Králové suchdolské pálenky za rok 2017 zároveň postupují do regionálního kola v Bartošovicích. Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme
�
Podrobnější výsledky uvnitř vydání.

Kalendárium městyse
16.03. V Bartošovicích na zámku se konala valná hromada dobrovolného
svazku obcí Regionu Poodří, kde je městys Suchdol členem.
16.03. Proběhlo předání dokončeného díla – oprav staré budovy dílen městyse
(střecha, kůlna, sociální zázemí pro zaměstnance).
17.03. Pravidelné proškolení zaměstnanců městyse z bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany.
18.03. V DKT uspořádal Western klub tradiční Josefovský country bál.
20.03. Zástupci zhotovitele předali po odstranění nedodělků a odloženého plnění z důvodu počasí dokončenou stavbu – rekonstrukce budovy drobných provozoven. Díky této akci získala další budova v městysi nový
kabát a také se zlepšila její užitná hodnota po zateplení a výměně oken
a dveří.
22.03. Proběhl 1. kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
22.03. Konala se schůze rady městyse za rozšířené účasti členů zastupitelstva
městyse.
22.03. Schůze kontrolního výboru zastupitelstva městyse ke kontrole vyúčtování poskytnutých finančních podpor z rozpočtu městyse.
24.03. Podepsána smlouva, na jejímž základě bude možné hradit v pokladně
úřadu městyse a na Penzionu Poodří platby prostřednictvím platebních
karet. Služba byla spuštěna v prvním dubnovém týdnu.
24.03. Odborná firma provedla pročištění neprůchodných úseků kanalizace
v městysi.
25.03. V nové tělocvičně ZŠ se konal florbalový turnaj starších žáků Suchdolano 2017 (málokdo z mladších ročníků si dnes ještě spojí název turnaje
s fenomenálním vítězstvím českých hokejistů na olympijském turnaji
v japonském Naganu před 19 lety…).
27.-28.03. Pověřené pracovnice krajského úřadu provedly přezkum hospodaření městyse za rok 2016, nebyly shledány nedostatky.
27.03. Zhotoviteli předáno staveniště úpravy odvodnění základů a doplnění
hydroizolace na bytovém domě č.p. 171 (Velox).
27.03. Na ulici Sportovní byla provedena oprava tří vík šachet a uličních vpustí
metodou plovoucích poklopů – „na zkoušku“, jak se technologie osvědčí.
28.03. Jednání valné hromady Místní akční skupiny Regionu Poodří proběhlo
na zámku v Bartošovicích.
29.03. Proběhl 2. kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
29.03. Účast na setkání představitelů měst a obcí v Moravskoslezském kraji,
které pořádá v jednotlivých krajích Svaz měst a obcí ČR. Na setkání
jsou prezentovány nejnovější legislativní kroky, ať už přijaté nebo připravované k přijetí, které mají dopad do komunální sféry.
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30.03. Na zimním stadionu v Novém Jičíně vytvořil suchdolský maratónec Karel Ligocki nový rekord v bruslařské disciplíně. Na rozdíl od minulých let,
kdy postupně zlepšoval vlastní rekord ve 24 hodinovém bruslení, se letos zaměřil na rekord na trati 100 km. Karlu Ligockému gratulujeme!
31.03. Pracovní schůzka s projektantem a zúčastněnými vlastníky nemovitých
věcí v terénu k prodloužení stoky splaškové kanalizace za horním obchodem COOP. Tato stoka nemohla být vybudována v rámci II. Etapy
kanalizace
z důvodu
nedořešených
majetkoprávních
vztahů
k potřebným pozemkům.
03.04. Zasedání dozorčí rady společnosti ASOMPO v sídle firmy na skládce
v Životicích u Nového Jičína.
04.04. Za účasti projektanta posouzeny některé scházející úseky chodníků v
městysi z hlediska uplatnitelnosti v dotačním programu Státního fondu
dopravní infrastruktury nebo u jiného poskytovatele dotace.
05.04. Proběhl 3. kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
05.04. Schůzka zástupců akcionářů ASOMPO za svozovou oblast Fulnek
(Fulnek, Suchdol n. O., Kunín, Šenov u N. J., Hl. Životice, Kujavy,
Vrchy) proběhla ve Fulneku na městském úřadě.
07.04. Kontrolní den na akci odvodnění základů BD č.p. 171.
07.04. V DKT se konalo místní kolo koštování pálenek – o krále jabkovice,
hruškovice a slivovice.
10.04. Účast starosty na informativní schůzce k připravované druhé vlně „kotlíkové dotace“ v našem kraji.
11.04. Účast
na
semináři
Aplikace
zákona
o
ROZPOČTOVÉ
ODPOVĚDNOSTI do praxe obcí, měst, krajů, DSO a PO v Ostravě.
12.04. Proběhl 4. kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
12.04. Jednání se zástupcem stavebního odboru Diecéze ostravsko-opavské
coby vlastníkem objektu k připravovanému zahájení první fáze oprav
kulturní památky – katolické fary.
12.04. Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse k hospodaření městyse za první čtvrtletí roku a k připravovanému rozpočtovému opatření
na zasedání zastupitelstva městyse.
12.04. Konala se schůze rady městyse.
13.04. Pracovní jednání se zpracovatelem územního plánu Ing. Arch. Palackým v souvislosti s pořizováním nového územního plánu.
15.04. Konal se tradiční maškarák, pořádaný v DKT suchdolskými dobrovolnými hasiči.
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Rada městyse informuje
52. schůze rady městyse se sešla
v úterý 14. března 2017 ke schválení
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Oprava stávající budovy technických
služeb na parcele č. 303 v k.ú. Suchdol
nad Odrou“ s firmou Stavo – Karel Černoch s.r.o., dodatel se týká rozšíření objemu o vícepráce a méněpráce
v celkové výši 12.228,- Kč.
Ve středu 22. března 2017 se konala
53. schůze rady městyse, na které
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o umístění a provozování kontejnerů
na textil, předmětem dodatku je změna
názvu a adresa sídla firmy, rozpočtové
opatření č. R2, a to poskytnutí finančních darů Společnosti přátel Poodří
a společnosti Děcko, o.p.s. Nový Jičín,
pronájem provozovny č. 5 za účelem
provozování cukrářské výrobny, uzavření Příkazní smlouvy č. 01/2017 s Ing.
Lubomírem Novákem - AVONA na zajištění výkonu technického dozoru a autorského dozoru pro stavbu “Rekonstrukce
vodovodu Suchdol nad Odrou – za Nádražím“, dále schválila společenskou
místnost v budově Penzionu Poodří jako
místnost pro konání obřadů a to po dobu
rekonstrukce budovy úřadu městyse.
Rada schválila také Plán účetních odpisů 2017.
Dále rada městyse vzala na vědomí informaci o povinném předškolním vzdělávání, stanovení místa, termínu a doby
pro podání žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2017/2018 a stanovení kritérií pro
přijímání dětí. Na závěr rada městyse
souhlasila jako vlastník budovy na adrese Komenského 323, Suchdol nad Odrou (budova základní školy) s umístěním
sídla spolku Klubíčko Suchdol nad Odrou na uvedené adrese.

12. dubna 2017 proběhla 54. schůze
rady městyse na společném jednání
s Finančním výborem, kdy projednali
čerpání rozpočtu za období leden–
březen 2017 a návrh rozpočtového opatření zastupitelstva městyse č. Z4. Potom
rada městyse jednala samostatně a
schválila prodloužení nájemních smluv
nájemníkům, kteří splňují požadavky
dalšího prodloužení nájmu, rozpočtové
opatření rady městyse č. R3, a to poskytnutí finančních darů příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola, Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště
Kopřivnice a příspěvkové organizaci
Domov Odry a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Hasičským
záchranným sborem MSK, předmětem
smlouvy je převod plovoucího motorového čerpadla pro využití jednotky sboru
dobrovolných hasičů.
Dále rada městyse projednala výsledky
inventarizace
majetku
městyse
k 31.12.2016 a Inventarizační zprávu
hlavní inventarizační komise za rok
2016. Projednala také program 17. zasedání zastupitelstva městyse, které se
bude konat ve středu 26. dubna 2017
v 18 hodin v DKT. Rada městyse byla
seznámena s programem Dne městyse
2017, který se bude konat 26. srpna
2017. Po úmrtí Věry Špinarové, která
měla v rámci dne městyse vystupovat,
bylo potřeba zajistit nový program.
Na závěr starosta informoval radu městyse o postupu rekonstrukce budovy
úřadu městyse a o podané žádosti soukromé osoby o odkoupení pozemků
parc.č. 1035/2 a 1035/3 v majetku městyse, kdy rada městyse doporučila zastupitelstvu městyse ke schválení do
vlastnictví žadatele.
Rada městyse
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UPOZORNĚNÍ
Apelujeme znovu na všechny, aby nevhazovali do WC a odpadů
umyvadel a dřezů materiál, obsahující vlákna – např. vlhčených
ubrousků, hadrů, dámských vložek, provazů a podobně. Tento materiál
způsobuje problémy na čerpadlech v systému kanalizace, kdy se čerpadlo ucpe nebo se vlákna namotají na hřídel a obsluha je nucena
čerpadlo vytáhnout, rozebrat a pracně vyčistit. Je to práce nepříjemná,
čerpadlo je ponořeno do fekálií, ale hlavně práce zbytečná, které by
nebylo potřeba, kdyby lidé dodržovali několik jednoduchých zásad –
viz výše.
Rovněž po zkušenostech z čištění kanalizace upozorňujeme, že do výlevek nepatří ani vody znečištěné silně pískem, popelem apod.
V kombinaci s tuky vytváří tyto látky dokonalé zátky a způsobují
neprůchodnost kanalizačních přípojek, případně stok.
Výše uvedené se týká také majitelů jímek na vyvážení, protože stáčecí
místo na čistírně odpadních vod je rovněž vybaveno čerpadlem.

NOVÁ SLUŽBA – BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Spustili jsme novou službu – možnost úhrady správních a místních poplatků, služeb, nájmů apod. prostřednictvím platebních karet. Terminál je umístěn
v budově úřadu městyse (kancelář č. 1 - pokladna).
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Stejnou službu mohou využívat k úhradě za ubytování hosté Penzionu Poodří,
kde je rovněž umístěn terminál.

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

Mrtvá Olga

Jezerský Nikolaj

Masnica Rudolf

Tomášková Květuše

Vala Josef

Štrbačková Blažena

Kutěj Stanislav

Kunčar František

Červenec Viktor

Bartošíková Dagmar

Randis Jiří

Bartoňová Marta

Bašná Alžběta

Benkeová Vincencia

Urban Jaroslav

Král Josef

Valová Svetlina

Kucová Miroslava

Dohnal Václav

Dostálová Karla

Ridzák Milan

Marčišovský Jan

Himmerová Ludmila

Juchelková Zdenka

Urbanová Stanislava

Kopecká Vlasta
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Vzpomínky
Dne 18. 04. 2017 uplyne 20 let, kdy nás navždy
opustil pan Vojtěch Fusek. Kdo jste jej znali,
věnujte tichou vzpomínku s námi.
Manželka Františka a dcery Jitka
a Lenka s rodinami.

Dne 16. dubna 2017 uplynulo 10 let
ode dne, kdy nás náhle opustil můj manžel
pan Oldřich Miloš Kaňák.
Vzpomíná manželka Vilma s rodinou a s přáteli.

Dne 18. 05. 2017 by se dožila 80 let maminka,
babička a prababička paní Vlasta Strouhalová.
Vzpomínku za celou rodinu věnuje
dcera Vlasta Kukolová.
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Každému z nás se občas stane, že něco
ztratí, v lepším případě nalezne. Z tohoto
důvodu jsme na našich webových stránkách www.suchdol-nad-odrou.cz zřídili novou službu

„ZTRÁTY A NÁLEZY“,
která by měla pomoci těm, kteří cokoliv
ztratili a dát zároveň prostor poctivým spoluobčanům, kteří mohou pomoci v nalezení
ztracených věcí.

Nalezenou věc odevzdejte na úřadě městyse (v případě drobných věcí
můžete využít schránku u vchodu) a my zajistíme zveřejnění na webu.
Obdobně ztracenou věc zveřejníme poté, co nám ji nahlásíte. Podmínky vrácení jsou podrobně popsány v této rubrice na našich webových stránkách,
nebo vám je zodpovíme na tel. čísle 556 770 101, nebo na e-mailu
mestys@suchdol-nad-odrou.cz

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
ukončení hlášení místního rozhlasu
Z důvodu rekonstrukce budovy Městyse Suchdolu nad Odrou bylo přerušeno
vysílání místního rozhlasu po dobu rekonstrukce budovy městyse.
Navrhujeme občanům, aby se přihlásili a zaregistrovali do SMS informačního
kanálu. Tímto způsobem jsou občanům zasílány důležité a aktuální informace. Služba je pro příjemce bezplatná. Bližší informace na telefonním čísle
556 770 101 nebo na emailu mestys@suchdol-nad-odrou.cz
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SMS InfoKanál
Opakovaně upozorňujeme na možnost přihlášení se do SMS Infokanálu, a to
především z důvodu značného omezení hlášení rozhlasu po dobu rekonstrukce budovy úřadu městyse. Jedná se o informační kanál, který je

doplňkem ke stávajícím (místní rozhlas, zpravodaj, vývěsky), a to formou
zasílání SMS zaregistrovaným odběratelům. Zasílány jsou pouze důležité
aktuální informace - například o aktuální poruchách při dodávkách vody,
elektřiny, plynu, svozu odpadů a podobně. Tato služba je pro příjemce
bezplatná, je potřeba se pouze zaregistrovat.
Bližší informace najdete na webu městyse www.suchdol-nad-odrou.cz na
titulní stránce v rubrice "Aktuality". Na titulní stránce najdete také zelené logo
SMS InfoKanálu, kde můžete jednoduše provést registraci, případně ji zrušit
nebo upravit.
Nejedná se o jednorázovou akci, do systému InfoKanálu se můžete přihlásit,
případně odhlásit kdykoli, a to pomocí loga na webu, na tel. 556 770 101,
emailu: mestys@suchdol-nad-odrou.cz nebo osobně v podatelně úřadu.
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Klub kultury a klub seniorů městyse Suchdol nad Odrou zve
na

DEN MATEK
ve čtvrtek 11. května v 16:00 hod do DKT
V programu vystoupí naše děti.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé
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Výsledky koštování 2017
Král slivovice: Josef Polášek
2. Václav Vrzala
3. Michal Kozák
4. Jan Babinčák
5. Pavel Šíma
6. Marta Kocmichová
7.-9. Jan Gola, Eduard Kocmich, Josef Kočíb
10. Viktor Kozák
11.-12. Ivanka Černochová, Josef Menšík
13. Petra Novotná
14.-15. Miroslav Kozáček, Antonín Tomečka
16.-17. Jakub Černoch, Ján Ježko

Král hruškovice: Simona Adámková
2. Josef Kyselý
3. Ludvík Novotný
4. Josef Menšík
5. Pavel Šíma

Král jabkovice: Josef Kyselý
2. Václav Vrzala
3. Ján Ježko
4. Pavel Šíma
5. Josef Menšík
6. Josef Kočíb

Klub seniorů Městyse Suchdol nad Odrou
1. Dne 12. 3. 2017 jsme se aktivně podíleli na průběhu dětského maškarního karnevalu v kulturním domě. Napekli jsme domácí hruškové, tvarohové a makové frgále
a poprvé i muffinky. Všem moc chutnalo.
2. Dne 22. 3. 2017 proběhl 2. ročník v tenise v místní tenisové hale. Kdo se nezúčastnil
turnaje v tenise, ten si mohl zahrát badminton. Škoda, že nepříznivé počasí odradilo
spousty avizovaných zájemců. Koláče a pizza nás nadopovaly k lepším výkonům.
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Ceny pro soutěžící nám věnoval Městys Suchdol nad Odrou a pan Konopásek – obchod Na sýpce, tímto jim moc děkujeme. Všichni sportovci byli šikovní.
Pořadí soutěže:
První místo Polášek Josef a Černochová Iva
Druhé místo Kutěj Stanislav a Brynecká Marcela
Třetí místo Černoch Karel a Reková Zdenka
3. Dne 2. - 4. 5. 2017 jedou senioři autobusem na Slovensko, do Velkého Mederu
– termální koupaliště. Ubytování - Apartmány – u Paxiánů. Odjezd 2. 5. 2017 v 05.30
hod od zastávky kostel a 05.40 hodin od zastávky u obchodního domu. Účastníci se
pojistí sami a nezapomenou občanský průkaz. Ostatní potřebné informace budou sděleny v průběhu cesty.
4. Dne 29. 5. 2017 v 13.00 hodin proběhne tradiční SMAŽENICE na místním fotbalovém hřišti. Vezměte si sebou opět 3ks vajec, lžíci a misku. Samozřejmě dobrou náladu.
5. Dne 26. 6. 2017 v 13.00 hodin se opět sejdeme na místním fotbalovém hřišti na
TVARŮŽKÁCH. Vezměte s sebou své přátele. Čím více nás bude, tím lépe nám bude.
Ničím nestárne člověk rychleji než stálou myšlenkou na to, že stárne. Lichtenberg
Ing. Pleváková Naděžda

Sběr a svoz bioodpadů v roce 2017
Svozové dny:
 svoz bude probíhat 2x týdně, a to pondělí a čtvrtek
 kontejnery by neměly být naplněny dříve než 2 dny před svozem, aby nedocházelo k rozkladu bioodpadů a jeho zápachu
Sběrná místa v Suchdole nad Odrou v roce 2017:
 Kletné: u hřbitova – 1 ks
 Kletné: u bytovek – 1 ks
 Kletné: u rybníku – 1 ks
 Kletné: parkoviště u přehrady – 1 ks
 Lidická: nová zástavba – 2 ks
 Pod Topoly: sběrného místo na komunální odpad – 1ks
 Malá strana: bytovky pod evangelickým kostelem – 1 ks
 Nová ulice: u bytového domu č.p. 34 – 1 ks
 Komenského: dvůr za nákupním střediskem 2 ks
 Komenského: za parkem u DPS – 2 ks
 Komenského: areál „Viladomů“ – 1 ks
 Komenského: parkoviště naproti horního obchodu Jednota – 2 ks
 Komenského: bývalá autobusová zastávka „U Plšků“ – 2 ks
 Záhumení: zahrádky za školou – 2 ks
 Sportovní: vedle sauny – 3 ks
 Sportovní: garáže u bytovek – 1 ks
 Sportovní: křižovatka ul. Sportovní a 1. máje – 1 ks
 Na zahrádkách: u řadových garáží – 3 ks
 Za nádražím: pod pneuservisem – 3 ks
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Co lze ukládat do kontejnerů:
 travní hmota
 plevel
 košťály i celé rostliny
 listí
 hobliny, piliny
 jemné nebo drcené větve
 listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina
 nepoživatelné a nahnilé ovoce
 odpad ze zeleně z domácnosti
Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů na bioodpad vhazovali jen odpad výše uvedený. Je nevhodné odpad vyhazovat biologický odpad v igelitových pytlích, taškách
nebo sáčcích. Po zkušenostech z minulých let a hlavně z předchozího týdne (v období
velikonočních svátků), kdy byl kontejner přemístěn od nákupního střediska až k firmě
PAMET je ZAKÁZÁNO PŘEMÍSŤOVAT KONTEJNERY OD SBĚRNÝCH
MÍST!!! Pokud zjistíme, kdo kontejner přemístil a poškodil, tak opravu uhradí. Věřte,
že opravy kontejnerů není levná záležitost a pokud kontejner nelze opravit, tak městys
kupuje kontejner nový.

Iva Hrabovská, místostarostka

Den bez elektřiny v přírodě
V úterý 4. dubna 2017 proběhla v 6. a 7. třídě výuka poněkud netradičně. Plánovaná odstávka elektřiny v městysi nás nezaskočila. Naopak, vydali jsme se k načerpání vlastní energie do přírody v okolí Hranic na Moravě a lázní Teplic nad Bečvou.
V Hranicích jsme si prohlédli zámek, židovskou synagogu a po krátkém rozchodu na náměstí jsme pokračovali směrem na Hranickou propast. Cestou jsme se
zastavili na vyhlídce Sv. Jana Nepomuka a chvíli jsme pobyli v rozvalinách bývalého
strážního hradu Svrčov. Od propasti (poslední změřený údaj je 404 m) jsme se po
mostě přes řeku Bečvu dostali do lázeňského městečka Teplice nad Bečvou. Zde jsme
se občerstvili a odpočinutí vyrazili po levém břehu Bečvy zpět k domovu. Na náměstní
jsme se zdrželi jen na oběd a pak rychle na nádraží a domů. Zdolaných 15 km bylo cítit
na únavě, ale vydařený výlet a přející počasí v nás zanechalo pěkné zážitky.
Mgr. P. Kudla
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Exkurze ke koním
Protože se děti z oddělení Hvězdiček pilně připravují na letošní westernovou soutěž,
vydaly se ve středu 29. března 2017 na vycházku ke koním. Dozvěděli jsme se, jak se
o koně pečuje, jaké nástroje kůň potřebuje, kolik má zubů a jiné zajímavé věci.

Odvážné děti se mohly na koníkovi i povozit.
Děkujeme a těšíme se na další shledání.
Bc. Martina Hessková
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Co se suchdolským rychtářstvím?
V minulém čísle se objevily dva polemické články k tomuto tématu. Oba postoje mají svou logiku, současná překážka je ale zřetelná: Peníze! Z obou stran zní tentýž tón.
Postoj spolků, které pečují o zdejší dějiny a kulturní dědictví, jsou však založeny na
vážné obavě: Co na naše současné postoje a činy řeknou příští generace? Máme právo takto rozhodovat za generace, které se ještě nenarodily? Máme právo takto uvažovat a rozhodovat za ty, kteří tady budou za 100 let? Zeptejme se našich nejstarších
obyvatel, jestli 90 let je dlouhá doba? Odpoví vám, není. Rychle to uběhlo, a jak se za
tu dobu Suchdol změnil: Zmizely všechny doškové střechy, všechny roubené domy,
blátivé cesty, o technických vymoženostech nemluvím. Za dalších 100 let se budou
lidé marně rozhlížet, čím by život udělali zajímavější. Budou jim stačit pouhé fotografie?
Naskýtají se 3 možnosti: 1) Nechat celou lokalitu nenávratně zaniknout, zastavět
rodinnými domky. 2) Zakonzervovat pro generace příští, které budou mít chuť něco
zde tvořit a ty se určitě se jednou objeví. 3) Vytvořit zajímavý záměr, projekt a postupně jej uskutečňovat.
Domníváme se, že obyvatelé horní části Suchdolu by přijali s povděkem, kdyby
v této části městyse vznikla taktéž zóna odpočinková, kde bude příležitost pro celospolečenské aktivity. Někdejší historické centrum Suchdolu je tou nejlepší příležitostí. Protože většina občanů patrně tápe a neví o čem je řeč, dovolíme si uveřejňovat na pokračování seriál o zdejším rychtářství, jehož nevzhledné torzo stojí pod katolickým kostelem na křižovatce hlavních cest na Moravu a do Slezska.
Seriálové vyprávění o ohrožené památce
1. část: Na počátku bylo rychtářství.
Nejstarší, a proto i nejpamátnější budova, která po staletí reprezentovala suverenitu
obce, je naše rychtářství. Měla totéž poslání jako zámek ve Fulneku, nebo zámek v
Kuníně. Sídlil zde zástupce vrchnosti, který byl její prodlouženou rukou. Tady se odehrávaly všechny slavnostní okamžiky i tragédie v dobách válečných.
Vznik rychtářství je spojen se založením obce. Dá se předpokládat, že k této události došlo někdy kolem r. 1250. Největším sídlištěm na levém břehu Odry, patřící ke
Knížectví opavskému, bylo v té době opevněné město a hrad Fulnek. Fulnecké panství
vlastnili Lichtemburkové. Odsud patrně vycházely impulzy k zakládání obcí v jeho okolí. Ten, komu byl svěřen nelehký a nákladný úkol založit novou ves, musel být organizačně zdatný a musel mít dostatečný kapitál. Ten se zpravidla stal i pozdějším rychtářem. Jméno suchdolského lokátora se nám bohužel nedochovalo. Páteří obce byl potok, zdroj pitné a užitkové vody. Parcelace všech použitelných pozemků mezi bažinatým Poodřím a kamenitými svahy Kletné, bylo třeba zadat geometrům k rozměření
stejných lánů polí. Ale najít schopné hospodáře pro jednotlivé lány, byl úkol nejtěžší.
Málokterý majitel panství na Moravě dovolil, aby mu odešly pracovní síly. Proto byli
osadníci verbováni až z více zalidněného Německa. Morava se právě vzpamatovávala
z pustošivého nájezdu Tatarů r. 1241 a Kumánů 1253. Suchdol od počátku byl obcí
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velikou, měl 44 lánů, tedy 44 sedláků (22+22), což je asi o třetinu více než v okolních
obcích. Tento počet se po staletí nesměl měnit kvůli odvádění daní.
Rychtář si vybral nejlepší pozemek, a to hned dva lány. Polnosti suchdolského
rychtáře začínaly v obci u potoka a táhly se vpravo podél cesty do Mankovic až
k potoku za Samotou. Byl také obdařen několika privilegii, z nichž nejběžnější bývalo
právo vlastnit hostinec. Suchdolský rychtář měl rychtářství dědičné, což samo o sobě
byla veliká výsada. Byl zproštěn robotních povinností a naopak měl čtyři sedláky, povinné mu robotou. Měl také soudní pravomoc. Veškeré pře v obci soudil a bral také třetinový, peněžní podíl z pokut. Jak jsme si už řekli, Suchdol patřil v té době pod panství
Fulnecké. Tam také byla odváděna část výnosů z půdy od sedláků. Tato nepříjemná,
ale finančně výhodná povinnost byla taktéž povinností rychtářovou. Někteří rychtáři
měli také povinnost v době válečné poslat několik zbrojnošů pěších, nebo jízdních, vyzbrojených na jeho náklady. V dobách válečných pak musel protahujícím vojskům
opatřovat výpalné, tedy proviant a krmivo pro koně. Je znám případ suchdolského
rychtáře Jana Teltschika, kterému Švédské vojsko, když odmítal zaplatit výpalné, rozžhavenou podkovou vypálili obě oči. Tato ukrutnost se stala někde před rychtářstvím
za třicetileté války. Funkci rychtáře však zastával dál,(1642-88) dožil se 61 let, pohřben
je v rychtářských hrobech na dnešním katolickém hřbitově.
D. Říčan
pokračování příště

Ilustrační obrázek – zakládání vsi: V levo majitel panství předává lokační listinu
budoucímu rychtáři, novoosadníci klučí pozemky pro pole a staví domy.
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Otázka: Kterým typem vsi je Suchdol n.O.?
Odpověď: Lesní lánová ves, proto Suchdol nikdy nevyhořel celý i při tehdejších častých požárech,
na rozdíl od jiných typů vsí.

Daniel Říčan

Klíče a kliky pro muzeum
Muzeum Moravských bratří prosí čtenáře Suchdolského zpravodaje, zda by
mohli darovat muzeu staré nepotřebné klíče od zámků od dveří. Obyčejné,
dozické, skříňové s dírkou i bez dírky, truhlové, v podstatě jakékoliv. Staré kliky železné a mosazné.
Darované předměty lze kdykoliv vhodit do poštovní schránky ve vratech, nebo
předat osobně správcové muzea. Děkujeme.

Daniel Říčan
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Další rekord ultramaratonce do České knihy rekordů
Přestože traťový dělník a ultramaratónec – rekordman Karel Ligocki ze
Suchdolu nad Odrou v loňskem roce oslavil svoje šedesátiny, ani ho nenapadlo, aby
se spokojil se sportovním důchodem. V lednu 2017 prodělané dvě operace mu sice
letos znemožnily poprat se s mnohahodinovými vytrvalostními rekordy typu 12 - 24 hodin na bruslích či ultramaratónského trojboje (brusle, In Line brusle, běh) a ultrapětiboje
(brusle,
In
Line
brusle,
cyklistika,
plavání
a
běh),
které v minulosti absolvoval, a proto se zaměřil na překonání sice časově
kratšího, nicméně stejně fyzicky náročného rekordu.
Tím bylo překonání svého vlastního rekordu 100 kilometrů na ledě, který
utvořil 21. února 2014 na zimním stadiónu v Bohumíně. Tento, již minulý rekord zapsaný v České knize rekordů měl hodnotu 4:45:08 hod.
V přípravě na letošní nový rekord, kromě klasických běhu na suchu a suchého tréninku
ve sportovních areálech, Karel Ligocki na všech dostupných zimních plochách v Ostravě a Novým Jičíně najezdil na bruslích více než 100 hodin. Všechny tyto tréninkové
hodiny pak zúročil na novojičínském zimním stadiónu, kdy utvořil další rekord
do České knihy rekordů.
Ke svému pokusu Karel Ligocki odstartoval ve čtvrtek 30. března 2017 přesně v 8:00
hod. K tomu, aby ujel 100 kilometrů, musel zdolat 730 kol po 137 metrech.
Tréninkové časy nasvědčovaly, že Karel má našlápnuto a pokus o rekord by mohl být
úspěšný. Samotný průběh pokusu však nebyl tak jednoznačný jak by se zdálo.
V prvních třech hodinách si Karel, podle pokynů svého trenéra Jana Kopery, sice utvořil mírný náskok, ale ten však v průběhu čtvrté hodiny zcela ztratil. V následujících zbývajících minutách a kolech to pak bylo kolo za kolem vyjde - nevyjde. V samotném závěru pokusu o rekord, kdy už, už se zdálo, že Karel Ligocki na rekord nedosáhne, dostal Karel od svého trenéra, který se stopkami v ruce propočítával čas jednotlivých posledních kol, pokyn „Na smrťáka.“ To znamená „Jeď na doraz.“
Na tento pokyn sáhl Karel až na dno svých sil a s vůli jen jemu vlastní se snažil udržet
stanovené rekordní tempo posledních kol. To se mu za mohutného
povzbuzování malých hokejistek z Brna, party spolupracovníků a dalších
Karlových příznivců podařilo a dojel do cíle v novém českém rekordu 100 km na bruslích na čas.
Tento nový, v pořadí již 17. Karlův rekord do České knihy rekordů, má
nyní hodnotu 4:44:37hod.
Karel Ligocki tak svůj vlastní stávající bohumínský rekord z roku 2014 překonal o 31
vteřin.
Jan Kopera
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foto: Josef Křesina

ZE SPOLKOVÉ ČINNOSTI WESTERN KLUBU

18. 3. 2017 - Josefovský country bál
Ahoj kamarádi a příznivci Western klubu a jeho akcí.
Jaro s námi laškuje, teplo ne a ne přijít, ale potkalo nás přece jen něco
příjemného – Josefovský country bál 2017 v Suchdole nad Odrou. Příprava a výzdoba
sálu, příprava jídla, pití, tomboly, sedm krátkých slov ale spousta práce kolem toho.
Dobrá parta ale všechno hravě zvládne. A přicházejí první účastníci Country bálu, vítání mezi kamarády, všichni přicházejí viditelně v dobré náladě, asi si to dnes pořádně
užijeme.
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Něco jsme předem tušili, že bude velká návštěvnost, a opravdu, bylo "narváno". Ničemu to ale nevadilo, všichni se vešli. Kapela Cizinci, kterou pro nás zajistil člen Klubu
přátel WK, hrála neodolatelné country hity, takže parket byl pořád plný tanečníků. Přijeli kamarádi až ze Slovenska, Vsetína, Rožnova, Opavy, Frenštátu, dokonce
i z Brna a Prahy a na otázku, jak to, že vážili takovou dlouhou cestu, odpovídali, že
Suchdolský country bál je jednou z nejlepších akcí v širokém okolí. Což nás samozřejmě potěšilo :-)
O dobrou náladu se po celý večer staral moderátor Luki Lukeš, svým
vystoupením program obohatila taneční skupina Coloredo, Westernová
valašská kavalérie - mistr České republiky v ovládání jednoho i dvou bičů a mistr ČR v
hodu sekerou Dušan,,Mac Gyver" Dvořák a vrcholem večera byla ohňová show Kláry
„Miss Catalyny" Strakové. Zásluhu na tom, že se všichni výborně bavili, mají i naši
sponzoři, kteří nám pomohli s programem a bohatou tombolou. Výtěžek tomboly bude
věnován na WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN, který se uskuteční v sobotu 17. 6. 2017 od
14 hodin, na ceny VIII. Ročníku celorepublikové dětské výtvarné soutěže Western a
Koně očima dětí na téma „PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU“ a na vybavení saloonu na Malé skále.

8. 4. 2017 - Česko uklízelo a Western klub se zapojil
Počasí nám nepřálo a celé dopoledne propršelo, ale i tak se nás dost sešlo.
Uklidili jsme okolí a les kolem přehrady Kletné a prostory kolem cesty
od rozhledny Pohoř až po Malou skálu. Nasbírali jsme spoustu pytlů
pohozeného odpadu, nejvíce petky, alobaly z letních grilovaček, rozbité lahve, železný
šrot, pneumatiky, boty a spousty papírů, špačků cigaret, papírových kapesníků atd.
Děkujeme všem kamarádům, kteří se akce zúčastnili.
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Kromě pravidelné činnosti dle kalendáře akcí Western klub nadále
rekonstruuje objekt Kletné 100 na Malé skále.
Máme hotové obložení, instalované okenice, pokládáme podlahu a upravujeme okolí
objektu. Následovat budou opravy a rekonstrukce ve starém objektu bývalého kiosku.

WESTERN KLUB VÁS ZVE
DO AREÁLU MALÁ SKÁLA KLETNÉ
v SOBOTU 29. 4. 2017 od 11.00 na 7. JARNÍ VYJÍŽĎKU - otevření jezdecké sezony
s W clubem - proběhne výuka hodu nožem a sekerou pro všechny účastníky
a návštěvníky.
Zároveň bude WESTERNOVÁ BURZA „Prodej, co nepotřebuješ - kup, co se ti hodí“.
K tanci a poslechu bude od 17 hodin hrát RICHARD S PŘÁTELI ve stylu Country.
Srdečně vás zve Western klub.
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Dne 30. března 2017 byla vyhlášena
1. Výzva MAS Regionu Poodří OP Životního prostředí
– „Výsadba dřevin“.
Místem realizace je územní působnost MAS Regionu Poodří,
z.s., konkrétně území CHKO Poodří
– katastrální území obcí:
Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kunín, Mankovice, Petřvald,
Pustějov, Studénka, Suchdol nad Odrou,
Šenov u Nového Jičína, Vražné.
Datum vyhlášení výzvy MAS: 30. 03. 2017,
Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 15. 06. 2017
do 16,00 hodin,
Finanční alokace výzvy
(maximální celková dotace z prostředků EU): 9 521 440,- Kč.
Bližší informace na www.mas.regionpoodri.cz,
odkaz na výzvu č. 1
29

CHARITA ODRY
Ošetřovatelská služba a mobilní hospic v domácím prostředí
Charita Odry poskytuje ošetřovatelskou službu klientům v jejich vlastním sociálním
prostředí na základě indikace praktického lékaře pro dospělé, registrujícího lékaře pro
děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Nárok na poskytování domácí péče
má každý občan České republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového
zdravotního stavu a stavu vlastního sociálního prostředí klienta rozhodne o poskytování domácí péče.
Ošetřovatelská služba je poskytována v regionech Oder, Fulneku a Suchdolu nad Odrou.

Poskytujeme

péči

nejen

seniorům,

ale

i

chronicky

nemocným,

lidem

s nevyléčitelnou chorobou a umírajícím v domácím prostředí, nebo v rodinách svých
nejbližších.
Je vědecky dokázáno, že nemocní ošetřováni doma, se rychleji a lépe zotavují, více
se snaží zapojit do dění v rodině a navrátit se ke svým původním činnostem a zvýšit si
soběstačnost. Někdy tato služba může umožnit klientovi zkrácení pobytu v nemocnici
či jiném lékařském zařízení na minimum, pokud je možné prožít doléčení klienta v
domácím prostředí, v okruhu své rodiny. To přináší velkou úlevu jak klientovi, tak i rodinným příslušníkům. Snažíme se klientům pomáhat zvládnout složitou životní situaci s
využitím všech dostupných moderních ošetřovatelských postupů a co nejvíce prodloužit dobu, kdy mohou být v domácím prostředí. Běžným důvodem k hospitalizaci u preterminálních stavů bývá nedostatečná výživa a dehydratace. Pomalu se daří zahánět
mýtus, že infuzní terapie patří na nemocniční lůžko, což není pravda. Infuzní terapie se
dá velmi dobře provádět v domácím prostředí, navíc čas, který infuzní terapie vyžaduje, se dá velmi dobře využít k psychické podpoře klienta a jeho rodiny.
Našim cílem je pomoci klientovi a jeho rodině dosáhnout tělesného, duševního a sociálního zdraví a pohody v souladu s jeho sociálním prostředím, udržet a zvyšovat
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soběstačnost klienta v běžných denních činnostech, zajišťovat dodržování léčebného
režimu a snižovat negativní vliv onemocnění na celkový zdravotní a duševní stav klienta a rodiny, zachovat kvalitu života a umožnit klientům v terminální fázi života umírat
v kruhu svých blízkých a ve svém domácím prostředí.
Naše organizace má podepsané smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami (VZP,
RBP, OZP, VOZP, ČPZP, ZP MVČR) a poskytovaná ošetřovatelská péče se hradí
z fondu veřejného zdravotního pojištění daného klienta. Komplexní ošetřovatelskou
péči poskytují zkušené, odborně kvalifikované, registrované všeobecné sestry, které
své znalosti a dovednosti neustále zvyšují v rámci celoživotního vzdělávání.
Naše služby neustále rozšiřujeme a vylepšujeme tak, abychom poskytovali komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a paliativní péči na vysoké úrovni za spolupráce
sociálních služeb a půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Odry (invalidní vozík,
elektrická polohovací postel, pokojové WC).
Kontakt:
Renata Sedláková, vedoucí zdravotního úseku
Telefonní kontakt: 556 731 947, mobil: 737 805 304
email: renata.sedlakova@odry.charita.cz
www stránky: http://odry.charita.cz/
Hranická 162/36, 742 35 Odry
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Denní stacionář pro seniory Odry
Mnoho lidí se nás ptá, co to vlastně ten stacionář je a právě na tuto otázku Vám
v tomto článku přinášíme několik základních odpovědí a přiblížení jeho činnosti.

Co je STACIONÁŘ?
Stacionář je zařízení pro krátkodobý pobyt se zajištěnou odbornou péčí.
Charita Odry začala provozovat Denní stacionář pro seniory 1. prosince 2014. Ke
konci roku 2015 jsme se přestěhovali do současné nové budovy Denního stacionáře,
kterou nechalo na základě získané dotace postavit město Odry. Naše služba se nachází ve výše uvedené budově v I. patře na adrese: Hranická 1110/32, Odry 742 35.
Kontakt na vedoucí denního stacionáře je p. Michaela Tomášková, mobil.:732 472 855,
e-mail: michaela.tomaskova@odry.charita.cz
Provozní doba: všední dny od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hod

Pro koho je tato služba určena?
Služba je určena osobám od 27 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se v DS poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Co nabízíme?


Profesionální přístup ze strany odborného personálu.



Aktivní trávení volného času ve společnosti vrstevníků.



Pestrý program.



Pomoc při zvládání běžných činností.
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Individuální přístup ke každému uživateli služby.



Pomoc pečujícím.



Fakultativní služby (duchovní a pastorační podpora, doprava uživatelů, pravidelná návštěva profesionální masérky).

Každý potenciální uživatel má možnost využít tří návštěv zařízení zdarma, aby zjistil, zda je tato služba pro něj vhodná.

Jak probíhá den v denním stacionáři?
Každý den začínáme pohybovými aktivitami na židlích, ke cvičení využíváme různé
pomůcky (šátky, overbally…). Po cvičení trénujeme paměť dle individuálních potřeb
našich uživatelů. Dopoledne trávíme při různých činnostech (tvoření, muzikoterapie,
procházky, návštěvy výstav…). Odpoledne se nese v odpočinkovém duchu (kinokavárna, stolní hry, předčítání…).
V průběhu roku pořádáme besídky, oslavy narozenin uživatelů, ples, dvakrát ročně
jezdíme na celodenní výlety, v létě grilujeme.

Příběh z naší praxe.
Na podzim loňského roku se na naši službu obrátila pečující rodina s žádostí, zda
by byl stacionář vhodný pro jejich maminku, která je po mozkové příhodě a trpí Alzheimerovou demencí. Uživatelka v našem zařízení strávila tři dny na zkoušku, potřebovali
jsme zjistit, které dny ji budou vyhovovat (jak bude reagovat na dané skupinky stávajících uživatelů). Dohodli jsme se na dvou dnech v týdnu. Uživatelka byla ze začátku
nedůvěřivá, měla obavy z nového prostředí a nové situace, špatně komunikovala, byla
na ni dobře pozorovatelná nervozita. V současné době se na návštěvy do DS velice
těší, zvykla si na nové lidi kolem sebe, aktivně se zapojuje do denního programu.
Ve stacionáři jsme velmi rády za zpětnou vazbu od pečující rodiny, která nám sděluje své zkušenosti a postřehy, které pozorují u své maminky. Uživatelka se zklidnila i
doma, více s rodinou komunikuje a těší se na dny, které má v denním stacionáři strávit.

33

V případě zájmu o navštěvování denního stacionáře nebo pro jakékoli další informace
a dotazy ohledně naší činnosti nás neváhejte kontaktovat.

vedoucí denního stacionáře, Michaela Tomášková, DiS.
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FYZIOTERAPIE
MASÁŽE a BAŇKOVÁNÍ
Suchdol n. O., Komenského 65
(asi 150 m od žel. podjezdu)

Provozní doba:
Úterý - od 14 – 17.30h
Filip Rek – tel. č.: 601 325 568
Čtvrtek (sudý týden) – od 14 – 17.30h
Milan Rek – tel. č.: 724 003 280

Firma Dřevo-uhlí Jerlochovice oznamuje, že právě
probíhají jarní slevy. Nakupte hnědé uhlí, černé uhlí
a brikety za akční ceny. Uhlí je skladováno v kryté
hale. Zvýhodněná doprava zajištěna, možnost
složení dopravníkovým pásem přímo do sklepa.
NOVINKA:
prodej pytlovaného uhlí.
Těšíme se na vaše zavolání
po-pá od 8 do 15.30
na tel. čísle 737 089 812
35
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www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

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

Starosta
Místostarostka
Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Helena Richtáriková

Matrika
Czech POINT

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

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

Finanční odbor – vedoucí
Správa bytů a pokladna
Hlavní účetní

556 770 107

graclik@suchdol-nad-odrou.cz

Petr Bartošík

556 770 104

bartosik@suchdol-nad-odrou.cz

Klub kultury

Miloslava Klichová

Penzion Poodří + sauna a vířivka

Marie Parmová

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

556 736 317
724 389 270
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
702 020 302

cov@suchdol-nad-odrou.cz

Dům s pečovatelskou službou

Libuše Pazderová

733 335 331

Muzeum

Kamila Jasaňová
Zdeňka Gajdošová

605 113 310
724 389 269

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Provozní doba muzea
Út - So
Ne

10:00 – 12:00

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

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

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

Po
Čt

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny stavebního úřadu
Po, Út
St, Čt

pracoviště Kunín
pracoviště Suchdol nad Odrou

Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být přítomni z důvodu plnění pracovních úkolů mimo
budovu.
Suchdolský zpravodaj, měsíčník
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
Redakční rada: Richard Ehler, Iva Hrabovská, Kateřina Kollerová
č. 4/2017 vydáno 25. dubna 2017 nákladem 1050 výtisků
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