Pro orientaci návštěvníků Suchdolu umístil městys před časem do všech autobusových
zastávek orientační plán městyse. Ani jsme nedoufali, že vydrží až několik měsíců, než
se do něj pustí vandalové. Bohužel na dvou zastávkách se tak již stalo. Jaký pocit asi
má na duši kazisvět, který právě NIČÍ? Možná to dělá jen proto, že NIČENÍ je na rozdíl
od VYTVÁŘENÍ hrozně snadné, rychlé - a nevyžaduje um, znalosti, úctu k práci a
inteligenci, zatímco NIČIT zvládne každý nevzdělanec, neumětel, lenoch a primitiv.

Kalendárium městyse
17.06.

V DKT se za účasti dětí a jejich doprovodu z celé ČR konalo westernové dětské
odpoledne s vyhodnocením výtvarné soutěže.

17.06.

V evangelickém kostele proběhl u příležitosti Dne hudby tradiční letní koncert
dětského pěveckého sboru Skřivánek a jeho přípravných oddělení.

18.06.

V DKT se konalo představení dětí z divadelního kroužku naší základní školy,
představena byla hra Lotrando a Habiba.

21.06.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce úřadu městyse.
22.06. V prostorách mateřské školy se konalo rozloučení předškoláků s MŠ.
Děti předvedly rodičům a hostům krásný program plný písniček a říkánek a
dokázaly tak, že jsou na školu připravené a těší se na ni oprávněně.

23.06.

Konala se pracovní schůzka zástupců městyse, Agentury ochrany přírody a krajiny a zemědělců ve věci plánovaného rozšíření biokoridoru, navazujícího na
přechod pro zvěř nad dálnicí. Byly vyjasněny podmínky zřízení a existence biokoridoru tak, aby bylo možné požádat o dotace na realizaci.

26.06.

Konalo se další kolo jednání před soudem ve věci vyvlastnění pozemků K. Stoklasovi pro potřeby realizace přeložky komunikace III. třídy nad Šenkem u Plšků
(stavba přeložky byla povolena mj. na základě vyvlastnění před 9 lety, stavební
práce byly zahájeny před 8 lety a komunikace byla kolaudována před 6 lety a
stejnou dobu je v provozu).

27.06.

Účast zástupců městyse na semináři ke změnám v odměňování pracovníků ve
veřejné správě a veřejných službách.

27.06.

Ve Fulneku se konalo shromáždění delegátů dobrovolného svazku obcí
SOMPO 2016, kde obce spolupracují v oblasti odpadového hospodářství.

27.06.

Konal se kontrolní den na stavbě vodovodu Za Nádražím.

28.06.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce úřadu městyse.

28.06.

Konalo se 18. zasedání zastupitelstva městyse.

29.06.

Jednání s provozovatelem betonárny ve věci neúnosně vysoké prašnosti při
provozu na obslužné komunikaci.

30.06.

Ve společenské místnosti ZŠ proběhlo slavnostní předávání vysvědčení absolventům školy, při kterém byli vycházející žáci představeni starostovi městyse.

30.06.

Proběhlo předání penzionu Poodří od končící provozní Marie Parmové nové
provozní, kterou je od 1. 7. Alena Ondračková.
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30.6.-2.7. Ve sportovním areálu proběhlo Mezinárodní mistrovství Českého klubu německého ovčáka ve sportovní kynologii. Všichni zúčastnění si velice pochvalovali vynikající organizaci v režii suchdolské základní kynologické organizace.
01.07.

Konal se cyklistický závod Memoriál Aloise Dohnala, start závodu, vyhodnocení
a ocenění vítězů i zázemí závodu tentokrát bylo u přehrady na parkovišti a
v prostorách Malé skály. Závod je součástí série Slezského poháru amatérských cyklistů, a účast byla mezinárodní. Opět bylo slyšet chválu na organizaci
závodu.

7.-8.7. V areálu Malá skála pořádal Western klub VII. ročník Suchdolského Country festu. A do třetice chvála na suchdolské pořadatele.
11. 07. Jednání výboru spolku Místní akční skupiny Regionu Poodří na zámku
v Bartošovicích.
12.07.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce úřadu městyse.

Rada městyse informuje
57. schůze RM, 14. 6 2017:
 RM jednala společně s finančním výborem zastupitelstva městyse
k připravovanému programu zasedání zastupitelstva 28. 6. 2017 a zabývali se společně hospodařením městyse za 1. – 5. měsíc r. 2017
a návrhem rozpočtového opatření k projednání na zastupitelstvu.
 RM schválila rozpočtové opatření R7 a 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.
 RM projednala a nedoporučila ke schválení prodej pozemku soukromého žadatele.
 RM 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.
 RM 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.
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RM 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.

Workoutová sestava na Sokoláku
V polovině července byla v areálu Sokolák instalována workoutová sestava, která slouží
ke cvičení s vlastní váhou těla. Sestava, umístěná poblíž skautské klubovny, je veřejně
přístupná. Pracovníci městyse i členové volených orgánů by byli rádi, kdyby sloužila jen
svému účelu, kdyby její okolí udržovali uživatelé v čistotě a kdyby se jí zdaleka vyhnuli
vandalové.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje
občanům, kteří v měsíci červenci oslavili své životní jubileum. Do dalších let
přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kubešová Bohuslava

Pagáčová Jiřina

Melnarová Anna

Kalíšková Marta

Vojvodíková Marie

Brázdová Věra

Spál Cyril

Korčák Aleš

Holčák Josef

Velička Václav

Mikulcová Anna

Kutějová Anna

Žitník Zdeněk

Mládenka Josef

Matoušková Jaroslava

Šimková Božena

Dohnalová Anna

Drda Svatopluk

Menšík Josef

Vyjídák Zdeněk

Soviarová Marie

Praslička Josef

Vrzala Václav
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Dne 20. 07. 2017 by se pan Jaroslav Zdráhal dožil 70ti let.
Dne 11. 03. 2017 to již bylo 3. smutné výročí, co nás pan
Jaroslav Zdráhal opustil.
S láskou vzpomínají manželka Marie, děti Naďa a Jaroslav
s rodinou.

Maminky neumírají,
maminky jen usínají,
aby se probouzely
v srdcích svých dětí.
Dne 16. 08. 2017 uplyne 10 let ode dne, kdy nás opustila naše
drahá maminka, babička a prababička paní Emílie Trusinová.
Kdo jste ji znali, věnujte tichou vzpomínku s námi.
Dcery Eva, Eliška a Zdena s rodinami a sestra Andělka.

Jen svíci a kytičku malou na hrob můžeme Tobě dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 24. srpna 2017 by se dožil 100 let náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček František Uhlíř.
S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami.
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DEN MĚSTYSE 2017
Zveme Vás na 6. ročník DNE MĚSTYSE, který se koná v sobotu
26. srpna 2017 od 14.00 hodin v rekreačním areálu „SOKOLÁK“
Celodenní program:
 koncert VOXEL (14.15 – 16.00 hodin)
 zábavný program pro děti DĚTSKÁ SHOW (16.00 – 17.00 hodin)
 taneční vystoupení žáků základní školy
 ocenění dárců krve
 koncert ROCK&ROLL BAND MARCELA WOODMANA

(18.30 – 20.00 hodin)
 AQUAZORBING pro děti (14.00 – 19.00 hodin)
 soutěže pro děti, malování na obličej, pěna
 atrakce pro děti zdarma (kolotoč, skákací skluzavka, trampolína)
 OHŇOVÁ SHOW (20.30 hodin)
 večerní taneční zábava s kapelou CACTUS Ostrava
 slavnostní ohňostroj (21.00 - 21.30 hodin)
 v průběhu celého odpoledne a večera stánky s občerstvením
a různým drobným dárkovým zbožím
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KOPANÁ – Soutěžní ročník 2016/17
MUŽI – Okresní přebor
Výsledky:
PODZIM 2016
Suchdol - Albrechtice
Suchdol - Pustějov
Štramberk - Suchdol
Suchdol - Rybí
Suchdol - Tísek
Stachovice- Suchdol
Suchdol – Trojanovice
Suchdol - Bordovice
Kunín – Suchdol
Suchdol – Skotnice
Vražné - Suchdol
Suchdol - Lichnov
Studénka - Suchdol

1:2 (0:1)
1:4 (0:3)
2:4 (1:1)
2:1 p (1:1)
1:2 p (1:1)
3:0 (2:0)
2:1 p (1:1)
3:0 (2:0)
3:0 (2:0)
3:1 (2:0)
0:2 (0:2)
1:0 (1:0)
0:1 (0:1)

Konečná tabulka
# Tým
1. FK Pustějov
2. FK Trojanovice I
3. TJ Sokol Kunín
4. FK Tísek
5. NFC Lichnov
6. TJ Sokol Skotnice
7. TJ Sokol Bordovice
8. TJ Lokomotiva Suchdol n/O
9. Fotbal Studénka
10. SK Velké Albrechtice
11. TJ Slavia Stachovice
12. TJ Sokol Rybí
13. Sokol Vražné
14. Kotouč Štramberk
Vysvětlivky:

JARO 2017
Bordovice - Suchdol
Suchdol - Štramberk
Rybí
- Suchdol
Tísek - Suchdol
Suchdol - Stachovice
Trojanovice I- Suchdol
Suchdol - Kunín
Skotnice - Suchdol
Suchdol - Vražné
Lichnov - Suchdol
Suchdol - Studénka
V. Albrechtice- Suchdol
Pustějov - Suchdol

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
22
21
17
16
14
13
11
10
9
6
7
5
6
4

VPP
0
0
4
2
0
1
2
3
0
3
2
2
1
1

PPP P
0
4
2
3
2
3
2
6
2
10
0
12
1
12
1
12
3
14
2
15
1
16
4
15
1
18
0
21

2:0 (2:0)
3:0 (2:0)
0:2 (0:1)
1:0 (0:0)
4:3 p (1:0)
3:0 (0:0)
0:2 (0:0)
3:1 (1:0)
1:0 (1:0)
2:1 (0:1)
3:1 (2:0)
4:1 (2:0)
5:2 (3:1)

Skóre
106:41
101:32
67:30
70:35
59:52
56:61
47:61
36:44
48:61
37:45
35:71
36:57
33:83
45:103

B
66
65
61
54
44
41
38
37
30
26
26
23
18
14

Postup

Sestup
Sestup

Z=zápasy, V=výhra, P=prohra, VPP=výhra po penaltách
PPP=prohra po penaltách.

Sestava družstva: Dubec Ondřej (B), Sehnalík Jakub (B), Rek Jakub, Kovařčík David,
Voda Jaromír, Richtárik Radovan, Zeman Tomáš, Zuzaňák Radomír, Masnica Antonín,
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Nerad Martin, Vandlík Jan, Kocmich Tomáš, Šrom David, Rek Petr, Rek Tomáš, Szabó
Michal, Žlebek Michal, Randýsek Václav, Šrom Martin. Grulich Martin, Juroška Ondřej,
Baroš Alois, Matoušek Michal, Kočib Ondřej.
Branky: Rek Jakub 11, Kovařčík David 5, Voda Jaromír 5, Richtárik Radovan 4, Zeman
Tomáš 3, Zuzaňák Radomír 2, Masnica Antonín 2, Nerad Martin 1, Vandlík Jan 1, Kocmich Tomáš 1, Šrom David 1.
MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor sk. B (7+1)
Družstvo vedli trenéři Szabó Zoltán a Szabó Marcel. Chlapci se především na podzim
seznamovali s novým herním stylem soutěže. Již nehrají na velké hřiště ale jen na polovinu a také jen v počtu 7 + 1. Vše je zapříčiněno nedostatkem hráčů a nezájmem o sport
jako takový. I přesto jsme s chlapci a jejich přístupem k fotbalu velice spokojeni. Podzim
jsme měli výsledkově horší a především s celky z horních pater tabulky jsme měli problémy. Na jaře přišlo jak výsledkové tak i herní zlepšení. Nakonec jsme v soutěži obsadili
hezké 4. místo. V příští sezóně budeme nastupovat v okresní soutěži starších žáků
(7+1) ročník 2003 a mladší.

Výsledky:
PODZIM 2016
Děrné - Suchdol
Suchdol - Mankovice
Bílov
- Suchdol
Fulnek - Suchdol
Suchdol - Bílov
Suchdol - Fulnek
Kunín
– Suchdol
Suchdol – Kunín

JARO 2017
Mankovice - Suchdol
Bílov
- Suchdol
Fulnek - Suchdol
Suchdol - Kunín
Děrné - Suchdol
Suchdol - Mankovice
Suchdol - Děrné

2:1 (1:0)
3:0 (2:0)
5:12 (1:4)
19:0 (7:1)
14:1 (5:0)
1:13 (0:5)
7:2 (2:2)
0:12 (0:6)

Konečná tabulka
Tým
1. Fotbal Fulnek
2. TJ Kunín
3. TJ Děrné
4. TJ Loko Suchdol n/O
5. TJ Tatran Mankovice
6. FK Bílov

Z
15
15
15
15
15
15

V
13
11
8
6
3
0
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R
2
2
2
2
0
0

P
0
2
5
7
12
15

Skóre
163:15
121:22
65:35
79:83
40:76
11:248

1:5 (1:2)
0:22 (0:10)
13:5 (5:3)
3:3 (2:1)
1:1 (0:1)
8:2 (3:0)
2:4 (2:1)

B
41
35
26
20
9
0

Sestava družstva: Rusek Tomáš (B), Kowalík Štěpán, Jachník Alexandr, Kurfurst Denis, Dem, Vojtěch, Nezmeškal Vojtěch, Pitrun Tomáš, Martinec Tomáš, Marčišovský Matěj, Grulich Adam, Juroška Marek, Nerad Matěj. Tvarůžek Martin, Jurošek Štěpán.
Branky: Kowalík Štěpán 24, Jachník Alexandr 10, Kurfurst Denis 10, Rusek Tomáš 7,
Dem, Vojtěch 7, Nezmeškal Vojtěch 4, Pitrun Tomáš 4, Martinec Tomáš 3, Marčišovský
Matěj 3, Grulich Adam 3, Juroška Marek 3, Nerad Matěj 2.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA – Okresní soutěž sk. B (5+1)
Družstvo vedli trenéři Nezmeškal Marek, Nerad Martin, Mrlina Marek a Klučka Jaroslav.
Podzim jsme měli výsledkově lepší než jaro. Po dobrých výkonech jsme v soutěži obsadili hezké 3.místo. Branku hájil většinou Kutěj, občas Borák a Nezmeškal. Nejlepším
střelcem byl Nerad s 28 brankami. Sehráli jsme 6 turnajů venkovních (z toho 1 mezinárodní) a 6 turnajů halových. Po sezóně se s družstvem rozloučili Nezmeškal a Pitrun
(přešli do družstva žáků). Družstvo tvoří dobrý základ pro další sezónu.
Výsledky:
PODZIM 2016
Suchdol - Pustějov
Kunín - Suchdol
Suchdol - Jeseník
Bílovec B - Suchdol
Suchdol - Tísek
Suchdol - Petřvald
Olbramice – Suchdol
Suchdol – Jakubčovice
Jistebník- Suchdol

16:0 (8:0)
6:6 (3:5)
5:4 (3:3)
7:9 (3:3)
15:3 (8:0)
5:5 (3:3)
3:11 (3:7)
6:3 (1:3)
5:9 (3:2)

JARO 2017
Suchdol - Kunín
Jeseník - Suchdol
Suchdol - Bílovec B
Tísek - Suchdol
Petřvald - Suchdol
Suchdol - Olbramice
Pustějov - Suchdol
Jakubčovice- Suchdol
Suchdol - Jistebník
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9:2 (6:2)
6:2 (2:2)
5:8 (2:3)
5:13 (2:8)
4:4 (2:1)
9:3 (2:0)
8:10 (4:2)
7:6 (3:2)
6:3 (3:1)

Konečná tabulka
#
Tým
1. TJ Slavoj Jeseník n/O
2. FC Bílovec B
3. TJ Loko Suchdol n/O
4. TJ Petřvald na Moravě
5. TJ Kunín
6. TJ Jakubčovice n/O
7. TJ Jistebník
8. FK Tísek
9. TJ Olbramice
10. FK Pustějov

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
15
14
12
10
11
10
5
4
3
0

R
0
1
3
4
1
1
0
0
2
0

P
3
3
3
4
6
7
13
14
13
18

Skóre
124:45
183:72
146:82
145:76
154:88
121:99
74:115
86:171
71:1119
35:272

B
45
43
39
34
34
31
15
12
11
0

Sestava družstva:
Borák Ondřej, Grulich Daniel, Halašta Erik, Jachník Saša, Kowalik Štěpán, Kramoliš
Max, Kubát Jakub, Kutěj Štěpán, Mrlina Matyáš, Nerad Matěj, Nezmeškal Vojtěch, Petr
Patrik, Pitrun Tomáš, Slováček Jan, Válek Ondřej, Zajonc Tomáš
Branky:
Nerad 28, Petr 22, Kowalik 19, Mrlina 18, Zajonc 14, Halašta 12, Nezmeškal 8, Pitrun 8,
Slováček 8, Jachník 3, Kutěj 2, Borák 1, Kramoliš 1, Kubát 1, Válek 1.
ROZLOSOVÁNÍ KOPANÉ na soutěžní ročník 2017/18 bude uvedeno v srpnovém
zpravodaji
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Moje premiéra coby moderátora na 7. ročníku Suchdolského
country festu.
O tom, jestli přijmu nabídku, kterou jsem dostala čtrnáct dnů předem na moderování festivalu ve dvojici s Richardem Ehlerem, jsem přemýšlela snad jen dvě vteřiny. Byla to pro
mne výzva, která se neodmítá, výzva, se kterou se musím poprat, protože jsem nikdy nic
takového nedělala, teda kromě besídek pro rodiče a karnevalů ve školce. Stálo to za to.
Mohla jsem se podívat na věci kolem festivalu také z jiného úhlu než jako divák, který si
při loňském ročníku užíval toho, co mu ostatní připravili. Nevěřili byste, kolik lidí musí
kmitat, aby ostatní měli klid a pohodu. Obdivuji, že v tak malé obci, jako je Kletné,
dokáže Western klub zorganizovat něco tak nádherného, co trvá dva dny. Obdivuji ty lidi,
kteří drží pospolu a táhnou za jeden provaz a kdykoliv je potřeba, jsou po ruce. Byly to
nádherné dva dny výborné muziky, nepřenosné atmosféry, skvělých zážitků a nových
zkušeností. Jako spolumoderátorka jsem měla možnost být v blízkosti lidi, kteří tu muziku dělají srdcem a nejedná se pouze o muzikanty, ale i o skvělého zvukaře Jiřího
Macíčka, o Lidušku Tošovskou (s celým týmem Western klubu, které ani všechny
neznám, jen Martu, co ví všechno), která je skvělou organizátorkou, fotografovi Jarkovi,
který zajistil fotodokumentaci, zachycující celou atmosféru 7. ročníku Suchdolského
festivalu, aby se příchozí, a že jich bylo, cítili dobře a rádi se sem vraceli.
A jak to všechno dopadlo?
Kdo si odvezl domů ceny diváků, které pro tuto příležitost navrhl grafik Vladimír Morčinko
REGEtiskárna a byla zhotovená v dílně Tomáše Hanáka z Bělotína?
Páteční večerní blok vyhrála kapela TRB z Ostravy.

Sobotní polední blok písničkářů Radim Lišák Kašpar z Frýdku-Místku.
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Odpolední blok kapela Dominika z Ostravy a večerní hudební blok kapela Hubertus
z Litovelského Pomoraví.

O vítězích rozhodli diváci, což neznamenalo, že ostatní zúčastnění hráli hůř.
Cítím vděčnost, že jsem mohla být součástí tohoto dvoudenního příběhu. Velké díky
mému moderátorskému kolegovi Richardovi za podporu, kterou mi poskytoval po celou
dobu a já se vžila do role tak, že jsem nechtěla vrátit mikrofon.
Díky celému Western klubu a už teď se těším na 8. ročník Suchdolského country festu.
Kdo ví, jestli jako divák nebo jako moderátorka?
Ludmila Piechová z Bohumína-Skřečoně
PS: foto na westernklub.rajce.idnes.cz

13

Děkujeme za milá slova moderátorky a ještě mi dovolte pár slov za pořádající
WESTERN KLUB z.s.: Letošní ročník Country festu se skutečně vydařil, dalo by se říci,
že snad byl nejlepší ze všech předešlých ročníků, snad díky dobrému počasí
a krásnému přírodnímu prostředí Kletenské přehrady, snad díky skvělým kapelám
a nové moderátorské dvojici, snad díky přízni skvělých diváků, snad díky dobrému jídlu
a pití a skvělé obsluze našich děvčat, ale určitě i díky sehranému týmu Western klubu,
který dokázal akci skvěle připravit a zabezpečit po všech stránkách.
Také spolupráce s W-clubem, reprezentovaným Dušanem McGyverem, přinesla pro
diváky skvělou zábavu, když si mohli se svými dětmi v areálu Malá skála vyzkoušet své
vrhačské umění s noži a tomahavky. No a páteční večerní vystoupení s ohni Miss
Katalyny, to byl prostě zážitek. Kdo by si chtěl vrhačské zážitky s W-clubem zopakovat,
a zájem byl velký, tak vás zveme na MISTROVSTVÍ ČR VE VRHU NOŽEM
A SEKEROU, které pořádá ČTU a W-club ve spolupráci s Western klubem v SOBOTU
9. 9. 2017 od 10 hod. v areálu MALÁ SKÁLA, Kletné, Suchdol nad Odrou.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, všem našim sponzorům, děkujeme kapelám
a písničkářům za skvělé výkony, zvukařům za profesionálnost a trpělivost, obsluze
v obou barech za zvládnutí náročného dvoudenního maratonu a milý přístup
k zákazníkům a nakonec patří i velké poděkování všem členům, přátelům a příznivcům
Western klubu, kteří se na přípravě a dobrém průběhu akce podíleli.
A naše obvyklé zní, těšíme se s vámi na příští ročník 😊
Za WK fotograf Jarek

___________________________________________________________
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉHO KLUBU NĚMECKÉHO
OVČÁKA 2017 SUCHDOL N/O
Vážení spoluobčané,
Nešlo si nevšimnout, že se naše ZKO opět po dvou letech pustila do pořádání Mezinárodního mistrovství klubu Německého ovčáka. Tento prestižní závod jsme pořádali již po
čtvrté a letos poprvé se o pořádání ucházeli ještě další dvě organizace. Nakonec klub
NO vybral jako pořádající organizaci naše ZKO, což byla pro nás veliká pocta.
Raritou také bylo, že se do nominace mistrovské soutěže dostaly tři členky z našeho
domácího klubu. Splnění nominace znamená, vykonání vrcholové zkoušky IPO 3 na
280bodů (max.300B.) nebo účast v minulém roce na mistrovské soutěži se ziskem 260b.
Na mistrovství se dostane 45 nejlepších německých ovčáků v ČR. Nejlépe z našich si
vedla Simona Černochová se svým celočerným sedmiletým Rikem Grey Archibald, kteří
s body (92,87,85) skončili na 18.místě. Další Monika Novotná s vlkošedým pětiletým
Irem z Malebných hvozdů skončili na 22. Místě (85,83,87) a třetí naše závodnice Lenka
Chmurová s mladičkou tříletou Hifi Mapes, měly trošku smůlu na stopě,kde fenku zmátl
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velmi silný vítr a stopu nedokončila. Nakonec s body (63,85,93) celkové 39. místo. Jsme
hrdi na to, že náš pořádající klub, měl jako jediný tak početné zastoupení, a že holky
dokázaly, že mezi nejlepší patří.
Po mistrovství jsme dostávali spousty děkovných příspěvků na sociálních sítích, a jsme
rádi, že se nám podařilo uspokojit hlavně závodníky, kvůli kterým se závod koná. Je
vždy těžké se postavit této výzvě, protože nároky jsou čím dál těžší a prostředků je čím
dál méně. Děkujeme za milé ohlasy, které pořadatele velmi potěší.
Víme však také, že našim spoluobčanům jsme způsobili značné komplikace. Ulice Záhumenní od hřiště až ke škole a také na druhou stranu, byla průjezdná jen ven velmi
těžce. Také neustálý neklid, štěkání psů z hřiště i přistavených aut či vozíků, značně obtěžovali obyvatele bydlící v tomto okolí. Také to, že někteří majitelé psů jsou nedisciplinovaní a po svých psích miláčcích neuklízejí exkrementy. Bohužel není v silách pořadatelů, aby tuto skutečnost kontrovali. Je to věc charakteru každého člověka a ne všichni
se chovají ohleduplně k jiným. Budeme se však snažit do budoucna, prostory
k parkování vymezit jinde, tak aby to v okolí hřiště bydlící obyvatele příliš neobtěžovalo.
Věříme, že i Vám divákům se na našem závodě líbilo. Že jste alespoň trochu mohli poznat sportovní kynologii. Co se týká výsledků, tak vítězem a mistrem republiky se již počtvrté stal Marek Černý se psem Extreme Orex Aykmar. Tato dvojice nastartovala svou
zářivou kariéru právě v Suchdole v roce 2017, a od té doby nejvyšší bednu na stupních
vítězů nikomu nepropůjčila. Letošní rok Marek vyhrál s body 95 stopa, 95 poslušnost a
98 obrana, celkem 288 bodů. Na záda a to doslova mu dýchal s 288 body mistr světa
WUSV z roku 2016 Václav Ouška se psem Qvido Vepeden. Na třetím místě se umístil
dánský reprezentant – v kynologii slavný John Jabina se svou fenou Jabina Kiwi s body
97/98/91. Letošní ročník byl opravdu nabitý kynologickými hvězdami a mohly jste
v našem Městysi spatřit ty nejlepší české kynology a nejlepší české psy doplněné velmi
kvalitními zahraničními závodníky z Dánska a z Polska. Mezinárodní účast doplnil špičkový belgický rozhodčí Marinus Bastiansen
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat těm, co nám s pořádáním pomohli a bez kterých
by to nešlo a to jsou sponzoři: firma Gappay (výrobce kyn. pomůcek), městys Suchdol
nad Odrou, firma Happy dog (výrobce krmiv pro psy a kočky), kynologický areál Hvězda
v Kroměříži, firma STAVO s.r.o., Elektronické obojky, Moravskoslezský kraj, firma Giom
(vše pro zdraví psa), časopis Psí sporty, firma Profi dog, Working dog ČR, ale také TJ
Lokomitiva, správce hřiště pan Bělunek, a všem přátelům, známým a rodinným příslušníkům, Vaše přispěla k ke správnému a klidnému průběhu celého mistrovství,
DĚKUJEME
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Stupně vítězů. – zleva 2.Václav Ouška (Qvido Vepeden, 1. Marek Černý
(Extr.Orex Aykmar), 3.John Jabina (Jabina Kiwi)

Suchdolské reprezentantky – 18.Simona Černochová (Rik Grey Archibald),
22.Monika Novotná (Ir z Malebných hvozdů), 39.Lenka Chmurová (Hifi Mapes)
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Herčivald, Herzogwald, Lesy a Moravští bratři
MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost 21.6.2017 instalovala v zaniklé obci
Herzogwald, česky Herčivald, později pod názvem Lesy informační tabuli. Tato obec nás
neustále přitahuje svými dějinami přes to, že je od nás 50 km vzdálena, rozkládala se na
úbočí dnešní Kružberské přehrady.
Herčivald byl založen již ve středověku a krátce po 2. světové válce tu ještě žilo
ve 150 domech asi 600 německých obyvatel. V roce 1946 byli téměř všichni vysídleni do
Německa. Do vesnice pak postupně přišli noví obyvatelé z českého vnitrozemí.
Při stavbě Kružberské přehrady se však obec dostala do hygienického pásma
a proto byla vysídlena a téměř všechny objekty v r. 1963 zbourány. Jak souvisí dějiny
vzdáleného Herzogwaldu s obcemi na Kravařsku kde působil J.A.Komenský? Leží
na cestě exulantů a tudy se také vraceli zpět na Kravařsko, aby odvedli další členy rodin.
Místa kde přenocovali, nebo odpočívali, ovlivnili svým svědectvím o životě křesťanů
v Herrnhutu. Po vydání tolerančního patentu se zde vytvořilo společenství, které se
hlásilo k učení Jednoty bratrské v Herrnhutu. Na konci 19. století zde vznikl sbor Jednoty bratrské, jediný na Moravě, potomků těchto tajných evangelíků, u kterých se kdysi
zastavovali Moravští bratři a jejich kazatelé.
Je zajímavé, jak dokážou lidé zlikvidovat ves, kde kdysi mnoho generací tvrdě pracovalo, žilo, rodili se noví, umírali staří, budovali velké hospodářské dvory, kostely, hřbitovy, školu. Po likvidaci objektů, příroda vše pohltila, takže z vesnice zde nenajdete téměř
nic, jen lesy. Při první návštěvě Herzogwaldu r. 2007 jsme zde nalezli jen jeden dům,
občas jsme zahlédli v křoví nějakou nízkou zídku a tzv Körperův kříž, vedle nějž rodáci
přijíždějící z Německa postavili pamětní kámen s údaji o tom, že zde stála jejich vesnice.
Dnes je nám Herzogwald již bližší. Objevili jsme místa, kde stál kostel katolický, kostelík
Jednoty bratrské, tři hřbitovy, další stojící dům, dva rybníky, místo kde stálo rychtářství,
zvonice atd. Objevili jsme, že o Herzogwaldu rodáci vydali v Německu knihu, kde je
popsán podrobně její život jako kvetoucí obce i její zánik. Získali jsme mnoho fotografií
a naši první akci v Herzogwaldu jsme uskutečnili za účasti potomka Jednoty bratrské
(syna autora vzpomínané knihy). Pan Karl-Heinz Körper přijel se synem, který byl svou
snědou tváří dost výrazný a dozvěděli jsme se, že pan Köerper jako člen Jednoty
bratrské se oženil s černoškou z Jižní Afriky, ze sboru Jednoty bratrské, který zakládali
Suchdolané a Kunínští bratří.
Herzogwald znovu ožívá. Vyguglujte si internetové stránky: "Zaniklé obce Herčivald",
kde je mnoho fotografií, kde zájemci o tuto obec spolu diskutují, můžete si přehrát
poutavý dvacetiminutový dokument: "Ztracené adresy Herčivald" který natočila ČT 2012.
V r. 1913 jsme navštívili Herzogwald se záměrem najít zdejší památná místa.
V polích jsme našli v přítmí staletých rozkvetlých lip bratrský hřbitůvek a u silnice místo
kde stával bratrský kostelík. V těchto místech jsme následujícího roku odhalili pamětní
desku. Z archivu v Liberce jsme později získali situační plány, z období
Rak-Uherska, ze kterých jsme zjistili, že je potřeba přemístit pamětní desku o 100m výš.
K tomu došlo v letošním roce, kdy jsme obdrželi od města Budišov n. B. sponzorský dar,
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ke zřízení informační tabule. České lesy také provedly úpravu prostranství pro
okolojdoucí turisty.
Je dobrodružstvím procházet terén, objevovat kde který dům stál, bádat kdo v něm
žil, zastavit se u torza předmětu a přemýšlet k čemu kdysi sloužil, sbírat střepy keramiky,
nejvíce však uspokojí, když se podaří něco obnovit, připomenout a přiblížit jiným
návštěvníkům. Děkujeme všem, kteří přispěli k oživení minulosti Herčivaldu při této akci.
Za MORAVIAN Historicko-vlastivědnou společnost v Suchdole n. O. Daniel Říčan
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Co se suchdolským rychtářstvím?
Zachraňovat torzo starého nevzhledného objektu, nebo zbourat? Než se budeme moci svobodně rozhodnout, bylo by dobré o ní něco vědět. Dne 8.7.2017
proběhlo jednání MORAVIAN Historicko-vlastivědné společnosti se zástupci rodinné rady Teltschiků a poté s agenturou KOSTKA. Děláme si naději, že rychtářství má ještě stále šanci a z ruiny vznikne něco, co bude sloužit dalším generacím.

4. část: Teltschikovy kroniky
(seriálové vyprávění o ohrožené památce)
Běsnění druhé světové války doznívalo právě v našem okolí. Fronta se
hroutila, ale přesto dokázala napáchat pořádné škody v obci. Ani po osvobození
to nebylo o mnoho lepší, všechno německé putovalo do ohně, nebo v lepším
případě do sběrny starého papíru. Písemnosti o rychtářství a rychtářích ležely v
koutě budovy. Na rychtářství se usadil sedlák Karel Holcman, který na písemnosti upozornil muzeum v Novém Jičíně a údajně dvakrát musel věc urgovat,
než si pro ně někdo přijel z okresního archivu, který vznikal jako součást okresního muzea. Byl to čin, který nutno dnes vyzvednout. Šlo převážně o písemnou
pozůstalost Willhelma Teltschika (1829 - 1903), který se po léta zabýval mimo
jiné historií Suchdolu. Jeho životní dílo jsou 3 veliké objemné knihy, datované
rokem 1873, které v okresním archivu v Novém Jičíně znají jako Teltschikovy
kroniky.
První díl se jmenuje „Dějiny tržní obce Suchdolu“, je psána německy, kurentem. Už názvy kapitol zní velice lákavě: Kravařsko, Rozloha Kravařska, Geologické poměry, První stopy osídlení, První německé osídlení Kravařska, Přistěhování Slovanů na Moravu, Pověsti, Německé osídlení na Kravařsku, Vlastníci Kravařska. Následuje dlouhý seznam těch, kteří se do Suchdolu přistěhovali koncem 19.století za prací. Jde o výčet s krátkou charakteristikou všech že-
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lezničářů, specialistů v místních továrnách, podnikatelů, učitelů, úředníků a jejich rodinných příslušníků.
Druhý díl má hned na titulním listě přilepenou fotografii s neuvěřitelným
vročením 1866, v této době přišla fotografie na Moravu! Na unikátním snímku,
který přetiskujeme, je vidět rychtářství bez přístavby, se strmými šindelovými
střechami, kostelní věž před požárem. Je to nejstarší fotografický snímek Suchdolu a jeden z nejstarších v našem okrese. Neméně zajímavé je pohlednicové
tablo pěti snímků z r.1899, kde je pohled na rychtářství od silnice, rychta ze
dvora, Rychtářská lípa, kterou známe jako Lípu Komenského, Vyřezávaná besídka v zahradě, kterou si mnozí z nás ještě pamatují, sedící muž je právě
Wilhelm Teltschik se synem. Na pátém snímku je zahradní domek, který stál ve
druhé horní zahradě pod hřbitovem patřící k rychtářství. Názvy kapitol druhého
dílu: Katolický kostel, Počátek rychtářství, založení obce, Fara, Majetek katol.
církve r.1888, Chronologický seznam farářů katolické farnosti, Obecní škola,
Učitelé, Evang. kostel, Evang. hřbitov, Rychtářství, Majetek rychtářství, Robota,
Lípa, Rodokmen, Opisy listin z věže. V kronice je vložen rukopis – popis
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cesty Suchdolana Schindlera do Itálie, kde se r.1863 zúčastnil bojů, kolorované
plány věže katolického kostela a podobné kuriozity.
Třetí díl je nejsilnější a je unikátem. Popisuje všechny obytné domy v obci
čp.2 – 230, pochopitelně podle starého číslování, kde čp. 1 byla fara a č. p. 2
rychta. U každého domu je podrobný výčet všech obyvatel, jejich majetkové a
příbuzenské poměry. Teltschik v podstatě opsal všechny pozemkové knihy
i matriky v jednu. Je to souhrn údajů o suchdolských obyvatelích za více než
300 let (16.-18. století). Něco podobného nemá žádná obec. O každé dávno již
nežijící osobě jsou zde základní informace. Tato gruntovnice od častého
používání je velice opotřebovaná, listy se lámou a při každém jejím otevření
zůstávají na stole drobné papírky.
Je však v lepším stavu než suchdolské rychtářství, které přečkalo taktéž
mnohá těžká období. To, které prožívá nyní, je však pro jeho další budoucnost
velice povážlivé.
Za MORAVIAN Daniel Říčan
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Počasí prvního pololetí roku 2017
Petr Dobeš
Průměrná teplota vzduchu za první pololetí roku 2017 dosáhla hodnoty 6,9°C,
což je jen o 0,4°C více, než činí normál za období 1979 – 2013. Teplotně podnormální
byl především leden (chladnější o 3,3°C), ale také duben. Nadnormální byly měsíce březen (o 3,2°C) a červen. Dne 7. ledna jsme zaznamenali arktický den, kdy teplota vystoupila pouze na -11,0°C. První letní den nastal18. května a 30. května se vyskytl první tropický den. Nejvyšší teplota prvního pololetí byla 28. června a to 32,2°C.
Srážkový úhrn 287,3 mm tvoří 94 % normálu, v jednotlivých měsících se však
vyskytly výrazné rozdíly. V lednu a květnu napadlo pouze kolem 40 % běžného množství
srážek, ale duben byl na srážky bohatý (227% měsíčního normálu). Nejvyšší denní srážkový úhrn 34,6 mm napršel během odpoledních bouřek dne 4. června.
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Letošní první bouřka byla 4. dubna. Vyskytlo se zatím 11 bouřkových dní,
z toho ve dvou dnech se jednalo o bouřky vzdálené. Maximální nárazy větru o rychlosti
17 m/s ve dnech 24. února a 2. března nezpůsobily žádné škody.
V první půli roku jsme si užili i nějaký ten sníh. Od 3. ledna do 20. února ležel
každý den alespoň 1 cm sněhu, celkem tedy 49 dní. Poslední sněhová pokrývka totiž
toho dne roztála. Nejvíce sněhu jsem naměřil 2. února – 21 cm. Sněžilo ovšem ve čtyřech dnech i v dubnu a poslední sněhová přeháňka se vyskytla ještě 9. května. Do ranního měření sníh většinou roztál, jen jednou, v dubnu, zůstal ležet slabý poprašek.
Opavsko a Vítkovsko postihla 19. dubna sněhová kalamita. V Oticích u Opavy
v poměrně malé nadmořské výšce 270 m nasněžilo 20 cm sněhu. Ráno byly problémy
na silnici I/57 mezi Hradcem n. M. a Fulnekem, silnice mezi Vítkovem a Budišovem byla
neprůjezdná a taky vlak uvázl v závějích. 25. – 28. dubna se sněžení změnilo na déšť a
začaly stoupat hladiny vodních toků. 28. dubna večer byl na Odře v Odrách 2. stupeň při
230 cm a na Luze v Jeseníku n. O. 1. stupeň a 264 cm. Husí potok ve Fulneku kulminoval na 118 cm, povodňového stupně dosaženo nebylo. Jižní Čechy a Jesenicko zažily
v těchto dnech opět sněhovou kalamitu.

leden

průměrná teplota
minimální teplota
maximální teplota

-5,3
-19,0
4,3
leden

dny arktické
dny ledové
dny mrazové
dny letní
dny tropické

11
13,7
leden

počet dnů s bouřk.jevy
dnů se souvis.sněh.pok.

březen duben květen červen I.pololetí

0,6
-10,2
14,0
únor

1
18
31

leden

počet srážkových dnů
srážkový úhrn

únor

6,5
-3,2
20,6

7,7
-2,8
23,4

18,3
5,3
32,2

6,9
-19,0
32,2

březen duben květen červen I.pololetí

4
23

únor

8

3

1
5
1

18
2

1
22
66
23
3

březen duben květen červen I.pololetí

13
25,0
únor

14
41,7

17
95,5

13
32,3

12
79,1

80
287,3

březen duben květen červen I.pololetí

2
29

13,7
-2,4
30,8

20

24

3

6

11
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Nově je otevřena UROLOGICKÁ AMBULANCE
v Městské nemocnici v Odrách.
Telefon 556778165
webové stránky : www.mudrtomasvagner.cz
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 7.00 - 12.00
12.30 - 15.00 h
Úterý
12.00 - 17.00h
Středa
7.00 - 12.00
12.30 - 15.00h
Čtvrtek 7.00 - 12.00
13.00 - 15.00h
Pátek
7.00 – 12.00h
Ambulantní péči poskytujeme pojištěncům:
Revírní bratrské pokladny č. 213
České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 205
Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra č. 211

Prodám stavební pozemek v Suchdole nad Odrou
o výměře 863 m2.
Inženýrské sítě na hranici pozemku.
Cena dohodou. Telefon 735 499 289

25

26
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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

Alena Ondračková

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

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

cov@suchdol-nad-odrou.cz

Dům s pečovatelskou službou

Libuše Pazderová

733 335 331

Muzeum

Kamila Jasaňová
Zdeňka Gajdošová

605 113 310
724 389 269

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Provozní doba muzea
Út - So
Ne

Výpůjční doba knihovny

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

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

Po
Čt

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny stavebního úřadu
Po, Út
St, Čt

pracoviště Kunín
pracoviště Suchdol nad Odrou

Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být přítomni z důvodu plnění pracovních úkolů mimo
budovu.
Suchdolský zpravodaj, měsíčník
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