Jednání s novým nabyvatelem bývalého fojtství o převodu pozemku pod autobusovou zastávkou do majetku městyse.
02.10. V DKT se konalo tradiční podzimní setkání seniorů.
01.-02.10. Instalace nových přístřešků na autobusových zastávkách.
03.10. Tenisový turnaj o pohár starosty městyse ve čtyřhře mužů se konal ve sportovním areálu.
05.10. P. Robert Vymyslický předal městysi část provedených výsadeb v centru městyse a na katolickém hřbitově.
05.10. Jednání na vodoprávním úřadě k novému kanalizačnímu řádu splaškové kanalizace v Suchdole nad Odrou.
05.10. Proveden servis a výměna baterií po 5 letech provozu na hnízdech bezdrátového rozhlasu a Kletném a na ulici Lidické u nové zástavby.
05.10. Dopřesnění požadavků městyse a konzultace stavu některých dřevin
s odborníkem – arboristou. Mimo jiné se jedná o zásahy do zeleně na evangelickém hřbitově včetně výměny některých dřevin.
06.10. Konzultace problematiky spisové služby a archivace dokumentů úřadu městyse
se Státním okresním archivem.
07.10. Zasedla dozorčí rada společnosti ASOMPO, provozující skládku odpadu
v Životicích u N. Jičína. V této společnosti jsou jedinými akcionáři města a obce
včetně Suchdolu nad Odrou.
13.10. Jednání se zástupcem společnosti ZAPA Beton o vzájemných požadavcích – ze
strany společnosti o výši každoročního příspěvku pro městys, ze strany městyse
o potřebě nového povrchu na příjezdové komunikaci, který by byl omyvatelný
z důvodu snížení prašnosti.
14.10. Schůze rady městyse rozšířená o účast členů zastupitelstva městyse.
14.10. Po ukončení schůze rady předal do rukou starosty rezignaci na mandát zastupitele p. Jiří Bartoň. V souladu se zákonem o obcích vzniká mandát náhradníkovi
za danou volební stranu podle výsledků komunálních voleb. V tomto případě
mandát přechází na Mgr. Lenku Tymrákovou.
15.10. V Bartošovicích proběhl seminář na téma příprava rozpočtu obcí. Část semináře
byla zaměřena rovněž na zcela novou situaci při poskytování finančních dotací
z rozpočtu obcí žadatelům. Nová pravidla poskytování dotací zpřísňují a jsou
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15.10.

časově i administrativně podstatně náročnější jak pro žadatele, tak pro poskytovatele.
V budově ZŠ se sešla na svém jednání školská rada.

Rada městyse informuje
18. schůze rady městyse se konala ve středu 16. září 2015, kdy společně s finančním
výborem projednala plnění rozpočtu 1 – 8 / 2015 a na návrh rozpočtového opatření
č. Z11. Dále rada pracovala samostatně, kdy připravila program na 8. zasedání zastupitelstva městyse, které se konalo 30. 9. 2015, schválila prodloužení nájemní smlouvy
v bytě v majetku městyse nájemnici, která splňuje požadavky dalšího prodloužení nájmu,
schválila ponechat zůstatek financování provozování dopravní obslužnosti za rok 2014
na účtu sdružených prostředků pro rok 2016, schválila uzavření Dodatků č. 1 a Dodatku
č. 2 k nájemní smlouvě se Státním pozemkový úřadem, Dodatkem č. 1 se mění výše ročního nájemného a Dodatkem č. 2 se mění údaje v katastru nemovitostí u pozemků
parc.č. 1675/1, 1676 a 1678 v k.ú. Suchdol nad Odrou a cena ročního nájemného.
Starosta informoval o tom, že městys se v letošním roce umístil v soutěži v třídění odpadů v Moravskoslezském kraji „O keramickou popelnici“ na třetím místě a získal finanční
dar ve výši 20.000,- Kč, zároveň rada městyse přijala tento finanční dar z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Dále se rada městyse zabývala problematikou školství, kdy souhlasila s navýšením kapacity školní družiny ze 70 na 90 žáků a souhlasila se zapojením Základní školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace, do projektu tvorby místního akčního plánu vzdělávání.
Rada městyse souhlasila s umístěním sídla spolku Western klub Suchdol nad Odrou na
adrese Kletné č.p. 100, 742 01 Suchdol nad Odrou, jedná se o budovu kiosku na Kletném, jehož majitelem je městys a který má Western klub ve výpůjčce.
Na závěr starosta informoval přítomné členy rady městyse o těchto záležitostech: přezkum hospodaření městyse – proběhl bez závad, průběh vydávání kompostérů občanům
městyse, oprava veřejného osvětlení na přehradě, VII. mezinárodní konference Moravian
v termínu 16. – 18. 10. 2015, akce Regionu Poodří „Zemědělství v Poodří“ a o cenové
nabídce na obnovení zeleně na evangelickém hřbitově.
Ve středu 14. října 2015 se konala 19. schůze rady městyse, na které rada městyse
schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří
splňují podmínky dalšího prodloužení nájmu, přidělila byt o velikosti 1+1 v bytovém
domě Komenského 126 žadateli dle pořadníku, přidělila byt v DPS dle pořadníku.
S nadcházející se zimním obdobím se zabývala zimní údržbou místních komunikací, kdy
schválila Smlouvu o dílo se společností Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou, která jako
každý rok bude zajišťovat údržbu místních komunikací v městysi v zimním období 2015 –
2016 a Smlouvu o dílo se Správou silnic Moravskoslezského kraje, střediskem Nový Jičín, kdy zase městys Suchdol nad Odrou bude zajišťovat zimní údržbu chodníků na mostech v městysi, jedná se o chodníky u firmy NC LINE, Pamet, nad dálnicí pod Kletným.
Dále schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Kletné v majetku městyse, pořízení zpracování a nákup map městyse, přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na podporu realizace činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 4.800,- Kč, nákup reklamních cedulek na propagaci Muzea městyse a Penzionu Poodří, které budou umístěny na nových autobusových zastávkách
v městysi a bezúplatný převod hasičského auta Karosa CAS K 25-L 101 a Jednotce sboru dobrovolných hasičů Spálov a uzavření smlouvy. Dalším bodem programu byla inven-
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tarizace majetku v roce 2015, kdy rada schválila Vnitřní směrnici č. 1/2015 o inventarizaci
a plán inventur na rok 2015, složení ústřední inventarizační komise a delegovala členy
dílčích inventarizačních komisí z řad členů zastupitelstva městyse.
Na závěr starosta podal informace o těchto záležitostech: jednání se společností ZAPA
Beton ve věci rekonstrukce cesty od haly firmy Pamet k provozovně Zapa Beton, evangelický hřbitov - kácení a výsadba zeleně, Památník padlých – uložení ostatků ruských vojáků, parkoviště přehrada Kletné – uskladnění chatek, Konference Moravian, servis bezdrátového rozhlasu na Kletném a propočet stočného pro rok 2016 ve variantách.
Rada městyse
Kompostéry
Oznamujeme občanům, že městys má k dispozici posledních cca 20 ks zahradních kompostérů, které bezplatně poskytuje domácnostem v Suchdole a na Kletném (trvale bydlícím). Zájemci se mohou přihlásit na úřadě městyse u paní Richtárikové, a to i ti, kteří se
do projektu na jaře nepřihlásili. Kompostéry budou vydávány do vyčerpání zásob, další již
pořizovány nebudou.
Rezignace J. Bartoně na mandát zastupitele městyse
Otevřený dopis
14.10.2015
Vážené vedení obce, vážení občané.
Po ročním působení v radě a zastupitelstvu obce jsem dospěl k názoru, že v naší obci
neplatí stejná pravidla pro všechny. Jsou upřednostňovány a zvýhodňovány různé skupiny i jednotlivci na úkor občanů, podnikatelů a živnostníků.
Po schválení další dvěstětisícové injekce do penzionu, vypůjčení kiosku, který vždy sloužil veřejnosti, na 15 let zdarma na klubovnu (škoda 300-600 tisíc) a dalším plýtváním a
penězi daňových poplatníků, jsem se po opakovaných hlasováních, kdy jsem byl jediný
proti, rozhodl odstoupit z rady i zastupitelstva naší obce.
Děkuji občanům, kteří mě volili za jejich důvěru, je ale zbytečné, abych svým negativním
hlasováním narušoval většinovou shodu a převahu, která vzešla z demokratických voleb.
Neodcházím zatrpkle s tím, že je na obci všechno špatně a přeji ostatním, ať se jim daří
v řízení chodu obce.
Jiří Bartoň
Stanovisko starosty k argumentům v otevřeném dopise
Jako starosta městyse musím reagovat na rezignaci Jiřího Bartoně na mandát zastupitele
ze dvou důvodů. Tím prvním je, že je mi osobně líto jeho odchodu ze zastupitelstva,
s Jirkou Bartoněm byla vždy dobrá spolupráce, byť ne vždy jsme na vše měli stejný názor
– ale tak to v životě už chodívá. Ač občas názor rozdílný, jednání bylo vždy korektní a
vztahy přátelské. Proto bych mu chtěl za spolupráci poděkovat a popřát, aby se mu
v práci i v osobním životě dařilo.
Druhým důvodem jsou jeho argumenty pro rezignaci v otevřeném dopise. Nemyslím si,
že bychom zvýhodňovali některé občany a organizace na úkor jiných. Jsem zastáncem
názoru, že obec je tak živá, jak živě v ní kvete společenský život. Proto vždy budu pro,
aby městys podporoval různá zájmová uskupení i jednotlivce, kteří dokázali rozvíjet čin-
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nost ve prospěch sportu, kultury, umění a historického povědomí v Suchdole. Taková
podpora není na úkor někoho, každý má možnost zapojit se aktivně do společenského,
kulturního, sportovního nebo vlastivědného dění v městysi, nabídka spolků a organizací
nejrůznějšího zaměření je solidní a je-li v nabídce mezera, nikdo nebrání vzniku nových.
Zároveň ovšem každý, kdo nakládá s veřejnými prostředky, musí být velice opatrný na
tzv. veřejnou podporu. Tedy na podporu něčeho, co je zároveň předmětem podnikání a
obživy žadatele. Zde např. i stát nebo EU dotace takovým žadatelům výrazně omezuje.
Neberu ovšem nikomu názor, že se jedná o upřednostňování a zvýhodňování jedněch na
úkor druhých, jen mám názor jiný.
Stejně tak si nemyslím, že finanční injekcí do penzionu Poodří plýtváme penězi daňových
poplatníků. Po několika letech, kdy penzion přinášel zisk, nebo alespoň neprodělával,
přišla krize, která způsobila také propad zájmu o ubytovací služby. Proto městys přistoupil k organizačním opatřením a je třeba konstatovat, že se situace opět obrací a tržby
penzionu letos rychle stoupají. Abychom mohli nabízet kvalitní služby, bylo potřeba po 15
letech provozování financovat obměnu části opotřebovaného vybavení, opravy budovy,
modernizaci zařízení. To je standardní péče vlastníka o svůj majetek a provozovatele o
řádný provoz. Neberu ovšem nikomu názor, že se jedná o plýtvání obecními penězi, jen
mám názor jiný.
K výpůjčce kletenského kiosku Western klubu na 15 let a z toho odvozované škodě 300 –
600 tis. Kč snad jen následující. Výpočet vychází z toho, že městys za pronájem kiosku
utrží 20 – 40 tis. Kč ročně, což skutečně je inkasovaná výše nájmů v minulých letech. Výpočet ovšem nezohledňuje, že do budovy a okolních pozemků je potřeba rovněž investovat, opravovat je a udržovat. Nájemci to neudělají, jak jsme vcelku názorně mohli vidět
v relativně nedávné době, to musí udělat městys. Vybrané nájemné za poslední tři roky
nakonec pokrylo jen nutnou opravu střechy. Je tedy potřeba zdůraznit, že základní údržba a opravy ze strany městyse spolehlivě spolknou vše, co městys na nájmech utrží. Na
druhou stranu každý, kdo má oči, musí vidět, jak okolí kiosku prohlédlo v září, po pouhém
měsíci trvání výpůjčky Western klubu. Odpracované brigádnické hodiny mají hodnotu odpovídající tří až čtyřnásobku posledního ročního nájmu. Smlouvou o výpůjčce je dohodnuto, že veškeré zhodnocení majetku městyse, které provede Western klub na své náklady a které zůstane součástí budovy a pozemků, stane se po ukončení výpůjčky majetkem městyse, a to včetně toho, co Western klub pořídí z dotací jiných subjektů. Městys
tedy přijde opravdu o nájemné cca 2.500,- Kč za měsíc, ale vrátí se mu to minimálně
v tom, že nebude muset investovat do prováděné práce a ani do velké části materiálu,
spotřebovaného k údržbě a rozvoji v příštích 15 letech. Dále platí, že pokud bude Western klub provozovat v budově hospodářskou činnost (prodej občerstvení), pak smluvní
podmínkou bude, že všechen zisk z tohoto prodeje musí investovat zpět do vypůjčených
nemovitých věcí a tedy do majetku městyse. A v neposlední řadě obce mají podporovat i
nehmatatelné hodnoty, které se penězi těžko oceňují, jako je například tradice. Asi se
shodneme, že Pony Express k Suchdolu již 30 let neodmyslitelně patří. Neberu ovšem
nikomu názor, že se jedná o čin, který městysi způsobí škodu značného rozsahu, jen
mám názor jiný.
Sto lidí, sto názorů. S ohledem na poměr hlasování v orgánech městyse, kdy pokud někdo hlasoval proti nebo se zdržel, jednalo se v naprosté většině případů jen o jeden hlas,
je můj názor obdobný jako názor většiny zastupitelů.
Richard Ehler, starosta
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POZOR, ZMĚNA TERMÍNU SVOZU!!!!!
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Z důvodu konání VII. mezinárodní konference Moravian v DKT v termínu 17. října 2015
(původní termín svozu) je svoz přeložen na soboru 7. listopadu.
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován
stejným způsobem jako předchozí svozy.
 Datum a čas: 7. listopad 2015, 8.00 – 11.00 hodin
 místo: parkoviště u DKT
 způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO
Ostrava
 VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
 NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá čisticí vlna („pucvol“),
farmaceutický odpad (léky), oleje, pohonné hmoty, čisticí prostředky, jedy apod.
 Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, nashromážděného při půlročním provozu domácností.
 Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! Upozornění platí i
pro lepenku, eternit, okna apod.
 Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené
místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
 Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
 Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání svozu
VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu přijížděli ze
strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na
pokyny zaměstnanců svozové firmy.
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101 a 556 770 103.
Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené
místo.
Kovový odpad
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili v rámci svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu
kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další rozvoj své
činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů oddílu
kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 5. listopadu na ÚM na tel. 556 770
101, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 7. listopadu k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská
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Ukončení svozu bioodpadu
Dle oznámení svozové společnosti Asompo a.s. Životice u Nového Jičína upozorňujeme občany, že poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad by měl
proběhnout v pondělí 30. listopadu 2015. V případě nepříznivých klimatických
podmínek (sníh a mráz) může být svoz ukončen dříve. Po posledním vývozu
budou kontejnery odvezeny a uschovány.

Autobusové zastávky v městysi
Jistě jste si všichni všimli, že máme v městysi nové autobusové zastávky, které byly instalovány zhotovitelskou firmou na začátku měsíce října, je jich celkem sedm. U těchto
zastávek je potřeba dokončit terénní úpravy, které jsou zadány u firmy Unistad, která nastoupí, jakmile se jí uvolní kapacity. Tímto se omlouváme za případné problémy.
Jsme přesvědčeni, že zastávky budou sloužit vám, občanům, při čekání na autobusové
spojení a pevně věříme, že budou pořád tak krásné jako nyní.
Tímto se obracím na mládež a širokou veřejnost, aby nám neničila zastávky různými malůvkami, vylepováním plakátů a podobně.
Iva Hrabovská

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci říjnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.

Jsou to:
Klos Květoslav
Horňáčková Rozalia
Mařicová Marie
Hanrychová Zdenka
Kaňáková Vilma
Šimečková Štěpánka
Hofrová Aloisie
Kuchyňka Zdeněk
Jurnykl Jiří

Masař Milan
Novotný Josef
Cábová Libuše
Gebauerová Dagmar
Randýsek František
Himmerová Judita
Velikovský Miloslav Ing.
Skřičková Ladislava
Pilík Jiří
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Vítání občánků
Protože narození miminka je v každé rodině významnou událostí, i náš městys každoročně přivítá desítky novorozených dětí. V sobotu 10. října 2015 v obřadní síni Úřadu
městyse v Suchdole nad Odrou se uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků, které
proběhlo ve dvou skupinách. Vítání se zúčastnilo 14 dětí nejen se svými rodiči, ale i
s nejbližšími příbuznými či rodinnými známými. Od 9.30 hodin se vítání zúčastnili nově
narozeni Šárka Dýčková, Alex Kramoliš, Julie Malotová, Mikuláš František Leskovjan,
Terezie Rýdlová, Prokop Mička a Veronika Vítková. Od 10.15 hodin jsme uvítali Ondřeje
Moravce, Julii Černochovou, Andrého Danka, Ondřeje Segeťu, Anetu Alexandrukovou,
Jakuba Válka a Martina Korčáka.
V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy s paní učitelkou Terezou Mikundovou a část pěveckého sboru Skřivánek pod vedením V. Brázdové a Z. Šimůnkové. Za
své vystoupení byli účinkující odměněni potleskem od všech přítomných.
Ještě jednou se připojujeme k blahopřání, přejeme Vám mnoho hezkých chvil s Vaším
dítětem, ze srdce přejeme hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti a lásky. Ať Vaše
radost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě dětské
lásky, radosti a úsměvu.
Za SPOZ R. Ješková

8

Informace Klubu kultury
Zveme vás v listopadu na divadlo
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Klub kultury a Klub seniorů městyse Suchdol nad Odrou
zve všechny děti i jejich rodiče
na

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
aneb Čertoviny s Mikulajdou
v neděli 29. listopadu od 15:00 hod do DKT
V 17:00 hod společně rozsvítíme vánoční stromeček,
poslechneme a zazpíváme koledy společně s pěveckým
sdružením Ondrášek.
Na malé andílky i čertíky se těší pořadatelé.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné: předškoláci zdarma
školáci 20,- Kč
dospělí 40,- Kč

Keramika
Keramický kroužek začne opět po prázdninové pauze ve středu 30. září od 16:00 –
20:00 hod a pak vždy každou další středu.
Vstupné 70,- Kč (V ceně je pronájem dílny a pece, výpal, pomůcky a glazury.) Ochotná a odborná rada je zdarma.
Hlínu lze zakoupit na místě (1kg / 15,- Kč) nebo v prodejně Optys v Novém Jičíně.
Pracovní oděv, námět a chuť tvořit si ale určitě vezměte s sebou.
Vchod do keramické dílny je zezadu u nové tělocvičny.
Přijďte si vyrobit drobné dárky pod stromeček, svícen nebo jiné ozdůbky.
Za Klub kultury Miloslava Klichová
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 Diakonie Broumov,
 sociální družstvo
 Více na www: diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie

 VYHLAŠUJE

 SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ















Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:

dne:……7. -11. prosince 2015
čas: ………7:00 – 18:00 hod
místo:…Klub kultury
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 491 524 342, 224 316 800
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Drakiáda
V pondělí 5. října 2015 proběhla na fotbalovém hřišti Drakiáda. Děti z mateřské školy celou akci zahájily básničkou Draku, ty jsi vážně drak a zazpívaly písničku Vyletěl si pyšný
drak. Pak spolu s rodiči soutěžili ve sportovních disciplínách, kde mohly získat papírového dráčka. A i když zrovna nebyl velký vítr, draci krásně létaly vysoko na obloze.
Bc. Martina Hessková
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JAZYKOVĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA
Na začátku října využilo 60 žáků 6. – 9. ročníku naší školy jedinečnou příležitost vycestovat na pětidenní jazykově vzdělávací zájezd do Londýna. Zájezd byl financován
z projektu PROjazyky z fondu
Evropské unie. Během cesty
autobusem žáci absolvovali 5
hodin výuky anglického jazyka
vedené lektory jazykové školy a
následně 4 hodiny výuky během programu již přímo
v Londýně.
V úterý ráno nás autobus vysadil v centru Londýna, odkud
jsme vyrazili na prohlídku,
zhlédli jsme výměnu stráží u
Buckinghamského paláce, prohlédli jsme si Big Ben a budovy
parlamentu, nejslavnější katedrálu Londýna Westminster Abbey. Na Trafalgar Square jsme
navštívili Národní galérii, prošli jsme se po Picadilly Circus k čínské čtvrti SOHO a došli
až k Britskému muzeu. Po náročné cestě a celém dni jsme se všichni těšili na večeři,
která byla pro nás zajištěna v restauraci v centru Londýna. Pak už jsme vyrazili opět autobusem směrem k hotelu, kde jsme se uložili k zaslouženému spánku.
Středeční den jsme zahájili úžasnou snídaní v hotelu a drobnými nákupky v jeho blízkosti. A pak už se opět vydali za poznáním do centra. Nahlédli jsme do katedrály sv. Pavla,
odtamtud se vydali podél Hyde
parku k pevnosti Tower of London a prohlédli si pevnost i korunovační klenoty, přešli jsme
přes Tower Bridge a navštívili i
muzeum tohoto slavného mostu, mnozí odvážlivci se prošli i
po skleněné podlaze instalované v horní části mostu. Po večeři čekal hlavně kluky dlouho
očekávaný bod programu a to
návštěva (lépe řečeno obhlídka)
fotbalového stadionu Emirates
Stadium klubu Arsenal.
Poslední den našeho pobytu
v Londýně byl takovou třešničkou na dortu. Nejprve jsme
prozkoumali všechny části muzea Madam Tussaud’s - místnosti s voskovými figurínami,
strašidelné sklepení s mučícími nástroji používanými v pevnosti Tower, svezli se taxíkem
po horské dráze historii Londýna a nakonec zkoukli projekci v 5D kině. Potom jsme se
vydali kolem Buckinghamského paláce k Londýnskému oku, ze kterého jsme viděli celé
město jako na dlani. Pak jsme se vydali lodí na Geenwich. Po pikniku v parku, kam nám
přivezli oběd, jsme si obešli slavnou plachetnici Cuty Sark, vystoupali parkem ke Králov-
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ské observatoři, kudy prochází nultý poledník, pořídili závěrečné společné foto, prohlédli
si městečko a vydali se k autobusu, kterým jsme vyrazili zpátky na trajekt a k domovu.
Všem účastníkům tento zájezd přinesl nejen mnoho poznatků, zkušeností a dovedností
v praktickém životě, ale i rozšířil i jejich obzor. Mimoto děti posílily vztahy v kolektivu a
navázaly nová přátelství. Všem zúčastněným patří velký dík za pohodovou a příjemnou
atmosféru během celého zájezdu, za jejich dochvilnost, spolupráci a pohodu! 
Jana Bechná

14

Zvelebování vnitřních prostor školy
Během letních prázdnin se podařilo zrenovovat další prostory naší školy. Část klecových
šaten je nahrazena dřevěnými skříňkami. Ve školní jídelně jsou nové stoly a židle. Dokončena byla učebna
přírodopisu a zeměpisu, která byla financována z velké části z prostředků Evropské unie.
V učebně se uskutečnila renovace podlahy, zakoupil se nový nábytek, lavice včetně židlí
a moderních učebních pomůcek.
Nejnáročnější akcí byla renovace sociálních zařízení ve všech 3 patrech nové budovy.
Budeme rádi, když využijete některou z plánovaných akcí pro tento školní rok a přijdete
se podívat.
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Scházíme se každý pátek do 16:00 do 18:00 v klubovně na Sokoláku (kromě
prázdnin a svátků)

Výprava do černého lesa
V sobotu 10. 10. 2015 se konala výprava do Černého lesa. Sraz byl v 8:30 u
klubovny. Celkem se nás nešlo 12, několik členů z družiny Rysů a Jelenů. Vyrazili jsme směr Bernartice n.O., kolem
řeky Odry. Po cestě jsme hráli pochodovou hru Vojna bomba povodeň a
každý si okusil Skautskou pozorovací
stezku. Na loukách jsme našli několik
kobylek, žábu i berušky a několik bylinek. Při zastávkách jsme se naučili
správně nastavit mapu dle buzoly, zacházet s nožem při vyřezávání kolíku a
jak se správně chovat v lesích.
V jednom z přilehlých lesíku jsme se
pokoušeli udělat přístřešek na přenocování. Během zpáteční cestě jsme si zahráli Kolíčkovanou, ale nikdo neprohrál, jelikož jsme kolíček ztratili. Na cestách i v lesích jsme nacházeli odpadky, které jsme posbírali a odnesli do kontejneru. Ke klubovně jsme došli v
15:00 a hned se rozešli domů. Zažila se spousta srandy a hodně jsme se toho naučili.
Jan Jemelka

100 let dívčího skautingu
Letos slavíme 100 let od založení
dívčího oddílu v naší zemi. I dívky si
vydobyly své místo ve skautingu a to
nejen u nás, ale na celém světe. I
ony zatoužili po romantických večerech u táborového ohně, nebo po
chladných nocích pod hvězdnou oblohou. A jak se liší dívčí skauting od
chlapeckého? Kromě zaplétání lučního kvítí do vlasů, nijak! I ony jsou
vždy připravené pomáhat, dle skautského hesla: „Buď připraven!“, a
ukázat tak, že i křehké dívky si umí
poradit.
Také v našem oddíle je družina dí-
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vek, pod vedením dvou vedoucí, která se schází každý pátek v naší klubovně, kde hrají
hry a učí se stále nové věci.
Po celý rok přijímáme nové členy jak chlapce, tak i dívky. Více informací na internetových stránkách www.suchdolsky.skauting.cz.

Svojsíkův závod – Příbor, celostátní kolo
Během prodlouženého víkendu od 25. do 28 9. 2015 se konal v Příboře Svojsíkův závod, na kterém jsme pomáhali s organizací. Jedná se o závod skautů a skautek (od 11
do 15 let), který prověří skautské znalosti a dovednosti. Na startovní čáru se postavilo
celkem 28 družin, z každého kraje jedna dívčí a jedna chlapecká. Závod byl rozdělen do
tří částí: první část tvořil závod v plnění úkolů na trase, která vedla přes Příbor, Štramberk, až do Kopřivnice. Na
trase plnily nejrůznější úkoly z oblastí zdravovědy, krizových situací, skautských
znalostí, praktických dovedností, fyzické zdatnosti
a manuální zručnosti. Důležitým hlediskem při této
části závodu byla vzájemná
spolupráce v družině. Družina se skládala ze 4 až
8mi členů. Druhou části bylo přežití - úkolem bylo přenocovat v postaveném přístřešku a uvařit si večeři.
Vzhledem k chladnému počasí, které panovalo, byl tento úkol náročný, avšak všechny družiny, jak chlapecké tak
dívčí to zvládli na výbornou. Poslední část celého závodu byl modul brány. Ten měl
z úkol vyzdvihnout schopnosti jednotlivých členů. V družině se museli rozdělit a každý
člen plnil jen některé úkoly. Například: logické myšlení, manuální zručnost, mrštnost nebo vytrvalost.
Letos se náš oddíl Svojsíkova závodu nezúčastnil. Náš oddíl se skládá převážně
z mladších členů, a proto se již připravujeme na jaro, kde vypukne závod vlčat a světlušek.
(zdroj fotografie a vice informací k závodu na www.svojsikuvzavod.cz)
Jan Schovánek
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Poctivá práce a zaujetí pro věc spojené s propagací se vyplácí.
3.10.2015 na celorepublikové Rozpravě k 31. jízdě Pony Expressu nám Sheriff Pony
Expressu V. Michalička oznámil, že jsme získali v USA nejvyšší ocenění, ZLATOU
PLAKETU OLD JOE za výbornou evropskou propagaci Pony Expressu při jubilejní 30.
jízdě Pony Expressu v Suchdole nad Odrou.
Sheriff Pony Expressu byl pozván do Oregonu ke slavnostnímu předání této plakety,
nedostatek finančních prostředků nám ale nedovoluje převzít toto vysoké ocenění osobně. Požádali jsme proto český konzulát v USA o zastoupení při této významné příležitosti a převzetí ceny jménem Českého Pony Express Corralu. Plaketa bude umístěna ve
westernové expozici Pony Expressu v Muzeu Suchdol nad Odrou.
Ocenění ZLATOU PLAKETOU OLD JOE
- pozvánka sheriffovi Pony Expressu Corral se sídlem v Suchdole nad Odrou V. Michaličkovi k převzetí plakety najdete na internetu:
http://www.westerners-international.org/award-past.shtml
Past Award Winners
Each year Westerners International conducts an awards contest for members. Winners
are presented their certificates, checks, and plaques at the WI Reception & Book Auction held during the Western History Association Conference each October. The 2014
award winners were announced in August 2015 and will receive their awards at the
WHA meeting planned in Portland, Oregon, October 21-24, 2015.
Cena Heads Up Award za rok 2014
Byli uděleny tři ceny, jedna pro "staré" corraly založené před rokem 1973, druhá pro
"mladší" corraly a nová cena pro nejodlehlejší zámořský corral, a to za program, členstvo, publikace, činnost a společenský přínos v roce 2014.
Heads Up Award
Small Corrals
Bisbee Corral, Bisbee, Arizona
Doug Hocking, Sheriff
Large Corrals
Prescott Corral, Prescott, Arizona
Thomas P. Collins, Sheriff
Overseas Corrals
Pony Express Corral, Czech Republic
V. Michalicka, Sheriff
Za Pony Express Lidka Tošovská, strážce pokladu XPC
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Jakou finanční hodnotu má dobrovolnictví?
Neziskové organizace chtějí uvádět dobrovolnictví jako vlastní zdroj při žádostech
o granty. ČSÚ hodnotí dobrovolnickou práci podle platového mediánu.
V České republice působí celá armáda idealistů, kteří bezplatně vykonávají užitečné
práce. Nepřeháním. Zatímco profesionálních vojáků máme kolem 21 tisíc, neziskovým
organizacím pomáhá kolem 26 tisíc dobrovolníků, přepočteno na plné pracovní úvazky.
Ovšem peníze jsou zapotřebí skoro všude. V neziskovém sektoru nastává trošku paradoxní situace: Při shánění grantů hraje roli také peněžní hodnota neplaceného dobrovolnictví.
„Neziskovky“ obvykle musejí 25 až 30 % svého rozpočtu naplnit samy, dotace tvoří
zbytek. Kde peníze sehnat? Jenom někdy poskytnou prostředky drobní dárci a firmy. Co
třeba zahrnout mezi samostatně získané zdroje dobrovolnictví? Argumentujeme tím, že
práce, kterou dobrovolníci odvádějí, má svoji nepopiratelnou ekonomickou hodnotu a
lze ji proto ocenit. Tato její hodnota může být použita ke kofinancování, a to jak u evropských grantů, tak u grantů na národní úrovni.
3 metody, které dobrovolnictví spíše přeceňují
Logicky vyvstává otázka, jak neplacenou práci vyčíslit. Ve veřejném sektoru máme
platové tabulky, v celém hospodářství zaručené mzdy, ovšem oba případy připouštějí
subjektivní hledisko například osobním příplatkem. Příznivci dobrovolnictví navrhují
několik metod.
1.

Někdo uvádí výdělek, který by pracovník získal ve svém běžném zaměstnání. Dobrovolnictví špičkového programátora při čištění lesního potůčku potom stojí třeba 1 000 Kč/hod.

2.

Můžeme také uvést, kolik by stál odborník, najatý místo nadšeného laika.
Jenomže například vystudovaného profesionála nelze porovnávat s amatérem,
byť užitečným.

3.

Dalším nápadem je průměrná mzda, na kterou ovšem dosahuje jenom menšina populace. Dobrovolnictví předpokládá chvályhodnou, ale nikoli nutně vynikající práci.
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ČSÚ hodnotí dobrovolnictví podle platového mediánu
Český statistický úřad uplatňuje střízlivější metodu. Používá „metodu ocenění pomocí mediánu stanoveného podle výsledků z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), které provádí pracoviště statistické služby Ministerstva práce a sociálních
věcí za nepodnikatelskou sféru podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Dosadíme prostřední hodinový plat, který dělí zaměstnance na bohatší, a chudší polovinu.
Rok 2011: 144,08 Kč/hod., Rok 2012: 141,15 Kč/hod., Rok 2013: 142,83 Kč/hod.
Rok 2014: 148,24 Kč/hod., - medián v roce 2014 (str. 41)

Ocenění dobrovolnické práce členů
WESTERN KLUBU , PONY EXPRESSU A PŘÁTEL WESTERN KLUBU

na AREÁLU MALÁ SKÁLA a STANICE PONY EXPRESS č. 21
Kletné č.p. 100, Suchdol nad Odrou

ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2015
DATUM

Počet dobrovolníků

ODPRACOV
ANÉ
HODINY

SUMA ZA HODINU
DLE ČSÚ

CELKEM

12.9.2015
17.9.2015

26 dobrovolníků
6 dobrovolníků

234 hod
18 hod

148,24 Kč/1 hod
148,24 Kč/1 hod

34 688,16 Kč
2 668,32 Kč

19.9.2015
22.9.2015
28.9.2015
30.9.2015

26 dobrovolníků
7 dobrovolníci
6 dobrovolníků
8 dobrovolníků

208 hod
28 hod
33 hod
24 hod

148,24 Kč/1 hod
148,24 Kč/1 hod
148,24 Kč/1 hod
148,24 Kč/1 hod

30 833,99 Kč
4 150,72 Kč
4 891,92 Kč
3 557,76 Kč

Celkem v září bylo odpracováno

545 hod

148,24 Kč/1hod

80 790,80 Kč

Do dobrovolnické práce nejsou započteny - použitá mechanizace, soukromé nástroje a
pohonné látky pro pily, bagr, traktory a pohoštění brigádníků, které je sponzorsky darováno od členů a přátel WK.
Děkujeme za spolek Western klubu,
Lidka Tošovská
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10. ROČNÍK „O POHÁR STAROSTY“
Dne 3. října 2015 se uskutečnil jubilejní 10. ročník tenisového turnaje „O pohár starosty městyse“ ve čtyřhře mužů. Turnaje se zúčastnilo 12 dvojic, které bojovaly ve
třech čtyřčlenných skupinách. První dvě dvojice z každé skupiny postoupily do finálových bojů o 1 – 6 místo. Zbývající hráči hráli o 7 – 12 místo. Všechny dvojice byly
velmi vyrovnané, proto se boje protáhly do pozdních odpoledních hodin Na celkových
prvních třech místech, se umístily dva páry, které skončily v základní skupině druhé, ale
v nejdůležitějším zápase vyřazovacího systému zvítězily, a postoupily mezi první tři!
Pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ČERNOCH KAREL – EKKERT PETR (5vítězství/1prohra)
MÜCK DANIEL – KOVAŘČÍK PAVEL (4vítězství/2prohry)
BARTOŇ MOJMÍR – BARTOŇ TOM (4vítězství/2prohry)
GRULICH MARTIN – UHÝREK VÁCLAV
DOSTÁL JIŘÍ – MATOUŠEK JIŘÍ
JEŽEK DAVID – KOVÁŘ RICHARD
BUKSA MARTIN – SIKORA MIROSLAV
RAŽDÍK MARCEL – BĚLÍČEK PAVEL
PEŠL MIROSLAV – STRŽOVSKÝ LUKÁŠ
HRABOVSKÝ JIŘÍ – BARTOŇ JIŘÍ
ŠVÁN PATRIK – NÁBĚLEK JIŘÍ
KOZÚBEK JAKUB – JURNYKL JIŘÍ

!!!BLAHOPŘEJEME!!!
Karel Černoch vyhrál (s různými spoluhráči) 9. ročníků tohoto turnaje.
Nejstarší hráč a duše tohoto turnaje podal obdivuhodný výkon a opět zvítězil!
!!!BLAHOPŘEJEME!!!

Historické foto z roku 2013 – nějak jsme to letos nestihli zdokumentovat
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Turnaj probíhal za bedlivého dozoru starosty Ing. Richarda Ehlera a místostarostky Ivy
Hrabovské.
Děkujeme všem sponzorům, hráčům, pořadatelům a divákům za podporu a těšíme se na
příští rok, kdy zahájíme novou desetiletku.
Za pořadatele Jiří Dostál

1. ROČNÍK BOWLINGOVÉ LIGY V SUCHDOLE NAD ODROU
Konečně se zdárně rozjela Bowlingová liga. O tomto projektu se mluvilo už dva roky a
pořád nic. Až letos se sen stal skutečností (postaral se o to Mojmír Bartoň a Zbyněk
Svoboda). Do 1. ročníku se přihlásilo 12 týmů (10 suchdolských a po jednom z Oder a
Klokočůvku), což nás překvapilo, samozřejmě kladně.
Základní část se hraje systém PODZIM – JARO. Hrací dny jsou v úterý a ve čtvrtek od
17°° hodin do 20°° hodin. Jedno kolo se odehraje za týden, pozimní část končí
10.12.2015.
Po 3. kole je tabulka následující:

družstvo

výhra / remíza / prohra

Průměr týmu

skóre

body

1.

HÁZENÁ

3

0

0

831,3

22 : 0

6

2.

ČD BABKA TÝM

3

0

0

783,5

22 : 2

6

3.

SENIOŘI I.

3

0

0

726,3

18 : 6

6

4.

BIZONI

2

0

1

771,3

14 : 2

4

5.

METLAŘI

2

0

1

733

14 : 2

4

6.

KLEIN TEAM

1

1

1

730

12 : 12

3

7.

JUNIORKA

1

1

1

725,6

12 : 12

3

8.

RYCHLÉ KOULE

1

0

2

673,6

10 : 14

2

9.

ČTYŘI LIŠKY

1

0

2

722,6

8 : 16

2

10.

SENIOŘI II.

0

0

3

691,3

6 : 18

0

11.

KOKR FAMILY

0

0

3

668,6

4 : 20

0

12.

NO(RÁCI

0

0

3

674,3

2 : 22

0
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Soupisky týmů:
HÁZENKÁŘI:
1. Svoboda Zbyněk
2. Šimsa Jan
3. Kutěj Radovan
4. Melichar Zdeněk

ČTYŘI LIŠKY:
1. Opěla Jiří
2. Brynecký Martin
3. Sikora Daniel
4. Foret David
5. Dostál Josef

JUNIORKA:
1. Jurnykl Jiří
2. Kovařčík Pavel
3. Kozúbek Miroslav
4. Grulich Martin
5. Raždík Marcel

KLEIN TEAM:
1. Klein Rudolf
2. Klein Vladimír
3. Klein Jaroslav
4. Klein Martin

NOR(Á)CI:
1. Bartoň Jiří
2. Tymrák Zdeněk
3. Moravec Robert
4. Konopásek Vladimír
5. Kuchyňka Zbyněk

ČD BABKA TÝM:
1. Dobeš Josef
2. Závorka Jaromír
3. Dratva Leoš
4. Holčáková Miluše
5. Franková Libuše
6. Košut Libor

SENIOŘI I.:
1. Hradil Vratislav
2. Hradilová Jarka
3. Dorazil Antonín
4. Ježek Karel

SENIOŘI II.:
1. Kutěj Stanislav
2. Kutějová Ludmila
3. Kukol Josef
4. Kukolová Vlasta
5. Mrlinová Marcela
6. Matoušková Jarka

KOKR FAMILLY:
1. Korčák Ivan
2. Korčák Martin
3. Korčáková Maruška
4. Uhráková Tereza
5. Sigmunt Lukáš

BIZONI:
1. Bartoň Mojmír
2. Bartoň Tom
3. Švajda Miroslav
4. Bartoňová Markéta

METLAŘI Z ODER:
1. Špůrek Milan
2. Špůrek Milan ml.
3. Špůrek Václav
4. Rozkopal Vojtěch
5. Spáčil Marcel
6. Kabeláč Jan

RYCHLÉ KOULE KLOKOČŮVEK:
1. Rypar Karel
2. Rypar Lukáš
3. Bednářová Lada

Výsledky zápasů, nejlepší hody, nejlepší průměr hodů jsou na tabuli v bowlingu a
v sešitě u obsluhy.

Nejlepší hody po 3. kole:

1.
2.
3.
4.
5.

MUŽI

hody

ŽENY

Bartoň Mojmír
Kovařčík Pavel
Bartoň Tom
Kutěj Radovan
Dobeš Josef

351
339
311
308
303

1.
2.
3.
4.
5.
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hody

Bartoňová Markéta
Holčáková Miluše
Kutějová Ludmila
Mrlinová Marcela
Hradilová Vlasta

268
266
254
247
221

Rozlosování 5. – 9. kolo:

start

5.

start

kolo

17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00

6.

start

kolo

17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00

7.

start

kolo

17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00

týmy

kolo

17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00

9.

KOKR FAMILY
JUNIORKA
NOR(Á)CI
SENIOŘI I.
RYCHLÉ KOULE
SENIOŘI II.

ČTYŘI LIŠKY
ČD BABAKA TÝM
METLAŘI
HÁZENKÁŘI
KLEIN TEAM
BIZONI

týmy

ČTYŘI LIŠKY
NOR(Á)CI
HÁZENKÁŘI
KLEIN TEAM
ČD BABAKA TÝM
JUNIORKA

METLAŘI
SENIOŘI II.
RYCHLÉ KOULE
SENIOŘI I.
BIZONI
KOKR FAMILY

týmy

SENIOŘI I.
METLAŘI
SENIOŘI II.
RYCHLÉ KOULE
KOKR FAMILY
BIZONI

HÁZENKÁŘI
JUNIORKA
ČTYŘI LIŠKY
NOR(Á)CI
ČD BABAKA TÝM
KLEIN TEAM

týmy

METLAŘI
SENIOŘI II.
RYCHLÉ KOULE
SENIOŘI I.
BIZONI
KLEIN TEAM

ČD BABAKA TÝM
KOKR FAMILY
JUNIORKA
ČTYŘI LIŠKY
NOR(Á)CI
HÁZENKÁŘI

datum

27.10.2015
27.10.2015
27.10.2015
29.10.2015
29.10.2015
29.10.2015

datum

3.11.2015
3.11.2015
3.11.2015
5.11.2015
5.11.2015
5.11.2015

datum

10.11.2015
10.11.2015
10.11.2015
12.11.2015
12.11.2015
12.11.2015

datum

24.11.2015.
24.11.2015
24.11.2015
26.11.2015
26.11.2015
26.11.2015

Přijďte povzbudit své kamarády, známé, rodinné příslušníky na bowling a vytvořit domácí
prostředí svému týmu. To bude zatím všechno a na hojnou účast diváků se těší ředitel
turnaje Mojmír Bartoň, spolupořadatel Zbyněk Svoboda a obsluha bowlingu.
Není důležité vyhrát, ale pobavit se a být aspoň první, no ne?
Zbyněk Svoboda, pořadatel a zapisovatel
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Závod o Pohár starosty městyse Suchdol nad Odrou 2015

Také letos jsme uspořádali tradiční závod ve sportovní kynologii. Jsme rádi, že
se nám letos podařilo docela hojně obsadit všechny tři zvolené kategorie obtížnosti. Přijeli závodit kynologové z různých klubů severní Moravy a vypadá to, že popularita našeho poháru pod záštitou pana starosty nadále stoupá.
První nejméně náročná disciplína ZZO 1 byla také nejvíce obsazena, obsahovala pouze poslušnost a startovalo zde 9 dvojic. Nejlépe si vedla Ivana Ebertová s fenou
Paris plemene Briard z Ostravy, získala 93 (z možných 100) a oprávněné prvenství.
Druhá byla Tereza Nováková s Bellou (NO) ze ZKO Nový Jičín a třetí Denisa Matevová
s Ený (kříženec) z KK Ostrava Poruba. V této kategorii startovali také zástupci našeho
klubu a to Jaroslav Hejduk s Albou (NO), kteří skončili těšně pod stupni vítězů na čtvrtém
místě a k poháru jim chyběli 2 bodíky. A dále mladičká Maja Cobanovič (10 let) s Claretou (BOX), které se nebály zhodnotit své síly s dospělými. Jejich odhodlání bylo poprávem oceněno pohárkem pro nejmladšího účastníka.
Další kategorie IPO 1 byla obsazena 7 závodníky a skládala se z poslušnosti a
obrany. Nejlépe si vedl Miroslav OTT s Bascem (BOM) z KK Ostrava Poruba, který vyhrál s 187 body. Druhá byla naše členka Monika Novotná s Irem (NO) získali 173 bodů a
třetí Daniel Sehnalík s Gaikou (BOT) - 169 bodů. V této kategorii jsme měli ještě Pavla
Uhlíře, který skončil čtvrtý a Evu Esslerovou a ta byla šestá.
Nejméně obsazená byla samozřejmě nejnáročnější kategorie a to IPO3 (poslušnost + obrana) a zde nastoupili 4 psovodi. Nejlépe si vedla a s náskokem 26 bodů
vyhrála naše členka Simona Černochová s Rikem (NO) s celkovým počtem 186bodů.
Tato dvojice má splněny podmínky účasti na mistrovství republiky německých ovčáků
pro příští rok, tak snad vše vyjde a náš klub a obec bude mít opět zastoupení i na takto
prestižní soutěži. Druhý skončil Jaromír Kukula s Darou (BOM) z Nového Jičína a třetí
Tomáš Šeděnka s Timem (NO) ze Skotnice, ti měli shodně 160 bodů, ovšem o pořadí
rozhodli body z obrany, které měl Jaromír Kukula lepší.
Gratulujeme všem úspěšným a těm méně úspěšným přejeme mnoho zdaru do
příště. Rádi bychom poděkovali sponzorům, bez kterých by se organizace neobešla.
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Městysi Suchdol nad Odrou v čele se starostou Ing. Richardem Ehlerem, který tradičně
předával poháry a celý závod zaštiťoval a před závodem vítal všechny startující. Děkujeme sponzorům a to Městysi Suchdol nad Odrou, firmě Fitmin (výrobce krmiv) a firmě
STAVO Karel černoch s.r.o.. Děkujem také členům ZKO Suchdol, kteří pomáhali s přípravou i se samotným závodem.
Věřím, že se všem zúčastněným jak startujícím tak divákům v Suchdole líbilo a
že v našem krásném areálu strávili pěkný den. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na
Mistrovství republiky mládeže s NO, které se v našem areálu bude konat v sobotu
24.10.2015. Jelikož mladých lidí, kteří se aktivně něčemu věnují, ubývá, budou všichni
velice rádi za sebemenší podporu publika.
za ZKO Suchdol nad Odrou předseda klubu Karel Černoch
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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 + sauna a vířivka

Marie Parmová

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

556 736 317
724 389 270
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
724 389 269

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. 10/2015 vydáno 26. října 2015 nákladem 1050 výtisků
Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15 11 2015
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