V intriiéru obřadní síně městyse se novotou zasvítila renovovaná křesílka, která
sloužila po čtyři desetiletí. Po přečalounění, potažení novým povrchem a po
nástřiku podstavců novou barvou vypadají, jako by právě opustila výrobní závod.
Protože jsou bytelné konstrukce, mohou směle sloužit další desítky let.

Kalendárium městyse
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27.04.
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Podpis dohody na úřadě práce – na základě této dohody nastoupili do zaměstnání u městyse veřejně prospěšní pracovníci na úklidové a údržbové
práce.
Setkání vedení společnosti SmVaK se zástupci obcí v hotelu Praha v Novém
Jičíně. Cílem byla vzájemná výměna informací.
Podepsány aktualizované smlouvy o pojištění majetku městyse.
Jednání školské rady při Základní a mateřské škole Suchdol n.O.
Poskytovateli dotace - Státnímu fondu životního prostředí ČR - bylo podáno
Závěrečné vyhodnocení akce ke stavbě „Kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou – II. etapa“.
V ranních hodinách došlo na parkovišti u základní školy k požáru osobního
vozidla, při požáru došlo také ke škodám na budově školy (poškození oken,
nakládací rampy u školní kuchyně, znečištění fasády zplodinami hoření). Naštěstí nedošlo k žádné újmě na zdraví osob.
V areálu skládky ASOMPO a.s. se konal Den Země. Akce je zaměřena na seznámení dětí s problematikou třídění, zpracování a skládkování odpadů a je
spojena s prohlídkou areálu. Tato akce se koná každoročně.
Ve Fulneku na městském úřadě se uskutečnila schůzka starostů svozové oblasti Fulnek společnosti ASOMPO, za přítomnosti ředitele společnosti byli starostové seznámeni s materiály, připravenými k projednání na valné hromadě
společnosti.
Kontrola dodržování podmínek udržitelnosti projektů, dotovaných prostřednictvím MAS Regionu Poodří (přístavba depozitáře muzea městyse, pamětní zeď
v parku Mor. bratří).
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro výstavbu RD.
Zasedání zastupitelstva městyse.
Jednání s likvidátorem pojišťovny k odstranění následků požáru auta u základní školy.
Podepsána smlouva se zpracovatelem nového územního plánu, kterým je
Ing. Arch. Aleš Palacký.
Zpracovány a zaslány doplňující podklady k žádosti o platbu na Úřad regionální rady Moravskoslezsko, aby Regionální rada coby poskytovatel dotace
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko mohla stanovit uznatelné a neuznatelné náklady a rozhodnout o výši poskytnuté dotace na přístavbu technických služeb.
Představitelé městyse přijali v obřadní síni hosty z Itálie – dětský pěvecký
sbor Coro dell´ Instituto Comprensivo „Don Rinaldo Beretta“ Paina di Giussano, který v Suchdole strávil celý týden na pozvání zdejšího DPS Skřivánek.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro výstavbu RD.
Společný koncert dětských pěveckých sborů Skřivánek ze Suchdolu n. O.,
Coro dell´ Instituto Comprensivo „Don Rinaldo Beretta“ z Itálie a smíšeného
sboru Komenský z Vítkova se uskutečnil pod názvem Hudba bez hranic
v evangelickém kostele.
Schůze rady městyse.
Jednání s projektantem k novým požadavkům, které vyvstaly při výstavbě inž.
sítí na ul. Záhumení.
Státní okresní archiv převzal na úřadu městyse archiválie, ze zákona zabezpečí jejich uložení pro budoucí generace.
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Představitelé městyse položením kytic k památníkům umučených vězňů
z transportu smrti na nástupišti železničního nádraží a na katolickém hřbitově
uctili památku těchto obětí II. světové války u příležitosti 71. výročí konce této
nejstrašnější války v dějinách lidstva.
U památníku padlých se konal pietní akt spojený s vojenským pohřbem
ostatků tří neznámých vojáků Rudé armády, kteří položili své životy v bojích o
osvobození Kletného a kteří zde byli náhodně objeveni při zemních pracích.
Zároveň byla odhalena pamětní deska se jmény jiných vojáků, padlých při
osvobozování našeho městyse, jejichž jména se podařilo dohledat
v archivech. Mezi vzácnými hosty při tomto aktu byli představitelé ruské federace v ČR – generální konzul v Brna Alexandr Budajev, tajemník velvyslanectví v Praze Valerij Konnov a honorární konzul v Ostravě Aleš Zedník.
V kulturním domě se konala oslava Dne matek, při kterém maminkám popřály
k svátku především jejich děti a vnoučata svými vystoupeními.
Úřad regionální rady zaslal na účet městyse finanční podporu z ROP Moravskoslezsko na realizovaný projekt přístavby zázemí technických služeb. Dotace ve výši 2,12 mil. Kč představuje cca 75% ze všech výdajů, které byly
s projektem spojeny.
Od prodejce převzato vozidlo pro potřeby městyse - Škoda Yeti 4x4 2,0 TDi.
Jedná se o použité vozidlo po operativním leasingu.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro výstavbu RD.
Jednání se zhotovitelem rekonstrukce komunikace III. tř. v Suchdole n. O. ke
pracím, které měly být zahájeny 16. května. Bohužel později jsme obdrželi informaci, že z technických důvodů bude rekonstrukce zahájena o několik dní
později, v době vydání zpravodaje nebyl znám přesný termín.
Účast místostarostky na jednání pracovní skupiny „Ženy“ v rámci MAS Regionu Poodří ve Skotnici.
Schůzka se zástupcem SmVaK na stavbě inž. sítí Záhumení k vyřešení kolizní situace, která při stavbě nastala.
V Bartošovicích se konalo Otevírání Poodří. V jeho rámci proběhlo regionální
kolo klání o krále pooderské pálenky, kam postoupili vítězové jednotlivých
místních kol. Suchdol reprezentovali Božena Kocmichová v kategorii jabkovice, Pavel Adámek v hruškovici a Václav Vrzala ve slivovici. Králem pooderské
hruškovice se stal Pavel Adámek.

Rada městyse informuje
31. schůze rady městyse se konala ve středu 4. května 2016, kdy schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňuji požadavky dalšího prodloužení nájmu, přidělila provozovnu č. 2 v objektu Komenského 65, která bude uvolněna během měsíce června 2016, schválila účetní závěrku za rok 2015
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, schválila
TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou jako subjekt, který se společností Asompo a.s. Životice u Nového Jičína sepíše smlouvu o reklamě v roce 2016, schválila uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná
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se o umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.č. 1916/43
a 1916/65 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse a schválila Kupní smlouvu se
společností RT Torax, s.r.o. na pořízení osobního vozidla pro městys značky Škody
Yeti 2,0 TDI 4x4 (referenční vůz, r.v. 2013).
Rada městyse

SMS InfoKanál
Jedná se nový informační kanál, který je
doplňkem ke stávajícím (místní rozhlas,
zpravodaj, vývěsky), a to formou zasílání
SMS zaregistrovaným odběratelům. Zasílány
jsou pouze důležité aktuální informace například o aktuální poruše na vodovodu ve vaší ulici a podobně. Tato služba
je pro příjemce bezplatná, je potřeba se pouze zaregistrovat.
Bližší informace najdete na webu městyse www.suchdol-nad-odrou.cz na
titulní stránce v rubrice "Aktuality". Na titulní stránce najdete také zelené logo
SMS InfoKanálu, kde můžete jednoduše provést registraci, případně ji zrušit
nebo upravit.
Nejedná se o jednorázovou akci, do systému InfoKanálu se můžete přihlásit,
případně odhlásit kdykoli. K 16. květnu 2016 bylo zaregistrováno již 246 odběratelů.
Registrovaní uživatelé obdrželi bezplatně například sms zprávy o jednorázovém omezení provozu pošty v městysi, o očkování psů, upozornění na termín
nahlášení samoodečtu vodoměru pro vyúčtování stočného, odstávky vody a
elektřiny, omezení provozu na komunikaci z důvodu rekonstrukce.
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OZNÁMENÍ

POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ
KE SPLAŠKOVÉ KANALIZACI
Ve dnech 8. - 15. 6. 2016 Vás navštíví zaměstnanec Městyse
Suchdol nad Odrou, který bude provádět opis stavu
vodoměru pro účely fakturace stočného za 2. čtvrtletí 2016.
Jana Poštová

V Suchdole nad Odrou
Dne: 17. 5. 2016

_________________________________________________
Upozornění k hodinám pro veřejnost na úřadě městyse
Upozorňujeme občany, že úřad městyse je pro veřejnost otevřen v pondělí až čtvrtek,
ale jen v pondělí a ve středu jsou tzv. úřední dny, kdy by měli být všichni pracovníci
přítomni ve svých kancelářích a plně k dispozici pro jednání s klienty.
Provoz úřadu se vždy snažíme tomuto požadavku podřídit a směřovat úředníkům
všechny jejich pracovní činnosti, které jsou spojené s jejich nepřítomností v budově
úřadu, na zbývající dny, tedy úterý, čtvrtek a pátek. Samozřejmě se občas může stát,
že má některý z pracovníků neodkladné jednání mimo budovu i v úřední den, případně
čerpá dovolenou nebo nemocenskou, takovou situaci se snažíme pokrýt v úřední den
zástupem nebo alespoň oznamovat nepřítomnost dopředu. Proto prosím využívejte
k vyřizování na úřadě především pondělí a středu.
V úterý a ve čtvrtek je sice pro veřejnost otevřeno, ale k jednání po předchozí dohodě. Pokud někdo přijde vyřídit svou záležitost bez předchozí domluvy s konkrétním
úředníkem, může být tento úředník nepřítomen a dochází zbytečně k vypjatým situacím. Všichni pracovníci úřadu plní pracovní úkoly i mimo budovu (stavební řízení,
správa hřbitovů, správa budov a pozemků, majetkoprávní záležitosti, občanské a sociální záležitosti, jednání na úřadech, v bance apod.). Pokud je úředník na úřadě přítomen, klienta samozřejmě i v úterý a čtvrtek přijme, i když to může být na úkor jiných
úkolů, které momentálně plní a které vyžadují soustředění.
V pátek je pro veřejnost zavřeno. Žádáme o důsledné respektování této okolnosti.
Opravdu je potřeba zpracovávat nabranou agendu a zabývat se záležitostmi, které
jsou náročnější na čas a soustředění. Pátek také slouží k pracovním aktivitám mimo
budovu a k interním záležitostem chodu úřadu jako instituce (porady, zaměstnanecké
záležitosti apod.).
Výše uvedené platí rovněž pro stavební úřad s tím, že v pondělí a úterý pracovníci stavebního úřadu pracují na odloučeném pracovišti v Kuníně pro potřeby kunínských klientů.
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Konkrétní hodiny pro jednotlivé dny, stejně jako kontakty na úředníky, naleznete na
poslední straně každého zpravodaje.

Richard Ehler

9. ročník cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnala 2016
Sobota 2. července 2016 bude v Suchdole nad Odrou opět patřit cyklistům, uskuteční se 9. ročník Memoriálu Aloise Dohnala. Jako ocenění kvalitní pořadatelské činnosti byl tento „Suchdolský závod“ vybrán
v letošním roce jako mistrovství Slezského poháru amatérských cyklistů.
Start závodu proběhne od 9.30 do 10.00 hodin u kulturního domu, cílovou páskou projedou cyklisté v obci Pohoř, u rozhledny.
Závod se pojede na okruhu Suchdol nad Odrou, Mankovice, Vražné,
Emauzy, Odry, Pohoř a zpět Suchdol nad Odrou.
Zveme všechny příznivce cyklistiky na krásnou sportovní podívanou
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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:
Kukol Karel
Černochová Ivanka
Fojtů Jaromír
Černochová Ludmila
Říčan Gustav
Maňáková Zdeňka
Klichová Helena
Irgl Vladimír
Kopecká Zdenka
Jedináková Anna
Tomečková Marie
Seibertová Květoslava
Brynecká Anna
Juchelka Alexandr
Uhlířová Květoslava
Korčáková Zdenka
Vašek Josef
Dýčková Anna
Pagáč Jiří
Kuc Miroslav
Holčáková Miluše
Barvík Kamil
Horváthová Angela
Knápková Jana
Hrabalová Božena
Obadalová Zdeňka
Rek Vlastimil
Konopásek Jaroslav
Kořenková Jaroslava
Kovář Josef
Látalová Anna
Masnicová Angela
Opěla Jiří
Šulgan Štefan
Uhlíř Miloslav

Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou a Českobratrská církev evangelická
Vás srdečně zvou
na
LETNÍ KONCERT KE DNI HUDBY
18. 6. 2016 v 17:00 hodin
Evangelický kostel v Suchdole nad Odrou
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Skřivánek Suchdol nad Odrou
Přípravná oddělení Vrabčáci a Sedmikráska
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Dne 17. června 2016 vzpomeneme 20. smutné
výročí, kdy nás opustil pan Ludvík Vašek.
S láskou vzpomínají manželka Jaroslava
a dcery Hana a Jarka s rodinami.

Dne 17. 5. 2016 jsme si připomněli
15. výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka pana Petra Orsága.
S láskou a úctou vzpomněly
děti s rodinami.

28. června 2016 uplyne 21 let od úmrtí
pana Jaroslava Žitníka.
Zároveň 6. července 2016 vzpomeneme
jeho nedožitých 65. narozenin. Kdo jste
ho znali, věnujte mu prosím tichou
vzpomínku. Manželka a děti s rodinami.
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Vítání občánků
Dne 14. 05. 2016 proběhlo v obřadní síni Městyse Suchdolu nad Odrou slavnostní vítání občánků.
Do řad občanů městyse jsme přivítali tyto děti:
Iva Hrabovská, místostarostka
Andrš Vilém
Servátka Adrian
Srncová Eva
Tichá Jolana
Tymrák Antonín
Urbánek Matěj

Mládenka Jan
Hnila David
Hub Kevin
Kičinková Zuzana
Kukol Vojtěch
Žitníková Aneta
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___________________________________________________________________

Klub senioru Městyse
Suchdol nad Odrou informuje:
Zdárně jsme zvládli 19. 3. 2016 muzikál Angelika, v Praze – celkem 45
účastníků.
Dne 21. 4. 2016 jsme byli opět na výletě v Polsku, ve Wisle – aquaparku – celkem 54 účastníků.
V úterý 3. 5. 2016 jsme se setkali na hřišti v Suchdole nad Odrou,
v počtu 68 seniorů, na tradiční „smaženici“.
10

Taktéž jsme se aktivně podíleli při akci Den matek, dne 8. 5. 2016
v Kulturním domě – 6 seniorů – kuchyňka je naše hobby.

Akce na červen 2016:
Opět se uvidíme v úterý 7. 6. 2016, v 14.00 hodin, na hřišti v Suchdole
nad Odrou – na tvarůžkovém mlsku – třeba i s pivečkem a určitě s dobrou náladou.
Poslední výlet před prázdninami, kdy jsme babičky a dědečkové na plný pracovní úvazek zaměstnány vnoučaty, bude:
A to, dne 29. 6. 2016, ve středu, zamíříme směrem Frenštát pod Radhoštěm - na exkurzi Šmajstrlova Pohankového mlýna s možnosti zakoupení si nových a hlavně zdravých výrobků.
Poté pojedeme do Karolínky, kde budeme absolvovat exkurzi ve výrobně užitkového skla, dále navštívíme muzeum užitkového skla a závěrem
bude možnost zakoupení výrobků v prodejně užitkového skla.
Úhrada seniorů: 10,- Kč Pohankový mlýn, 30,- Kč sklárny Karolínka a
10,- Kč místní muzeum.
Oběd se budeme snažit zajistit po ukončení těchto 4 akcí.
Odjezd: 07.00 hod. zastávka od kostela a 07.10 hod. od DK. Příjezd do
Suchdola nad Odrou, cca v 16.00 hodin.
Do 15. června 2016 nahlaste účast na tf. 777888308 nebo 556736380
a uhraďte částku 50,- Kč, do 20. června 2016.
Ing. Pleváková Naděžda
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Hvězdičky v muzeu
V pondělí 16. května 2016 se třída Hvězdiček z mateřské školy vypravila na prohlídku muzea Moravských bratří. V tomto týdnu jsme si vyprávěli o místě, kde žijeme a chtěli jsme poznat tak trochu i něco
z historie Suchdolu nad Odrou. A díky skvělému výkladu pana Zdeňka
Valchaře jsme o mnoho chytřejší! Ale víc vám neřekneme, zajděte si do
muzea na prohlídku sami, je to skvělý zážitek.
Bc.Martina Hessková
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Držte nám palce!!!
Hvězdičkové děti z mateřské školy se zapojily do výtvarné soutěže
WESTERN KLUBU, a to do projektu „Western a koně očima dětí“.
Letos je vyhlášena soutěž na téma ZE ŽIVOTA INDIÁNŮ. Zadání
úkolu znělo: indiánské týpí, zdobení týpí, obydlí indiánů. Děti společně
s paní učitelkou pilně pracovaly, vyrobily a vyzdobily indiánský stan.
Držte nám, prosím, palce, abychom potřetí obhájili první místo!
Bc.Martina Hessková
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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)

Ivančena
V sobotu 23. 4. jsme vyrazili na každoroční pouť na Ivančenu, ukrytou v Beskydech,
abychom mohli položit kámen a uctít památku padlým skautům za II. světové války.
Před osmou hodinou jsme vyrazili vlakem směr Frýdlant nad Ostravicí, odkud jsme
dále pokračovali pěšky přes Malenovice až k Ivančeně. Oběd jsme si dali na louce
s nádherným rozhledem do údolí. K samotné Ivančeně jsme dorazili po jedné hodině,
položili kámen a odpočinuli si. Zpáteční cesta vedla netradičně kolem Satinských vodopádů. Domů jsme dorazili po sedmé
hodině.
Letošní pouť na Ivančenu byla něčím
výjimečná. A to tím, že byla poslední,
taková, jakou si ji mnozí pamatujeme.
Celý měsíc květen probíhá rozebírání
stávající mohyly. Následovat bude
úprava terénu a výstavba nové mohyly
Ivančena. Po celý tento rok budou
probíhat besedy a výstavy k Ivančeně
a k výročí 70. let od založení v říjnu
1946. Vice informací na
www.ivancena.cz.

Brigáda
Jaro bylo již v celé své parádě a tak jsme se pustili do dalšího úklidu kolem naší klubovny. V sobotu 30. 4. jsme se sešli o půl deváté, rozdělili se do tří skupin a vrhli se
na práci. Uklidili jsme větve a odpadky navezli jsme hlínu a srovnali díry. V práci se
skupinky střídali a všechno nám šlo krásně od ruky. Po jedenácté hodině jsme začali
pomalu uklízet a o půl dvanácté jsme brigádu rozpustili. Starší zůstali ještě o chvíli
déle a dokončili některé práce. Poté jsme si vytáhli luky a šípy a šli si vyzkoušet svou
mušku.
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Výprava na Slibovou skalku
Výpravu na Slibovou skalku jsme zahájili v sobotu 7. 5. u pošty krátkým příběhem o
dvou skautech – Anténě - Bohumil Strnadl a Admirálovi – Rudolf Olšovský. Tito dva
skauti patřili k zakládajícím členům skautského oddílu v Suchdole nad Odrou a oba se
zasloužili o jeho bohatou činnost. Naše kroky vedli přes potůčky, kolem přehrady a
staré klubovny. Cestou jsme nezapomínali odpočívat a zahráli jsme si několik her.
Než jsme však dorazili k Slibové skalce dostala vlčata za úkol postavit nosítka, která
by unesla jednoho zraněného. Úkol se jim s malou pomocí nakonec podařil. K Slibové
skalce jsme dorazili před dvanáctou hodinou. Než jsme se vrhli na opékání špekáčků,
vyšli jsme o pár metrů výše s kamenem v ruce, abychom jej mohli položit na Mohylu,
postavenou na počest právě těm dvou skautům – Anténě a Admirálovi, kteří bili popraveni za II. světové války.
Po opečení špekáčků a řádném odpočinku jsme se vrhli na úklid větví a listí kolem
Slibové skalky. U Mohyly jsme
trošku upravili terén, aby se nahoru
dalo snáze dostat – v tom budeme
v následujících měsících pokračovat. Kolem třetí hodiny jsme vyrazili zpátky domů.
Závod vlčat a světlušek – okresní
kolo
V sobotu 14. května se na Sokoláku
za nádražím konal Závod vlčat a
světlušek okresu Nový Jičín. Kromě
naší družiny vlčat a zúčastnili vlčata
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a světlušky z Oder, Fulneku, Spálova, Albrechtiček, Kopřivnice, Příboru, Studénky a
Nového Jičína. Celkem 106 závodníků ve 22 družinách.
Na tento den se z areálu Sokolák stala zoologická zahrada plná zvířátek. Samotný závod se skládal z osmi disciplín – osmi výběhů zvířat. První úkol byl u výběhu medvědů, kde si závodníci museli poradit se sbalením batohu a poznat 10 přírodnin. U lvího
výběhu poznávali správě pověšenou vlajku, skautské znaky a významné osobnosti
skautské i české. Zebrám se rozbila ohrada, kterou závodníci měli spravit. Žirafy se
při hraní poranila a bylo potřeba je ošetřit. Za to klokani se nám zatoulali a potřebovali
nasměrovat správným směrem a nakreslit mapu. V opičím výběhu si závodníci vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost a obratnost. Sovy potřebovali poradit v luštění šifer a
křížovek. V posledním výběhu byli sloni, kteří závodní družiny ověřili ve znalosti tísňových telefonních čísel a v chování v nebezpečných situacích. Kromě samotného
závodu byl
připraven
doprovodný
program
s pandami,
chameleony,
hady a jestřábi. Vyhlášení výsledků proběhlo těsně
před pátou
hodinou.
Z okresního
kola se dále
postupuje na
krajské kolo a letos postoupili chlapecké družiny z Příboru a Kopřivnice a z dívčí družiny dvě z Kopřivnice, z Oder a Příboru. Naše soutěžní družina se umístila na pěkném 6. místě. Mimo ranních hodin bylo nádherné slunečné počasí. Děkujeme tímto
Městysi Suchdol nad Odrou za finanční i materiální podporu. Závod vlčat a světlušek
není jen o soutěžení, je především o poznávání družina a předávání zkušeností. Výsledky závodu napoví vedoucím družin, v čem se může jejich družina ještě zlepšit.
Velké díky patří všem organizátorům za skvělou koordinaci a průběh celé akce, které
se zúčastnilo bez mála 200 lidí včetně závodníků.
Jan Schovánek
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Pooderské koštování
dne 14. května 2016 proběhlo koštování pooderských pálenek
na zámku v Bartošovicích v rámci akce „Otevírání Poodří“
Umístění zástupců obcí v jednotlivých kategoriích:

Slivovice
Body

Pořadí

Albrechtičky

Zástupce vzorku,
jméno
Zdeněk Faldyna

27

2.

Bartošovice
Bílov
Hladké Životice
Jeseník nad Odrou
Kateřinice
Kunín
Mošnov
Petřvaldík
Pustějov
Suchdol nad Odrou
Trnávka
Vražné

Vojtěch Klečka
Josef Jendrýsek
Věroslav Gregor
Marie Bayerová
Radek Novák
Jan Pavlínek
Pavel Šajtar
Aleš Kellner
Jan Němec
Václav Vrzala
Přemysl Pařenica
Jaroslav Divín

35
47
56
64
35
32
23
42
42
40
48
54

4. – 5.
9.
12.
13.
4. – 5.
3.
1.
7. - 8.
7. - 8.
6.
10.
11.

Obec
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Jabkovice

Body

Pořadí

Albrechtičky

Zástupce vzorku,
jméno
Jaroslav Londin

39

5.

Bartošovice
Bílov
Hladké Životice
Jeseník nad Odrou
Kateřinice
Kunín
Mošnov
Petřvaldík
Pustějov
Suchdol nad Odrou
Trnávka

Jan Halm
Josef Jedrýsek
Věroslav Gregor
Libor Macháč
Vladimír Londin
David Gazda
Boris Pagáč
Libor Janošek
Kamil Bednařík
Božena Kocmichová
Jarmila Lysová

10
33
48
46
51
52
31
21
41
45
51

1.
4.
9.
8.
10. – 11.
12.
3.
2.
6.
7.
10. – 11.

Obec

Hruškovice
Obec
Albrechtičky
Bartošovice
Hladké Životice
Jeseník nad Odrou
Petřvaldík
Pustějov
Suchdol nad Odrou

Zástupce vzorku,
jméno
Arnošt Šajtar
Josef Křenek
Ladislav Zuzaňák
Obec Jeseník nad Odrou
Libor Janošek
Obec Pustějov
Pavel Adámek
18

Body

Pořadí

22

5.

17
23
18

2.
6.
4.

27
18
15

7.
3.
1.
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Dětský pěvecký sbor Skřivánek
Suchdol nad Odrou
Přijme pro rok 2016/2017 nové členy do všech oddělení!

KDO JSME?
DPS Skřivánek Suchdol nad Odrou pracuje při Klubu kultury městyse Suchdol nad Odrou. Má dvě přípravná oddělení: Vrabčáci ZŠ Suchdol
nad Odrou a Sedmikráska MŠ Suchdol nad Odrou (od 3 let).
Vrabčáci (děti 6 – 10 let) mají za sebou úspěchy v regionální soutěži
pěveckých sborů v Orlové – Lutyni (zlaté pásmo) a festivale Svátky písní
Olomouc (stříbrné medaile). Z přípravných oddělení děti po prázdninovém
soustředění postupují mezi Skřivánky.
Skřivánek (od 8 let) se účastní kulturních a společenských událostí
v Suchdole nad Odrou a spolu s přípravnými odděleními pořádá vánoční, jarní
a letní koncerty v obci i v okolí. V rámci ČR se účastní, např. festivalu Moravskotřebovské arkády, Poodří Fr. Lýska v Jistebníku, Valentova podzimu
v Bělotíně, Klimkovického podzimu a Adventních koncertů ve Fulneku a Vítkově. Sbor se představil také publiku v zahraničí na festivalech, soutěžích a
koncertních zájezdech (Itálie, Švédsko, Finsko, Německo). V srpnu sbor odjíždí na letní hudební tábor, kde probíhá soustředění sboru. Skřivánci navázali
přátelství s italským sborem Coro dell´ Istituto comprensivo „Don Rinaldo
Beretta“ – Paina di Giussano. Proběhlo již osm týdenních recipročních pobytů,
čtyři v Itálii a čtyři v České republice.
Pokud máte dítě, které zpívá rádo a s chutí, chce poznat partu fajn dětí, zažít
spoustu nového, procestovat ČR i Evropu, přiveďte ho mezi nás.
Děti neplatí školné a členům sborů nabízíme zdarma výuku hry na flétnu.
Více z našeho života se můžete dovědět na www.dpsskrivanek.wz.cz
Na setkání se těší
Mgr. Zuzana Šimůnková, sbormistr
V případě jakéhokoliv dotazu volejte nebo pište.
Kontakt: tel. 737 446 360, e-mail: z.simunkova@seznam.cz
20
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří

Po naučných stezkách
Jaro je v plném proudu a jednou z možností, jak se projít krajinou
Poodří a zároveň se něco dozvědět o přírodě jsou naučné stezky. Nabízíme dva tipy. Obě stezky jsou vedeny v nenáročném terénu a za suššího počasí jsou přístupné celoročně.
Krajinou povodní
Trasa je dlouhá asi 5 km a hravou a vtipnou formou přibližuje nejen povodně, ale seznamuje příchozí i s přírodou v nivě Odry,
kterou někdy i vícekrát do roka opanuje vodní živel. Věnuje se
také zajímavým živočichům, Odře coby migračnímu koridoru, významu „mrtvého“ dřeva, invazivním druhům, péči o luční porosty,
geologii a proměnám krajiny. Stejně jako obsah tabulí je nápadité
i jejich vlastní provedení. U Jeseníku nad Odrou stezka začíná
na lávce přes Odru u rybníka (GPS: 49.6211778N,
17.9134442E), u Bernartic nad Odrou je možné se na ni napojit
poblíž mostu přes řeku. Stezka pak pokračuje dále souběžně se
žlutou turistickou značkou směrem na Suchdol nad Odrou. Poslední, deváté zastavení se nachází asi 400 m od železničního
nádraží (GPS: 49.6397208N, 17.9438247E).
23

Úvodní zastavení u Jeseníku nad Odrou.

Kotvice
Staronová naučná stezka nese podtitul „Putování krajinou proměn“ a prochází přírodní rezervací Kotvice. Začíná na Pasečném
mostě přes Mlýnku u Studénky (GPS: 49.7145386N,
18.0920600E), pokračuje kolem mokřadů, přes louky k rybníkům
a končí u Nové Horky. Má devět zastavení a její součástí je i ptačí pozorovatelna na rybníku Kotvice. Texty a fotografie na panelech nápaditě zpestřují ilustrace Ivany Kolářové a krátké komiksové vydří příběhy. Témata jednotlivých zastavení: Příběh luhu,
Džungle v rybníce, Skrytý život v litorálu, Rybníkářství v Poodří,
Klikatá osa Poodří, Říční krajina, Slaňáky, Divadlo proměn krajiny a Pasečný most.
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Ptačí pozorovatelna.

(Ne)obyčejná Odra
Odra – „řeka za humny“, mnozí ji potkáváme natolik často, že se
nám stal pohled na ni již něčím všedním. Je ale skutečně tak
obyčejná?
Odra pramení v lesích vojenského újezdu Libavá. Vojenský újezd
je krajinou bez osídlení, postupně mohutnící potůček není proto
nutné nijak svazovat a Odra si proto na většině svého toku zachovala přirozenou podobu. Velká část Libavska je zahrnuta do
evropsky významné lokality Libavá.
Z Libavé již Odra vytéká jako říčka a dostává se jí opět mezinárodní ochrany – evropsky významná lokalita Horní Odra je oficiální název úseku Odry od Něčínského potoka po Jakubčovice n.
O.
25

V Moravské bráně pak Odra protéká chráněnou krajinnou oblastí
Poodří a je její živou páteří v délce 50 km.
A konečně u Bohumína, významně posílená o Opavu a Ostravici,
tvoří přírodní památku Hraniční meandry Odry.

Odra u Stříbrné skály mezi Jeseníkem nad Odrou a Bernarticemi nad Odrou

Vyjádřeno v číslech – ze 132 km délky toku na území České republiky požívá nějakou formu ochrany přírody asi 90 km, tedy více než dvě třetiny. To vše svědčí o přírodních hodnotách řeky a
nahlíženo tímto úhlem pohledu se z obyčejné Odry za humny
stává řeka vskutku neobyčejná…
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Dokonale vykroužený meandr u Bartošovic

Jarní motiv od Proskovic

Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální
pracoviště Správa CHKO Poodří
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KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY
NOC KOSTELŮ 2016
Dne 10. června 2016 se již tradičně v rámci mezinárodní akce Noc kostelů zpřístupní
prostory kostela Nejsvětější Trojice v Suchdole nad Odrou. Ve večerní a noční atmosféře nabídne možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění,
zážitku.
PROGRAM NOCI KOSTELŮ
17:55 – 18:00 vyzvánění zvonů
18:00 – 18:50 mše svatá
18:50 – 19:30 „Velký dětský koncert pro Pána“


Úvodní píseň – děti z farnosti



Magdalena Mičulková – Elvina Pearce: Letní večer (klavír)



Anežka Koňaříková – Martin Vozar: Ranní píseň (klavír)



Matyáš Mičulek – Neznámý autor: Danse (kytara)



Lucie Štenclová – Milan Dlouhý: Ptám se, ptám se, pampeliško (klavír)



Magdalena Mičulková – Ladislav Havel: Malý koncert (housle)



Petra Koňaříková – Martin Vozar: Písnička na dobrou noc (klavír)



Kristina Mičulková – Catherine Rollin: Summer’s Dream (klavír)



Závěrečná píseň – děti z farnosti

20:30 – 21:30 Koncert duchovní hudby (klavír, pozoun, zpěv p. Blanka Hrubá)
21:30 – 22:30 meditace, ztišení za svitu svíček
22:30 – 23:00 adorace s knězem
23:00 – 23:30 závěr
Přijďte prožít tyto chvíle s námi.
Těšíme se na Vás.
Římskokatolická farnost
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JARNÍ TURNAJ V BOWLINGU
V sobotu 30. dubna 2016 se uskutečnil PŘEDMÁJOVÝ (JARNÍ) TURNAJ
V BOWLINGU. Turnaje se zúčastnilo šest družstev po třech lidech (dva muži
a jedna žena). Hrálo se na šest kol a hody se sečetli, kdo měl nejvíce ten
vyhrál. Bylo důležité si udržet svůj standart v hodech. Po celý turnaj to zvládlo
nejlépe domácí (pořádající) družstvo bizonů.
Celková tabulka turnaje:
1. BIZONI
2. DREAM TEAM
3. HÁZENKÁŘI
4. METLAŘI Z ODER
5. KOKR FAMILLY
6. RICARDO GROUP

2449 bodů
2253 bodů
2235 bodů
2197 bodů
2042 bodů
1929 bodů

Nejlepší hody turnaje:
MUŽI – Tom Bartoň
ŽENY – Markéta Bartoňová

179 bodů
163 bodů

Turnaj se povedl a hráčům se líbil, tak se můžeme těšit zase zarok na Májový
turnaj. Blahopřeji vítězům (už by to chtělo jiného vítěze turnaje), družstvu
BIZONI za uspořádání turnaje, za občerstvení a hlavně za výborný guláš.
Ať si každý vylepší svůj vlastní rekord v bowlingu přeje spolupořadatel
Svoboda Zbyněk.
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FYZIOTERAPIE
MASÁŽE A BAŇKOVÁNÍ
Suchdol n.O., Komenského 65
(asi 150m od žel. podjezdu)
Provozní doba:
(platnost od 1. 5. 2016)
úterý - 14.00 - 17.30h
Filip Rek - tel.č.: 601 325 568
čtvrtek - pouze po tel. domluvě
Milan Rek - tel.č.: 724 003 280
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www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
Ing. Richard Ehler
556 770 102
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská
556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz

Starosta
Místostarostka
Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Helena Richtáriková

Matrika
Czech POINT

556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
556 770 108
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
556 770 109
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS. 556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

Finanční odbor – vedoucí
Správa bytů a pokladna
Hlavní účetní

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

Kamila Jasaňová
Zdeňka Gajdošová

605 113 310
724 389 269

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Provozní doba muzea
Út - So
Ne

10:00 – 12:00

Výpůjční doba knihovny
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

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

Po
Čt

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny stavebního úřadu
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: Richard Ehler, Iva Hrabovská, Kateřina Kollerová
č. 5/2016 vydáno 25. května 2016 nákladem 1050 výtisků
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