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Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 31.10.2018 v domě
kultury. Zastupitelé ze svých řad zvolili starostu městyse,
místostarostku městyse a tři zástupce do rady městyse.

Vítání občánků 20.10.2018

Úřad městyse informuje
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Na Nové ulici byly nainstalovány hlásiče bezdrátového místního
rozhlasu, jedná se o realizaci technického řešení, potřebného
ke zprovoznění místního rozhlasu v situaci, kdy nebylo možné použít
původní rozvody k ústředně rozhlasu v budově úřadu městyse.
Pracovní schůzka se zpracovatelem v rámci pořizování nového
územního plánu městyse.
Účast místostarostky na Metodickém dni pro pracovníky obecních úřadů
Moravskoslezského kraje vykonávající veřejné opatrovnictvím, který
pořádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
V kulturním domě se uskutečnilo vítání občánků.
Do zkušebního provozu byl spuštěn nový úsek veřejného osvětlení na
ulici Záhumení podél komunikace za základní školou.
V rámci přípravy místa pro výsadbu Stromu svobody před historickou
budovou ZŠ byl odfrézován téměř celý pařez po vrbě, která byla
pokácena z důvodu havarijního stavu. Celý pařez odfrézován být
nemohl, protože se ukázalo, že ve kmeni vrby byl zarostlý velký počet
dlažebních kostek; likvidaci pařezu dokončili ručně pracovníci městyse.
Schůze rady městyse.
Na úřadě městyse se konala pracovní schůzka členů nově zvoleného
zastupitelstva městyse, na programu byly především informace
k organizaci a průběhu připravovaného ustavujícího zasedání
zastupitelstva.
Schůzka se zhotovitelem k projednání technických záležitostí
a k upřesnění harmonogramu pokládky nového povrchu místní
komunikace Na Zahrádkách.
Účast starosty na zasedání dozorčí rady společnosti ASOMPO a.s.,
provozující skládku odpadu v Životicích u Nového Jičína.
Informativní schůzka starosty se zástupcem specializované firmy
k možnostem čerpání dotací k realizaci záměrů městyse.
Účast starosty v sídle MAS Regionu Poodří v Bartošovicích na jednání
pracovní skupiny FOCUS GROUP k hodnocení realizace strategie MAS
„Poodří – přívětivý region“ na léta 2014–2020 a k aktualizaci priorit
za účelem optimalizace využití disponibilních finančních prostředků
v regionu ve zbývajícím období.
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Účast starosty na jednání výboru MAS Regionu Poodří, z.s.
v Bartošovicích.
Železniční stanice Suchdol nad Odrou byla výchozí stanicí jízd
historických vlaků u příležitosti 100. výročí ČSR. Dopoledne jal na trati
Suchdol n. O. – Budišov n. B. a zpět vlak, vedený parní lokomotivou,
odpoledne pak historický motorový vůz „Hurvínek“.
Suchdolský spolek – cyklistický oddíl Cyklokramo pořádal terény okolo
Odry vyjížďku pro pořadatele a sponzory cyklistického závodu Memoriál
Aloise Dohnala.
Přesně v den 100. výročí vyhlášení ČSR se konal lampionový průvod
v barvách národní trikolóry, který měl dva programové vrcholy – jedním
bylo zasazení Stromu svobody před historickou budovou školy, druhým
pak krásný ohňostroj u nákupního střediska. K organizaci spojili síly
a finance hasiči, skauti a městys.
Pracovní schůzka s projektantem a zástupci vlastníka katolické fary
a farní zahrady k problematice vedení inženýrských sítí v dané lokalitě
směrem na Záhumení, kde je v územním plánu vymezená lokalita pro
výstavbu rodinných domů. Byly posouzeny varianty trasy, výhody
a nevýhody.
Ukončení pracovního poměru veřejně prospěšných pracovníků v rámci
politiky aktivní zaměstnanosti úřadu práce. S končícími zaměstnanci se
setkali představitelé městyse a poděkovali za vykonanou práci
ve prospěch městyse.
V kulturním domě se konalo ustavující zasedání nově zvoleného
zastupitelstva městyse.
V domě kultury se konala Helloweenská párty, pořádaná suchdolskými
házenkáři.
Na úřadě městyse se konala 1. schůze rady městyse v novém volebním
období a ze dvou pětin také v novém složení.
Srovnáním povrchu pomocí frézování byla zahájena pokládka nového
povrchu části ulice Na Zahrádkách.
Účast starosty na pracovním setkání hejtmana Mravskoslezského kraje
Ivo Vondráka se starosty novojičínského regionu, které se konalo
ve Štramberku.
Další pracovní schůzka se zpracovatelem nového územního plánu,
vyjasněny byly především otázky realizace povinné výměry veřejné
zeleně ve větších lokalitách, určených k zástavbě.
V Bartošovicích se neformálně setkali starostové obcí Regionu Poodří,
kteří pokračují ve svých funkcích i v novém volebním období, s těmi,
kteří své funkce dále vykonávat nebudou. Věříme, že vzájemné dobré
vztahy představitelů obcí, které jsou ku prospěchu v rozvoji celého

regionu, budou navázány i se začínajícími, nově zvolenými starosty
obcí.
09.11. Ukončena oprava povrchu místní komunikace Na Zahrádkách.
10.11. V Žabni se konalo vyhlášení výsledků letošního ročníku Slezského
poháru amatérských cyklistů, suchdolský tým Cyklokramo získal několik
pěkných individuálních cen a jako družstvo se umístil na třetím místě.
Gratulujeme a díky za vzornou reprezentaci městyse!
12.11. Účast místostarostky na jednání k zajištění dopravní obslužnosti
v Moravskoslezském kraji – zahájení provozování autobusové dopravy
v oblasti Novojičínsko západ, které se konalo na Krajském úřadě
Moravskoslezského kraje
13..11. Proběhla kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matrik,
kontrolovaly pracovnice MěÚ Nový Jičín. Agenda je vedena řádně,
v souladu s předpisy a kontrolou nebyly shledány nedostatky.
15.11. Na úřadě městyse proběhl kontrolní den pověřence pro ochranu
osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.

Rada městyse informuje
84. schůze RM 23.10.2018, poslední ve volebním období 2014 - 2018
 RM akceptovala nabídku na dodávku zemního plynu pro odběrná místa
městyse pro období od 1. 1. do 31.12.2019
 RM souhlasila s podáním žádosti Základní školou a mateřskou školou
Suchdol nad Odrou a následnou realizací projektu „PROškolu“ v rámci
programu č. 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a Výzvy
č. 02_18-063 pro Šablony II-MRR v prioritní ose 3
1. schůze RM 05.11.2018 ve volební období 2018 - 2022
 RM schválila prodloužení nájemních smluv k bytům v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu
 RM schválila Dohodu o stavebních úpravách v nájemním bytě v bytovém
domě č. p. 498, jedná se o rekonstrukci koupelny a WC
 RM schválila doplnění ústřední inventarizační komise 2018 a delegovala
členy dílčích inventarizačních komisí a člena inventarizační komise
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola z řad členů
zastupitelstva městyse
 RM pověřila členku rady městyse MUDr. Janu Dostálovou jako osobu
přijímající prohlášení o uzavření manželství ve správním obvodu Matričního
úřadu Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou, přijímacími prohlášení o uzavření
manželství jsou ze zákona starosta a místostarostka
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RM zřídila komisi Sboru pro občanské záležitosti a projednala, zda zřídit
kulturně sportovní komisi a odložila rozhodnutí do doby, kdy bude mít seznam
osob, kteří by v této komisi pracovali
RM jmenovala zástupce zřizovatele z řad členů zastupitelstva městyse
ve školské radě Základní školy a mateřské školy v tomto složení: Ing. Richard
Ehler, Ing. Iva Žitníková a Mgr. Lenka Tymráková
RM projednala Rozpis akcí pro rok 2018, předložený Western klubem
Suchdol nad Odrou, obsahující minimálně tři akce pro veřejnost, který je
podmínkou prodloužení výpůjčky areálu kiosku u přehrady Kletné
RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná se o zařízení distribuční
soustavy na pozemku parc.č. 38 a 1096/1 v majetku městyse
RM schválila rozpočtové opatření rady městyse č. R16 ve výši 120.000,- Kč
na nákup nové sekačky a na další výdaje s veřejnou zelení v souvislosti
s odborným doporučením neopravovat již nadále téměř 20 let starou sekačku.
Ta bude odevzdána na protiúčet prodejci.
Starosta informoval RM o novém povrchu na místní komunikaci
Na Zahrádkách, o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu podzim
2018, o výpočtu stočného na rok 2019, o tombole na bál městyse v roce
20199 a o cyklistickém závodě v roce 2019

Ustavující zasedání zastupitelstva městyse
Ve středu 31. 10. 2018 se sešli nově zvolení zastupitelé městyse na ustavujícím
zasedání zastupitelstva, které proběhlo důstojně a ve slavnostním duchu.
Na zasedání bylo zvoleno vedení městyse a kontrolní orgány zastupitelstva
na volební období 2018 – 2022.
Zastupitelstvo, které řídil dosavadní starosta Richard Ehler, bylo zahájeno státní
hymnou. Poté zastupitelé složili předepsaný slib, který za všechny zastupitele
přednesla nejmladší zvolená zastupitelka Gabriela Luxová.
Zastupitelé dále rozhodli o počtu místostarostů, a to tak, že bude tradičně jen
jeden. Pak určili funkce, do kterých budou zastupitelé uvolněni ze svých
zaměstnání, a to opět tradičně, tedy že se bude jednat o starostu a místostarostu.
Dalším rozhodnutím zastupitelstva byl způsob volby starosty, místostarosty
a členů rady městyse, bylo odhlasováno, že se bude volit tajnou volbou a k tomu
byl schválen volební řád a volební komise.
Následovala tajná volba starosty, kterým se stal znovu Richard Ehler, tajná volba
místostarosty, přičemž místostarostkou byla opět zvolena Iva Hrabovská.
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Radními byli tajnou volbou zvoleni Jana Dostálová, Iva Žitníková a Vladimír
Jeřábek.
Zastupitelstvo dále zřídilo tak, jak mu ukládá zákon, svůj finanční a kontrolní
výbor a určilo, že oba orgány budou mít po pěti členech. Za předsedu finančního
výboru byl zvolen Vladimír Jeřábek a členy se stali Tomáš Dohnal a Lenka
Tymráková z řad zastupitelstva. Mimo zastupitelstvo schválilo zastupitelstvo
členkami Ivanu Tvarůžkovou a Alžbětu Závackou. Kontrolní výbor po svém
zvolení bude předsedat Radovan Kutěj a členy budou Ondřej Dubec, Martin
Brynecký, Jaroslav Zdráhal a Kateřina Melicharová.
Zastupitelstvo dále určilo zastupitele, pověřeného pro činnosti spojené
s pořizováním územně plánovací dokumentace a rozhodlo, že jím bude Richard
Ehler.
Následně zastupitelstvo stanovilo termín konání dalšího zasedání zastupitelstva,
a to na středu 12. prosince 2018 v 18 hodin.
Zastupitelstvo dále rozhodlo, že ponechá odměny zastupitelům, kteří nebyli
do svých funkcí uvolněni, ve stejné výši, jako tomu bylo v předchozím volebním
období.
Plné znění usnesení z ustavujícího zasedání je publikováno níže a samozřejmě
rovněž po zákonem stanovenou dobu na úřední desce úřadu městyse včetně její
dálkově přístupné verze a po stažení z úřední desky bude dále k dispozici
na stránkách webových městyse.

USNESENÍ
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 31.10.2018 v 18.00 hod. v DKT

2018. 1. 1. Zastupitelstvo městyse s t a n o v u j e
a) den následující po konání ustavujícího zastupitelstva, tj. 1.11.2018,
rozhodným dnem pro vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům.
b) den složení slibu zastupitele rozhodným dnem pro zahájení vyplácení
odměny za výkon funkce pro neuvolněné funkcionáře pro případ nástupu
náhradníka na uvolněný mandát.
2018. 1. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovatele zápisu
Ing. Ivu Žitníkovou
Josefa Zajíčka
zapisovatelku Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

7

b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že funkcemi, pro jejichž
výkon budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni, jsou funkce
starosty a místostarosty.
2018. 1. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program ustavujícího zasedání.
b) zvolení jednoho místostarosty.
c) tajný způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse.
d) volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse.
e) volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse
ve složení
Jiří Bělunek
MUDr. Jana Dostálová
Mgr. Lenka Tymráková.
f) Ing. Richarda Ehlera jako určeného člena zastupitelstva („určeného
zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací
dokumentace městyse, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat
celé volební období 2018 – 2022.
g) termín 2. zasedání zastupitelstva 12. prosince 2018 v 18 hodin.
h) výši odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva takto:
člen ZM
1 000 Kč
člen ZM + člen výboru, komise
1 210 Kč
člen ZM + předseda výboru, komise
1 330 Kč
člen ZM + člen RM
2 880 Kč
člen ZM + člen RM + člen výboru, komise
3 090 Kč
člen ZM + člen RM + předseda výboru, komise
3 210 Kč.
2018. 1. 4. Zastupitelstvo městyse z ř i z u j e
a) finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.
2018. 1. 5. Zastupitelstvo městyse v o l í
a) starostou městyse Ing. Richarda Ehlera.
b) místostarostkou městyse Ivu Hrabovskou.
c) členkou rady městyse MUDr. Janu Dostálovou.
d) členkou rady městyse Ing. Ivu Žitníkovou.
e) členem rady městyse Ing. Vladimíra Jeřábka.
f) předsedou finančního výboru Ing. Vladimíra Jeřábka.
g) předsedou kontrolního výboru Radovana Kutěje.
h) členy finančního výboru
Ing. Tomáše Dohnala
Alžbětu Závackou
Ivanu Tvarůžkovou
Mgr. Lenku Tymrákovou
i) členy kontrolního výboru
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Ondřeje Dubce
Martina Bryneckého
Jaroslava Zdráhala
Bc. Kateřinu Melicharovou

Několik statistických zajímavostí k zastupitelstvu
Statistika nuda je, zpívá se v jedné písničce z pohádky. Jenže ne pro každého je
statistika nudná a leckdo si pár čísel pro srovnání určitě přečte rád. Pro takové
nadšence zde máme několik zajímavostí, koho čísla nezajímají, může přepnout
na jiný kanál.
Tak tedy zatímco po předchozích volbách došlo k razantní obměně členů
zastupitelstva, kdy z 15 zastupitelů bylo 9 nováčků, tentokrát to dopadlo
podstatně konzervativněji. Z minulého zastupitelstva pokračuje v nastupujícím 10
členů, ale zcela noví jsou jen 4 členové. Není to matematická chyba, jeden člen
je staronový, to znamená, že členem zastupitelstva již v minulosti byl a nyní se
po hodně dlouholeté přestávce vrací. Suchdolské zastupitelstvo má ve srovnání
s většinou zastupitelstev v jiných obcích relativně velké zastoupení žen, poměr
ženy vs. muži je 6:9. Nejmladší člence zastupitelstva bylo v době voleb 28 let,
nejstaršímu členovi 58 let a průměrný suchdolský zastupitel byl stár téměř 44 let.
Trochu podrobněji se statistickýma očima zaměřme na radu. Nově zvolená rada
městyse, což je pětičlenný orgán, tvořený starostou, místostarostkou a třemi
dalšími členy rady, je tentokrát poněkud starší proti zastupitelstvu. Průměrný
radní měl v den voleb cca 50 let a je to nejstarší rada v polistopadové historii,
když v roce 1990 startovala po volbách rada s průměrným věkem radního 40,8
let, v následujícím volebním roce 1994 to bylo shodou náhod rovněž 40,8 let,
v roce 1998 pak byla rada o trochu starší a zahajovala volební období
s průměrným věkem 47,6 roku, ve volebním roce 2002 měl průměrný radní
nejméně – jen 39,8 let (ale v důsledku personální výměny v průběhu volebního
období v roce 2004 zestárnul na 46 let), po volbách v roce 2006 měl průměrný
radní 42 let, v roce 2010 mu bylo 42,6 let (ale opět díky průběžné personální
změně měl v roce 2012 zase jen 40,4 let) a průměrný věk radního po volbách
v roce 2014 činil necelých 43,8 let.
Od prvních polistopadových komunálních voleb se postupně stalo členy obecní
rady, později přejmenované na radu obce, a ještě později na radu městyse,
celkem 19 osob, 12 mužů a 7 žen. Z toho jedna osoba začíná a má zatím nulové
časové konto, tři osoby byly radními pouhý rok, pět osob po 4 letech, dvě osoby
po 7 letech, dvě osoby po 8 letech, jedna osoba 11 let, tři osoby po 12 letech,
jedna osoba 16 let a jedna osoba 24 let. Pokud by nedocházelo v průběhu
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volebních období ke změnám v obsazení rady z důvodů odstěhování nebo
rezignací a pokaždé po volbách nastoupila kompletně nová rada, mělo šanci stát
se radními k dnešnímu dni za polistopadové období celkem 40 osob.
Zajímavým údajem možná bude věk, ve kterém se jednotliví radní stali poprvé
členy rady. U dvou osob to bylo v 27 letech, další dvě osoby poprvé usedly
do křesla radního ve svých 31 letech, další dvě pak ve 32 letech. Jedna osoba
byla do rady zvolena v 38 letech, dvě osoby se radními staly v 39 letech, dvě v 41
letech – a pak už to jde po jedné osobě: jedna v 42 letech, další ve 44 letech,
další ve 46 letech, ve 49 letech, v 50 letech, v 51 letech, v 54 letech a nejstarší
začínající radní měl v době uvedení do funkce věk 56 let.
Richard Ehler

Ukončení svozu bioodpadu
Dle oznámení svozové společnosti Asompo a.s. Životice u Nového Jičína
upozorňujeme občany, že poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad
proběhne v pondělí 26. listopadu 2018. Po tomto vývozu budou kontejnery
svezeny.

Zimní údržba cest a chodníků
Vážení občané, přestože nám pořád svítí sluníčko, přece už dle kalendáře zima
klepe na dveře. Opět se vás obracíme s žádostí o spolupráci při zimní údržbě
komunikací. Tato spolupráce spočívá v tom, aby komunikace zůstaly průjezdné
pro techniku, která se o cesty stará. Svá vozidla tedy parkujte tak, aby
neznemožnila úklid komunikací, upozorněte i vaše návštěvy. Ulice
s překážejícími auty nebudou prohrnuty!
Žádáme Vás o pochopení, když nebude při každém sebemenším sněhovém
poprašku vše odhrnuto a posypáno. Zimní údržba je nákladná záležitost a nemá
smysl odhrnovat sníh, když je zřejmé, že během dne roztaje. Stejně tak posyp
bude většinou proveden jen na úsecích, které by bez něj byly zcela nesjízdné
(zejména svažité komunikace). Na rovinatých úsecích je potřeba přizpůsobit
pohyb stavu komunikace.
Nyní pár slov k údržbě chodníků, za kterou zodpovídá vlastník, tedy městys, který
chodníky již několik let odhrnuje svým traktorkem. Také i v tomto zimním období
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se budeme snažit udržovat chodníky „schůdné“. S ohledem na délku chodníků
není při zvýšeném sněžení možné zajistit schůdnost okamžitě. Proto žádáme
chodce, aby při pohybu na chodnících brali na vědomí jejich aktuální stav a dbali
zvýšené opatrnosti.
Děkujeme všem občanům, kteří se podílejí na údržbě chodníků, přiléhajících
k jejich domům, jejich ochoty a píle si velmi vážíme.
Přejme si, abychom si letošní zimu užili jenom samými příjemnými zážitky
a přečkali ji bez úrazů.
Iva Hrabovská, místostarostka

Nový Strom svobody slavnostně vysazen
Počátkem března letošního roku byl městys osloven místními skauty, že by se
rádi zapojili do celorepublikového projektu Nadace partnerství – lidé a příroda
s názvem Stromy svobody 1918-2018 a zda by městys byl nápomocen.
Projekt, který mapuje stromy svobody, vysazované v průběhu existence
Československé, později České republiky, na oslavu a připomínku vzniku
samostatné státnosti českého národa 28. října 1918. Tyto stromy byly
vysazovány zejména bezprostředně po vzniku republiky v letech 1918 a 1919,
ale také později u příležitosti „kulatin“ republiky. V Česku jich byly slavnostně
vysázeny tisíce, v těžších časech možná méně slavnostně, ale s o to větším
nadšením. Velká část těchto stromů nepřežila, ať už působením přírodních vlivů
nebo zásahem člověka, část upadla v zapomnění, ale část jich stále roste a lidé
vědí, kdy, jak a proč byla sázená. Projekt se snaží zmapovat tyto stromy a
zveřejnit jejich seznam v mapě na internetu, ale také iniciovat výsadbu nových
stromů u příležitosti 100. jubilea samostatné státnosti. Vše se podrobně dozvíte
na webových stránkách www.stromysvobody.cz.
Zastupitelé městyse se rozhodli, že nejenže se do projektu městys zapojí
především finančně a organizačně, ale že využijí tradičního lampionového
průvodu, který pořádají každoročně suchdolští hasiči počátku listopadu, a spojí
tyto dvě akce do jedné, slavnostní. A tak bylo dohodnuto, že účastníci průvodu
budou vyzváni, aby tentokrát nesli lampiony v barvách národní trikolóry, že v čele
průvodu budou neseny vlajky včetně státní, že k slavnostnímu sázení stromu
budou vyzváni zástupci suchdolských spolků a organizací a že také závěrečný
ohňostroj a občerstvení pro účastníky budou o něco bohatší, než bývá zvykem.
Především však se všichni shodli, že se celá akce uskuteční v neděli 28. října
2018, na den přesně po sto letech od vzniku republiky.
Původně bylo vybráno místo k výsadbě na prostranství vedle úřadu městyse, ale
náhoda tomu chtěla, že v říjnu se nalomila vrba před historickou budovou
základní školy a hrozila pádem. Musela být proto odstraněna a bylo rozhodnuto,
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že uvolněné místo před školou bude pro Strom svobody vhodnější než původně
vybrané, a to už jen proto, že okolo stromu budou chodit do školy celé generace
našich dětí.
V neděli 28. října to vypadalo od rána, že do akce nepříznivě zasáhne počasí
deštěm, což v letošním suchém roce, kdy by se deštivé dny daly spočítat
na prstech jednoho člověka, je vyložená smůla. Například odpolední vojenská
přehlídka v Praze byla propršela celá a časový vývoj meteorologických
radarových snímků nasvědčoval, že k obdobnému scénáři může dojít i u nás.
Přesto bylo vše nachystáno na sto procent, bez ohledu na počasí. A počasí nám
nakonec vyšlo vstříc a pršet začalo naštěstí až po ukončení celého programu.
Zatímco na křižovatce pod katolickým kostelem se shromažďovali rodiče s dětmi,
rozsvěcovaly se lampióny a řadil se průvod, členové našeho skautského oddílu
připravovali jámu pro výsadbu lípy, která byla v rámci projektu přivezena koncem
pracovního týdne. Pod provizorním přístřeškem, zapůjčeným pro případ deště
základní školou pro umístění zvukové techniky, se připravoval dětský pěvecký
sbor Skřivánek a přicházeli lidé, aby byli přítomni slavnostní chvíli, a skauti všem
přítomným rozdávali malou trikolóru na špendlíku k připevnění na oděv. A pak už
jsme zahlédli čelo průvodu, tvořené hasiči v uniformách, nesoucími státní, obecní
a hasičský prapor.
Slavnostní chvíle byla zahájena státní hymnou České republiky, po které
Skřivánci zazpívali symbolicky lidové písně, a to českou, moravskou
i slovenskou, a v jejich podání nechyběla ani Masarykova oblíbená Ach synku,
synku. Po proslovu starosty, který jako první přihodil lopatou v národních barvách
hlínu ke kořenům lípy, byli vyzváni i další sázející, nejprve zástupci místních
spolků a poté i zájemci z řad přítomných účastníku slavnostního aktu.
Průvod pak pokračoval k nákupnímu středisku, kde hasiči spustili krásný
a dlouhotrvající ohňostroj a kde se mohli všichni přítomní posilnit a zahřát
připravenými nápoji a pochoutkami, podávanými na stánku hasičů, kterým patří
poděkování i za to, že přispěli k penězům, kterými tuto akci financoval městys,
i několika tisícikorunami ze své spolkové pokladny, aby ohňostroj opravdu stál
za to.
Závěrem bych rád poděkoval všem organizátorům za dokonalou přípravu,
pořadatelům a účinkujícím za důstojný průběh i spokojenost účastníků všech
věkových kategorií a věřím, že lampionový průvod i v dalších letech bude už jen
proto, že jeho trasa vede okolo Stromu svobody, spojen především
s připomenutím okamžiku vzniku naší republiky.
Doplním jen, že 14. listopadu byl k lípě doplněn kámen s pamětní tabulkou, čímž
je dílo dokonáno a doufejme, že lípa se ujme a bude mít šanci růst v příznivějších
dobách než lípy, vysázené před sto lety.
Richard Ehler
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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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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci listopadu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Klosová Helena
Špringlová Zlatuša
Nitková Věra
Barochová Vlasta
Szilva Julius
Biskupová Ludmila
Himmer Stanislav
Rusňák Jan
Fusková Františka
Himmerová Hanna
Brűcknerová Zdenka
Lažek Karel

Fialová Marie
Černoch František
Jurnyklová Jarmila
Růžička Antonín
Valík Jiří
Kramolišová Marta
Hrušková Zdenka
Cibulec Jan
Závacký Miroslav
Spálová Anna
Polášek Karel
Bechná Marcela

Dne 7. listopadu 2018 jsme vzpomněli
23. výročí úmrtí našeho drahého
tatínka, dědečka a pradědečka pana
Jana Lipšaje.
Dne 10. prosince 2018 vzpomeneme
30. výročí úmrtí drahé maminky,
babičky a prababičky paní
Hermíny Lipšajové.
S úctou a láskou vzpomínají rodina
Lipšajova, Čumpelíkova, Zdráhalova.
Děkujeme všem, kdo zavzpomínají s námi.
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Kulturní okénko

15

16

17

Vítání občánků
Narození nových občánků je významnou událostí nejen pro rodinu, ale i pro
městys, Dne 20. října se slavnostní vítání občánků uskutečnilo Kulturním domě
v Suchdole nad Odrou. Na této slavnosti vystoupily s kulturním programem děti
z mateřské školy s paní učitelkou a část pěveckého sboru Skřivánek se svými
uměleckými vedoucími. Blahopřejeme k narození vašich dětí a přejeme velké
množství lásky, porozumění a trpělivosti při jejich výchově.
SPOZ městys Suchdol nad Odrou

Klub seniorů informuje
Dne 10.12.2018, v pondělí, v 15.00 hod., v kulturním domě pořádáme
vánoční gulášek. Oblečení trochu málo vánoční, nálada sváteční, hudební
doprovod – rádio a vlastní doprovod, pohoštění zajištěno. Takže se těšme
na poslední letošní posezení a střídmý pohyb.
Naďa Pleváková

Z činnosti naší školy a školky
Halloween – zábavné odpoledne ve školní družině
Ve středu 31. 10. 2018 jsme si ve školních družinách užili strašidelné odpoledne.
S dětmi jsme si řekli, kde se svátek Halloween slaví, jaké jsou tradice, četli jsme
strašidelné příběhy.
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Dověděli jsme se například, že
smyslem oranžové vydlabané
dýně je vyhnat zlé duchy. Dále
jsme se rozdělili do skupin a
soutěžili jsme – každá skupina
musela vyluštit tajemné šifry,
zaklínadla, vypracovat pracovní
listy s touto tematikou.
Vychovatelky školní družiny

Spolky a zájmové aktivity
Mladší přípravka 2018

Před zahájením mistrovské sezóny 2018/2019 sehrála mladší přípravka dva
turnaje.
Turnaj Sixteen Cup v Hranicích 16.6.2018. V tomto silně obsazeném turnaji jsme
skončili poslední.
Suchdol – Slavia Kroměříž
0:8
Suchdol – FK Fotbal Třinec
1:5
Baník Ostrava
0:8
MFK Karviná
2:5
SK Hranice n.M.
1:6
Gool Volow (PL)
1:1
FC Žďár n.S.
1:1
FC Fastav Zlín
1:5
Turnaj ve Studénce 1.9.2018 byl hrán bez umístění, výhra s Baníkem Ostrava.
Suchdol – TJ Petřvald
2:3
Suchdol – BFK Frýdlant
0:7
Fotbal Studénka
1:7
Baník Ostrava
4:2
TJ Klimkovice
2:0
TJ Sokol St. Jičín 2 : 2
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Sezóna OS 2018/2019 mladší přípravky 2018/2019 skup. A byla zahájena
7.9.2018.
Přípravné turnaje se výrazně projevily na hře družstva a výsledkem byl výborný
výkon a 1. místo
v soutěži se ztrátou pouze 1 bodu za remízu se Žilinou.
Suchdol – TJ Sokol Žilina
5:5
4:3
FK Bartošovice
14 : 7
11 : 1
TJ Tatran Jakubčovice
24 : 6
25 : 2
FC Libhošť
12 : 11
ŠSK Bílovec
12 : 6
Tabulka

1 TJ Loko Suchdol n.O.

8

7

1

0

107 : 41
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2 TJ Sokol Žilina

8

5

1

2

69 : 46

16

3 FC Libhošť

7

5

0

2

93 : 59

15

4 TJ Tatran Jakubčovice

8

3

1

4

55 : 106

10

5 ŠSK Bílovec B

8

2

1

5

73 : 91

7

6 FK Bartošovice

8

0

0

8

39 : 92

0

Trenéři: Mrlina Marek, Klučka Jaroslav, Baroš Alois, Jaroš Martin
Sestava: Baroš Dominik, Borák Ondřej, Davidík Herbert, Grulich Daniel, Grulich
Jan, Grulich Lukáš, Jaroš Vojtěch, Klučka Adam, Kunčar Michal, Kunčar Tomáš,
Loch Radek, Macál Libor, Melichar Tomáš, Molnár Adam, Petr Adam, Szelong
Jakub, Szelong Michal, Velechovský Filip.
O turnajích zimní ligy a přátelských turnajích budeme informovat na jaře.

OS mladší žáci skup. B ročník 2018/2019

Družstvo vede trenér Nerad Martin a Mrlina Marek. Družstvo vstoupilo do vyšší
soutěže úspěšně, první dva zápasy s Jakubčovicemi a Olbramicemi jsme vyhráli.

20

Pak přišly porážky od vyspělejších družstev (Spálov, Kunín, Bílovec a Studénka)
a dvakrát jsme porazili Jistebník. Ke konci soutěže se hra našeho družstva
výrazně zlepšila, podali jsme kolektivní výkon a oplatili jsme porážky Kunínu a
Studénce. Souhra našeho družstva je příslibem do jarní části sezóny.
Výsledky:
Suchdol – Jakubčovice
12 : 4 V
Olbramice
7:2 D
Spálov
4:9 V
Kunín
3:7 D
4:2 V
Bílovec
1:3 D
2:5 V
Studénka
3 : 10 D
7:1 D
Jistebník
9:0 D
6:1 V
Branky: Nerad 19, Jachník 12, Petr 10, Mrlina 7, Kowalik 4, Kutěj 2, Slováček
2, Borák 1, Nezmeškal 1
Sestava: Kutěj Štěpán (B), Borák Ondřej (B), Halašta Erik, Jachník Saša, Košut
Michal, Kowalik Štěpán,
Kuchar Patrik, Mrlina Matyáš, Nerad Matěj, Nezmeškal Vojtěch, Petr
Patrik,
Rusek David, Slováček Jan
Tabulka:

Během zimní přestávky (listopad
2018 – březen 2019) nás čekají 4
turnaje zimní ligy v Pustějově
((11.11.2018),
Novém
Jičíně
(16.12.2018), Odrách (12.1.2019)
a
Bílovci
(9.2.2019)
a na základě dosažených výsledků
znovu turnaj v Bílovci (16.3.2019) a
další 3 přátelské turnaje ve Vítkově
24.11.2018),
Kopřivnici
(2.12.2018) a Lipníku (8.12.2018).

21

Speciální poděkování – mladší přípravka
Oddíl kopané by rád tímto způsobem poděkoval všem, kteří přispěli na
koupi nových dresů pro mladší přípravku (viz foto níže). Tyto dresy byly
zakoupeny v květnu letošního roku a finančně se na jejich koupi podíleli:
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•

firma NC Line

•

manželé Pantálkovi

•
•
•

Pantálková Markéta

•

Szelong Jiří

•

Zbořilová Květa

Pamet
Romotop

•

Drda Svatopluk

•

Drdová Karolína

•

Černoch Karel ml.

•

Baroš Alois

Těmto všem sponzorům patří veliký dík!!!
Snad jsem na nikoho nezapomněl.

Děkujeme!!!!
Michal Žlebek
předseda oddílu kopané

Fotbal muži – krátké shrnutí Podzim 2018
Zdravíme všechny příznivce suchdolského
fotbalu. Chtěl bych v krátkosti shrnout
události, které proběhly během podzimní
části sezóny 2018/2019 Okresního přeboru
mužů.
Letošní soutěž je pro nás tak trochu zakletá.
Po výborném vstupu do soutěže, kdy jsme 2 x doma vyhráli a figurovali na
předních pozicích, přišla docela výrazná krize, kdy jsme prohráli několik
utkání v řadě s mnohdy výrazným přídělem gólů. Prohry samozřejmě
znamenali pád tabulkou až téměř na samé dno. Následně už se nám těžko
sbírali síly (především ty psychické) k boji.
Důvodů tohoto současného stavu je zřejmě několik:

•

podcenění soupeře v určitých zápasech

•

naše naivita v určitých fázích jednotlivých zápasů

•

individuální chyby zkušených hráčů
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•

neproměňování vyložených šancí

•

nedisciplinovanost některých hráčů a taky trocha smůly

Ten, kdo pravidelně na zápasy mužů chodil, možná najde i další
důvody. Můžu zmínit např. i neochotu a nezájem mladých kluků poprat se
o místo v sestavě, pravidelně trénovat a ukázat, že na to mám nejen svým
nadáním, ale také především svojí snahou bojovat pro tým. Dále to nebudu
komentovat, je to každý rok stejné. Začínali jsme s 22 lidmi, dohrávali jsme
s 12 až 15 lidmi. Obrázek a názor si udělejte sami. Zatím suchdolský fotbal
táhnou kluci, co mají 28 a více let a bohužel je zatím (upřímně) opravdu
nemá kdo nahradit. Mladých je pár a bohužel většinou bez potřebné
výkonnosti a zkušeností.
I to je možná důvod, že jsme tam, kde jsme (viz tabulka níže).
Dalším důvodem je možná také absence trenéra. Přes zimu se budeme
opravdu intenzivně snažit, aby na lednovou přípravu již nějaký trenér byl
k dispozici.
Po posledním utkání, které se hrálo ve Stachovicích 10.11.2018
(předehrávané utkání z jarní části), jsme se s půl-sezónou rozloučili

posezením v restauraci Centrum
(viz foto). Tímto bych na závěr chtěl poděkovat všem, kteří chodili
pravidelně nejenom na zápasy, ale také na tréninky. Dále děkujeme všem,
co se starali o hladký průběh v ochozech na domácích zápasech, čili hlavní
pořadatel a pořadatelé či výběrčí vstupného nebo osoby, co nám zápas
odmávali (ať už doma nebo venku) a nesmíme zapomenout ani
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na fanoušky, kteří podporovali naše hráče na domácích zápasech, resp.
na ty, kteří za našimi hochy vyrazili i do okolních vesnic. Těmto všem lidem
patří veliký dík.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří se pravidelně účastnili
brigád v rámci sportovního areálu a také tradičního sběru železného šrotu,
který proběhl dne 3.11.2018.

#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

Velké Albrechtice

14

9

0

5

32:19

31

0

4

2.

Trojanovice I

14

10

0

4

53:26

29

2

1

3.

Kunín

14

10

0

4

39:12

29

1

0

4.

Tísek

14

9

0

5

49:20

27

0

0

5.

Studénka

14

8

0

6

35:18

26

0

2

6.

Stachovice

14

8

0

6

24:21

23

2

1

7.

Bordovice

13

7

0

6

30:34

20

2

1

8.

Příbor

14

7

0

7

30:37

19

2

0

9.

Sedlnice

14

6

0

8

27:36

19

0

1

10.

Lichnov

13

6

0

7

25:34

17

1

0

11.

Kateřinice

14

6

0

8

27:44

17

1

0

12.

Suchdol nad Odrou

14

5

0

9

26:33

16

0

1

13.

Pustějov

14

4

0

10

22:39

13

0

1

14.

Trojanovice Bystré

14

2

0

12

11:57

5

1

0
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Návštěva Herrnhutu v Německu –
oddíl kopané
Minulý rok jsme obdrželi pozvání na návštěvu
našich přátel z Herrnhutu. Datum návštěvy byl
pevně stanoven na 17. až 19. srpna roku 2018. Tak jsme provedli nějaké
přípravy a vyrazili jsme. V pátek kolem 9:00 byl odjezd autobusu od hřiště
v Suchdole. Jelikož se letošní návštěva nesla v duchu 20 výročí od naší první
návštěvy fotbalového týmu v Herrnhutu, navrhli jsme a nechali vytisknout
trika, které na toto výročí odkazují. Mimo triček jsme také našim přátelům
přivezli také něco dobrého na zub v podobě frgálů, piva a slivovice.
Co se týká obsazenosti zájezdu, tak se účastnili žáci plus doprovod, muži
a „juniorka“. Za městys se pak účastnil také pan starosta. Po zhruba
sedmihodinové cestě autobusem (samozřejmě s potřebnými přestávkami)
jsme dorazili do Herrnhutu, kde jsme se ubytovali v místním krásném
penzionu a od 17:00 pak „juniorku“ čekal turnaj starých pánů. Suchdol ovšem
(i přes určitou únavu z cestování) všechny své 4 zápasy vyhrál a vyhrál tak
celkově i celý turnaj. Večer pak proběhlo oficiální uvítání s našimi přáteli
a disco show.
Druhý výletní den byl na programu zápas mužů a odpolední turnaj žen.
Bohužel ženské fotbalové mužstvo zatím nemáme, tak že se Suchdoláků
týkal pouze mužský duel. Ten jsme bohužel o 1 gól prohráli a vítězství tak
slavil domácí Herrnhut. Odpolední turnaj žen se nás týkal už pouze v rámci
povzbuzování jakéhokoliv týmu. Večerní program byl pak ve stylu
Rock´n´Rollu s živou hudbou. Poslední den byl na pořadu ranní zápas žáků
Suchdolu s domácím Herrnhutem. Bohužel vzhledem k věkovému rozdílu
našich a domácích nebyly vyhlídky na náš úspěch nikterak příznivé. To se
také potvrdilo a Suchdol prohrál rozdílem třídy. Nicméně si myslím, že ani
tato skutečnost mladým klukům tento vydařený výlet nezkazila.
Kdo letos v Herrnhutu byl, asi potvrdí, že šlo o velmi vydařený výlet, který
ve finále dobře dopadl. Všichni jsme se vrátili ve zdraví a plni dalších zážitků,
na které budeme vzpomínat ještě hodně dlouho.
Na závěr článku bych chtěl poděkovat všem, co se výletu zúčastnili za dobrou
prezentaci našeho městyse. Zvláštní poděkování pak patří Barboře
Škrobalové a panu starostovi za výpomoc při tlumočení a celému městysy
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Suchdol nad Odrou (všem radním a zastupitelům) za finanční podporu tohoto
výletu ve formě zafinancování družebních triček a autobusu, kterým jsme
cestovali.
Poděkování rovněž míří do Herrnhutu, kde jsme byli zdarma ubytováni a byla
nám poskytnuta strava a občerstvení. Budeme se těšit za 2 roky zase my
na návštěvu přátel z Herrnhutu u nás.
Níže se můžete podívat na nějaké fotky, které jsme na výletě pořídili.
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Házená – sezóna 2018/2019- podzim
Muži : hrají II.skupinu Moravskoslezské ligy, hrajícím trenérem je Svoboda
Zbyněk. Dlouhodobě zraněn je brankář Valík Daniel. Družstvo posílili brankář
Večerka Martin (přestup z Nového Jičína) a křídlo Ehler Jan (hrál za žáky a dorost
v letech 1996 -2003).
Výsledky:
Suchdol n.O.– Droždín
21 : 29 V 27: 29 D
Valašské Meziříčí
27 : 20 V
Senice na Hané
31 : 23 D
Holešov B
23 : 21 V
Horka na Moravě
38 : 25 V
Nový Jičín
30 : 12 D
Sestava:
Jiřík Roman (B). Večerka Martin (B), Bartoň Jiří, Brynecký Martin, Dostál Josef.,
Ehler Jan, Kutěj Radovan, Lošák Martin, Opěla Jiří, Pitrun Michal, Segeťa, Sikora
Daniel, Slováček Petr, Svoboda Zbyněk, Zdráhal Jaroslav, Žitník Tomáš
Branky celkem: Sikora 75, Zdráhal 41, Slováček 33, Svoboda Z. 13, Kutěj 12,
Pitrun 12, Segeťa 3, Brynecký 2, Opěla 2, Dostál Jos. 1, Ehler 1, Lošák 1,
Žitník 1.
Tabulka skupiny II:
Tabulka skupiny I:
1.SK Droždín
8 7 1 0 251:172 15 1.HC Hlučín
9 7 1 1 238:207 15
2.TJ Loko Suchdol 7 5 0 2 197:159 10 3.Sokol Trnávka 9 7 0 2 248:194 14
3.TJ Senice na H. 8 5 0 3 197:173 10 2.Házená Paskov 9 6 1 2 258: 240 13
4.TJ Val.Meziříčí
8 4 2 2 211: 208 10 4.Sokol Krmelín
9 5 1 3 214:181 11
5.TJ Holešov B
7 2 1 4 144 :156 5 6.TJ TŽ Třinec
9 3 1 5 190:219 7
6.TJ Nový Jičín
8 2 0 6 169:228 4 5.SKH Polanka B 9 3 0 6 235:254 6
7.Sokol Horka n.M. 8 0 0 8 196:269 0 7.Meteor Orlová
9 2 0 7 207:226 4
8.Sokol Klimkovice 9 1 0 8 174:243 2

V Droždíně byla v poločase hra vyrovnaná, ale po několika rychlých útocích
a nevydařené střelbě v druhé půli se již skóre nepodařilo stáhnout.
Ve Valašském Meziříčí jsme si v první půli vytvořili náskok, který jsme udrželi
do konce utkání.
Se Senicí v první půli jsme hráli rychlou dynamickou házenou. Dlouho se
udržovalo vyrovnané skóre, koncem první půle jsme odskočili na 4 branky
a v druhé půli jsme náskok ještě zvýšili.
S Holešovem B (hráno v Dřevohosticích na antuce) jsme od začátku vedli. Přesto
nám soupeř celé utkání zdárně šlapal na paty a většinu zápasu jsme se drželi
na rozdílu dvou branek.
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Do Horky jsme přijeli bez brankářů, výborně zachytal Brynecký. Skvěle střílely
spojky Zdráhala a Sikora.
S Novým Jičínem doma
jsme za nepříznivého
počasí od začátku vedli
a v pohodě jsme
dokráčeli k vysokému
vítězství. Utkání bylo
hráno vzácně slušně.
S
Droždínem
jsme
museli hrát v
pustějovské hale (mokré
hřiště).
Hráli
jsme
vyrovnaný zápas, ale začátkem druhé půle jsme polevili, ke konci jsme náskok
soupeře pouze snížili. Střelecky řádil Sikora - 16 branek.
V tabulce střelců soutěže obsadili 1. místo Sikora D. (75 branek) a 3. místo
Zdráhal J. (41 branek).
V tabulce střelců 7m hodů obsadili Pitrun M. 2. místo (10 branek) a Sikora D.
3. místo (7 branek).
V jarní části soutěže se dohrají odvetné zápasy a poté budou následovat
čtyři kola o konečné umístění mezi skupinami I a II.
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Z činnosti spolku Western klub

20. 10. 2018 41. HUBERTOVA JÍZDA 2018, Kletné - Malá skála
V sobotu nám opravdu přálo počasí, a tak se od 10. hodiny na tradiční Hubertově
zelňačce sešel hojný počet jak jezdců, tak i diváků. Byli jsme spokojení, napočítali
jsme 78 jezdců s koňmi a 4 zápřahy. Ve 12 hodin jezdci startovali na Hubertovu
vyjížďku s mezi přestávkou na Stříbrném jezírku. Pozdravili jsme tradičně
Hospodáře, pobavili se, občerstvili, udělali společné fotky, zavzpomínali
a v dobré náladě vyrazili na zpáteční cestu. Po návratu na Malou skálu proběhl
hon na lišku. Následovaly westernové soutěže – klíčová dírka, slalom, barely
a záchranáři, kde si jezdci zasoutěžili. Ve spolupráci s W-clubem byl pro diváky
připraven Workshop - hod nožem a sekerou na cíl, střelba vzduchovkou
na plechovky, trefování cílů bičem, chytání "telátka" do lasa. Jack nám připravil
ochutnávku grilovaného beránka, za kterého děkujeme. Výtěžek z prodeje nám
věnoval na rekonstrukci Malé skály. Následovala volná zábava s kapelou
Do Pohody a KPM. Tím byla ukončena naše jezdecká sezona roku 2018.
https://westernklub.rajce.idnes.cz
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26. 10. 2018 PROMÍTÁNÍ FOTEK A POVÍDÁNÍ O EXPEDICI PO SKANDINÁVII
1. část večera - promítání fotek a povídání o expedici po Skandinávii kamaráda
Sokola
2. část večera - muzika (4x kytara, 2x housle, 2x pětistrunné banjo, mandolína,
basa, 2x foukací harmonika)

2. 11. 2018 ROZPRAVA K 34. JÍZDĚ PONY EXPRESSU
Členové Moravských větví se sešli na Malé skále, aby probrali 34. jízdu Pony
Expressu a zahájili přípravu 35. ročníku Pony Expressu. Jezdci Pony Expressu
budou s poštou na Malé skále 23.8.2019 kolem 14. hodiny.
3. 11. 2018 RADA EVROPSKÉHO
PONY EXPRESSU A WESTERN
KLUB BYL U TOHO
Suchdolskému Western klubu se
první listopadovou sobotu povedla
další pěkná akce -zájezd do Polska.
Spojil dohromady více cílů: setkání
sheriffů Evropského Pony Expressu
z účastnických států, návštěvu
ranče patřícího Lotharu Königovi,
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zakládajícímu členu polského PE a jeho stávajícímu sheriffovi. Dohodnutá
exkurse v hřebčínu Moszna byla bohužel den před odjezdem z neznámých
důvodů polskou stranou zrušena. Podařilo se jako náhradu vyjednat návštěvu
bývalého hřebčína Albertovec, původně součást velkostatku patřící
Lichnovským. Po válce byl zestátněn a v roce 1952 zde byl přestěhován vojenský
hřebčín Hostouň (Zůstala původní výžehová značka - H s mečem přes
vodorovnou příčku). Albertovec proslul mimo jiné velmi kvalitním chovem
trakénů. Plemenní hřebci linie Quoniam dali sportu i chovu velmi úspěšné
potomstvo. Byla tam také stáj dostihových anglických plnokrevníků; připomeňme
dvě vítězství ve Velké pardubické Karla Beneše s Morem. Nešťastné smůlovaté
dojezdy Marka Stromského všichni koňaři znají. V roce 1986 při skoku
mohutnosti překonal ing.Vítek s Topasem výšku 2 metry.
Po smrti pana Hájka st. byl hřebčín jako takový zrušen, zůstalo jen pár
ustájených koní soukromníků. Prošli jsme si téměř prázdný areál, vzpomínali
na Setkání v sedle, které se tam párkrát odehrálo, dostihy, i ostré a náročné
Hubertovy jízdy, kde se skákalo vše od rozbitých military skoků v lese až
po steeple chase překážky na dostihové dráze. Leckdo dodnes vzpomíná
na proslulou albertovskou pískovnu.
Pak jsme přes Sudice najeli na území Polska. Za Ratiboří začala objížďka na
Opole, jejíž značení náhle skončilo a GPS nás naváděla do zákazu vjezdu.
Nastala improvizace! Místo směrovky OPOLE by směrovka DO POLE situaci
vystihla přesněji. Jeli jsme asi 20 km polními cestami - sice trochu širšími
a vyasfaltovanými (za války), ale dva autobusy by se neminuly. Jsme zvyklí, že
u nás co tři kilometry narazíme na vesnici; tam jsme projížděli pustinou. Sem tam
stodola, odstavený zemědělský stroj. Pan řidič ale nepropadl hysterii a bezpečně
nás nakonec do Noweho Dwora dopravil. Tam nás místní jezdci opravdu srdečně
přivítali a vzhledem k tomu, že někteří z nás jsou odchovaní polskou televizí,
konverzace nevázla.
Lothar nás provedl svou stájí, kde jsme mimo jiné obdivovali skvělou klisnu
quarter horse, úspěšnou ve western ridingu - futurity i na zahraničních kolbištích
a také prosazující se jako matka velmi žádaných potomků. Oko potěšila i trojice
strakatých poníků, kteří v zimní srsti vypadali jako medvídci..
Mezitím ukončili jednání delegáti Česka, Polska, Německa a Slovenska,
vyrovnaly se poplatky za poštovné a dohodl se harmonogram jízdy PE v roce
2019. Později naladila nástroje a zapnula aparaturu výborná country kapela
z Varšavy. Moc dobře se poslouchala a došlo i na tanečky.
Po osmé večerní jsme se plní zážitků opět nalodili do autobusu a bez velkých
objížďkových zádrhelů i s veselou náladou na palubě odebrali směr Suchdol
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nad Odrou. Myslím, že výlet byl pro všechny přínosem. Značná část účastníků
zájezdu neznala ani Albertovec, ani Königův ranč, neznali se ani všichni mezi
sebou, což se jednou sobotou napravilo.
Chtěl bych poděkovat
organizátorům i dámskému týmu, který se postaral, abychom cestou nepadli ani
hlady, ani žízní. Takže příští rok Slovensko?
S pozdravem
MUDr. Miroslav Kozelský

Různé
Vánoční dárky v Muzeu Moravských bratří
- Pro naše občany jsme objednali Herrnhutské vánoční hvězdy, které v
posledních letech i v ČR jsou velice populární.
Jejich cena se pohybuje v rozmezí 700 - 1300 Kč. Průměr 40 - 70 cm.
- Interiérové: Jsou papírové svítící i nesvítící.
- Exteriérové: Jakou můžete vidět na muzeu, jen plastová a pouze svítící.
Jsou zakoupeny v autorizované prodejně Hernhutu. Jiní překupníci si musí ceny
značně navyšovat.
- Hezký vánoční dárek je kniha! Pro tyto účely jsme zakoupili několik kusů
publikací nesoucí název "Genius loci". Představuje asi dvacet vyjímečností
Moravy. Zde je 25 stran věnováno Moravským bratřím - především
Suchdolanům. Jde o výpravnou knihu s množstvím barevných obrázků za 450
Kč. Byli bychom rádi, kdyby zůstaly především v Suchdole.
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Události v Suchdole před sto lety: Vznik ČSR a konec
I. světové války
Kdybychom se mohli projít ulicemi Suchdolu před sto lety, byli bychom
překvapeni, jak hodně je všechno jinak. Suchdol se jmenoval Zauchtel, ulice byly
blátivé, bez chodníků, bez názvů, příjmení obyvatel zněly většinou německy,
téměř polovina domů měla slaměnou střechu, mnohé byly roubené, nebo ze
sušených nepálených cihel. Všechny čtyři zdejší továrny měly vysoké tovární
komíny, ze kterých stoupal černý dým, do Jeseníku jezdila úzkokolejná dráha,
všechna pole byla plná lidí. Většina obyvatel chodila bosky, děti naprosto
všechny. Mostů přes potok už bylo několik, ale většinou byly ještě brody. Na
každém dvorku bylo hnojiště a schůdky k potoku, kde se nabírala užitková voda.
Suchdol tehdy začínal u dnešního podjezdu, který v té době ještě neexistoval.
Tam na oválném štítě byl nápis Marktgemeinde Zauchtel. Nápadné bylo, že
nebylo vidět muže, pouze starce a ženy s dětmi.
Jak se dařilo mužům na frontě, popisuje Heinrich Nitschmann v dobovém
novinovém článku: Déšť ... jeli jsme již dva dny ve studeném drobném dešti.
Zpočátku jsme nevěnovali tomuto přírodnímu jevu pozornost, měli jsme přece
dobré pláště. Ale již první den byl kabát promoklý. Unesli jsme tuto zkoušku se
zdravým humorem, nebyl to přece první křest během tříměsíčního válečného
tažení. Krmili jsme v poledne naše koně, které každou chvíli uvázly v ruském
blátě, ale museli jsme pokračovat v jízdě. Seděl jsem na kozlíku a voda mi stékala
do holínek, což v tomto pokročilém ročním období nebyl žádný příjemný pocit.
Pršelo a pršelo. Již večer byl náš humor u čerta. Navíc, pořád jsme byli v
neustálém nebezpečí života, že se zabijeme pod převráceným vozem, který se
nebezpečně nakláněl ze strany na stranu. Konečně jsme zastavili u jedné
vesnice, kde jsme měli krmit. Tuhý a mokrý jsem spadl z vozu. Pochodující
infanterie již před námi zabrala každý dům a díru ve vesnici, kde se alespoň
nějaká střecha našla. Pro nás opozdilce nebylo proto pod střechou žádné místo.
Byl jsem šťastný, že jsem nemusel ležet v blátě ale pod vozovou plachtou.
Pokoušel jsem se kabát vysvléct a přikrýt se jím. Přes plachtu kapalo, kabát
položil jsem na silně prochladlé a promoklé nohy. Po sotva dvouhodinovém
ležení jsem vstal a musel chodit, abych nezmrznul. Někteří se pokoušeli udělat
oheň, ale všechny zápalky byly mokré. Nechutnalo žádné jídlo a malý příděl
černé kávy nemohly nás zahřát. Pršelo a pršelo. Vyrazili jsme dál. Za svítání byly
naše šaty opět úplně napité. Čepice seděla těžce jako mokrá houba až na nose
a uších. Po tvářích mi stékal špinavý pruh vody. Ruce byly modré. Otěže necítil
jsem v rukou. Po kolenech tekla voda do bot. Jedeme nepřetržitě celé dopoledne.
Déšť padal, bylo to k zoufání. Po krátkém oddechu po krmení koní, přivezli
polévku z polní kuchyně a na místě jsem ji musel vypit. S rukama bez citu se mi
ji podařilo zvednout k ústům. Šli jsme už druhý den až do večera a potom jsme
museli přespat v přírodě. To pršelo také tu noc nepřetržitě. Stále jsme kleli a
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nadávali, nevyspalí padali únavou, zcela apatičtí. Každá hodina se zdála jako
věčnost. Již tři dny nepřetržitě jsme v tom dešti jeli. Třetí den jsme si museli s
naším polomrtvým koňským potahem udělat delší oddech, mohli rozdělat oheň.
Chybělo však palivo, takže se ani jeden nemohl ohřát. Přenocovat jsme museli
opět v přírodě. Koně jsem nechal nepřikryté, neboť pod mokrou plachtou by
prochladly ještě více. Spal jsem opět pod plachtou a v noci jsem viděl, že déšť
přestal a že na obloze svítí hvězdy. Mé kalhoty přimrzly k plachtě… (zkráceno na
1/3). Situace v obci Zauchtel je nám nepříliš jasná. Zápisy v obecní kronice končí
r. 1914, protože patrně i kronikář narukoval do války. Dodatečně byl pořízen
zápis:
Dokončení věže a nasazení makovice
Věž katolického kostela, která vyhořela zásahem blesku v roce 1917, byla
začátkem roku 1918 v původní podobě nově postavena. Veškeré vnitřní zařízení
bylo z důvodu lepší ochrany proti požáru celé zhotoveno z železných tabulí a také
žebříky byly zhotoveny ze železa. Stavební náklady byly bez vnitřního zařízení
33.000,-Kč, přičemž suma byla získána dobrovolnými dary ze Suchdolu a Kletné
a také sbírkami mimo obec. Hodiny daroval hostinský Leopold Skarke, lititnový
zvon o váze 110 kg Rudolf Quitt, sedlák č. 146.
V neděli 16. června 1918 ve čtyři hodiny odpoledne byla na nově postavenou věž
vyzvednuta kopule s praporkem. Všichni dárci, kteří umožnili provedení stavby
věže, byli srdečně pozváni. Posazení makovice předcházela slavnost, které se
zúčastnilo mnoho tisíc diváků. Suchdolský pěvecký spolek zahájil slavnost
Beethovenovou hymnou "Nebesa oslavují". Po uvítacím pozdravu jedné z žaček,
pronesl farář slavnostní řeč. Když pěvecký spolek zpíval závěrečnou píseň, byla
ověnčená makovice vytažena do výšky. Po tom, co tesaři upevnili makovici, tyč,
prapor, měsíc a hvězdy, následovalo v kostele "Te Deum".
Nebyly však jen slavnostní chvíle:
V Consignation stolae se můžeme dočíst, že se také konaly pohřby vojáků, kteří
byli pohřbíváni zdarma. Z toho vyplývá, že to byli zajatci, nebo vojáci zemřelí v
lazaretu: Josef Pichler, Josef Dawiska, Karl Novák, někdy byl jen stručný zápis
Rusen. Kdopak je asi doma postrádal? A kde v Zauchtelu byl lazaret? Nejspíš ve
škole, nebo lazaretní vlak na nádraží? To jsou však jen dohady. Více zpráv zatím
nebylo objeveno…. pokračování příště.

37

Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín zve zájemce o studium, rodiče
i širokou veřejnost na Dny otevřených dveří v pátek 30. listopadu od 11.00 do
17.00 hodin a v sobotu 1. prosince od 8.00 do 12.00 hodin. Rádi vás uvítáme
v obou našich budovách, tedy v budově školy v Novém Jičíně – Žilině a v budově
na Šenovské ulici za firmou Varroc. Více informací na www.tznj.cz
Těšíme se na vaši účast.
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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

VÝZVA
TJ LOKOMOTIVA SUCHDOL n.O. VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA:

PRONÁJEM RESTAURACE „NA HŘIŠTI“
Minimální výše nájmu: 5 000,-/měs. + energie + služby.
Nástup možný od 1.1.2019.
PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI ZASÍLEJTE DO 21.12.2018 na adresu:
Dostál Jiří, Záhumení 545, Suchdol nad Odrou
Bližší informace: Dostál Jiří – tel. 602 411 645; Ing. Žlebek Michal –
732 851 553

Hospoda U Martiny
Od 30.11.2018 rozvážíme po Fulneku a okolí pizzu, hamburgery, smažená jídla.
Každý týden od pátku do neděle budeme navíc rozvážet vepřová kolena a žebra.
(možnost objednávky předem i přes týden) Objednat si můžete u nás v hospůdce
na telefonním čísle (+420) 731 332 436
Číslo na řidiče rozvážky: (+420) 733 426 682
www stránky: www.hospodaumartiny.cz; Facebook: Hospoda U Martiny
Budeme se těšit na vaše objednávky i na vaši návštěvu v naší hospůdce.
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Kontaktní informace

www.suchdol-nad-odrou.cz
elektronická podatelna:
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz

U příležitosti stého výročí
československé státnosti
dne 28.10.2018 byl letos
lampiónový průvod
ozvláštněn slavnostním
zasazením "Stromu
svobody" před starou
budovou základní školy

Kontaktní informace

Starosta
Místostarostka

www.suchdol-nad-odrou.cz
elektronická podatelna:
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz

556 770 102
Ing. Richard Ehler
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 103
Iva Hrabovská
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz

556 770 101
Hospodářsko správní úsek Czech POINT Helena Richtáriková
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 108
Finanční odbor – vedoucí
Zdenka Bergerová
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 109
Správa bytů a pokladna
Jana Poštová
postova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 105
Hlavní účetní
Jitka Jurkovičová
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 106
Matrika Czech POINT
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 107
Stavební úřad - vedoucí
Miroslav Graclík
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 104
Petr Bartošík
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
556 736 317
Klub kultury
Miloslava Klichová
724 389 270
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
Penzion Poodří + sauna
Alena Ondračková
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
702 020 302
Čistírna odpadních vod
Jaromír Šrámek
cov@suchdol-nad-odrou.cz
733 335 331
Dům s pečovatelskou službou
Libuše Pazderová
605 113 310
Muzeum
Kamila Jasaňová
724 389 269
Knihovna
Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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