Suchdolský
zpravodaj
5/2018

12. května 2018 suchdolští králové
v Bartošovicích získali také prvenství
na 17. ročníku "Pooderského koštování"

Králové suchdolského koštování:

hruškovice 1. Simona Adámková
2. Josef Kyselý
jabkovice

1. Václav Vrzala
2. Josef Polášek
3. Ludvík Novotný

slivovice

1. Jan Gola
2. Josef Kočíb
3. Viktor Kozák

hruškovice

jabkovice

slivovice

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.04.

16.04.

18.04.

18.04.

18.04.
24.04.

24.04.
24.04.

25.04.
25.04.
25.04.

Jednání s projektantem soukromého RD ve věci zabezpečení
odkanalizování části rodinných domů v lokalitě Za Nádražím, kde část
původní dešťové veřejné kanalizace vede středem soukromého pozemku.
Konzultace se zástupcem Historicko-vlastivědné společnosti Moravian D.
Říčanem k rozšiřování výsadeb dřevin, pocházejících z celého světa
z míst působení Moravských bratří, v parku Moravských bratří a v okolí
Muzea Moravských bratří.
Na MěÚ ve Fulneku se konala schůzka představitelů obcí svozové oblasti
Fulnek společnosti ASOMPO, kde ředitel společnosti a předseda
představenstva společnosti seznámili přítomné s provozními,
ekonomickými a organizačními záležitostmi chodu obchodní firmy, jejímiž
akcionáři jsou výhradně města a obce a jež provozuje skládku odpadu
v Životicích u Nového Jičína.
Schůze finančního výboru zastupitelstva městyse k projednání finančních
a rozpočtových záležitostí k připravovanému zasedání zastupitelstva
městyse.
Schůze rady městyse.
Schůzka s odborníky ve věci rekonstrukce vytápění sálu v domě kultury.
U stávajícího vytápění, starého 20 let, narůstá poruchovost a náklady na
údržbu, a také je již zastaralé. Byly konzultovány varianty náhrady a
dohodnuto, že u jednotlivých variant budou předloženy cenové návrhy
k dalšímu rozhodnutí.
Konzultace rozsahu a způsobu opravy a sanace dalšího úseku kamenné
hřbitovní zdi na evangelickém hřbitově se zástupcem stavební firmy.
V budově ZŠ se sešli zástupci městyse, školy a místních spolků
k projednání návrhu na výtvarné zpracování zdi u depa. Původní výzdoba
byla výsledkem projektu ZŠ Suchdol nad Odrou „Příroda v Poodří, ta nás
vždycky udobří“ z roku 2008, ale v poslední době již odpadávala omítka
pod kresbami.
V Bartošovicích jednal výbor spolku MAS Regionu Poodří.
Jednání se zahrádkáři – nájemci zahrádek v bývalé školní zahradě
k otázce nedostatku vody na zalévání.
Zasedání zastupitelstva městyse, které se konalo v zasedací místnosti
úřadu městyse.
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Pracovnice úřadu městyse Bc. Kollerová úspěšně vykonala zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti na úseku voleb.
Účast na setkání vedení společnosti SmVaK s představiteli měst a obcí
okresu Nový Jičín v provozovně společnosti v Šenově u Nového Jičína.
Představitelé městyse se v domě kultury setkali s hosty dětského
pěveckého sboru Skřivánek z italského pěveckého sboru Coro
dell´Instituto Comprensivo „Don Rinaldo Beretta“. S tímto sborem
Skřivánek dlouhodobě udržuje partnerské vztahy a sbory se vzájemně se
navštěvují, přičemž v rámci týdenního pobytu vždy uspořádají několik
společných koncertů.
Městys jako nájemce fyzicky předal prostory v patře výpravní budovy
železniční stanice Suchdol nad Odrou zpět SŽDC jako pronajímateli.
Prostory byly využívány pro dočasné umístění úřadu městyse po dobu
rekonstrukce budovy úřadu a obyvatelé Suchdolu tak měli v době od
listopadu 2016 do března 2018 možnost prohlédnout si vkusně
zrekonstruované prostory nádraží, kam by se jinak běžně nepodívali.
Jednání se zástupkyní společnosti, která na podzim r. 2017 ošetřovala
fasády hasičské zbrojnice a bytového domu č.p. 126 a 375 tlakovým
mytím a nástřikem ochrany proti plísním. Z důvodu složitých terénních
podmínek před bytovým domem měla firma technické a organizační
problémy, kvůli kterým nestihla objednanou práci dokončit před
příchodem studeného počasí. Firma na základě dohody dokončila dílo
v květnu 2018 a dohodla kompenzaci za zdržení v podobě bezplatného
umytí a ošetření vybraných autobusových zastávek.
Jednání se stavbyvedoucím dodavatele stavby rekonstrukce budovy ÚM
o doposud neodstraněných vadách a nedodělcích, zapsaných při
předávání díla, o termínech a způsobech odstranění. Ve věci byl dohodnut
termín kontrolního dne.
Představitelé městyse u příležitosti výročí konce II. světové války a
osvobození městyse položili kytice k památníkům obětem II. světové války
v městysi – na nádraží u pamětní desky umučených vězňů z transportu
smrti, v parčíku u hrobu padlých vojáků Rudé armády a na katolickém
hřbitově u hrobu vězňů z transportu smrti.
Kontrolní den k postupu odstranění vad a nedodělků stavby rekonstrukce
budovy ÚM za účast technického dozoru stavby a projektanta.
Schůze rady městyse.
Jednání se zástupkyní pojišťovny, u níž má městys pojištění majetku a
odpovědnosti, ve věci aktualizace pojistných smluv v návaznosti na nově
pořízený majetek, přestěhování úřadu atd.

10.05.

11.05.
12.05.

15.05.

V domě kultury proběhla oslava Svátku matek. Pro své maminky, babičky,
ale i další příbuzné si krásný program plný básniček, tanců a pohybu
připravily děti z místní mateřské školy pod vedením svých učitelek.
Proběhlo pravidelné školení zaměstnanců městyse na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
V Bartošovicích se konalo Otevírání Poodří, spojené s regionálním kolem
klání o krále pooderské jabkovice, hruškovice a slivovice. Suchdol zde
zaznamenal velký úspěch, když hned ve dvou kategoriích zvítězily vzorky
našeho městyse. Blíže na jiném místě zpravodaje.
Jednání se zpracovatelem nového územního plánu městyse k rekapitulaci
postupu prací.

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 25.4.2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
22. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 21. až 22. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) zprávu z finančního výboru ze dne 19.4.2018
d) reakci SMO na dopis České asociace odpadového hospodářství
e) dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-3/2018
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-3/2018
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-3/2018
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2018
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
f) dokument „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné“ za
kalendářní rok 2017
g) zprávu z kontrolního výboru ze dne 22.3.2018
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22. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu MUDr. Janu Dostálovou a Jiřího Bělunka a zapisovatelkou
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.
22. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 22. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
25.4.2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) Dodatek č. 1/2018 k vnitřní směrnici č. 9/2008 Tvorba a použití prostředků
sociálního fondu kterým se mění článek „2.Tvorba fondu“ takto: částka 400,Kč se mění na částku 600,- Kč
c) rozpočtové opatření č. Z6 takto:
Příjmy
+ 745,00 tis. Kč
tj. 50.252,50 tis. Kč
Financování

+ 1.475,00 tis. Kč

tj. 2.615,97 tis. Kč

Celkové zdroje ve výši + 2.220,00 tis. Kč

tj. 52.868,47 tis. Kč

Běžné výdaje

+ 2.220,00 tis. Kč

tj. 40.776,02 tis. Kč

0,00 tis. Kč

tj. 12.092,45 tis. Kč

Celkové výdaje ve výši + 2.220,00 tis. Kč

tj. 52.868,47 tis. Kč

Kapitálové výdaje

v členění dle přílohy „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z6/2018 z 25. 4.2018“
22. 4. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Usnesení č. 19.3.e) ze dne 20.9.2017, kterým byl schválen prodej části parc.č.
974 – ostatní plocha o výměře cca 15 m2 a části parc.č. 805 – ostatní plocha o
výměře cca 222 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do majetku Bytového družstva
„Na Nové“
22. 5. Zastupitelstvo městyse p r o j e d n a l o
a) informaci o riziku navýšení nákladů městyse na odpadové hospodářství, v
případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující
násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo městyse nesouhlasí
s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady
městyse a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o dopadech připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by
neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového
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hospodářství. Zastupitelstvo městyse vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám,
které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství.

Rada městyse informuje
73. schůze RM 19.04.2018













RM projednala společně s Finančním výborem čerpání rozpočtu městyse za
období leden – březen 2018 a rozpočtové opatření Z6
RM projednala program 22. zasedání zastupitelstva městyse, které se konalo
25.04.2018
RM schválila prodloužení nájemní smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu
RM vyhověla žadateli o výměnu bytu a schválila mu přidělení bytu o velikosti
2+1
RM schválila pronájem zahrádky v lokalitě „školní zahrady“
RM projednala žádost nájemníků zahrádek v lokalitě „školní zahrady“ o úhradu
čištění studny, kdy RM uložila starostovi projednat s žadateli varianty úhrady
používání studny nájemníků
RM schválila Plán účetních odpisů na rok 2018
RM schválila rozpočtovým opatřením R5 úhradu projektu „Protidrogový vlak“
pro žáky základní školy v Suchdole nad Odrou a finanční podíl na akci „Zvláštní
vlaky krajem břidlice“
RM schválila uzavření dodatku Smlouvy o dílo se společností AMBRA – Group
s.r.o. na dovybavení kanceláří v budově městyse
RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a.s., předmětem věcného břemene je právo
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní
kabelové vedení na pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Kletné v majetku městyse
Starosta informoval o pozvání starostky města Pilawa Górna (Polsko) v termínu
16.06.2018

74. mimořádná schůze RM 25.04.2018


RM souhlasila s vyplacením náhrady škody nájemnici bytu z důvodu prasklého
vodoměru

75. schůze RM 09.05.2018


RM schválila prodloužení nájemní smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu
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RM schválila žadateli pronájem provozovny č. 8 v objektu drobných
provozoven, Komenského 65, Suchdol nad Odrou
RM schválila rozpočtovým opatřením R7 Společností přátel Poodří finanční dar
na vydávání časopisu Poodří v roce 2018 a SRPŠ při Základní škole v Suchdole
nad Odrou finanční dar na akci Taneční show 2018
RM schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na projekt
„Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách
z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ pro Základní školu a
mateřskou školu Suchdol nad Odrou, a to rozpočtovým opatřením R9
RM se seznámila s žádostí občanů místní části Kletné o vybudování chodníku
podél komunikace, žádost je adresována zastupitelstvu městyse
RM, jako provozovatel, souhlasila s návrhem ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou na omezení a přerušení
provozu mateřské školy a s úpravou úplaty v době letních prázdnin
RM projednala a schválila úpravu ceníku ubytování v muzeu Moravských bratří
a úpravu vstupného v obou muzeích
RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a.s., předmětem věcného břemene je právo
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na
pozemcích parc.č. 3329 a 3244 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse
RM schválila uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů za účelem
ochrany osobních údajů, které jsou zpracovávány v rámci služby InfoKanál
starosta informoval RM o optimalizaci matričních úřadů v ČR, o pravidlu
rozpočtové zodpovědnosti a o podpoře farního sboru Českobratrské církve
evangelické ve věci převodu budovy fary na farní sbor

SMS InfoKanál
dovolte, abychom Vás informovali o změnách
týkajících se Vámi využívané služby SMS InfoKanál.
Tyto změny souvisejí s přijetím nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR“), jehož účinnost
nastane dne 25. 5. 2018.
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V nadcházejících dnech vám bude
zaslána prostřednictvím SMS InfoKanálu
ověřovací SMS s žádostí o vyjádření souhlasu
se zasíláním SMS zpráv. Souhlas vyjádříte
jednoduše odpovědí na zaslanou SMS. Pokud
svůj souhlas nevyjádříte do 30 dnů od obdržení
Tato fotka od
ověřovací SMS, budete z databáze automaticky
vyřazeni a odstraněni ze systému.
Prostřednictvím SMS InfoKanálu Vás informujeme již od konce roku 2015,
evidujeme 442 odběratelů a bylo odesláno více než 30 tis. zpráv.
Nadále platí, že do systému InfoKanálu se můžete přihlásit, případně odhlásit
kdykoli. Tato služba je pro příjemce bezplatná, je potřeba se pouze zaregistrovat,
a to prostřednictvím webu městyse www.suchdol-nad-odrou.cz na titulní stránce v
rubrice "Aktuality". Na titulní stránce najdete také zelené logo SMS InfoKanálu, kde
můžete jednoduše provést registraci, případně ji zrušit nebo upravit. Dále pak
telefonicky na čísle 556 770 101, nebo osobně na podatelně úřadu městyse.
Služba je určena pro občany Městyse Suchdol nad Odrou ve věku nejméně 16 let.
Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem
informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva,
místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a
jiných mimořádnostech.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do
služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím webových stránek,
telefonicky na čísle +420 556 770 101 nebo osobně na podatelně úřadu městyse.
Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, ulice a číslo
popisné, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie
vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány
provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům
zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od
rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány
na základě oprávněného zájmu městyse prokázat plnění svých povinností. Proti
uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou
provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační
údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.
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Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci
služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti
zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete
kontaktovat Úřad městyse Suchdol nad Odrou, tel.: +420 556 770 101,
mestys@suchdol-nad-odrou.cz a také pověřence pro ochranu osobních údajů
městyse, tel.: +420 585 155 100, kubicek.dpo@2kconsulting.cz. Ohledně uchování
provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby,
společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny
Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt

8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě

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 úkolů mimo budovu.
Návštěvní hodiny muzeí (pouze na objednávku)
Út – So 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Ne
13:00 – 15:00
Termín prohlídky muzea je nutno předem dohodnout u Kamily Jasaňové
Výpůjční doba knihovny
Po
Čt
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14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Svoz bioodpadu v roce 2018
Svoz bioopadu byl zahájen v měsíci dubnu, kontejnery jsou vyváženy 2x týdně, a
to v pondělí a ve čtvrtek.
Vhazujte do kontejnerů jen to, co tam PATŘÍ:
travní hmota
plevel, košťály i celé rostliny
listí, hobliny, piliny
jemné nebo drcené větve
listí a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnila zelenina a ovoce
odpad ze zeleně z domácností
Co do kontejneru určitě NEPATŘÍ:
zemina a kamení
velké větve případně i celé keře a stromy, které přesahují výšku
kontejneru i o 1,5 metru
pařezy
BRO v igelitových pytlích
plasty, popř. směsný komunální odpad
stavební odpad – betonové obrubníky, cihly, omítka apod.
Pokud se zjistí přímo u výsypu, že se v nádobě nachází něco, co tam nepatří, tento
kontejner nebude vyvezen a likvidaci si bude muset městys zajistit sám na své
náklady, bude zjišťovat, kdo to způsobil a bude vymáhat náhrady.
V případě, že pracovníci firmy nezjistí složení odpadu v kontejneru, potom dále u
zpracování v kompostárně dochází k ničení zařízení drtičky a k znehodnocování
BRO k dalšímu využití.
Obracíte se na nás, zda by bylo možné ještě přidat kontejnery. Nemáme v plánu
přikupovat a přidávat další kontejnery. Svoz bioodpadu není pro městys levná
záležitost, v roce 2017 jsme zaplatili za svoz bioodpadu nemalou částku, a to
97.289,- Kč.
VHAZUJTE DO KONTEJNERŮ NA BIOODPAD JEN TO, CO TAM PATŘÍ!!!!
Iva Hrabovská, místostarostka
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci květnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kopecká Zdenka
Brynecká Anna
Klichová Helena
Konopásek Jaroslav
Masnicová Angela
Kuc Miroslav
Juchelka Alexandr
Šulgan Štefan
Maňáková Zdeňka
Tomečková Marie
Látalová Anna
Říčan Gustav
Korčáková Zdenka
Pagáč Jiří
Holčáková Miluše
Barvík Kamil
Kukol Karel
Dýčková Anna
Černochová Ivanka
Seibertová Květoslava
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Obadalová Zdeňka
Irgl Vladimír
Fojtů Jaromír
Uhlíř Miloslav
Černochová Ludmila
Kovář Bohuslav
Kutěj Stanislav
Dančák Edvard
Mikan Miroslav
Reková Božena
Mikanová Bohumila
Drdová Anna
Kuchyňka Jiří
Himmer Svatopluk
Klimčík Jan
Vašková Zdenka
Hradilová Jaroslava
Zdráhalová Marie
Kovářová Marie
Ondračka Miroslav

Dne 07. 05. 2018 jsme vzpomněli 16 let od úmrtí
paní Marie Kocmichové.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Kulturní okénko
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Z činnosti naší školy a školky
Z mateřské školy
I v letošním roce se děti z mateřské školy z oddělení Hvězdiček zúčastní
výtvarné soutěže Western Klubu. Držte nám palce!!!
Bc.Martina Hessková

Zajímavosti ze života školy
Škola se zabývá především vzděláváním žáků, ale mimo to se událo několik
zajímavých aktivit, setkání, soutěží a akcí jednotlivých tříd nebo celé školy.
Z velkého množství akcí určitě stojí za zmínku veřejnosti hojně navštívený
Vánoční jarmark, který se uskutečnil ve spolupráci s mateřskou školou a
Klubem kultury. Dále proběhl oblíbený třídenní lyžařský kurz v Tošovicích
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určený dětem 2. – 5. ročníku. Tohoto kurzu se zúčastnilo 64 žáků, kteří měli
možnost zvládnout základy v jízdě
na lyžích a nebo zdokonalovat své
lyžařské dovednosti. Během kurzu
měly děti možnost se lépe poznat a
užít si také spoustu legrace.
V letošním školním roce jsme také
zorganizovali týdenní lyžařský kurz
na Horní Bečvě pro zájemce z 6. –
9. ročníku.
Pro žáky 2. stupně byl otevřen konverzační klub v anglickém jazyce s rodilou
mluvčí. Jednalo se o 7 odpoledních setkání za účelem rozvíjení schopnosti
dorozumět se v cizím jazyce a nebát se jej aktivně používat. Kurz byl pro žáky
zcela zdarma.
Žáci 2. stupně se mohli také účastnit
tradiční akce Noc s Andersenem,
navštívili
divadelní
představení
v Novém Jičíně a podnikli exkurze do
jiných škol, podniků nebo složek
záchranného systému. Všichni žáci
byli aktivně zapojeni do projektového
dne s názvem Ruka, který byl
inspirován novým logem školy.
Podnikli jsme výlety do přírody ke Dni
Země.
Naši žáci se také zapojili do různých vědomostních a sportovních soutěží.
Ocenění si zaslouží hlavně Karolína Slováčková a Eliška Večerková, které
vybojovaly 4. místo v okresním kole biologické olympiády. Helena Hanáčková
získala 8. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce. Tým
dívek z 8. třídy obsadil 10. místo ze 176 družstev z jiných škol našeho kraje v
soutěži Mladých zoologů. Za skvělou reprezentaci naší školy jim gratulujeme a
Elišce budeme držet palce v krajském kole.
Ani pedagogický sbor nezůstává ve vzdělávání pozadu. Učitelé i asistenti v
letošním školním roce absolvovali řadu metodických, didaktických a
osobnostních školení. Navázali spolupráci s pedagogy z jiných škol.
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Do konce školního roku ještě připravujeme týdenní školu v přírodě pro žáky 4.
- 5. tříd, zajímavé jednodenní i vícedenní školní výlety, exkurzi do Terezína,
dětský den, Taneční show a příměstské letní tábory.
Většinu akcí připravujeme také ve spolupráci se SRPŠ při naší základní škole.
Za pomoc a ochotu rodičů a všech přátel školy děkujeme.
Mgr. Jana Bechná
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Spolky a zájmové aktivity
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11. ročník cyklistického závodu Memoriál Aloise
Dohnala 2018
Celý víkend, v termínu 14. – 15. července 2018, bude patřit cyklistům. Je to
termín konání cyklistického závodu, a to již 11. ročník memoriálu Aloise
Dohnala. Letošní ročník je pro nás, pořadatele, velmi náročný
na organizaci, protože pořádáme Mistrovství Sdružení amatérských cyklistů
České republiky.
Memoriál bude probíhat v sobotu i v neděli takto:
 v sobotu 14. července proběhne časovka jednotlivců
 v neděli 15. července proběhne silniční závod
Starty v obou termínech budou u kulturního domu. Cíl časovky bude centrum
městyse a silničního závodu rozhledna u obce Pohoř.
Pokud má někdo z občanů rád tento sport a chuť pomoci při organizaci,
hlavně na trati závodu, budeme velice rádi za každou pomocnou ruku
(ozvěte se Ivě Hrabovské na tel. číslo 605 307 695).
Bližší informace o konání, průběhu a organizaci zveřejníme v příštím vydání
zpravodaje.
Zveme všechny příznivce cyklistiky na krásnou sportovní podívanou!!!
Časovka – sobota 14.7.2018
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Silniční závod – neděle 15.7.2018

Pokus o rekord ve čtyřiadvacetihodinovce na ledě se
nezdařil.
Letošní sny, přání a představy ultramaratonce Karla Ligockého, že by
v Olympijském roku utvořil v Praze, na počest Martiny Sáblikové, nějaký rekord
ve vytrvalostním bruslení, zůstaly jen v oboru Sci – fi. To stejné se opakovalo
i v Ostravě, kde si vzal na Olympijský festival v OSTRAVAR Aréně dovolenou.
Karel si přál, aby mu pořadatelé umožnili zajet a překonat, rovněž na počest
Martiny Sáblikové, svůj vlastní rekord na 100 km. z r. 2017, který má hodnotu
4:44:37 hod. Na led chodil každý den s nadějí, že mu pořadatelé Ostravského
olympijského festivalu přeci jen pokus o rekord, v případě nějakého výpadku
v předem stanoveném programu umožní, ale jeho přání se postupně
rozplynulo jako pára nad hrncem. Proto mě ani nepřekvapilo, že vzal zavděk
opět vstřícnosti vedení novojičínského zimáku a rozhodl se, že se pokusí na
novojičínském zimním stadiónu překonat svůj rekord ve čtyřiadvacetihodinovce
na ledě z r. 2016, který má hodnotu 350,7 km. Datum pokusu byl stanoven na
16. – 17. dubna 2018, kdy končil provoz ZS.V pondělí ráno 16. 4. jsme tedy
společně s Karlem přišli na zimák v 9:00 hod. a příprava dráhy a vše potřebné
k pokusu probíhalo stereotypně jako v předcházejících pokusech. V 10:00 hod.
byl pokus, za účasti Komisařky Pelhřimovské agentůry Dobrý den Kláry
Klimecké, odstartován.Karel jezdil v pohodě, a naježděných 224 tréninkových
hodin na zimních stadionech a na tom Olympijském festivalu nasvědčovalo, že
by rekord mohl padnout. Podporu mu poskytovali spoluzaměstnanci, známí,
příznivci z řad diváků a děti všech věkových kategorií, mezi nimiž vynikal Vítek
Košárek.
Podpořit Karla v jeho úsilí přišli také náš kamarád a běžec Standa Zátopek
a jeden z našich nejlepších bývalých vodičů Denis Veselský. Servis a masáže
zajišťoval můj pomocník Petr Krba a pohoda trvala asi do 14:00 hod., kdy si
Karel začal stěžovat, že je mu špatně od žaludku. To nevěštilo nic dobrého,
nicméně jsem si říkal, že ho to přejde a krizi ustojí. To se však nestalo.Přes tyto
obrovské a nepříjemné žaludeční problémy měl Karel po 16. hodinách jízdy
pořád ještě oproti naplánovanému průměru, 5 kol k dobru. (1 kolo 137 m.) Ve
zbývajících 8. hodinách však už následoval obrovský propad. Nemožnost
v sobě cokoliv udržet, mělo za následek obrovskou dehydrataci, rapidní úbytek
sil a tím i nedostižné časové ztráty. Nepomohla ani morální pomoc pana Petra
Golda z Lukavce a dalšího z našich nejlepších vodičů Rostislava Hypla, kteří
přišli jezdit s Karlem ve večerních a nočních hodinách. Karel však flintu do žita
nehodil, nevzdal a přes tento žaludeční handicap čtyřiadvacetihodinovku
dokončil. Po skončeni pokusu Karel neskrýval své zklamání a prohlásil: ,,Hlava
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dobrá, nohy dobré, ale ten žaludek mě ničil. V životě jsem nebyl tak připravený
jako letos, nic jsem v tréninku neošidil a přece to všechno bylo k ničemu. Čím
více jsem chtěl jet, tím více mi
bylo špatně. “Přestože pro
tentokráte Karel Ligocki na
rekord nedosáhl, jeho dosažený
výkon v tak žalostném stavu,
kdy jiný by dávno hodil ručník
do ringu, 2121 kol = 290,5 km,
si zaslouží obdiv a uznání.
Čtyřiadvacetihodinovka je řece
jen čtyřiadvacetihodinovka a je
těžké dopředu odhadnout, co
se může přihodit.
Jan Kopera

Foto: Josef Křesina

Bowlingová liga 2018
V sobotu 28. dubna 2018 se uskutečnil finálový turnaj Bowlingové ligy. Zápasy
byly zajímavé a vyrovnané, ČD Babka prohrála v semifinále s družstvem
Phantom Strikers a Bizoni druhé semifinále prohráli až v rozstřelu
s týmem Metlaři z Oder. Třetí místo získal tým ČD Babka a čtvrtí skončili Bizoni.
Finále bylo vyrovnané a dramatické až do posledního kola a zvítězilo družstvo
Phantom Strikers nad družstvem Metlaři z Oder.

Konečná tabulka za sezónu 2017/2018
1.
2.
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PHANTOM STRIKERS
METLAŘI ODRY

9. ALL IN
10. JUNIORKA

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ČD BABKA
BIZONI
VARIOTI
KISS TEAM
SNAJPŘI Z JERSEY
HÁZENKÁŘI

11. HASIČI HUKOVICE
12. NORÁCI
13. ČTYŘI LIŠKY
14. SENIOŘI
15. MANKY
16. RUMCAJSI

Nejlepší nához jednotlivce - ženy:
družstvo
1. Bartoňová Markéta
BIZONI
2. Bartošová Klára
HASIČI HUKOVICE
3. Kukolová Vlasta
SENIOŘI

počet bodů
333
321
299

Nejlepší průměr – ženy:
počet odehraných kol
1. Batroňová Markéta
28
2. Bartošová Klára
18
3. Mrlinová Marcela
13

družstvo
průměr
BIZONI
287,6
HASIČI HUKOVICE 263,9
SENIOŘI
254,3

Nejlepší hody v každém kole (30 kol):
1.
2. – 3.
2. – 3.

Svoboda Zbyněk
Bartoň Mojmír
Vičan Lumír

7x
3x
3x

HÁZENKÁŘI
BIZONI
KISS TEAM

Nejlepší hody mužů a týmů bylo zveřejněno v minulém čísle zpravodaje. Poprvé
vyhrálo družstvo, které není ze Suchdolu n.O. Těším se na IV. ročník
Bowlingové ligy, suchdolské týmy by měly zabrat a potrénovat, ať se titul za rok
vrátí do Suchdolu.
SPORTU ZDAR A BOWLINGU OBZVLÁŠŤ!!! AŤ KUŽELKY PADAJI, KDYŽ
VZDUCHEM BOWLINGOVÉ KOULE LÍTAJÍ!!
Svoboda Zbyněk, spoluorganizátor turnaje

V době mezi odevzdáním článku a jeho otištěním zemřel majitel
bowlingu a hlavní organizátor bowlingové ligy Ing. Mojmír Bartoň.
Čest jeho památce!
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Loko Suchdol n.O.-turnaje starší přípravky

Během zimní přestávky a na počátku jarní sezóny jsme sehráli 5 fotbalových
turnajů halových a 1 turnaj venkovní pod vedením trenérů Nerada Martina,
Mrliny Marka a Klučky Jaroslava. Turnajové zápasy jsou důležité pro sehrání
družstva pro mistrovskou sezónu.
Na zimním turnaji ve sportovní hale v Pustějově 16.12.2017 jsme za účasti
4 družstev (Tichá, Secllnice, Bartošovice) obsadili bez porážky první místo.
Na zimním turnaji v novojičínské hale ABC 3.2.2018 jsme za účasti 6 družstev
(Štramberk, Starý Jičín, Jeseník, Příbor, Tichá) obsadili 2. místo za družstvem
Štramberka.
Na zimním halovém turnaji ve Valašském Meziříčí 10.2.2018 za účasti
11 družstev (Valašská Bystřice, Choryně, Ústí 1, Ústí 2, Žilina u N.Jičína, Nový
Hrozenkov, Juřinka, Libhošť, Podlesí, Valašské Příkazy) jsme obsadili 6.místo.
V základní skupině jsme byli třetí, v zápase o 5.- 6. místo jsme podlehli Choryni.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Nerad Matěj.
Na silně obsazeném halovém turnaji v Bílovci 3.3.2018 za účasti 8 družstev
(Frýdek-Místek, Velká Polom, Rožnov p.R., Bílovec, Starý Jičín, Valašské
Meziříčí, Klimkovice) se nám nedařilo a přes bojovný výkon jsme obsadili
poslední 8.místo.
Na zimním halovém turnaji v Novém Jičíně 18.3.2018 za účasti 5 družstev
(Kopřivnice, Jeseník, Bartošovice, Frenštát) jsme s 2 výhrami, remízou
a prohrou obsadili 3. místo.
8. ročník Landek Cupu-mezinárodní turnaj na trávě 5.-6.5.2018 v Petřkovicích
za účasti 50 družstev ze 6 zemí Evropy. Hráli jsme s družstvy Petřkovice, APMT
(Polsko), Lvov (Ukrajina), Krnov, Ivančice, Kozlovice, Stará Bělá, Žilina
(Slovensko), Poruba, Karviná a Baník Ostrava. Po dobrých výkonech
s vyspělejšími soupeři jsme obsadili 38. místo. Vždyť s vítězem turnaje
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Kozlovicemi jsme prohráli jen 1 :2 a v loňském ročníku jsme skončili
na 49.místě.
Sestava starší přípravky: Borák Ondřej, Halašta Erik, Jachník Saša, Kowalik
Štěpán, Kutěj Štěpán, Mička Kryštof, Mrlina Matyáš, Nerad Matěj, Petr Patrik,
Slováček Jan, Zajonc Tomáš
Branky celkem: Nerad 21, Petr 13, Kowalik 12, Mrlina 8, Halašta 3, Kutěj 2,
Mička 2, Zajonc 2, Borák 1, Slováček 1
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Z činnosti spolku Western klub
28.4.2018 - 8. ROČNÍK JARNÍ VYJÍŽĎKY
Sraz jezdců a účastníků vyjížďky byl v 11 hodin
na Saloonu v areálu Malá skála - Kletné.
Podpořilo nás krásné počasí a tak nálada a atmosféra této akce byla od počátku
výborná. Po nezbytném občerstvení vyrazilo ve 12 hodin z Malé skály 56 jezdců
a 2 maratonky na dvouhodinovou projížďku do ztraceného údolí. Dojezd byl
tradičně na Stříbrném jezírku, kde jsme jako každý rok symbolicky uctili
památku Hospodáře, ve skupinkách kamarádů družně popovídali a nakonec se
skupinově na památku vyfotili a vyrazili na zpáteční cestu. Cca kolem 15 hodiny
se jezdci vrátili na Malou skálu, kde mezitím přibylo dalších 11 koní s opozdilci.
Na prostranství před Saloonem připravil Dušan McGyver pro účastníky vyjížďky
vrhačskou soutěž v hodu nožem a sekerou (terče v areálu Malá skála dosud
stojí a tak si je můžete sami vyzkoušet a na podzim se i zapojit do soutěže),
nejlepší dostali za svůj výkon diplomy. Od 17 hodin hrála v Saloonu country
kapela JÁRA trio z Nového Jičína, která nás oblažila především krásnými
pamětnickými hity a country skladbami. Na tuto kapelu se můžete také těšit
7.7.2018 na Suchdolském country festu, kde bude v sobotu soutěžit o váš hlas.
Všichni jsme se skvěle bavili, kapela hrála výborně až do 24 hodin a tak jsme
si „fajně“ zatančili, zazpívali si a samozřejmě i pořádně pokecali.
Děkujeme všem účastníkům, jezdcům i nejezdcům, tohoto krásného setkání za
skvělou atmosféru a těšíme se už teď na příští ročník.
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Neděle 13.5.2018 Schůzka dětského Western klubu
Opět jsme se sešli. Myslím, že to bylo vydařené
dopoledne. Sluníčko nám dělalo celou dobu
společnost. Dnes mezi nás zavítal náš kamarád Skoty
- myslivec a dobrodruh. Vysvětlil a naučil nás vázat
uzly. Nejprve jsme měli zauzlované ruce my, ale
nakonec se podařily uzly i na provaze. Za to mu patří
velký dík. Už se těšíme na příště.
Za DWK Sylva Vašková

Pozvánka na sobotu 16.6.2018 do areálu Malá skála Kletné, kde od 14
hodin proběhne WESTERNOVÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE.
Pro děti je zde připraven bohatý westernový program, ukázky práce s bičem,
lasem, taneční vystoupení dětí ze ZŠ, vození na ponících a maratonce, skákací
hrad, focení s westernovými rekvizitami, soutěž pro děti NA INDIÁNSKÉ
STEZCE ZA ZLATÝM POKLADEM – děti soutěží v různých disciplínách a jsou
za své výkony odměňovány cenami dle vlastního výběru.
V rámci westernového dětského odpoledne proběhne i přehlídka dětských
výtvarných prací a předávání cen IX. ročníku celorepublikové Dětské výtvarné
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soutěže
„Western a koně očima dětí “ letos vyhlášené na téma - ŽIVOT
V PŘÍRODĚ.
Celým odpolednem nás bude provázet moderátor Luki Lukeš a o zábavu se
postarají manželé Rárovi s westernovými soutěžemi pro děti. V areálu Malé
skály bude otevřena Post Office Pony Expressu, kde si účastníci mohou
zakoupit a poslat stylovou westernovou pohlednici.
Na Saloonu Western klubu je možno po celý den zakoupit westernové
a indiánské upomínkové předměty a šperky, cukrovou vatu, nanuky, cukrovinky
a občerstvení. V případě nepříznivého počasí se Westernový dětský den
přesune do Kulturního domu v Suchdole nad Odrou.
Srdečně zvou členové WK a PE
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PROVOZ KLUBOVNY WESTERN KLUBU
S OBČERSTVENÍM
Příležitostní vedlejší činnost spolku

JARNÍ KLUBOVÉ SETKÁVÁNÍ
od 27.4.2018 – do 30.06.2018
jen za příznivého počasí
PONDĚLÍ - ČTVRTEK:
ZAVŘENO
PÁTEK:
17.00 - 22.00
(klubové páteční posezení při kytarách – muzikanti nástroje sebou)
SOBOTA:
15.00 - 22.00
NEDĚLE:
14.00 - 19.00
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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)
Ivančena
Každoroční
výšlap
k
mohyle
Ivančena
se
uskutečnil
v
sobotu
21.dubna
2018. My jsme
vyrazili vlakem
před
osmou
hodinou směr
Frýdlant nad
Ostravicí
s přestupem
v
Ostravě.
Z
Frýdlantu
nás
čekala
cesta na Ivančenu dlouhá před 8 km do kopce. Cesta vede krásným údolím. I
počasí nám tento rok přálo. Po cestě jsme hráli hry a plnily úkoly. Jelikož jsme
měli návrat až v 19:00 nikam jsme nespěchali a cestu si užili. Na mohylu, která
byla postavena na počest padlým skautům za II. světové války, jsme položili
každý svůj kámen, odpočinuli si a pomalu se vraceli zpátky do Frýdlantu. Cesta
k mohyle a zpátky je docela náročná, přesto jsme po cestě potkali jak 80ti leté
skauty, tak i 5ti leté. Celkově se výstupu na Ivančenu zúčastnilo přes tisíc
skautů z celé republiky.
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Závod vlčat a světlušek – Arabela a Říše pohádek
botu 5. května 2018 se v Klokočově – místní části Příboru konalo okresní kolo
závodu vlčat a světlušek, tedy kluků a holek I. stupně ZŠ. Závodu se zúčastnilo
celkem 26 hlídek ve dvou kategoriích – dívčí a chlapecké, které na okruhu
dlouhém asi 4 km plnily úkoly z první pomoci, krizových situací, hledání
informací, znalosti přírody, komunikace, orientace v terénu, logického myšlení
i fyzické zdatnosti. Tento závod se
koná jednou za dva roky (minulé
okresní kolo se konalo u nás
v Suchdole nad Odrou). I když ráno
bylo dost chladno, odpoledne slunce
vykouklo a bylo teplo. Za náš oddíl se
závodu zúčastnila jak chlapecká
hlídka – Ohnivá vlčata, tak i dívčí
hlídka – Gepardice. Při vyhlášení
výsledků se Gepradice umístily na
15. místě a Ohnivá vlčata na 3. místě
ve své kategorii. Do dalšího
krajského kola bohužel postupovali pouze první dvě vítězné hlídky v každé
kategorii. Přesto obě naše hlídky předvedli pěkný výkon a tímto jim ještě jednou
gratulujeme!
Výprava na Mohylu
V úterý 8. května 2018 nás čekal výšlap k Mohyle postavenou v roce 1996 na
počest popraveným suchdolským skautům za II. světové války. Vyrazili jsme
v 8 hodin od pošty a dále po malé straně až na přehradu a po horní lesní cestě
k Mohyle. Cestou jsme hráli hry i se učili poznávat rostliny a stromy. Na Mohylu
každý položili svůj kámen a chvíli jsme si povídali o osudech chlapců, jejichž
jména jsou vytesaná na desce
Mohyly – Rudolf Olšovský a
Vlastimil Strnadl. Letos na
Mohyle přibyla deska s dalším
jménem: Jiří Bartoň – Rolf,
někdejšího člena skautského
oddílu po II. světové válce,
zakladatele
odboru
turistiky
a nositele skautských ideálů
a myšlenek, který před necelým
rokem zemřel.
Poté následovalo prozkoumávání
okolí, opékání párků a jiných
pochutin a následná cesta zpět v doprovodu her. Zpátky k poště jsme dorazili
těsně před čtvrtou hodinou odpolední.
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Výprava do mokřad
Sobotní výprava 12.
května 2018 nás
zavedla do mokřadu,
bývalých
rybníků,
dnešní Bařiny. Ty se
nacházejí na levé
straně
při
cestě
do Bernartic nad
Odrou. Cesta kolem
mokřad je kamenitá,
sjízdná i na kole,
a připomíná hráz
rybníků, které tam již
dnes nejsou. Bařiny
ukrývají vzácné druhy
zvířat i rostlin, a tak je
oblast značena jako
přírodní rezervace. Cestou jsme poznávali různé druhy rostlin a stromů
a narazili na jednu tůň, obývanou žábami. Naše další kroky vedly kolem
bernartického mlýnu, splavu a po loukách kolem řeky Odry zpátky ke klubovně.

Z historie
Kde na to ten Suchdol vzal?
Takovou otázku před několika lety vyslovila historička architektury
Augustinková, když se podivila, že v Suchdole n. O. jsou hned dva objekty od
špičkových architektů: Katolická fara od vídeňského architekta J. L.
Hildebrandta (1668–1745) který téměř současně s farou navrhoval podobu
Kunínského zámku - perlu barokní architektury a Ludwiga Förstera (17971863), taktéž vídeňského architekta, který projektoval v Suchdole evangelický
kostel, ale také Vídeňský arzenál, Okružní třídu, několik synagog, a j. Oba
objekty, na rozdíl od jiných v Suchdole n.O. mají naději, že budou jednou v
naprostém pořádku a ozdobou městyse.
Církevní turistika:
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Evangelický kostel se dostal na seznam kostelů, kde Moravskoslezský kraj
poskytnul peníze na placené průvodce po zajímavých církevních objektech.
Ostravsko-opavská diecéze získala grant na průvodcovskou činnost po asi
padesáti kostelích, z toho tři evangelické, aby zájemci o interiéry kostelů měli
příležitost kostely navštívit i mimo bohoslužbu s odborným výkladem průvodce.
Evangelický chrám Páně v Suchdole n.O. je zajímavý svými dějinami,
architekturou, ale také současným využitím a k němu patřícím celým velkým
areálem se hřbitovem a farou. Suchdol byl významný evangelický ostrov
moravských Němců luterského vyznání (konfese), už při svém vzniku r. 1782.
V průběhu staletí však došlo k velkým změnám a leccos se muselo přizpůsobit
nové situaci. Jeho dějiny jsou v podstatě pokračováním toho, co si vyslechneme
v Muzeu Moravských bratří. Patrně nevíte, že je to již třetí kostel stojící na tomto
místě, jeho interiér se vzácně zachoval v původním stavu přes to, že byl
přizpůsoben současným podmínkám.
Současné využití kostela:
Zdejší chrám Páně slouží ke sborovým akcím v letním období a je k dispozici
i ostatním občanům a církvím Suchdolu n.O. FSČCE zde koná pravidelně i
různé kulturní akce, především koncerty. Přilehlé čtyři místnosti a další
chodbové prostory posilují víceúčelovost objektu.
- V přízemí vpravo je tzv. "Kontaktní místo" pro zahraniční návštěvy někdejších
rodáků, kde najdou základní informace o Suchdole n.O. a svých předcích.
- O poschodí výš je zřízena Eckertova knihovna, kde najdete knihy o Německé
evangelické církvi, která v ČSR působila 24 let v meziválečném období a o
německém obyvatelstvu.
- V poschodí na protější straně je místnost zařízena pro obměnitelné výstavy k
různým výročím a dějinným událostem. V této době je zde výstava "500 let
reformace v Suchdole".
- Věž kostela, kde je k vidění hodinový stroj a jeden ze tří původních zvonů z r.
1923, je zpřístupněna jako rozhledna, kam můžete vystoupat po 130 schodech
až k vrcholové knize a odtud na ochoz. Ve věži je i klubovna pro mládež
organizace YMCA a můžete ji použít jako odpočinkovou místnost při výstupu.
Vstup na věž se povoluje pouze za předpokladu, že tam jdete na vlastní
nebezpečí.
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Areál kostela:
- Do celého areálu patří: Evangelický hřbitov
s lapidáriem, hroby významných občanů,
památník obětem všech válek, který je
samostatnou kapitolou a má poměrně dobrou
výpovědní hodnotu a doplní vaše znalosti o
Suchdolu n.O. K dispozici bude samostatný
tištěný průvodce.
- Přilehlé pozemky jsou taktéž na seznamu
kulturních památek a mají parkovou úpravu.
- Farní budova je pozdně barokní objekt
postaven jako fara a evangelická škola r.
1785. V r. 1888 postaveno poschodí a prošla
několika modernizacemi. V přízemí je
modlitebna, kde se náš evangelický sbor
schází v zimním období a zde můžete využít
i sociální zařízení.
Otvírací doba kostela: Sobota 14:00 - 18:00
Neděle 14:00 - 18:00
D.Říčan

Různé
Poděkování dobrovolným hasičům
Chtěla bych tímto poděkovat našim dobrovolným hasičům, kteří ochotně přijeli
v sobotu 12. 05. 2018 a vyčistili naši ucpanou přípojku kanalizace. Díky jejich
zásahu nedošlo k větším škodám.
Marie Zdráhalová
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Informace praktické lékařky
Vážení pacienti, blíží se léto a s ním období zvýšeného rizika infekce klíšťové
encefalitidy, která je nyní na vzestupu. Jedinou možností, jak se účinně chránit
proti této nemoci, je očkování.
Cena 1 vakcíny s aplikací: 940,-Kč
Příspěvky pojišťoven na nepovinné očkování:
ČPZP
RBP
VZP
OZP
ZPMV
VZP

(205)
(213)
(111)
(207)
(211)
(201)

1000,-Kč
1000,-Kč
500,-Kč
300,-Kč
500,-Kč
500,-Kč

Druhou nemocí, kterou klíšťata přenášejí, je lymská borelióza – šířící se
červená skvrna, často s centrálním výbledem, která se objeví v místě přisátí
klíštěte. Pokud tuto skvrnu objevíte, navštivte lékaře a s největší
pravděpodobností zahájíme antibiotickou léčbu. Na lymskou boreliózu
neexistuje očkování.
Nedílnou součástí prevence obou nemocí přenášenými klíšťaty je dlouhý oděv,
opakovaná aplikace repelentu a pravidelné kontroly po procházkách venku,
zvláště ve vysoké trávě.
Pro více informací ohledně očkování navštivte či volejte naši ordinaci.
Od
června
můžete
nově
navštívit
naše
webové
stránky
www.suchdolskaordinace.cz
V termínu 6.8.2018-24.8.2018 čerpáme řádnou dovolenou. V této době
neprovádíme a neobjednáváme pracovně lékařské prohlídky, zajistěte si tedy
prosím včas potřebné termíny pracovních prohlídek! Během dovolené
zastupuje MUDr. Josef Šrámek - viz rozpis níže. Dále si prosím včas zajistěte
recepty svých chronických léčiv během měsíce června/července.
Přeji vám všem pěkné léto!
MUDr. Žaneta Šimíčková
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Ordinační doba červenec-srpen 2018
(během řádné dovolené ordinace Suchdol nad Odrou-Jeseník nad Odrou)
Červenec – řádná dovolená ordinace Jeseník nad Odrou (9.7.2018-27.7.2018)
Zastupuje: MUDr. Žaneta Šimíčková
Komenského 211, 742 01 Suchdol nad Odrou
Tel: 556736905
Po
Út
St
Čt
Pá

9.7.2018
10.7.2018
11.7.2018
12.7.2018
13.7.2018

ord. Suchdol nad Odrou
ord. Jeseník nad Odrou
ord. Suchdol nad Odrou
ord. Jeseník nad Odrou
ord. Suchdol nad Odrou

(07:00-11:00)
(07:30-11:00)
(07:00-11:00)
(07:30-11:00)
(07:00-11:00)

Po
Út
St
Čt
Pá

16.7.2018
17.7.2018
18.7.2018
19.7.2018
20.7.2018

ord. Suchdol nad Odrou
ord. Jeseník nad Odrou
ord. Suchdol nad Odrou
ord. Jeseník nad Odrou
ord. Suchdol nad Odrou

(07:00-11:00)
(07:30-11:00)
(07:00-11:00)
(07:30-11:00)
(07:00-11:00)

Po
Út
St
Čt
Pá

23.7.2018
24.7.2018
25.7.2018
26.7.2018
27.7.2018

ord. Suchdol nad Odrou
ord. Jeseník nad Odrou
ord. Suchdol nad Odrou
ord. Jeseník nad Odrou
ord. Suchdol nad Odrou

(07:00-11:00)
(07:30-11:00)
(07:00-11:00)
(07:30-11:00)
(07:00-11:00)

Srpen – řádná dovolená ordinace Suchdol nad Odrou (6.8.2018-24.8.2018)
Zastupuje: MUDr. Josef Šrámek
Jeseník nad Odrou č.171, 742 33
tel: 556739023
Po
Út
St
Čt
Pá

6.8.2018
7.8.2018
8.8.2018
9.8.2018
10.8.2018

ord. Jeseník nad Odrou (07:00-11:00)
ord. Suchdol nad Odrou (07:30-11:00)
ord. Jeseník nad Odrou (12:00-16:00)
ord. Suchdol nad Odrou (07:30-11:00)
ord. Jeseník nad Odrou (07:00-11:00)

Po
Út
St

13.8.2018
14.8.2018
15.8.2018

ord. Jeseník nad Odrou (07:00-11:00)
ord. Suchdol nad Odrou (07:30-11:00)
ord. Jeseník nad Odrou (12:00-16:00)
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Čt
Pá

16.8.2018
17.8.2018

ord. Suchdol nad Odrou (07:30-11:00)
ord. Jeseník nad Odrou (07:00-11:00)

Po
Út
St
Čt
Pá

20.8.2018
21.8.2018
22.8.2018
23.8.2018
24.8.2018

ord. Jeseník nad Odrou (07:00-11:00)
ord. Suchdol nad Odrou (07:30-11:00)
ord. Jeseník nad Odrou (12:00-16:00)
ord. Suchdol nad Odrou (07:30-11:00)
ord. Jeseník nad Odrou (07:00-11:00)

Střední škola Odry má novou „slečnu ředitelku“
Jste novou ředitelkou Střední školy v Odrách, co nám o sobě
řeknete? Představte se…
Jmenuji se Jana Kellnerová a celý život bydlím ve Fulneku. Po Gymnáziu
Mikuláše Koperníka v Bílovci jsem vystudovala na Slezské univerzitě češtinu,
pak v Ostravě speciální pedagogiku a nyní dokončuji v Olomouci
na univerzitě Palackého funkční studium. Svůj pracovní život jsem doposud
zasvětila školství, první, ještě při studiu, jsem pracovala jako vychovatelka
v Dětském domově ve Fulneku, a pak mě spíše náhoda zavála do Oder, kde
učím už bezmála13 let.
2. Co Vás vedlo k přihlášení se do konkurzu?
Myslím, že jsem se nechala tak trochu přesvědčit, ale také jsem se chtěla
posunout dále, roztáhnout křídla a zkusit něco nového. Pravdou je, že miluji
učení, ráda chodím do hodin, jsem šťastná učitelka, jenže asi byl čas na
profesní rozvoj. Nejsem si jistá, že tato cesta je pro mě nejlepší, je však tady a
nezbývá mi nic jiného než po ní kráčet se vztyčenou hlavou. Co mě přivedlo až
ke konkurzu a do ředitelny? Ani nevím, ovlivnilo mě více faktorů, jisté ale je, že
je to teprve začátek.
3. Co si myslíte o současném stavu „naší vaší“ školy?
Jsem přesvědčená, že škola má budoucnost, má co nabídnout, a i když jí
společenská situace a demografická křivka moc nepřeje, udělám maximum,
aby si udržela, případně posílila své místo v systému vzdělávání
Moravskoslezského kraje. Poslední výsledky maturit to jen dokládají, na
nástavbovém oboru Podnikání napsali kromě jedné matematiky a angličtiny
všichni didaktické testy, což svědčí určitě nejen o kvalitě učitelů, ale i o úrovni
žáků.
4. Co vás v nejbližší době čeká?
1.
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V první řadě musíme úspěšně dokončit tento školní rok, datum mého nástupu
do funkce je lehce nešťastný, 1. 5. je sice lásky čas, ale zároveň také největší
nápor: maturitní a závěrečné zkoušky, uzavírání docházky, řešení kázeňských
problémů, přijímací řízení… apod. Pro změny a novinky není zatím prostor, ty
snad přijdou s novým školním rokem.
5. Chystáte velké změny?
Největší změnou asi je, že po rozumné, klidné, uvážlivé a vstřícné paní
Dokoupilové přišel na její místo živel, já používám dokonce „poděs“, v mé
podobě. Jinak jako zásadní rozdíl ve vedení nebude, chci se soustředit více
na image školy, její postavení a kulturu. Za několik let vidím před sebou kvalitní
učňovskou školu s výbornou pověstí. Osobně si myslím, že neděláme nic
špatně, jen musíme být více vidět, zapojit se do celostátních i mezinárodních
soutěží, kde už nyní získáváme úspěchy. Prezentace na veřejnosti a spokojení
studenti jsou prioritou.
6. Co konkrétně vaše škola
nabízí?
Nyní máme v rejstříku celkem pestrou
nabídku
službových
oborů:
automechanik,
kuchař-číšník,
kadeřník, masér, prodavač, podnikání
a další, každý si u nás najde místo.
Především s blížící se povinnou
maturitou z matematiky je studium u
nás velmi dobrou variantou. K tomu
máme k dispozici mnoho dalších
aktivit, od lyžařského a sportovního
kurzu, přes zahraniční stáže ve
Španělsku, Anglii, a příští rok nově
Itálii, kooperaci se slovenskou školou
v Dolnom Kubíně až k pozitivnímu
klimatu a kvalitnímu učitelskému
sboru.
7. Jak hodláte prezentovat školu na veřejnosti? Jak zlepšíte její image?
Problémem je hlavně naše detašované pracoviště ve Vítkově, tam postrádáme
podporu města a jde to poznat. I když jsme pravidelně aktivní v městských
zpravodajích, musíme najít cestu k dětem, aby viděli, že budoucnost všech není
za psacím stolem s přemrštěnou administrativou, ale že řemeslo má opravdu
„zlaté dno“. Pokusím se rozšířit působnost i do jiných spádových měst, věřím,
že ne všichni žáci základních škol musí mít maturitní zkoušku a jít na vysokou…
8. A na závěr?
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V každém případě chci skončit pozitivně, proto si Vás všechny dovolím pozvat
k nám do školy, přijďte se podívat, klidně i mimo dny otevřených dveří, co naši
žáci dělají na praxích, jak se učí, navštivte naše kadeřnictví, kosmetiku,
masáže, určitě se setkáte nejen s příjemnými lidmi, ale i s příjemným
prostředím.
Děkuji za rozhovor.
Bc. Lucie Matýsková
Sekretářka SŠ, Odry

Inzerce
Prodám stavební pozemek v centru městyse Suchdol nad
Odrou, p. č. 154/2; 152/4; 156; 155/1 o celkové výměře 892
m2.
Všechny sítě jsou na hranici pozemku.
Telefon: 735 499 289

40

41

42

Koštování pálenky v DKT Suchdol nad Odrou 6. dubna 2018

Region Poodří
Výsledné hodnocení
HRUŠKOVICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suchdol n.O.
Petřvald
Albrechtičky
Jeseník n.O.
Hl. Životice
Pustějov
Bartošovice

Simona Adámková
Jiří Hýl
Arnošt Šajtar
Karel Sedláček
Jaromír Ondruch
Oldřich Usvald
Leoš Skalík

Region Poodří
Výsledné hodnocení
JABKOVICE
1. Jeseník n.O.
2. Albrechtičky
3. Bartošovice
4. Kunín
5. Hl. Životice
6.-7.Mošnov
6.-7.Petřvaldík
8. Pustějov
9. Suchdol n.O.

Karel Staněk
Arnošt Šajtar
Zdenka Schüllerová
Ivo Mišovič
Jaroslav Venglář
Pavel Knebel
Libor Janošek
Karel Bednařík
Václav Vrzala

Region Poodří
Výsledné hodnocení
SLIVOVICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suchdol n.O.
Bartošovice
Mošnov
Jeseník n.O.
Pustějov
Hl. Životice
Petřvaldík
Albrechtičky

Jan Gola
Vojtěch Klečka
Jiří Šajtar
Adam Prokl
Oldřich Usvald
Pavel Pocedič
Marcel Venclík
Arnošt Šajtar

Kontaktní informace

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

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
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
556 770 105
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
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269
Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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