Ve večerních hodinách v pondělí 29. května proběhl na území Suchdolu a Kletného
z pomalu jedoucího auta postřik proti létajícím komárům přípravkem Aqua K-Othrine. Aerosol hubí dospělé jedince (bohužel nejen komárů, ale i včel, proto to načasování do večerních hodin, včelaři předem dostali upozornění – jenže včely svolat do úlů na povel).
Počasí bylo ideální, velice mírný vánek napomáhal rozptýlení přípravku po okolí. Nakolik
byl zásah platný, mohou občané posoudit sami, náklady byly 27 tisíc Kč. Fotografie byla
pořízena při průjezdu Novou ulicí.

Kalendárium městyse
16.05.

Zhotoviteli předáno staveniště Rekonstrukce vodovodu Za Nádražím.

17.05.

Kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

17.05.

Představitelé městyse přijali pozvání pracovníků suchdolské základní a mateřské školy na neformální setkání.

18.05.

Pracovní schůzka s dodavatelem k lokálním opravám místních komunikací.

20.05.

V domě kultury se konalo slavnostní vítání občánků – nově narozených dětí
obyvatel Suchdolu.

22.05.

Prohlídka ojetého vozidla WV Caddy hasičského záchranného sboru na základě nabídky nepotřebného majetku HZS – pro potřeby městyse.

23.05.

Jednání k probíhající změně stávajícího územního plánu za účasti zástupců navrhovatele změny (výrobní firmy) a vedoucího Správy CHKO Poodří.

24.05.

Kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

24.05.

Schůze rady městyse za účasti dalších členů zastupitelstva městyse.

26.05.

Ve Fulneku se konala valná hromada společnosti ASOMPO, provozující skládku odpadu v Životicích u N. Jičína, akcionáři společnosti jsou výhradně obce a
města včetně městyse Suchdolu nad Odrou.

26.05.

V domě kultury proběhla tradiční přehlídka dovedností „Suchdolské odvaž se“.

28.05.

Na kynologickém cvičišti se konaly závody agility.

28.05.

V domě kultury se konala skautská výstava s doprovodným programem.

28.05.

Delegace městyse se zúčastnila na Pustevnách a Radhošti oslav 10. výročí
uzamčení země valašské na 100 let, Suchdol se k iniciativě, chránící přírodní
hodnoty Frenštátska a okolí před devastací těžbou uhlí, před deseti lety rovněž
přidal.

29.05.

Ve večerních hodinách proběhl na území Suchdolu a Kletného mobilní postřik
proti létajícím komárům

30.05.

Kontrolní den na stavbě rekonstrukce vodovodu Za Nádražím.

31.05.

Kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

31.05.

Jednání se stavebním a majetkovým referentem Ostravsko – Opavského biskupství ve věci zahájení oprav budovy katolické fary a o směně pozemků
v okolí fary mezi městysem a Římskokatolickou farností.

05.06.

Zahájeny lokální opravy místních komunikací.

06.06.

Pokračování oprav místních komunikací.
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06.06.

Odborný seminář pro provozovatele vodovodů a kanalizací v Bartošovicích,
účast zástupce městyse jako provozovatele splaškové kanalizace a ČOV.

07.06.

Kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

07.06.

Na úřadě městyse proběhla kontrola plnění povinností městyse v souvislosti
s provozováním Registru územní identifikace a adres, kterou provedli pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

08.06.

Pracovní schůzka s vedoucím Správy CHKO Poodří ve věci realizace biokoridorů jako prvků plánu společných zařízení po komplexních pozemkových úpravách v Suchdole nad Odrou a také prvků územního systému ekologické stability. Mělo by se jednat o návaznost ba ekodukt přes dálnici a vytvoření pásu dřevin pro navedení zvěře k zeleni okolo Křivého potoka.

08.06.

Proběhla dílčí kolaudace přístavby objektu kiosku č.p. 100 na Kletném (Stanice
Pony Expressu).

08.06.

Mimo rámec pravidelných kontrolních dnů byly s architektem - zástupcem zhotovitele diskutovány některé možné úpravy budovy Úřadu městyse.

08.06.

Pracovní schůzka organizátorů cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnala.

08.06.

Taneční show žáků zdejší ZŠ a MŠ se konala v areálu základní školy.

10.06.

Promítáním filmů v rámci večera s názvem „Vzpomínka na kovboje“ si členové
Western klubu i příchozí veřejnost připomněla nestora westernového životního
stylu v Suchdole, Bohumila Kašpárka, řečeného Hospodář.

11.06.

V centru městyse se konala tradiční suchdolská pouť.

13.06.

Kontrolní den na stavbě rekonstrukce vodovodu Za Nádražím.

14.06.

Kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

14.06.

Schůzka s pedagogy ze základní školy Suchdol a základní umělecké školy Fulnek k dohodě na projektu nového výtvarného pojetí zdi u depa ČD. Stávající
výzdoba, pocházející rovněž z dílny žáků, jejich rodičů a pedagogů zdejší ZŠ,
vydržela od r. 2008 dodnes neuvěřitelných 9 let! Těší nás, že ji neponičila ruka
vandalů, co ji však v poslední době ničí, je zub času, omítka opadává. Mnohem
hezčí než oprýskaná zeď bude nová fasáda s novými malbami.

14.06.

Na své schůzi se sešel finanční výbor zastupitelstva městyse, projednal hospodaření městyse a rozpočtové opatření pro jednání zastupitelstva městyse.

14.06.

Schůze rady městyse.

15.06.

V Bartošovicích se konalo jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří a posléze jednání valné hromady tohoto spolku.
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Rada městyse informuje
Rada městyse na své 56. schůzi dne 24. května projednala a schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem rekonstrukce budovy úřadu městyse – společností NOSTA. Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení díla z 10. 12. 2017 na
4. 1. 2018 a navýšení ceny o vícepráce, související se statickým zajištěním obřadní síně,
která byla již při stavbě špatně založena a bez dalšího zásahu by hrozila časem destrukce budovy. Rada dále projednala a schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, jedná se o přípojku pro soukromého
uživatele, vedenou po pozemcích ve vlastnictví městyse. Rada dále projednala a schválila uzavření smlouvy na zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbu rekonstrukce
vodovodu Za Nádražím, jak nařizuje zákon při využívání poddodavatelů na stavbě, a to
s Kamilem Herůdkem.
Rada dále po projednání rozhodla o odpuštění nájemného za pronájem domu kultury pro
Aikido dojo Suchdol nad Odrou, z.s. Spolek zde bude pořádat stáž s mezinárodní účastí
u příležitosti 15. výročí aikida v Suchdole a akce se aktivně zúčastní rovněž děti a mládež. Tréninky budou přístupné pro veřejnost, pro veřejnost proběhne rovněž ukázka cvičení.
Rada dále projednala tři žádosti o odkup pozemků z vlastnictví městyse do soukromého
vlastnictví žadatelů (část parcely 87/1 na Kletném a části parcely 977/1 v Suchdole), přičemž rada nedoporučila zastupitelstvu schválit prodej.
Rada také schválila odkoupení ojetého nákladního skříňového automobilu
VOLKSWAGEN CADDY za odhadní cenu 46.000,- Kč (r.v. 2005, 115 tis. km) od HZS
Ostrava do majetku městyse.
Rada vzala na vědomí informaci KÚ MSK, týkající se zkušebního fiskálního pravidla propočtu u územně samosprávných celků k 31.12.2016 v souvislosti se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
Rada rovněž vzala na vědomí informaci místostarostky o pořízení a umístění nových
dětských prvků na dětských hřištích (Sokolák, bývalý smeťák, sportovní areál) a nově za
hrází přehrady na Kletném.
Rada městyse schválila provedení rozpočtového opatření ve výši 30 tis. Kč, které umožní uhradit z rozpočtu městyse připravovaný postřik proti přemnoženým komárům.
Starosta informoval radu o konání cyklistického závodu Memoriál A. Dohnala a o potřebě
zajištění osob pro pořadatelskou službu na této akci, jíž je městys spolupořadatelem.
Dále starosta informoval, že je rozjednáno provedení celoplošné opravy povrchu komunikací metodou nástřiku s tím, že nejprve by „na zkoušku“ byly opraveny jeden nebo dva
kratší úseky.
Na 57. schůzi rady městyse, která se konala 14. června, rada nejprve jednala společně s finančním výborem zastupitelstva městyse k připravovanému programu zasedání
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zastupitelstva 28. 6. 2017 a zabývali se společně hospodařením městyse za 1. – 5. měsíc r. 2017 a návrhem rozpočtového opatření k projednání na zastupitelstvu.
Dále rada schválila uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 5 000 Kč ve prospěch čerstvě zapsaného spolku Klubíčko, peníze budou sloužit na provozování aktivit
členů Klubíčka – rodičů s předškolními dětmi.
Rada projednala a nedoporučila ke schválení prodej pozemku soukromého žadatele
(část parcely 1679 v Suchdole). Dále projednala záměr směny pozemků mezi městysem
a Římskokatolickou farností Suchdol nad Odrou s tím, že do majetku farnosti přejde část
pozemku parc. č. 37 – prostranství před katolickou farou (městys si ponechá komunikaci) a do majetku městyse přejde parcela č. 40 ve svahu okolo bývalého sklepa (všechny
okolní pozemky jsou majetkem městyse). Ke směně dochází u příležitosti zahájení rekonstrukce budovy katolické fary. Rada se dále zabývala uzavřením smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, předmětem smlouvy je zřízení přípojky k soukromému uživateli
přes pozemek městyse.
Rada se dále zabývala žádostí mobilního hospice Strom života o spolupráci a budoucí
závazek financování ztráty při využívání služby našimi občany. Rada vzala žádost na
vědomí s tím, že reagovat bude po získání dalších informací.
Rada městyse

Provoz úřadu městyse
upozorňujeme občany Městyse Suchdolu nad Odrou, že ve dnech 3. 7.;
4. 7. a 7. 7. 2017 bude úřad městyse uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
starosta

Uzavření Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou
Dne 17. 07. 2017 bude Úřad městyse Suchdolu nad Odrou z technických
důvodů uzavřen (celodenní přerušení dodávky elektrické energie).
starosta
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje
občanům, kteří v měsíci červnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje
pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kocmich František

Masnicová Emília

Švajdová Augustina

Valchářová Jiřina

Neradová Marie

Levinský Petr

Janečková Anna

Bašný Richard

Matula Ladislav

Vlachová Evženie

Konopásková Anna

Váhala Karel

Steinitz Ervin

Lukeš Milan

Davidová Emilie

Rek Miloslav

Hofrová Zdenka

Fajkusová Eva

Kuchyňková Alžběta

Králová Jana

Ježko Ján

Kičinková Helena

Červenec Antonín

Ješková Ludmila

Poláchová Danuše

Navrátilová Ludmila

Dne 8. července 2017 by se paní
Marta Bajerová dožila 90 let.
Vzpomínají sestra Vilma, dcera Eva,
a syn Václav s rodinami.
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Informace o třídění odpadu v roce 2016
V přehledu je uvedeno množství odpadu, které Městys Suchdol nad Odrou vytřídil v roce 2016 a předal k využití a také objem finančních prostředků, které
městys vyfakturoval a obdržel od společnosti EKO-KOM, a.s.

1. čtvrtletí 2016
2. čtvrtletí 2016
3. čtvrtletí 2016
4. čtvrtletí 2016
celkem

27,469 t
30,251 t
29,675 t
34,782 t
122,477 t

80.470,00 Kč
92.150,50 Kč
91.400,00 Kč
91.182,00 Kč
355.202,50 Kč

Kotlíkové dotace
Ve středu 2. 8. 2017 v 16.00 hod. se uskuteční přednáška ke kotlíkovým dotacím pro občany, kterou povedou zástupci Moravskoslezského kraje.
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám. 1 (aula radnice)
74101 Nový Jičín

Dotace na zateplení bytových domů
Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné. Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických
kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí
30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
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MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky
úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a
urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit
méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší
vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout
tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i
pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se
podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je
v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé
bytové domy o 4 bytech, ale také na velké panelové domy, dodává náměstek
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Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

Daň z nemovitých věcí – r. 2017
Do 31. května 2017 měla být většinou poplatníků daně z nemovitých
věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo tuto platbu doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.
Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit nejen převodem z účtu, ale také
na poště složenkou, kterou jste obdrželi od finanční správy (neplatíte poštovné
a je již vyplněna) nebo složenkou typu „A“ s jejímž vyplněním Vám jistě poradí
pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést také přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních
dnech do 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.
V případě nejasností volejte ve všední dny mezi 6:00 až 13:00 hod. správci daně - Otakar Polák, telefonní číslo: 606 727 882.

11

Provoz ordinace praktického lékaře v Suchdole nad Odrou
v době letních dovolených
10/7 2017
11/7 2017
12/7 2017
13/7 2017
14/7 2017

ordinace v Jeseníku n.O.
ordinace v Suchdole n.O.
ordinace v Jeseníku n.O.
ordinace v Suchdole n.O.
ordinace v Jeseníku n.O.

7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
12,00 - 15,30 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod

17/7 2017
18/7 2017
19/7 2017
20/7 2017
21/7 2017

ordinace v Jeseníku n.O
ordinace v Suchdole n.O.
ordinace v Jeseníku n.O.
ordinace v Suchdole n.O.
ordinace v Jeseníku n.O.

7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
12,00 - 15,30 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod

24/7 2017 ordinace v Jeseníku n.O.
7,30 - 11,00 hod
25/7 2017 ordinace v Suchdole n.O.
7,30 - 11,00 hod
26/7 2017 ordinace v Jeseníku n.O.
12,00 - 15,30 hod
27/7 2017 ordinace v Suchdole n.O.
7,30 - 11,00 hod
28/7 2017 ordinace v Jeseníku n.O.
7,30 - 11,00 hod
_________________________________________________
7/8 2017 ordinace v Suchdole n.O.
8/8 2017 ordinace v Jeseníku n.O.
9/8 2017 ordinace v Suchdole n.O.
10/8 2017 ordinace v Jeseníku n.O.
11/8 2017 ordinace v Suchdole n.O.

7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod

14/8 2017
15/8 2017
16/8 2017
17/8 2017
18/8 2017

ordinace v Suchdole n.O.
ordinace v Jeseníku n.O.
ordinace v Suchdole n.O.
ordinace v Jeseníku n.O.
ordinace v Suchdole n.O.

7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod

21/8 2017
22/8 2017
23/8 2017
24/8 2017
25/8 2017

ordinace v Suchdole n.O.
ordinace v Jeseníku n.O.
ordinace v Suchdole n.O.
ordinace v Jeseníku n.O.
ordinace v Suchdole n.O.

7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
7,30 - 11,00 hod
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TANEČNÍ SHOW – 8. 6. 2017
9. ročník TANEČNÍ SHOW proběhl ve čtvrtek 8. 6. 2017 v 16:30 hodin v atriu
školy.
Akce byla tentokrát věnovaná pohybu, sportu a relaxu. Celou akci zahajoval divadelní kroužek, který měl připravenou vtipnou scénku z období spartakiády. Další vystupující byly děti z mateřské školy, pohybové kroužky 1, 2, 3 a 4,
děvčata ze školní družiny měla připraveno jedno vystoupení. Jako hosté se
nám představili: taneční soubor Lentilky z Mankovic pod vedením Pavlíny Ďuricové,
Taneční
skupina
z
Fokusu
Nový
Jičín
–
Jakub Hrubý a Markéta Nováková, dále Aikido Suchdol nad Odrou pod vedením
Romana Madury, Jóga ženy ze Suchdolu nad Odrou pod vedením Radky Kuchyňkové, také si mohly děti zacvičit aerobik nebo hip-hop s profi instruktorkou
Nikolou
Sigmundovou. Všem účinkujícím patří velká pochvala, za krásné vystoupení a
skvělý zážitek. Celou akci moderoval Martin Pytlíček a ozvučoval DJ Antonín
Kvita.
Velké poděkování patří sponzorům této akce: SRPŠ při ZŠ a MŠ Suchdol n.O.,
Anbremetal Suchdol nad Odrou – Ing. Tomáš Richter, Agrosumak a. s. Suchdol
nad
Odrou, Optys Nový Jičín, AIR FINAL s.r.o. – manželé Konopáskovi, Městys
Suchdol nad Odrou, Stolařství - pan Bedřich Kabeláč, Restaurace Centrum –
paní
Andrea
Sehnalíková, Firma Abart – p. Jiří Bartoň, Karel Vrábel a PKD stavba – manželé
Kleinovi. Díky těmto firmám a lidem si děti odnášely po ukončení akce dárečky
a sladkosti.
Taneční show probíhá již devátým rokem, vždy na konci školního roku, kde mají
děti možnost předvést, co se v kroužcích a mateřské školce naučily. Tímto děkujeme jejich vedoucím za jejich práci, ale i pedagogickým a provozním zaměstnancům školy, kteří se v tento den zapojili a pomáhali.
Tymráková Ivana
vedoucí školního klubu
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Den nejen pro maminky
Ve čtvrtek 11. května 2017 proběhl v kulturním domě Den matek. Děti a paní učitelky
z mateřské školy si pro maminky, babičky i tetičky připravily pásma tanečních i hudebních vystoupení

Všem se to povedlo, moc se nám to líbilo a těšíme se za rok zase na shledání.
Bc.Martina Hessková
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Je to již celý rok, co jsme se přestěhovali do prostor v základní škole. Rádi bychom tímto
škole poděkovali za spolupráci.
V září nám ubylo několik členů, když děti nastoupily do školky a jejich maminky do práce. Ale brzy je nahradily nové děti a maminky. V podzimních plískanicích a zimních mrazech jsme se scházeli v hojném počtu a klubovna byla využita opravdu celá. Děti si hrály všude: u stolečků, u klavíru, na hracím koberci, pod velkým stolem, ve skříňkách ☺
S teplým jarním počasím jsme mohli vyrazit ven a užívat si velkého pískoviště a prolézaček na školním hřišti.
Děti si užily tematické tvoření (vánoční hvězdy, jarní ptáčci, …), naučily se pohybové říkanky a hrály si s vrstevníky. Maminky si popovídaly vážně i nevážně o radostech i
strastech rodičovského života a podělily se o své zkušenosti s výchovou a péčí o potomky.
Na podzim jsme absolvovali kurzy pletení bez jehlic a potisk textilu; sešli se na několika
odpoledních schůzkách i se staršími dětmi; na Mikuláše a Den dětí dostali naši malí nějakou tu dobrotu; maminky si dvakrát domluvily volný sobotní večer a vyrazily si společně
zahrát bowling. Před prázdninami nás ještě čeká tradiční výlet vlakem do ostravské
ZOO.
Klubíčko je od června oficiálním spolkem. Pro jeho členy to žádnou velkou změnu neznamená, ale usnadní nám to komunikaci s úřady a sponzory.
Nové maminky (tatínky, babičky…) s dětmi rádi přivítáme kdykoli v průběhu roku. Pravidelně se scházíme ve středu od 9 do 11 hodin. Najdete nás po pravé straně vchodu do
staré budovy základní školy. Schůzky jsou po domluvě možné i kdykoli jindy.
Prázdninové schůzky budeme řešit podle aktuálního zájmu, sledujte facebook.

Lenka Tymráková
lenka.tymrakova@centrum.cz, 732 612 129
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Házená – sezóna 2016/2017
Muži: hrají Moravskoslezskou ligu, hrajícím trenérem je Svoboda Zbyněk.
Podzimní část sezóny sehráli hráči výborně. Doma nenašli přemožitele, venku
dvakrát vyhráli a dvakrát těsně prohráli. Předváděli pohlednou hru, spolu
s vedoucím celkem vstřelili nejvíc branek.
Jarní část byla herně horší, neproměňováním šancí a chybami v rozehrávce jsme se
připravili o lepší výsledky. Nepříznivé počasí zapříčinilo odložení některých zápasů.
Výsledky:
Suchdol n.O.– Krmelín
Třinec
Hlučín
Nový Jičín
Paskov
Trnávka
Klimkovice
Orlová

14 : 19
36 : 24
26 : 21
31 : 28
31 : 19
22 : 24
34 : 16
28 : 18

V
D
D
V
D
V
D
V

17 : 18
27 : 27
24 : 35
31 : 19
27 : 22
17 : 27
29 : 14
21 : 21

Branky celkem:
Šimsa 95, Zdráhal 79, Slováček 65, Sikora 52, Kutěj 53, Svoboda Zb. 18, Dostál Jos. 13,
Opěla 13, Brynecký 10, Pitrun 8, Lošák 4, Segeťa V. 3, Žitník 2
Sestava:
Jiřík Roman (B), Valík Daniel (B), Brynecký Martin, Dostál Josef, Kutěj Radovan, Lošák
Martin, Opěla Jiří, Pitrun Michal, Segeťa Václav, Sikora Daniel., Slováček Petr Svoboda
Zbyněk,
Šimsa Jan, Zdráhal Jaroslav, Žitník Tomáš
Konečná tabulka:
1. TJ Trnávka
2. HC Hlučín
3. TJ Krmelín
4. TJ Loko Suchdol
5. TJ Meteor Orlová
6. TJ TŽ Třinec
7. TJ Orel Paskov
8. TJ Nový Jičín
9. TJ Klimkovice

16 14
16 12
16 11
16 9
16 7
16 5
16 5
16 3
16 2

1 1 457 : 357
1 3 439 : 373
1 4 415 : 337
2 5 415 : 352
1 8 347 : 350
2 9 439 : 465
0 11 397 : 442
0 13 387 : 463
0 14 290 : 447

19

29
25
23
20
15
12
10
6
4

___________________________________________________________________

Co se suchdolským rychtářstvím?
Zachraňovat torzo starého nevzhledného objektu, nebo zbourat? Než se budeme moci svobodně rozhodnout, bylo by dobré o ní něco vědět. Jsou hodnoty,
které vnímáme zrakem, ale jiné jsou nám skryty, protože je někdo zachránil a
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uschoval na bezpečnější místo. Byl to prostý sedlák Karel Holcman. V koutě
rychtářství ležela v dřevěném pouzdře ještě několik let po válce i tato listina.

3. část: Kupní smlouva z r. 1457
(seriálové vyprávění o ohrožené památce)
Tato významná stavba - torzo, stojí pod kostelem naproti Lípy Komenského,
v původním centru obce v zahradě plné krásných hodnotných vzrostlých stromů, které v neupravené zahradě už ani nevnímáme a nový majitel bude patrně
usilovat o jejich skácení.
Rychtářství a rychtářský úřad byl téměř nejvyšší metou na společenském
žebříčku, kterého mohl dosáhnout člověk nešlechtického původu. Proto koupě
rychtářství bylo vždy velikou událostí pro každého kupujícího. Jednalo se o
ekonomickou jistotu rodiny. Zakoupení rychty bylo vždy pečlivě stvrzeno písemně. Proto také hned druhou nejstarší písemnou památkou týkající se naší
obce, je kupní smlouva z r. 1457(jde pravděpodobně o mladší opis originálu),
kde Michal z Klimkovic kupuje suchdolskou rychtu od majitele Fulneckého panství Jana Krumšína z Lešan, který panství vlastnil 1454 - 1464. Od něj panství
fulnecké koupil budoucí Husitský král Jiří z Poděbrad (vládl 1458-1471), aby
ovládal vstupní cesty ze Slezska na Moravu Moravskou branou. Bylo to v době,
kdy doznívalo husitské hnutí, české země by rádi získali různí cizí panovníci a
rozvrácené království bylo potřeba dát opět do pořádku, což obratnému diplomatovi Jiřímu z Poděbrad se dařilo.
Přečtěme si několik řádků v původní staročeštině: Já Jan Krumsin z Lešan
Diedicz a Pán Fulneczky y z s wými Erby y Swými Budauczými Potomky,
Wyznáwám Tímto Listem Obecznie Przedevšemi, ktož jey Držicz a Slysseti
budau, Zie jsem Prodal, a Moczy Tohoto Listu Prodawam Opatrnemu Muži Michalowi z Klimkowicz, Katerzinie Ženie jeho Wlastni , Jeho Dietem , jeho
Budauczim Potomkum Rychtarstwi Swé We Wsy w Suchdole Swobodné, a Púl
druhého Lanu, a Dwie Zahradie, a Dwa Pruty, Ješto jsem Za Lauku k tomu
Rychtařzstwi dal a krcžmu Swobodnau,a Mlyn Na Održe o dwúch kolú...
Michal z Klimkovic s manželkou Kateřinou zaplatili ihned hotově 60 hřiven
grošů „ dobrých peněz“ a dále platil roční poplatek 7 hřiven (3,5 o sv. Jiří, a 3,5
o sv. Václavu). Kupní smlouva popisuje podrobně veškerý majetek i výsady a
uděluje úplnou pravomoc, že může nabyvatel tohoto rychtářství opět je svobodně prodat – „Jak by se jemu líbilo“ muselo však být přihlédnuto k tomu, aby to
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byl člověk opravdu vhodný (pro řízení obce). K rychtářství patřil v té době i mlýn
na Odře o dvou kolech. Pravděpodobně stál na místě současného suchdolského mlýna. Dále jeden a půl lánu polností, které se rozkládaly na pravém břehu
potoka v prostoru od křižovatky pod kostelem od mostu přes potok, kde byl
kdysi obyčejný brod, proti proudu potoka až k čp. 73 (ke Karolovému, které stojí
ještě na pozemcích rychty), tedy celkem asi 135m široký lán a táhl se podél
Mankovské cesty až k Samotě. Na něm tedy stojí dnes ulice Lidická, Pod Topoly, část Malé Strany.
Dále mělo rychtářství dvě velké zahrady,tu současnou a celý prostor pod hřbitovem k záhumenní cestě, pravděpodobně i parcely, kde dnes stojí Stará záložna na křižovatce (kdysi kovárna), El. servis Vašíček, a stavení čp. 156.
Dále měl právo třetiny z udělených pokut, odsouzených rychtářem a konšely, za
různé menší přestupky a právo držet hostinec (čp. 67 stál tam, kde se kříží Sokolovská s Malou stranou). Všichni řezníci, pekaři ševci a kováři museli suchdolskému rychtáři odvádět blíže neurčenou daň. Listina je psána dobrou češtinou na krásném pergamenu a opatřena dvěma pečetěmi. Je uložena
v Okresním archivu v Novém Jičíně, avšak ještě v r. 1945 byla v osobním vlastnictví rodiny Teltschiků, která sídlila na rychtářství. Jak dlouho Michal
z Klimkovic držel rychtu, nevíme, ale z další kupní smlouvy z r. 16O5 se dozvídáme, že držitelem rychty byl roku 1571 Andreas Schreiber a po něm Lorenc
Schreiber. V uvedeném roce 1605 koupil rychtu rychtář Teltschik z Dolejších
Kunčic pro svého syna Fabiana. Tato rodina pak vlastnila budovu fojtství 340 let
do r. 1945, kdy byl poslední majitel Wilhelm Teltschik odsunut do Německa.

Daniel Říčan
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Informace o meteorologické stanici
V Suchdolu nad Odrou je v provozu nová meteorologická stanice, která je součástí nového projektu Zebra Meteo. Jedná se o vznikající síť amatkých meteorologických stanic, které budou monitorovat počasí ve vybraných lokalitách v okolí Fulneku.
V této chvíli jsou na webu data z meteostanic v Suchdolu nad Odrou a Lukavci
u Fulneku. Další meteostanice ve Fulneku a Studénce jsou v testovacím provozu
a do 14 dnů budou zveřejněny.
Do konce roku bychom chtěli pokrýt dalších 10 obcí v okolí.
Více informací najdete na stránkách našeho projektu www.mrzne.cz
Sledovat nás můžete také na FB stránce www.facebook.com/meteostanice
Služba je zdarma, jedná se o nekomerční projekt komunity nadšenců.
Martin Holain
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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,
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