Suchdolský
zpravodaj
12/2018

Klidné a pohody plné Vánoce
a v novém roce 2019
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v pracovním i rodinném životě přejí
Richard Ehler, starosta
Iva Hrabovská, místostarostka
členové zastupitelstva městyse a kolektiv zaměstnanců městyse

1.prosince 2018 po mikulášském odpoledni pro děti,
následovalo rozsvícení vánočního sromu
s úvodním slovem pana starosty. Za zvuku koled,
zvonkohry v muzeu,
při vůni punče, svařeného
vína a cukroví jsme
si popřáli všeho
dobrého
do nového roku

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
17.11.

20.11.
22.11.

26.11.
28.11.
28.11.

29.11.
01.12.
01.12.

03.12.
03.12.

Místní organizace Českého svazu včelařů, sdružující včelaře ze
Suchdolu, Kletného, Mankovic a Hladkých Životic, uspořádala pro
veřejnost Medový den, který se konal v kulturním domě v Hladkých
Životicích.
V brzkých ranních hodinách shořelo 6 ks kontejnerů na sběrném místě
u bytovek pod evangelickým kostelem a část dřevěného plotu.
Na ČOV proběhlo testování elektrocentrál jako podklad pro rozhodnutí,
jaká má být pořízena pro zajištění chodu ČOV v případě
několikahodinového výpadku elektrické energie. Při delším výpadku
dmychadel hrozí zanesení aeračních prvků a nákladný proces čištění a
znovuuvedení do provozu.
Schůze rady městyse.
Účast místostarostky a knihovnice na Poradě neprofesionálních
knihoven v regionu Nový Jičín.
Starosta se jako člen výběrové komise zúčastnil otevírání obálek
s nabídkami na pořízení technické dokumentace k projektu Regionu
Poodří „Bezpečná cyklistická doprava“. Realizací projektu dojde
k propojení stávajících úseků cyklostezky Odra – Morava - Dunaj
v Suchdole nad Odrou, Hladkých Životicích a Pustějově a navázání na
již existující úseky v dalších obcích podéĺ zmíněných řek.
Matrikářka se zúčastnila porady matrikářů z matričních úřadů našeho
kraje.
V domě kultury se konalo dětské mikulášské odpoledne. Poděkování za
pořadatelskou službu patří našim seniorům.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v městysi, tentokrát
s programem u stromečku a s pozváním na malé občerstvení a dále
s vystoupením dětí, které na dvoře Muzea Moravských bratří zahrály na
zvonečky.
Schůze finančního výboru zastupitelstva městyse, projednáno bylo
hospodaření městyse za uplynulé období roku 2018 a příprava
rozpočtového opatření na zasedání zastupitelstva.
Konala se schůze rady městyse.

3

04.12.
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06.12.
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12.12.
12.12.
12.12.
13.12.
13.12.

Starosta se zúčastnil odborného semináře pro provozovatele vodovodů
a kanalizací v obcích, který byl zaměřen na novinky v legislativě
v daném oboru.
V sídle SŽDC v Ostravě se konala porada k přípravě stavby, která má
zkapacitnit železniční trať v úseku Suchdol – Polom, aby se eliminovala
zpoždění z důvodů přetížení trati. Porady se zúčastnili starostové
Suchdolu a Jeseníku, stavba bude mít negativní dopad na dopravu a
obě obce budou koordinovaně požadovat zohlednění svých
oprávněných zájmů.
Starosta společně s odborným lesním hospodářem provedli v terénu
fyzickou kontrolu stavu lesů městyse.
Místostarostka se zúčastnila setkání s představiteli smluvních obcí
v sídle společnosti OZO Ostrava, kde byli seznámeni s výsledky
letošního roku a novinkami na nadcházející rok.
V domě kultury se konal vánoční jarmark naší základní školy.
Konala se výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Suchdol nad
Odrou.
Kontrolní skupina Krajského úřadu Moravskoslezského kraje provedla
dílčí přezkum hospodaření městyse.
Jednání se zástupcem společnosti kolektivního systému EKOLAMP se
věci sběrného místa elektrozařízení – světelné zdroje, které je umístěno
v místnosti bývalého bankomatu vedle vchodu do obřadní síně
Účast místostarostky na diskusním fóru v rámci projektu „Efektivní
plánování sociálních služeb v Novém Jičíně II“.
Konalo se 2. zasedání zastupitelstva městyse.
Konala se schůze rady městyse.
Účast starosty na jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří.
Účast starosty na workshopu k načerpání informací a zkušeností
zapojených organizací do produktu turizmu Technotrasa, který zahrnuje
technické památky na území celého kraje.

Rada městyse informuje
2. schůze RM 26.11.2018
• RM projednala program 2. zasedání zastupitelstva městyse, které se koná ve
středu 12.12.2018 v zasedací místnosti ÚM
• RM schválila J. Stebelové poskytnutí nebytových prostor v DPS na zajištění
provozu pedikúry.
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•
•
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RM schválila přijetí finančního příspěvku na obnovu a výchovu lesních
porostů v celkové výši 234.896,- Kč a schválila úhradu dopravní obslužnosti
na území Moravskoslezského kraje na veřejnou linkovou dopravu pro oblast
Novojičínsko západ na období 9. – 31.12.2018 ve výši 8.250,- Kč
RM projednala finanční záležitosti školy a zhodnotila práci ředitele
příspěvkové organizace
RM projednala žádost občanky městyse o možnosti kastračního programu
toulavých koček v městysi a neschválila zařazení kastrační programu.
RM schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene s Moravskoslezským krajem, jedná se prodloužení
vodovodu v lokalitě Za Nádražím, umístění na části pozemku parc.č. 2281/1
(silnice) v majetku MSK
RM schválila zřízení věcného břemene – vedení vodovodu a splaškové
kanalizace na pozemcích parc.č. 42, 43 a 45, jednám se o prodloužení
vodovodu a kanalizace k budoucí zástavbě na ul. Záhumení
RM schválila formu spolupodílu městyse na společném plotu s vlastníkem
sousedního pozemku u zahrádek bytového domu č.p. 192, a to úhradu
materiálu - pletiva a sloupků.

3. schůze RM 03.12.2018
• RM společně s Finančním výborem připravila materiály, které budou
projednány na 2. zasedání zastupitelstva městyse, 12.12.2018, a to čerpání
rozpočtu za období 1. – 11.2018 a rozpočtové opatření Z19
• RM schválila Darovací smlouvu s J. Stebelovou, předmětem smlouvy je
finanční dar na rozvoj sociálních služeb v roce 2019
• RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu.
• RM schválila cenu stočného v roce 2018, a to 40,- Kč/m3 včetně DPH
• RM ocenila finančními dary občany a spolky, kteří se v roce 2018 podíleli na
propagaci a rozvoji městyse, spolupracují při organizování různých akcí
městyse a za práci pro městys
• RM se zabývala školskou problematikou a projednala návrh rozpočtu na rok
2019 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou a přerušení provozu
v období vánočních prázdnin součástech mateřská škola, školní družina
a školní jídelna v termínu 22.12.2018 – 01.01.2019 a schválila přijetí
finančního daru ve výši 5.336,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN
o.p.s. v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI
• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, předmětem smlouvy je zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc.č. 1916/60 v majetku městyse
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•

RM schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení, jedná se o lokalitu Sokolovská – příprava
pozemků na výstavbu rodinných domků

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 12.12.2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
2018. 2. 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 1. a 2. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-11/2018
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-11/2018
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-11/2018
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2018
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
d) žádost Římskokatolické farnosti Suchdol nad Odrou, IČ 44937768
z 28.11.2018 na změnu části neinvestiční dotace ve výši 83.551,- Kč na
použití k investičním účelům
e) žádost Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s., IČ
48808300, z 10.12.2018 na změnu termínu použití části dotace na
mimořádnou údržbu ve výši 130.000,- Kč
f) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 3.12.2018
g) Směrnici o ochraně osobních údajů
2018. 2. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ondřeje Dubce a Martina Bryneckého a zapisovatelkou
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.
2018. 2. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 2. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
12.12.2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 takto:
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VÝDAJE mohou být čerpány ve výši max. 1/12 běžných i kapitálových výdajů
upraveného rozpočtu roku 2018 měsíčně;
PŘÍJMY rozpočtového provizoria budou plněny takto: daňové, nedaňové,
kapitálové – podle skutečných příjmů realizovaných v pokladně či na
bankovním účtu;
transfery, dotace, příspěvky a dary – jejich případným přijímáním a s tím
souvisejícím provedením rozpočtových opatření na straně výdajů je pověřena
rada městyse.
Rozpočtové provizorium je platné do doby schválení rozpočtu na rok 2019,
nejdéle však do 31. 3.2019. Pravidlo 1/12 měsíčně nebude aplikováno na
úhradu běžných i kapitálových výdajů spojených s aktuálně realizovanými a
připravovanými stavbami, kde bude umožněno z prostředků městyse hradit
práce dle faktur vystavených na základě platných smluv a objednávek.
Jedná se zejména o akce:
„Oprava interiéru obřadní síně Úřadu městyse Suchdol nad Odrou“ - stavební
práce
„Prodloužení vodovodu ul. Za Nádražím“ - projektová dokumentace a
inženýrská činnost
„Inženýrské sítě ul. Sokolovská“ - projektová dokumentace
„Inženýrské sítě lok. za hasičárnou“ - projektová dokumentace
„Inženýrské sítě katolická fara“ - projektová dokumentace
„Prodloužení vodovodu Sokolovská“ – projektová dokumentace
Ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol
nad Odrou, IČ 75027712, bude postupováno v souladu se schváleným
rozpočtem příspěvkové organizace na rok 2019 a bude poskytován
neinvestiční příspěvek z prostředků městyse ve výši 400.000,- Kč měsíčně

c) rozpočtové opatření č. Z19 takto:
Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

+ 701,00 tis. Kč
- 1.292,45 tis. Kč
- 591,45 tis. Kč
+
-

tj. 51.692,16 tis. Kč
tj.
241,53 tis. Kč
tj. 51.933,69 tis. Kč

37,00 tis. Kč
tj. 42.149,69 tis. Kč
628,45 tis. Kč tj. 9.784,00 tis. Kč
591,45 tis. Kč tj. 51.933,69 tis. Kč

v členění dle přílohy „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z19/2018
z 12.12.2018“
d) dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu městyse č. FIN/01/2018/VPS Římskokatolické farnosti Suchdol
nad Odrou, IČ 44937768, žádosti z 28.11.2018 na změnu části neinvestiční
dotace ve výši 83.551,- Kč na použití k investičním účelům
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e) dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu
městyse
č.
FIN/05/2018/VPS
Tělovýchovné
jednoty
LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 48808300, žádosti z 10.12.2018
na změnu termínu použití části dotace na mimořádnou údržbu ve výši
130.000,- Kč
f) výši odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od 1.1.2019 takto:
člen ZM
1 070 Kč
člen výboru, komise
1 300 Kč
předseda výboru, komise
1 420 Kč
člen RM
3 080 Kč
člen RM + člen výboru, komise
3 310 Kč
člen RM + předseda výboru, komise
3 440 Kč
g) prodloužení doby zahájení stavby RD na parc.č.xxxxxxxx o dva roky a
uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě mezi Městysem Suchdol nad Odrou
a xxxxxxxxxxxx, kde bude upraven v bodě V., čl. 2., tj. vybudovat obvodové
zdivo od základové konstrukce do výšky 1,5 m do 5 let od uzavření smlouvy
a dále v bodě VI. čl. 1. bude smluvní pokuta navýšena na 500 tis. Kč
h) ukončení Partnerské smlouvy o spolupráci na projektu „Technologické
centrum ORP Nový Jičín a elektronická spisová služba v území“ dohodou
2018. 2. 4. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření R20 podle vývoje plnění příjmů
a potřeby čerpání výdajů v průběhu prosince 2018

Výzva spolkům
Městys Suchdol nad Odrou vyzývá spolky, aby vyplnili
a podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse
Suchdol nad Odrou pro rok 2018. Formulář žádosti najdete
na webových stránkách městyse. Datum podání je
do 25. 01. 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
10:00–12:00 13:00–15:00
So, Ne, Svátky 13:00–15:00
Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové
Telefon: 605 113 310; 724 389 269
Výpůjční doba knihovny
Po
14:00–18:00
Čt
15:00–19:00
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Pouze pro občany připojené ke splaškové kanalizaci
Upozornění na hlášení stavu vodoměru
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru
k 31. 12. 2018 z důvodu fakturace stočného za 4. čtvrtletí 2018.
Hlášení můžete provést těmito způsoby:
- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz)
pomocí vyplňovacího formuláře „Stav vodoměru“,
- telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana),
- osobně v pokladně městyse.

Stav vodoměru nahlaste do 4. 1. 2019.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.

Oznámení o ceně stočného – dodavatel Městys
Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou oznamuje, že ceny stočného v kanalizační síti
městyse jsou v souladu s pravidly poskytovatele dotace SFŽP ČR od 1. ledna
2019 stanoveny na částku
40,- Kč/m3 s DPH 15%.
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Pozor na vodní zákon, uschovávejte doklady!
Upozorňujeme vlastníky domů, z nichž jsou odpadní vody akumulovány
v jímkách (žumpách) a následně vyváženy, že od 1. 1. 2019 je potřeba pečlivě
uschovávat doklady, kterými prokážete vývoz odpadních vod ze své jímky
v dostatečném objemu, a to za období dvou let zpětně.
Kontroly budou zahájeny v r. 2021 a v té době již budete mít povinnost doložit
likvidaci vod dva roky zpětně, tedy od 1. 1. 2019. Kontrola bude sankcionovat
chybějící doklady vysokými pokutami, obdobně může sankcionovat nedostatečný
objem vyvezených odpadních vod, který nebude odpovídat spotřebě domácnosti.
Upozorňujeme, že pokuty se mohou pohybovat v případě domácností ve výši i
několika desítek tisíc korun.
Vývoz žump lze pouze na takové ČOV, které jsou schopny likvidaci zajistit.
Podmínkou je použití pouze vlastních vozidel dané ČOV, případně
prostřednictvím dopravce – živnostníka, který má s danou ČOV uzavřenou
smlouvu. Provozovatel ČOV vydá odběrateli doklad o likvidaci, obsahující údaje
odběratele, dopravce, místo původu, množství odp. vod a likvidující ČOV.
Suchdolská ČOV je schopna dovážené odpadní vody za určitých podmínek
přijímat a vydat doklad o likvidaci. Je však nutno dohodnout se předem
s obsluhou ČOV, protože z technologických důvodů je potřeba příjem
dovezených vod regulovat v čase i množství.
Pokud objekt není napojen na splaškovou kanalizaci a neakumuluje odpadní
vody v žumpě s pravidelným vývozem, je vlastník povinen prokázat, jakým jiným
způsobem likviduje odpadní vody, na základě jakého platného povolení
k nakládání s odpadními vodami a jak plní podmínky tohoto povolení.
Richard Ehler

Místní poplatek ze psů na rok 2019
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2019,
poplatek je nutno uhradit do 31. 3. 2019.
Žádáme Vás proto, abyste poplatek hradili zejména v pokladně úřadu, a to
ve dnech:
pondělí, středa

8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

úterý, čtvrtek

8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Pro úhradu z Vašeho bankovního účtu sdělujeme následující:
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Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo
poplatníka (je stejné jako v loňském rocea je potřeba jej uvést do zprávy
pro příjemce), a to na telefonním čísle: 556 770 109, případně e-mailem na jedné
z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol
1341
Konstantní symbol
0378
V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu
městyse (výše uvedené telefonní číslo).
!!! Místní poplatek za TKO - na rok 2019 Z R U Š E N !!!

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
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
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Svoz odpadu v době vánočních svátků 2018/2019
Svozová firma OZO Ostrava sděluje termíny svozu popelnic v době vánočních
svátků, svoz proběhne takto:
pátek 21. 12. 2018 – lichý týden, běžný svoz popelnic
sobota 5. 1. 2019 – svoz přesunut z pátku (4. 1. 2019), lichý týden
Rok 2019 začíná lichým týdnem a první svoz popelnic a kontejnerů
proběhne v sobotu 6. 1. 2019.
Popelnice budou v roce 2019 vyváženy v pátek v lichém týdnu a kontejnery
na směsný odpad každý pátek.

Hořící kontejnery v městysi
Po
krásných
teplých
měsících nám
začala
topná
sezóna a jako
loni jsme ji
zahájili
opět
požárem
kontejnerů.
Tentokrát úplně
shořely na ulici
Malá strana na
stanovišti
u bytovek pod
evangelickým kostelem. Shořelo celkem 6 kontejnerů, dřevěný laťkový plot
v délce 9 m a škoda se vyšplhala na částku 33 tisíc Kč.
PROSÍME VÁS, NEVHAZUJTE DO PLASTOVÝCH NÁDOB NA ODPAD
HORKÝ POPEL A ŽÁDNÝ JINÝ ODPAD, KTERÝ BY MOHL ZPŮSOBIT
POŽÁR!!!!!!!!!!!!!
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci prosinci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.

Jsou to:
Kabeláč František
Dohnalová Vilma
Klich Václav
Mazáčová Jiřina
Adamkovičová Zdenka
Šatánek Albert
Buksová Erika
Šrom Milan
Kramoliš Radomír
Pavelková Hermína

Valíková Libuše
Pilný Robert
Červenec Jan
Jurasová Marie
Menšíková Eva
Říčanová Marie
Maderová Marie
Truksa Antonín
Bechná Vlasta
Komara Michal

Vážení senioři – oslavenci,
městys Suchdol nad Odrou společně se Sborem pro občanské záležitosti vám
oznamují, že od ledna 2019 dochází ke změně způsobu gratulací Vám,
občanům. Společná gratulace k výročí narození (věk 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92,
93, 94…) bude probíhat dvakrát ročně, a to v květnu (výročí narození v měsících
leden – červen) a v listopadu (výročí narození v měsících červenec – prosinec).
Setkání s programem se uskuteční v obřadní síni a oslavencům bude zasláno
osobní pozvání.
Iva Hrabovská, místostarostka
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Kulturní okénko

Z činnosti naší školy a školky
Lentilácká superšou 2018
V pátek 23. 11. 2018 byla naše základní škola pozvaná na 12. narozeniny
dětského tanečního souboru LENTILKY Mankovice. Naše čtyři Pohybové
kroužky se zúčastnily v počtu cca 50 žáků. Moc jsme se těšili na taneční
přehlídku, kde vystoupili vedle LENTILEK Mankovice, také se zpěvem např. Jana
Blažková, Adélka Dohnalová a Martin Klein. Také se nám všem líbil kouzelník
Harry Potter. Všichni jsme si užili krásnou atmosféru, kterou pro nás v
Mankovicích připravili.
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Děkujeme SRPŠ
při ZŠ Suchdol
nad Odrou za
financování
dopravy.
Za
dobrou
spolupráci
a
starostlivý
přístup děkuji také
našim vedoucím
kroužku. Těšíme
se na další takové
akce, kde se naše
děti
můžou
prezentovat
a ukázat co se naučily.
Další fotky z této akce si můžete prohlédnout
na: www.lentilkymankovice.estranky.cz

Dobrodružství včelky Máji
I v listopadu
se
děti
z oddělení
Hvězdiček
vydaly
shlédnout
filmové
představení
v kině Květen,
Nový Jičín.
Bc. Martina
Hessková
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Ivana Tymráková

Spolky a zájmové aktivity
Cyklokramo Suchdol nad Odrou 2018
Dne 10.11.2018 se v Žabni uskutečnilo závěrečné vyhlášení cyklistické sezony
Slezského poháru amatérských cyklistů (SPAC) 2018. Cyklistické družstvo
Cyklokramo Suchdol nad Odrou po roce obhájilo svou pozici na stupních vítězů
a v konkurenci 27 družstev skončilo na 3. místě. Cyklokramo Suchdol nad Odrou
v roce 2018 závodilo ve složení: Miroslav Adamčik, Tomáš Dohnal, Pavel Dubný,
Daniel Hruška, Pavel Kozák, Marcela Pargáčová, Jiří Pekarčík, Ladislav Toman
a Jan Vahalík. Kromě trofeje pro družstvo Cyklokramo posbíralo i spoustu pohárů
za umístění v jednotlivých kategoriích. Miroslav Adamčik vyhrál trofej pro
nejlepšího časovkáře a ve své kategorii obsadil celkově 4. místo, Ladislav Toman
se ve stejné kategorii umístil na 7. místě. Pavel Dubný obsadil 3. místo v kategorii
F. Marcela Pargáčová skončila v kategorii starších žen na 2. místě a Jan Vahalík
vyhrál kategorii o nejlepšího vrchaře a v celkovém hodnocení v kategorii juniorů
obsadil 2. místo. Pavel Kozák skončil ve své kategorii na 8. místě a Dan Hruška
na 9. místě. Kromě krásných umístění v celkovém hodnocení náš oddíl posbíral
spoustu vítězství a pódiových umístění v rámci celé sezóny na jednotlivých
závodech.
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Velkou výzvou pro oddíl bylo uspořádání letošního Mistrovství České republiky
amatérských cyklistů, které jsme pořádali ve spolupráci s naším městysem. Toto
mistrovství se uskutečnilo v rámci Memoriálu Aloise Dohnala 14. a 15. 7. 2018.
Závody byly velmi pozitivně hodnoceny a nás pořadatele potěšilo, že jsme měli
historicky nejvyšší účast závodníků za celou dobu pořádání těchto mistrovství,
kdy časovky jednotlivců se zúčastnilo 229 závodníků a silničního závodu se
zúčastnilo 266 závodníků. V této konkurenci se neztratili ani závodníci
Cyklokramo Suchdol nad Odrou, když Jan Vahalík si vyjel titul vicemistra
republiky, kdy skončil v časovce na 2. místě. Miroslav Adamčik bral 4. místo
v časovce i silničním závodě.
Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli
na organizaci závodů a popřát vše nejlepší do nového roku.
Ing. Tomáš Dohnal
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Bowlingová liga 2018 – 2019
Bowlingová liga pokračuje, je to už 4. ročník. V soutěži je přihlášeno 14
družstev. Každý s každým hraje dvakrát, potom je PLAY-OFF.
TABULKA PO 12. KOLE:

Poř.

Jméno týmu

Z

V

R

P

Skóre

1.

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

12

1

1

73:23

12

1
0
8

3

1

12

7

2

12
12
12
12

6
6
7
5

12
12
12
12
12
12
12

4
5
5
4
3
3
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Max.
nához

Prům.
nához

862,50

21

62:34

958

840,00

19

3

62:34

934

881,08

16

2
2
0
2

4
4
5
5

56:40
52:42
50:46
48:48

939
933
868
938

852,42
832,08
805,42
807,75

14
14
14
12

2
0
0
1
2
1
2

6
7
7
7
7
8
9

44:52
40:56
40:56
38:58
43:53
38:58
24:72

908
871
886
899
851
918
821

811,75
798,08
781,42
780,83
771,08
781,00
769,75

10
10
10
9
8
7
4

NEJLEPŠÍ NÁHOZY:
TÝMY 1. PHANTOM STRIKERS
2. ČD BABKA TÝM
3. KISS TEAM
ŽENY 1. Bartošová Klára, HASIČI HUKOVICE
2. Bartoňová Markéta, AlLL-IN
3. Kutějová Ludmila, SENIOŘI
MUŽI 1. Velík Jaroslav ml., KISS TEAM
2. Kozúbek Jakub, NORÁCI
3. Káňa Jiří, PHANTOM STRIKERS

931

body

964 bodů
958 bodů
939 bodů
331 bodů
322 bodů
296 bodů
396 bodů
381 bodů
373 bodů

Přijďte se podívat na bowlingové zápasy, hned po Novém roce, 2. – 3. ledna
2019 se hrají odvety. Přijďte podpořit rodinné příslušníky, kamarády, známé.
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Pro veřejnost se připravuje VALENTÝNSKÝ TURNAJ DVOJIC (pár muž a
žena) a to v termínu kolem 14. února 2019. Plakát bude vyvěšen na Bowlingu a
informace budou v lednovém čísle zpravodaje.
„AŤ KOULE SVIŠTÍ A KUŽELKY PADAJÍ“
přeje Zbyněk Svoboda, ředitel turnaje

Různé
Události v Suchdole před sto lety: Vznik ČSR a konec
I. světové války …. pokračování z minulého čísla.
Unikátní deník psaný přímo na frontě:
Na půdě restaurace U Plšků byly objeveny 4 deníky Gustava Hanse (1892-1973)
syna hospodského čp. 116, psány kurentem německy. V posledních letech byl
pořízen přepis a překlad jednoho z nich, kde popisuje dovolenou na pohřeb svého
otce:
29. 10. Pondělí. 1917
4:20 hodin, příjezd do Vídně na Jižní nádraží, v 10:00 hod. S elektrickou dráhou
na severní nádraží. Nechal jsem batoh v úschovně a odjel ke strýci Adolfovi. Adolf
není doma, ve 12 hodin jdu na poštu. 12.30 hod. Již Adolf doma. Expres zpráva
přišla příliš pozdě, včera už byl otcův pohřeb. Masová a bramborová omáčka
k večeři. Adolf chodí už špatně, protože nožičky má už přetažené. Po 8 hodině
Anna přišla z restaurace, ¼ l pití vína a Anna mi dává sandvič. V 10 hodin doma,
čaj a chutné jablko, pak umýt nohy a spát v 11:30, protože již zítra ráno už nebude
čas.
30. 10. Úterý 5.45 hod.
7:05 hod. Z Vídně s rychlým vlakem a jsem ve stanici Zauchtel 11:30. Hned
k četnictvu, nikoliv domů a první cesta přímo ke hřbitovu, kde můj dobrý otec už
odpočívá v zemi. - - Pak jsem se dostal k sourozencům v domě rodičů čp. 116. Je po obědě. Alois je
tam, ale je příliš pozdě na to, abychom mluvili o otci. Pak Marie, také Friedrich.
Sestra hodně pláče. Jím švestkové knedlíky, můj oblíbený pokrm. Pak jsem se
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vykoupal. Byl jsem na dovolené až do 16. listopadu. Během toho času
2. listopadu v Neutitschein, 9. jednání 10. v Poeltenu poblíž Turschaku, 12.
ve Fulneku, 13. v Odrau, také u paní Schenkové, 15. Železniční nehoda
v Zauchtel.
16. listopadu v pátek. Ve tři hodiny jsem se znovu rozloučil
Odjezd z Zauchtel osobním vlakem ve 3.30 hodin ve Vídni Nordbahnhof.
V Südbahnhofu pak Adolf je ½ 6 odpol. zde. Adolf mě doprovodí v 7 hodin,
nejprve s 40, pak s vozem D. V 8.30 hod. Z Vídně Südbahnhof s expresním
vlakem a
17. sobota ve 13.30 v Marburgu. Změna odjezdu osobní vlak.
Dále popisuje cestu na frontu do Itálie, kde slouží u horské dělostřelecké baterie.
Jak se zdá, jako telefonista. Přesto že má dobré místo, byl raněn, pobyl si
v lazaretu.
20. března 1918 středa. 6 hodin dopol. Káva dnes velmi málo mléka. 9 hodin
dopol. Visita nemocných a také, zda je člověk bez vší. Dnes až po 12 hod. řepná
omáčka a klobása a polévka. Okolo 12.30 hod. Náhradníci už by měli jít na
dovolenou. Posádka obsadila v M. 4 místnosti, aby snesla postele. Říká se, že
z Ruska se vrátí důstojníci domů. Plášť přinesený krejčím, o kousek menší, činil
2 koruny. Pak jsem se posadil se S. na dvoře, slunce svítí teplé. Soutěže
ve 2 hod odpol. Rekreanti hosté v 6 pokojích. Tady čekáme na jízdenky. Čekáme
dlouho, protože vlak odchází po 5 hodin odpol. Jdu se oholit za 20 haléřů. 1 porci
chleba kupuji za 1 korunu. Konečně po 15:30 hodin přichází podporučík.
Žádám dovolenkových kupónů. Nemůžu je dostat, je to už v 5 hodin odpoledne,
pak je tu už podporučík v kanceláři. Zde také čekáme až do 17:30 odpol. Přijal
jsem 19,10 Kč a 1 porci chleba. Pak jdu přímo do města. Kupuji motouz 53
a hledám obchod kde bych koupil mýdlo. Nenalezen. Vrátil jsem se do Rekheimu
zeptat se. Ale obchod je již zavřen. Stále tam a zpět a konečně požádat o mýdlo
na náměstí. Poté na cestě na vlakové nádraží zakoupil jsem některé sladkosti
na stanici za 5,50 korun. Pravděpodobně jede opět domů. Tady však deník
končí.
Pan Richard Sládeček vzpomíná, že po válce na odstavné koleji stál několik
týdnů obrněný vlak, asi 4 - 5 vagonů. Jezdilo mnoho vojenských transportů,
ranění, zajatci, koně. Na nádraží visely červenobílé prapory. Do Suchdolu
přijížděli šmelináři z Ostravy. Chodili po domech a skupovali potraviny. Prohýbali
se pod batohy. Kontrolor Hotový na ně číhal, když šli k vlaku. Také se vyměňovali
němečtí zaměstnanci za Čechy.
Pamětní list z kroniky obce:
pro otce, syny a bratry naší obce Suchdol, kteří zůstali na poli cti ve světové válce
1914-1918
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Jediná zpráva o vzniku ČSR je opět v kronice:
"Praha je veselá"
Pod tímto názvem vydal opavský "Nový čas" následující zprávu: "V městysu
Suchdol již byl zřízen kurs českého jazyka!" Hm! - "Zastupitelstvo obce vřele
přijalo tuto řeč." Hm! Hm! - "Hned v první vyučovací hodině dostali žáci od učitele
češtiny k překladu následující větu: "Praha je veselá, Nový Jičín je smutný." Hm!
Hm! Hm!
Zdá se, že se český učitel chtěl vysmívat smutnému Novému Jičínu.
Vznik ČSR přivodil zdejšímu obyvatelstvu - německy mluvícím Rakušanům
rozpaky. Přišli o pevné postavení, jistotu. Stali se v novém státě menšinou. Jeho
název napovídal, že se s nimi moc nepočítá.
Daniel Říčan

Upozornění na uzavření pošty
Dne 31.12.2018 bude pošta Suchdol nad Odrou
otevřena pouze od 08:00-11:00 hodin.

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

Pronajmu byt 3 + 1 v Suchdole nad Odrou.
Volný od 1. 2. 2019, tel. 723 648 497.
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Inzerce
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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

556 770 102
Ing. Richard Ehler
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 103
Iva Hrabovská
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 101
Helena Richtáriková
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 108
Zdenka Bergerová
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 109
Jana Poštová
postova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 105
Jitka Jurkovičová
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 106
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 107
Miroslav Graclík
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 104
Petr Bartošík
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
556 736 317
Miloslava Klichová
724 389 270
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
Alena Ondračková
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
702 020 302
Jaromír Šrámek
cov@suchdol-nad-odrou.cz
733 335 331
Libuše Pazderová
605 113 310
Kamila Jasaňová
724 389 269
Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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