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2. října 2018 "Setkání důchodců" již tradičně zahájili představitelé městyse, činnost
klubu seniorů poté shrnula předsedkyně Naděžda Pleváková.
K příjemné atmosféře nechyběla sklenička vína, malé občerstvení, hudba a tanec.

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
18.09.

Na krajském úřadě proběhla konzultace s pracovníky odboru životního
prostředí a zemědělství k možnostem samospráv v záměru zlepšit
v kletenské přehradě kvalitu vody pro účely koupání.

19.09.

Schůze finančního výboru zastupitelstva městyse.

19.09.

Schůze rady městyse.

21.-23.09. Historicko-vlastivědná společnost Moravian uspořádala třídenní
mezinárodní konferenci Moravských bratří.
24.09.

Jednání zástupců městyse s projektanty dispozičních úprav v areálu
společnosti NC Line o návaznostech těchto úprav na záměry městyse,
konkrétně na chodník směrem na Rybníky, na nějž má městys připraven
projekt.

26.09.

V Bartošovicích se konala valná hromada dobrovolného svazku obcí
Regionu Poodří, kde je městys členskou obcí.

26.09.

Konalo se zasedání zastupitelstva městyse.

01.10.

Další jednání k chodníku na Rybníky v návaznosti na úpravy areálu NC
Line, tentokrát i za účasti projektanta chodníku, k dořešení technických
detailů.

01.10.

Pracovní schůzka zástupců obcí Suchdol n. O., Hl. Životice a Pustějov
a předsedkyně svazku obcí Regionu Poodří k postupu přípravy stavby
cyklostezky Odra – Morava – Dunaj, která je na území těchto obcí
přerušena.

02.10.

V DKT uspořádal městys společně se SPOZem tradiční setkání seniorů.

03.10.

Pracovní schůzka s poskytovatelem právních služeb k projednání
aktuálních právních problémů městyse.
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03.10.

Jednání se zhotovitelem oprav a čištění koryta potoka za účasti
vlastníka jednoho z pozemků, dotčených stavbou, cílem schůzky bylo
dodržování dohod o používání přístupových pozemků pro stavbu, k nimž
se zhotovitel zavázal.

05.10.

Těsně před vypršením mandátu, který zastupitelům končí uplynutím
prvního dne komunálních voleb, se sešli naposledy končící zastupitelé
k ukončení volebního období.

05.-06.10. Komunální volby v ČR. Přehledný výsledek za Suchdol nad Odrou je
na jiném místě Zpravodaje, oficiální výsledky jsou k dispozici na webu
statistického úřadu www.volby.cz
10.10.

Na úřadě městyse proběhlo zaškolení k nové povinnosti zadavatelů
veřejných zakázek, která platí od 18. 10. 2018. Jedná se o použití
výhradně elektronické administrace veřejných zakázek zadávaných
podle zákona o veřejných zakázkách. Zaškolení se týkalo rovněž
obsluhy počítačové aplikace NEN, pořízené za tímto účelem.

10.10.

V budově základní školy se ke svému jednání sešla školská rada zdejší
základní a mateřské školy.

10.10.

Konala se schůze dosavadní rady městyse, která v souladu s platnými
právními předpisy pokračuje ve své činnosti až do okamžiku zvolení
nové rady městyse.

12.10.

Na základě upozornění Správy silnic MSK byla v běžící záruční době
stavby II. etapy kanalizace po zhotoviteli požadována oprava povrchu
komunikací III. tř. – výtluky okolo poklopů kanalizačních šachet.
K tomuto se konala schůzka zástupců městyse, zhotovitele a správy
silnic, na které byl dohodnut rozsah a způsob opravy. Oprava samotná
proběhla na ulici Sokolovské a Komenského v úseku nad horní
Jednotou ve dnech 12. – 17. 10.

12.-14.10. Ve sportovním areálu městyse a v areálu Sokolák se konalo
Mistrovství ČR belgických ovčáků Czech malinois Clubu, ve sportovní
kynologii se předvedli belgičtí ovčáci variet malinois tervueren. Kromě
sportovní kynologie byly součástí závodů také další disciplíny –
mistrovství ČR belgických ovčáků v caniscrossu a bikejöringu a otevřený
závod agility. O perfektně odvedené práci pořadatelů z místní
kynologické organizace svědčí slova chvály z úst soutěžících,
rozhodčích a dalších účastníků akce.
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Rada městyse informuje
82. schůze RM 19.09.2018
 RM společně s finančním výborem projednala hospodaření městyse za
období leden – srpen 2018 a návrh rozpočtového hospodaření Z14 pro
jednání zastupitelstva městyse
 RM projednala program 24. zasedání zastupitelstva městyse, které se konalo
29.09.2018
 RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího prodloužení nájmu
 RM schválila přidělení bytu o velikosti 1+1 v bytovém domě Nová ulice 498
žadateli dle evidence žadatelů o byty
 RM schválila uzavření Smlouvy o Technické podpoře se společností Amenit,
s.r.o. Nový Jičín, předmětem smlouvy je správa a technická podpora
počítačové sítě úřadu městyse
 RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností ROADMEDIC s.r.o.
Šumperk, předmětem smlouvy je oprava místních komunikací Na
Zahrádkách a Na Rybníkách
 RM schválila vydání katalogu pro účastníky Mistrovství ČR Czech malinois
clubu, které pořádala místní základní kynologická organizace, katalog bude
vydán na náklady městyse
 RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a.sd. Děčín, předmětem smlouvy je zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc.č. 17/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou
v majetku městyse
 RM schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s Moravskoslezským krajem,
předmětem smlouvy je vodovodní řad na pozemcích parc.č. 521/1 a 530 v k.ú.
Suchdol nad Odrou v majetku Moravskoslezského kraje
 RM se seznámila návrhem řešení prostranství okolo ohniště u skautské
klubovny na Sokoláku a s cenovou nabídkou realizace a navrhla projednat se
skauty rozsah brigádnicky provedených prací
 RM schválila uzavření Smlouvy o dílo – Zimní údržba chodníků na mostech
se Správou silnic MSK, střediskem Nový Jičín, předmětem smlouvy je zimní
údržba chodníků na mostech v městysi, které jsou součástí komunikace
(most u NC LINE, u Pametu a nad dálnicí)
 RM projednala předložené materiály k provedení inventarizace majetku
městyse
 RM schválila rozpočtové opatření rady městyse č. R13
 RM schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava
interiéru obřadní síně úřadu městyse Suchdol nad Odrou“ se stavební
společností STAVO – Karel Černoch s.r.o., předmětem dodatku je provedení
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víceprací (změna technologie pokládky nové podlahy, nové obklady, dlažba
a zdravotechnika v sociálním zařízení) a související navýšení ceny díla
83. schůze RM 10.10.2018
 RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího prodloužení nájmu¨
 RM schválila pořízení dárkových poukazů v hodnotě 500,- Kč na vítání
občánků v městysi
 RM schválila Kupní smlouvu na pořízení 60 ks tújí
 RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Agrosumak, a.s.
Suchdol nad Odrou, předmětem smlouvy je zimní údržba místních
komunikací v zimní sezóně 2018 – 2019
 RM schválila SRPŠ při ZŠ a MŠ v Suchdole nad Odrou osvobození od platby
za nájem kulturního domu při pořádání nevýdělečných akcí pro děti a žáky
základní a mateřské školy
 RM projednala návrh Smlouvy o zřízení užívacího práva se zástupcem
Honitby Suchdol nad Odrou, předmětem užívání je hospodářský objekt
v majetku městyse, RM uložila starostovi konzultovat smlouvu s právníkem
 RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene se společností České dráhy, a.s. Praha, předmětem smlouvy je
umístění stavby „Prodloužení vodovodu Suchdol n. O. – Za Nádražím“ na
pozemku v majetku Českých drah, a.s.
 RM se zabývala majetkoprávními záležitostmi určenými pro jednání
zastupitelstva městyse
 Starosta informoval RM o slavnosti 100 let české státnosti v Suchdole nad
Odrou, která proběhne 28.10.2018 a o povinnosti veřejných funkcionářů
zapsat zahájení a ukončení výkonu funkce do Centrálního registru oznámení

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 26.9.2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
24. 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 23. až 24. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) zprávu z finančního výboru ze dne 19.9.2018
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d) dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-8/2018
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-8/2018
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-8/2018
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2018
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
24. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Petra Zajíčka a Radovana Kutěje a zapisovatelkou Bc.
Kateřinu Kollerovou, DiS.
24. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 24. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
26.9.2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opatření č. Z14 takto:
Příjmy
+ 223,00 tis. Kč
Financování
- 1.619,59 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši - 1.396,59 tis. Kč

tj. 50.756,26 tis. Kč
tj. 1.768,88 tis. Kč
tj. 52.525,14 tis. Kč

Běžné výdaje
+ 603,41 tis. Kč
Kapitálové výdaje
- 2.000,00 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši - 1.396,59 tis. Kč

tj. 42.075,69 tis. Kč
tj. 10.449,45 tis. Kč
tj. 52.525,14 tis. Kč

v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z14/2018 z 26. 9.2018“
c) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z14 dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích v souladu s usnesením zastupitelstva
městyse č. 21. 3. b) ze dne 21.2.2018poskytnutí finančních darů a znění
darovacích smluv takto:

Občanskému sdružení při Dětském centru Kopřivnice, zapsaný spolek,
IČ 66741777 ve výši 30.000,- Kč

Charitě Odry, IČ 62351052 ve výši 48.000,- Kč
d) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z14 poskytnutí zápůjčky ze
sociálního fondu dle Směrnice č. 9/2008 - bod 3.1.5. v souladu s § 2390 až §
2394 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši 30.000,- Kč (osobní údaje
anonymizovány) a znění smlouvy o zápůjčce
e) prodej parc. č. 399 – trvalý travní porost o výměře 59 m2 v k.ú. Kletné do
majetku (osobní údaje anonymizovány), a to za cenu 30,- Kč/m2 + náklady
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řízení. Zastupitelstvo městyse schvaluje v tomto smyslu uzavření kupní
smlouvy
f) povolení rychlostní zkoušky při Valašské rally 2019 v termínu 30.3.2019
v katastru místní části Kletné
24. 4. Zastupitelstvo městyse s t a n o v u j e
a) v souladu s usnesením ZM č. 21.3.c) ze dne 21.2.2018 - schválený rozpočet
pro rok 2018 - závazným ukazatelem částku 60.000,- Kč jako investiční
transfer na částečnou úhradu keramické pece pro Základní školu a mateřskou
školu Suchdol nad Odrou, příspěvkovou organizaci, IČ 75027712

Kalendář akcí na rok 2019
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Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny
Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě

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 úkolů mimo budovu.
Návštěvní hodiny muzeí (na objednávku)
Út – Pá
So, Ne, Svátky

10:00 – 12:00 13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové
Telefon: 605 113 310; 724 389 269
Výpůjční doba knihovny
Po
Čt

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00
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Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu
------------------------------------------

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude
organizován stejným způsobem jako předchozí svozy.
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Datum a čas: sobota 3. listopad 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 11. hodině odjedou!
Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu
z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání
svozu VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu
přijížděli ze strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až na
ně přijde řada a na pokyny zaměstnanců svozové firmy.

Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze
v uvedeném čase na uvedené místo.
Kovový šrot
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili
v rámci svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad proto již
tradičně vysbírají členové oddílu kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a
utržené peníze použijí pro další rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů
oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek1. listopadu na ÚM na tel.
556 770 101 a 605 307 695, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty
3. listopadu k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská, místostarostka

Odpady, odpady, odpady!!!
Prosíme Vás, občané, třiďte poctivě odpady do kontejnerů podle níže
uvedeného rozpisu!!!
Kontejnery bývají naplněné odpadem, který do daného kontejneru nepatří
a nám se množí stížnosti na přeplněné kontejnery a nepořádek kolem!!!
Svozová firma velice často upozorňuje, že kontejner na směsný odpad bývá
naplněn nevhodným odpadem, hlavně stavební sutí!!! Kontejner nebude
vyvezen, pokud bude obsahovat odpad, který tam nepatří!!!
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ŽLUTÉ KONTEJNERY NA PLASTY:
ANO: sešlápnuté PET láhve, kelímky a krabičky od pokrmů,
sešlápnuté nápojové kartony, sáčky, folie, CD, DVD, VHS
media, polystyrén, obaly od kosmetických a hygienických
potřeb, konzervy, plechovky od potravin a kosmetiky
Ne: obaly od syntetických a minerálních olejů, obaly od
nebezpečných chemikálií, výrobky z PVC, obaly od barev
a ředidel
MODRÉ KONTEJNERY NA PAPÍR:
ANO: čistý papír jako noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky,
sešity, výkresy, kancelářský a počítačový papír, kartonové a
lepenkové krabice
NE: znečištěný mastný papír, použité hygienické potřeby,
rozmočený papír, dětské pleny, nápojové kartony
ZELENÉ KONTEJNERY NA SKLO:
ANO: skleněné obaly jako láhve od nápojů, sklenice od kompotů
nebo marmelády (bez víček), střepy tabulového skla
NE: porcelán, keramika, zrcadlo, drátěné sklo, autosklo
ČERVENÉ KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD:
ANO: vyřazené elektrospotřebiče do velikosti otvoru
v kontejneru
NE: baterie, žárovky, zářivky (patří do kontejneru a krabic
v místnosti vedle vchodu do obřadní síně)
HNĚDÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD:
ANO: travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, listí, hobliny,
piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zeleniny,
nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce, odpad ze zeleně
z domácnosti
NE: zemina a kamení, velké větve i celé keře a stromy, pařezy,
bioodpad v igelitových a jiných pytlích a nádobách, maso
kosti, oleje z potravin, tekuté a mastné potraviny, obaly od
potravin, uhynulá domácí zvířata

12

ZELENÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD:
ANO: běžný domácí odpad
NE: co patří do kontejnerů na plast, papír, sklo, bioodpad,
elektroodpad, STAVEBNÍ SUŤ

V městysi máme dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad (plast 38 ks, papír
24 ks, sklo 16 ks, elektroodpad 5 ks a bioodpad 33 ks), kontejnery na plast se
vyváží 2x týdně, papír 1x týdně, sklo 1x měsíčně, elektroodpad dle naplněnosti a
bioodpad 2x týdně.
Iva Hrabovská, místostarostka

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci říjnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Klos Květoslav
Horňáčková Rozalia
Mařicová Marie
Handrychová Zdenka
Kaňáková Vilma
Kuchyňka Zdeněk
Hofrová Aloisie
Novotný Josef
Cábová Libuše
Gebauerová Dagmar
Randýsek František
Himmerová Judita

Býmová Miroslava
Hrabal Antonín
Hajdová Marie
Klvaňová Marta
Dubová Jiřina
Reblová Eva
Taubová Eva
Barvíková Eliška
Gorčíková Jana
Lukešová Jaroslava
Olšanská Pavla
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Kulturní okénko
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Z činnosti naší školy a školky
Září v mateřské škole
Již
v
prvním
měsíci v novém
školním
roce
proběhla společná
akce dětí a rodičů
z mateřské školyDrakiáda. I když
nám počasí moc
nepřálo – stihli
jsme si zasoutěžit
a na chvíli pouštět
draky.
Děti z oddělení
Hvězdiček
se
vydaly na malý
výletshlédly
pásmo filmových
pohádek v kině
Květen v Novém
Jičíně.
Bc.Martina
Hessková
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Poznáváme Prahu

V pátek v brzkých ranních hodinách
jsme vyrazili vlakem do Prahy. Celým
dnem nás provázelo krásné slunečné
počasí. Navštívili jsme Pražský hrad a
jeho
podzemí,
Zlatou
uličku,
Vladislavský sál a katedrálu sv. Víta.
Krásný výhled na celou Prahu nás čekal
po vystoupání schodů petřínské
rozhledny. O zábavu se zase postaralo
zrcadlové bludiště. Naše poslední kroky
mířily na Karlův most a nás čekala už
jen cesta domů.
žáci 7. a 8. třídy
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Spolky a zájmové aktivity
Klubíčko
nezahálí a od září, po krásném létě, kdy starší děti nastoupily do škol a školek
a některé maminky nás kvůli práci opustily, jsme se opět začali aktivně scházet.
Rádi bychom pozvali také nové maminky (tatínky, babičky…) s dětmi
předškolního věku, aby se za námi přišli do Klubíčka podívat, pohrát si a pokecat.
Scházíme se každou STŘEDU 9 - 11h v prostorách školy (stará budova, tj. vchod
za sochou Jana Amose
Komenského, místnost
po pravé straně).
A co vlastně v Klubíčku
děláme? Hrajeme si,
zpíváme,
tančíme,
tvoříme, chodíme na
procházky a jezdíme i
na výlety. Vše záleží
většinou na počasí
a domluvě. V minulém
školním roce jsme se
podívali
do
ZOO
Ostrava, Světa Techniky, do Hranické Džungle, na hřiště na Skalkách, udělali
jsme si piknik na přehradě, jeli vlakem na Maria Stein, vyráběli možné i nemožné
a ani tento rok nebudeme zahálet. Teď na podzim jsme zvládli pořádně uklidit a
udělat revizi hraček – se kterými se každé dítko zabaví a abychom to měli
v prostorách hezké, společnými silami jsme s dětmi namalovali zdi našeho
Klubíčka a užili si opravdu zábavné dopoledne. V plánu je taky výroba
podzimních a vánočních věnců, kulichů a šál, výlet na vánoční trhy, tradiční
vánoční bowling a spousta dalšího!
Můžete si nás najít i na Facebooku a mít tak aktuální informace o tom, co se
zrovna v klubu děje  „Klubíčko Suchdol nad Odrou“.
Takže ať už máte miminko, batole, nebo předškoláka, budeme se na vás těšit!
Šárka Reková
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Z činnosti spolku Western klub z.s.

ÚSPĚŠNĚ SVÉPOMOCNĚ REKONSTUUJEME
Kromě pravidelné činnosti WESTERN KLUBU dle kalendáře akcí na rok 2018
jsme nadále budovali zázemí na Malé skále a prováděli další rekonstrukci objektu
Kletné 100.
Svépomocně jsme ke krbovým kamnům instalovali nové rozvody topení, které
vede i do staré části saloonu a tak máme vytápěné WC pro hosty, kuchyň, WC
pro personál, sklad i vodárnu. Za pomoc děkujeme panu Zíkovi a Miloši Lacinovi.
Zmodernizovali jsme kuchyň dle požadavků hygieny, dali do pořádku nefunkční
ucpané odpady a zmodernizovali WC. Veškeré obkladové a zednické práce nám
provedl Jindra Mitaš za pomoci Standy Kutěja a Břeti Caletkovi, moc děkujeme.
Položili jsme novou dlažbu ve staré části budovy, za položení dlažby děkujeme
Mirkovi Šatánkovi. Nakoupili jsme výplň a madla na dokončení zábradlí
a schodiště. Upravili jsme částečně i areál Malá skála, zpevnili jsme břeh
vytvořením skalky, o kterou se zasloužili a starají se manželé Danuše a Karel
Poláškovi.
Část nákupu 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 akcí Western klubu. Veškeré práce na objektu Saloonu
a v areálu Malá skála dělají naši členové a přátelé WK bez nároku na mzdu.
I když se vám to nezdá, vy všichni nám pomáháte i tím, že chodíte na naše akce,
zisk z akcí a z občerstvení v saloonu je plně použit na budování Malé skály. Takže
děkujeme :-)
V příštím roce plánujeme další práce na rekonstrukci objektu, t.j. dokončení
místnosti v patře nad bývalým objektem kiosku (klubovna a knihovna),
vybudování WC pro veřejnost z bývalé vodárny a konečně i úpravu celého
prostoru areálu Malá skála.

20

DĚKUJEME DÁRCŮM, KTEŘÍ NÁS JIŽ PODPOŘILI:
Jaroslavu a Dagmaře Pantálkovým, Agrosumaku a.s., Lesům ČR, Bohemia
Crystal - Renatě Caletkové, PONY EXPRESSU 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 Svobodovým,
Poláškovým, Valovým, Tošovským, Jaroňovým, Daně Bartkové, Vladimíru
Morčinkovi, Petru Bartošíkovi, Mirkovi Graclíkovi, Jirkovi Klíchovi, také všem
členům, kamarádům a přátelům Western Klubu.
Pokud byste nás chtěli také podpořit darem na rekonstrukci, naše číslo
účtu je:
PS - 232 678 662 / 0300 v.s.: 2019
Za Western klub Ludmila Tošovská
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Fota z průběhu rekonstrukce jsou na : https://westernklub.rajce.idnes.cz/0000_REKONSTRUKCE_Arealu_Mala_skala%2C_Kletne_100%2C_Suchdol_nad_O
drou/
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VIII. mezinárodní konference Moravian
Suchdol nad Odrou je kolébkou Moravských bratří. Jde o duchovní potomky
J. A. Komenského, které zde musel zanechat a odejít r. 1621 do emigrace, kde
strávil pak celý život. 100 let po jeho odchodu odsud emigrovalo asi 250
Suchdolanů,(z celého Kravařska asi 550 obyvatel) založili si v Sasku exulantskou
osadu Herrnhut, česky Ochranov, odkud jako misionáři šířili Komenského
myšlenky do různých částí světa.
Ve dnech 21. - 23. 9. 2018 se uskutečnilo osmé setkání zájemců o toto velké
téma-Moravští bratři. Spolupořadateli byli městys Suchdol nad Odrou, Státní
okresní archiv v Novém Jičíně, Muzeum Novojičínska, Johannes-MathesiusGesellschaft a Landschaftsrat der
Heimatlandschaft Kuhländchen.
Během tří konferenčních dnů zaznělo 17 přednášek odborných nebo
popularizačních:
Parsons Loraine, archiv Londýn: Johann Teltschik(1696-1764), zakladatel sborů
v Anglii
Prof.Dr. Brossmann Ulf: Georg Kunz, eine tragische Gestalt unter den
Mährischen Brüder
ThDr. Pietak Stanislav: Misionář Pácalt (1773-1818) a luterská misie Loula DavidHeřmanův Městec: 100 let státnosti, Staleté kořeny
Mgr. Srba Ondřej Muni-Brno: Bratrské překlady textů do Kalmyčtiny a jiných
jazyků
Rafael David-Velká Bíteš: Moravský bratr z Čech, Josef Kučera (1741-1817)
Neústupný Pavel-Berlín: Misie Moravských bratří v Livonsku
Pytr Martin, genealog-Mořkov: Rod Neisserů ze Žiliny
Groves Sarah-Irsko: Johann Teltschik (1696-1764) v Irsku
Prof.Dr. Brossmann Ulf-Mnichov: Der Missionar Wenzel Weber - Schicksalsjahre
auf St.Croix
Dipl. Psychogerontolog Schinzel Horst-München: 275 let misie mezi Mohykány
Říčan Daniel-Suchdol n.O.: Výprava k moravským Mohykánům v Connecticut
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Dr. Štěříková Edita: Leimgrübner Rosina (1719-61) provd. Nitschmann, *300 let
Dr. Štěříková Edita: Jelínková Marie Kateřina (1717-93) * 300 let
Mgr. Krumplovičová Eva-Paskov: Daniel Neisser (1765-1817) misionář na
Karibských ostrovech
Vyprávění o cestě Via exulantis 2018:
Kateřina Szczepaníková z Brna

Helena Mahelová, Věra Osvaldová,

Mgr. Kurková Monika-Liberec: Přínos MB zemím a národům
Mgr. Freitinger Daniel-Kaplice: Co dali MB Evropě a lidstvu
Přednášky byly prokládány zajímavým odpočinkovým programem: Odhalení
tří pamětních desek v Parku Moravských bratří a zasazení dvou stromů z
Herrnhutu a Dublinu. V lesním kostele proběhla krátká bohoslužba. Na galerii
kulturního domu se uskutečnila vernisáž pěti výstav: Reformace ve střední a
vých. Evropě, Johann Teltschik (1696-1764), Podobizny Komenského, Činnost
Moravian, 275 let
misie
mezi
Mohykány.
Celoživotní práci
našeho člena Zd.
Valcháře
jsme
připomněli
výstavou
jeho
obrazů. V pátek
večer proběhla
panelová diskuze
pro
účastníky,
kteří nepřijeli s
referátem,
ale
mají
zajímavé
informace o své
práci
a
o
Moravských
bratřích ve světě. Sobotní den uzavřel autobusový zájezd po Kravařsku s
návštěvou rodného domku Fr. Palackého a v Ženklavě rodného domku Kristiana
Davida. Hudební kulturu Suchdolu reprezentoval dětský pěvecký sbor Skřivánek.
Konference byla zakončena v neděli bohoslužbou v evangelickém kostele.
Vytrvalí návštěvníci, kteří se zdrželi do pondělí, byli provedeni Suchdolem po
památných místech, souvisejících s duchovním probuzením r. 1723-24.
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Záštitu nad konferencí převzali: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. hejtman MSK,
Ing. Richard Ehler, starosta městyse Suchdol nad Odrou. PhDr. Karel Müller
ředitel Zemského archivu v Opavě, Drahomír Strnadel
předseda Matice Radhošťské, Dr. Edita Štěříková historička, Alan Russel
náčelník Skeregou (Mohykánů)
Connecticut, Mgr. Jiří Mitáček, gen. řed. Zemského muzea Brno. Finnačně
podpořili konferenci: Městys Suchdol n.O., Česko-německý fond budoucnosti,
manželé Pantálkovi a další sponzoři a okolní obce z nichž emigrovali obyvatelé
do Herrnhutu.
Konference se účastnilo během tří dnů asi 130 zájemců o toto téma,
tlumočeno bylo do angličtiny a němčiny. Z ciziny byli zástupci Anglie, Irska,
Německa, Švýcarska, Koreje, Slovenska, USA, Kanady.
Je jen škoda, že malý zájem o tak velké téma je ze strany občanů Suchdolu n.O.
Za Moravian Historicko-vlastivědnou společnost Daniel Říčan

Obecně prospěšná společnost Důstojnost v Nýdku
(s celorepublikovou působností)
Domov Důstojnost v Nýdku poskytuje sociální služby v rámci Domova
pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Potřebujete-li pravidelnou
pomoc, podporu a péči jiné fyzické osoby, jsme tady pro Vás. K dispozici jsou jak
dvoulůžkové, tak jednolůžkové komfortně vybavené pokoje.
Bezbariérovost veškerých prostor je samozřejmostí. Domov je situovaný
v příjemném prostředí okolních hor, které zaručují léčebnou terapii na lidskou
psychiku a různá respirační onemocnění.
Naše zařízení je domovem již pro více než 90 klientů, o které se nepřetržitě
stará tým ošetřovatelského a zdravotního personálu. Stravování v domově je
zajištěno prostřednictvím vlastní kuchyně. K dispozici je společná jídelna,
v případě potřeby je zajištěn rozvoz pokrmů na pokoje.
V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat sociální pracovnici
prostřednictvím žádosti na webových stránkách, popřípadě telefonicky. Kapacita
volných míst je omezená!
Sociální pracovnice: Sylva Nowaková, DiS., tel: 735 177 709
Asistentka: Marcela Jellúšová, tel.: 735 177 708
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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

Firma Štaubert
Ve dnech 25. a 26. 10. 2018 přijede do
Suchdolu nad Odrou pojízdná čistírna peří.
Na počkání vám firma vyrobí prošívané deky
a polštáře, na které dodává vlastní
sypkovinu.
Vše na počkání.
Umístění provozovny - u Kulturního domu
v Suchdole nad Odrou.
Provozní doba: 8,00 – 18,00 hodin.
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CVIČENÍ
_____B O D Y A N D M I N D____
POWERJÓGA
každé úterý a čtvrtek
od 18 do 19 hodin

v relaxační místnosti Základní školy
v Suchdole nad Odrou
Cena lekce je 70,- Kč.
Není nic lepšího, než po náročném dni věnovat chvilku sám sobě.
Při cvičení se protáhnete, posílíte, odreagujete a načerpáte novou
energii. Lekce jsou vhodné pro všechny - každého věku i fyzické
kondice. Během hodin budou zařazovány prvky Powerjógy
a Pilates.

Vlastní podložku nebo karimatku s sebou
(sraz před hlavním vchodem ZŠ 17:45 – 17:55)

Předem nahlášení mají přednost
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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
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

Suchdolský zpravodaj, měsíčník
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
Redakční rada: Richard Ehler, Iva Hrabovská, Kateřina Kollerová
č. 10/2018 vydáno 22. října 2018 nákladem 1100 výtisků
Za autorská práva k použitým materiálům zodpovídají přispěvatelé
Neprošlo jazykovou úpravou
Uzávěrka příštího vydání: 15. 11. 2018

Poděkování
Za sdružení nezávislých kandidátů „Suchdol nad Odrou –
místo pro život“ děkujeme všem voličům, kteří přispěli
svými hlasy k zisku desíti mandátů v patnáctičlenném
zastupitelstvu městyse. Je to nejen velmi potěšující, ale
zároveň také velmi zavazující. Vynasnažíme se prací v
zastupitelstvu, abyste své volby nelitovali.
Iva Hrabovská, Richard Ehler
Děkujeme voličům za udělené hlasy a důvěru, kterou nám
dali ve volbách.
Místní organizace KDU – ČSL
KSČM děkuje všem voličům za hlasy, které dali našim
kandidátům ve volbách do zastupitelstva městyse v roce
2018.
Místní organizace KSČM
Vážení spoluobčané,
děkujeme všem, kteří přišli k volbám a dali sdružení
nezávislých kandidátů Hlas Suchdolu svůj hlas. Vaše
přízeň nám zajistila dva mandáty. Chceme být aktivními
zastupiteli, kteří se budou zajímat o aktuální problémy
a podporovat jejich konstruktivní řešení. Chceme pracovat
tak, abychom si v příštích volbách zajistili přízeň nejen vás
ale i dalších obyvatel našeho městyse.
Lenka Tymráková
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Komunální volby 2018 - pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů
Poř zvolení zast. vyznačeni barevně

1
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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51
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Hrabovská Iva
Dostálová Jana MUDr.
Ehler Richard Ing.
Žitníková Iva Ing.
Bělunek Jiří
Zdráhal Jaroslav
Kutěj Radovan
Dubec Ondřej
Dohnal Tomáš Ing.
Bělíček Pavel
Rolincová Soňa JUDr.
Nábělková Lucie
Luxová Gabriela
Žitníková Alena Ing.
Schovánek Jan Bc.
Tymráková Lenka Mgr.
Zajíček Josef
Jeřábek Vladimír Ing.
Zajíček Petr
Brynecký Martin
Mašek Ondřej
Kutějová Alžběta
Michálková Lenka Mgr.
Matuškovič Jaroslav
Vašíček Milan
Kozáková Tereza DiS.
Tymrák Zdeněk
Mičulek František Ing.
Kuchyňka Zbyněk
Gebauer Roman
Melicharová Kateřina Bc.
Glogar Petr Ing.
Štencelová Eva
Dohnal Petr
Zuchnický Ondřej Bc.
Kollová Jana
Münster Oldřich
Dorazilová Silvie
Závacká Kateřina
Jurošek František
Závacká Alžběta
Galetka Ladislav
Šatánek Miroslav
Valík Jiří
Dohnal Jan
Závacký Miroslav
Valová Svetlina
Juras Jiří
Holčáková Miluše
Vávra Antonín
Šatánková Vlasta
Vyjídák Zdeněk
Zagorová Miroslava

Hlasy

Volební strana

650
578
552
539
507
487
473
470
458
445
445
438
421
417
380
263
250
241
228
189
173
168
165
161
160
159
151
148
147
141
134
126
124
111
106
106
101
97
96
95
94
81
81
80
72
67
64
62
60
57
56
52
50
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SNK HLAS SUCHDOLU
SNK HLAS SUCHDOLU
SNK HLAS SUCHDOLU
SNK HLAS SUCHDOLU
SNK HLAS SUCHDOLU
KDU-ČSL
SNK HLAS SUCHDOLU
SNK HLAS SUCHDOLU
KSČM
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KSČM
KSČM
KDU-ČSL
KSČM
KDU-ČSL
KSČM
KSČM
KDU-ČSL
KSČM
KDU-ČSL
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM

Výsledky komunálních voleb 2018 v městysi Suchdol nad Odrou

