Výzdoba sálu kulturního domu pro 27. bál městyse se nesla ve znamení
motýlů. O zájmu návštěvníků o ples svědčí to, že byl během jedné a půl hodiny kompletně vyprodán. Je to mimo jiné i zásluha sponzorů, kterým bychom touto cestou rádi poděkovali za přízeň a věnování zajímavých a hodnotných cen do tomboly.

Kalendárium městyse
16.01.

Pracovní schůzka se správcem sítě místního rozhlasu k opravě a novému vedení trasy rozvodu rozhlasu okolo objektu firmy Pamet.

18.01.

Převzetí a registrace nového služebního vozidla městyse Citroën Berlingo.
O jeho pořízení rozhodlo zastupitelstvo městyse poté, co městys přišel
z důvodu požáru o Škodu Felicii.

18.01.

Schůze rady městyse s účastí členů zastupitelstva městyse.

19.01.

Zástupci městyse se zúčastnili v Brně veletrhu cestovního ruchu Regiontour,
kam byly poskytnuty rovněž propagační materiály našich zařízeni, spojených
s cestovním ruchem (muzea, penzion).

20.01.

Konala se výroční členská schůze místního Sboru dobrovolných hasičů.

23.01.

Český rozhlas Ostrava natočil v Suchdole reportáž, týkající se provozu úřadu
městyse na nádraží.

24.01.

Schůzka se zástupcem pojišťovny právní ochrany k pojištění městyse v této oblasti.

26.01.

Za doprovodu odborného lesního hospodáře provedli zástupci městyse fyzickou
prohlídku stavu porostů v lesích v majetku městyse.

26.01.

Na vodoprávním úřadě podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci vodovodu za nádražím.

27.01.

Jednání s obchodním ředitelem Regionálního obchodního centra Ostrava Generálního ředitelství Českých drah o přípravě oslav výročí trati Přerov – Bohumín a roli městyse na těchto oslavách.

28.01.

V DKT proběhl tradiční Sportovní ples.

30.01.

Jednání s koordinátorem BOZP stavby rekonstrukce budovy úřadu městyse,
předána zákonem předepsaná dokumentace.

31.01.

Proběhlo otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele
stavby rekonstrukce budovy úřadu městyse. Doručeno bylo celkem šest nabídek účastníků výběrového řízení, otevírání byli přítomni zástupci pěti z nich.

31.01.

Konalo se první zasedání hodnotící komise v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce budovy úřadu městyse. Členy hodnotící komise byli
projektant, technický dozor investora, pracovník společnosti pověřené organizací výběrového řízení, starosta městyse a radní městyse.

01.02.

Po dlouhých třech letech napadlo větší množství sněhu. Přes veškeré podzimní
výzvy řidičům, aby na zimu svými parkujícími auty nebránili zimní údržbě, se
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našlo několik případů, kdy nemohla být ulice prohrnuta a došlo ke zbytečným
nervózním situacím.
01.02.

Po Českém rozhlase natočila svou reportáž o činnosti úřadu městyse
v nádražní budově rovněž Česká televize.

01.02.

Zasedání finančního výboru zastupitelstva městyse, na programu byl především
návrh rozpočtu městyse na rok 2017.

01.02.

Konala se schůze rady městyse.

02.02.

Proběhla kolaudace rekonstruované budovy drobných provozoven. Nedodělky
budou odstraněny, jakmile to dovolí počasí – jedná se o práce, které nelze provést při zimních teplotách.

03.02.

V DKT se konala závěrečná kolona tanečních pro žáky naší základní školy.

06.02.

Jednání s projektantem k technickému zajištění stavby rekonstrukce vodovodu
za nádražím.

06.02.

Projednání souhlasu městyse s realizací dotované akce – výsadby dřevin
ve volné krajině. Cílem je výsadba alejí podél polních cest, případně vytváření
remízků.

08.02.

V souvislosti s realizací nového územního plánu Suchdolu proběhlo pracovní
jednání s pořizovatelkou a se zpracovatelem územního plánu.

09.02.

Úřad městyse navštívila senátorka za náš senátní obvod RNDr. Jitka Seitlová,
proběhla diskuse k aktuálním problémům, které řeší městys. Poznatky
z návštěv obcí využije paní senátorka při výkonu své funkce ve prospěch obcí.

09.02.

Pro veřejnost se konala prohlídka budovy úřadu městyse ve stavu před zahájením rekonstrukce. Byla zde vystavena rovněž část dokumentace, jak bude budova vypadat na konci letošního roku, kdy je naplánováno ukončení stavby.

09.02.

Konalo se druhé zasedání hodnotící komise v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce budovy úřadu městyse. Jeden z šesti účastníků
výběrového řízení byl vyloučen, protože nedoručil komisí dodatečně vyžádané
doklady. Ze zbývajících pěti účastníku komise vybrala nejvhodnější nabídku a
doporučila zadavateli schválit uzavření smlouvy o dílo.

10.02.

Rada městyse na své schůzi rozhodla o výběru dodavatele stavby rekonstrukce
budovy úřadu městyse a uzavření smlouvy o dílo po splnění zákonných lhůt a
doplnění dokladů dle zákona. Dodavatelem stavby bude společnost NOSTA
Nový Jičín, nabídková cena je 9.198 tis. Kč bez DPH. Technický dozor a koordinaci BOZP na stavbě bude provádět Kamil Herůdek, autorský dozor Ing. Karel
Černoch. Stavba bude zahájena v březnu.

15.02.

Úřad práce pořádal pro zástupce obcí seminář k otázkám veřejné služby.
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15.02.

Kontrolní prohlídka postupu stavebních prací na opravě starého objektu dílen
městyse.

07.-17.02. Probíhala příprava XXVII. bálu městyse, rádi bychom touto cestou poděkovali
všem sponzorům, kteří přispěli cenami do tomboly bálu, velice si jejich štědrosti
vážíme 

Rada městyse informuje
18. ledna 2017 se konala 47. schůze rady městyse, která se zabývala bytovou problematikou a schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky k dalšímu prodloužení nájmu. Dále schválila Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě se SŽDC, dodatek se týká pronájmu dalších místností v prostorách
výpravní budovy železničního nádraží k uskladnění materiálu a v suterénu k uzamčení
jízdních kol zaměstnanců úřadu, schválila nákup věcných cen pro pořádání plesů
v městysi v roce 2017, a to pořízení darů do úhrnné výše 20.000,- Kč, schválila místním
včelařům prodloužení povolení k umístění včelnice v lese v majetku městyse a vjezdu do
lesa a stání motorových vozidel za účelem obhospodařování včelstev, schválila uzavření
Smlouvy o pěstebních a těžebních pracích s Josefem Mládenkou na lesních pozemcích
městyse v roce 2017.
Rada městyse byla informována o těchto záležitostech: o zveřejněném pronájmu provozovny č. 3 v objektu Komenského 65 a o aktuálních zájemcích o pronájem, o plánovaném využití budovy bývalé zemědělské školy na ulici Za Nádražím 215, kde vlastník,
Moravskoslezský kraj, má v plánu realizovat projekt „Sociální služby pro osoby
s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“, o potřebě pořízení softwaru na správu smluv, rozhodnutí a dalších termínovaných dokumentů, o pořízení služebního vozidla
pro městys Cinroën Berlingo jako náhrady za požárem zničenou Felicii Kombi,
o přijímání žádostí o koupi stavebního pozemku na ulici Čsl. armády parc. č. 2223/85
v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse, kdy zahájení příjmu žádostí bylo 1.2.2017,
a o požadavcích organizací a jednotlivců o příspěvky a dary z rozpočtu městyse na rok
2017. Rada městyse projednala žádost Jiřího Tvarůžka o změnu využití v územním plánu u parcel č. 88 a části 87/1 v k.ú. Kletné v majetku městyse.
48. schůze rady městyse proběhla 1. února 2017 společně s finančním výborem, kdy byl
projednán návrh rozpočtu městyse na rok 2017, poté rada městyse jednala samostatně
a schválila pronájem provozovny č. 3 v objektu Komenského 65 Darině Urbánkové za
účelem provozování výrobny a výdejny cukrářských produktů, smlouva bude uzavřena
od 1.3.2017 a vzala na vědomí výpověď z nájmu provozovny č. 5 v objektu Komenského
65 nájemkyně Boženy Lipšajové ke dni 31.3.2017.
Rada městyse souhlasila s přerušením provozu a úpravou provozní doby školní družiny
ZŠ v době pololetních a jarních prázdnin a souhlasila s vyřazením nedobytných pohledávek Základní školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou za stravné a školné.
Rada městyse byla informována o způsobu budoucího převzetí zhodnocení majetku
městyse – areálu kiosku Kletné č.p. 100, a to formou přijetí dotace, poskytnuté městysi
Western klubem z.s. ve výši celkových vynaložených nákladů na realizaci technického
zhodnocení.
49. schůze rady městyse se konala 10. února 2017. Projednala průběh a závěry hodnotící komise na rekonstrukci budovy úřadu městyse, kdy vzala na vědomí vyloučení uchazeče CZASCH s.r.o. Bruntál z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy
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administrativní budovy úřadu městyse Suchdol nad Odrou“, schválila výběr nejvhodnější
nabídky, kterou předložil účastník výběrového řízení NOSTA s.r.o. Nový Jičín a schválila
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s dodavatelem stavby NOSTA s.r.o. Nový
Jičín.

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován
stejným způsobem jako předchozí svozy.
 Datum a čas: 4. března 2017, 8.00 – 12.00 hodin
 místo: parkoviště u DKT
 způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO
Ostrava
 VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
 NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy,
herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá čisticí vlna
(„pucvol“), farmaceutický odpad (léky), oleje, pohonné hmoty, čisticí prostředky, jedy
apod.
 Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, nashromážděného při půlročním provozu domácností.
 Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! Upozornění platí i
pro lepenku, eternit, okna apod.
 Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené
místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
 Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácností, nikoli
odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
 Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání svozu
VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu přijížděli ze
strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na
pokyny zaměstnanců svozové firmy.
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695.
Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené
místo.
Kovový odpad
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili v rámci svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad již tradičně vysbírají členové
oddílu kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další
rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 2. března 2017 na ÚM na tel.
556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 4. března 2017 k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská
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Návštěvnost penzionu v roce 2016

název států 1Q 2Q 3Q 4Q celkem
Belgie
2
2
Česká republika
121 233 280 170
804
Estonsko
3
9
7
19
Finsko
3 10
13
Itálie
15
1
16
Izrael
5
5
Litva
16
9 42
67
Lotyšsko
10
8 90
108
Maďarsko
1
3
4
Německo
5
7
2
5
19
Nizozemsko
2
2
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název státu
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Švédsko
Ukrajina
USA
Celkem
hostů

1Q
14
1

4

2

2Q 3Q 4Q celkem
7 119
140
2
3
6
1
1
11 11
22
12 20 14
50
3
3
1
2
1
4
1 10
13
1
1
1 299

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

Štafová Jiřinka

Denerová Milada

Bardoň Petr

Szelongová Anděla

Býma Petr

Opršal Josef

Ježek Karel

Vašková Jaroslava

Heger Petr

Andršová Zdena

Ďurica Jaroslav

Svobodová Jiřina

Rusňáková Marie

Tvarůžková Vlasta

Červencová Marie

Kleinová Milada

Mužík Stanislav

Rudolfová Svatava

Gulánová Jana

Janíková Hana

Uhlářová Eva

Juras Jiří

Slováčková Danuše

Kuchyňková Ladislava

7

„ Zdeněk Izer a autokolektiv“
Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky,
parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky
a světelnými efekty.
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Dva nahatý chlapi (Deux hommes tout nus)
Francouzská komedie
Dva nahatý chlapi nás přivádí do bytu Alaina Kramera. Seriózní advokát
a věrný manžel se ocitá ve frapantní situaci, právě se totiž probudil v posteli se svým kolegou z práce. Dva úplně nazí muži jsou na stejné lodi,
protože ani jeden netuší, jak se tam dostal. Příchod Alainovy ženy celou
věc dále komplikuje a Kramer dělá vše možné i nemožné, aby své manželství zachránil. Jeho obhajoba má však od počátku vážné trhliny, navíc Catherine v jeho diáři objeví podezřelé jméno a zdá se, že její přesvědčení už nemůže nic změnit. Když člověk začne pátrat ve svém nitru,
může si být vždy jistý tím, co tam objeví? Na tuto otázku se snaží nalézt
odpověď absurdní komedie Dva nahatý chlapi, která v současné době
slaví nejen v Paříži velký úspěch a Divadlo Ventyl ji 3. listopadu 2016
uvedlo v české premiéře.

Klub kultury a Klub seniorů městyse Suchdol nad Odrou zvou děti
i rodiče na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
v neděli 12. 3. 2017 od 15:00 – 17:00 hod do DKT
Program: Agentura LENA

Vstupné: masky zdarma

Občerstvení zajištěno.

děti

Srdečně zvou pořadatelé.

dospělí 40,- Kč
10

20,- Kč
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Koštování
aneb soutěž o nejlepší slivovici, hruškovici a jabkovici se bude konat
v pátek 7. dubna 2017 od 19:00 hod v Klubu kultury.
Vzorky je nutné přinést do DKT aspoň 3 dny předem!!!
Vzorek musí mít nejméně 2 dl, musí být označen, o jakou pálenku se
jedná
a opatřen jménem soutěžícího, který musí mít trvalé bydliště
v Suchdole nad Odrou.

Milí spoluobčané,
v letošním roce se podařilo vybrat při Tříkrálové sbírce rekordních 57 207
korun. Je to o 8 315 korun více než v loňském roce. Občany Kletné určitě
zajímá, kolik se vybralo na jejich území. Částka 4 505 korun je velice milý dar.
Další číslo Tříkrálové sbírky v Suchdole je 32. Tolik bylo dětí, které se vydaly do
mrazivých dnů na koledu. Nadšeně zpívaly a přály Vám tím štěstí, zdraví, Boží
požehnání. Bylo hezké, že kromě peněz do kasičky dostaly také sladkou odměnu.
Děkuji Vám, kteří jste otevřeli dveře, přispěli a podpořili tak charitní dílo.
Děkuji farníkům a také malým hasičům a skautům.
Eva Štenclová
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Výsledky Tříkrálové sbírky
r. 2013

44 913,-

r. 2014

45 304,-

r. 2015

49 778,-

r. 2016

48 892,-

r. 2017

57 207,-
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Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste přes Charitu Odry darovali částku 832.162,Kč, což na první pohled vypadá v porovnání s loňským rokem o dost méně (o
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197.719,-Kč), tento pokles je však způsoben předáním části kolednického území Bruntálska nově vzniklé Charitě sv. Martina, pokud ale srovnáme výsledky
na stejném kolednickém území, zjistíme, že se vykoledovalo dokonce o
51.526,- více než loni!
Za tuto štědrost všem dárcům velice děkujeme! Také všem koledníkům patří
velký dík, že se na toto novoroční a letos obzvláště mrazivé, putování s námi
vydali.
Vážení spoluobčané, Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto prostředky využít co nejlépe dle našeho
uvážení, aby se naše služby rozvíjely a byli Vám ku prospěchu.
Ještě jednou Vám za Vaši přízeň a podporu děkujeme a zůstáváme s úctou.
Jiří Rosenstein koordinátor Tříkrálové sbírky pro Charitu Odry
Petr Kučerka ředitel Charity Odry
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Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
_____________________
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2017:
(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora péče o seniory a handicapované osoby
2. Psychologická a duchovní podpora v závěru života
3. Zavedení nových informačních technologií ve službách
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: info@odry.charita.cz
http://www.odry.charita.cz

Zimní příroda a zvířata v zimě – školní družina
V měsíci
lednu
jsme
se
v družinách
věnovali
zimní
přírodě,
zvířátkům a ptáčkům. S dětmi jsme si povídali, co potřebují zvířátka v zimě krmení, co patří do ptačích budek a co nepatří.
Vypracovávali jsme pracovní listy k tomuto
zvířat apod. Tvořili jsme výtvarné práce.

tématu

–

pexeso,

stopy

Závěrem jsme vyráběli krmítka, které jsme pověsili v areálu školy.
Těšíme se, jak budeme pozorovat ptáčky a veverky při návštěvě
našich krmítek.
vychovatelky školní družiny

16

17

Sportovní ples 2017
Dne 28. 1. 2017 proběhl v domě kultury v Suchdole nad Odrou 22. sportovní ples. Ano už 22 let pořádá TJ Lokomotiva pro své členy a širokou veřejnost ples. Pamětníci si jistě vzpomenou, jaké to bylo, kdy se parta lidí domluvila
a zorganizovala první sportovní ples, kolik s tím bylo starostí a zařizování a jaká
byla tenkrát účast návštěvníků. Pamětníci si jistě vzpomenou také na to, jak to
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pokračovalo dále, kdy se postupem času stal sportovní ples velmi navštěvovaným, ale také na to jak postupně začal upadat a čím to bylo způsobeno.
V současné době se o organizaci sportovního plesu staráme my jako
mladší generace a snažíme se tradici udržet, byť jsme u vzniku sportovního
plesu neasistovali (většina z nás byla před 22 lety na prvním stupni základní
školy, popř. ještě ve školce). V posledních letech získává sportovní ples opět
dobré jméno, což dokazuje každoročně zvyšující se účast návštěvníků na této
akci, za což jsme velmi rádi a jsme vděční za každého nového návštěvníka.
Letos se nám však nepodařilo ideálně sladit přestávky hudby a zábavného vystoupení, kdy 2x nebo 3x vznikly delší prostoje. Za tohle bychom se chtěli
všem návštěvníkům omluvit. Na druhou stranu jsme mladí a stále se učíme, tak
že i tato situace je pro nás poučením a pro příští ples se budeme snažit těchto
delších prostojů co nejvíce vyvarovat. Rovněž jsme si vědomi i toho, že tato situace může ovlivnit to, zda návštěvníci dorazí na sportovní ples i příští rok.
Na druhou stranu je potřeba říci, že např. výzdoba byla letos opravdu
velmi pěkná a tombola opět (jako již tradičně na sportovním plese) velmi bohatá. Navíc hlavní cenu tvořila krbová kamna a prvních 7 cen bylo v hodnotě nad
2000,-Kč. A i spousta dalších cen bylo velmi hodnotných.
Zde bychom chtěli velmi poděkovat všem sponzorům, kteří nám
pravidelně přispívají do tomboly a sdělit jim, že jsme jim vždy za jakýkoliv
dar velmi vděční.
Dále bychom chtěli poděkovat také všem, kteří se podíleli na organizaci a
zařizování plesu, oslovování sponzorů a především holkám za jejich nádhernou
výzdobu, která jim zabrala cca 2 týdny práce a příprav.
Rovněž chceme poděkovat všem návštěvníkům sportovního plesu a doufáme, že si najdete také cestu na 23. sportovní ples (ať už kvůli výzdobě, atmosféře plesu nebo kvůli setkání s přáteli).
Děkujeme a budeme se těšit na naše setkání.
Michal Žlebek
TJ Lokomotiva
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Přátelská fotbalová utkání – zimní příprava mužů


so 18. 2. 2017 - v Bílovci - Fulnek – začátek v 17:00



so 25. 2. 2017 - v Bílovci - Mankovice – začátek v 11:00



ne 05. 3. 2017 - v Novém Jičíně - Bartošovice – začátek
v 16:00



ne 12. 3. 2017 - v Bílovci - Vlčovice – začátek v 15:00



so 18. 3. 2017 - ve Val-Mezu - Ratiboř – začátek v 14:30

BOWLINGOVÁ LIGA 2016 / 2017
BOWLINGOVÁ LIGA pokračuje. Po 19. kole se začíná krystalizovat tabulka, boj o první
čtverku je stále vyrovnaný a zajímavý. Střed tabulky je také vyrovnaný a pokračuje i boj
o poslední postupové místo do play off.
Tabulka po 19. kole:
družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BIZONI
ČD BABČA
PHANTOM STRIKERS
HÁZENKÁŘI
METLAŘI Z ODER
ALL – IN
SENIOŘI
JUNIORKA
RUMCAJSI
VARIOTI
ČTYŘI LIŠKY
FOFO
NORÁCI
HASIČI HUKOVICE

výhra /
prohra

18
16
14
14
12
10
7
6
5
5
5
3
3
3

remíza

1
1
1
1
3
1
2
2
3
3
2
3
1
0

0
2
4
4
4
8
10
11
11
11
12
13
15
16

20

/

Průměr
týmu

890,4
879,8
810,6
849,6
840,2
812,9
771,8
735,3
737,7
715,9
737,8
679,4
706,1
653,8

skóre

133 : 19
124 : 28
104 : 48
102 : 50
104 : 48
84 : 68
70 : 82
57 : 95
64 : 88
63 : 89
50 : 102
37 : 115
38 : 114
34 : 118

body

37
33
29
29
27
21
16
14
13
13
12
9
7
6

Přijďte podpořit své známé, kamarády či rodinné příslušníky. Výsledky jsou na nástěnce
na bowlingu.
VE SPORTUJÍCÍM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, AŤ KOULE LÉTAJÍ A KUŽELKY PADAJÍ!!!
S pozdravem Svoboda Zbyněk,
spoluorganizátor ligy, zapisovatel a hráč

II. ROČNÍK VALENTÝNSKÉHO TURNAJE DVOJIC V BOWLINGU
V sobotu 11.2.2017 proběhl II. ročník VALENTÝNSKÉHO TURNAJE V BOWLINGU
DVOJIC PŘI SVÍČKÁCH. Turnaje se zúčastnilo 17 dvojic. Turnaj proběhl v klidu,
v dobré a přejícné náladě a všichni přáli všem a podporovali se. Každá dvojice obdržela
nějakou cenu, všichni byli spokojeni.
Celkové umístění:
1. Josef Dobeš, Miluše Holčáková
2. Martin D‘Agnolo, Vlasta Nováková
3. Staňa Kutěj, Ludmila Kutějová
4. Mojmír Bartoň, Markéta Bartoňová
5. – 6. Zbyněk Svoboda, Zdenka Sýkorová
5. – 6. Jiří Bartoň, Lenka Pazderková
7. Richard Gazdoš, Katka Hrubá
8. Josef Dostál, Klaudie Neuwirthová
9. Mirek + Iveta (Hukovice)
10. Tom Bartoň, Daniela Švajdová
11. Josef Kukol, Vlasta Kukolová
12. Martin + Klára (Hukovice)
13. Josef + Sabrina (Hukovice)
14. Radek + Eva (Hukovice)
15. Zbyněk Kuchyňka, Veronika Jaglarzová
16. Pavel + Martina (Hukovice)
17. Bohdan Kopecký, Jindřiška Vincurová

Body:
388
383
369
361
353
353
350
344
330
321
320
297
284
282
265
245
173

O dalším turnaji (velikonočním) vás budu informovat v dalším čísle zpravodaje.
AŤ ŽIJÍ A KONAJÍ SE BOWLINGOVÉ TURNAJE, SPORTU NAZDAR A BOWLINGU
OBZVLÁŠŤ!!!

Zbyněk Svoboda
spolupořadatel, hráč i zapisovatel
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Jak žily ženy na Divokém Západě
pokračování
DÍVKA, KTEROU JSEM OPUSTIL
Mark Twain, když se díval škvírou ve dveřích, určitě tenkrát neviděl slečnu
Bulettovou z Virginia City.
Julie Bulettová byla mladá a skutečně hezká. Nosík jako knoflíček, vlnité vlasy a
smutné černé oči. Přitáhla na rýžoviště s úmyslem najít zlato. Jenže se
neusadila na břehu řeky a nehrabala se v písku.
Po půlroční tvrdé noční práci si postavila uprostřed města dům v barokním stylu
a stala se manažerkou. Co je to nabídka a poptávka, se v městě plném mužů a
žádných žen naučila velmi brzo. Opatřila si děvčata ze San Franciska a vína z
Francie, což stačilo k tomu, vydělávat denně až tisíc dolarů. Ona i její slečny se
šatily podle nejnovější pařížské módy.
Není divu, že ve městě plném divých mužů zářily jako meteor. Neotřesitelné
postavení si však Bulettová zajistila v okamžiku, kdy na rýžovištích vypukl
tyfus. Hezoučká Julie neváhala a přeměnila svůj dům lásky na dům
milosrdenství.
Úcta a láska mužů z Virginia City neznala od té doby mezí. Pak je napadlo, že
by svou madonu mohli také nějak odměnit. V červenci roku 1861 byla Julie Bulettová jmenována kapitánkou hasičů ve Virginia City. Její jmenování bylo zaneseno do análů místního hasičstva:
„Byl to krásný a důstojný svátek. Celý den svítilo slunce, ale ještě více zářily oči
a obličeje mužů, kteří hleděli na krásnou Julii, jak na hasičské stříkačce
triumfálně táhne městem. Jako Fortuna trůnila na voze, v náručí hasičskou
trumpetu naplněnou rudými růžemi. Jako roh hojnosti. Se slzami v očích ji
sledovaly davy, polibky provázely její průvod."
To byla doba her, doba, kdy muži uctívali lehké dívky jako bohyně a dávali jim
stejně poetická jména: „siréna", „víla", „rusalka".
Jak běžela léta, měnily se i mravy. S novými osídlenci přicházely již
i manželky s dětmi, jimž dívky z barokního domu připomínaly spíš něco zcela
jiného než víly a rusalky.
Julia Bulettová si z toho příliš nedělala. Jí bylo lhostejné, zda je nazývána jménem pravým, nebo poetickým, hlavně že byly peníze. Jejich proud nebyl sice již
tak mocný, ale vyschnutím nehrozil. Bohatí mužové města si již nekladli za čest
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být pozváni na večírek do stylového domu, chodili tam však i nadále, ovšem
tajně, zadními dveřmi.
Na nátlak počestných a zbožných žen, jejichž denodenní dřina jim
ponechávala jen málo smyslu pro zábavu mužů, musili městští radní
vystrnadit Bulettovou z jejího předplaceného místa v přízemí divadla. Od té doby se mohla dívat na představení jen z postranní lóže, která musela být do poloviny zakryta záclonkou, „aby ta nestydatá osoba nemohla naše mužský tak
očumovat," zdůrazňovaly ustarané matky.
A pak přišel konec. Julie neměla mnoho soukromých zálib, kromě jediné.
Každý večer si rozložila na noční stolek všechny své šperky a v jejich záři
slastně usínala. Když se po více než sedmileté práci v říjnu roku 1867 ukládala
podle svého zvyku na lůžko, bylo to naposledy. Šperky zmizely a Julie byla
uškrcena. Návštěvník, který tentokráte přišel zadními dveřmi, se zdržel pouhých
deset minut. Tato zákeřná smrt znovu zvedla hladinu lásky k bývalé
městské „víle".
Její pohřeb byl snad ještě triumfálnější než ono tažení na hasičské stříkačce. V
kronice mužstva hasičského, jehož byla stále kapitánkou, je i tento okamžik zachycen:
„Nebe bylo šedivé a smutné. Z mraků padal tichý déšť, který nemohl smýt slzy
mužů, jež v bezútěšném smutku kráčeli za rakví. Ještě slyšíme dnes dutý zvuk
hrud padajících na rakev i smutnou píseň, kterou hasičská kapela zahrála —
„The Girl I left behind me" (Dívka, kterou jsem opustil). Zřetelně bylo slyšet
vzlykání z tisíců hrdel, jež znělo jako přísaha — najdeme tvého vraha!"
KOLTY NEJEN ZA PASEM
V době, kdy v Coloradu připadala na pětadvacet mužů jen jedna žena, utichal v
městech odpoledne kolem čtvrté hodiny veškerý provoz. To byla chvíle, kdy se
konala „přehlídka sirén".
Ve dvou nebo ve čtyřech korzovaly po chodnících všechny ženy „z domů pod
lucernami". Oblečeny podle poslední módy, s vosím pasem a vlajícími sukněmi,
nechaly se okukovat mužským davem. Opuštění muži nebyli ovšem vždycky
ochotni jen se dívat. Za tím účelem měla však každá žena pod spodničkou
čtyřiačtyřicítku derringera.
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Obr. 1 Nezáleží na tom, jak něžná ruka drží kolt, hlavně, aby ho držela pevně.

Příliš dotěrný nebo v placení příliš liknavý nápadník polykal olovo. Takový byl
v kraji zvyk. Střílením se konec konců vyřizovaly účty i v New Yorku, Bostonu
a Philadelfii.
Pomocí koltů se brzy naučily vyřizovat své manželské účty i mravné farmářky,
kolt dokázal udržet na uzdě i nejotrlejší chlapy. Touha stát se právě tím vyvoleným mezi stovkami konkurentů, zlomila krk i největší lupičské bandě černého
Jacka. Tito hoši, kteří se specializovali na banky a vlakové loupeže, neodolali
a nechali se pro své „vily" vyfotografovat. Obrázek „v upomínku" se však dostal
do falešného alba do kartotéky zločinců. Jen málokdy se policii podaří získat
pro své zatykače tak jasné a zřetelné snímky.
ŽENA JAKO RARITA
Ženy, které během deseti let, byť sporadicky, přece jen zalidňovaly mužský Divoký západ, se lišily v mnohém:
Ženy farmářů, poctivé a pracovité, které ze života nic neměly. Zatímco lehká
děvčata sbírala dolary, ony si hrbily záda. Ve třiceti z nich byly stařeny
a ve velké většině vdovy. Samy však málokdy umíraly násilnou smrtí, a kromě
odvahy žit v pustinách měly i jiné ctnosti – zbožnost a počestnost. Zato nikdy
nedosáhly bohatství.
Ženy umělkyně, které kromě peněz přiváděl na Divoký západ i vlastenecký cit.
Vystupovaly pouze ve velkých městech a svou přízeň rozdávaly jen málokdy.
Servírky, číšnice a strážkyně heren, placené za to, že jsou ženy. Okrašlovaly
hostince a salóny, neprovozovaly však noční řemeslo. Těchto děvčat bylo jen
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málo a nesměla se „opotřebovat". Měla přísně zakázaný jakýkoliv důvěrný styk
s hosty.
K sortě těch, které se na Divokém západě občas zmohly, patřily hráčky, které si
v salónech pronajímaly na vlastní účet hráčské stoly. Povinností bylo
zaplatit hostinskému nájemné nejméně na jeden týden kupředu. Zato se nikdo
nestaral o to, co dělají, když se herna uzavře.
Ženy lupičky, vůdkyně band a zlodějských tlup. To byly jediné zcela
samostatné ženy, na mužích nezávislé.
Lehká děvčata, která žila ve všech větších městech Západu bud v uzavřených
domech, nebo v ohraničených oblastech. Jedno však bylo všem ženám, které v
druhé polovině minulého století na americký Západ přišly, společné: Zaujímaly
v mužské společnosti zcela zvláštní postavení.

Obr. 2 Po obědě trochu střelby. Konkurence je silná a žena něco jako rarita.
Odměnou za trochu strachu byla rytířskost a kavalírství.

WK_převzato z wikipedie
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Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
„Absolutně dobré zprávy…“
Ms kraj - kriminalita v kraji klesá
Kriminalita v kraji klesá, je nejnižší od roku 1989. Moravskoslezští policisté prověřovali
v roce 2016 celkem 26 528 trestných činů, což znamená v meziročním srovnání pokles o
téměř 13 procent. Pachatelé byli přitom zjištěni v polovině případů (konkrétně v 13 396
skutcích), což činí 50,50 procent. Jde o nejlepší výsledek, co se týče zjištění pachatelů,
za posledních 13 let.
Nejvíc trestných činů bylo již tradičně spácháno na území Městského ředitelství policie
Ostrava a to celkem 11 187 trestných čin, což jej řadí v zatíženosti za osm krajských ředitelství. Dalším zatíženým teritoriem je Karvinsko s 5 295 skutky, Frýdeckomístecko
s 3 437 trestnými činy. Na opačné straně spektra je pak územní odbor Bruntál s 1 674
spáchanými skutky a Novojičínsko s 2 325 případy i Opava s 2 402 trestnými činy. Největší pokles spáchaných trestných činů jsme registrovali na Opavsku (téměř o
pětinu, konkrétně 18,8 procent) a Karvinsku (o 16,4 procent). Pro doplnění je možné
uvést, že na celém území České republiky pak bylo vloni prověřováno 218 432
trestných činů.
K nejčastějším trestným činům, spáchaným vloni v Moravskoslezském kraji, náležely
krádeže věcí z vozidel (2 395 případů). Stejně tomu bylo i v předchozím roce 2015.
O čtvrtinu se zvýšil počet náhlých výjezdů naší zásahové jednotky. Policisté jednotky
zadrželi celkem 80 pachatelů trestné činnosti, přičemž 22 bylo ozbrojeno zbraní, což činí
téměř stoprocentní nárůst.
Na lince 158 jsme v roce 2016 přijali celkem 138 598 volání. V regionu bylo spácháno 17
zvlášť závažných zločinů vražd, ve všech případech policisté zjistili pachatele. Dlouhodobě se kriminalisté naší „násilné“ řadí k nejúspěšnějším v zemi. Úspěšnější však byli
moravskoslezští policisté také při odhalování trestné činnosti související s výrobou drog.
Celkem se jednalo o zjištění 460 podezřelých osob, zajištěno bylo 51 pěstíren. Odhalování této trestné činnosti náleží dlouhodobě k našim prioritám.
Nezastupitelná role v souvislosti s kriminalitou náleží preventivní činnosti. Na každém
obvodním oddělení moravskoslezské policie byl vloni nominován minimálně jeden
policista, který se každoměsíčně věnuje preventivním aktivitám (například besedám,
seminářům ve školách či klubech seniorů apod.) přímo ve svém služebním teritoriu.
Tento „tým“ má aktuálně 66 policistů a realizuje preventivní činnost přímo na území
„svého“ obvodního oddělení. V roce 2016 jsme rovněž do praxe uvedli zcela nový
preventivní projekt pro seniory, publikaci „Černá kronika aneb ze soudních síní,“
detailně viz http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx. A
žádanou novinkou je i zbrusu nová didaktická hra „Učíme se s Honzíkem aneb
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Policejní pohádky hrou“ pro děti prvního stupně základních škol, více na
http://www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblasti-vychovy-deti.aspx.
mjr. Mgr. Gabriela Holčáková
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům
Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající se
majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na osoby seniorského věku,
aby vždy důkladně zvážili, koho vpustí do svého obydlí.
Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce roku
2016 takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a provozu). Potvrzení o revizi si totiž
od začátku letošního roku může vyžádat úřad vaší obce s rozšířenou působností.
Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil některou
z povinností, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností, je kontrolující oprávněn
vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho příslušenství a používaným palivům.
Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se při výkonu kontrolní činnosti musí prokázat průkazem vydaným příslušným
kontrolním orgánem. V případě, že takto neučiní, neváhejte a kontaktujte příslušný úřad,
kde si tuto osobu můžete snadno prověřit.
Jak bylo již řečeno, ve valné většině případů vás samotný úřad v první řadě písemně upozorní a až poté přistoupí ke kontrole kotle u vás doma.
Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteří se prostřednictvím nejrůznějších
záminek snaží vloudit do vašeho obydlí.
Pro případ neočekávané návštěvy je dobré:
-

Pořídit si panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit, kdo je za dveřmi
Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem
Vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kterými se kontroloři prokazují
V případě podezření ihned volat linku 158

Další rady, jak předejít tomu, abyste se nestali obětí trestného činu, vám poskytne například kniha vydaná Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje s názvem
„Černá kronika aneb ze soudních síní“, která v jednotlivých příbězích, vycházejících
z reálných případů, osvětluje zásady bezpečného chování.
por. Mgr. Lenka Sikorová
komisař
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EMONIX elektric s.r.o. rozšířil svou činnost o
PRODEJ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
Prodej stavebních materiálů v Suchdole nad Odrou nadále zůstává a bude stále
probíhat na stejném místě, a to Za nádražím 214. V uplynulých 24 letech jste
nakupovali stavební materiál ve stavebninách společnosti FHB Trading, s.r.o.
(manželé Horečkovi) a tuto tradici naše společnost neporuší.
Prodej stavebních materiálů a technickou pomoc při realizaci projektů našich
zákazníků budeme i nadále poskytovat na adrese
Za nádražím 214, 742 01 Suchdol nad Odrou
kontakt: stavebniny@emonix.cz, tel. 774 406 305

Společnost EMONIX elektric s.r.o. v listopadu roku 2016 koupila od společnosti
FHB Trading, s.r.o. areál stavebnin v Suchdole nad Odrou. Převzali jsme stávající zásoby stavebních materiálů, což představuje více jak tisíc položek stavebního materiálu a postupně je v roce 2017 budeme rozšiřovat na více jak trojnásobek. Cílem je uspokojit zákazníka uceleným sortimentem především v oblastech:
-

kanalizace,

suchá výstavba (sádrokartonový systém, stropní podhledy, stavební
desky),
-

stavební profily a lišty,

-

fasády, omítky, malty, tmely a cementy,

-

stavební chemie,

-

zateplovací materiály,

-

barvy (fasádní a malířské),

-

poradenství v oblasti realizace projektů a tvorby cenových nabídek.
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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

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

Výpůjční doba knihovny

10:00 – 12:00

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
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