číslo 12 / prosinec 2017

Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce 2018 hodně osobní
spokojenosti, rodinné pohody a pracovních úspěchů přejí
Richard Ehler, starosta
Iva Hrabovská, místostarostka
členové zastupitelstva městyse
a kolektiv zaměstnanců městyse

Kalendárium městyse
20.11.

Účast zástupce městyse pracovním na setkání představitelů obcí v územním
obvodu ORP Nový Jičín.

22.11.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

24.11.

Konzultace na Ministerstvu vnitra ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Oddělení dozoru Ostrava ve věci Obecně závazných vyhlášek městyse.

25.11.

Slavnostní vítání nově narozených občánků městyse, které se konalo
v kulturním domě v Suchdole nad Odrou za velké účasti rodinných příslušníků.

28.11.

Jednání se zástupcem firmy, která pro městys zajišťovala mytí fasád na objektech městyse. Protože nebylo dokončeno mytí fasády na bytovém domě č.p.
126 a 375, a to z důvodu špatného přístupu v terénu, kdy ani jedna z použitých
plošin nebyla schopna zabezpečit dosah, bylo dohodnuto dokončení na jaře
s tím, že firma nabídla kompenzaci v podobě bezplatného mytí a impregnace
nad rámec původní dohody.

28.11.

Konzultace potřebných návazných prací po opravě dešťové kanalizace v ulici
Za Nádražím. V této lokalitě bylo vyměněno poškozené potrubí u komunikace
podél pole, protože původní potrubí již nebylo možné z důvodu stáří čistit.

29.11.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

29.11.

Projednání podmínek prodloužení smlouvy na přípravu projektové dokumentace na dílčí úseky chodníků.

29.11.

Schůzka zúčastněných na zámku v Bartošovicích k vyhodnocení Dne zemědělství v Poodří, který pořádala MAS Regionu Poodří v Bartošovicích, a projednání
podmínek pro pořádání dalšího ročníku této akce.

30.11.

Zaměstnancům městyse na veřejně prospěšné práce dnešním dnem skončil
pracovní poměr. Na rozlučkovém setkání starosta končícím pracovníkům poděkoval za práci, kterou pro městys vykonali.

02.12.

Po mikulášském odpoledni, které uspořádal pro děti Klub kultury v DKT, byl za
zvuků koled rozsvícen vánoční strom městyse.

02.12.

V budově hasičské zbrojnice se konala výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů v Suchdole nad Odrou.

03.12.

Účast zástupce městyse na schůzi SPAC (Slezský pohár amatérských cyklistů)
v Žabni, po níž následovalo slavnostní vyhlášení výsledků sezóny 2017 a na
kterém řadu ocenění získali i závodníci suchdolského týmu Cyklokramo. Městys
čeká spolupořadatelství mistrovství České republiky v roce 2018.
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04.12.

Ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje proběhl v sídle městyse
Suchdolu nad Odrou dílčí přezkum hospodaření za r. 2017. Kontrolou nebyly
zjištěny žádné nedostatky.

04.12.

Pochůzka v terénu s pracovníkem SŽDC a s odborným lesním hospodářem
městyse za účelem dohody o údržbě porostů na lesních pozemcích městyse
podél železniční trati do Fulneku.

05.12.

Jednání s představitelkou Destinačního managementu Moravské Kravařsko o
společných postupech v rámci příjezdového turistického ruchu.

06.12.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

06.12.

Projednání podmínek nakládání s odpadními vodami – vypouštění do vod povrchových na vodoprávním úřadě v Novém Jičíně.

06.12.

Účast místostarostky na setkání představitelů obcí se svozovou firmou OZO,
kde byly představeny plány společnosti na další rok a její cenová politika.

06.12.

Proběhlo otevírání obálek v rámci výběrového řízení na vnitřní vybavení budovy
úřadu městyse.

06.12.

Na schůzi se sešel finanční výbor zastupitelstva městyse. Projednáno bylo hospodaření městyse za 1–11 / 2017 a rozpočtové opatření k projednání na zasedání zastupitelstva v prosinci.

06.12.

Konala se 65. schůze rady městyse.

07.12.

V Jeseníku nad Odrou se konalo shromáždění delegátů dobrovolného svazku
obcí SOMPO 2016, kde je členem i městys.

Rada městyse informuje
65. schůze RM, 6. 12. 2017
o RM jednala společně s finančním výborem, projednáno bylo čerpání rozpočtu městyse za období leden – listopad 2017 a příprava rozpočtového opatření pro jednání zastupitelstva městyse.
o RM projednala program 20. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat ve
středu 13.12.2017 v 18°° hodin v DKT.
o RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům,
kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu.
o RM souhlasila s přerušením provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin
v termínu od 23.12.2017 do 2.1.2018.
o RM schválila cenu stočného v roce 2018, a to 38,- Kč/m3 včetně DPH.
o RM projednala žádost P. Fucimana a schválila žadateli umístění pouťových atrakcí
v rámci Suchdolské pouti a Dne městyse v roce 2018
o RM schválila Darovací smlouvu s J. Stebelovou, předmětem smlouvy je finanční dar
na rozvoj sociálních služeb v roce 2018

3

o RM schválila Dodatek ke smlouvě o dílo se společností RUSTICUS, s.r.o. Nový Jičín,
předmětem dodatku je změna termínu dokončení projektové dokumentace na stavbu
chodníků
o RM schválila z důvodu změny termínu předání stavby prodloužení smluv na poskytnutí služeb Koordinátora BOZP pro přípravu a realizaci stavby a na Technický dozor
stavebníka v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy administrativní budovy úřadu“
do konce měsíce ledna 2018.
o RM vyhodnotila výběrové řízení na veřejnou zakázku „Úřad městyse Suchdol nad
Odrou – dodávka nábytku na kancelářské pracoviště“, kdy schválila nejvhodnější nabídku dodavatele a uzavření smlouvy se společností AMBRA – Group, s.r.o. Frýdek
– Místek
o RM souhlasila s konáním a spolupořádáním cyklistického závodu v termínu 14. – 15.
července 2018, který se pojede jako Mistrovství ČR SAC.
o Starosta informoval RM o rekonstrukci kanálu v lokalitě Za Nádražím a o kontrole
hospodaření městyse.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje
občanům, kteří v měsíci prosinci oslavili své životní jubileum. Do dalších let
přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kabeláč František

Pavelková Hermína

Dohnalová Vilma

Valíková Libuše

Klich Václav

Pilný Robert

Mazáčová Jiřina

Červenec Jan

Dratvová Květuše

Jurasová Marie

Adamkovičová Zdenka

Menšíková Eva

Šatánek Albert

Říčanová Marie

Buksová Erika

Weiss Václav

Komara Michal

Kubánek František

Šrom Milan

Švrčina Vladimír

Smilek František

Škrobal Jan

Kramoliš Radomír

Pleváková Naděžda
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Vítání občánků
Narození nových občánků je významnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro městys, který každoročně přivítá desítky novorozených dětí mezi občany městyse Suchdol nad Odrou.
V letošním roce jsme přivítali naše nejmenší občánky dvakrát, na jaře 20. května 2017
a na podzim 25. listopadu 2017. Obě slavnostní akce se uskutečnily Kulturním
domě v Suchdole nad Odrou.
Na této slavnosti vystoupily s kulturním programem děti z mateřské školy s paní učitelkou Denisou Mojtekovou a část pěveckého sboru Skřivánek s Věrou Brázdovou a Zuzanou Jírů Šimůnkovou.
Blahopřejeme k narození vašich dětí a přejeme velké množství lásky, porozumění
a trpělivosti při jejich výchově.

Vítání občánků 20. května 2017 – přivítali jsme tyto děti: Denis Baroš, Emma Bilíková, Nina Brillová, Veronika Calábková, Nikol Indráková, Ondřej Klich, Karolína Kučerová, Adriana Kuncková, Zoe
Kuzmiaková, Magdaléna Tichá, Zdeněk Vaněk, Adéla Zuzaňáková
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Vítání občánků 25. listopadu 2017 – přivítali jsme tyto děti: Kateřina Červenková, Tatiana Karolová, Kristýna Kičinková, Alžběta Mašková, Richard Paschek, Tobiáš Procházka, Ondřej Rek, Kateřina Sojková, Julie Šatánková, Běla Tvarůžková, Jan Tvrdoň, Emílie Urbánková, Eliška Žitníková,
Daniel Žlebek.

Hledám spolužáky, kteří navštěvovali v letech 1954-57 Střední
osmiletou školu v Suchdole nad Odrou a měli ve 3., 4. a 5. třídě třídní učitelku Marii Kunetkovou, aby se ozvali na tel. číslo
603 189 639 (moje jméno je Reková Jindra, dříve Nerádová),
nebo mi poslali e-mail na rekovajindra@seznam.cz

Poděkování
Počínaje číslem 12/2017 zajišťuje vydávání Zpravodaje přímo úřad městyse. Rádi bychom na tomto místě poděkovali panu Zdeňku Valchářovi a jeho spolupracovníkům,
kteří vydávání Zpravodaje zajišťovali od jeho samotných počátků v roce 1991.
Richard Ehler starosta
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POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ
KE SPLAŠKOVÉ KANALIZACI
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01
Upozornění na hlášení stavu vodoměru
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru k 31. 12. 2017 z důvodu fakturace
stočného za 4. čtvrtletí 2017.
Hlášení můžete provést těmito způsoby :
- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz) pomocí vyplňovacího
formuláře
„Stav vodoměru“,
- telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana, Jurkovičová Jitka),
- osobně v pokladně městyse.
Stav vodoměru nahlaste do 05. 01. 2018.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude vyfakturována
částka z předchozího čtvrtletí.
Jana Poštová

V Suchdole nad Odrou dne 05. 12. 2017

Oznámení o ceně stočného – dodavatel Městys Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou oznamuje, že ceny stočného v kanalizační síti městyse jsou
v souladu s pravidly poskytovatele dotace SFŽP ČR od 1. ledna 2018 stanoveny
na částku
38,- Kč/m3 s DPH 15%.

Výzva spolkům
Městys Suchdol nad Odrou vyzývá spolky, aby vyplnili a podali žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou pro rok 2018. Formulář žádosti najdete
na webových stránkách městyse. Datum podání je do 26. 01. 2018.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2017
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2018, poplatek je
nutno uhradit do 31. 3. 2018.
Žádáme
Vás
proto,
úřadu, a to ve dnech:

abyste

poplatek

hradili

pondělí, středa

8:00 - 11:30 a 12:15 – 16:45

úterý, čtvrtek

7:30 - 11:30 a 12:15 - 15:15

zejména

v pokladně

Pro úhradu z Vašeho bankovního účtu sdělujeme následující:
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo poplatníka (je
stejné jako v loňském roce a je potřeba jej uvést do zprávy pro příjemce), a to na telefonním čísle: 556 770 109, případně e-mailem na jedné z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol

1341

Konstantní symbol

0378

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu městyse
(výše uvedené telefonní číslo).
!!! Místní poplatek za TKO - na rok 2018 Z R U Š E N !!!

Hořící kontejnery v městysi
V minulém čísle jsme na úvodní straně zpravodaje upozorňovali, aby občané nevhazovali do plastových nádob na směsný odpad žhavý popel, ale marně. V druhém týdnu
měsíce prosince nám v městysi hořely kontejnery hned dvakrát. Pro majitele kontejnerů,
svozovou firmu to není levná záležitost a zároveň výjezd hasičů k požáru je finančně
náročný. Pokud se zjistí viník, bude hradit veškeré náklady. OPET ŽÁDÁME OBČANY,
ABY NEVHAZOVALI HORKÝ POPEL DO PLASTOVÝCH NÁDOB NA SMĚSNÝ
ODPAD!!!!!!!!!!!
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Svoz odpadu v době vánočních svátků 2017/2018
Svozová
firma
OZO
Ostrava
sděluje termíny
vánočních svátků, svoz proběhne takto:

svozu

popelnic

v době

pátek 22. 12. 2017 – lichý týden
sobota 6. 1. 2018 – svoz přesunut z pátku (5. 1. 2018), lichý týden
Rok 2018 začíná lichým týdnem a první svoz popelnic a kontejnerů proběhne
v sobotu 6. 1. 2016.
Popelnice budou v roce 2018 vyváženy v pátek v lichém týdnu a kontejnery na
směsný odpad každý pátek.
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BOWLINGOVÁ LIGA BARTON CITY 2017 - 2018
Bowlingová liga pokračuje rychlým tempem. Po 14. kole zatím vedou Bizoni, za nimi jsou
dva týmy z Oder a pak tři suchdolské týmy. Střed tabulky i konec je velmi vyrovnaný a
není nouze o překvapivé výsledky.
Letošní ročník Bowlingové ligy je velmi vyrovnaný. Hned po Novém roce se hrají odvety.
Základní část bude končit 30. kolem 11. – 12. 4. 2018 a potom bude následovat PLAY
OFF.
POŘ.

JMÉNO TÝMU

Z

V

R

P

SKÓRE

PRŮM.NÁHOZ

BODY

1.
2.
3.

BIZONI
METLAŘI
PHANTOM
STRIKERS
HÁZENKÁŘI
ČD BABKA TÝM
JUNIORKA
VARIOTI
KISS TEAM
NORÁCI
ALL IN
SENIOŘI
MANKY
ČTYŘI LIŠKY
RUMCAJSI
HASIČI –
HUKOVICE
SNAJPŘI Z JERSEY

14
14
14

11
10
10

1
2
1

2
2
3

90:22
82:30
74:38

882,36
837,64
828,36

23
22
21

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
7
7
6
6
4
5
4
3
3
4
3

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

2
4
5
6
8
6
7
8
7
8
9
9

72:40
68:44
64:48
56:56
56:56
46:66
45:67
44:68
44:68
41:71
38:74
40:72

831,21
837,93
764,07
779,57
797,07
735,86
780,86
757,29
750,93
738,14
738,93
783,64

21
17
16
14
12
12
12
10
10
9
9
8

14

4

0

10

36:76

793,43
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nejlepší hody týmů:
1. BIZONI
2. PHANTOM STRIKERS
3. ČD BABKA TÝM
4. HÁZENKÁŘI
5. NETLAŘI Z ODER

973 bodů
966 bodů
955 bodů
930 bodů
921 bodů
Svoboda Zbyněk,
spoluorganizátor, zapisovatel a hráč
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou www.suchdolsky.skauting.cz
Scházíme se každý pátek do 16:00 do 18:00
v klubovně na Sokoláku (kromě prázdnin a svátků)

Výprava Štramberk
O prodlouženém víkendu čtvrtek až neděle 16.-19.11.2017 jsme vyrazili do Štramberku.
Hned druhý den ráno nám přišel dopis od poledního rytíře s prosbou o pomoc, při vysvobození zakletého krále. Abychom jej vysvobodili, museli jsme najít vzácné a kouzelné
runy. První runu poslal spolu s dopisem rytíř. Druhou runu hlídal tříhlavý drak v sadu nad
jeskyní Šipka, třetí byla schovaná v prasklinách velkého kamene (Váňova kamene) a
čtvrtá runa byla nalezena díky
plánku, který byl rozdělen na několik částí. Při této výpravě jsme
také navštívili Štramberskou
Trúbu a podívali se na lom Kotouč. Poslední pátá runa byla na
zřícenině hradu Šostýn u Kopřivnice, na který jsme vyrazili
v sobotu spolu s rytířem, který
přijel z dalekých cest. Cesta na
Šostýn byla dlouhá a náročná.
Již za soumraku jsme dorazili
k zřícenině hradu, našli poslední
runu a společnými silami tak
zlomili kletbu nad králem šostýnského hradu, který na něj uvalil
zlý čaroděj. Za odvahu a statečnost všech, byl králem každý kluk pasován na rytíře a každá dívka na princeznu. Již za
tmy, při svitu měsíce a baterek, jsme se vydali nazpět. Na oslavu vítězství dobra nad
zlem byla přichystána královská palačinková večeře. V neděli jsme se sbalili, uklidili klubovnu štramberských skautů a na oběd už byli doma.
Rok 2017
Rok 2017 nám nachystal spoustu výzev a radostí do kterých jsme se s chutí pustili. Každý měsíc jsme vyráželi na výpravy, nebo jeli pod stan a o letních prázdninách strávili 14
dní tábořením na horním toku řeky Odry. Přibylo i nových členů a celkově hodnotíme rok
2017 velice pozitivně. Nic z toho by ale nebylo bez podpory rodičů našich členů a kamarádů. Mnoho z nich nám pomáhalo stavět a bourat tábor a také přiložili ruku k dílu během roku. Všem moc děkujeme! Poděkování patří také firmě AGROSUMAK za finanční
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příspěvek na letní tábor a firmě ROMOTOP za krbová kamna pro dívčí klubovnu. Zvlášť
bychom rádi poděkovali Městysi Suchdolu nad Odrou, která nás i v tomto roce finančně
podpořila a poskytuje nám zázemí pro naši činnost. Děkujeme!
Přejeme Vám poklidné svátky a mnoho úspěchů v roce 2018.

CYKLOKRAMO Suchdol n. O. - sezóna 2017
V neděli 3.12.2017, za účasti starosty městyse Ing. Richarda Ehlera, se slavnostním vyhlášením Slezského poháru amatérských cyklistů (SPAC) v Žabni formálně uzavřela sezona 2017 pro cyklistický oddíl Cyklokramo Suchdol n. O. Tato sezóna byla pro team ve
složení Adamčík Miroslav, Dohnal Tomáš, Dubný Pavel, Hruška Daniel, Lukša David,
Kozák Pavel, Pekarčík Jiří (C), Toman Ladislav a Vahalík Jan úspěšná. Náš oddíl se po
méně úspěšných letech v soutěži družstev opět vrátil na stupně vítězů, kdy dosáhl
v konkurenci 24 družstev (nejen z Moravskoslezského kraje, ale i Polska a jiných regionů) krásného třetího místa. Celoroční cyklistická soutěž není jenom o hodnocení družstev, ale také o individuálním umístění jednotlivých závodníku. Každý cyklista závodí
v kategorii dle svého věku. V individuálním hodnocení dosáhl největšího úspěchu náš
junior Jan Vahalík, který vyhrál nejen svou kategorii M (do 18 let), ale obsadil rovněž
první místa v doplňkových soutěžích o nejlepšího vrchaře a časovkáře. Neoblíbené 4.
místo obsadil v kategorii A (do 30 let) David Lukša, což lze hodnotit jako velmi kvalitní
výsledek. V kategorii A jezdil rovněž Daniel Hruška, který obsadil 8. místo. V kategorii B
(do 40 let) soutěžili Pavel Kozák 9. místo a Tomáš Dohnal 18. místo. Letos jsme neměli
obsazené kategorie C, D, Ž. Jelikož opory teamu stárnou a už se pomalu přesunuly do
kategorie E (nad 60 let), což byla se čtyřmi závodníky námi nejsilněji obsazená kategorie. I když oproti očekávání jsme neobsadili v celkovém hodnocení kategorie E stupně
vítězů, byli pánové hodně vidět v jednotlivých závodech, kde zejména Miroslav Adamčík
a Ladislav Toman pravidelně závody vyhrávali nebo se umisťovali na stupních vítězů.
V celkovém hodnocení Miroslav Adamčik obsadil 4. místo + 1. místo jako nejlepší časovkář a 3. místo nejlepší vrchař. Ladislav Toman skončil celkově na 5. místě, v jeho
případě nás může mrzet, že letos nebyla vypsaná soutěž o nejlepšího spurtéra, protože
závody počítané do tohoto hodnocení vyhrál všechny. Dále se Pavel Dubný v této kategorii umístil na 10. místě a Jiří Pekarčík na 11. místě. K celkovému hodnocení musím
ještě podotknout, že náš oddíl oproti ostatním nepochází z žádného velkého města a
finanční zabezpečení je velmi omezené, proto jsou tyto výsledky o to cennější. Sezóna
2017 je tedy za námi a pomalu začíná individuální příprava na sezónu 2018, která odstartuje tradičně soustředěním ve Slovenských Dudincích. V průběhu celé sezóny pořádá Cyklokramo společné tréninky vždy v Út a Čt v 17 h a v neděli v 9 h (sraz na Sokoláku), tyto tréninky jsou otevřeny pro všechny, kteří mají chuť se projet na silničním kole.
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Proto kdo má chuť si zasportovat je vítán. Tréninková skupina se zpravidla rozděluje do
skupin dle výkonosti, takže nemusí mít strach ani začátečníci.

Memoriál Aloise Dohnala
Další kapitolou v činnosti oddílu je pořádání cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnal. Náš klub společně s Městysem Suchdol n. O. a ve spolupráci s dalšími zájmovými
spolky městyse letos uspořádal již 10. ročník tohoto závodu. Jelikož je náš domácí závod dlouhodobě hodnocen jako jeden z nejlepších, jak po organizační stránce, tak co se
týče trasy a v minulosti jsme již úspěšně 2x uspořádali mistroství SPAC a mezinárodní
závod Česko-Polského poháru, bylo nám pro rok 2018 přiděleno pořádání Mistrovství
České republiky amatérských cyklistů v silniční cyklistice. Toto mistrovství se v příštím
roce uskuteční v termínu 14.-15. 7. 2018 a skládá se ze dvou dnů, v sobotu se pojede
časovka a v neděli klasický silniční závod. Jelikož se jedná o velice prestižní akci (jeden
z nejdůležitějších a největších závodů na území ČR), budou na nás jako pořadatele kladeny vyšší nároky v oblasti organizace a zabezpečení trati, proto bych touto cestou chtěl
požádat všechny občany, kterým sportovní a kulturní život v městysi není lhostejný
o možnou spolupráci v rámci zabezpečení závodu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří nás celý rok podporovali
jak po stránce finanční, tak po stránce podpory a pomoci při zabezpečení chodu oddílu a
pořádání závodu. Speciální poděkování patří Městysi Suchdol n. O.
Všem cyklistům přeji do dalšího roku spoustu kilometrů bez nehod a pokud možno co
nejméně střetů s netolerantními řidiči a všem ostatním pohodové prožití Vánočních svátku a do Nového roku spoustu úspěchů, pohody a osobního štěstí.
Ing. Tomáš Dohnal
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ÚSPĚŠNĚ SVÉPOMOCNĚ REKONSTRUUJEME

Duben 2016

Říjen 2016
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Leden 2017

Listopad 2017
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V roce 2017 jsme pokračovali v rekonstrukci objektu v areálu Malá skála. Svépomocně
jsme vyrobili a vsadili dřevěná okna, okenice, vyměnili ve staré zděné části luxferová
okna za plastová, je hotový přední i zadní štít, vybudován komín, částečně upravený terén a postavená opěrná zídka proti sesuvu břehu, osvětlilo se zápraží. Uvnitř je pořízena
na steny parozábrana, zateplení skelnou vatou, natáhla se nová elektroinstalace, provedlo se vnitřní obložení palubkami. Podlaha je zateplená a položená krytina. Jsou vyrobené přední i zadní stylové dveře a lítačky, schodiště s balkonem, nové osvětlení, bar na
obsluhu, krbová kamna s výměníkem a radiátory do celého objektu. Částečně byly zrekonstruovány vodní řády a odpady. Na základě těchto dokončených prací mohl být objekt předběžně zkolaudován.
Část materiálu nám hradil Městys Suchdol nad Odrou, další finanční prostředky
jsme získali od sponzorů a dárců. Na rekonstrukci objektu jsme použili i kompletní výdělek z ročních akcí Western klubu. Veškeré práce členové a přátelé WK dělají bez nároku
na mzdu, takto bylo odpracováno již cca 3500 brigádnických hodin.
V příštím roce plánujeme další práce na rekonstrukci objektu, t.j. dokončení místnosti
v patře nad bývalým objektem kiosku (klubovna a knihovna), výrobu zábradlí, opravu
odpadu, nákup obkladů a sanitárního vybavení, vybavení kuchyně, pokládku nové podlahy ve zděné časti budovy, vybudování WC pro veřejnost z bývalé vodárny a konečně i
úpravu celého okolí v areálu Malá skála.
DĚKUJEME DÁRCŮM, KTEŘÍ NÁS JIŽ PODPOŘILI:
Jaroslavu a Dagmar Pantálkovým, Agrosumaku a.s., Bohemia Crystal - Renatě Caletkové, PONY EXPRESS p.s., Hance a Stanislavu Kutějovým, Marii a Františkovi Bernoldovým, Martinu Hvězdovi a Radce Presové, jezdcům - Pony Expressu, Jaroslavu Pohořelskému, Městu Odry, MUDr. Zdeňku Přecechtělovi, Veronice Staňkové, manželům Rárovým, Valovým, Tošovským, Jaroňovým, Jaroslavu Zezulčíkovi, Petru Bartošíkovi, Mirkovi
Graclíkovi, Jirkovi Klichovi, ROMOTOPU s.r.o., také všem členům, kamarádům a přátelům Western Klubu.

Pokud byste nás chtěli také podpořit darem na rekonstrukci,
naše číslo účtu je: PS - 232678662 / 0300
DĚKUJEME
Za Western klub Ludmila Tošovská

Fota z průběhu rekonstrukce jsou na :
http://westernklub.rajce.idnes.cz/0000__REKONSTRUKCE_Arealu_Mala_skala%2C_Kletne_100%2C_Suchdo
l_nad_Odrou/
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KALENDÁŘ ČINNOSTI
WESTERN KLUBU z.s. V ROCE 2018
Kletné 100 - Areál MALÁ SKÁLA s klubovnou Western klubu, Klubem pro členy a přátele Western klubu s občerstvením a stanicí Pony Expressu č. 21

PROVOZ KLUBOVNY WESTERN KLUBU celoročně dle potřeby spolku
KLUB pro členy WK, přátele WK a PE, dětský WK.

PRAVIDELNÉ KLUBOVÉ PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ
pro členy Western klubu, přátele Western klubu a Pony Expressu (kytary s sebou)

BRIGÁDY NA MALÉ SKÁLE DLE ROZPISU A POTŘEBY
Kletné - MALÁ SKÁLA, Stanice Pony Express č. 21

DĚTSKÝ WESTERN KLUB DLE ROZPISU
Kletné - MALÁ SKÁLA, Stanice Pony Express č. 21

******
PROVOZ KLUBOVNY WESTERN KLUBU S OBČERSTVENÍM
JARNÍ KLUBOVÉ SETKÁVÁNÍ
28.4.2018 - 30.06.2018 pátek a sobota
LETNÍ KLUBOVÉ SETKÁVÁNÍ
1.7.2018 - 31.08.2018 úterý až neděle
PODZIMNÍ KLUBOVÉ SETKÁVÁNÍ 1.9.2018 - 31.10.2018 pátek a sobota

*****
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KALENDÁŘ AKCÍ
WESTERN KLUBU z.s. V ROK 2018
16. 1. 2018 VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
v rámci IX. ročníku dětské soutěže WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ
Téma ŽIVOT V PŘÍRODĚ (propozice budou zveřejněny na www.westernklub.cz, uzávěrka příjmu dětských prací bude 30. 4. 2018)

ARCHIVACE A DOPLNĚNÍ EXPONÁTŮ DO MUZEA
SOBOTA 17. 2. a 10. 3. 2018 od 16 hod. - Westernová expozice Pony Expressu

TRADIČNÍ JOSEFOVSKÝ COUNTRY BÁL
SOBOTA 17. 3. 2018 od 19 hod. - Dům kultury Suchdol nad Odrou

8. JARNÍ VYJÍŽĎKA s W-club z.s.
– výuka hodu nožem a sekerou pro jezdce i nejezdící
SOBOTA 28. 4. 2018 od 11.00 do 24.00 hodin
a WESTERNOVÁ BURZA „Prodej, co nepotřebuješ - kup, co se ti hodí“

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
SOBOTA 11. 5. 2018 od 17 hod. - Výběr semifinalistů odbornou porotou

VZPOMÍNKA NA KOVBOJE – promítaní na Malé skále
SOBOTA 2. 6. 2018 - od 20 hod.
WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN
SOBOTA 16. 6. 2018 od 14 hodin
Prohlídka IX. ročníku dětské výtvarné soutěže na téma ŽIVOT V PŘÍRODĚ.
Zábavně-soutěžní westernové odpoledne pro děti – „Indiánskou stezkou“
Příjem pošty PONY EXPRESSU - Stanice Pony Express č. 21

8. ROČNÍK - SUCHDOLSKÝ COUNTRY FEST
PÁTEK 6. 7. 2018 od 17.00 do 02.00 hodin country-rockový večer
SOBOTA 7. 7. 2018 od 9.00 do 03.00 hodin - Country fest + Workshop s W-clubem
z.s.
Příjem pošty PONY EXPRESSU - Stanice Pony Express č. 21

9. 7. - 13. 7. 2018 „HURÁ, JSME V PŘÍRODĚ “- příměstský tábor
Týdenní zájmový program pro děti, denně od 7 do 16 hod.
S doprovodným westernovým programem

WESTERNOVÝ DEN na Malé skále
8. ROČNÍK WESTERNOVÝCH ZÁVODŮ
SOBOTA 11. 8. 2018 od 13.00 hod. - s doprovodným programem a country večerem
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Cíl pošty PONY EXPRESS - ze směru Slovensko a Polsko a start pošty Pony Expressu
směr Holandsko- Německé hranice.
PÁTEK 17. 8. 2018 (dojezd ve 02 hod.) - Malá skála více na
www.ponyexpress.cz

MISTROVSTVÍ ČR VE VRHU NOŽEM A SEKEROU
pořádá ČTU a W club ve spolupráci s Western klubem
SOBOTA 15. 9. 2018 od 10.00 hodin

1. ROČNÍK GULÁŠFESTU - o nejlepší kovbojský guláš
SOBOTA 15. 9. 2018 od 11.00 hodin

41. TRADIČNÍ HUBERTOVA JÍZDA + večer se zábavou
SOBOTA 20. 10. 2018 od 10.00 hodin
PODZIMNÍ CENA W CLUBU - WESTERNOVÝ PĚTIBOJ
SOBOTA 13. 10. 2018 od 12.00 hodin
ROZPRAVA k 34. jízdě Pony Expressu

SOBOTA 27. 10. 2018 od 17.00 hodin
MEZINÁRODNÍ SCHŮZKA - Evropského Pony Expressu
SOBOTA 3. 11. 2018

KLUBOVÉ WESTERNOVÉ POSEZENÍ S HUDBOU
se členy WK, XPC a Přáteli WK
Sobota 24. 11. 2018 od 20.00 do 02.00 hod.

NEORGANIZOVANÁ VYJÍŽĎKA - nebo vycházka na Stříbrné jezírko
Cíl 31. 12. 2018 ve 13 hodin na jezírku - rozlučka se starým rokem, opékání špekáčků
SILVESTR 2018 od 20. hodin - Kletné 100, klubovna Western klubu na místenky.

www.westernklub.cz www.suchdolskycountryfest.cz
www.ponyexpress.cz
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MALÁ SKÁLA MÁ VANOČNÍ STROMEČEK

Děkuji všem za krásně prožitou adventní neděli. Dětem i rodičům děkuji za celoroční
spolupráci. Dnes maminkám, že nám upekly perníčky, biskupskou bábovku, cukroví a
připravily jednohubky. Tatínkům za rozvěšení ptačích budek, krmítek a postarání se, aby
nám bylo teplo. Také bych ráda poděkovala členům WK i všem ostatním, kteří se podíleli
na spolupráci při našich setkáních. Dnes jsme si uvařili vánoční punč, vánoční buřtguláš,
nazdobili perníčky a ozdobili vánoční stromeček, pod kterým pak našly děti malé dárečky. Také jsme nezapomněli na naše kamarády zvířátka. Chtěla bych za celý DWK i WK
popřát všem našim malým i velkým přátelům krásné prožití vánočního času, bohatého
Ježíška, který rozzáří všechna dětská očička čas plný pohody, lásky a do Nového roku
hodně zdraví a optimismu.
Za DWK - Sylva Vašková
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9. část: Suchdolští rychtáři podnikatelé
(seriálové vyprávění o ohrožené památce)
Hospodářský rozvoj každé oblasti je sice ovlivněn podmínkami geografickými, klimatickými, demografickými, ale především souvisí s dostatkem podnikavých lidí v obci. Tak
tomu bylo odedávna i v Suchdole. Naši obec povznesli tovární výrobou sýrů podnikaví
Rauppachové, Warhanek výrobou rybích konzerv, dřevoobráběcích strojů Manasek. Významné stavební firmy byly Münster, Hufnagel, Unger a Schittenhelmové se svou továrnou na cementové výrobky. O elektrifikaci obce se zasloužili mlynáři Tillové. Většinou
tito lidé mimo podnikání podporovali místní spolky: hasiče, sportovce, pěvecké, mládežnické, ženské, dobročinné spolky, veterány a zpravidla byli jejich členy. Poděkovat za
vznik pracovních příležitostí můžeme i pracovitým podnikatelům současným, kteří pokračují v jejich filantropických aktivitách.
Už v samotném založení Suchdolu, se projevila prozíravost lokátora a rychtáře. Díky
dostatečnému rozestupu usedlostí, Suchdol nikdy nevyhořel, na rozdíl od jiných vesnic.
Patrně byla důležitá i diplomacie rychtářů, díky níž po válečných taženích armád nemáme zpráv o pustých usedlostech. Suchdolští rychtáři nezůstávali v podnikání pozadu.
Přesto, že se museli postarat o velké zemědělské hospodářství o 83 hektarech, věnovali
se často i podnikání. Už v 16. století rychtář Schreiber obchodoval s exkluzivními komoditami jako např. s cizokrajným ovocem. Kromě mlýna na Odře, si zdejší rychtář zřídil
mlýn na potoce pod rychtářstvím (čp. 161, nyní Buksa), k němuž na zahradě měl rybník.
Teltschikové obzvlášť vynikali podnikavostí. Postupně vybudovali 4 další objekty: Tzv.
Teltschikův včelín u Křivého potoka čp. 151 - zděná usedlost dnes už neexistující, kterou
později pronajímal i při stavbě železnice, čp. 68 jako ubytovnu pro sezónní dělníky (nyní
Růžička na Lidické ul.), hostinec čp. 67 (nyní mají zde postaveno Maček-Obadal), v horní zahradě u hřbitova jednoposchoďový domek čp. 160. Odedávna se snažili pro své potomky získávat největší grunty: čp. 25, 49, 166, 180, ale i mimo Suchdol dvory, mlýny a
jiné příležitosti k obchodu a budování podniků. V jejich rukou se ocitlo i rychtářství
v Mankovicích, v 19. století se zakoupili na obou mlýnech v Odrách zámeckém a rybničním. Heinrich Teltschik - sedlák ze Suchdolu z čp. 133 na svém poli v r. 1846 si postavil
větrný mlýn, čímž se zařadil mezi sedláky podnikající - větrné mlynáře.
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Když hraběnka Walpurga Truchsess-Zeil otevřela svou věhlasnou školu v Kuníně pro
nadané děti, spolu s Františkem Palackým ji navštěvovali i suchdolští Teltschikové Heinrich a Anton, kde získali vzdělání na vynikající úrovni, což jim vyneslo později dobrá místa hospodářských úředníků na zámku v Kuníně i v Novém Jičíně. Heinrich Teltschik z čp.
105 nepříliš majetný, ale snaživý, svou kariéru zakončil na ředitelském místě u firmy
Warhanek ve Vídni. Po první světové válce někdejší rychtářský rod část svých polností
rozprodal na stavební parcely, z nichž vznikla nová čtvrť, ulice Lidická a Pod Topoly s
téměř třiceti domy.
Zajímavou postavou je podnikatel Emil Teltschik, který zdědil po svých předcích Dolní
mlýn v Jakubčovicích, zřídil zde knoflíkárnu, vyráběl knoflíky z ořechů dovážených ze
zámoří, která povznesla hospodářsky obce na Spálovsku. Patřil mu také Jakubčovický
kamenolom, po smrti v r. 1922 odkázal svůj prosperující podnik pro dobročinné účely.
Teltschikovské podniky vyrůstaly na severní Moravě i v cizině. Potomci z kunčického i
suchdolského rychtářství se tak významně přičiňovali o hospodářské povznesení kraje.

Co se suchdolským rychtářstvím?
Vypisovat, co vše patřilo, ve kterém období k rychtářství, by bylo nudným čtením. Z
deváté části seriálového vyprávění však dostatečně vyplývá, že šlo o rozsáhlý majetek a
ještě stále je možno leccos z tohoto kulturního dědictví nějakým způsobem pro Suchdol
zachránit.
Daniel Říčan
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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

605 113 310
724 389 269

Knihovna

Věra Dorazilová

Provozní doba muzea

knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
Výpůjční doba knihovny

Út - So
Ne

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
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