Suchdolský
zpravodaj
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ZAČALA PLESOVÁ SEZÓNA
K tradičním akcím, kterými jsou Sportovní a Školní ples, Bál městyse,
Josefovský country bál a Maškarák, přibyl letos ples Rybářský.
Bohatou nabídku doplňuje vraženský Obecní ples

besídka MŠ - Broučci

besídka MŠ - Sluníčka

besídka MŠ - Hvězdičky

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
14.12.

15.12.
15.12.

16.12.
17.12.

18.12.
18.12.
18.12.
18.12.
20.12.
21.12.

26.12.
27.12.
29.12.
31.12.
07.01.

Účast zástupců městyse na kontrolním dni úprav koryta Suchdolského
potoka, akce, jejímž zadavatelem a investorem je Povodí Odry a jíž byly
dotčeny také pozemky v majetku městyse.
V kynologické klubovně se konala výroční členská schůze zdejší
základní organizace Českého kynologického svazu.
Členové Sekce vojenské historie Klubu přátel Suchdolu uspořádali
v muzeu Den otevřených dveří a tradiční setkání badatelů a nadšenců
u příležitosti 74. výročí Krvavé neděle – největší letecké bitvy nad
Moravou a Slezskem, na kterou se činnost klubu speciálně zaměřuje.
V evangelickém kostele v rámci adventních koncertů vystoupil Dětský
pěvecký sbor Skřivánek.
S technickým dozorem stavby rekonstrukce budovy ÚM k proběhlo
vyhodnocení stavu po několikaměsíčním užívání budovy z hlediska
záruk.
Od zhotovitele úprav koryta potoka převzaty pozemky městyse, které
stavba užívala, a dohodnut termín odstranění zjištěných závad.
Jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří
na zámku v Bartošovicích.
Jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří na
zámku v Bartošovicích.
Jednání valné hromady Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s. na
zámku v Bartošovicích.
Jednání Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO
2016 ve Fulneku.
Schůzka ke společnému stanovisku obce Jeseník nad Odrou a městyse
Suchdol nad Odrou k projektu SŽDC, sledujícímu zvýšení kapacity
železničního koridoru v úseku Suchdol nad Odrou – Polom. Cílem
společného postupu obcí je hájit vlastní zájmy a zájmy místních obyvatel
před případným negativním vlivem realizované stavby.
Sdružení rodičů a přátel školy při zdejší ZŠ uspořádalo v kulturním domě
tradiční Štěpánskou zábavu.
Vánoční turnaj v nohejbale dvojic.
Memoriál Karla Kukola ve stolním tenise neregistrovaných hráčů.
Silvestrovská vycházka / vyjížďka na Stříbrné jezírko.
Pracovní schůzka s IT odborníky ke změně profilu zadavatele městyse
Suchdol nad Odrou na Národní ekonomický nástroj, což souvisí
s povinností vést od 18. 10. 2018 agendu zadávání veřejných zakázek
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07.01.
08.01.

10.01.

15.01.

podle zákona o veřejných zakázkách včetně veškeré komunikace s
uchazeči
výhradně
elektronickou
formou
prostřednictvím
certifikovaných poskytovatelů.
Schůze rady městyse.
Silnice směr Kletné byla na několik hodin uzavřena kvůli dopravním
nehodám, které se staly v kletenském kopci. Příčinou bylo náledí.
Největší komplikace způsobil autobus, který na ledu sklouznul zadním
kolem do příkopu a zůstal stát pod nepřehlednou zatáčkou na
komunikaci napříč. Led po několik hodin znemožňoval vyproštění
havarovaných vozidel.
V Bartošovicích se v sídle Místní akční skupiny konalo jednání pracovní
skupiny k vyhodnocení realizace strategie podpory v území MAS
uprostřed programovacího období a k návrhu úprav strategie do konce
programovacího období. Jedná se o podporu místního života
z prostředků Evropských fondů prostřednictvím MAS Regionu Poodří.
Jednání se zástupkyní pojišťovny k aktualizaci pojištění majetku a
odpovědnosti.

Rada městyse informuje
4. schůze RM 12.12.2018
 RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na opravu obřadní síně
se společností STAVO - Karel Černoch s.r.o. Suchdol nad Odrou, předmětem
dodatku je prodloužení termínu díla a navýšení ceny z důvodu rozšíření
předmětu díla (oprava přípravny, výměna led svítidel, dlažba, výměna
vypínačů, čištění lustrů)
 RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy na pozemku
parc.č. 65.
 RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa
kolektivního systému Ekolamp
 RM vzala na vědomí dopis občanů městyse „Připomínky k novému jízdnímu
řádu autobusů“, který přeposlala na společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
Ostrava, u které již dříve městys připomínkoval problémy s dopravní
obslužností
 RM schválila uzavření Dohody o úpravě vodního díla se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., jedná se o výměnu
potrubí vodovodu na pozemku parc.č. 1907/10 v rámci přípravy lokality
Sokolovská na výstavbu rodinných domů.
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RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu a provozování
vodního díla se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,
a.s., předmětem dodatku je rozšíření smlouvy o vodní díla – vodovod na ulici
Sokolovská a rozšíření vodovodu na ulici Čsl. Armády, kdy vlastníkem obou
vodovodů je městys.

5. schůze RM 27.12.2018
 RM projednala čerpání rozpočtu za období leden – prosinec 2018 a schválila
rozpočtové opatření R20
 RM se zabývala školskou tématikou a po předchozím projednání (RM
03.12.2018) schválila příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská
škola Suchdol nad Odrou návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021 a souhlasila s přijetím movitého daru.
6. schůze RM 07.01.2019
 RM se zabývala bytovou problematikou a schválila prodloužení nájemních
smluv nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu.
 RM byla informována o novinkách při pořádání Bálu městyse (článek str. 34)
a schválila nákup věcných cen pro pořádání plesů v městysi v roce 2019,
a to pořízení darů do úhrnné výše 35.000,- Kč.
 RM schválila místním včelařům prodloužení povolení k umístění včelnice
v lese v majetku městyse a vjezdu do lesa a stání motorových vozidel za
účelem obhospodařování včelstev.
 RM neschválila spolufinancování výměny kotlů v rámci 3. výzvy kotlíkové
dotace Ministerstva životního prostředí s tím, že celý městys je plynofikován
a všichni občané mají možnost připojení a topit ekologicky.
 RM delegovala starostu jako zástupce pro jednání valné hromady spolku
a pro jednání orgánů MAS Poodří, z.s. na období 2019 – 2022.
 RM schválila podání žádosti o dotaci z IROP – výzva č. 78 „Revitalizace
bytového domu“, jedná se o bytový dům č.p. 498 v majetku městyse a
schválila uzavření smlouvy se společností INNOVA Int. s.r.o. na komplexní
zpracování žádosti o dotaci.
 RM projednala „Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol
nad Odrou, IČ 00298450 v roce 2018“, který proběhl 10.12.2018 a „Protokol
o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2017 a průběžné
veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2018 u příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou“
 Starosta informoval RM o nabídce programů na den městyse, o potřebě
svozu oleje a tuků z domácností a o bálu městyse 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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Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude
organizován stejným způsobem jako předchozí svozy.

 Datum a čas: 2. března 2019, 8.00 – 12.00 hodin
místo: parkoviště u DKT
způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci
OZO Ostrava
 VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek,
matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
 NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva,
pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá
čisticí vlna („pucvol“), farmaceutický odpad (léky), oleje, pohonné hmoty,
čisticí prostředky, jedy apod.
 Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO,
nashromážděného při půlročním provozu domácností.
 Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme!
Upozornění platí i pro lepenku, eternit, okna apod.
 Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na
uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
 Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácností,
nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
 Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání
svozu VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu
přijížděli ze strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až na
ně přijde řada a na pokyny zaměstnanců svozové firmy.
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad
lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.



Kovový odpad
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili
v rámci svozového dne, kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu
kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další
rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů
oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 28. února 2019 na ÚM
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni a
v průběhu soboty 2. března 2019 k vám přijedou sportovci pro sběr.
Iva Hrabovská, místostarostka
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci lednu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.

Jsou to:
Kurečka František
Klabanová Marie
Kukolová Marie
Šrámek Josef
Javůrková Ludmila
Šrámková Marie
Pazdera Alois
Fleková Milada
Hansová Jarmila
Matoušek Jiří
Zbranková Jana
Dýčka Josef
Pavelka Zdeněk
Lažková Vlasta

Káňová Danuše
Bechný Ota
Vávra Antonín
Knápek Jiří
Bechný Jaroslav
Skaliková Jana
Dohnal Petr
Doubek Jan
Drozd Ladislav
Kadlčíková Marie
Mikan Jaroslav
Urbanová Jiřina
Kladonicsová Marcela

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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Dne 7. února 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Jana Škrobala
S úctou a láskou vzpomínají maminka s rodinou.
Děkujeme všem, kdo zavzpomínají s námi.

Dne 5. 2. 2019 by se dožila 90. let
paní Anežka Davidová
a zároveň dne 15. 5. 2019 vzpomeneme 5. výročí
jejího úmrtí. Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.
Dcera s rodinou a sestra s rodinou.

Dne 2. 2. 2019 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila
paní Marta Krištofová
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku s námi.
Dcera Jana s rodinou.
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Kulturní okénko
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Z činnosti naší školy a školky
Informace z mateřské školy
Prosinec 2018 v mateřské škole byl jako už tradičně velmi bohatý a pestrý na
program nejen pro děti, ale také pro
jejich blízké. Začátkem měsíce navštívil
děti Mikuláš se svým doprovodem, a i
když bylo sem tam na mále, nakonec
nám ve školce zůstaly všechny děti.

Starší děti se zúčastnily svým
vystoupením vánočního jarmarku
v kulturním domě.

Přijelo k nám divadlo se zimní
pohádkou a také jsme shlédli
maňáskové představení v Odrách.

V jednotlivých třídách proběhlo tvoření dětí a rodičů a také vánoční besídky
s pásmy písní, básní a tanečků. Fotografie naleznete na 2. straně Zpravodaje.
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A nakonec to nejlepší, na co jsme se všichni moc těšili- „Štědrý den“. Přejeme
Vám všem krásný nový rok 2019.

Za kolektiv MŠ
Bc. Martina Hessková

Spolky a zájmové aktivity
IX. ročník memoriálu Karla Kukola ve stolním tenise
V sobotu 29.12.2018
se
uskutečnil
již
tradiční IX. Ročník
memoriálu
Karla
Kukola ve stolním
tenise.
Dorazilo
„jen“ 17 hráčů, což je
škoda. O to si to hráči,
co přišli, užili více a
pořádně si zahráli.
Rozlosováno bylo do
čtyř skupin po čtyřech
hráčích, respektive pěti
hráčích.
FOTO – společné – Memoriál Karla Kukola
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Hrálo se na čtyři vítězné malé sety. Některé zápasy byly jednoznačné a některé
hodně vyrovnané a rozhodoval až sedmý set.
Výherci skupin:
A – Hrabovský Jan
B – Kovář Richard
C – Grulich Martin
D – Šrom David
Dvanáct hráčů bojovalo se vrchním pavouku a zbylých pět hráčů si zahrálo mezi
sebou o umístění na 13. – 17. místě. Po delší odmlce vyhrál 4 : 1 na sety
Hrabovský Jan. Ve finále porazil loňského vítěze Svobodu Zbyňka.
Pořadí turnaje:
1. Hrabovský Jan
10. Gola Jan
2. Svoboda Zbyněk
11. Šťastný Václav
3. Kovář Richard
12. Hykel Miroslav
4. Uhýrek Václav
13. Meinhack Patrik
5. Hrabovský Jiří
14. Šrom Martin
6. Šrom David
15. Šrom Milan
7. Grulich Martin
16. Pánek Lukáš
8. Petr Jiří
17. Grulich Adam
9. Pindjak František

FOTO – 2. a 3. místo memoriálu

FOTO - vítěz memoriálu
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Občerstvení a cen bylo dostatek a domů neodcházel nikdo s prázdnou. Rok 2019
bude jubilejní X. ročník, tak doufám, že přijde více hráčů, ale i více diváků. Chci
poděkovat sponzorům, ale i obsluze bufetu Terce Uhrákové.
Sportu zdar a stolnímu tenisu obzvlášť!!!
Zbyněk Svoboda, hráč a ředitel turnaje

XVI. ročník vánočního turnaje v nohejbale dvojic
27.12.2018 proběhl tradiční
Vánoční turnaj v nohejbale
v nové tělocvičně ZŠ.
Zúčastnilo se ho sedm týmů
a tak poprvé se hrálo každý
s každým. Zápasy byly jak
krátké,
tak
dlouhé,
jednoznačné, tak i hodně
vyrovnané. Turnaj vyhrálo
družstvo Louček, před hasiči
z Fulneku. Na třetím místě
skončilo družstvo Školníci,
vítězové dvou předešlých
ročníků.
FOTO - 3. místo v turnaji v nohejbale
Celkové pořadí turnaje:
1. Loučky
2. Fulnek – hasiči
3. ŠKOLNÍCI
4. HÁZENÁ (Bělíček, P., Randýsek V., Voda J.)
5. PIVOHLTI (Šrom M., Šrom D., Šrom M.)
6. JUNIORKA (Jurnykl., Hanzlík L., Hanzlík O.)
7. HASIČI (Tymrák Z., Mašek O., Kozák J., Gorčík J.)
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FOTO – 2. místo v turnaji v nohejbale

FOTO – 1. místo v turnaji v nohejbale

Akce se vydařila, týmy byly oceněny za své sportovní výkony.
Děkujeme sponzorům za ceny a výborný guláš.
Tak zase za rok sportu zdar a nohejbalu zvlášť!!!
Zbyněk Svoboda, jeden z organizátorů turnaje a hráč
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Bowlingová liga 2018 – 2019
Ihned v novém roce se rozjela Bowlingová liga, odvetné zápasy. Je změna na 1.
místě, tým ČD Babka vystřídal Snajpry z Jersey. Střed tabulky je hodně
vyrovnaný. Boj o poslední dvě místa, které nebude hrát PLAY-OFF také vrcholí.
V 15. kole se zrodil jeden excelentní výsledek, Josef Dobeš z týmu ČD Babka
naházel ve 2. kole 264 bodů a součet za dvě kola měl 432 bodů. To se bude
těžko překonávat.

TABULKA PO 15. KOLE:
Poř.

Jméno týmu

Z

V

R

1.

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

15

11

3

15

10

15

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

Nejlepší nához týmů:
1. KISS TEAM
2. SNAJPŘI Z JESEY
3. ČD BABKA TÝM
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Skóre

Max.
náho
z

Prům.
nához

body

1

82:38

965

855,9

25

3

2

83:37

971

874,3

23

9

2

4

78:42

964

881,8

20

15
15
15

8
7
7

3
3
3

4
5
5

74:46
66:54
64:56

990
933
938

870,6
839,4
815,4

19
17
17

15
15
15
15
15
15
15
12

7
7
6
4
4
4
4
2

1
1
1
3
2
2
1
2

7
7
8
8
9
9
10
11

58:62
56:64
52:68
55:65
48:72
44:76
48:72
32:88

868
886
871
876
908
899
918
821

800,8
789,6
800,9
781,6
812,1
783,9
783,6
773,8

15
15
13
11
10
10
9
6

P

990 bodů
971 bodů
965 bodů

Nejlepší nához jednotlivce:
1. Dobeš Josef
ČD BABKA TÝM
2. Velík Jaroslav ml.
KISS TEAM
3. Machciník Vladan
SNAJPŘI Z JERSEY

432 bodů
396 bodů
396 bodů

Pokud chcete vědět více, tak se přijďte podívat na zápasy na bowling. Hrací dny
jsou středy a čtvrtky. Přijďte povzbudit známé, kamarády, rodinné příslušníky.
Ať se koule kutálejí a kuželky létají!!!
Zbyněk Svoboda, spoluorganizátor ligy a hráč

Valentýnský turnaj dvojic v bowlingu (i při svíčkách)
V sobotu 16.2.2019 se uskuteční Valentýnský turnaj dvojic v bowlingu. Začátek
turnaje se v 15°° hodin a prezentace od 1430 do 1445 hodin. Turnaj je samozřejmě
pro všechny generace, pro zamilované, dlouhodobé, krátkodobé, náhodně
vytvořené (jen pro ten dnešní den), ale jen smíšené páry. Startovné činí 150,- Kč
na osobu (ze kterého se hradí dráhy, občerstvení a ceny). Do turnaje bude přijato
prvních 18 párů.
Pravidla turnaje:
1. kolo - první hod žena, dorážka muž
2. kolo – první hod muž, dorážka žena
3. kolo – první hod o dorážka žena, druhý hod a dorážka muž
Turnaj je přístupný veřejnosti, kdo nebude hrát, může přijít povzbudit. Přihlášky
do turnaje nahlaste u obsluhy bowlingu nebo výjimečně piště SMS zprávu na tel.
číslo 603 105 507 Svoboda Zbyněk.
Příjemnou zábavu, ať se daří, ať koule létají a kuželky padají, přeje
Zbyněk Svoboda, spoluorganizátor turnaje
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Z činnosti spolku Western klub

www.westernklub.cz
www.suchdolskycountryfest.cz
www.ponyexpress.cz
již 10 let činnosti spolku
Spolek Western klub má již desátým rokem ucelený a pevný kalendář kulturních
a sportovních akcí viz. kalendář. Daří se mu plnit hlavní myšlenku při svém
založení, a to je dávat dohromady lidi, kteří chtějí svou aktivitou podpořit
všeobecný rozvoj westernových aktivit v lokalitě Suchdolu nad Odrou.
WK z.s. svou činností propojuje 3 generace, propojuje zájmy mladých se
zkušenostmi starších, podporuje mezigenerační předávání zkušeností
a upevňování vzájemných tolerančních vztahů mezi synem, otcem, dědou,
vnukem.
Současným cílem a hlavní aktivitou Western klubu je vybudování areálu Malá
skála v blízkosti přehrady Kletné – Suchdol nad Odrou s první POŠTOVNOU
koňské pošty Evropského Pony Expressu a SALOON s klubovnou
a občerstvením. Areál Malá skála s poštovnou Pony Expressu by se měl stát
jedním ze zajímavých turistických cílů westernového zaměření a díky pořádaným
každoročním akcím Western klubu i vyhledávaným zábavním místem v regionu
Poodří a Moravskoslezského kraje.
Za 10 roků působení se nám podařilo spojit westernově cítící nadšence z regionu
Suchdolu nad Odrou a zapojit je do pořádání různých akcí jak aktivně, tak i jako
diváky. Některé naše akce se staly i celorepublikově známými, např. dětská
výtvarná soutěž „Western a koně očima dětí“. Vyvíjíme stálou snahu při
rozšiřování expozice muzea Pony Expressu a působíme osvětově na širokou
veřejnost psaním článků do periodik, pořádáme besedya výstavy s westernovou
tématikou. Rozvíjíme neustále vlastní zázemí v areálu Malá skála a rozšiřujeme
vybavení pro pořádání venkovních akcí, pro country kapelu a western knihovnu.
Mezi naše pravidelné každoroční náročné westernové projekty pro širokou
veřejnost patří Dětská výtvarná westernová soutěž s celorepublikovou
působností – již 10. ročník, Suchdolský Country fest - již 9. ročník, Westernové
závody s dostihem - již 8. ročník. Novou akcí je GULÁŠfest který měl v premiéře
velký úspěch, letos bude 2. ročník. Mezi další akce patří každoroční beseda
„Vzpomínka na kovboje“ s promítáním, Westernový dětský den, Příměstský tábor
pro děti, Jarní vyjížďka a Hubertova jízda, Josefovský country bál, posezení při
kytarách, zapojujeme se do celorepublikové akce „Česko uklízí“ atd. Při
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příležitosti 35. výročí Pony Expressu chceme slavnostně otevřít první Post Office
č. 21 v ČR. Naši každoroční činnost řídíme dle zájmu a ohlasů veřejnosti tak, aby
naše působení přispělo v co největší míře pro zábavu, relaxaci a osvětu občanů
Suchdolu nad Odrou a okolí a zároveň přispělo k oživení a rozvoji westernového
zázemí v našem regionu.
Ludmila Tošovská, předseda spolku

WESTERN KLUB INFORMUJE:
16. 1. 2019 byla vyhlášena výtvarná soutěž
X. ročník dětské výtvarné soutěže
téma: KONĚ, KOVBOJOVÉ, INDIÁNI“
(propozice budou zveřejněny na www.westernklub.cz, uzávěrka prací bude 30.
4. 2019)
SOBOTA 23. 3. 2019 od 19 hod. - Dům kultury Suchdol nad Odrou
TRADIČNÍ JOSEFOVSKÝ COUNTRY BÁL
Vzpomínka na Hospodáře – Bohumila Kašpárka
Bohumil Kašpárek alias HOSPODÁŘ se stal legendou ještě za svého života.
Hospodář svým životním stylem
a svobodným pohledem na svět
ovlivnil hned několik generací lidí
toužících po volnosti a nevšedních
zážitcích, které byly dříve jakýmsi
únikem ze „socialistické společnosti“
nebo i z dnešní uspěchané doby.
18.1.2019 to bylo 13 let, co nám
navždy odešel do cowboyského
ráje. Byl to cowboy tělem i duší a je
tady pořád s námi. Vzpomínají
členové a přátele Pony Expressu
a Western klubu.
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Různé
Ordinační hodiny praktické lékařky
Vážení pacienti, od 01/2019 se mění
v Suchdole nad Odrou, viz rozpis níže.
Pondělí

provozní

doba

ordinace

6:00-11:00 (6:00-7:00 přítomna pouze sestra-odběry)
11:00-12:00 pouze objednaní

Úterý

12:00-16:00
16:00-18:00 pouze objednaní

Středa

13:00-16:00
16:00-19:00 pouze objednaní

Čtvrtek

6:00-11:00 (6:00-7:00 přítomna pouze sestra-odběry)
11:00-12:00 pouze objednaní

Pátek

6:00-11:00 (6:00-7:00 přítomna pouze sestra-odběry)
11:00-12:00 pouze objednaní

Přeji Vám hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019.
MUDr. Žaneta Šimíčková

Počasí druhého pololetí roku 2018
Druhé pololetí roku 2018 bylo teplotně výrazně nadprůměrné,
s dosaženou průměrnou teplotou 12,0°C bylo o 1,6°C teplejší, než činí
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dlouhodobý průměr za období 1979 – 2013. Všechny měsíce druhého pololetí
byly nadnormálně teplé, měsíc srpen s teplotou 21,0°C byl dokonce mimořádně
nadnormální, jeho odchylka činila +2,9°C. Nejnižší teplota -10,2°C byla
naměřena 29. listopadu, nejvyšší teploty 34,3°C bylo dosaženo 20. srpna.
Ve druhém pololetí napršelo pouhých 243,8 mm srážek, to je jen 72 % normálu
za toto období. Podnormální srážkový úhrn zaznamenal červenec (40 %
normálu) a především silně podnormální byl měsíc listopad s pouhými 24 %.
Ostatní měsíce lze pak označit jako srážkově normální. Nejvíce srážek – 34,2
mm napršelo při silné bouřce 1. září. Vydatné srážky byly18. července
v Beskydech, k nám ale nedošly, v Hl. Životicích napršelo tento den jenom 10
mm. Bouřkových dnů bylo od července do září 15. Bouřky nenapáchaly žádné
škody, nevyskytlo se ani žádné krupobití. Vítr foukal nejsilněji 30. října, kdy
nárazy dosahovaly 19 m/s, dosti silně foukalo taky v noci z 23. na 24. září. Žádné
škody nebyly zaznamenány, krom malých polámaných větví. První den se
sněhovou pokrývkou byl 21. listopad 2018, což byl v druhém pololetí jediný den
se souvislou sněhovou pokrývkou. Několikrát se vyskytl pouze sněhový poprašek
(méně než 1 cm vrstvička sněhu). Na Štědrý den odpoledne napadl slabý
poprašek sněhu, který se udržel do dalšího dne. Nepřítomnost sněhové pokrývky
o Vánocích je už skoro tradicí. Za posledních 15 let ležel na Štědrý den sníh
v Suchdole pouze dvakrát, v roce 2005 a 2011, vždy po jednom centimetru.
Hodnocení roku 2018
Průměrná teplota vzduchu v roce 2018 dosáhla hodnoty 10,0°C. To je spolu
s rokem 2015 druhá nejvyšší teplota za čtyřicet let dlouhé období od roku 1979,
z něhož máme k dispozici podrobné denní údaje pro Hladké Životice. Uplynulý
rok se tak umístil těsně za rok 2014, kdy bylo ještě o desetinu stupně tepleji.
Dlouhodobá průměrná teplota za období 1979 – 2013 činí 8,5°C, rok byl tedy o
1,5°C teplejší, což znamená mimořádně nadprůměrnou hodnotu. Nejnižší teplota
vzduchu – 18,1°C byla naměřena 1. března 2018, tedy poněkud kuriózně až
v první den meteorologického jara. Nejvyšší teploty 34,3°C bylo dosaženo 20.
srpna.
V přiložené tabulce jsou uvedeny také počty tzv. charakteristických dnů, které
jsou stanoveny podle toho, zda bylo v daný den dosaženo stanovených teplot,
nejčastěji podle maximálního teploměru. Zvláště je třeba zdůraznit rekordní počet
tzv. letních dnů. Tedy dnů, kdy nejvyšší teplota dosáhla 25°C a výše. Těch bylo
za rok 92, doposud nejvíce letních dnů měly roky 1992 a 2003 a to 73, takže
rekord byl překročen velice přesvědčivě. Vedra však nebyla tak extrémní, jako
v letech 2015 nebo 1994, kdy bylo zaznamenáno 32, respektive 28 dní
tropických, v nichž teplota dosáhla třicetistupňové hranice. Loňských 25 dnů je
tak až na třetím místě.
Za celý rok napadlo celkem 465,3 mm srážek, což je pouhých 72 %
normálu, do jehož dosažení tak chybí skoro 180 mm. Zejména zásluhou února,
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kdy sníh ležel po tři týdny, se celkový počet dnů se sněhovou pokrývkou za
uplynulý rok vyšplhal na 39 dnů.
Petr Dobeš

červenec srpen

průměrná
teplota
minimální
teplota
maximální
teplota

4,1

5,7 -1,2

5,1
-10,2

32,1 34,3 28,6 24,1

19,9

24
7

září

říjen

2
7

26
16

září

říjen

6

5

září

říjen

1,4

12,0

10,0

-7,3 -10,2 -18,1

9,3

34,3

34,3

II.
listopad prosinec pololetí rok

10

12
9 10 11
35,2 49,1 77,5 36,6

červenec srpen

počet dnů s
bouřk.jevy
dnů se
souvis.sněh.pok.

II.
listopad prosinec pololetí rok

0,1

červenec srpen

počet
srážkových dnů
srážkový úhrn

říjen

19,7 21,0 15,0 10,1

červenec srpen

dny arktické
dny ledové
dny mrazové
dny letní
dny tropické
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2
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0
2
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57
23

0
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II.
listopad prosinec pololetí rok

5
10,0

19
66 139
35,4 243,8 465,3

II.
listopad prosinec pololetí rok

4
1

15

32

1
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OBJEKTIV 2018/ 2019
Před koncem roku 2018 byla Střediskem volného času Ostrava vyhlášena
krajská soutěž. Soutěžilo se v kategoriích fotografie, krátký film, řemeslná tvorba,
3D tisk a 3D pero ve skupinách rozdělených podle věku (1. stupeň, 2. stupeň a
střední školy). Se skupinou vybraných dobrovolníků jsme před Vánocemi vyrazili
fotit do Ostravy, protože tato moravská metropole byla tématem soutěžních prací.
Do soutěže mohly být odeslány tři práce. Z fotek, pro které jste měli možnost
hlasovat na facebooku v naší školní soutěži, byly vybrány práce Karolíny
Minarčíkové (ve spolupráci s Klárou Sadílkovou), Sandry Kamenovské a Petry
Bačkové.
Ve středu 16. 1. proběhlo v Ostravě vyhlášení výsledků soutěže. PRVNÍ MÍSTO
v kategorii fotografie – střední školy získala Karolína Minarčíková za svou fotku

Kouř z Dolních Vítkovic.
Pro přihlášené účastníky byly připraveny zajímavé workshopy týkající se
moderních technologií, propagačních prostředků, ale i tradičních řemesel. Po
obědě se účastníci přesunuli do oblasti Dolních Vítkovic, kde pro ně byl připraven
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další program (exkurze, projekce apod.) Organizátorkou, poradkyní
i pedagogický doprovodem byla po celou dobu soutěže našim žákyním paní
učitelka Lenka Tymráková, která tím přispěla k vynikajícímu výsledku a zasloužila
se o výbornou propagaci školy.
Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka Střední školy Odry

Módní přehlídkové turné 2019
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Už tradičně pořádala v tomto období naše škola Módní přehlídkové turné pro
žáky základních škol, letošní ročník se nesl v duchu plesové sezóny, takže
nechyběly krásné šaty, kreativní účesy a karnevalové masky. Studenti zde
prezentovali obory nejen ukázkami své práce, ale také zajímavostmi a radami,
týkajících se jejich budoucího povolání. Celou show zahájili bubeníci z oderské
Základní umělecké školy, kteří v každém případě: upoutali pozornost! Na pódiu
je pak vystřídala přehlídka ve stylu diska, fantazijní tanec zombii, ukázka masáže,
promenáda plesových rób, vtipné vystoupení lišek i rozhovor s automechanikem
a kuchařkou-číšnicí, jež prezentovali výhody svého studia. Závěr patřil karnevalu,
neboť na podium vtrhla plejáda nádherných masek, která za rytmu bubnu celou
přehlídku ukončila.
Akce se konala v Odrách, kde nám již tradičně poskytl své prostory Dělnický dům.
Pozvání přijaly základní školy z Fulneku, Vítkova, Budišova a samozřejmě
z Oder.
Organizátorkou celé akce byla Mgr. Ludmila Homolová, díky níž se přehlídka
stala výstavou kreativity, fantazie, úsměvů, pracovitosti a krásy, jež zaujala,
pobavila, poučila a zvedla náladu svou mladistvou energií všem přítomným.
Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka Střední školy Odry
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Návštěva senátorky Jitky Seitlové
Dne 10. ledna 2019 navštívil naši střední školu významný host, senátorka, česká
politička, geoložka a specialistka na ochranu životního prostředí Jitka Seitlová.
Paní senátorka dorazila do
školy v 10:00 hodin, Její první
kroky vedly do ředitelny, kde
krátce pohovořila s vedením a
pak se vydala na vedlejší
budovu za našimi žáky.
Čekaly tam na ni maturitní
třídy: KO4 – kosmetičky, N1,
N2 – nástavbové podnikání,
které doplnili vybraní žáci
z učebních oborů kadeřnic a
masérů.
Na začátek se paní senátorka
představila, promluvila o
svém vzdělání, zaměstnání a
politické kariéře a poté s
našimi studenty otevřeně
hovořila
o
zajímavých
tématech. Na řadu přišlo
samozřejmě životní prostředí,
především
problematika
třídění a recyklace odpadů.
Poté
se
debata
nesla
v politickém duchu. Dotazy se
týkaly práce ombudsmana,
mediátora, pravomocí prezidenta, zde bylo nejzajímavější právo veta, a hlavně
senátu. Žáci chtěli vědět, jak se stát senátorem a nechali si vysvětlit volební
systémy. Zájem obou stran byl potvrzen, neboť původně hodinu naplánovaná
diskuze se protáhla a všichni z ní odcházeli s úsměvem či zamyšlením.
Paní Jitku Seitlovou jsme u nás uvítali s nadšením, chceme, aby naši žáci měli
možnost rozšířit si rozhled, nakouknout do různých oblastí života a učili se
přemýšlet a diskutovat o různých tématech. DĚKUJEME!
Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka Střední školy Odry
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Kurz němčiny
V rámci činnosti Eckertovy knihovny v Suchdole n. O. v současné době běží
jednou v týdnu kurs němčiny pro pokročilé. Jde o procvičování dříve nabytých,
případně zapomenutých znalostí. Prosíme o nezávazné sdělení, kdo máte zájem
o vzdělávání v tomto směru ať už jako začátečníci či osvěžování a procvičování
dosavadních znalostí, zašlete krátkou zprávu na: daniel.rican@seznam.cz
Daniel Říčan

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

Změna slosování cen na bále městyse
V letošním roce nebude probíhat klasická tombola s prodejem losů. O hodnotné
ceny bude provedeno slosování vstupenek. Z tohoto důvodu nebudou k dispozici
vstupenky zdarma pro sponzory, všechny vstupenky budou v prodeji. Zástupci
městyse proto nebudou letos navštěvovat s pozvánkami a poukázkami na volnou
vstupenku sponzory bálu.
Přesto budeme velice rádi, pokud nám kdokoli věnuje sponzorskou cenu
do slosování, i s vědomím, že za ni není volný vstup. Sponzory bálu zveřejníme
spolu s poděkováním jmenovitě ve Zpravodaji – za předpokladu, že si nebudou
přát zůstat v anonymitě.
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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
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz

556 770 102

Helena Richtáriková
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová

556 770 101

556 770 103

556 770 108
556 770 109
556 770 105
556 770 106
556 770 107
556 770 104
556 736 317
724 389 270

klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
Alena Ondračková
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