Kalendárium městyse

Pojďte si prohlédnout budovu úřadu
městyse před rekonstrukcí
V letošním roce proběhnou stavební práce na budově úřadu městyse. Jejich
smyslem je modernizovat budovu tak, aby vyhovovala po všech stránkách nárokům a požadavkům, které klade doba na moderní provoz úřadu, a zároveň vytvořit místo, kde se budou cítit dobře nejen pracovníci úřadu, ale především vy, jejich klienti.
Protože předpokládáme zahájení stavebních prací v březnu a v současné době je
budova úřadu vyklizena, naskýtá se jedinečná příležitost umožnit občanům prohlídku stavu před rekonstrukcí. Jednak si budou moci vytvořit vlastní úsudek
o tom, nakolik byla stávající dispozice nevyhovující, a jednak mohou získat základnu pro porovnání s budoucím novým řešením.

Budova úřadu městyse na Komenského ul. 318 bude
otevřena pro veřejnost za účelem prohlídky
ve čtvrtek 9. února 2017 v době od 10 do 17 hod.

18.12.

Koncertem DPS Skřivánek byl uzavřen cyklus adventních koncertů 2016
v evangelickém kostele.

19.12.

Valná hromada dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří se konala na zámku v Bartošovicích.

20.12.

45. schůze rady městyse.

21.12.

Jednalo představenstvo a dozorčí rada ASOMPO a.s., společnosti, v níž má
účast i městys a která provozuje skládku odpadů v Životicích u Nového Jičína.

22.12.

Proběhlo předání stavby rekonstrukce drobných provozoven. Byl proveden
soupis nedodělků, nebránících kolaudaci stavby a s dodavatelem bylo dohodnuto, že s ohledem na zimní počasí dokončeny až v příznivějším jarním počasí. Jedná se především o finální vrstvu omítky.

27.12.

Vánoční turnaj v nohejbale trojic se konal v nové tělocvičně ZŠ.

28.12.

Memoriál K. Kukola – turnaj ve stolním tenise se konal v DKT.

29.12.

46. schůze rady městyse.

06.01.

V rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy administrativní budovy úřadu Městyse Suchdol nad Odrou“ bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

09.01.

Schůzka s právním zástupcem městyse v případu odvolání p. Karla Stoklasy
proti rozhodnutí o vyvlastnění části jeho pozemků, potřebných pro stavbu přeložky komunikace III. třídy – odstranění dopravní závady v zatáčkách u Plšků.
Ani sedm a půl roku po zahájení a šest let po dokončení této stavby není spor
ukončen a bude znovu projednáván před soudem.

11.01.

Schůzka s projektantem k poskytování odpovědí na doplňující dotazy uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby „Stavební úpravy administrativní
budovy úřadu Městyse Suchdol nad Odrou“.

13.01.

V rámci výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy administrativní budovy úřadu Městyse Suchdol nad Odrou“ se konala prohlídka místa
plnění, které se zúčastnili zástupci firem, majících o získání veřejné zakázky
zájem.
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Rada městyse informuje
44. schůze rady městyse se konala 14. 12. 2016. Rada na této schůzi souhlasila s tím,
aby Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace, přijala v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI účelově určený finanční dar od
organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Rada dále po projednání schválila uzavření Smlouvy o dílo na provedení autorského
dozoru projektanta na stavbu „Stavební úpravy administrativní budovy Úřadu městyse
Suchdol nad Odrou“ s projektantem.
45. schůze rady se sešla 20. 12. 2016 a měla na programu jediný bod – projednat žádost spolku Měsíčnice o souhlas s projektem „Stavební úpravy objektu se změnou užívání stavby – sociální byty“, který Spolek Měsíčnice předkládá do 34. výzvy IROP „Sociální bydlení“ Ministerstva pro místní rozvoj. Spolek na vyžádání zastupitelstva předložil doplňující podklady a rada v souladu s pověřením zastupitelstva po projednání
rozhodla o vydání souhlasu kladně.
46. schůze se konala 29. 12. 2016. Rada schválila závěrečné rozpočtové opatření, kterým v rozpočtu na rok 2016 zohlednila skutečný stav ke konci roku.
Rada dále projednala a schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem
stavby rekonstrukce objektu drobných provozoven. Dodatek se týkal víceprací a méněprací ve stavu na konci realizace díla.
Rada schválila také uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na opravu staré budovy dílen
městyse, zde bylo předmětem dodatku prodloužení termínu dokončení díla.

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

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

Dýčka Josef

Kurečka František

Pavelka Zdeněk

Klabanová Marie

Lažková Vlasta

Kukolová Marie

KáňováDanuše

Šrámek Josef

Bechný Ota

Javůrková Ludmila

Vávra Antonín

Šrámková Marie

Najmon Miroslav

Pazdera Alois

Segeťa Bohumil

Hansová Jarmila

Macháčová Milena

Matoušek Jiří

Kouřilová Zdeňka

Zbranková Jana

Klimčíková Alena

Od 1. 2. 2017 bude z provozních důvodů ordinační doba:
Úterý: 07.45-10.00 pro nemocné, 10.00-12.00 JPP + poradna pro kojence
Ostatní dny budou pacienti ošetřeni v ordinaci
v Novém Jičíně, Sokolovská 20.
Pondělí: 08.00 - 12.00, 13.30-16.00
Úterý: 13.00 - 15.00
Středa: 08.00 - 14.00
Čtvrtek: 07.30 - 10.00
Pátek: 08.00 - 14.30

Děkujeme všem smutečním hostům za jejich účast a projevy soustrasti
při posledním rozloučení s panem Petrem Vandlíkem.
Rodina Vandlíkova
MUDr. Aleš Polách
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Nejplodnější pro muzeum bylo 29. září, kdy přijelo 7 autobusů s 340 účastníky
křesťanské konference mladých KAM.

Muzeum Moravských bratří v r. 2016
Obě muzea v Suchdole n. O. již našla své místo jako součást života městyse.
Stala se dokonce reprezentativními institucemi. I ti Suchdolané, kteří byli
v muzeu již několikrát, přivádí své příbuzné a přátele, aby se pochlubili tím, co
je v Suchdole zajímavého. Přijíždí také rodáci, kteří bydlí v jiné části republiky
a patriotismus je občas nutí navštívit místa, kde strávili dětství. Nachází
v muzeích zdokumentovanou minulost, která byla dříve zasuta v dolních
vrstvách událostí.
Muzeum Moravských bratří se těší pozornosti především zahraničních turistů,
kteří si občas kladou otázku, kde leží ta osada nazývaná kdysi Zauchtenthal,
odkud odešli lidé do různých koutů svět a nacházíme tam jejich stopy? Proč
odešli?
Dle knihy návštěv, do které se zapisují a píší, pochvalné vzkazy jsme identifikovali, že nás navštívili hosté z těchto zemí:
USA 73

Bulharsko 19

Bosna 8

Guinea 2

Polsko 58

Korea 19

Norsko 6

Mongolsko 1

Lotyšsko 57

Rumunsko 18

Rakousko 5

Francie 1

Slovensko 54

Estonsko 15

Indie 4

Belgie 1

Slovinsko 35

Chorvatsko 9

Švýcarsko 4

Kanada 1

Německo 25

Maďarsko 9

Anglie 4

Rusko 1

Ukrajina 26

Srbsko 9

Holandsko 3

Irák 1

Korejští návštěvníci Muzea Mor. bratří

Z 28 zemí cca 486 cizinců a z ČR 346 platících návštěvníků.
Výčet zdaleka není úplný, písmo je často původu nejasného, ne všichni se
zapíší. Od návštěvníků při šálku kávy se dozvídáme neobyčejné životní příběhy a informace, které doplňují naše expozice a archiv. Suchdolana může
naplňovat hrdostí, že zájezdy z Koreje, kterých v posledních letech bylo několik, ze Soulu se přesunou letecky do Prahy a odtud míří přímo do Suchdolu.

Předvánoční atmosféra na zcela zaplněném dvoře Muzea Mor. bratří
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Velikou radost jste nám udělali vy, kdo jste přišli na rozsvícení vánočního
stromu, dvorek muzea byl zcela zaplněn. Školní děti nám zahrály na zvonky
překrásné tři skladby. Pokračováním bylo zpívání vánočních písní a vánoční
divadelní hra Bratrské jednoty baptistů. Tím jsme navázali na bohaté vánoční
tradice Moravských bratří.
Kde je počátek toho všeho? Moravští bratři jsou duchovními potomky
J. A. Komenského, který působil v našem kraji pouhé tři roky.

V kategorii starších žáků hrálo celkem 5 týmů, a sice Hladké Životice, Luna
Příbor, Nový Jičín, Sharks A a Sharks B. Po skupině, ve které vypadlo družstvo Sharks B, se šlo do play-off, ve kterém se utkaly týmy Luna Příbor a
Hladké Životice (do finále postoupila Luna) a Sharks A s Novým Jičínem. Domácí měli ze začátku pomalý rozjezd a téměř celý poločas prohrávali, pak se
ale náš parní stroj na góly rozjel a zvítězil 8:2. O bronz tedy hrál Nový Jičín se
Životicemi, z čehož vítězně vyšli druzí jmenovaní. Ve strhujícím finále nakonec prvenství urvala Luna a na Sharks A zůstaly stříbrné medaile.

Za muzeum K. Jasaňová, D. Říčan

Florbalový turnaj týmu Sharks Suchdol nad
Odrou na základní škole dne 17. 12. 2016.
V sobotu 17. 12. 2016 jsme uspořádali náš první florbalový turnaj na domácí
půdě, a to hned ve dvou kategoriích: za mladší žáky se zúčastnily 2 týmy Sharks, 2 týmy z Hladkých Životic a 2 týmy ze SVČ Fokus Nový Jičín. Umístění
bylo následující: 1. místo - Mis3 (Nový Jičín) 2. místo - Tygři (Hladké Životice), 3. místo - Sharks A, 4. místo – Hej ouško (Nový Jičín), 5. místo – Tygříci
(Hladké Životice), 6. místo – Sharks B.

Díky všem hráčům za odhodlání a bojovnost, stejně tak všem, kdo nám pomohli celý turnaj zorganizovat. Za finanční podporu děkujeme fy Dytron, Městysi Suchdol nad Odrou a paní poslankyni Daně Váhalové. Základní škole Suchdol nad Odrou děkujeme za zapůjčení prostor tělocvičny a materiální podporu.
Amatérský florbalový klub Sharks Suchdol nad Odrou
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do ranního měření z něj však zbyl jen poprašek a tak není do statistik zahrnut. V listo-

Počasí druhého pololetí roku 2016
Druhé pololetí roku 2016 můžeme po dlouhé době označit jako teplotně nor-

padu a prosinci napadly v součtu 3 cm nového sněhu, celkový úhrn nového sněhu tak
za celý rok 2016 činí pouhých 25 cm.
Rok 2016 jako celek byl s průměrnou teplotou 9,3°C jen mírně nadnormální

mální období, jelikož odchylka od dlouhodobého průměru (1979 – 2013) dosáhla pou-

(odchylka činila +0,9°C). Celkově napadlo 628,4 mm srážek, což je 98% normálu. Nej-

ze +0,4°C. Relativně nejchladnější byl měsíc říjen s odchylkou -0,9°C, také srpen byl o

chladnějším dnem roku byl 22. leden s teplotou -17,1°C a nejteplejším dnem 25. čer-

0,6°C chladnější než normálně. Výrazně teplejší bylo pouze září s kladnou teplotní od-

ven, kdy jsme naměřili 35,4°C.

chylkou +2,4°C.

Měřené meteorologické prvky pocházejí z měření pana Rošlapila na Šlechti-

Ve druhém pololetí byl nejchladnějším dnem 30. prosinec s teplotou -8,0°C,
nejvyšší teplota byla naměřena 11. července 2016.
Letní prázdniny byly tentokrát teplotně naprosto průměrné, i když se vyskytly

telské stanici Hladké Životice, pozorované prvky a jevy ze Suchdolu n. O. Další informace o počasí v našem regionu je možné nalézt na webových stránkách
www.metamater.cz.

pouze tři tropické dny v červenci a pak už jen jeden v září. Po abnormálně teplém roce
2015, kdy jsme za stejné období měli 31 tropických dnů, nám prázdniny mohly připadat
značně chladné. Prakticky každoročně se lze spolehnout na krásný, málo oblačný říjen
s příjemnými teplotami. Babí léto se však tentokrát nekonalo. Místo něj bylo chladno a
17 dní v měsíci propršelo. Říjen mívá obvykle nejnižší oblačnost během celého roku,
tentokrát byl ale měsícem nejzamračenějším (oblačnost dosáhla skoro 90%).
Po suchém jaru následoval srážkově bohatý červenec (174% normálu).
Zejména díky velmi vlhkému říjnu (267% normálu) můžeme hodnocené období označit
jako normální (119%). Nejsušším měsícem byl naopak prosinec, v němž spadlo pou-

červenec

průměrná teplota
minimální teplota
maximální teplota

hých 18% srážek běžných pro tento měsíc. Při nejsilnějším dešti 31. července napršelo
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prosinec

II. pololetí rok
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II. pololetí rok

12
6,9
prosinec

78
403,2

157
628,4

II. pololetí rok

2
3

17
3

32
20

Největrnějším dnem uplynulého pololetí byl 2. prosinec s nárazem 16 m/s.
Petr Dobeš

Prudký vítr foukal také těsně před Vánocemi, kdy čtyři dny po sobě od 21. - 24. prosince dosahoval rychlosti 12 – 14 m/s. Dne 31. července vál vítr v Suchdole n. O. pouze
rychlostí do 15 m/s, ale v Kujavách odnesl poryv větru při bouřce střechu rodinného
domu.
Bouřkové jevy se vyskytly celkem v 17 dnech, zejména zásluhou 12 dnů v
červenci. Večerní bouřka dne 11. července zaplavila u Fulneku nájezd na silnici I/57
Nový Jičín – Opava. Kroupy jsem v roce 2016 nezaznamenal.
V závěru roku se vyskytly tři dny se souvislou sněhovou pokrývkou, avšak

VII. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA KUKOLA VE STOLNÍM TENISE
Jako každý rok, tak i letos se ve středu 28.12.2016 uskutečnil TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Poprvé byl turnaj v kulturním domě a sportovci si to
pochvalovali, tak v této tradici budeme pokračovat. Turnaje se zúčastnilo 23 hráčů, kteří byli rozděleni do čtyř skupin. Skupiny vyhráli tito nasazení hráči:
•
skupina A: Hrabovský Jan
•
skupina B: Svoboda Zbyněk
•
skupina C: Hrabovský Jiří
•
skupina D: Gola Jan

pouze o výšce jednoho cm. Během štědrovečerní večeře u nás nasněžil 1 cm sněhu,
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Zápasy ve skupinách byly někdy velmi rychlé, ale také vyrovnané i dramatické. Zápasy
o postup dostávaly grády a jiskřivý náboj. Překvapili někteří mladí, ale zkušení (dříve
narození) zase urvali medailová místa. Boje o medaili bylo to nejlepší, co hráči ukázali.
Ve finále po tříleté odmlce opět vyhrál Hrabovský Jan nad Zbyňkem Svobodou (smolařem) 4 : 2.
Chci poděkovat sponzorům, bez kterých by to nešlo uspořádat, dále Terce Uhrákové a
Josefu Dostálovi, kteří se starali o chod turnaje a spokojenost účastníků turnaje.
Celkové pořadí turnaje:
1. Hrabovský Jan
2. Svoboda Zbyněk
3. Hrabovský Jiří
4. Kovařčík Pavel
5. Uhýrek Václav
6. Petr J. starší
7. Šrom David
8. Gola Jan
9. Meihack Patrik
10. Grulich Martin
11. Nábělek Jiří
12. Klein Vladimír

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kovář Richard
Klein Rudolf
Bašný Marek
Petr J. mladší
Závorka Jaromír
Šrom Milan
Šván P.
Raždík Marcel
Šrom Martin
Vojkůvka Z.
Ostaš D.

Doufám, že příští rok přijde jak více hráčů, tak i více diváků a sponzoři zase podpoří
tuto sportovní akci, ať přes vánoční svátky jen nejíme cukroví a nedíváme se na televizi.
Tak příště zase na stolním tenise, SPORTU ZDAR A PINPONGU ZVLÁŠŤ!!!
Přeje Zbyněk Svoboda

XIV. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V NOHEJBALE TROJIC
I v letošním roce (jako každý rok) se v úterý 27.12.2016 konal v nové tělocvičně Základní školy v Suchdole nad Odrou NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC. Turnaje se
zúčastnilo osm družstev. O pořádání turnaje se postarali: Bělíček P., Bartoň J., Randýsek V., Šrom M., svoboda Z., Vrábel K. a Martin a David Šromovi.
Do semifinále postoupili HÁZENKÁŘI – JAKUBY a ŠKOLNÍCI – PIVOHLTI. Na 5. místě skončilo družstvo PNEUSERVIS-TEMPO, které porazilo HASIČE, na 7. místě se
umístila JUNIORKA, která porazila RETEX FULNEK. Vítězem turnaje po roční pauze
se stalo domácí družstvo ŠKOLNÍCI, které vyhrálo nad DRUŽSTVEM PIVOHLTI.
Celkové umístění turnaje:
1. ŠKOLNÍCI (Bělíček p., Bartoň J., Maček R., Randýsek V.)
2. PIVOHLTI (Šrom M., Šrom D., Vrábel K.)
3. JAKUBY
4. HÁZENÁ (Svoboda Z., Vrábel M., Vaculík R. – Jeseník)
5. PNEUSERVIS-TEMPO
6. HASIČI (Tymrák Z., Mašek O., Gorčík J.)
7. JUNIORKA (Jurnykl J., Hanzlík L., Hanzlík)
8. RETEX FULNEK
Sportovní akce dopadla dobře, za své sportovní výkony byla družstva oceněna. Ukončení akce proběhlo v restauraci Centrum. Těšíme se zase na příští ročník nohejbalového turnaje, bude to jubilejní 15. ročník.
SPORTU ZDAR A NOHEJBALU ZVLÁŠŤ!!!
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Zbyněk Svoboda, jeden z organizátorů turnaje

13.
14.

HASIČI HUKOVICE
NORÁCI

Nejlepší hody týmů:
1. ČD BABČA
2. BIZONI
3. HÁZENKÁŘI

3 0 10
2 1 10

635,5
692,5

26 : 78
23 : 81

6
5

987
976
962

Nejlepší hody – ženy:
1. Bartoňová Markéta – BIZONI
2. Holčáková Miluše – ČD BABČA
3. Kukolová Vlasta – SENIOŘI

335
293
275

Nejlepší hody – muži:
1. Závorka Jaromír – ČD BABČA
373
2. Kolla Jaroslav – ČD BABČA
365
3. Káňa Jiří – PHANTOM STRIKERS 365
Přijďte se podívat nebo i podpořit své známé, kamarády či rodinné příslušníky. Rozpis
zápasů, výsledky a tabulka je k nahlédnutí na nástěnce na bowlingu.
SPORTU ZDAR A BOWLINGU ZVLÁŠŤ!!!
Svoboda Zbyněk, spoluorganizátor ligy

BOWLINGOVÁ LIGA 2016 / 2017

VALENTÝNSKÝ TURNAJ V BOWLINGU I PŘI SVÍČKÁCH

V novém roce se zase rozjela BOWLINGOVÁ LIGA. Zatím ligu hraje 76 hráčů (46 „suchdoláků“ a 30 přespolních), kterým to přináší každotýdenní kulturně-sportovní pobavení v zimním období. V polovině sezóny je tabulka rozehraná zajímavě. O první čtyři
příčky bojuje pět týmů, střed i spodní část tabulky je hodně vyrovnaný.

V sobotu 12.2.2017 se uskuteční od 14°° hodin (prezentace od 13 do 14°° hodin)
VALENTÝNSKÝ TURNAJ V BOWLINGU pro všechny generace. Pro zamilované páry, dlouhodobé, krátkodobé, náhodně vytvořené (jen pro dnešní den), ale jen smíšené
páry. Startovné činí 100,- Kč za osobu, ze kterého se uhradí občerstvení a ceny.
Předpokládané ukončení turnaje v 19°° hodin. Přijato do turnaje bude 18 prvních přihlášených párů!!!

Tabulka v polovině sezóny:
družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BIZONI
ČD BABČA
HÁZENKÁŘI
METLAŘI ODRY
PHANTOM STRIKERS

ALL – IN
SENIOŘI
RUMCAJSI
VARIOTI
JUNIORKA
ČTYŘI LIŠKY
FOFO

výhra
remíza
prohra

/
/

Průměr
týmu

12 1 0
10 1 2
9 1 3
8 2 3
8 1 4
6 1 6
5 2 6
4 2 7
4 2 7
4 2 7
4 1 8
3 1 9

889,8
871,6
851,3
838,4
771,2
815,5
749,1
737,2
701,5
742,2
726,2
676,8
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skóre

89 : 15
78 : 26
70 : 34
70 : 34
64 : 40
58 : 46
50 : 54
50 : 54
45 : 49
40 : 64
38 : 66
27 : 77

body

25
21
19
18
17
13
12
10
10
10
9
7

30

Pravidla hry:
1. kolo: první hod žena, dorážka muž
2. kolo: první hod muž, dorážka žena
3. kolo: první hod a dorážka žena, další hod a dorážka muž
Turnaj je veřejně přístupný, kdo nebude hrát, může přijít povzbudit. Přihlášky na turnaj
hlaste na tel. Čísle: 603 105 507 Svoboda Zbyněk.
PPŘÍJEMNOU ZÁBAVU A HODU ZDAR!!!
Přeje Mojmír Bartoň
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Na rekonstrukci objektu Kletné 100 a úpravách areálu Malá skála se dosud odpracovalo neuvěřitelných dobrovolnických 3500 hodin.
Na úpravách a rekonstrukci se podílelo v roce 2016 velké množství kamarádů z WK a Klubu
přátel WK, největší dík za to, jak stavba roste, patří hlavnímu koordinátorovi stavby Miloši Lacinovi, který se denně věnuje objektu po stránce stavební i dodavatelské, neúnavným pracovníkům Ottovi Maderovi a Staňovi Kutějovi, který mimo jiné vyrobil do objektu originální westernová okna. Velký dík patří i dalším, kteří zde nezištně odpracovali velmi mnoho hodin, Josefu
Havrlantovi, Jardovi Dubovému, Ládíkovi Řeháčkovi, Vencovi Honešovi. Nesmím zde zapomenout ani na Martu Matulovou, Jiřku Jaroňovou a Zdeňku Lacinovou, které se starají, aby naši
dobrovolníci měli hodně sil a vaří jim.
Co už je hotové?
Z venku to již sami vidíte, uvnitř se neustále i v zimě pracuje. Je provedeno zateplení skelnou
vatou včetně parozábran, natažena nová elektroinstalace, jsou vsazena nová originální westernová okna, strop a zdi se obkládají palubkami, připravuje se zateplení a kostrukce podlahy.
Kromě elektroinstalace se toto vše realizuje svépomocně bez nároku na mzdu.
A co nás ještě čeká?
Kromě pravidelné činnosti dle kalendáře akcí na rok 2017 je cílem WK nadále budovat zázemí
na Malé skále a dokončit rekonstrukci objektu Kletné 100. V roce 2017 nás tedy čeká:
- výroba dveří, zádveří, schodiště s balkonem, zateplení podlahy a položení krytiny, krbová
kamna s komínem
- původní zděnou již více než 30letou část objektu čeká nový kabát, výměna nefunkčních oken,
zmodernizování kuchyně dle požadavků hygieny, dát do pořádku nefunkční, pravděpodobně
ucpané odpady a zmodernizovat WC.
- upravit přírodní areál Malé skály a vytvořit přírodní amfiteátr

WESTERN KLUB BILANCUJE
Western klub a jeho svépomocná rekonstrukce areálu Malá skála s klubovnou Western klubu, klubem pro členy a přátele Western klubu s občerstvením, klubové prostory pro Dětský
Western klub a poštovní stanice Post Office Pony Express č.21:
Kdo projekt financuje?
Městys Suchdol nad Odrou nám v roce 2016 poskytl návratnou finanční půjčku 350 tisíc, za
které jsme nakoupili stavební dřevo na přístřešek, střechu a okna, krytinu na střechu a palubky
na obklady.
Za peníze, které jsme získali od sponzorů a z výtěžku akcí pořádaných WK ve výši cca 322 tisíc, jsme nakoupili materiál na zateplení objektu, materiál na podlahu, zaplatili jsme tesařské,
klempířské a elektrikářské práce.
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- zřídit první poštovní stanici PE v ČR „Post Office Pony Expressu č.21“ s mini historií Pony
Expressu, která bude zároveň sloužit jako provozní zázemí Western klubu.
Post Office Pony Expressu by se měla stát atrakcí pro turisty a cykloturisty a přispět tak
k zajímavosti regionu.
- pro Dětský Western klub vybudovat letní zázemí v týpí s přírodní naučnou stezkou
„Příroda na Kletné“, vybudovat dětský koutek s posezením.
Ano, nastavili jsme laťku hodně vysoko, ale když už jsme se do toho pustili, tak i s vaší pomocí
to určitě dokážeme! Držte nám palce a pokud to půjde, pomozte nám :-)
I když se to nezdá, pomáháte nám i tím, že chodíte na naše akce, zisk z akcí je plně použit na
budování Malé skály. Takže děkujeme :-)
Pokud byste nás chtěli podpořit finančně, naše číslo účtu je: 232678662 / 0300
Za spolek Western klub Lidka
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Prosinec 2016

Jak žily ženy na Divokém Západě
Někdy kolem roku 1860, v době, kdy psal náš Jan Neruda Anně Holinové uklidňující listy, rodil se americký Divoký západ. V té době tu nebylo víc než čtyři ženy na sto mužů.

„Pak si stvořil Anoušek lampu a nalil do ní oleje žárlivosti a svéhlavosti, aby
viděl, když počne celý svět nové zloby tvořit. Tak povstal nový svět," píše Jan
Neruda Anně.
Ženy v Novém světě však měly úplně jiné starosti. Skončila válka Severu proti
Jihu a americký Východ se začal prudce industrializovat. Pro ženu tu místo nebylo. Ty odvážné se pustily směrem na Západ. Nežádala se krása či mládí, jen ochota přijít. Ženy, které byly odhodlány žít v pustině, nelákala ani romantika, ani hrdina, který na ně čeká. Žárlivost a uražená ješitnost „žen z civilizace" bylo to poslední, na co myslely. Jejich cílem byly dolary. Tam, kde okoralí muži přesýpali
zlato mezi prsty, mělo téci plnými hrstmi pro ty, které nebyly choulostivé.
Nedostatek žen v prvních létech zlaté horečky byl na západě Ameriky tak velký,
že muži stáli frontu, jen aby se mohli podívat na ženu škvírou ve dveřích. Mark
Twain, který si při prohlídce zlatých polí stoupl rovněž do jedné takové fronty, o
tom napsal: „Ta ženská vypadala jako stopadesátiletá baba a neměla v ústech
jediný zub."

Twain určitě přeháněl, nicméně žena, která měla odvahu v polovině minulého
století odejít do pustiny mezi stovky mužů zcela sama a bez ochrany (Anna Holi17
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nová ani do Prahy nejela jinak než s babičkou), asi jen málo odpovídala tehdejší
představě spisovatele o éterické, něžné ženě.
Výhled na snadno získané peníze lákal na Západ v těch prvních dnech samozřejmě jen ženy, které už tak jako tak neměly co ztratit. Vysloužilé markytánky ze severojižní války, tulačky, které boje vyhnaly z domovů a připravily o rodiny, ale i
děvčata z měšťanských domů, pro které se zhroutil starý svět. Jen málokterá z
nich byla ovšem tak pošetilá, aby si vzala farmáře — a pokud to udělaly, byly z
nich ve třiceti letech sedřené stařeny. Mnohé však došly „štěstí" jako majitelky
vykřičených domů a heren či jako vůdkyně loupežných band.
Ženy na Divokém západě byly stejně bezohledné jako muži. A stejně tak moudré.
Nebylo jich mnoho, ale ty, které to dokázaly, postavily si přepychové rezidence
uprostřed měst a uměly být i středem, kolem kterého se město točilo. Nikdo se
neodvážil je kritizovat, neboť jejich nenávist byla nebezpečná. Ne každá však vydržela nápor surovosti a hrubosti, kterému musela čelit bez štítivosti. Stovky propadly alkoholu a zoufalství. Vydržely jen „osobnosti". Když se později začaly na
západ stěhovat i počestné manželky, byla již krajina zamořená zvláštní odrůdou
ženské nadvlády. Zbožné a puritánské zákonité ženy vyhlásily těmto ženám bez
zákona boj. Tak jak ho časem vyhrávaly, podařilo se jim však zničit i to krásné, co
na hromadách špíny Divokého západu vyrostlo — nezávislost těchto původních
dobrodružek a jejich sílu, donutit i nejstrašnějšího zabijáka ke kavalírství.

Jezdila na koni jako muž, střílela neméně dobře. Její slovník silných výrazů byl nepřekonatelný. Jako vůdkyně loupežné bandy stála před soudem nesčíslněkrát.
Nebála se toho. Její trest netrval nikdy déle než pár měsíců. Pro „dobré chování"
opouštěla pokaždé vězení dřív, než vypršela lhůta.
Její specialitou bylo kradení dobytka, jejím koníčkem pronásledování vrahů vlastního bratra. Byl zavražděn právě ve chvíli, kdy si „Krásná Starr" vedla k oltáři Indiána „Modrou kachnu". Vraha nenašla nikdy — zato manžela na celý život, což mu
neodpustila.
Jednoho dne ujížděla „Krásná Starr" v čele své bandy směrem na Fort Smith.
Ukradené stádo koní zanechávalo zřetelnou stopu a banda nesměla ztratit ani
minutu. Vtom shodil vítr „Krásné Starr" klobouk z hlavy. Prudkým trhnutím zastavila svého koně a rozhlédla se po mužích. Otrlé tváře raubířů vyjadřovaly strach.
Kdo se vrátí pro klobouk, bude chycen. „Krásná Starr" vytáhla revolver a zamířila
na „Modrou kachnu". „Hni sebou, ty bastarde, a přines mi klobouk, jinak ti
ukážu, jak se máš vůči dámě chovat."

Paní „Starr" se však uměla svého muže i zastat. Když jednou v Dodge City prohrál
při pokeru dva tisíce dolarů, kráska neváhala. Zpolíčkovala muže a letěla do herny. V každé ruce revolver, stačila sebrat nejen chybějící dva tisíce, ale i dalších
pět tisíc dolarů, které na stole ještě zbyly.
Dotáhla to dokonce tak daleko, že na její hlavu byla vypsána odměna 10 000 dolarů. Nebyla však nikdy nikomu vyplacena.

KRÁSNÁ STARR A JEJÍ BANDA

V dubnu roku 1875 se objevila v místních novinách „Newton Cansas" zajímavá
noticka: „Včera se na veřejné ulici odehrála pozoruhodná pěstní bitka. Pan M.
se dostal do křížku s paní K. Zcela zřejmě však měla paní K. v tomto zápase
převahu. Pan M. nevypadal opravdu příliš dobře, když zasáhl šerif a oba
účastníky dovedl před soud."

Vyšetřování ukázalo, že pan M. se s ohledem na ženu bránil jen mírně. Pani K.
však nebrala žádné ohledy na to, že útočí na bezbranného. Podle zásad z doby
rytířské může dát totiž žena muži pohlavek, jen když „brání své tělo před chtíčem". Z důvodů cti jsou ženě jakékoliv fyzické hmaty zakázány, neboť nemůže být
vyzvána na souboj. Dovolili si to přesto, útočí na bezbranného.
Soudce, který byl stavem pana M. zcela zděšen, se však ohradil a pani K. odsoudil
ke třem dolarům pokuty. „Ani ženám nemůže být dovoleno bezbranné muže
kopat, škrábat a kousat, strkat jim prsty do očí a lámat ruce. Silná ruka zákona
má povinnost bránit i muže proti ženám."

Obr.: Ženy, které se kolem roku 1860 vydaly na cestu k rýžovištím Západu, měly jediné
— odvahu. Nemusely být ani mladé, ani krásné. Na sto mužů se zlatými zrnky v kapse
připadaly jen čtyři ženy. Přesto zbohatla jen málokterá.

Jméno pani K. se v dějinách Západu již neobjevuje, snad ji pokuta poučila. Byly tu
však jiné, které se nadvládě mužů nepodřídily ani pod soudní hrozbou. Mezi nejslavnější a také nejkrásnější patřila „Krásná Starr".
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Pokračování příště

WK_převzato z wikipedie
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ŽELEZNICE PŘES AMERIKU
„ koleje přinesly pokrok a zničily indiány“
Dnes nám to už tak nemusí připadat, ale koleje dříve znamenaly pokrok v
dobrém i špatném. Jejich stavba přinášela dobrodružství i útrapy, hlavně
v dalekých krajích na konci tehdejšího civilizovaného světa.
Když před 160 lety vypukla v Kalifornii zlatá horečka zamířily tam ze zbytku
Spojených států statisíce lidí. Jenže jak se tam dostat? Mezi velkými městy
na východě (například New York nebo Boston) a západním pobřežím byly vysoké hory a rozlehlé prérie. Tato země navíc někomu patřila, žily tu
poslední velké svobodné indiánské kmeny: bojovní Dakotové (také Siouxové či Lakotové) a jejich spojenci Čejeni (Šajeni).
Za zlatem
Síla zlata však byla taková, že se další a další lidé vydávali povozy nebo pěšky skrze indiánské území. Mnozí z nich za to zaplatili životem. Neohrožovali
je jen indiáni, cesta napříč Amerikou trvala měsíce, byla extrémně náročná a
skoro na jejím konci čekalo pohoří Sierra Nevada. Pokud se k němu cestovatelé dostali pozdě a zastihl je tu sníh, často umrzli.

Problém byl i s dělníky, potřebovali jich asi pět tisíc, ale sehnali jen osm set.
Důvodem bylo zlato. Komu by se chtělo tvrdě pracovat na stavbě, když byla
možnost najít pohádkové bohatství. Nakonec stavitelé dovezli dělníky z Číny.
Města hříchu
Na východním konci železnice se začalo usilovněji stavět až po válce. Pak to
ale bylo rychlé: Zásobovací vlaky dopravovaly dělníky a materiál až na konec
kolejí. Tam už stálo stanové město, které se stěhovalo se stavbou. Našli jste
tu obchody a lékaře, ale také bary, kasina, nevěstince. Byl to Divoký západ nejhrubšího zrna.
Celé toto společenství pomáhali živit lovci bizonů jako například Buffalo Bill.
Výsledkem jejich práce byl prudký úbytek těchto zvířat, nakonec jich
z milionových stád zůstalo na prériích posledních dvacet. To však až v roce
1894, kdy si již lidé začali uvědomovat hodnotu přírody a začali bizony přísně
chránit. Díky těmto dvaceti jedincům a dalším chovaným na farmách se druh
podařilo zachránit. Dnes už jsou tato zvířata opět celkem hojná.
Na prériích nebyli jen bizoni. S každým kilometrem se trať přibližovala k území
Dakotů a Čejenů žijících z lovu bizonů na velkých pláních. Železnice pro ně
představovala nebezpečí, které si dobře uvědomovali. Bránili proto stavbě ze
všech sil.

Není proto divu, že se americká vláda snažila východ a západ země spojit
nejmodernějším dopravním prostředkem tehdejší doby: železnicí. Myšlenka to
byla smělá, dráha od Atlantiku k Pacifiku musela překonat vysoké hřebeny a
tisíce kilometrů pouští.
Potíže na západě
Nakonec se začalo stavět ze dvou míst: první kámen položili v kalifornském
Sacramentu 8. ledna 1863. Druhá firma pak zahájila stavbu z Omahy na řece
Missouri, kam už železnice z východu vedla.
Doba stavbě moc nepřála, probíhala občanská válka Severu proti Jihu (18611865). V Kalifornii, kterou nedlouho předtím USA získaly ve válce s Mexikem,
nebyl skoro žádný průmysl. Stavitelům chybělo prakticky všechno, co potřebovali: od hřebíků po kolejnice a lokomotivy. Vše museli přivážet
z východu po moři. Zajížďka to byla 24 tisíc kilometrů, kolem celé Jižní
Ameriky. Navíc na lodě útočilo jižanské bitevní loďstvo.
Konec Divokého západu
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Obě železniční společnosti závodily, kdo postaví více kolejí (a dostane více
peněz od státu). Když hrozilo, že by každá nejraději postavila celou dráhu
sama, třeba i za cenu, že by vedly dvě trati vedle sebe, vláda rozhodla, že se
koleje setkají v Promontory Point v Utahu. Stavba byla dokončena 8. května
1869. Cesta od moře k moři, která dříve osadníkům trvala až půl roku, se
zkrátila na necelý týden. Divoký západ se změnil: indiáni a bizoni prohráli.
Od východu na západ
Železnice se spojila v Promontory Point. Tamní část trati byla využívána až
do začátku 20. století, kdy byla postavena Jižní zkratka. V roce 1938 byl
provoz kolem Promontory Point definitivně zastaven a o čtyři roky později
nevyužité kolejnice odvezli do železáren. Také obě lokomotivy, které se zde
roku 1869 setkaly, skončily ve šrotu. Dnes v Promontory Point uvidíte jejich
repliky stejně jako koleje, které tu znovu položili coby technickou památku
Převzato z abc
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Firma Pohořelský
voda, plyn, plynoservis
Suchdol nad Odrou, Kletné 41
provádí:
- revize kotlů na tuhá paliva
zn. Viadrus, Immergas a vlastní výroby
- revize plynových kotlů, ohřívačů
a topidel
zn. Therma – Dakon – Viadrus –
Buderus - Junkers – Immergas Destila – Beretta - Brotje – Ariston
Karma Beta – Quantum.
- výměna kotlů v rámci kotlíkové dotace

Telefon: 724 147 282, 778 725 920
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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

Matrika
Czech POINT

Helena Richtáriková
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

556 736 317
724 389 270
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz

Penzion Poodří + sauna a vířivka

Marie Parmová

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

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

Provozní doba muzea

Výpůjční doba knihovny

knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
Út - So
Ne

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Po
Čt

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny úřadu městyse

Úřední hodiny stavebního úřadu

Po, St
Út, Čt
Pá

Po, Út
St, Čt

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

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.
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