Příjemné prožití Vánoc,
hodně pohody v závěru roku 2016
a úspěšnou cestu rokem 2017 plnou zdraví a štěstí
přejí
Richard Ehler, starosta
Iva Hrabovská, místostarostka
zastupitelé městyse
zaměstnanci městyse

Kalendárium městyse
16.11. Na zámku v Bartošovicích se konalo vyhodnocení letošního ročníku
„Zemědělství v Poodří“ a porada k příštímu ročníku. Akce proběhla
v Bartošovicích 28. 9. a zúčastnili se i někteří občané Suchdolu.
19.11. V rámci oslav 70. výročí založení včelařské organizace v Suchdole
členové zdejší základní organizace Českého svazu včelařů připravili
odpolední program pro veřejnost. Odpoledne navázalo na zajímavou
výstavu k historii včelařství, která byla instalována rovněž v prostorách
DKT.
20.11. Jednání s organizátorem Valašské rally 2017 o možnosti uspořádání
rychlostní zkoušky Fulnek – Jetřabí – Kletné – Pohoř - Odry a o podmínkách městyse k udělení souhlasu s průjezdem kletenským katastrem.
28.11. Zasláno doplnění k Závěrečnému vyhodnocení akce II. etapy kanalizace a ČOV, vyžádané poskytovatelem dotace – Státním fondem životního prostředí ČR.
01.12. Kontrolní den na stavbě rekonstrukce drobných provozoven.
01.12. Kontrolní den na stavbě opravy staré budovy technických služeb.
02.12. V souvislosti s úplným rozdělením aktivit ČEZu na obchodníka a distributora se přijel představit zástupce ČEZ Distribuce, který bude mít
na starosti města a obce v regionu.
03.12. Konalo se mikulášské odpoledne pro děti v DKT, rozsvícení vánočního stromu městyse a příjemný předvánoční program, připravený pro
veřejnost společností Moravian v muzeu Mor. bratří.
05.12. Právní konzultace k aktuálním problémům, řešeným úřadem městyse.
06.12. Do Staré Vsi nad Ondřejnicí pozvala společnost OZO Ostrava starosty
měst a obcí, v nichž obstarává likvidaci komunálního odpadu. Byly
představeny novinky v odpadářské legislativě, nastíněn vývoj cen
skládkovného do roku 2024 a byly představeny plány a ceníky společnosti OZO na rok 2017. Příznivá zpráva je, že ceny pro obce na rok
2017 zůstávají stejné jako v roce 2016.
07.12. V Bartošovicích se uskutečnilo jednání výboru Místní akční skupiny
Regionu Poodří.
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07.12. Na městském úřadě Nový Jičín se konalo jednání, svolané krajským
úřadem, ve věci provozování a financování dopravní obslužnosti
v následujících 10 letech.
07.12. Schůze finančního výboru zastupitelstva městyse a schůze rady městyse.
08.12. Společné jednání s technickým dozorem investora a projektantem
k zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na stavbu rekonstrukce
budovy úřadu městyse.
10.12. Výroční členská schůze základní kynologické organizace v Suchdole
nad Odrou.

Rada městyse informuje
7. prosince 2016 se sešla 43. schůze rady městyse na společném jednání
s finančním výborem, kdy projednali čerpání rozpočtu za období leden – listopad 2016 a připravili rozpočtové opatření, potom rada jednala samostatně.
Zabývala se bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních
smluv nájemníkům, kteří splňují požadavky k dalšímu prodloužení nájemní
smlouvy, schválila cenu stočného na rok 2017 ve výši 36,- Kč/m² s DPH. Dalším bodem programu byla školská problematika, kdy souhlasila s uzavřením
mateřské školy, školní družiny a školní jídelny v době vánočních prázdnin,
zhodnotila práci ředitele příspěvkové organizace, souhlasila s podáním žádosti o dotace pro základní školu a mateřskou školu, projekt „PROinkluzi“ a
„PROvýuku“. Dále schválila amatérskému florbalovému klubu Sharks úhradu
dresů, schválila dodatek č. 5 k Nájemní smlouvě o umístění zařízení
s Radovanem Poppem na další 3 roky, schválila znění Darovací smlouvy
s Jarmilou Stebelovou na rozvoj sociálních služeb v DPS v roce 2017, schválila bezúplatný převod majetku obci Kateřinice z důvodu nadbytečnosti (dýchací
přístroje a tlaková láhev - hasiči), schválila přijetí dotace ve výši 4.093,- Kč na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů, schválila Podmínky půjčování
hydraulické plošiny včetně ceníku.
Zabývala se uzavřením několika smluv, kdy schválila Kupní smlouvu
s Českomoravským štěrkem, jedná se o posypový materiál na místní komunikace a chodníky, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene s Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnice MSK,
střediskem Nový Jičín, v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu Suchdol nad
Odrou – Za Nádražím“; Kupní smlouvu se společností GasNet, s.r.o., Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet s.r.o. – prodloužení sítí
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na ulici Čsl armády, a Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení se společností GasNet, s.r.o, jedná se o plynárenské zařízení v rámci stavby inž. sítí na
Záhumení.
Rada městyse schválila P. Fucimanovi umístění pouťových atrakcí v rámci
Suchdolské pouti a Dne městyse v roce 2017, zabývala se žádostí o možnost
povolení rychlostní zkoušky při Valašské rally 2017, kdy organizátor se zúčastní jednání zastupitelstva a seznámí s organizací této akce. Zabývala se
finanční problematikou rekonstrukce budovy úřadu městyse a rekonstrukce
objektu dílen městyse.
RM ocenila finančními dary občany, kteří se v roce 2016 podíleli na propagaci
a rozvoji městyse, spolupracují při organizování různých akcí městyse a za
práci pro městys, na závěr se rada městyse zabývala problematikou stravování zaměstnanců městyse a příspěvkem zaměstnavatele na obědy.
Rada městyse

Provoz úřadu městyse v období Vánoc a Nového roku
Úřad městyse včetně stavebního úřadu bude naposledy v provozu ve středu
21. prosince 2016.
V době od čtvrtku 22. prosince do pátku 30. prosince 2016 bude úřad z důvodu čerpání řádných dovolených uzavřen.
Provoz bude obnoven v pondělí 2. ledna 2017.

Oznámení o ceně vodného – dodavatel SmVaK a.s.
Severomoravské vodovody a kanalizace oznamují, že ceny vodného jsou od
1. ledna 2017 stanoveny na částku:
Voda pitná (vodné)
 36,01 Kč/m3 (bez DPH)
 41,41 Kč/m3 s DPH 15%.
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Oznámení o ceně stočného – dodavatel městys
Městys Suchdol nad Odrou oznamuje, že ceny stočného v kanalizační síti městyse
jsou v souladu s pravidly poskytovatele dotace SFŽP ČR od 1. ledna 2017 stanoveny na částku
36,- Kč/m3 s DPH 15%.
POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ KE SPLAŠKOVÉ KANALIZACI

Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01

Upozornění na hlášení stavu vodoměru

Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru k 31.12.2016 z důvodu
fakturace stočného za 4. čtvrtletí 2016.

Hlášení můžete provést těmito způsoby :
- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz) pomocí
vyplňovacího formuláře „Stav vodoměru“,
- telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana, Jurkovičová Jitka),
- osobně v pokladně městyse.

Stav vodoměru nahlaste do 5. 01. 2017.

V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.

V Suchdole nad Odrou dne 5. 12. 2016
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Jana Poštová

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2017
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok
2017, poplatek je nutno uhradit do 31. 3. 2017.
Žádáme Vás proto, abyste poplatek hradili zejména v pokladně
úřadu, a to ve dnech:
pondělí, středa

8:00 - 11:30 a 12:15 – 16:45

úterý, čtvrtek

7:30 - 11:30 a 12:15 - 15:15

Pro úhradu z Vašeho bankovního účtu sdělujeme následující:
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili
číslo poplatníka (je stejné jako v loňském roce a je potřeba jej uvést do
zprávy pro příjemce), a to na telefonním čísle: 556 770 109, případně
e-mailem na jedné z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s.
1765624389/0800
Variabilní symbol

1341

Konstantní symbol

0378

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor
úřadu městyse (výše uvedené telefonní číslo).

!!! Místní poplatek za TKO - na rok 2017 Z R U Š E N !!!
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Výzva spolkům
Městys Suchdol nad Odrou vyzývá spolky k podání žádosti
o poskytnutí finanční podpory v roce 2017. Tuto žádost je
možné podat do 18. 01. 2017 do 17 hodin.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje
občanům, kteří v měsíci prosinci oslavili své životní jubileum. Do dalších let
přeje pevné zdravía neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kabeláč František

Pavelková Hermína

Dohnalová Vilma

Valíková Libuše

Klich Václav

Pilný Robert

Mazáčová Jiřina

Červenec Jan

Dratvová Květuše

Jurasová Marie

Adamkovičová Zdenka

Menšíková Eva

Šatánek Albert

Tomek Miroslav

Buksová Erika

Gajdoš Zdeněk

Komara Michal

Barošová Marie

Šrom Milan

Buchtová Alena

Kramoliš Radomír
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Děkujeme všem smutečním hostům za účast při posledním rozloučení
s panem Jaromírem Odstrčilíkem.
Manželka, syn a dcera s rodinou

Vánoční tvoření v mateřské školce
V úterý 29. listopadu 2016 proběhlo v mateřské škole vánoční posezení
s rodiči a prarodiči. Děti se svými nejbližšími vyráběli vánoční ozdoby
a dekorace, sněhuláky, anděly, lucerničky a stromečky.
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Děkujeme všem zúčastněným za příjemné chvíle, které jsme spolu mohli
strávit a za dobroty, které jsme mohli ochutnat.
Díky patří rovněž SRPŠ za finanční příspěvek na nákup materiálů.
Přejeme Vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků a jen
to nejlepší v roce 2017.
Za kolektiv mateřské školky Bc. Martina Hessková
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9. ročník soutěže v manuálních zručnostech
„Šikovné ruce“
Na SŠTZ v Šenově u Nového Jičína proběhl v pátek 25.11.2016
již 9. ročník soutěže "Šikovné ruce" v manuálních zručnostech.
Zúčastnilo se ho 40 soutěžících z celého okresu. Naši ZŠ
reprezentovala dvě dvoučlenná družstva žáků 9. třídy. V soutěži
jednotlivců ve zpracování dřeva získal pěkné 2. místo Pavel Obadal
a ve zpracování kovů se umístil na 5. místě David Kabeláč. Oběma
žákům 9. třídy byly předány ceny a poděkování za úspěšnou
reprezentaci naší školy.
Petr Kudla

10

Turnaj - florbal
Dne 15.11.2016 se chlapci naší školy zúčastnili florbalového turnaje
v Odrách. Postupně se utkali se třemi dalšími školami, kdy dvakrát vyhráli
a jednou prohráli. I přes tento pěkný výsledek nakonec obsadili až třetí
místo, vinou horšího skóre.

Konečné pořadí:
1. Základní škola Odry, Pohořská 8

6 bodů

2. Základní škola, Komenského 6,
Odry

6 bodů

3. ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou

6 bodů

4. Základní škola J. A. Komenského,
Fulnek

0 bodů
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Lentilácká superšou 2016
V pátek 18. 11. 2016 byla naše základní škola pozvaná na 10. narozeniny
dětského tanečního souboru LENTILKY Mankovice. Naše čtyři Pohybové
kroužky se zúčastnily v počtu cca 50 žáků. Moc jsme se těšili na přehlídku,
kde vystoupili vedle oslavujících LENTILEK Mankovice, také se zpěvem
např. Jana Blažková, Martin Klein a Papík Palička. Největší zážitky si děti
odnesly z vystoupení imitátora - zpěváka Michaela Jacksona nebo
z kouzelnice a bublináře. Všichni jsme si užili krásnou atmosféru, kterou
pro nás v Mankovicích připravili.

Děkujeme SRPŠ při ZŠ Suchdol nad Odrou za financování dopravy. Za
dobrou spolupráci a starostlivý přístup děkuji také našim vedoucím kroužku: Mgr. Marcele Buksové, Lucii Jemelkové a Lucii Tymrákové. Těšíme
se na další takové akce, kde se naše děti můžou prezentovat a ukázat co
se naučily.
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Další fotky z této akce si můžete prohlédnout na:
www.lentilkymankovice.estranky.cz
Ivana Tymráková
vedoucí školního klubu

13

VELKÉ FINÁLE SOUTĚŽE MLADÝCH
ZOOLOGŮ 2016 - 2. MÍSTO

V listopadu se čtyři družstva žáků naší školy zúčastnily tradiční soutěže
v Zoo Ostrava. Tématem letošního ročníku byli papoušci
(anatomie, chování, způsob života, geografické rozšíření, ohrožení,
ochrana, význam, papoušci v Zoo Ostrava). Nejúspěšnější bylo družstvo ve složení Karolína Slováčková, Hana Dubcová, Michaela
Pitrunová, Daniela Kabeláčová a Kateřina Pospěchová, které skončilo na 5. místě z celkového počtu 146 družstev a zajistilo si tak postup
do velkého finále. Holky se na finále intenzívně připravovaly a ve velmi
těžké konkurenci 10 nejlepších družstev, z nichž šest tvořili žáci víceletých gymnázií, obsadily nádherné 2. místo se ztrátou jediného bodu na
vítěze Gymnázium Studentská, Havířov. Všem žákyním děkujeme za
skvělou reprezentaci naší školy.
Vendula Večerková
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Dětská skupinka ZAHRADA
Motto: „Nejhezčí, co můžeš dát svému dítěti, jsou kořeny a křídla.“ J. W. Goethe
Dětská skupinka (zařízení péče o dítě) poskytuje možnost pravidelné docházky a všestranného rozvoje pro Vaše dítě v příjemném rodinném prostředí.
Nabízíme malý věkově smíšený kolektiv pouze pro 8 dětí, který umožňuje individuální přístup a respektování potřeb každého dítěte. Přijímáme děti již od
2 do 7 let.
Čerpáme z principů waldorfské pedagogiky a z principů Montessori pedagogiky. Jako důležitý prvek vnímáme pobyt na čerstvém vzduchu a práci na zahradě. Proto co nejvíce aktivit realizujeme na zahradě či v lese, což je pro
dětské zkoumání a objevování jejich přirozené prostředí.
Nosný prvek a zároveň nezbytný pro období předškolního věku je rytmus a
řád, dodávající dítěti pocit jistoty, bezpečí a zakořeněnosti. Fungování zařízení je založeno na pocitu spokojenosti jak u dětí, tak dospělých. Naší snahou
je, aby se děti cítily jistě a bezpečně. Pro děti jsme partnerem, který je provází
celým dnem a reaguje na jejich potřeby.
Dětská skupinka je věkově smíšená. Všeobecně je tato věková smíšenost dětí
od dvou do sedmi let považována za přirozenější prostředí, pro děti prostředí
více podobné rodinnému.
Přijímáme také děti, které mají specifické vzdělávací potřeby a potřebují
vyšší míru individuální péče. S nimi můžeme pravidelně pracovat na základě
speciálně pedagogických metod a logopedických cvičení a snažit se tak
zmenšit jejich obtíže v jakékoliv oblasti (řeč, jemná motorika, grafomotorika,
zrakové a sluchové vnímání, …).
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RYTMUS DNE
6:45 – 8:30 Scházení dětí, volná hra, práce s pomůckou, ukončení přijímání
dětí
8:30 – 8:45 Svačina
8:45 –9:15 Ranní kruh (ranní přivítací rituál se skřítkem, jednoduchá automasáž, prstové hry, zpívání, říkanky, pohybové hry, dramatizace dle prožívaného
období)
9:15 – 10:00 Činnosti dle rytmu týdne
10:00 – 11:15 Pobyt na zahradě, vycházky
11:20 -11:30 Pohádkový rituál
11:30 – 12:15 Oběd, hygiena
12:15 - 14:00 Četba pohádky, odpočinek
14:15 Svačina
14:30 – 16:00 Volná hra, práce s pomůckou, dodělávky činností, rozcházení
domů
RYTMUS TÝDNE
Během každého dne probíhá nabídka řízené činnosti dle týdenního rytmu.
V pondělí děti malují akvarelovými barvami a zaměřují se na tvořivě kreativní
činnosti. Úterý patří práci s potravinou – většinou se pečou buchty, müsli, racio sušenky, záviny, koláče s využitím sezónních surovin, chleba nebo zvykoslovné pečivo vztahující se konkrétní slavnosti. Ve středu přichází na řadu výroba a následně modelování z ekologické modelíny nebo z barevného včelího
vosku. Ve čtvrtek pracujeme s přírodním materiálem a rozvíjíme rukodělné
činnosti. V pátek následuje kreslení voskovými bločky a navíc je tento den věnován delším procházkám a výletům.
RYTMUS ROKU
Pro představu vše završí popis rytmu roku a vybraných slavností, které jsou
realizované ve spolupráci s městem Odry a Rodinným centrem Skřítek, z.s.
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Každé slavnosti předchází přípravná fáze, ve které se děti seznamují s jejím
obsahem, říkadly, písničkami, hádankami a činnostmi.


Září: Den otevřené zahrady, zahajovací schůzka



Listopad: Martinská slavnost, Adventní spirála



Prosinec: Mikuláš, Průvod Lucií na vánočním jarmarku



Leden: Tříkrálová procházka s rodiči a dětmi



Únor: Hromnice - výroba máčených svíček a slavnost světel



Únor-březen: Masopust a Vynášení smrtky při Velikonocích v parku



Duben: Velikonoční tradice



Květen: Otvírání a čištění studánek



Červen: Svatojánská slavnost, vaření čarovných lektvarů z bylinek, oslava
Svátku dětí

Zkušební provoz máme zdárně za námi. Máme radost z úspěšné adaptace
dětí, které k nám docházejí. Navštěvují nás momentálně děti převážně blížící
se hranici 3 let. Patrná stereotypnost a neměnnost jim maximálně prospívá a
usnadňuje jim v mnohém orientaci zpočátku v novém prostředí. Rodičům, kteří k nám přihlašují dítě na 1 den, doporučujeme, aby si vybrali den také podle
rytmu týdne a oblíbené činnosti dítěte. S dětmi chodíme často do lesa směrem ke skalním sklepům a je zajímavé pozorovat, jak se každým týdnem zdokonalují i v chůzi a pohybu při zdolávání nejrůznějších překážek. Tím, že se
nám nezvykle oteplilo, pustili jsme se ještě do práce i na zahradě. Tam děti
mají možnost nejen pozorovat, jak se co dělá (např. ryje, hrabe, sází, stříhá
zahradnickými nůžkami…), ale hlavně přidat také svou ruku k dílu.
Po dni otevřené Zahrady proběhly již dvakrát třídní schůzky s rodiči. Za námi
je hezky prožitá Svatomartinská slavnost, kdy v podvečer přijel do Oder svatý
Martin na bílém koni oděn do červeného pláště a mečem se rozdělil
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s promrzlým žebrákem o plášť. Děti, které sebraly odvahu, donesly žebrákovi
martinské rohlíčky, které samy napekly.
Do Zahrady k nám přiletěl také anděl s adventní svící, aby každému dítěti rozsvítil světýlko v době, kdy v přírodě světla ubývá. Tak jsme postupně za hraní
houslí, rozsvítili spirálu z chvojí na zahájení adventního období.
Podle rytmu roku nás toho do budoucna čeká ještě spousta, a pokud byste
nás chtěli navštívit a přesvědčit se o dění u nás na vlastní oči, domluvte si u
nás návštěvu. Informace o aktuálním dění z činnosti Zahrady najdete na našem facebooku – Dětská skupinka Zahrada nebo na webových stránkách
www.dszahrada.cz. Kontakty na nás: organizační záležitosti
Mgr. et Mgr. Petra Králová (702 118 476) a výchovně vzdělávací záležitosti
Mgr. Petra Dokoupilová (777 112 810).
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Učitelka Marie Holubová (*1916 Hodslavice)
V letošním roce si připomínáme nedožitých 100 let od narození zdejší výrazné
osobnosti - učitelky Marie Holubové. Nepamatujeme ji pouze jako učitelku
a manželku dlouholetého ředitele školy, ale především jako velice aktivní
osobnost, která udělala značný kus práce v oblasti kultury Suchdolu n. O., a to
jak v prostředí školním, tak i pro veřejnost. Je nutno vzít v úvahu, že to byla
poválečná léta plná politických zvratů. Proto jí musíme být vděčni za mnohé.
V letech 1958 – 76 byla vedoucí Osvětové besedy. Dlouho vedla i režírovala
ochotnické divadelnictví, ve škole taktéž loutkové divadlo a jiné kroužky
pro školní mládež. Vedla sborový zpěv dětský i dospělých, knihovnu, organizovala zájezdy na divadelní představení do Ostravy, vedla výuku cizích jazyků. Působila jako pečlivá kronikářka (1970 – 86), měla podíl na vydání monografie o obci Suchdol a okolí, jednoduchou rozmnožovací technikou připravovala výtahy z kronik, organizovala besedy nad kronikou. Příležitostně publikovala v dobovém tisku.
Pamatujeme ji i jako vůdčí osobnost v Československém červeném kříži,
v lidosprávě v různých funkcích, za její činnost se jí dostalo mnoha ocenění.
Zasloužila se také o opatření peněz na zastřešení torza mohutné Lípy
J. A. Komenského - unikátní zdejší památky. Za to vše alespoň touto formou
děkujeme.
Za Muzeum městyse, Klub přátel Suchdolu a její někdejší žactvo.
Daniel Říčan
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Klub seniorů Městyse Suchdol nad Odrou
bilancuje činnost roku 2016:
Dne 6.3.2016 jsme se aktivně podíleli při realizaci Dětského maškarního karnevalu – 10 seniorů – vstupné, šatna, kuchyň a prodej nápojů.
Dne 9.3.2016 se konal turnaj v tenise – účast 14 sportovců – seniorů.
Zdárně jsme zvládli 19.3.2016 muzikál Angelika v Praze – celkem 45 účastníků.
Dne 21.4.2016 jsme byli 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“.
Taktéž jsme se aktivně podíleli při akci Den matek, dne 8.5.2016 v Kulturním
domě – 6 seniorů – holt kuchyň je naše hobby
V úterý 7.6.2016 na hřišti v Suchdole nad Odrou jsme se sešli na tvarůžkovém pohoštění, a někdo i s chlebem se sádlem a cibulkou - 56 účastníků.
Dne 29.6.2016 jsme navštívili Frenštát pod Radhoštěm s prohlídkou Šmajstrlova Pohankového mlýna s možnosti zakoupení si nových a hlavně zdravých
výrobků a návštěvou Naučné stezky – Život v korunách stromů. Dále Karolínku, kde jsme absolvovali exkurzi ve výrobně užitkového skla, poté jsme navštívili muzeum užitkového skla a nákup výrobků v prodejně užitkového skla.
Ve Velkých Karlovicích jsme se pokochali pohledem nad krásným, nově rekonstruovaným, dřevěným kostelíčkem a pohledem na reál natáčení seriálu
Doktor Martin. Výlet jsme ukončili obědem na Prostřední Bečvě, na Zavadilce– 54 zúčastněných.
Dne13.10.2016 se 22 seniorů zúčastnilo přednášky na téma O bylinkách v
Kulturním domě – přednášel Karel Štenbauer.
Dne 8.11.2016 jsme byli opět na výletě a předvánočních nákupech v Polsku,
ve Wisle – aquaparku – celkem 50 účastníků.
V průběhu listopadu a prosince 2016 – proběhl 4 denní kurs pro seniory „Základy práce
s počítačem – kurz pro začínající uživatele“, který zajistila ZŠ Suchdol nad
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Odrou. Zúčastněných 14 posluchačů bylo nadmíru spokojeno novými poznatky.
Dne 3.12.2016 se 10 seniorů aktivně podíleli na Mikulášském odpoledni.
Upekli jsme chutné koláčky, kremrole a podávali jsme párky v rohlíku – všem
moc chutnalo.
Dne 7.12.2016 jsme pořádali Vánoční posezení v Kulturním domě – oděv doplněný něčím, co připomínalo Vánoce.
Programem byla i přenáška na téma Požární ochrana a ochrana obyvatelstva,
kterou zajistil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – byla to poučná přednáška
s aktuálním námětem a potřebnými informacemi pro život - velmi poučné.
Poté proběhl testík s námětem Advent se sladkou odměnou za správnou odpověď, nějakým vtípkem a zazpívali jsme si i koledy. Poté si všichni pochutnali
na bramborovém salátě s řízečkem, zákuskem, kávou i čajem a dalšími nápoji
a hlavně s tanečkem. Zúčastnilo se nás 71 seniorů – úžasný počet.
Dne 14.12.2016 je poslední akce roku – Třetí ročník bowlingu na areálu Bartoň City – kolik nás bude, zatím nevíme, ale určitě se pobavíme.
Tímto bych ráda poděkovala všem těm, kteří se podíleli na našich akcích:
Městys Suchdol nad Odrou, Artis Art – Ing. Kamila Grešáková Kotalová,
DENTALPRAX prim s.r.o.- MUDr. Josef Fingerhútt, Lisovna Abart Bartoň a
Vrábel, Kowalik Stanislav zednictví, Stavební firma Černoch, Melicharová Jaroslava – Hostinská činnost, PAMET, spol. s r. o., Pěstitelská pálenice Suchdol – Ing. Baar Vladimír, Barton-City, Vladimír Konopásek.
Děkuji za spolupráci těmto jmenovaným: Davidová Marcela, Dorazilová Věra,
Gulaňová Jana a Miroslav, Hrušková Věra, Kutějová Ludmila, Melicharová Jaroslava, Mrlinová Marcela, Odstrčilová Dana, Reková Božena, Říčanová Marie, Soviarová Marie, Škrabáková Marie.
Všem přátelům, sponzorům a příznivcům přejeme do nového roku hodně
zdraví a spokojenosti.
Za klub seniorů: Ing. Naděžda Pleváková
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Návštěva Delawarů v Suchdole nad Odrou – listopad 2015
ravského Suchdola nad Odrou, odkud původně pocházeli mnozí Moravští bratři, misionáři, kteří tak zásadním způsobem zasáhli do života
kmene. Delawaři doufali, že tam najdou odpovědi na otázky, které si
kladli ohledně své minulosti, a že se
jim třeba podaří odhalit některé souvislosti, jež jim dosud unikaly.
Celý projekt byl pečlivě naplánován – včetně itineráře. Součástí programu byly návštěvy míst spojených s historií Moravských bratří,
například již zmíněného Herrnhutu a
Suchdola nad Odrou, ale i diskuze
na Goetheho univerzitě ve Frankfurtu a setkání s odborníky na dějiny
Moravských bratří. Mne zajímalo, co
si od celého projektu slibují samotní
Delawaři – stejně jako u jiných kmenů se mnoho z jejich ústně tradovaných příběhů v průběhu času vytratilo, a tak jim Manhattan Connection
poskytl zajímavou možnost vrátit se
v čase. Dobře si vzpomínám, že
Sherry Huff, novinářka a jedna
z delawarských účastníků projektu,
mluvila o možnosti pohovořit si
s odborníky o zachovaných denících
některých misionářů z období jejich
života s Delawary, psaných ve staré
němčině, které by – když jim je některý z dějepisců pomůže přečíst –
mohly objasnit mnoho zajímavého
z historie kmene. Tyto deníky jsou
dnes uloženy právě v Herrnhutu.
Mohly by v nich být ukryty zapomenuté příběhy se jmény, jež se během let vytratily z kmenového povědomí…

Projekt Manhattan Connection je
projekt, díky kterému skupina Delawarů z kanadského Moraviantownu
navštívila Německo a na jeden den
také Českou republiku, respektive
Suchdol nad Odrou. O jejich cestě
němečtí filmaři natáčeli dokument (a
s jejich finanční podporou se také
většina amerických účastníků mohla
do Evropy podívat). Zatím to nevypadá, že by byl hotový, ale až se objeví – a pokud bude dostupný – dáme na něj odkaz na FB profil Poselství
světa
v kruhu
a
na
www.indiancorral.cz.
Proč právě takový název?
Ostrov Manhattan v New Yorku byl
kdysi sídlem Delawarů (LeniLenapů); dnes tam mezi mrakodrapy
najdete kamenný pomník připomínající, jak ho – v podstatě za pár drobných (i proto, že příliš nerozuměli
obsahu smlouvy) – prodali holandskému podnikateli Peteru Minuitovi.
Německý pastor Werner SchneiderQuindeau, jedna z ústředních postav
celého projektu, se rozhodl prozkoumat blíže historii původních
obyvatel tohoto ostrova a vyhledat
jejich přímé potomky. Při svém pátrání zjistil, že část z nich, zvaná také
někdy Moravští indiáni, se postupně
dostala až do asi 900 kilometrů severně vzdáleného Moraviantownu,
kde jejich potomci žijí až do současnosti.
Tam
se
také
setkal
s náčelníkem Gregem Petersem a
dalšími členy komunity a rozhodli se
společně podniknout cestu až do
Německa, mimo jiné do saského
Herrnhutu (Ochranova), a do mo-
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Zastávky byly naplánovány
také
v Muzeu
Karla
Maye
v Radebeulu a stuttgartském Linden-Museum a součástí pobytu
Delawarů v Německu a Česku byly i
jejich přednášky s ukázkami tradičních oděvů, písní a tanců a diskuze
o zachovávání tradic v současnosti.
Jedna z nich proběhla i v Suchdole
nad Odrou.
Vzhledem k tomu, že misijní
činnost Moravských bratří mezi
Delawary, kdysi velmi intenzivní a
pro obě strany zásadní, byla ukončena před zhruba 100 lety, neslo
v sobě obnovení jejich vztahu znaky
jistého smíření a vzájemné touhy po
pochopení.
Jak už to tak někdy bývá, ne
všechno dopadlo podle plánu a sestava
účastníků
musela
být
z finančních důvodů trochu pozměněna. Nakonec se cesty zúčastnilo
jen pět členů delawarské komunity a
i samotný program doznal jistých
změn a krácení.

postřehů z návštěvy zástupců kmene
Delawarů
z
kanadského Moraviantownu
v moravském
Suchdole nad Odrou. Co je sem zavedlo, jsme si už vysvětlili výše.
O celém projektu jsem se
dozvěděla až na poslední chvíli a
jsem velmi vděčná Danielu Říčanovi
a ostatním organizátorům, že mi
umožnili se ho zúčastnit. A díky těm
zvláštním náhodám, o které v životě
není nouze, dokonce na poslední
chvíli výprava dorazila o den později, než původně měla, takže jsem
stihla Valnou hromadu Indian Corralu
v Domažlicích
i
Delawary
v Suchdole.
Spolupráce německy precizního natáčecího štábu s natives,
kteří mají indian time zarytý pod
kůží, vytvářela někdy půvabné situace – pokud tedy jste ten, kdo to
může zpovzdáli sledovat a nemusí
na filmu pracovat. Tak se třeba stalo, že první ráno s námi a s týmem
organizátorů z Muzea Moravských
bratří a Jednoty bratrské na poznávací okruh Suchdolem a jeho okolím
vyrazil z celé skupinky zaoceánských hostů jen Tony Johns. Bolestivě shrbený po náročné operaci
zad, kterou podstoupil krátce před
odjezdem do Evropy – mimochodem
byl také jediným indiánským účastníkem výpravy, který si cestu platil
sám – trpělivě pózoval, kamkoli ho
režisérka postavila. Říkal, že jako
umělec má úctu k práci jiných umělců.
Ze zamračené oblohy občas
drobně pršelo. Naší první zastávkou
byl „lesní kostel“, místo v malé lesní

Delawaři v Suchdole nad Odrou
15. – 17. listopadu 2015
Původně jsem do Suchdola
vyrážela s přesvědčením, že zjistím,
„jak to mají Delawaři“. To se mi úplně nepodařilo, kupodivu. Zato jsem
prožila dva krásné dny s báječnými
blízkými lidmi.
Příběh celého kmene se mi
rozpadl na příběhy jednotlivých lidí.
Jejich osudy se nedají svázat do
jednoho snopu a jednoduše říct
„tihle to mají tak a tihle zas tak“.
Každý osud je jedinečný. Dovolte
mi, abych se s vámi podělila o pár
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roklince, kde se příznivci Jednoty
tajně scházeli. Tam už za námi dorazil i náčelník Greg Peters. Krátký
výklad k místu a modlitba, vše překládané do angličtiny i němčiny, pár
snímků a přesun k dalším pamětihodnostem – místu, kde se do exilu
odcházející Moravané loučili se svou
vlastí, a pak návštěva statku rodiny
Zeisbergerových. Ten se bohužel
nenachází právě v nejlepším stavu,
ale i tak (anebo právě proto) na nás
dýchla historie.
Stal se i místem „indiánských“ zážitků: místní zedníci, opravující některé z místností, měli na
stole na novinách nasypanou velkou
hromadu tabáku. Možná ho sušili,
anebo naopak chtěli nechat navlhnout. Kdo ví? A Tony, jehož rodina vlastní malou továrnu na zpracování tabáku, hned zaboří ruce do
hromady, mne tabák mezi prsty, přičichává, hodnotí kvalitu… A vypráví. Jednou pro mě a pak – znovu totéž – pro kameru.
Už jste někdy viděli sklep,
do kterého můžete vjet povozem
s koňmi? Ten u Zeisbergerů zabíral
místo pod celou stodolou. A člověku
tak nějak došlo, že třeba tahle konkrétní rodina opouštěla kromě vlasti i
dost velký majetek. Jenže víra byla
silnější.
U každé památky se dozvídáme leccos zajímavého o její historii, ale pro mě je asi nejzajímavější
povídání si o běžných věcech, takové ty obyčejné hovory o rodině – indiáni velice milují děti (!) – o životě,
o práci. I o víře, pokud je dotyčný
otevřený. A to zrovna tihle lidé byli.

Kouzelný okamžik, když se jeden
z organizátorů z bratrské církve ptá
cestou Tonyho: „A do jaké církve
patříte vy?“ Odpověď? „Do své
vlastní.“ Indiánská realita a zdvořilé
úsměvy.
Sherryina zvídavost ohledně
naší historie a její obrovský údiv,
když spatřila čapí hnízdo na komíně
u penzionu, v němž jsme byli ubytovaní. Čápy v Kanadě nemají, takže
hnízdo této velikosti muselo být
v očích Delawarů jedině orlí; a to byla velká medicína. Jen nerada jsem
je vyvedla z omylu. Orlí hnízdo na
každý komín!
Také rostliny je zajímaly a já
jsem zjistila, že mé znalosti botanických termínů v angličtině jsou dost
omezené.
Polední povídání u oběda:
rodina, děti, práce a tak dále. Sázení
stromu, dovezeného z New Fairfieldu v parku Moravských bratří a
Tonyho ztracený telefon, pohřbený
v hlíně u jeho kořenů.
Večer veřejné promítání dokumentárního filmu Lubomíra Hlavsy
„David Zeisberger – apoštol indiánů“
a krátkého dokumentu o Delawarech, spojené s přednáškou o historii, ukázkou tradičních oděvů a trochou tradičního tance. Pro našince
v podstatě nic nového, ale pro lidi
v sále
jistě
zajímavé
setkání
s odlišnou kulturou. Suchý indiánský
humor, který pravděpodobně většina
v sále nepochopila. Přivítání pana
starosty. Setkání s panem Strnadelem ve valašském kroji s fujarou a
vzájemná výměna darů – stříbrné
pamětní mince a wampumu, který
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jeho majiteli propůjčuje možnost
promluvit na setkání rady kterékoli
skupiny Delawarů.
U večeře pak povídání
s ženskými – hádejte o čem? Děti,
vztahy, rodina… a trocha politiky;
tak, jak se promítá do běžného života. Neustále se nenápadně zmenšující práva původních obyvatel. Věděli
jste, že když v Kanadě jako příslušník First Nations ulovíte rybu, můžete si ji nechat, ale už se o ni nesmíte
podělit s přáteli?
Původním
jazykem
už
v jejich komunitě plynně mluví jen
jediná paní, maminka paní Snake,
jedné z účastnic, a ta učí ostatní,
mladé i starší. Je to škoda, ještě jejich babičky řeč běžně ovládaly, ale
mnohdy ji dokonce výslovně odmítaly své děti a vnuky učit, aby to nebrzdilo jejich rozvoj jako budoucích
plnoprávných členů společnosti. Jako spoluautorku článků o indiánské
znakové řeči mě samozřejmě zajímala i ta, ale upřímně jsem je rozesmála. Prý je to vtipné, ale nic takového neexistuje… Historické materiály říkají něco jiného, ale tohle je o
osobní zkušenosti, a „civilizace“ (a
dost možná i ta konverze ke křesťanství, zavrhujícímu „pohanské“
praktiky) přece jen za ta dlouhá desetiletí udělala své.
Nicméně
některé
věci
z povědomí nevymizely: ve zmíněném českém dokumentu o Zeisbergerovi je místo, které mě zaujalo –
zdůrazňuje se tam, že Moravané
dbali na rovnoprávnost žen a mužů,
na to, aby i ženy byly vzdělané a
spolurozhodovaly o chodu církve. A i

v tomhle údajně ovlivnili původní
Američany, kteří pod jejich vedením
konvertovali ke křesťanství. Dost to
dámy pobavilo – v tradičně matrilineární společnosti Delawarů měly a
mají ženy pořád silné slovo.
Jak se večer sunul k půlnoci, osmělila jsem se i k otázce, jak
vnímají nás, Středoevropany, co občas někde na louce mezi lesy rozbalí týpí nebo postaví kopuli, oblečou
se do kůží a žijí chvilku jako američtí
domorodci v dávných dobách. Napřed byli trochu rozpačití, nechápali,
proč by to někdo měl dělat, má přece vlastní předky, vlastní tradice…
Ukázala jsem jim nějaké fotky, líbila
se jim zručnost a důslednost při dodržování starých technik. Nakonec
se shodli, že nejdůležitější je dělat to
s úctou, s respektem k jejich kultuře
a – jak dodala Sherry – nebudovat si
obraz nějakého „ideálního rudocha“.
Respektovat, že každý má svůj
vlastní osud a názory. A mnozí
z nich navíc ani jako typičtí románoví rudoši nevypadají.
Ráno při snídani v zázemí
Muzea Moravských bratří nám náčelník Peters, ve své komunitě proslulý vypravěč příběhů, ukázal velký
wampum, vysvětlil nám jeho symboliku a výjimečně předvedl i svou korálkovanou čapku. A já zjistila, že na
neustálou přítomnost kamery a mikrofonu na tyči si člověk nakonec tak
nějak zvykne.
Čekala mě čtyřhodinová
cesta domů, ale odkládala jsem ji,
jak to jen šlo. Pořád bylo o čem si
povídat, kde nacházet styčné body,
inspirovat se anebo jen vnímat.
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Tlumočit, kde bylo potřeba. Nakonec
jsem se, ač nerada, musela rozloučit. Můj syn Ondřej, tenkrát ještě
spokojeně uložený v šestiměsíčním
bříšku, bude jednou vyprávět, že

skoro zažil setkání
v Suchdole nad Odrou.

s Delawary

Kateřina Hamplová
Článek převzatý z časopisu Euroindiánů
Poselství světa v kruhu č.3/2016

Vánoční zvyky a tradice Moravanů
Vánoční zvyky každoročně ožívají a lidé jsou ochotni investovat do nich i
celoměsíční výdělky.
Do Muzea Moravských bratří přišel letos zajímavý dotaz: jak to je s vánočními
zvyky u Moravanů v Suchdole n. O?...že u nás na Přerovsku se dochoval prastarý zvyk, dát o Štědrém večeru za okno rozžatou svíci.“ Jde o unikátní informaci! Ponořili jsme se do studia vánočních zvyků Moravských bratří, protože to je téma, o kterém vyšla hezká publikace Christmas in Bethlehem (Vánoce v Bethlehemu), čímž se rozumí Bethlehem v USA – Pennsylvánii, a můžeme se zde dočíst o bohatých zvycích Moravanů v zahraničí v Herrnhutu, Lititz
(USA), Nazarethu (USA), Niesky (SRN), Genadendal (Afrika) a jinde, kde Moravští bratři – Moravané žijí.
Opravdu nejrozšířenějším zvykem v zahraničí je umístit rozžehnutou svíčku ze včelího vosku v každém okně, jde pak o úchvatný pohled. Město
Bethlehem je pro tyto tradice zváno Vánočním městem USA. Následují různé
zvyky převážně související s účastí při bohoslužbě, kde hraje velikou roli prožitek sounáležitosti ke Kristovu společenství, ke kterému se Moravané hlásí.
Nejznámější tradicí, avšak mladší, je Herrnhutská hvězda. Původně to byl
geometrický model, školní pomůcka, koule s pětadvaceti ostny tvořena jehlany se základnou ze čtverců a trojúhelníků. Když jejich základny složíme
v určité pravidelnosti k sobě, vytvoří kouli s ostny – hvězdu. Stala se symbolem Vánoc a říká se jí také Adventní hvězda, nebo Moravská hvězda, přes to,
že se vyrábí výhradně v Herrnhutu-Ochranově, a to ve všech velikostech od
maličkých až po velké, různých barev, papírové pro interiér a plastové venkovní, některé mají žárovku a krásně svítí. Manufaktura v Herrnhutu jich vyrá-
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bí čtvrt milionu ročně. Více informací si „vygugluj“ na internetu. V některých
státech visí v každém domě, největší Moravskou hvězdu na světě jsme viděli
v Niesky (SRN), má průměr přes dva metry. Euro - česká koruna a naše peněženka svádí nerovný boj, proto jde zatím o nákladnější tradici. Jejich cena
se pohybuje od 700 – 1400 Kč. Je to však tradice mnohem levnější než vynaložené prostředky za ohňostroje, které jsou v posledních letech v oblibě a mají
jen chvilkový efekt.

Snažíme se tradici Moravské hvězdy
nabídnout i u nás v Suchdole n. O.
V muzeu Moravských bratří začínáme
s jejich prodejem (hvězdy o průměru
40cm) a exteriérová hvězda září i na
Muzeu Moravských bratří. Moravské
hvězdy rychle dobývají ČR. Kdo ještě
nemáte vánoční nebo narozeninový dárek pro své blízké, tady je dobrá příležitost.
D. Říčan - K. Jasaňová

Poodří idylické
Seriál příspěvků k 25. výročí vzniku CHKO Poodří se
spolu s končícím rokem 2016 chýlí k závěru. Možná
nastal ten správný čas opustit strohá fakta a nechat
zaznít trochu odlišné tóny vzdálené více než století.
Poodří bylo součástí území nazývané Kravařsko a
v roce 1898 autor v knize Moravské Kravařsko popisuje poetickým jazykem údolí Odry takto: „Louky kol Odry zaplavovány jsouce kalnými vodami
jarními, skýtají hojnosť výtečného sena i otavy, někde i třetí seč bývá dosti
výnosná. Hospodáři vysadili tu na hranicích jednotlivých dílců svých stromy buď ojediněle, nebo ve skupinách, tam různé křoviny ano i řady olší,
podobně i křovím vrbovým a stromy lemovány jsou břehy řeky Odry. Když
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v květnu vonnými květy a hebkým listím příroda se oděje, promění se louky tyto v nádherný přirozený park, vyjdou-li si pak k večeru srnky ze sousedního lesa na pastvu, a ve křoví-li slavík klokotati počne, stojíš tu v šeru
večerním jako v pohádce, pozoruje, kterak další skupiny stromů v mlze se
tratí. Všechno to úrodné údolí Oderské tajemným kouzlem dýše, dodávajíc
idyllického rázu celému Kravařsku.“
PS: Archeologické záchranné výzkumy na dálnici kolem Poodří odkryly
několik sídlišť z doby kamenné i bronzové. Důkaz o tom, že již tisíce let
tady žijí lidé – v krajině a s krajinou. Možná dobrý podnět k zamyšlení, co
myslíte?
Vážení čtenáři, přijměte naše přání všeho dobrého do nového roku.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
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ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
SRPŠ v Suchdole nad Odrou pořádá
Štěpánskou zábavu,
která se koná

26. 12. 2016 ve 20 hodin
v DKT Suchdol nad Odrou.
DJ Miroslav Rešl,
Vstupné: 50,- Kč.
Občerstvení - zajištěno.
Těší se na Vás pořadatelé.
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Prodej palivového dřeva
Tvrdé dřevo:
1 prm nařezaný na metrovky ……1 100,- Kč (celkem 5,25 m3 na vlečce)
1 prm ve 4 metrových délkách …… 890,- Kč (celkem 9 m3 na vyvážečce)

Měkké dřevo:
1 prm nařezaný na metrovky …….. 900,- Kč (celkem 5,25 m3 na vlečce)
1 prm ve 4 metrových délkách …… 750,- Kč (celkem 9 m3 na vyvážečce)

Cena dřeva je včetně DPH a dopravy po Suchdole nad Odrou a Kletném.

Kontakt 774 911 506

31

32

33

34

35

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
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