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zpravodaj
1/2018

Mezi nejoblíbenější prosincové akce
dětí z mateřské školy patří Mikuláš
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Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.12.

V muzeu městyse uspořádala Sekce vojenské historie Klubu přátel Suchdolu
nad Odrou vzpomínkovou akci k 73. výročí „Krvavé neděle“ – největší letecké
bitvy II. světové války nad naším územím, které se Vojenská sekce Klubu badatelsky věnuje podrobně.
17.12. V evangelickém kostele vystoupil na adventním koncertu suchdolský dětský pěvecký sbor Skřivánek a jeho přípravná oddělení.
18.12. Od magistrátu Statutárního města Ostravy byl fyzicky převzat skříňový dodávkový automobil VW Caddy, který užíval od roku 2005 Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje. Tento automobil bude sloužit pro potřeby městyse.
18.12. Konala se první schůze okrskových volebních komisí k nadcházejícím prezidentským volbám.
19.12. Jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří v Bartošovicích.
19.12. Sešla se valná hromada dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří v Bartošovicích.
19.12. Konala se valná hromada Místní akční skupiny Regionu Poodří z.s. v Bartošovicích.
19.12. Proběhlo jednání výboru zapsaného spolku MAS Regionu Poodří v Bartošovicích.
20.12. Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
20.12. Jednání se zástupcem společnosti OZO ke spolupráci v r. 2018.
02.01. Kontrola postupu stavby rekonstrukce úřadu městyse.
04.01. Konzultace organizačních podrobností s dodavatelem vybavení budovy ÚM.
09.01. Jednání se zástupkyní pojišťovny k pojištění majetku městyse.
10.01. Zahájeno kácení vzrostlých stromů na výjezdu z městyse směrem na Mankovice. Důvody ke kácení byly bezpečnostní.
10.01. Konala se schůze rady městyse.
12.01. Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
12.01. Pracovníci městyse zjistili výskyt ropných látek v akumulační nádrži čerpací stanice v kanalizační síti Za Nádražím. Městys tuto věc řeší trestním oznámením.
12.-13.01. První kolo volby prezidenta republiky.
15.01. Zasedala školská rada zdejší ZŠ a MŠ.

Ve čtvrtek dne 01. 02. 2018 bude Úřad městyse Suchdol nad Odrou
z organizačních důvodů UZAVŘEN!!!
Richard Ehler, starosta
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Rada městyse informuje
66. schůze RM 13.12.2017
• RM se zabývala školskou problematikou, kdy schválila návrh rozpočtu a střednědobého
výhledu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola a nařídila příspěvkové
organizaci odvod z investičního fondu
• RM ocenila finančními dary občany, kteří se v roce 2017 podíleli na propagaci a rozvoji
městyse, spolupracují při organizování různých akcí městyse a za práci pro městys.
• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností České dráhy
(vlastník pozemků), jedná se o vedení kanalizace na části pozemků parc.č. 2287/1, 710,
716 a 728 v k.ú. Suchdol nad Odrou a schválila pronájem Provozovny č. 3 v objektu Komenského 65, nájemkyni Martině Kutějové za účelem provozování čalounictví
67. schůze RM 29. 12. 2017
• RM schválila závěrečné rozpočtové opatření, kterým v rozpočtu na rok 2017 zohlednila
skutečný stav ke konci roku.
68. schůze RM 10.01.2018
• RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří
splňují požadavky k dalšímu prodloužení nájmu
• RM schválila veřejnoprávní smlouvu s Městem Nový Jičín pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků
• RM schválila kupní smlouvu se společností Českomoravský štěrk a.s. Mokrá na nákup
posypového materiálu pro městys
• RM schválila přijetí daru a darovací smlouvu se společností Agrosumak a.s. Suchdol
nad Odrou, jedná se o poskytnutí finančního daru městysi ve výši 15.000,- Kč na činnost
muzea
• RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná se o zřízení věcného
břemene, umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní
kabelové vedení NN na části pozemku parc. č. 1916/43 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse
• RM schválila Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet, s.r.o. Ústí nad
Labem předmětem smlouvy je rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností v období
přípravy a realizace plynárenského zařízení v lokalitě Sokolovská
• RM schválila v souladu s Vyhláškou č. 463/2017 SB., § 3 úpravu náhrad za stravné při
služebních cestách zaměstnanců městyse
• RM schválila nákup věcných cen pro pořádání plesů v městysi v roce 2018, a to pořízení
darů do úhrnné výše 20.000,- Kč
• RM schválila místním včelařům prodloužení povolení k umístění včelnice v lese v majetku městyse a vjezdu do lesa a stání motorových vozidel za účelem obhospodařování
včelstev
• RM schválila přijetí účelové dotace na výdaje spojené s volnou prezidenta ČR
• RM schválila zapojení městyse do projektu Protidrogový vlak pro žáky 8. a 8. tříd naší
základní školy a souhlasila s úhradou nákladů
• RM projednala cenovou nabídku projekčních prací na prodloužení vodovodu v lokalitě Za
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Nádražím s tím, že smlouvu lze schválit až po přijetí řádného rozpočtu na rok 2018
RM projednala žádost soukromé osoby o odkoupení části pozemků parc.č. 777 a 818
v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse, kdy rada městyse doporučila zastupitelstvu
městyse ke schválení do majetku žadatele
RM byla informována o kácení stromů v lokalitě ulice Sokolovská (směr Mankovice)
RM byla informována o volbách prezidenta ČR
rada městyse

Trestní oznámení – vypouštění nepovolených látek
do kanalizace
Pracovníci městyse při pravidelné údržbě čerpací stanice na stokové síti splaškové kanalizace Za Nádražím zjistili výskyt ropných látek, které vytvořily hustý povlak na hladině vody
v akumulační jímce čerpací stanice. Okamžitě byla odstavena čerpadla a učiněna opatření,
aby se tyto ropné látky nemohly dostat dále do čistírny odpadních vod, kde by způsobily ekologickou havárii a vyřadily na delší dobu ČOV z provozu.
Městys byl nucen neprodleně zajistit ekologickou likvidaci těchto látek odbornou firmou
na specializovaném pracovišti, a to včetně odsátí a speciální dopravy. Ještě před tím byly
odebrány vzorky, z nichž bude provedena analýza, o jaké látky se konkrétně jedná. Následně
po vyčerpání provedli pracovníci městyse očistu vnitřních prostor nádrže a jejího vystrojení.
Náklady na celou akci budou nepochybně nemalé (v době tisku tohoto zpravodaje dosud
nebyly vyčísleny), nicméně v porovnání s náklady na likvidaci havárie ČOV pouze zlomkové.
Na tomto místě bych rád poděkoval pracovníkům městyse, kteří dokázali svým přístupem
zabránit vzniku ekologické havárie, a vyzdvihnout ochotu pracovníka ČOV Jaromíra Šrámka,
který zabezpečoval situaci až do příjezdu odborné firmy.
Po konzultaci s právníkem předává městys záležitost orgánům činným v trestním řízení
formou trestního oznámení na neznámého pachatele.
Pro úplnost dodávám, že ČOV městyse je určena pro likvidaci běžných splaškových vod
z domácností, které vznikají při běžném chodu (mytí, vaření, praní, splachování WC…) a vod
ze sociálních zařízení organizací (WC, umývárny). V žádném případě nelze do kanalizace
vypouštět žádné látky ropného původu!
Richard Ehler, starosta

Městys Suchdol nad Odrou
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou se na svém zasedání dne 13. 12. 2017 usnesením č.20.3.i) usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Městys Suchdol nad Odrou touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
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(2) Řízení o poplatcích vykonává Úřad městyse Suchdol nad Odrou (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území městyse Suchdol nad Odrou včetně místní části Kletného.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa den následující po dni, kdy pes dovršil stáří tří
měsíců, nebo kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek
platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15. dnů
ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od
poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku je stanovena podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa a činí za
kalendářní rok:
a) v bytových domech:
za prvého psa
400,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
600,- Kč
b) v rodinných domech:
za prvého psa
100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč
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c) v objektech právnických osob:
za prvého psa
400,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
600,- Kč
d) v jiném objektu tj. ve stavbě, která není bytovým nebo rodinným domem, má alespoň jedno
nadzemní podlaží, má přiděleno popisné číslo (na adrese ohlašovny městyse):
400,- Kč
e) u držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo poživatelem sirotčího důchodu, v případě souběhu důchodu platí sníženou
sazbu :
v bytových domech
za prvého psa
100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
50,- Kč
f) u držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo poživatelem sirotčího důchodu, v případě souběhu důchodu platí sníženou
sazbu :
v rodinných domech
za prvého psa
50,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
75,- Kč
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního
právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
(2) Od poplatku se dále osvobozuje:
a) osoba jejíž pes má výkonnostní výcvik a složenou výkonnostní zkoušku dle platných zkušebních řádů:
IPO – mezinárodní zkušební řád pro sportovní kynologii,
IRO – mezinárodní zkušební řád pro psy záchranáře,
NZŘ – národní zkušební řád pro sportovní kynologii,
TART – národní zkušební řád pro služební kynologii,
držitel psa se musí prokázat originálem průkazu výkonu s potvrzenou zkouškou,
b) Policie ČR a orgány Celní správy,
c) osoba, která adoptovala psa z péče městyse Suchdol nad Odrou (z karanténního kotce).
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu úřad
městyse poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad městyse zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
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Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů, ze dne
13.12.2010 a vyhláška č. 3 /2012 o místním poplatku ze psů, ze dne 17.12.2012.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2018.
Iva Hrabovská místostarosta, Ing. Richard Ehler starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2018

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován stejným způsobem jako předchozí svozy.
Datum a čas: 3. března 2018, 8.00 – 12.00 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 12. 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,
556 770 103 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.
Kovový odpad
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili v rámci svozového dne, kovový odpad 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 1. března 2018 na ÚM na tel. 556 770
101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 3. března
2018 k vám přijedou sportovci pro sběr.
Iva Hrabovská
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Oznámení o ceně vodného – dodavatel SmVaK a.s.
Severomoravské vodovody a kanalizace oznamují, že ceny vodného jsou od 1. ledna 2018
stanoveny na částku:
Voda pitná (vodné)
• 37,08 Kč/m3 (bez DPH)
• 42,64 Kč/m3 s DPH 15%.

Společenská kronika
Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci lednu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající
radost ze života.
Jsou to:
Kučerová Marie
Kurečka František
Klabanová Marie
Kukolová Marie
Šrámek Josef
Javůrková Ludmila
Šrámková Marie
Pazdera Alois
Hansová Jarmila
Matoušek Jiří
Zbranková Jana
Dýčka Josef

Pavelka Zdeněk
Káňová Danuše
Bechný Ota
Vávra Antonín
Knápek Jiří
Bechný Jaroslav
Skaliková Jana
Pavlovičová Květoslava
ava
Kozák Viktor
Bechná Dobromila
Honzková Veronika
Skrzypczaková Anna

Dne 27. 1. 2018 vzpomínáme 3. výročí úmrtí
pana Valeriana Klabana.
S láskou a úctou vzpomíná rodina Klabanova.
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Dne 1. února 2018 vzpomeneme 5. výročí
co nás navždy opustila paní Jana Podhajská.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Kulturní okénko
Zveme vás na představení divadla
Ventyl (Hranice)
V sobotu 9.3.2018 v 19:00 hod do DKT na
Dokud nás milenky nerozdělí (Représailles)
Eric Assous
Kamil Štroncer
Stejně jako jejich čerstvě vdaná dcera, i Rosalie a Francis si kdysi slíbili „V
dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí“. A právě ve svatební den jejich
potomka rekapitulují svůj dosavadní manželský život. A určitě by se shodli, že
mají šťastné manželství, kdyby se ale právě v tento den neprovalilo, že Francis
žije dvojí život. Má totiž milenku!
A přes nenadálé snahy ukončit svůj románek a zachránit rodinu kolem něj
jako miny vybuchují další a další prohřešky; tedy další a další milostné aférky.
Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, Francise při každé snaze o nápravu
postihuje další katastrofa, Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za podivných
okolností hroutí manželství a další postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají.
Brilantní situační komedii plnou zvratů a záměn, o tom, kolik milenek je
zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství, Divadlo Ventyl uvádí v
české premiéře.
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Klub seniorů a klub kultury městyse Suchdol nad Odrou zvou na

Dětský maškarní karneval
v sobotu 3. března 2018 od 15:00 hod do DKT
Program: Maškarní rej s Lenou
Vstupné: dospělí 40,Děti bez masky 20,Děti s maskou zdarma
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Z činnosti naší školy a školky
Od září do prosince v mateřské škole
Během prvních čtyř měsíců ve školním roce 2017 /2018 zažily a prožily děti v mateřské
škole spoustu radostí.
Každý měsíc k nám do školky zavítala divadla s pohádkami jako např. Žárlivý tučňáček,
U modré tůňky nebo Jak víla hledala vločku.
Hned v září proběhla první společná akce s rodiči – Drakiáda, kdy jsme na fotbalovém hřišti
krotili draka a to nejen papírového.
Starší děti z oddělení Hvězdiček navštěvovaly kino Květen v Novém Jičíně, kde mohly
shlédnout pohádková pásma s názvem Za kamarády z televize.
V listopadu proběhla další společná akce pro rodiče s dětmi – vánoční tvoření.
Děti z oddělení Broučků a Hvězdiček také navštívily divadlo v Odrách s programem maňáskového divadla – Zvířátka v zimě.
Prosinec byl bohatý na nejoblíbenější akce v roce – navštívil nás Mikuláš se svým doprovodem, starší děti se v kulturním domě zúčastnily vánočního jarmarku, kde přispěly do programu
svým vystoupením.
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Několik týdnů se celá mateřská škola pečlivě a pilně připravovala na vánoční besídky, kde
si děti spolu s p. učitelkami připravily pro své nejbližší pásma básní, písní a tanečků s různými
tématy.
A jak se říká: to nejlepší nakonec - pod stromečkem děti našly spoustu krásných her, hraček
i stavebnic.
Přejeme Vám všem krásný a pohodový rok 2018 a těšíme se, co nového nám přinese.
Za kolektiv MŠ Bc. Martina Hessková

Spolky a zájmové aktivity
XV. ročník vánočního nohejbalového turnaje trojic
Jako každý rok, tak i v loňském roce se ve středu 27.12.2017 konal Vánoční turnaj v nohejbale v nové tělocvičně ZŠ. Účastnilo se 8 týmů, dvě skupiny po čtyřech. Zápasy byly vyrovnané
a hry krátké i hodně dlouhé. Vítězem turnaje se stalo, jako vloni, domácí družstvo ŠKOLNÍKŮ,
které vyhrálo na týmem z Louček.
Celkové pořadí turnaje:
1. ŠKOLNÍCI (Bělíček P. Bartoň J., Randýsek V.)
2. LOUČKY
3. PIVOHLTI (Vrábel K., Šrom Milan, Šrom D.)
4. FULNEK
5. HÁZENÁ (Svoboda Z., Šrom Martin)
6. HASIČI (Tymrák Z., Kozák J., Plšek R.)
7. TEMPO SERVIS
8. JUNIORKA (Kozúbek M., Jurnykl J., Mašek O.)
Akce se vydařila, týmy byly oceněny za své sportovní výkony. Ukončení akce proběhlo
v hospůdce Na hřišti. Tak zase příští ročník, který bude už v pořadí XVI.
SPORTU ZDAR A NOHEJBALU ZVLÁŠŤ!
Svoboda Zbyněk, jeden z organizátorů turnaje a hráč
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VIII. ročník memoriálu Karla Kukola ve stolním tenise
Ve čtvrtek 28.12.2017 se uskutečnil
Vánoční turnaj ve stolním tenise Podruhé byl turnaj v kulturním domě a hráči
si to velice pochvalovali. Turnaje se zúčastnilo 26 hráčů, kteří byli rozděleni do
čtyř skupin.
Skupiny vyhráli tito hráči:
Skupina A – Svoboda Zbyněk
Skupina B – Hrabovský Jan
Skupina C – Grulich Martin
Skupina D – Mixa Bronislav
Zápasy ve skupinách byly někdy velmi krátké, ale také dramatické a vyrovnané. Zápasy o vyšší příčky měly gradaci a jiskřivý náboj. Boje o medaile bylo to nejlepší, co
hráči ukázali. Ve finále vyhrál poprvé Svoboda Zbyněk (po několika nevydařených a prohraných
finále v minulých ročnících) nad překvapením turnaje, Grulichem Martinem poměrem 4 : 0, ale
výsledek neodpovídal průběhu hry.
Celkové pořadí turnaje:
1. Svoboda Zbyněk
5. Mixa Bronislav
2. Grulich Martin
6. Hrabovský Jan
3. Kovařčík Pavel
7. Šrom David
4. Petr Jiří
8. Kovář Richard
14

9. Pindjak František
18. Nábělek Jiří
10. Klein Rudolf
19. Šrom Martin
11. Uhýrek Václav
20. Urbaník Jakub
12. Gola Jan
21. Raždík Marcel
13. Meinhack Patrik
22. Ostaš David
14. Klein Vladimír
23. Urbánek Pavel
15. Švan Patrik
24. Švan Zdeněk
16. Šrom Milan
25. Blinka Kamil
17. Hykel Miroslav
26. Ježko Jan
Doufám, že další ročník bude zase hojně obsazen hráči a přijdou se podívat a povzbudit
sportovce i diváci. Také chci poděkovat sponzorům za podporu této akce. Tak zase příště na
stolním tenise.
SPORTU ZDAR A PINPONGU OBZVLÁŠŤ!
Přeje Svoboda Zbyněk, ředitel turnaje

Valentýnský turnaj v bowlingu i při svíčkách
V sobotu 17. 2. 2018 se uskuteční od 17°° hodin (prezentace 1630 – 1645) Valentýnský turnaj v bowlingu pro všechny generace, pro zamilované páry, dlouhodobé, krátkodobé či náhodně
vytvořené (jen smíšené páry muž + žena).
Startovné činí 150,- Kč na osobu, ze kterého je hrazeno občerstvení a ceny. Turnaj je veřejně přístupný, kdo nebude hrát, může přijít povzbudit.
Přihlášky na turnaj:
• SMS na tel. číslo 603 105 507 (Svoboda Zbyněk)
• na bowlingu u obsluhy, zapsat se do knihy
Přijato do turnaje bude prvních 12 přihlášených dvojic!!!
Pravidla hry:
1. kolo – první hod žena, dorážka muž
2. kolo – první hod muž, dorážka žena
3. kolo – první hod a dorážka žena, další hod a dorážka muž
PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A AŤ KOULE LÍTAJÍ A KUŽELKY PADAJI!
Přeje Svoboda Zbyněk, spoluorganizátor turnaje
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Z historie
10. část: Sjezdy rodu Teltschik
(seriálové vyprávění o ohrožené památce)
Rychtářský rod Teltschiků si vybudoval tradice, které pěstovaly po celá staletí tři hlavními rodové větve. Nejstarší je větev kunčická z Kunčic za Fulnekem, kde vlastnili rychtářství od r. 1301
(700 let). Druhá větev je suchdolská, početně zdaleka nejsilnější, která vlastnila zdejší rychtu od
r. 1605 (350 let) a postupně si zakupovali největší grunty v obci. Třetí větev je americká, která vyrostla ze tří suchdolských rodin, které odešly do Texasu koncem 19. století. Byli to David Teltschik
čp. 130 se ženou a čtyřmi dětmi v r. 1882, David Teltschik s manželkou a pěti dětmi v r. 1883 a
Josef Teltschik čp. 76 se ženou a čtyřmi dětmi v r. 1889. Tam se rozvětvovala nerušeně bez otřesů, které tolik stíhaly „ starý kontinent“. V novém prostředí Ameriky zesílila nejen počtem, ale především zájmem o rodové tradice a je snad i nejaktivnější. Zatím co suchdolská větev přímé linie
majitelů objektu rychtářství vymřela po meči i po přeslici, kunčická z rychtářství, si svou přímou linii
mužskou zachovala dodnes a reprezentuje ji Norbert Teltschik současný předseda rodinné rady.
První sjezd Teltschiků byl svolán v r. 1936 do Suchdolu po staletích pěstování rodových tradic. Iniciátory byli suchdolští Teltschikové, hlavním organizátorem rodinný genealog - učitel Josef
Teltschik z čp. 423 na nynější Lidické ulici. Z tohoto sjezdu jsou známy 2 fotografie účastníků pod
Rychtářskou lípou, kterou my nazýváme Lípou Komenského. Další byl však odložen na velice
dlouhou dobu.
Druhý sjezd se uskutečnil o 50 let později v r. 1986 v Nürtingen – SRN,
Třetí v r. 1991 v USA - Texasu – San Antonio za účasti 170 rodinných příslušníků. Guvernér
Texasu vyhlásil den 11. 6. 1991 jako svátek na počest rodu Teltschiků.
Čtvrtý v r. 1996 ve Vídni, s účastí asi 250 osob. Bylo to zatím nejblíže místa svého původu Kravařska. Z Vídně se vydaly tři autobusy do Kunčic a do Suchdolu. Autor zprávy o tomto sjezdu
kriticky konstatoval, že v Kunčicích, kde kdysi stávalo rychtářství, roste jen křoví tak jako před 700
lety a ze suchdolského rychtářství je jen ruina.
Pátý v r. 2001 opět v USA Texasu - San Antonio, kde se sjelo 28O Teltschiků amerických a
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130 ze SRN a Rakouska. Prožili zde i účinky Hurikánu Allison, který prošel nedaleko místa sjezdu.
Šestý v r. 2006 ve Freiburgu na jihu SRN 250 účastníků, z toho 95 z USA.
Sedmý v r. 2011 v Texasu - Kerrville 301 účastníků.
Osmý v r. 2016 v Norimberku v SRN, s účastí asi 200 osob, kde byl také představen projekt
o záchraně Rychtářství v Suchdole n.O., který údajně účastníky zaujal.
Sjezdy bývají téměř celotýdenní, kdy zámořští Teltschikové mají připraven poznávací zájezd
a na závěr v sobotu se sejdou na velkém sjezdovém dnu.
Součástí sjezdového dne je ekumenická bohoslužba, koncertní vystoupení Teltschiků, pozdravy představitelů místní samosprávy (guvernéři, primátoři), kteří vždy vyzvednou celospolečenský přínos tohoto rodu, přednášky, společné stolování, program pro děti a zakončen je velkým
rodinným plesem, který trvá i do pozdních hodin ranních.
O rodové tradice a pokračování rodu pečuje rodinná rada, která má 13 členů a o jejich činnosti
si můžeme najít informace na webových stránkách www.teltschik.de které jsou v jazyce německém a anglickém, ale kdo nevládne cizími jazyky může zadat do googlu Teltschik.de a když si
klikneme na „přeložit tuto stránku“ má to i v češtině.
Co se suchdolským rychtářstvím?
Daniel Říčan

Různé
Krajská stipendia vyplacena
Ve středu dne 20. 12. 2017 byla na naší škole vyplacena první „krajská stipendia“. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo celkem 24 žákům prvního ročníku
dvou preferovaných oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem 35 000 Kč.
Další stipendia obdrží žáci v měsíci únoru a červnu 2018. Příští rok se k preferovaným obo17

rům na naší škole přidají nástrojaři a
tesaři. Pro žáky 9. tříd je to obrovská
příležitost, vždyť mohou za čtyři roky
studia u nás získat až 44 000 Kč.
Jestli využijete této skvělé možnosti,
či nikoliv, je pouze na vás a vašich
rodičích. Žáci oborů, které nejsou
preferované, nemusí být smutní. Již
od roku 2012 mají možnost dosáhnout na odměny až 5 000 Kč ročně.
Od 1. 2. 2018 mohou nejlepší žáci 2.
až 4. ročníku podepsat smlouvu s firmou (např. Varroc, Tatra Trucks, Tatra metalurgie, MSV Metal Studénka,
Cromodora Wheels) a získat podniková stipendia.
Je-li pro vás nabídka Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně zajímavá,
zveme vás na den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 11:00
do 17:00 hodin. Vítáni jste samozřejmě kdykoliv. Více informací naleznete na www.tznj.cz
nebo na tel. č. 731 446 916. Neváhejte, jsme tu pouze pro vás.
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

Počasí druhého pololetí roku 2017
Druhé pololetí roku 2017 bylo s průměrnou teplotou 11,2°C o 0,8°C teplejší, než činí dlouhodobý průměr, vypočítaný za období 1979 – 2013. Měsíce červenec a listopad byly teplotně
normální, srpen, říjen a prosinec nadnormální a září bylo o 1,9°C chladnější. Nejnižší teplota
druhého pololetí -9,1°C byla naměřena 2. prosince, nejvyšší teploty 35,1°C bylo dosaženo 1.
srpna. Období letních prázdnin bylo celkově mírně teplejší a také sušší. Během nich se vyskytlo
36 letních a 15 tropických dnů.
Srážkově byla druhá polovina roku 2017 normální. Napršelo 340,1 mm, což je 105 % dlouhodobého průměru. Jako suché můžeme označit měsíce červenec (59 %) a zejména prosinec
(43 %). Na srážky bohaté bylo září (203 %). Nejvíce srážek napršelo 1. září – 27,7 mm.
Nejen Suchdol n. O. a okolí potrápil několikrát silný vítr s nárazy přes 20 m/s. Nejsilnější
náraz větru byl 29. října při orkánu Herwart – 22 m/s. V okolí bylo vyvráceno jen několik stromů,
ale v celém kraji, hlavně na Bruntálsku jich popadalo přes 40 tisíc. Velké škody na lesních porostech vznikly také na Libavé, kde bylo poškozeno 45 tisíc m3 lesa. Další škody způsobil vítr při
bouřce z 10. na 11. srpna. V Jeseníku n. O. byla větrem poškozená střecha rodinného domku a
v lipové aleji kolem silnice do Bernartic n. O. se vyvrátily dva silné stromy a několik dalších mělo
polámané větve. Také 11. a 12. prosince dosahovaly nárazy větru 20 m/s.
V uplynulém půlroce se vyskytlo 13 bouřek, samy o sobě nezpůsobily žádné škody. Kroupy
nebyly zaznamenány.
První sněhová pokrývka se objevila 1. prosince a to o výšce 6 cm. Do konce roku ležela
celkem devět dnů. Nízká vrstva sněhu roztála den před Štědrým dnem, takže Vánoce byly opět
na blátě a také docela teplé, maximum dosáhlo 9,0°C. Též na Silvestra bylo 7,7°C.
Na vodních tocích v Poodří kolísaly v měsících červenci a srpnu hladiny těsně nad hranicí
sucha. Ke zlepšení průtoků přispělo deštivé počasí v polovině září.
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Za připomenutí stojí, že Poodří okrajově postihlo 10. prosince zemětřesení. Nejvíce jej lidé
pociťovali na Hlučínsku, kde také bylo epicentrum zemětřesení o magnitudu 3,5. Ale také v Ostravě, Studénce, Bílovci, Fulneku a Vítkově lidem poskakovaly skleničky v policích, nebo se
třásla postel.
Na závěr ještě celkové roční hodnoty. Průměrná teplota 9,0°C je jen nepatrně vyšší než
35letý normál, který činí 8,5°C. Nejchladnějším dnem roku byl 9. leden s -19,0°C, nejteplejší byl
1. srpen s teplotou 35,1°C. Srážek napadlo 643,1 mm, to je jen o 1 mm méně než činí průměr.
Teplotní a srážkové údaje jsou měřeny panem Ladislavem Rošlapilem na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, ostatní meteorologické prvky a atmosférické jevy jsou pozorovány autorem
v Suchdole nad Odrou.
Petr Dobeš
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Inzerce
Koupím stavební pozemek v lokalitě
Suchdol nad Odrou o výměře 1 000 m2
a více. Děkuji za případně nabídky
na tel. 603 873 376.

Prodám stavební pozemek v Suchdole
nad Odrou o rozloze 863 m2,
inženýrské sítě na hranici pozemku.
Telefon 735 499 289

20

21

22

Provozní doba muzea
Út - So
10:00 – 12:00
Ne
Výpůjční doba knihovny
Po 14:00 – 18:00
Čt 15:00 – 19:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Út, Čt
8:00 – 11:30
12:00 – 15:30
Pá pro veřejnost uzavřeno
Úřední hodiny stavebního úřadu
Po, Út
pracoviště Kunín
St, Čt
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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Kontaktní informace
www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna
Starosta
Místostarostka
Hospodářsko správní úsek
Czech POINT
Finanční odbor – vedoucí
Správa bytů a pokladna
Hlavní účetní
Matrika
Czech POINT
Stavební úřad - vedoucí

Klub kultury
Penzion Poodří + sauna
Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum
Knihovna

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
Helena Richtáriková
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
Miroslav Graclík
556 770 107
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
556 770 104
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová 556 736 317
724 389 270
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek
702 020 302
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269
Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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