Topnou sezónu zahájil v městysi požár kontejneru v lokalitě Za Nádražím.
Upozorňujeme občany, aby nevhazovali do nádob na směsný odpad žhavý popel!!!!

Kalendárium městyse
17.10.

Kolaudace stavby rekonstrukce vodovodu Za Nádražím.

18.10.

Pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

19.10.

Jednání s pracovnicemi Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o
podmínkách převodu pozemků pod místními komunikacemi v oblasti bytových
domů u evangelického kostela do majetku městyse.

20.10.

První den voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky.

21.10.

Druhý den voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky.

23.10.

Zahájeno mytí fasád a ošetření proti plísním na bytovém domě č.p. 126 a 375 a
na čelní stěně budovy hasičské zbrojnice. Mytí bytového domu nebylo prozatím
dokončeno z důvodu špatného přístupu pro plošinu, zhotovitel fasádu domyje
po nasmlouvání větší plošiny.

24.10.

Proběhla ze strany Úřadu práce průběžná veřejnosprávní finanční kontrola plnění platných dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, předmětem kontroly bylo hospodaření s
veřejnými prostředky v souvislosti se zaměstnáváním klientů úřadu práce na veřejně prospěšné práce v městysi.

25.10.

Pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

25.10.

Konala se 62. schůze rady městyse, rozšířená o účast členů zastupitelstva
městyse.

26.10.

Prodloužení smlouvy na využívání právního softwaru na úřadě městyse.

26.10.

Účast pracovníků úřadu městyse na semináři v Bartošovicích ke GDPR– režimu
nakládání a ochrany osobních údajů v EU od 25. 5. 2018.

29.10.

Republikou se prohnal orkán, který naštěstí v Suchdole a okolí nezpůsobil tak
velké škody, jako v jiných částech země, přesto však naši hasiči museli zasahovat při likvidaci následků.

30.10.

Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod plánovaných suchdolským
úsekem cyklostezky v návaznosti na úsek v Hladkých Životicích společně se
starostkou Hl. Životic.

31.10.

Účast na semináři k problematice komplexních pozemkových úprav, který
v Bartošovicích pořádal Státní pozemkový úřad.

01.11.

Pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

01.11.

Konala se 63. schůze rady městyse.

02.11.

Pracovní schůzka se zástupcem Státního pozemkového úřadu k realizací některých prvků Plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových
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úprav v Suchdole nad Odrou. Jedná se o realizaci některých komunikací a
sjezdů, vyřizuje SPÚ, hradí stát a Ředitelství silnic a dálnic, vlastníkem bude
městys.
03.11.

V Suchdole i na Kletném se konaly lampionové průvody pro děti i dospělé. Ten
v Suchdole pořádali místní hasiči, na Kletném rodiče dětí.

03.11.

V DKT se uskutečnilo představení divadla Devítka z Ostravy, na programu byla
komedie Raye Cooneyho Mayday.

06.11.

Účast společně s dalšími představiteli státu, kraje a obcí na slavnostním otevření nové výrobní haly významného regionálního zaměstnavatele - společnosti Semperflex v Odrách.

08.11.

Pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

09.11.

Projednání záležitostí spojenými s opravami budovy katolické fary (vedení inž.
sítí apod.) za účasti pracovníka stavebního odboru Biskupství slezskoostravského a zdejšího katolického faráře.

15.11.

Pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

15.11.

Proběhla 64. schůze rady městyse, rozšířená o účast členů zastupitelstva městyse.

Rada městyse informuje
62. schůze RM, 25.10.2017
• RM schválila přidělení bytu o velikosti 1+1 v bytovém domě Nová ulice 498 žadateli
dle evidence žadatelů o byty a schválila Dohodu o stavebních úpravách v nájemním
bytě s nájemcem.
• RM schválila rozpočtové opatření rady městyse č. R11, týkající se přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách pro příspěvkovou organizaci
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou a uvolnění částky na výrobu dělicí přepážky v prostoru WC v budově drobných provozoven.
• RM schválila uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. týkající se provozování vodovodu na pozemcích v majetku městyse.
• RM se zabývala zimní údržbou komunikací a chodníků a schválila uzavření Smlouvy
o dílo se společností Agrosumak, a.s. Suchdol nad Odrou na zajištění zimní údržby
místních komunikací v zimní sezóně 2017 – 2018a Smlouvu o dílo se Správou silnici
Moravskoslezského kraje, střediskem Nový Jičín, týkající se zimní údržby chodníků
na mostech v městysi, kdy údržbu provádí městys.
• RM schválila pronájem uvolněné zahrádky v lokalitě školní zahrady.
• RM projednala informace o dotacích na workoutové konstrukce, předložený plán akcí
Western klubu na rok 2018, který je podmínkou prodloužení výpůjčky areálu kiosku u
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•

přehrady Kletné a Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou.
starosta informoval zkolaudovaném vodovodu v lokalitě Za Nádražím.

63. schůze RM, 1.11.2017
• RM jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol
nad Odrou projednala a schválila platový výměr řediteli příspěvkové organizace
v souladu s novým nařízením vlády č. 340/2017, o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách.
64. schůze RM, 15.11.2017
• RM se zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních smluv
v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu, schválila přidělení bytu 2+1 v bytovém domě Komenského 126 žadateli dle
evidence žadatelů o byty a schválila navýšení nájmů v bytech v majetku městyse.
• RM schválila poskytnutí nebytových prostor v DPS v roce 2018 k zajištění služeb pedikúry.
• RM schválila několik smluv týkající se stavby „Realizace společných zařízení KoPÚ
v k.ú. Suchdol nad Odrou – 1. etapa“.
• RM se zabývala školskou problematikou, kdy projednala Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou a zhodnotila práci ředitele příspěvkové organizace.
• RM schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy administrativní budovy úřadu“
• RM projednala informaci o zaměření pozemků u bytového domu Nová ulice č.p. 468
• RM se zabývala finančními záležitostmi, kdy schválila rozpočtové opatření rady městyse č. R12, týkající se přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 4.892,- Kč, přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a projekt „PRObezpečnost MŠ“ ve výši 40.000,Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou
a uvolnění části rezervy rady městyse na zhotovení pasportu, opravy a dofinancování nových úseků veřejného osvětlení a na úhradu poplatků za používání platebních
karet v Penzionu Poodří a úřadu městyse.
• RM projednala dopis Společenství vlastníků Suchdol nad Odrou, Za Nádražím 435,
týkající se umístění kontejnerů na jejich pozemku a žádost společnosti JTRT pro
s.r.o. Vsetín o povolení rychlostní zkoušky motoristického podniku Valašská rally
Valmez 2018 (bude na programu zasedání zastupitelstva městyse).
• Starosta informoval RM o průběhu rekonstrukce budovy úřadu městyse, o opravě
kanalizace v lokalitě Za Nádražím, o propočtu ceny stočného na rok 2018, o změně
odměňování členů zastupitelstva městyse a o požadavcích občanů na pořízení zrcadel na komunikacích v městysi.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje
občanům, kteří v měsíci listopadu oslavili své životní jubileum. Do
dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Klosová Helena
Špringlová Zlatuša
Kysílková Zdeňka
Nitková Věra
Barochová Vlasta
Szilva Julius
Himmer Stanislav
Rusňák Jan
Fusková Františka
Himmerová Hanna
Lažek Karel
Kukolová Svatava
Fialová Marie
Černoch František
Jurnyklová Jarmila
Vilášek Miroslav

Růžička Antonín
Valík Jiří
Šindel Zdeněk
Kramolišová Marta
Hrušková Zdenka
Cibulec Jan
Závacký Miroslav
Spálová Anna
Milt Jiří
Viliš Stanislav
Pavlovič Milan
Smoleňová Emilie
Vilišová Anežka
Vašíčková Věra
Holubcová Helena

Dne 8. 12. 2017 vzpomeneme 10. smutné výročí, co nás
navždy pustil pan Rudolf Kysilko.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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Operační program Zaměstnanost
dne 16. 10. 2017 byla vyhlášena 5., 6. a 8. Výzva MAS Regionu Poodří
Operačního programu Zaměstnanost.
5. Výzva – Podpora prorodinných opatření
Datum vyhlášení výzvy MAS:
16.11.2017
Datum ukončení příjmu žádosti o podporu:
30.1.2018 do 12:00 hod.
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 1 846 478,10 Kč
6. Výzva – Sociální služby
Datum vyhlášení výzvy MAS:
16.11.2017
Datum ukončení příjmu žádosti o podporu:
30.1.2018 do 12:00 hod.
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 3 516 900,00 Kč
8. Výzva – Zaměstnanost
Datum vyhlášení výzvy MAS:
16.11.2017
Datum ukončení příjmu žádosti o podporu:
30.1.2018 do 12:00 hod.
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):
567 325,- Kč
Výzva č. 7 bude vyhlášená, sledujte naše webové stránky.
Texty výzev včetně příloh naleznete na webu MAS Regionu Poodří
www.mas.regionpoodri.cz,
odkaz přímo na Výzvy: http://mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/op-zam/vyzvy

Provoz sauny:
Od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude sauna uzavřena.
Těšíme se na Vás v roce 2018.
Uzavření Úřadu městyse Suchdol na Odrou
ve dnech 21. – 22. 12. 2017 a 27. – 29. 12. 2017
bude Úřad městyse Suchdol nad Odrou
uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců.
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SETKÁNÍ V SEDLE - SUCHDOL nad Odrou 2017
Už po čtyřicáté čtvrté se setkali bývalí jezdci z Opavska.
Počátek této tradice můžeme hledat v zimní vyjížďce (druhý svátek vánoční 1970), kdy
skupinky jezdců, shromážděných kolem MVDr. Mirka Koláčka, který jim v druhé polovině
padesátých let dělal trenéra a odchoval úspěšné sportovní i dostihové jezdce, jako byli
například Robík, Duda, Milan Vítek, Tolochovi a další, vyrazili z jízdárny v Kateřinkách
zasněženou krajinou na Svatou Annu, poutní místo s kapličkou za Opavou.
Vyjížďka měla úspěch a tak se v novém roce parta dohodla na pravidelném opakování.
První roky byly spojeny s Albertovcem, kdy se účastnil i ředitel hřebčína Ing. Lamich a
mistr sportu Erich Režnar. Později převzal vedení Albertovce Ing. Milan Vítek, který
schůzky umožňoval dál, a to i se zapůjčením koní, protože v té době prakticky všichni
účastníci trávili část Setkání opravdu v sedle.
Přidávali se další, ať už to byl vítěz Velké pardubické Ferdinand Palyza, dvojnásobný
vítěz VP Karel Benš, nebo ředitel Plemenářského podniku Tlumačov Ing. Leopold
Mamica.
Časem přibývala nová místa, kde jsme se scházeli. Hradec n. M. u MVDr. Živníčka,
jezdecký areál brněnské veterinární fakulty v Novém Jičíně pod velením Ing. Stanislava
Hošáka, rekreační objekt Bílá holubice v Mokřinkách, Mohrův mlýn v Kylešovicích či
jízdárna Sokola Kateřinky.
Dva z nás zažili ranč Zlámaná podkova v dobách jeho největší slávy, kdy tam jezdila
parta z Prahy, Tomáš Holý s maminkou, režisérka Bára Vošmiková, šéf Kučerovců
Honza Hromas s manželkou – zpěvačkou Vlastou, hudebník, historik a filmař Jarda
Čvančara, který tam natočil „suchdolský western“ MORGANOVA BANDA a krásný dokument HOSPODÁŘ. Když se Setkání začali účastnit další westernoví jezdci, přišlo nám
logické poprosit „Hospodáře“ Milína Kašpárka, zda bychom se mohli scházet tam. Svolil
a kamarádi Honza Valchář s Josefem Havrlantem vypomohli s koňmi, takže opět všichni
zájemci mohli do sedla nebo okusit cestování dostavníkem.
Mezitím se nám i se suchdolskými přáteli podařila návštěva PP Kladruby, kterému už
šéfoval Ing. Vítek. Na hřbetech krásných klabonosých běloušů nám umožnil poznat
malebné okolí hřebčína včetně přírodních skoků. Také se povedlo zorganizovat zájezd
do Vídně s návštěvou Spanische Hofreitschule v Hofburgu, kde jsme viděli ukázku
výcviku světoznámých lipicánů. Nádhera!
Poté, co Hospodář odcválal na tu prérii, ze které není návratu a kde se určitě potkal
s Buffalo Billem, Doc. Hollidayem a bratry Earpovými, štafetu převzal jeho synovec Petr,
který zbudoval Hospůdku Na ranči, a tam jsme také zažili několik vydařených ročníků.
Letos se situace změnila a my po tom, co jsme se zastavili u Hospodářova hrobu,
jsme poprvé navštívili Saloon Western klubu Malá skála na Kletné.
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Je téměř neuvěřitelné, co dokázala malá parta nadšenců svépomocí zbudovat. Útulný
interiér, příjemná atmosféra i naši hostitelé, dobré pivo, skvělý guláš paní Zdenky, prostě
pohoda. Pepa Havrlant dal k dispozici tři koně pod sedlo a sám řídil bryčku s párou pohledných izabel. I když to trochu připomínalo „setkání padesát let po maturitě“, přece jen
se opět zájemci o vyjížďku našli. Ti ostatní měli možnost zavzpomínat na ty, kteří už
s námi nejsou, na dobu, kdy jezdili aktivně, na kterém koni vyhráli, kdy mohli vyhrát
kdyby …
Kamarádům z Western klubu i ostatním, kteří se o nás starali, ze srdce děkujeme a
těšíme se za rok na shledanou.
Za rajťáky z Opavska
MUDr. Mirek Kozelský
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8. část: Suchdolští rychtáři
(seriálové vyprávění o ohrožené památce)
O počátcích suchdolského rychtářství nevíme nic. Jsou známy pouze obecné informace, že obec zakládal někdo, kdo měl dostatek peněz a pustil se do nákladného projektu,
z nějž bude mít zisk až za 10 - 15 let. Část mezi bažinatým terénem u Odry a pohořskými kopci musel nechat rozměřit na stejné díly, 22 po každé straně potoka, aby zde mohla
být vybudována ves o 44 selských staveních.
Tento tak zvaný lokátor pozdější rychtář, se usadil v centru obce, kde byla nejlepší půda a Můžeme směle předpokládat, že byl Čech, ale obyvatelé nově založeného Suchdolu byli většinou Němci, do našeho kraje vykonali namáhavou cestu asi 400 km dlouhou.
Byl to počátek vývoje etnika moravských Němců, kteří si svou řeč zachovali a vytvořili
svéráznou kulturu. Původní český název obce Suchdol si upravili na Zauchtenthal, později Zauchtel. Kdy, byl Suchdol založen, by nám mohla vypovědět jen archeologie.
Mohlo to být někdy v letech 1250-80.
Následuje bílé místo asi 200 let dlouhé, kdy se zde mohlo vystřídat asi 5-10 generací
rychtářů, u nichž neznáme jediného jména.
Pro 14. století je charakteristické, že krajina pralesů se proměnila v kultivované území s
pásy polí, plochami rybníků, vesnic, propojená sítí cest a kde kolonizace byla již v podstatě završena. Z tohoto století pochází nejstarší písemná zmínka o Suchdole, z r. 1337.
Závěr 14. století byl poznamenán takzvanými Markraběcími válkami 1379-1405. Šlo o
26 let trvající občanskou válku o moc v Moravské zemi mezi potomky Karla IV. a potomky jeho bratra Jana Jindřicha, kteří zdědili markrabství moravské (Jošt, Soběslav, Prokop). Morava byla několikrát vypleněna, usedlosti ve vsích zpustly a musely být znovu
obnovovány. Nešlo o velké bitvy, ale vzájemné přepadávání majetku protivníků, který byl
zpravidla zpustošen a spálen. Jak toto období prožíval náš Suchdol, nemáme žádné
zprávy.
Lacek I. z Kravař r. 1413 aby pozvedl zchudlý Fulnek po Markraběcích válkách, mimo
jiné rychtářům povolil vařit jen pivo bílé pro vlastní potřebu, pivo na prodej, museli naku-
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povat z Fulneku. Šlo o citelný zásah do života obce a práv rychtáře. Chmelnice byly v
okolních obcích vzpomínány, jednalo se patrně o běžnou surovinu.
1457- 14?? Michal z Klimkovic (*cca 1420, † 14??) První nám známý rychtář. Nevíme, ale jak dlouho byl v úřadě.
Z období po husitských válkách z r. 1457 se nám dochovala nejstarší písemná zmínka o suchdolském rychtářství - kupní smlouva, kde majitel fulneckého panství Jan
Krumšín z Lešan prodává suchdolské rychtářství Michálkovi z Klimkovic a jeho potomkům za 60 hřiven v hotovosti a 7 hřiven ročního platu. K tomu mu pustil jeden a půl lánu,
2 zahrady, a dva pruty, které mu přidal za louku, dále dva lány a půl prutu, které drželi
lidé poplatní rychtáři (celkem asi 83ha), pak svobodnou krčmu a na Odře mlýn o dvou
kolech. Přidal mu třetí peníz z pokut, dovolil mu pásti na obecních pozemcích a bráti stavební dříví z panského lesa. Řemeslníci, kteří by se v obci usadili, budou rychtáři povinni
platem. Je to krásný doklad o majetku a privilegiích suchdolských rychtářů.
15??-1571 Andreas Schreiber (*cca 1520, † 1571) 1571 se připomíná tento rychtář,
patrně otec Lorenze, po němž zdědil syn:
15??-1605 Lorenz Schreiber (*cca 1550, † 1605), který prodal rychtářství r. 1605
Fabianu Teletzkému, synovi rychtáře z Kunčic. Bližší okolnosti prodeje tak lukrativního
majetku a příjmů z rychtářství jsou nám neznámé. Nevymřeli, protože 1608 koupil Wenzel Schreiber za 530 tolarů usedlost Nr.173 syn rychtáře Lorenze Schreibera a drželi ji
až do r. 1652. Druhý syn Martin držel usedlost čp. 175 do r. 1614. Rychtář se zabýval i
obchodem s lepšími komoditami, například i s pomeranči.
Za Lorenze patrně vyvrcholily r. 1583 vleklé spory o panství mezi Cetryši a přiženěným
Švajnicem. Od r. 1583-87 byl Suchdol samostatným zemanstvím Judity Cetryšové, která
patrně měla sídlo na Dolním dvoře, který by jistě ráda přestavěla na honosnější zámeček. Jak tyto změny zasáhly do života rychtáře Schreibera, nevíme.
Souvislé informace máme o suchdolském rychtářském rodě Teltschiků a o rychtářích
vůbec, díky jejich soustavnému rodopisnému bádání.
1605-1642 Fabian Teltschig (* kolem roku 1580 v Kunčicích,† 1642) syn rychtáře
Michala Teletzského z Kunčic za Fulnekem. V Suchdole se tento rod zcela poněmčil a
psal se Teltschik. Teltschikové byli pak majiteli rychty 340 let, do r. 1945.
Rychta už vlastnila dva mlýny. Jeden na Odře, druhý na potoce pod rychtářstvím. Fabian
prožil převratné změny: Majitelem fulneckého panství byl Jan Baltazar Cetryš z Kynšperka, který se dostal do finanční tísně a zbyly mu jen vsi Butovice, Kunwald a Suchdol.
Podepisoval se „na Kunwaldě a Soudole“. Stal se tak zakladatelem tohoto panství. Byl
ovlivněn Lutherovou reformací a obsazoval kostely faráři luterského vyznání, proto i celá
obec se dá v té době považovat za luterskou. Cetryš se přidal r. 1619 k povstání Českých stavů. Po jejich porážce císařská vojska postupně obsazovala i severovýchodní
Moravu. V r. 1621 byla většina panství v našem regionu císařem konfiskována, včetně
kunwaldského. Baltazar Cetryš se konfiskace nedožil. Zemřel bez potomků na počátku
Třicetileté války r. 1621 na své tvrzi v Kunwaldě a pohřben byl v kryptě nového suchdol-
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ského kostela, kterou si pro ten účel nechal vybudovat, když starý dřevěný za předcházejícího rychtáře r. 1604 vyhořel. V té době byl sbor Jednoty bratrské ve Fulneku, na
svém vrcholu. Jan Amos Komenský, přišel do Fulneku r. 1618 a prožil zde nejplodnější
období svého života. Podle místní pověsti kázával pod Rychtářskou lípou, proto byla také nazývána lípou Komenského.
1642-1679 Johann Teltschig (* 1618, † 1697) 1688-97 Patrně to byl on, kdo byl r.
1642 oslepen švédskými vojáky rozžhavenou podkovou, když na něm vymáhali výpalné. r. 1642-51 obsadili Švédové Starý Jičín a Fulnek. Ve Fulneku si zřídili dodávkový
komisariát pro zásobování vojsk obléhajících Olomouc. V oderské kronice se uvádí, že r.
1642 byly Mankovice, Suchdol a Bernartice úplně vydrancovány. Vcelku si ale fulnecké
panství patrně šetřili, protože po Třicetileté válce zde nebylo pustých usedlostí. V r. 1661
Komenský poslal do Suchdolu dar - knihy Die Uralte Christliche Catholische Religion
(Prastaré obecně křesťanské náboženství), celý náklad přivezl tajně tiskař Kopidlanský.
Rychtář měl z toho mnoho nepříjemností.
1679-1688 David Teltschig (* 1642, † 1688) V úřadě byl jen krátce, a protože nejstarší syn byl ještě malý, musel se rychtářství znovu ujmout jeho dosud žijící otec
1688-1697 Johann Teltschig (* 1618, † 1697)
1697-1731 Heinrich Teltschig (* 6.1.1670, † 1.12.1731) Jeho syn Johann (1696-1764
v Dublinu) emigroval 1724 jako jeden z prvních suchdolanů do Herrnhutu. Jeho dcera
Anna se provdala za Georga Zeisbergera majitele Horního dvora a taktéž emigrovali do
Herrnhutu. Za něj byla také vybudována r. 1731 nová fara.
Současně se v Suchdole objevuje další samosprávná instituce - starosta (1651 Andreas
Lamprecht) a obecní radní. Jejich pravomoce byly ještě velice omezené, spočívaly víceméně v povinnostech. Jméno starosty se objevuje na všech kupních smlouvách.
1732-1742 David Teltschik (* 2.8.1691, † 14.4.1742) V tomto období byly vesnice
kunwaldského panství silně spoutány tuhými poddanskými poměry. Poddaní v podstatě
neměli možnost změnit své působiště mimo toto malé území a byli velice zatíženi robotou.
1742-1760 Georg Teltschik (* 28.1.1728, † 23.1.1803) musel odstoupit z úřadu, pro
podezření z kacířství. Postavil si čp.71, na jeho místo nastoupil mladší bratr.
1760-1801 Heinrich Teltschik (* 28.4.1735,† 3.1.1807) Vedle rychtáře se stále silněji
uplatňovala v obecní samosprávě funkce starosty obce.
Když r. 1781 vydal císař Josef II. toleranční patent, větší část obce přestoupila na protestantství i s rychtářem, který však musel úřad odstoupit svému synovi.
1801-1805 Anton Teltschik (* 18.5.1765, † 3.6.1805) Rychtářem byl krátce, brzy zemřel.
1806-1825 Georg Münster (* 12.6.1784, † 19.2.1853) Po smrti Antona se mladá vdova provdala za G.Münstera, který byl v úřadě po dobu nezletilosti dětí. Heinricha a Fran-
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ze, které hraběnka Truchsessová dala na piaristické gymnázium do Příbora, aby byli vychováni v katolickém prostředí.
1825-1849 Heinrich Teltschik (* 13.9.1801, † 8.11.1878) Poslední rychtář! V revolučním roce 1848 byl zvolen poslancem do říšského sněmu, který zasedal v Kroměříži.
Tam mimo jiné byl úspěšně schválen zákon o zrušení roboty, což byl konec feudalismu a
pravomoce rychtářů se převedly na volené starosty. Byl také výtvarně nadaný.
Wilhelm Teltschik (* 24.8.1829, † 19.6.1903) Vystudoval a kromě řízení velkého hospodářství se zabýval přírodními vědami: Botanikou, geologií, numismatikou, astronomií,
mineralogií. Především však se podrobně zabýval dějinami Suchdolu a Kravařska. R.
1896 předal majetek v hodnotě 24 000 K synovi.
Wilhelm Constantin Teltschik (* 29.8.1863,† 03.15.1937) Studoval na gymnáziu
v Bruntále a na zemědělské škole v Žilině. V r. 1907 byl zvolen poslancem do vídeňského sněmu za agrární stranu, kde setrval až do r. 1918. Ve stáří se věnoval historii jako
jeho otec Willhelm, redigoval několik ročníků vlastivědného časopisu Das Kuhländchen.
Nejstarší suchdolané jej ještě pamatují.
Wilhelm Teltschik (* 27.10.1898, † 26.9.1966 Vystudoval techniku v Brně, krátce pracoval ve Schneiderově strojírně v Suchdole, 1926-35 ve Vítkovicích a také v plzeňské
škodovce. Po válce rodina měla stejný osud jako ostatní suchdolské německé rodiny.
Jejich děti a poslední generace rychtářského rodu:
Eva Maria (* 10.2.1940) a Wilhelm (* 19.11.1944) Dědicové celé této rodové historie
zemřeli v r. 1946 v souvislosti s internováním v Baarově továrně. Ohromný majetek byl
znárodněn ve prospěch ČR a v podstatě jako by se rozpustil a vypařil.

Co se suchdolským rychtářstvím?
V posledních dnech po nahlédnutí do katastru mohou suchdolští občané najít na bývalém rychtářství majitele tři: 1500m2 vlastní pan Pastorek Adam s manželkou, 5750m2
pan Štencl Lumír, třetím majitelem je městys Suchdol n.O., který koupil cca 30m2 pod
autobusovou zastávkou.
Jak bude naloženo s těmito památnými místy v budoucnu?
Daniel Říčan
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Ozvi se prosím, v Praze
jsme seděli naproti sobě.
email lada7003@seznam.cz

Pozvánka na sportovní ples
Oddíl TJ Lokomotiva by Vás tímto chtěl pozvat na již
23. sportovní ples, který se bude konat v kulturním domě
v Suchdole nad Odrou v sobotu dne 27.1.2018 od 20:00.

K tanci a poslechu Vám zahraje výborná ostravská kapela
CACTUS. Přijďte se tedy pobavit s Vašimi kamarády a známými
a zahájit tak plesovou sezónu v našem městysu.
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Fotbal muži – krátké shrnutí
Podzim 2017
Zdravíme všechny příznivce su-

chdolského

fotbalu.
Chtěli bychom v krátkosti shrnout události, které proběhly během podzimní části
sezóny 2017/2018 Okresního přeboru mužů.
Letošní soutěž se zdá býti velmi vyrovnaná a klubů, co pomýšlí na postup do
I. B třídy je celá řada. Suchdol, jako již tradičně několik let, si jede to své a opět se
pohybujeme v horních patrech tabulky. V polovině sezóny tedy figurujeme na 5. místě se
25 body a ztrátou 6 bodů na 2. Tísek a 11 bodů na 1. Skotnici.
Ovšem našlapaný je i spodek tabulky, kdy poslední Trojanovice-Bystré s 11 body ztrácí na 10. Velké Albrechtice pouze 3 body a na 9. Studénku pouze 7 bodů. Kdo
zná Okresní přebor, tak ví, že rozdíl 6 nebo 9 bodů nemusí hrát v této soutěži vůbec
žádnou roli.
Co se týká našich podzimních výkonů, tak některé byly velmi solidní a některé
bych raději ani nezmiňoval. V některých zápasech jsme měli malinko štěstí, v jiných zase
kopec smůly a jindy té smůle napomohl také rozhodčí. Musím rovněž zmínit, že na většinu zápasů jsme nebyli v plné síle. Ale to je prostě fotbal, míč je kulatý a v okresu si nikdy nemůžeme být jisti, jak to za těch 90 minut bude vypadat.
Takto tedy vypadá tabulka po podzimu:
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Změny u mužstva
Po podzimu u mužstva také skončil vedoucí mužstva Miroslav Juroška, jemuž
současné zaměstnání neumožňuje tuto funkci na plno vykonávat. Tímto Mirovi děkujeme za odvedené služby a přejeme hodně zdraví a žádnou bouračku na jeho nové
životní štaci. Do začátku jarní části se pak pokusíme na tuto pozici někoho sehnat. Pokud nikoho neseženeme, opět to budeme muset nějak lepit. Pokud by měl někdo opravdu zájem dělat vedoucího mužů, klidně se mi ozvěte.
Poděkování
Poděkovat bychom chtěli také všem poctivým hráčům, kteří chodili pravidelně
nejenom na zápasy, ale také na tréninky. Dále děkujeme všem, co se starali o hladký
průběh v ochozech na domácích zápasech (a kdo chodil pravidelně, tak ví, že v některých momentech to nebylo jednoduché ☺), čili hlavní pořadatel a pořadatelé či výběrčí
vstupného a nesmíme zapomenout ani na fanoušky, kteří podporovali naše hráče na
domácích zápasech, resp. na ty, kteří za našimi hochy vyrazili i do okolních vesnic. Těmto všem lidem patří veliký dík.
Já osobně bych chtěl poděkovat především hráčům mužů, členům juniorky a
ostatním členům TJ, kteří se aktivně účastnili brigádnických hodin na stadionu v rámci
rekonstrukce plotu, opravy počmáraných stolů a opravy udírny. Byl jsem chvílemi opravdu překvapen, kolik lidí je ochotno přiložit ruku k dílu (až jsme si někdy překáželi
).
Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili tradičního sběru železného šrotu,
který proběhl dne 4.11.2017.
Speciální poděkování:
•
•
•
•
•
•
•
•

firmě STAVO - za zapůjčení bagru pro výkop a přesun cvičících strojů a za zapůjčení nákladního auta pro sběr starého železa
Lukáši Rekovi – který řídil tento bagr
Petru Rekovi staršímu – který řídil toto nákladní auto
Aloisi Barošovi – za zapůjčení stroje na vrtání děr do země
Ladislavu Neradovi staršímu – za zapůjčení svářečky
všem svářečům – za svaření plotu a věci s tímto spojené
Miroslavu Kozúbkovi – za obstarání barvy na tento plot
a pokud jsem na někoho vyloženě zapomněl, tak se omlouvám, ale mám toho
docela hodně ☺
Předseda oddílu kopané
Michal Žlebek
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FAČR – příspěvky
Chtěl bych všechny aktivní hráče (u těch mladších rodiče hráčů), aby do konce ledna
2018 doručili členské příspěvky FAČR svým vedoucím mužstev (popř. trenérům). Dospělí 200,-, mládež 100,-. Nechceme, aby se opakovala situace z minulých let.
Děkujeme za pochopení.
Předseda oddílu kopané
Michal Žlebek

Házená – sezóna 2017/2018
Muži: hrají Moravskoslezskou ligu, hrajícím trenérem je Svoboda Zbyněk. Naše pravá
spojka Šimsa Jan v této sezóně hostuje v Sokole Trnávka.
Vzhledem k malému počtu oddílů na severní Moravě došlo ke spojení soutěží
Moravskoslezského (10 oddílů), s Olomouckým (3) a Zlínským (2) krajem. Družstva byla
rozdělena do 3 skupin dle geografické polohy. V těchto skupinách se odehrála podzimní
část soutěže a to dvoukolově každý s každým. Po jejím skončení STK se zástupci oddílů
vytvoří nejvhodnější model jarní části soutěže. Těsně před zahájením soutěže se z naší
skupiny odhlásilo družstvo TJ Nový Jičín. Podzimní část sezóny sehráli hráči výborně.
Doma nenašli přemožitele, z venku vezou 3 body a obsadili 1. místo.
Výsledky:
Suchdol n.O.–

Klimkovice
Trnávka
Polanka B

32 : 17 V
17 : 17 V
18 : 21 V

31 : 14 D
23 : 16 D
37 : 24 D

Branky celkem:
Sikora 42, Zdráhal 37, Slováček 28, Svoboda 15, Kutěj 14, Opěla 6, Brynecký 4, Pitrun
3, Bartoň 2, Dostál 2, Lošák 2, Žitník 2, Segeťa 1
Sestava:
Jiřík Roman (B), Valík Daniel (B), Bartoň Jiří, Brynecký Martin, Dostál Josef, Kutěj Radovan, Lošák Martin, Opěla Jiří, Pitrun Michal, Segeťa Václav, Sikora Daniel., Slováček
Petr, Svoboda Zbyněk, Zdráhal Jaroslav, Žitník Tomáš
Konečná tabulka skupiny A:
1. TJ Loko Suchdol
2. SKH Polanka B
3. Sokol Trnávka
4. TJ Sokol Klimkovice

6
6
6
6

4
4
3
0

1
0
1
0
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1 158 : 109 9
2 133 : 119 8
2 138 : 92 7
6 93 : 212 0

Konečná tabulka skupiny B

Konečná tabulka skupiny C

1. HC Hlučín
2. TJ Sokol Krmelín
3. TJ TŽ Třinec
4. Házená Paskov
5. TJ Meteor Orlová

1. SK Droždín
2. TJ Handball Valašské Meziříčí
3. TJ Sokol Dřevohostice
4. TJ Senice na Ha
5. TJ Veselá
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BOWLINGOVÁ LIGA BARTON CITY
Již třetím rokem se hraje Bowlingová liga BARTON CITY. Ligy 2017/2018 se rozšířila
o další dva týmy, takže soutěž čítá 16 týmů. Letošní ročník je velmi vyrovnaný a není
nouze o překvapivé výsledky.
POŘ.

JMÉNO TÝMU

Z

V

R

P

SKÓRE

PRŮM.NÁHOZ

BODY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PHANTOM STRIKERS – ODRY
METLAŘI – ODRY
HÁZENKÁŘI – SUCHDOL N. O.
BIZONI – SUCHDOL N. O.
ČD BABKA TÝM – SUCHDOL N. O.
JUNIORKA – SUCHDOL N. O.
NORÁCI – SUCHDOL N. O.
ČTYŘI LIŠKY – SUCHDOL N.O.
ALL IN – SUCHDOL N. O.
RUMCAJSI – SUCHDOL N. O.
KISS TEAM – JESENÍK N. O.
VARIOTI – ODRY
HASIČI – HUKOVICE
SENIOŘI – SUCHDOL N. O.
MANKY – MANKOVICE
SNAJPŘI Z JERSEY – N. JIČÍN

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
7
7
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
2

0
1
1
0
3
2
3
1
1
1
0
0
2
2
3
0

1
1
1
2
2
3
3
5
5
5
6
6
5
6
5
7

56:16
54:18
52:20
54:18
46:26
39:33
30:42
29:43
28:44
28:44
30:42
30:42
28:44
26:46
24:48
22:50

833,22
845,67
831,11
885,33
838,11
740,33
721,89
712,89
771,44
730,33
759,33
743,67
777,11
750,56
742,44
787,22

16
15
15
14
11
10
9
7
7
7
6
6
6
6
5
4

Nejlepší hody muži:
1. Gorčík Jaroslav
2. D’agnoco Martin
3. Svoboda Zbyněk

361 bodů
359 bodů
359 bodů

HÁZENKÁŘI
SNAJPŘI Z JERSEY
HÁZENKÁŘI

330 bodů
301 bodů
281 bodů

BIZONI
METLAŘI Z ODER
NORÁCI

Nejlepší hody ženy:
1. Bartoňová Markéta
2. Ovšáková Staňa
3. Kurnátová Naďa

Pokud se chcete dozvědět více o družstvech, hráčích (kdo hraje, kdo kolik naházel
apod.), dozvíte se to na bowlingu, kde je vše napsáno a visí na nástěnce.
Přijďte povzbudit své známé, kamarády, či rodinné příslušníky.
Svoboda Zbyněk
spoluorganizátor, zapisovatel a hráč
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ponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.

Mysleme na bezpečnost i
během Vánoc a Silvestra!

Na zvýšenou pozornost byste měli dbát
rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána
spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás
při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a
případný požár jste včas zjistili, instalujte
si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být
takovým malým předvánočním dárkem pro
bezpečí celé rodiny.

Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních
svátků a silvestrovských oslav. V tomto
období snad v žádné domácnosti nechybí
bohatá výzdoba často s hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v
mnoha případech i svíčky. Za všechny
jmenujme adventní věnce, svícny nebo
vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky
koupené v kamenných obchodech, na
stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat
určité bezpečnostní zásady.

Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou
řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika k dostání v
širokém spektru obchodních řetězců a
kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to,
aby výrobek byl opatřen návodem výrobce
v českém jazyce spolu vyznačením třídy
nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I.
třídy, pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze
prodávat pouze osobám starším 18 let. K
nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku
skladujte v chladu, suchu a mimo dosah
dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani
na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.

Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami
rozdělit do dvou kategorií na tu, na které
se svíčky smí zapalovat a na dekorativní
výrobky, na kterých se svíčky zapalovat
nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být vyznačena. Pokud
plánujete zapalovat svíčky na dekoraci,
vždy se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo
v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo
dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí
být navíc vždy umístěny v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí
adventního věnce. Za zamyšlení rovněž
stojí místo, kam dekoraci se zapálenými
svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla
být nehořlavá podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor nábytkových stěn
a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit
záclonu do nebezpečné blízkosti hořící
svíčky. Základní zásadou ale zůstává ne-

Před silvestrovskými oslavami je vhodné
také vyklidit případný hořlavý materiál z
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balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná
petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází
v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých
se zraní desítky osob a materiální škody
dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete
se proto nad požární bezpečností u vás
doma, abyste se do této smutné statistiky
nezařadili i vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích na odkazu
zde:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacniletaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
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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.
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