O aquazorbing byl na letošním dni městyse mezi dětmi neutuchající zájem, o čemž svědčila trvalá dlouhá fronta zájemců o tento netradiční zážitek.

Kalendárium městyse
16.08.

Pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

16.08.

Schůze rady městyse rozšířená o účast členů zastupitelstva městyse; jedním
z bodů jednání byla pochůzka po staveništi rekonstrukce budovy úřadu městyse
za účasti stavbyvedoucího, autorského dozoru a technického dozoru investora.

17.08.

Konzultace rozvodů slaboproudu v budově úřadu městyse včetně instalace zabezpečovacích zařízení s dodavatelem.

19.08.

V areálu Malá skála a přilehlém okolí se konaly westernové závody o sedlo u
příležitosti 33. jízdy Pony Expressu. Ve večerních hodinách proběhla předávka
pošty, dovezené po trase z Německa, pošta pokračovala dále po dvou trasách
směrem do Polska a na Slovensko.

21.08.

Zaměření pozemků u katolické fary pro směnu mezi městysem a farností.

21.08.

Podpis kupní smlouvy, kterou městys za symbolickou cenu nabyl do svého majetku pozemek pod autobusovou zastávkou u kostela, čímž se uzavřela léta se
vlekoucí jednání v této záležitosti s několika předchozími majiteli.

23.08.

Pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

24.08.

Závěrečná konzultace ke zpracovaným pasportům místních komunikací a veřejného osvětlení s dodavatelem dokumentace.

24.08.

Kontrola a předávání dokumentace ke kolaudaci dokončené stavby rekonstrukce vodovodu Za Nádražím. Doklady byly za účasti investora předány od zhotovitele technickému dozoru investora, který na základě smlouvy požádá o kolaudaci stavby.

25.08.

Pracovní schůzka se zpracovatelem nového územního plánu městyse před veřejným projednáním.

26.08.

Na Sokoláku se konal tradiční Den městyse.

29.08.

Se zástupcem vlastníka budovy katolické fary předběžně projednána možnost
vedení inženýrských sítí po pozemku okolo fary.

29.08.

Konaly se závěrečné kontrolní prohlídky vodohospodářských objektů (vodovod,
kanalizace splašková, kanalizace dešťová) v lokalitách nových stavebních parcel na ulici Záhumení a Čsl. armády.

30.08.

Pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

02.09.

Tenisový turnaj O pohár starosty městyse se konal ve sportovním areálu městyse.

02.09.

Na tábořišti pod přehradní hrází se konal sraz členů a příznivců klubu vojenské
historie, k vidění byla historická vojenská technika.
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04.09.

Slavnostním zahájením v DKT započal nový školní rok 2017/18. Zvlášť srdečně
byli přivítáni čerství prvňáčci, kteří se svým prvním zazvoněním na keramické
zvonečky stali pokračovateli dlouholeté tradice, kdy zvonečky jsou uloženy celých devět let ve škole a žákům jsou předány na konci deváté třídy při ukončení
školní docházky.

04.09.

Proběhlo poslední rozloučení s paní Gertrudou Bašnou, která byla v 96 letech
nejstarší občankou Suchdolu nad Odrou.

05.09.

Jednání s firmou, nabízející čištění fasád. S ohledem na neutěšený stav fasád,
napadených plísněmi, na několika objektech v majetku městyse byla dohodnuta
malá bezplatná ukázka technologie na 19. září.

06.09.

Pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

06.09.

Konzultace aktuálních právních problémů se smluvní advokátní kanceláří.

07.09.

Projednán návrh zabezpečení budovy úřadu městyse po rekonstrukci – rozmístění a druh bezpečnostních čidel, napojení na pult centrální ochrany.

09.09.

Tenisový turnaj v tenisu žen O pohár místostarostky se konal ve sportovním
areálu.

09.09.

Oslavy výročí Aikido v Suchdole nad Odrou se konaly o víkendu v DKT.

09.09.

V areálu Malá skála a na tábořišti pod hrází se konalo mistrovství ČR ve vrhu
nožem a sekerou. Při této příležitosti uspořádal Western klub nultý ročník Gulášfestu – soutěže o nejlepší kovbojský guláš.

12.09.

Pracovní schůzka s pediatrem MUDr. Poláchem k provozování ordinace
v Suchdole. Městys přislíbil připravit podmínky pro budoucí elektronizaci zdravotnické agendy ordinace, jak požaduje nová legislativa.

13.09.

Pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

13.09.

Schůze finančního výboru zastupitelstva městyse k přípravě podkladů pro jednání zastupitelstva.

13.09.

Schůze rady městyse.

15.09.

Na Sokoláku začalo víkendové mistrovství ČR kníračů ve sportovní kynologii.

Rada městyse informuje
58. schůze RM, 16. 8. 2017:
 Členové RM a přítomní členové zastupitelstva městyse absolvovali prohlídku stavby
rekonstrukce budovy úřadu městyse za účasti stavbyvedoucího, technického dozoru
a autorského dozoru a byli seznámeni s vícenáklady stavby a jejich příčinami.

3

 Rada městyse byla seznámena s programem a organizací dne městyse, který se konal 26. 8. 2017 v areálu Sokolák.
 RM se zabývala stavbou vodovod Za Nádražím, kdy bylo sděleno, že vodovod je dokončen a zbývá dodělat terénní úpravy.
 RM schválila uzavření Dohody o úpravě vzájemných práva povinností vlastníků vodovodů se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., která byla potřebná pro kolaudaci vodovodu na ul. Záhumení.
 RM schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu se společností ARPEX MORAVA s.r.o. Ostrava – Přívoz, jedná se o přípojku NN vedenou přes pozemek v majetku městyse.
 RM schválila uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování pracovně lékařských služeb se Suchdolskou ordinací s.r.o., dodatek se týká změny lékaře MUDr. Žanety Šimíčkové a ceníku za poskytované služby.
 RM schválila uzavření Kupní smlouvy se Statutárním městysem Ostrava, jedná se
skříňový nákladní automobil VW Caddy v ceně 46.000,- Kč.
 RM projednala žádost soukromé fyzické osoby o umožnění výstavby garáže na pozemku parcf.č. 1679 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
 RM schválila výměnu střešní krytiny na staré provozní budově v areálu ČOV, která
byla poškozena vichřicí.
 RM schválila doporučení zařadit objekt katolické fary do programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR v roce 2018 a podpořit Biskupství Ostravsko – opavské při podávání žádosti o dotaci.
 RM schválila prodloužení nájemních smluv na dobu určitou nájemníkům, kteří splňuji
požadavky dalšího prodloužení nájmu.
 RM byla seznámena s informacemi týkající se prodeje bytového domu č.p. 498, kdy
starosta konstatoval, že zájem o odkup bytu má pouze polovina nájemníků, RM se
zabývala variantou, že záměr prodeje bude zrušen, budou provedeny rozsáhlejší
opravy a nájem bude zvyšován na úroveň nájmu tržního.
 RM nevyhověla žádosti vlastníka bytového domu o snížení platby za stočné pro bytový dům.
 RM schválila realizaci opravy rozvodů elektro v provozovně č. 5 v rozsahu pro potřebu provozu pekárny
 RM projednala žádost S.N.O. military Paintball z.s. o pronájem kempu včetně přilehlého pozemku a uložila připravit k projednání v RM návrh smlouvy o výpůjčce objektu
sociálního zařízení a kempu pod hrází přehrady.
 RM schválila zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 1336/1 z vlastnictví městyse
do vlastnictví soukromé fyzické osoby
 RM byla seznámena s oznámením dodavatele ENWOX ENERGY s.r.o. o postoupení
smluv na dodávku elektřiny na ČOV na nového dodavatele ELIMON a.s.
 Starosta seznámil RM s poruchou dešťové kanalizace a její připravované opravě
s možností zhotovení vpustí v dolních částech zahrad podél komunikace okolo pole
na ul. Za Nádražím

59. schůze RM, 13. 9. 2017:
 Proběhlo společné jednání RM s finančním výborem zastupitelstva městyse, které se
zabývalo hospodařením městyse za 1. – 8. měsíc roku 2017 a návrhem rozpočtového opatření k projednání na ZM
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 RM se zabývala programem 19. zasedání zastupitelstva městyse, které je plánováno
na středu 20. 9. 2017
 RM schválila prodloužení nájemních smluv na dobu určitou v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu., dále rada
schválila rekonstrukci bytu č. 2 v bytovém domě Komenského 126.
 Rada městyse se zabývala školskou problematikou a schválila příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola použití prostředků na provoz školy
k zálohovému financování projektu „Obědy do škol“ do doby zaslání platby zřizovateli.
 RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti s udělením souhlasu provést stavbu se soukromou fyzickou osobou, jedná se o stavbu vodovodní přípojky na pozemku v majetku městyse.
 RM projednala Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavby „Stavební úpravy administrativní budovy úřadu“ týkající se změny doby ukončení stavby a navýšení ceny
z důvodu víceprací a méněprací, dodatek bude schválen na příští schůzi RM po
schválené úpravě rozpočtu zastupitelstvem městyse dne 20. 9. 2017.
 RM schválila vyhlášení výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky
(úřad městyse) a výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Suchdol nad Odrou – ul. Záhumení, rozšíření rozvodů VO a MR“, jedná se o lokalitu
od školní zahrady po rodinný dům č.p. 348
 RM byla seznámena s Peticí „za řešení problematiky výstavby na území Městyse a
zrušení záměru využít jako přístupovou komunikaci ulici ČSL. Armády“
 RM se zabývala inventarizací majetku k 31.12.2017, kdy schválila směrnici o inventarizaci, delegovala předsedy dílčích inventarizačních komisí, delegovala člena do inventarizační komise příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou a projednala Metodický pokyn starosty pro členy inventarizačních komisí.
 Starosta informoval RM o průběhu rekonstrukce budovy úřadu, o opravě kanálu na
ulici Za Nádražím, o změně velitele jednotky dobrovolných hasičů a o provozu rehabilitačního bazénu a sauny v sezóně 2017/2018.

Informace o provozu sauny a ukončení provozu vířivky
Po konzultacích s dodavatelem technologie a poskytovatelem servisu hydromasážního
bazénu pro veřejnost (vířivky) rozhodl městys, že v nové sezóně od 1. 10. 2017 neprodlouží provoz vířivky a v objektu bude nadále pro veřejnost sloužit pouze sauna. Důvodem jsou nové požadavky hygieny na instalaci a provoz zařízení pro kontinuální měření a záznam hodnot průtoku vody filtračním zařízením a dále potřeba provést některé
opravy a výměnu technologických zařízení, aby odpovídaly současným legislativním požadavkům. Odhadované náklady na realizaci úprav se pohybují okolo 300 tis. Kč. Provoz
zařízení byl od počátku pojímán jako služba občanům, která ani zdaleka nebyla výdělečná (což bylo občas předmětem kritiky). Náklady na energie, vodu, provozní chemikálie,
mzdy obsluhy, odběry a rozbory vzorků atd. byly podstatně vyšší než příjmy z provozu
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pro veřejnost. Za této situace se další velká investice do prodloužení provozu jeví ekonomicky neúnosnou.
Provoz sauny pro veřejnost bude pokračovat dále v dosavadním režimu. Majitelé
nevyčerpaných permanentních vstupenek do vířivky se mohou dohodnout na výměně za
vstup do sauny, případně na vrácení peněz.

Podzimní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován
stejným způsobem jako předchozí svozy.












Datum a čas: sobota 4. listopad 2017, 8.00 – 11.00 hodin
místo: parkoviště u DKT
způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO
Ostrava
VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy,
herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá čisticí vlna
(„pucvol“), farmaceutický odpad (léky), oleje, pohonné hmoty, čisticí prostředky, jedy
apod.
Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, nashromážděného při půlročním provozu domácností.
Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! Upozornění platí i
pro lepenku, eternit, okna apod.
Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 11. hodině odjedou!
Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání svozu
VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu přijížděli ze
strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na
pokyny zaměstnanců svozové firmy.

Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze
v uvedeném čase na uvedené místo.
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Kovový šrot
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili v rámci svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad proto již tradičně vysbírají členové
oddílu kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 2. listopadu na ÚM na tel.
556 770 101, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 4. listopadu k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská

Apel na pejskaře – uklízejme po svých pejscích
Pes, jedno z nejoblíbenějších domácích zvířat, se v dnešní době na venkově ve velké
většině případů posunul z role hlídače hospodářství do pozice člena rodiny a domácho
mazlíčka. A s mazlíčkem se samozřejmě chodí na procházky, aby se vyvenčil.

A tím, že psovi umožní venku vykonat potřebu, zodpovědnost majitele zdánlivě končí.
Alespoň si to tak představuje část z nich. Jenže to je omyl. Zodpovědný majitel po
pejskovi také uklidí. A to i tehdy, pokud se jedná o veřejně přístupné prostranství, kde se
nepředpokládá pohyb lidí – nejrůznější příkopy, zelené pruhy okolo cest a chodníků
a podobně. Zodpovědný majitel vidí, že i o taková prostranství se někdo stará
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a pravidelně je seká. A zodpovědný majitel si umí představit, jaké to asi je, když takový
sekáč křovinořezem nabere pozůstatek psího trávicího procesu. Pracovníci městyse,
udržující veřejně přístupnou zeleň, by mohli dlouze vyprávět, co to je být celý den v takto
poznamenaném pracovním oděvu.
Zodpovědný majitel proto nosí u sebe sáček, například mikrotenový, který si poté, co
jeho pes vykonal potřebu, navlékne na ruku, sebere exkrement do hrsti, a sáček přes
hrst přehrne – tím se voňavý poklad ocitne v pytlíku, který se pak jednoduše vhodí do
nádoby na odpad. Je to jednoduchý úkon, který znamená ohleduplnost vůči našim
spoluobčanům, kteří s naším psem nemají nic společného…
Proto apeluji na nás, pejskaře – buďme zodpovědnými a ohleduplnými….
Richard Ehler
starosta
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje
občanům, kteří v měsíci září oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje
pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Mačáková Anna

Steinitzová Eliška

Zuzaňáková Ludmila

Holeňová Miloslava

Kovářová Ludmila

Chorinová Ivanka

Vochálová Božena

Kačalová Drahomíra

Najmonová Emilie

Himmer Zdeněk

Kouřilová Naděžda

Baroš Rudolf

Kovářová Marie

Káňa Václav

Svoboda Bohuslav

Jezerská Věra

Kašpárková Jiřina

Gavlas Václav

Klein Josef

Mynářová Libuše

Gross Štefan

Karolová Jana

Reková Dobromila

Dorazil Antonín

Szilvová Eva

Mládenková Ludmila

Kőhlerová Libuše

Ulrichová Ludmila

Štaf Alfred

Valíková Jarmila

Bergerová Eva

Odstrčilíková Dagmar

Martinec Štefan

Himmerová Zdenka

Trúchlá Mária

Velechovský Jaromír

Přibylová Marie

Březinová Ludmila

Slováková Ludmila

Juráček Miroslav
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Děkujeme všem, kteří se dne 23. srpna 2017 přišli rozloučit
s paní Jiřinou Krausovou.
Děkujeme rovněž za květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Děkujeme vám všem, kteří jste se přišli
naposledy rozloučit s naší maminkou
paní Gertrudou Bašnou
zarmoucená rodina Bašná a Buksová

Dne 25. 9. 2017 vzpomeneme nedožité
70. narozeniny manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka pana Ludvíka H A N Z L Í K A.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jozefína, děti Jana, Miroslava
a Luděk s rodinami

11

12

VI. ročník Dne městyse Suchdolu nad Odrou
VI. ročník Dne městyse se konal krásně prosluněnou sobotu 26. srpna 2017. Na programu tohoto ročníku jsem si dala opravdu záležet, protože v letošním roce je 100. výročí udělení titulu městys, který byl Suchdolu nad Odrou obnoven v roce 2006. Hudebníky
a umělce jsem začala oslovovat již na podzim roku 2016, ať mám dostatek nabídek, a ať
je z čeho vybírat. Podařilo se mi nasmlouvat koncert Věry Špinarové, smlouva byla již
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podepsána, ale skutečnost byl jiná. Po Věře Špinarové smutnila celá republika. Na jaře
letošního roku jsem se pustila do hledání náhradního programu, kdy jsem oslovila
Rock&Roll Band Marcela Woodmana a vyšlo to, měli volný termín. Další oslovený byl
Voxel, taky se mi manažer ozval s volným termínem. Smlouvy byly podepsány a na nás,
organizační výbor, zbylo už jen doladit ostatní program, který byl i v letošním roce opět
bohatý.
Ve čtvrtek odpoledne, dva dny před konáním akce, se mi ozval manažer Voxela, že má
pro mě špatnou zprávu: „Voxel nepřijede?!?!?“ Manažer si spletl Suchdol nad Odrou se
Suchdolem nad Lužnicí a na další již dříve nasmlouvaný koncert by nestihli přejet. Co
teď budu dělat, jak rychle zajistit odpolední program? Naštěstí se mi ještě večer znovu
ozval manažer s nabídkou náhradního programu, vystoupení Pokáče (ten název jsem
slyšela poprvé), který spolupracuje a vystupuje i s Voxelem a já s radostí souhlasila.
Myslím, že náhradní program byl natolik kvalitní, že plně nahradil vystoupení Voxela.
Sobotní odpoledne probíhalo bez zádrhelů a komplikací, a já jsem si myslela, že je
všechno za námi. Ale v pět hodin odpoledne další telefon, volal manažer, se kterým jsem
měla nasmlouvané vystoupení Ohňová show, a ten mi sdělil, že představitel této show si
ráno zlomil nohu a že taky nepřijedou. Do třetice všeho dobrého i zlého!!! To byl poslední
zádrhel tohoto dne i večera.
Přes všechny překážky, které nastaly, se VI. ročník Dne městyse vydařil. Pro děti byl
opravdu zajímavý program, kolotoče, skákací hrad, dětská show apod. Ještě musím
zmínit novinku na dni městyse, Aquazorbing, který byl celé odpoledne v obležení dětí,
kterým se tato atrakce velmi líbila a vůbec jim nevadilo stát dlouhou frontu, aby tuto
atrakci vyzkoušely.
Hlavní program rovněž nezklamal, Rock&Roll Band rozproudil návštěvníky a dobrá nálada podmaněná hudební produkcí kapely Cactus z Ostravy vydržela až do brzkého rána.
Večerní ohňostroj v podání našich hasičů byl již jen hezkou třešinkou na dortu.
Na závěr chci poděkovat všem pořadatelům, účinkujícím a prodejcům za aktivní přístup
a ochotu podílet se na této organizačně náročné akci. Rovněž děkuji návštěvníkům, kteří
se přišli pobavit, myslím, že nelitovali.
Iva Hrabovská

Den Městyse
V sobotu 26. srpna se konal Den městyse a svůj stan rozložila i naše základní škola.
Dětští návštěvníci si tu mohli vyzkoušet, jak jsou zruční a nápadití.
K dispozici byla tvorba dvou výrobků: záložka do knížky „Mimoň“ a antistresová hra „Hop
do kelímku“. Zájem o rukodělné hraní byl značný a každý si svůj výrobek rád odnášel
domů.
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Svým dílem k pestrosti programu přispěly i dva naše pohybové kroužky, které se představily ve čtyřech vystoupeních.
Mgr. Marcela Buksová
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Klub seniorů Městyse Suchdol nad Odrou
V úterý, 5. září 2017, proběhla jedna z dalších, jak už se stává pravidlem, velmi úspěšných
akcí Klubu seniorů. Tentokrát se uskutečnil celodenní zájezd do Moravského krasu. Plně obsazeným autobusem za pěkného počasí a s veselou náladou jsme před desátou hodinou dorazili na
místo. Cestou jsme se od naší vedoucí Nadi dověděli něco z historie Punkevních jeskyní s propastí Macocha, abychom měli nějakou představu. Po vystoupení z autobusu na parkovišti u turistické chaty Macocha jsme se někteří pěšky, jiní silničním vláčkem vydali ke vstupu do jeskyně. Po
dobu necelé hodiny nás průvodkyně upozorňovala na mnohé zajímavosti. Občas byla její slova
doprovázena příjemnou hudbou. Byla to nádhera! Po sestoupení ke dnu Macochy nám osvětlený
Anděl popřál štěstí a my se mohli naposledy pokochat pohledem na skalní stěny vypínající se do
výšky 138,5 metrů. Ale to už nás volal převozník a my nastoupili do loděk a začali se plavit po
temně zelených vodách podzemní říčky Punkvy. A právě projížďka jeskynním systémem na loďce byla pro mnohé z nás něčím, co se dá zažít málokde. Po zastávce v Masarykově dómu s velkým množstvím stalaktitů a stalagnátů naše plavba v místech vývěru Punkvy skončila. Někteří
jsme se ještě pěšky vydali k lanové dráze, která nás vyvezla na Horní můstek, odkud se nám naskytl úchvatný pohled na dno propasti. Tím pro nás návštěva Punkevních jeskyní a Macochy
skončila. Mimochodem, Punkevní jeskyně jsou nejnavštěvovanějším jeskynním systémem v Česku, ročně je vidí na 200 tisíc turistů. Plni dojmů a zážitků jsme se vydali na zpáteční cestu. Protože pěkné počasí nám stále přálo, zastavili jsme se ještě v Kroměříži. Prohlédli jsme si náměstí,
jeho okolí, posilnili se dobrým jídlem a vydali se na cestu k domovu. Za krásně prožitý den děkujeme panu řidiči Josefovi Frydrychovi, který nás bezpečně vezl, naší milé vedoucí paní Ing. Naděždě Plevákové za výběr a organizaci zájezdu a těšíme se na další společnou akci.
Spokojení účastníci
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TENISOVÉ TURNAJE 2017
Už se stalo tradicí, že začátkem září se koná tenisový turnaj mužů o pohár starosty.
V loňském roce k němu přibyl ještě turnaj žen o pohár místostarostky.
Turnaj mužů se uskutečnil 2. září 2017 a turnaj žen o týden později. Tyto termíny, tj. první a druhý víkend v září budou stabilní i dále do budoucna. Pro zájemce, zvláště tedy
z řad žen, oznamujeme tedy rok dopředu 
Turnaj mužů se těší zatím větší oblibě, kdy kapacita 12 dvojic je téměř vždy naplněna. U
žen byl počet dvojic poloviční. Prvnímu turnaji v pořadí počasí moc nepřálo, ale nebylo
nutné jej zrušit. Turnaji žen vyšlo počasí mnohem lépe. Oba turnaje se tedy mohly odehrát na našich venkovních antukových kurtech, které po celou letní sezónu byly
v perfektním stavu.
Teď trochu k číslům a výsledkům. Turnaje mužů se zúčastnilo 11 dvojic. Základní hrací
plán byl rozdělen na skupinu A a skupinu B. Ve skupině A bylo dvojic šest a ve skupině
B dvojic pět.
Skupina A - (celkové umístění)
Bartoň M., Bartoň T. (2)
Kovařčík, Mück (3)
Svoboda, Hrabovský (6)
Zapletal, Matušu (8)
Bělunek, Valchař (10)
Dohnal, Sikora D. (11)

Skupina B –
Černoch, Ekkert (1)
Pešl, Sikora M. (4)
Grulich, Uhýrek (5)
Raždík, Šrom (7)
Dostál, Bemdig (9)

Zápas o 3. místo odehrál Kovařčík, Mück – Pešl, Sikora M. s výsledkem 6:3.
Finále proběhlo mezi Černoch, Ekkert – Bartoň M., Bartoň T. s konečným stavem 6:4.
Turnaje žen o pohár místostarostky, který se konal 9. září 2017, se zúčastnilo 5 dvojic
(o 1 méně než v loňském roce). Odehrála se skupina, kdy hrál každý s každým a následný pavouk rozhodující o umístění celkovém. V letošním roce bylo finále obsazeno
stejnými hráčkami jako v loňském roce, pouze vítězky se změnily.
1.místo – Boráková Lucie a Černochová Tereza
2.místo – Mücková Ludmila a Sehnalíková Andrea
3.místo - Červencová Marta a Kovařčíková Štěpánka
4.místo – Gajdošová Martina a Jurnyklová Miroslava
5.místo – Jurošková Martina a Sehnalíková Gabriela
Oba turnaje vděčí a zároveň děkují sponzorům, hlavně městysi, tenisovému oddílu,
oddílu TJ Lokomotiva Suchdol, restauraci Centrum a dalším.
Černochová Tereza
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Z činnosti WESTERN KLUBU z.s.

V sobotu 9. září 2017 uspořádal na Malé skále Western klub zkušební 0. ročník Gulášfestu, letos o nejlepší Kovbojský guláš členů a přátel WK. V areálu Kletenské přehrady, v bývalém kempu, zároveň proběhlo Mistrovství republiky v hodu nožem a sekerou W-clubu a ČTU Beskydy.
A jak to začalo? Před rokem mě oslovil prezident W-clubu Dušan Dvořák a náčelník
Beskydské ČTU Willy Gloziga, jestli Western klub pomůže s občerstvením účastníků
mistrovství republiky a mě tehdy napadlo, že když máme chystat občerstvení, tak proč si
i nezasoutěžit a tak se zrodil nultý ročník Kletenského gulášfestu. Nápad se ujal, přihlásilo se 6 soutěžících.
Podmínkou soutěže bylo uvařit guláš dle vlastní receptury a nabídnout ho ve 13 hodin ke
konzumaci jednak odborné porotě, která dle stanovených kritérií hodnotila kvalitu gulášů,
tak i konzumentům z řad návštěvníků, kteří se také jako konzumenti zúčastnili hodnocení
pomocí osvědčeného hřebíkového losovacího zařízení, které znáte z Country festu.
Všechny suroviny si každý soutěžící zajišťoval sám, složení a technologie přípravy
guláše byla neomezená. Odborná komise velmi pečlivě ochutnávala a vybírala ze
soutěžících gulášů, nakonec u ní vyhrál Westernový guláš týmu Malá skála ve složení
Zdeňka Lacinová a Jiřka Jaroňová. No a Top guláš, vybraný návštěvníky, byl guláš
Buffalo Billa od Zdeňky Lacinové. I guláše ostatních soutěžících byly skvělé, o čemž
svědčilo to, že po vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězným soutěžícím,
nebylo takzvaně „co do huby “ Přátelé WK ze Slovenska - skupina Parťáci - získali
cenu za nejlepší soutěžní stánek Gulášfestu. Myslím, že soutěžící i návštěvníci byli
s akcí nadmíru spokojeni, pozdně příchozí litovali, že se na ně už nedostalo. A
prozradíme, že už máme zájemce o přihlášky na oficiální 1. ročník Gulášfestu, který se
bude konat 15.9.2018. Takže těšíme se a už dopředu - DOBROU CHUŤ 
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6. část: Suchdolské rychtářství a J. A. Komenský
(seriálové vyprávění o ohrožené památce )
Náš městys se hrdě hlásí k tomu, že existoval přímý vztah Komenského k Suchdolu a
vyjádřil to tím, že před školou byl zbudován jeho velice zdařilý pomník (busta) v nadživotní velikosti a byla po něm pojmenována nejživější ulice. Vztah k tomuto velikánu českých dějin byl v Suchdole n.O. již v dávné minulosti vždy zdůrazňován při nejrůznějších
příležitostech slavnostními akcemi, vydáváním publikací, expozicemi apod. Přesto, že
přímých důkazů o tomto vztahu není mnoho, je pozoruhodné, že všechny tyto prameny
se nějak dotýkají suchdolského rychtářství.
Nejstarší pramen patří do okruhu klasických pověstí a vypráví o tom, že
J. A. Komenský kázával v Suchdole pod Rychtářovou lípou, která stávala přímo naproti
rychtářství. Odtud byl pak na tuto lípu přenesen později název Lípa Komenského, která
již sice neexistuje, byl jí však vybudován alespoň malý památník.
Další pramen je velice solidní - dopis Komenského příteli M. Gertichovi, kde Komenský se zmiňuje ve svém listě o vydání knih pro Fulnecko. Šlo o větší akci Jednoty bratrské, která uspořádala velikou sbírku v Anglii a Nizozemí, aby mohla vytisknout větší
množství různých knih pro Jednotu bratrskou, která po svém vyhnání z českých zemí
byla ohrožena zánikem. Vynesla 12.648 tolarů a dva tituly byly určeny pro bratry na severu Moravy. David Schneider (1693 - 1755) vnuk legendárního Martina Schneidera ve
svých vzpomínkách upřesňuje, že propašované knihy přivezl do Suchdolu sám amsterodamský tiskař Kopidlanský, jehož jméno Suchdolané komolili na Kopulanský. Jan Teofil Kopidlanský tiskl v bratrské tiskárně v Amsterodamu, která byla zakoupena Komenským r.1660 speciálně pro tuto akci. Komenský jej poslal z Amsterodamu s městským
nájemním povozem jako projíždějícího kupce. Tento odvážný muž prý se ubytoval na
nějaký čas ve veřejném hostinci Töltschiga (rychtáře) a navštěvoval bratry. Odsud byla
dovezená literatura distribuována do okolních obcí, kterým byla věnována. Byl to bratrský zpěvník a publikace "Die Uralte Christliche Catholische Religion" - stručně řečeno
Komenského katechismus. Katechismus byl osobní dar, počítalo se za kus jen 6 slezských trojníků k úhradě dopravy. Proč se ubytoval právě v Suchdole u rychtáře Teltschika nevíme, ale patrně k tomu měl ten důvod, že se zde cítil v bezpečí, což byl jistě
nejpádnější motiv. Vydat se z Holandska na tak dlouhou cestu do země, kde byl jeho
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pobyt nežádoucí, byl velice odvážný čin. Nezdar by končil možná i smrtí. Schneider
k tomu dodává: „Töltschig byl volán k odpovědnosti, ale byl jako muž dobře zapsán u
vrchnosti a dovedl se vytočit planými výmluvami". V roce 1661 byl ve funkci rychtáře
(1642 – 1679) Johann Teltschik tentýž, který byl za třicetileté války oslepen švédskými
vojáky. Byl patrně příznivec Jednoty bratrské, možná i samotného Komenského, když
riskoval přijmout pod svou střechu kacíře, ignoroval všechna protireformační nařízení
a kryl tak celou akci.
Komenského katechismus vytištěný v Amsterodamu r.1661 se zachoval pouze jen asi
ve 4 exemplářích jako velice cenný exponát archivů v USA a v Německu. Bylo o něm
napsáno mnoho studií a Suchdolané mohou být náležitě hrdí na knihu, která byla nám
Suchdolanům Komenským sepsána a věnována. Ostatně dopad této malé publikace byl
ohromný. Suchdol byl jedinou obcí, která patřila do jeho působnosti, kde byl jeho odkaz
cele zachován. Sto let po jeho odchodu do emigrace jeho duchovní potomci ze Suchdolu
prožívají duchovní probuzení a emigrují v několika vlnách do Herrnhutu (Ochranova),
kde obnovují Jednotu bratrskou a vydávají se na misii do všech kontinentů světa. Je dojemné, setkat se s obrazy a sochařským vyobrazením Komenského v USA, Hondurasu,
Grónsku, Jižní Africe a všude, kde Suchdolané působili.
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Některé pseudopověsti mluví přímo o tom, že Komenský v době kdy na Fulnecku působil, nocoval na rychtářství. Jejich hodnověrnost však pro jejich mladý původ nelze brát
v úvahu. Větší váhu má logická úvaha, že správce fulneckého sboru musel být
častým hostem této budovy, kde tehdy sídlil správní úřad naší obce a kde se projednávala všechna povolení související s jakoukoliv veřejnou činností.
Význam těchto událostí a dopad na reformaci v Evropě si připomeneme letos slavnostní akcí, 500 let reformace, která proběhne v Suchdole n. O., ve dnech 28. - 29. října.

Co se suchdolským rychtářstvím?
Zachraňovat, nebo zbourat? Jak vývoj pokračuje? Našli se sice v zahraničí dva zájemci - kteří chtějí dlouhodobě investovat peníze pro odkoupení, aby místo bylo zachráněno dalším generacím. Pan Norbert Teltschik a Horst Schinzel. Bohužel agentura
KOSTKA mezitím dala přednost jinému zájemci a odprodala mu 1 500m2 zahrady. Na
památném místě tedy bude stát rodinný domek, což v budoucnu bude způsobovat
problémy.
Aby se zachránilo alespoň zbylých 5000m2 zajímavé zahrady v centru obce a budova
rychtářství, bylo rozhodnuto o založení samostatného spolku pro záchranu rychtářství.
Máme zájem, aby členy spolku bylo co nejvíce občanů Suchdolu n.O., kteří jsou pro
zachování této významné památky.
Zveme vás na setkání ve čtvrtek 5. října v 18:00 hod do objektu rychtářství.
Za Moravian Historicko-vlastivědnou společnost D. Říčan
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Vážení pacienti, ráda bych vás informovala o možnosti očkování proti chřipce v ordinaci v Suchdole nad Odrou. Chřipka je virus způsobující každoroční epidemii a jednou
z prevencí je očkování, které je vhodné pro seniory, pacienty s chronickým onemocněním (cukrovka, závažné choroby srdce a plic, poruchy imunitního systému, onemocnění
ledvin a jater), dále pro občany pohybující se v prostředí s větší koncentrací lidí - veřejná
doprava, větší pracovní kolektivy.
Více informací o vakcinaci a objednávání u sestry Ruskové /tel 556 736 905/.
Dále máme od srpna změnu ordinačních hodin. Nově jsme zavedli možnost objednat se
na konkrétní datum a čas, od úterý do pátku- viz níže ordinační doba. Objednat se můžete na preventivní prohlídku, konzultaci, vyšetření pro OSSZ, pracovně lékařskou prohlídku, sepsání formulářů pro pojišťovnu.
Objednávací systém je standartní záležitostí v řadě dalších ordinací, věřím tedy, že bude
mít oblibu i zde.

Provozní a ordinační doba
Pondělí

06:45 - 12:00 (MUDr. Přecechtěl)

Úterý

12:00 - 16:00
16:00 - 18:00 (objednaní)

Středa

06:45 - 11:00 (11:00 - 12:00 objednaní)

Čtvrtek

06:45 - 11:00 (11:00 - 12:00 objednaní)

Pátek

06:45 - 11:00 (11:00 - 12:00 objednaní)

V objednací době upřednostníme pacienty objednané i před těmi, kteří již přišli dříve.
Prosím tedy o pochopení.
Objednávky telefonicky nebo osobně v ordinaci.

MUDr. Šimíčková Žaneta
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Mobilní hospic Strom života
Spolupráce, jako základní předpoklad hospicové služby…
Mobilní hospic Strom života pomáhá již třetím rokem. Vznikl
na základě osobní zkušenosti, silného prožitku v rodině. Začátky nebyly vůbec jednoduché. Na samotném počátku byla snaha pomáhat lidem, kteří
se ocitli v nelehké situaci a nevěděli si rady jak situaci zvládat. Z původní myšlenky poradenství se zrodil projekt přímé pomoci těžce nemocným lidem přímo v jejich domovech. Nejen však nemocným, odcházejícím, ale i jejich rodinám, blízkým. Od počátku
k dnešku mobilní hospic doprovodil více jak 500 uživatelů, všech věkových kategorii, kteří mohli své poslední chvíle prožit doma v kruhu svých blízkých. Zájemci o naše služby
neubývají. Naopak, obracejí se další a další z širokého okolí Ostravska, Hranická, Přerovska atd. To vyžaduje širokou spolupráci se všemi zainteresovanými pracovníky.
Zejména zdravotníky, statní správou, institucemi. Také s Charitou, sociálními a humanitárními organizacemi.
Díky celému týmu pracovníků hospice se daří poskytovat kvalitní služby. Na tom spolupracujeme se širokou veřejností. Ve svém středu máme zdravotníky, odlehčovací sociální pracovníky. Dobře pracuje poradna a to i pro pozůstalé děti i dospělé. Také rozvíjíme
dobrovolnickou službu. Dáváme širokou podporu jak těžce nemocným, tak také jejich
rodinám. V tom bychom rádi spolupracovali s dalšími partnery.
Nevytváříme a nechceme vytvářet na úseku péče o člověka konkurenci, to se nám jeví
jako nedůstojné. V takovéto službě umírajícím si vážíme všech, kteří spolupracují a
zmirňují utrpení, které je součásti naších životů. Naším společným zájmem a prioritou je
dobrá spolupráce a vytvoření důstojných podmínek při odchodu člověka. Obracíme se
na širokou veřejnost s prosbou. Společně pomáhejme lidem, kteří pomoc potřebují.
Vám všem, milí čtenáři, od srdce děkuji za jakoukoliv pomoc a podporu, nejen
materiální. Veliké díky.
Ladislav Blahuta, Strom života
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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

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
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. 9/2017 vydáno 25. září 2017 nákladem 1050 výtisků
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