Deště, které přišly koncem dubna, naplnily kletenskou přehradu a umožnily tak vyzkoušet poprvé od rekonstrukce bezpečnostní přepad.

Kalendárium městyse
19.04.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

19.04.

Vrátilo se zimní počasí, napadl sníh.

20.04.

V sídle společností ASOMPO, provozující skládku odpadu v Životicích u N. Jičína a jejímž akcionářem je i městys, se konalo setkání zástupců akcionářů u příležitosti Dne Země a 25. výročí založení.

25.04.

Opraveno uchycení zvonu na kletenské kapli Sv. Františka, která je v majetku
městyse.

26.04.

Jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří na zámku v Bartošovicích.

26.04.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

26.04.

Jednání se zástupcem společnosti, dodávající pasporty, ve věci nového pasportu komunikací, případně dalších pasportů. Starý pasport komunikací je z roku
2001 a postupem času zastaral.

26.04.

Konalo se zasedání zastupitelstva městyse.

27.04.

Na zámku v Bartošovicích se konal seminář „Rozpočtové hospodaření ÚSC“,
jehož se zúčastnili i zástupci městyse.

27.04

Uskutečnila se valná hromada honebního společenstva.

28.04.

Po vytrvalých deších stouply hladiny vodních toků včetně Suchdolského potoka.
Poprvé od rekonstrukce hráze se naplnila přehrada a voda začala přetékat
bezpečnostním přepadem. Ačkoli nastal I. stupeň povodňové aktivity, nedošlo
nikde v městysi k vylití potoka z břehů. Poděkování patří pracovníkům městyse,
zajišťujícím čistotu na česlích, a také Karlu Černochovi a Lukáši Rekovi, kteří
odstranili v podvečer naplaveniny bagrem.

28.04.

V domě kultury vystoupil se svým pořadem známý bavič Zdeněk Izer.

30.04.

Pracovní poměr dosavadních pracovníků na veřejně prospěšné práce dnešním
dnem skončil, děkujeme za vykonanou práci ve prospěch městyse.

01.05.

Suchdolem projel historický vlak vedený parní lokomotivou, jízda se konala u
příležitosti 170. výročí Severní dráhy císaře Ferdinanda.

02.05.

Nástup nových pracovníků městyse na veřejně prospěšné práce.

03.05.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

03.05.

Účast starosty na workshopu Ministerstva financí pro starosty Řízení a kontrola
veřejných financí na krajském úřadě v souvislosti s připravovaným novým zákonem.

03.05.

Konala se schůze rady městyse.
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04.05.

Účast vedoucí FO na workshopu MF, tentokrát pro odborné pracovníky úřadů.

04.05.

Konzultace aktuálních právních problémů s právníkem, poskytujícím městysi
služby.

05.05.

Představitelé městyse položily kytice k památníkům umučených vězňů
z transportu smrti na nádraží a na katolickém hřbitově a u pomníku padlých hrdinů. Tímto způsobem jsme si připomněli 72. výročí konce II. světové války a
osvobození Suchdolu.

05.-07.05. Mladí hasiči se za doprovodu vedoucích zúčastnili soutěže v hasičském sportu, kterou pořádali jejich kamarádi z partnerského města Herrnhutu.
10.05.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

11.05.

Po dlouhých byrokratických peripetiích byl propojen plyn do nových řadů na ulici
Záhumení a Čsl. armády.

12.05.

V kulturním domě se konala oslava nadcházejícího svátku matek. Před „nabitým“ sálem vystoupily děti z naší mateřské školy.

13.05.

V Bartošovicích se v rámci Otevírání Poodří uskutečnilo regionální kolo klání o
krále pooderské pálenky, kterého se zúčastnili vítězové místních kol jednotlivých obcí. Suchdol zaznamenal dvojitý úspěch, jak dokládá příspěvek na jiném
místě Zpravodaje.

15.05.

V budově ZŠ zasedala školská rada naší základní školy.

Rada městyse informuje
55. schůze rady městyse se konala ve středu 3. 5.2017, na které rada schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří
splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu. Poté se zabývala hospodařením
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, kdy schválila účetní
závěrku za rok 2016, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a plán
účetních odpisů majetku za rok 2017, neschválila převod trvale nepotřebného a
vyřazený majetku do majetku městyse a souhlasila se zapojením příspěvkové
organizace do projektu kraje „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“.
Dále se zabývala rozpočtovým opatřením, kdy schválila přijetí neinvestiční dotace na financování projektu PROinkluzi pro základní školu a mateřskou školu
Suchdol nad Odrou a schválila poskytnutí finančních darů (1x Linka bezpečí
5000,- Kč, 1x sportovní činnost 2000,- Kč) .
Potom rada městyse schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti, jedná se o zařízení distribuční

3

soustavy, zemní kabelová přípojka na pozemku parc.č. 17/1 v k.ú. Suchdol nad
Odrou v majetku městyse.
Rada městyse

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).
Stejnou službu mohou využívat k úhradě za ubytování hosté Penzionu Poodří,
kde je rovněž umístěn terminál.

M ě s t y s S u c h d o l n a d O d r o u,
Komenského 318, PSČ 742 01 tel: 556 770 109, fax: 556 770 105
e-mail: mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www: suchdol-nad-odrou.cz
bankovní spojení: 1765624389/0800
IČ: 00298450

OZNÁMENÍ
POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ KE SPLAŠKOVÉ
KANALIZACI
Ve dnech 12. - 16. 6. 2017 Vás navštíví zaměstnanec Městyse Suchdol nad Odrou, který
bude provádět opis stavu vodoměru pro účely fakturace stočného za 2. čtvrtletí 2017.
Poštová Jana

V Suchdole nad Odrou
Dne: 15. 5. 2017
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Kotlíkové dotace

Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a
zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových cest.
Telefon: 595 622 355 nebo e-mail: kotliky@msk.cz
http://lokalni-topeniste.msk.cz

Podrobné informace jsou uveřejněny rovněž na webu
městyse.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje
občanům, kteří v měsíci květnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje
pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kopecká Zdenka

Dýčková Anna

Brynecká Anna

Černochová Ivanka

Klichová Helena

Seibertová Květoslava

Konopásek Jaroslav

Obadalová Zdeňka

Masnicová Angela

Irgl Vladimír

Horváthová Angela

Fojtů Jaromír

Kuc Miroslav

Uhlíř Miloslav

Juchelka Alexandr

Černochová Ludmila

Šulgan Štefan

Kovář Bohuslav

Maňáková Zdeňka

Kutěj Stanislav

Tomečková Marie

Dančák Edvard

Látalová Anna

Mikan Miroslav

Říčan Gustav

Reková Božena

Korčáková Zdenka

Mikanová Bohumila

Pagáč Jiří

Drdová Anna

Holčáková Miluše

Ondračka Milan

Barvík Kamil

Opělová Marta

Kukol Karel
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Výsledky z 16. ročníku pooderského koštování,
které proběhlo v sobotu 13. května 2017 na zámku v Bartošovicích.
Celkem bylo dodáno 33 vzorků. Z kategorie jabkovice 12 vz., hruškovice 8 vz., slivovice
13 vz.
Výherci za jabkovici:
1. Místo Jiří Šajtar, Mošnov 49
2. Místo Josef Kyselý, Suchdol nad Odrou 300
3. Místo Miroslava Turková, Kunín 298
Výherci za hruškovici:
1. Místo Jiří Šubčík, Hladké Životice 164
2. Místo Arnošt Šajtar, Albrechtičky 110
3. Místo Simona Adámková, Suchdol nad Odrou 284
Výherci za slivovici:
1.
2.
3.

Místo
Místo
Místo

Karel Jakeš, Hladké Životice 100
Ondřej Polášek, Mošnov 171
Jiřina Sedláčková, Bartošovice 393

Výhercům gratulujeme!
Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci a těšíme se na další ročník v příštím roce.
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V měsíci červenci proběhne v DKT
renovace parket.
Klub kultury bude pro veškeré akce uzavřen.

Prázdninová brigáda pro studenty léto 2017
Městys Suchdol nad Odrou nabízí na období letních prázdnin brigádu pro studenty.
Pracovní náplň:
pomocné údržbářské práce na majetku městyse, péče o veřejná prostranství,
úklidové a pomocné práce v objektech městyse, pořadatelská služba při akcích
pořádaných městysem
Termíny brigád:
10. 7. – 21. 7. 2017 – dva pracovní týdny
24. 7. – 11. 8. 2017 – tři pracovní týdny
14. 8. – 31. 8. 2017 – tři pracovní týdny
Mzdové podmínky: 66 Kč/hod.
Požadavky: věk min. 15 let, ukončená základní školní docházka, zdravotní
způsobilost (nutno doložit lékařským potvrzením před nástupem, prohlídku hradí zaměstnavatel).
Kontaktní osoba:
Ing. Richard Ehler starosta., tel. 556 770 102
Helena Richtáriková, tel. 556 770 101

Je nutné počítat se zdravotní prohlídkou u lékaře před nástupem na brigádu. Počet pracovních míst je omezen. Při větším
počtu žadatelů přistoupíme k losování. Zájemci, přihlaste se
do pátku 9. června 2017.
8
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KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE OTEVÍRÁ SVÉ
BRÁNY – NOC KOSTELŮ 2017
Dne 9. června 2017 se již tradičně v rámci mezinárodní akce Noc kostelů zpřístupní
prostory kostela Nejsvětější Trojice v Suchdole nad Odrou. Večerní atmosféra nabídne
možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a duchovního zážitku.

PROGRAM NOCI KOSTELŮ
18:00 - mše svatá
19:00 - barokní hudba proložená četbou Písma Svatého
20:00 - meditace, ztišení za svitu svíček
22:00 - adorace s knězem
23:00 – ukončení
Po celou dobu konání Noci kostelů máte možnost
a výrobky z ateliéru Artis-art p. Ing. Grešákové Kotalové.

zhlédnout

předměty

Přijďte prožít tyto chvíle s námi.
Těšíme se na Vás.
Římskokatolická farnost

Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou a Českobratrská církev evangelická
Vás srdečně zvou
na
LETNÍ KONCERT KE DNI HUDBY

17. 6. 2017 v 17:00 hodin
Evangelický kostel v Suchdole nad Odrou

Účinkují: Dětský pěvecký sbor Skřivánek Suchdol nad Odrou
Přípravná oddělení Vrabčáci a Sedmikráska
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10. ročník cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnala 2017
První červencová sobota s datem 1. 7. 2017 bude v Suchdole nad Odrou
opět patřit cyklistům. Letos se bude konat jubilejní 10. ročník cyklistického
závodu Memoriál Aloise Dohnala v rámci Force – Slezského poháru amatérských cyklistů. Pro letošním závod jsou připraveny změny v místě startu,
který proběhne u přehrady na Kletné a cílem cyklisté projedou u rozhledny
v obci Pohoř.
Závod se pojede na okruhu přehrada Kletné, Suchdol nad Odrou, Mankovice, Hynčice, Veselí, Odry, Pohoř a zpět přehrada Kletné, a to celkem třikrát.
Zveme všechny příznivce cyklistiky na krásnou sportovní podívanou
Mapa a profil okruhu:
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Po stopách divokého západu

I v letošním roce se děti z mateřské školy z oddělení Hvězdiček zúčastní
celorepublikové dětské výtvarné soutěže Western a koně očima dětí.
Společně jsme vyrobili parní lokomotivu, kde se sveze skoro celá třída šerifů
a šerifek.
Držte nám palce, abychom i letos obhájili loňské umístění a třeba
i o stupínek výše.
Bc. Martina Hessková, Bc. Dominika Jarošová
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1.skautskýoddílSuchdolnadOdrou www.suchdolsky.skauting.cz
Scházíme se každý pátek do 16:00 do 18:00 v klubovně
na Sokoláku (kromě prázdnin a svátků)
Ivančena
Každoroční výstup k mohyla Ivančena se uskutečnil v sobotu 22. dubna. Vyrazili jsme
ráno vlakem ze Suchdolu nad Odrou přes Ostravu - Svinov do Frýdlantu nad Ostravicí.
Ve Frýdlantu nás přivítal chladnější vítr, ke kterému se později, když jsme šli přes Malenovice, přidal mírný déšť. Na prvním kopci déšť vystřídaly maličké kroupy a cesta již byla
pokrytá sněhem. Téměř u cíle přišla krátká chumelenice. Jelikož jsme dorazili
akorát na polední nástup, nebylo se kam
hnout. Mohyla v minulém roce prošla
rozsáhlou rekonstrukcí a letos jsme ji poprvé mohli vidět v celé své kráse. Bohužel byla značně zasněžená, takže toho
k vidění nebylo zase tolik. Jakmile se davy daly do pohybu, položili jsme kámen a
pomalu se vraceli zpátky. Při zpáteční
cestě na nás z oblohy svítilo slunce a počasí se umoudřilo. Jakmile jsme se dostali přes rozbředlý sníh, byla zpáteční
cesta příjemná. Domů jsme se vrátili po páté hodině.
Mohyla
Slovo dalo slovo a v neděli 30. dubna jsme se sešli na Mohyle, na Slibové skalce, kousek od Pohoře. Našim cílem bylo upravit Mohylu, postavenou v roce 1996 na památku
popraveným skautům R. Olšovskému a B. Strnadlovi. Sešli jsem se my skauti a Jestřábi
– strážci
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Slibové skalky. Vrcholek Mohyly jsme zpevnili a připravili místo pro pokládku nových
kamenů. Upravili jsme také okolí Mohyly a Slibové skalky. Práce však ještě nejsou u
konce. Kromě započatých prací je v plánu umístit u Mohyly a Slibové skalky informační
tabule, aby návštěvníci věděli, na jaké místo dorazili. I když se nás nesešlo mnoho, práce se dařila a všem patří velké díky!
Svojsíkův závod Albrechtičky
V sobotu 6. května se naše skautská družina zúčastnila okresního kola Svojsíkova závodu v Albrechtičkách. Cílem závodu je ověření znalostí a dovedností a také setkání
skautů (11-15 let). Celkem se závodu zúčastnilo 29 hlídek. Závodilo se zvlášť
v chlapecké a dívčí kategorii. Na závodníky čekalo 8 stanovišť s nejrůznějšími úkoly:
hledání spojů a informací, zdravověda, týmová spolupráce, fyzická zdatnost aj. Kromě
samotného závodu měla každá
družina za úkol vyrobit a donést
prezentaci o své družině a obci,
ve které bydlí na minimálně osmi
listech A4. Naše hlídka se umístila na pěkném 11. místě. Mile
nás překvapilo, že družina, která
spolu funguje jen několik málo
měsíců a s jedním náhradníkem,
dokázala vybojovat pěkných 169
bodů. Hlídce gratulujeme.
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DĚTSKÝ WESTERN KLUB NA MALÉ SKÁLE
Po delší odmlce z důvodu rekonstrukce areálu Malá skála
jsme se opět sešli.
Tvořili jsme i s pomocí rodičů masky na výrobu indiánky
v životní velikosti. Tak držte palce, ať se dílo povede. Děti
byly moc šikovné, teď už jen zbývá počkat, až masky zatvrdnou.
Moc jsme si to užili a těšíme se na další setkání, které proběhne v neděli 28.5.2017 od
10 do 12 hod. Tímto zveme další děti, které by měly zájem, aby přišly mezi nás.
Za Dětský western klub Sylva Vašková

POZVÁNKY na akce WESTERN KLUBU
SOBOTA 10. 6. 2017 - od 20 hod.

VZPOMÍNKA NA KOVBOJE
Promítaní historických DVD - areál MALÁ SKÁLA - KLETNÉ

SOBOTA 17. 6. 2017 od 14 hodin

WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN
Výstava s vyhodnocením VIII. ročníku celorepublikové dětské výtvarné soutěže Western
a Koně očima dětí na téma „PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU“

„ Zábavně-soutěžní westernové odpoledne pro děti –
Indiánskou stezkou III“ - Dům kultury Suchdol nad Odrou
7. ROČNÍK - SUCHDOLSKÝ COUNTRY FEST
- vzpomínka na Michala Tučného
PÁTEK 7. 7. 2017 od 19 do 02.00 hodin - Country zábava (5 kapel)
SOBOTA 8. 7. 2017 od 11 do 02.00 hodin – Country fest (16 kapel)
Word shop s W clubem z.s. - výuka v hodu nožem a sekerou
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POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
NA MALÉ SKÁLE - KLETNÉ
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VZPOMÍNKA NA KOVBOJE.
Členové Československého Pony Expressu a Western klubu si připomenou nedožité
91. narozeniny kamaráda, kovboje a jezdce Československého Pony Expressu
Bohumila Kašpárka alias HOSPODÁŘE

narodil se 13.5.1926, zemřel 18.1.2006
U této příležitosti bude 10.6.2017 od 20 hodin v areálu Malá skála Kletné - Suchdol nad
Odrou promítání dokumentu VZPOMÍNKA NA KOVBOJE, který natočil a sestavil
kamarád Jirka Kuchař. Dokument zachycuje mnoho zajímavých příběhů a chvil ze života
Hospodáře.
Vzpomeneme si i na zesnulé kamarády z Pony Expressu, kteří jsou již společně
s Hospodářem v kovbojském nebi.
Další film, který budeme promítat, je MORGANOVA BANDA, který natočil J. Čvančara
a ve kterém účinkovali známí Suchdolští kovbojové J. Valchář, M. Ridzák, V. Kozák, J.
Pelc ….
Srdečně vás zvou členové WK a PE
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VELIKONOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
V pátek 14. 4. 2017 se uskutečnil VELIKONOČNÍ TURNAJ DVOJIC V BOWLINGU. Turnaje se zúčastnilo deset dvojic. Hrálo se na tři kola, kdo naházel nejvíce (součet tří kol),
ten vyhrál. První dvě dvojice byly u Oder, „suchdolskou“ čest zachraňovalo na třetím
místě bratrské družstvo Svobodů (Olin a Zbyněk). Každé kolo bylo rozdílné a bojovalo se
až do posledních hodů.
POŘADÍ TURNAJE:
1. ODERSKÁ BANDA (Odry)
6.
2. SALÁTI (Odry)
7.
3. SVOBODOVCI (Suchdol n. O.)
8.
4. SUPPORT TEAM (Suchdol n. O.) 9.
5. B + P (Nový Jičín)
10.

ALL – IN (Suchdol n. O.)
BIZONI (Suchdol n. O.)
DUO SNAJPERS (Nový Jičín)
KUTĚJOVCI (Suchdol n. O.)
STACHOVICE (Stachovice)

Turnaj se stal již tradicí a bude pokračovat každý rok.
SPORTU ZDAR A BOWLINGU ZVLÁŠŤ!!!
Zbyněk Svoboda, zapisovatel a hráč turnaje

SKONČIL 2. ROČNÍK BOWLINGOVÉ LIGY
V sobotu 29.4.2017 proběhl závěrečný turnaj Bowlingové ligy. Zápasy byly velmi vyrovnané, dramatické a měly náboj. O prvenství se utkaly týmy ČD BABČA (loňský vítěz) a
BIZONI (vloni 3. místo). Boj to byl vyrovnaný a dramatický až do konce, rozhodoval rozstřel a v něm měli více štěstí BIZONI a vyhráli. Potom proběhlo vyhlášení individuálních
cen jednotlivců a týmů a vyhlašovalo se celkové pořadí bowlingové ligy.
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. BIZONI
2. ČD BABČA
3. METLAŘI Z ODER
4. ALL – IN
5. PHANTOM STRIKERS
6. HÁZENKÁŘI
7. ČTYŘI LIŠKY
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ:
Nejlepší průměr týmu:
Nejlepší hod týmu:
Nejlepší průměr jednotlivce (ženy):
Nejlepší průměr jednotlice (muži):
Nejlepší hod jednotlivce (ženy):
Nejlepší hod jednotlivce (muži):

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

JUNIORKA
SENIOŘI
RUMCAJSI
VARIOTI
FOFO
HASIČI MANKOVICE
NORÁCI

BIZONI, 893,2 b.
ČD BABČA, 987 b.
Bartoňová Markéta, BIZONI, 289,4 b.
Závorka Jaromír, ČD BABČA, 325 b.
Bartoňová Markéta, BIZONI, 325 b.
Závorka Jaromír, ČD BABČA, 373 b.
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Finále, které bylo velkolepé, navštívilo hodně fanoušků a diváků, kteří vytvořili krásnou
kulisu pro poslední zápas 2. ROČNÍKU BOWLINGOVÉ LIGY 2016/2017.

Zbyněk Svoboda, spolupořadatel a hráč bowlingové ligy

Děti a léto
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj
volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích. Měli by svým ratolestem
určit pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se
pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti, které
jsou platné nejen pro děti, ale i pro dospělé:
- oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti
dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
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- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního
sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň
rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od
sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často pohybují v blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných
štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod.,
kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách.
V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti
důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání
do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou
příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky
nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma.
Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a
k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí
připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů,
požárů a jiných mimořádných událostí.
Dagmar Benešová, HZS MSK
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Nový památník transportu smrti z ledna 1945
Před dvěma lety jsme si připomínali 70 let od hrozné události, na kterou na hlavním
nástupišti nádraží v Suchdole n.O. naši pozornost upoutává veliká pamětní deska. Čekající cestující se před ní zastavují a čtou, že "...19. 1. 1945 bylo do kolejiště tohoto nádraží z transportu smrti vyhozeno 47 neznámých vězňů různých národností".
Hrůzný transport z Osvětimského koncentračního tábora projel Ostravou a zastavil v
Suchdole na třetí koleji, tady se odehrála neuvěřitelná scéna. Teplota byla kolem -15
stupňů, asi 10 cm sněhu a z otevřených dobytčích vagónů se ozývalo volání o vodu a
chléb. Ostraha transportu místo pomoci střílela do vagónů, někteří vězni si dodali odvahu a odhodlali se k útěku. Jen několika se to zdařilo.
Ráno po odjezdu vlaku lidé spěchající za šera do práce, mohli vidět v kolejišti hromádky mrtvých těl. Několik podrobnějších informací nám zanechal místní občan František Škrobák, který z příkazu starosty odvezl dvě fůry těchto těl k Odře, kde byly složeny
do vodou zpola zaplněného kráteru po vybuchlé letecké bombě, která dopadla několik
metrů od lokálky do Nového Jičína. Těla byla však jen mělce překryta hlínou a větvemi,
takže skýtala hrozný pohled. V červenci 1945 byla exhumována a důstojně pohřbena do
společného hrobu na katolickém hřbitově za účasti místních obyvatel.
V posledních dvou letech byly zjištěny další skutečnosti o tomto případu, přihlásil se i
očitý svědek ze Suchdolu n. O., paní Marie Kovářová. Přesto kolem transportu je velice
mnoho otazníků: Kde transport skončil? Kdy skutečně projížděl Suchdolem? Suchdolská
meteorologická stanice totiž udává 19. ledna 1945 velice přesné hodnoty, ale jen mírné
mrazy. Další záhadou bylo, kde "zmizel" kráter po letecké bombě, do nějž byla odvezena
mrtvá těla. V r. 1995 suchdolští skauti zasadili lípu, (dnes již mohutnou) na místě, které
nám ukázal pamětník pan Rýdl. Stále však bylo nepochopitelné, že na rozdíl od ostatních kráterů v okolí, nezůstala na louce sebemenší terénní vlna. Záhada byla osvětlena
až v loňských jarních měsících. Kráter je zřetelný na leteckých snímcích z r. 1955, které
si můžete vyguglovat na internetu "Kontaminace cenia". Nepříliš složitým výpočtem pomocí odpichovátka a pásma jsme pak od železničního mostu přes Odru, naměřili zjištěnou vzdálenost 154 metrů ve směru k Suchdolu, seběhli jsme z železničního náspu asi
dvacet kroků do křoví, kde jsme se zastavili před kráterem, který byl v padesátých letech
zavážen hlínou, ale stále je dobře znatelný. Je to velice smutné místo, když si představíme, že kráter byl plný lidských těl.
V letošních květnových dnech byla provedena úprava a zpřístupnění místa a zasazen
zde památník: Železniční pražec s trnovou korunou a 47 zářezy. Jen takto bylo možno
vyjádřit 47 lidských životů, které nemají jméno. Kdo asi doma doufal v jejich návrat?
Jednoduchá tabulka oznamuje: "Na tomto místě byla v r. 1945 dočasně pohřbena těla
47 vězňů z transportu smrti".
Klub přátel Suchdolu n. O. děkuje firmě PKD a všem, kteří se podíleli při vybudování
památníku.
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Za KPS Daniel Říčan

Co se suchdolským rychtářstvím?
V Suchdolských zpravodajích březen a duben lze najít polemiku nad tím, zda torzo
suchdolského rychtářství zachránit, či zbourat a rozlehlý pozemek zastavět rodinnými
domky. Každý z občanů by měl mít na tuto kauzu vlastní názor. 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

2. část: Pověst o rodu Telčiků
Suchdolské rychtářství bylo pozoruhodné nejen svou rozlohou, mohutnými
kamennými přístavbami, chodbami, schodišti, komínovým systémem, ale i rodem
Teltschiků, kteří dědičnou rychtu drželi 340 let (1605 - 1945). Je jen málo rodů, v celém
okolí, které se můžou pyšnit tak prastarou tradicí.
Legenda vypráví, že při dvoře krále Přemysla Otakara II. žil kolem r. 1273 šlechtic
a rytíř Dětřich z Fulštejna a v jeho službách stál štítný panoš Konrád Telecký,
pocházející ze slezské rodiny, avšak podle jména by jeho prapůvod mohl být z českého
města Telč. Telecký se zúčastnil po boku svého pána bitvy na Moravském poli r. 1278,
kde Dětřichův kůň byl těžce raněn nepřátelským šípem. Padl se svým jezdcem tak

28

nešťastně, že mu zlomil obě nohy. Panoš Telecký však udatně bránil svého pána tak
dlouho, dokud nepřišla pomoc a byl odnesen z bojiště. Dětřich z Fulštejna zůstal navždy
chromý, válečnického řemesla musel zanechat, stal se později olomouckým
kanovníkem.
Teleckého však jmenoval svým osobním kočím a později jej za jeho služby odměnil.
Daroval mu asi 1000 hektarů lesa za Fulnekem na Kamenném potoce, aby si zde založil
vesnici - dnešní Dolejší Kunčice. Telečtí tam drželi dědičnou rychtu až do r. 1945.
Uváděná legenda má pravdivý základ. Zakládací listina Dolejších Kunčic byla vydána
před více než 700 lety, je uložena ve Státním archivu v Opavě, byla vydána Dětřichem
z Fulštejna v Budišově nad Budišovkou 25.11.1301.
V roce 1605 kunčický rychtář zakoupil od suchdolského rychtáře Schreibera pro svého syna Fabiana rychtářství suchdolské. V té době ještě používali český tvar jména
Telecký, ale v následujících letech byl postupně poněmčen na Teltschik. Suchdolský rod
Teltschiků mohutněl a počtem předčil Teltschiky v Kunčicích. Každý rychtář
potřeboval zabezpečit své syny a tak postupně zakupovali největší grunty. V r. 1945
bylo v Suchdole asi 30 rodin Teltschiků, které však byly odsunuty do SRN a nyní žijí
roztroušeni v celé střední Evropě a Texasu. V současné době žije mezi námi jen jedna
rodina potomků tohoto velkého rodu. Víte, jak se jmenují?
Daniel Říčan pokračování příště

Bílovečtí studenti znovu na scéně
Studenti bíloveckého gymnázia si Vás dovoluji pozvat na 17. ročník hudebně –
dramatického festivalu UNPLUGGED. Přijďte podpořit bývalé i stávající studenty
a oslavit poslední rok nezletilosti našeho festivalu. Můžete se těšit na originální
divadelní scénky, taneční vystoupení a kapely různých žánrů. Takže všichni malí i velcí,
mladí i staří, ale i ti nejmladší a nejstarší si přijdou na své. Takže si zapište do diáře
15.6.-16.6.2017 se uvidíme v Bílovci v kulturním domě. Věřte, nebude litovat. Zažijete
dva skvělé dny. A nezapomeňte, ŽIJEME PLUS MINUS JEDNOU, tak si to nenechte ujít.

Srdečně Vás zve celý U tým2017 a všichni účinkující
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Pečovatelská služba Charity Odry
pomoc pro osoby se sníženou soběstačností
Charita Odry zmírňuje utrpení, pomáhá udržet kvalitu života
spoluobčanů, umožňuje jim setrvat ve svém domácím prostředí a poskytuje podporu
rodinným příslušníkům v péči o své blízké.
➢
Je službou terénní, to znamená, že se
poskytuje v domácnostech
uživatelů.
➢
Je poskytována v Odrách, místních částech a
okolních obcích, dále také na Fulnecku,
Suchdolsku, Vítkovsku a Budišovsku.
➢
Pečovatelská služba je poskytována v časové
frekvenci od 6.00 do 20.00 hod. v rozsahu 7
dní v týdnu včetně sobot nedělí a svátků dle individuálních potřeb uživatelů.
➢
Služba je prováděna kvalifikovanými pečovatelkami.
➢
Tuto službu si hradí uživatel sám dle aktuálního ceníku (130 Kč / 1 hod.)
➢
Středisko pečovatelské služby pro Odersko se nachází na adrese: Hranická
1110/32, Odry 742 35
Poskytujeme tyto pečovatelské úkony:
●
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(dopomoc při převlékání, úprava lůžka, dopomoc při přesunech, dohled nad
podáním léků, asistence/dohled, příprava a nachystání stravy)
●
Pomoc při osobní hygieně
(hygiena na lůžku, v koupelně, péče o vlasy a nehty, holení, promazání
pokožky, napolohování)
●
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
(praní a žehlení prádla, úklid domácnosti či společných prostor, nákupy,
pochůzky, dopomoc s topením)
●
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(dovoz obědů s asistencí u obědu – servírování stravy, podání stravy, dopomoc
při stolování)
(5 Kč/ 1 dovoz + 32,50 Kč / 15 min. asistence u oběda)
●
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(dopomoc s doprovázením dospělých např. k lékaři, na úřady, na nákupy atp.)
●
Doprava vozidlem Charity Odry
(7 Kč / 1 km + doprovod pečovatelky 130 Kč / 1 hod.)
V případě zájmu kontaktujte vedoucí pečovatelské služby paní Martinu Hezinovou na
tel.: 731 075 802
nebo sociální pracovnici Bc. Veroniku Chudějovou na tel.: 605 467 813
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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
Nabídka zaměstnání
Firma AGROSUMAK a.s. Suchdol nad Odrou hledá
zaměstnance s nástupem ihned na pozici ošetřovatele skotu
a naháněče pro své farmy v Libhošti a v Suchdole nad
Odrou. Jedná se o dvousměnný provoz. Firma nabízí
příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, odměny k životnímu
i pracovnímu výročí. Zájemci se můžou hlásit u pana Skalky
na telefonním čísle: 606 733 284.

Prodám stavební pozemek v Suchdole nad Odrou
o výměře 863 m2.
Inženýrské sítě na hranici pozemku.
Cena dohodou. Telefon 735 492 176
31
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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
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
Redakční rada: Richard Ehler, Iva Hrabovská, Kateřina Kollerová
č. 5/2017 vydáno 25. května 2017 nákladem 1050 výtisků
Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15. 06. 2017
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