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V lednu 2019 byla dokončena rekonstrukce
obřadní síně úřadu městyse

Děkujeme sponzorům 29. bálu městyse,
kterými jsou:
Hospůdka na hřišti
Josef a Radka Mládenkovi
firma Pamet
firma Husquarna
Alena a Milan Ondračkovi
Řeznictví Lubomír Hluchý
Petr Lošák
Firma Stihl
firma Agrosumak
myslivci
pedikúra Jarmila Stebelová
vinařství Langerová
TJ Lokomotiva

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.01.
19.01.
21.01.
21.01.

22.01.

23.01.
26.01.
28.01.

02.02.
04.02.

04.02.
04.02.
05.02.

06.02.

06.02.

Účast starosty na slavnostním otevření nové sportovní haly v Šenově
u Nového Jičína.
Výroční členská schůze zapsaného spolku Cyklokramo se konala
v Šenku u Plšků.
Schůze rady městyse.
Pracovní porada členů zastupitelstva městyse, zaměřená především
na rozpočet městyse na rok 2019 a žádosti o příspěvky z rozpočtu
od organizací a jednotlivců.
Představení
a
projednání
Koncepce
rozvoje
venkova
Moravskoslezského kraje na období let 2018 – 2023, materiál představili
na půdě Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s. na zámku
v Bartošovicích pracovníci moravskoslezského krajského úřadu.
Jednání výboru zapsaného spolku Místní akční skupina Regionu Poodří
na zámku v Bartošovicích.
Sportovním plesem v kulturním domě byla zahájena suchdolská plesová
sezóna 2019.
Na krajském úřadě Moravskoslezského kraje se konala pracovní
schůzka pro zástupce měst a obcí ke kotlíkovým dotacím, kde bylo
představeno 3. kolo kotlíkových dotací, které proběhne v letošním roce.
V domě kultury v Suchdole se konal ples TJ Vražné.
Jednání s cestmistrem Správy silnic Moravskoslezského kraje ve věci
požadavků správce komunikace k připravovanému parkovišti v centru
městyse u úřadu městyse a návaznosti na komunikaci III. třídy.
Schůze rady městyse.
Schůze finančního výboru zastupitelstva městyse k přípravě rozpočtu
na rok 2019.
Místní hasiči za účinné pomoci zaměstnanců městyse v dopoledních
hodinách pročistili úsek kanalizace pod potokem u obchodu Na Sýpce.
Ukázalo se, že kanalizace byla ucpaná tukem. Odpoledne hasiči tento
úsek kanalizace zkontrolovali a pročistili ještě jednou.
V sídle Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně proběhla
kontrola plnění povinností městyse jako zaměstnavatele za období
02/2016 – 12/2018, kontrolováno bylo plnění povinností týkajících se
nemocenského pojištění, důchodového pojištění, odvodů pojistného a
další povinnosti zaměstnavatele.
Se zástupci vlastníka objektu katolické fary konzultovány záměry
pro budoucí využití objektu a aktuální možnosti získání dotace

3

07.02.
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12.02.

14.02.
14.02.
15.02

na urychlení oprav této historické památky. Městys záměry vlastníka
podporuje, protože fara je jednou z nejvýznamnějších architektonických
památek na jeho území.
Na úřadě městyse proběhl audit plnění „Smlouvy o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů“ auditorem společnosti EKO-KOM.
Kontrolováno bylo období III. IV. Q 2017 a I., II. Q 2018.
Paletu každoročních společenských plesů domě kultury letos nově
doplnil Rybářský ples.
Projednání podmínek podání žádosti městyse o dotaci na rekonstrukci
školního hřiště v areálu základní školy, záměr připravilo vedení ZŠ.
Dokončena výměna svítidel na balkonech v domě kultury, kde bylo
původní osvětlení, pocházející ještě z dob uvedení domu kultury
do provozu, nahrazeno novým a jako zdroj světla byly použity žárovky
LED. Stará svítidla již byla po ukončení technické životnosti
bez možnosti opatřit náhradní díly.
Na krajském úřadě se konal seminář k problematice územního
plánování, určený pro starosty obcí.
V domě kultury se konala „Závěrečná taneční“ pro žáky ZŠ – absolventy
tanečního kurzu a jejich hosty.
Pracovní schůzka se zástupcem společnosti, odebírající k dalšímu
zpracování vylisovaný čistírenský kal ze suchdolské ČOV.

Rada městyse informuje
7. schůze RM 21.01.2019
 RM schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene s Moravskoslezským krajem, zastoupený Správou silnic
MSK, střediskem Nový Jičín, předmětem smlouvy je prodloužení vodovodu,
splaškové a dešťové kanalizace na části pozemku parc.č. 2276 v majetku
MSK, jedná se o přípravu stavby inženýrských sítí z ul. Komenského směrem
ke katolické faře, přes farní zahradu do lokality Záhumení – zástavba
rodinných domků.
 RM jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou projednala a schválila platový výměr řediteli příspěvkové
organizace v souladu s novým nařízením vlády č. 341/2017, o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách.
 RM schválila uzavření Smlouvy o hostování pouťových atrakcí
s provozovatelem, jedná se o provozování atrakcí v době konání Suchdolské
pouti a Dne městyse v roce 2019.
 RM schválila uzavření Smlouvy o pěstebních a těžebních pracích v lesích
v majetku městyse v roce 2019.
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RM schválila změnu provedení parkovací plochy u budovy ÚM a zadání
vypracování projektové dokumentace, jedná se o rozšíření parkoviště před a
za budovou ÚM.
RM projednala předložený program Dne městyse 2019.

8. schůze RM 04.02.2019
 RM projednala program 3. zasedání zastupitelstva městyse, které se koná
25.02.2019.
 RM schválila obřadní síň v budově ÚM jako místnost pro konání obřadů.
 RM se zabývala bytovou problematikou a schválila prodloužení nájemních
smluv nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu.
 RM schválila cenu za komerční hlášení místního rozhlasu, který je již
v provozu, a to ve výši 150,- Kč a pravidla hlášení s platností od 05.02.2019
takto:
- hlášení pouze v pracovní dny v 17°° hodin
- žadatelé o zveřejnění informace místním rozhlasem musí dodat text
hlášení nejpozději den předem, jinak není z technických a organizačních
důvodů zaručeno vyhlášení.
 RM schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů se
společností EKO-PF spol. s r.o. Hlincova Hora, jedná se o sběr a likvidaci
potravinářského oleje z domácností.
 RM souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, která je určena k úhradě oplocení
k ochraně lesních porostů před zvěří, kdy dotace činí 25.900,- Kč
 RM schválila uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o zajištění provozu sběrného
místa biologicky rozložitelného odpadu, dodatek se týká navýšení ceny za
odvod a likvidaci odpadu na výši 100,- Kč za nádobu a 550,- Kč za tunu
odpadu (ceny jsou bez DPH).
 Na společném jednání s Finančním výborem RM projednala návrh rozpočtu
městyse na rok 2019, který bude předmětem jednání ZM

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
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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

Místní rozhlas opět uveden do provozu
Po dlouhé odmlce, způsobené především rekonstrukcí budovy úřadu městyse,
ale i souhrou dalších objektivních provozních potíží, došlo s počátkem roku 2019
ke znovuobnovení vysílání místního rozhlasu.
Bylo nutno vyřešit několik technických komplikací, které vyústily mimo jiné
v nutnost zavést na Nové ulici další úsek bezdrátového rozhlasu (stávající úseky
na Kletném a v lokalitě nové zástavby na ulici Lidická zůstaly zachovány).
Rozhodli jsme se v maximální míře ponechat stávající „drátové“ rozvody, protože
přímé spojení vodičem je stále ještě nejspolehlivější varianta.
I když leckdo může mít názor na provozování místního rozhlasu v době internetu
a dalších informačních kanálů negativní, pro určitou část občanů jde stále o
cenný zdroj informací. Protože ale chápeme, že nepravidelné vysílání a zejména
vysílání v době, kdy mohou lidé spát např po noční směně, je svým způsobem
„otravné“, stanovila rada městyse pravidla pro hlášení místního rozhlasu, a to
následujícím způsobem:

pokud vyvstane potřeba hlásit, bude hlášení probíhat výhradně
v pracovní dny v 17.00 hod. (pouze jednou za den)

hlášení budou nahrávána a vysílána ze záznamu, proto zájemci o
vyhlášení budou muset dodat podklady den předem (při pozdějším
dodání nelze odvysílání zaručit)

úhrada za komerční hlášení byla navýšena ze 70,- na 150,- Kč za jednu
relaci
Pokud někdo nezachytí vysílání rozhlasu, může si ho stáhnout z webových
stránek městyse www.suchdol-nad-odrou.cz a poslechnout si ho na počítači
nebo mobilním telefonu.
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K dispozici zůstávají i další informační zdroje z úřadu městyse, a to tištěný
zpravodaj, distribuovaný každý měsíc zdarma do všech domácností trvale
bydlících obyvatel Suchdolu a Kletného, a dále SMS Infokanál, pomocí kterého
zasíláme zprávy všem, kteří projevili zájem a poskytli za tímto účelem městysi
své telefonní číslo.
Protože rozhlas nebyl dlouho provozován, není vyloučeno, že i přes kontrolu
hlásičů ze strany městyse se může vyskytnout závada. V takovém případě
poprosíme o zpětnou vazbu, abychom mohli učinit nápravu.
Richard Ehler, starosta

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
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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

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:
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo
poplatníka (je stejné jako v loňském roce a 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 !!!
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Sběr potravinářského oleje
Oznamujeme občanům, že od měsíce března bude zahájen sběr
potravinářského oleje. Pět nádob bude umístěno na těchto stanovištích:
1.
2.
3.
4.
5.

Za Nádražím u č.p. 226 (u bývalého učiliště)
Malá strana č.p. 19 (za nákupním střediskem)
Komenského č.p. 171 (nad parkem u DPS)
Komenského č.p. 140 (parkoviště naproti horního obchodu)
Kletné (autobusová zastávka)

Potravinářský olej a tuk vyhazujte do sběrné nádoby v uzavřených PET láhvích
(plastové láhve od nápojů). Vývoz nádob proběhne zpočátku podle naplněnosti,
později bude na základě zkušeností stanoven pravidelný režim.
Upozorňujeme, že do této nádoby nepatří olej
motorový!!!

V současné době připravujeme sběr
technických olejů. Máme objednáno pět
nádob, které jsou ve výrobě. Nádoby budou
rozmístěny vedle nádob na jedlé oleje,
budou vzájemně zřetelně odlišeny a
označeny. Nádoby rozmístíme, jakmile
budou dodány, o tomto kroku budeme
informovat.
Iva Hrabovská, místostarostka

Jedno přání a jedno poděkování jako přídavek k tématu
Byli bychom rádi, kdyby se rozmístění nádob na potravinářské oleje příznivě
projevilo na radikálním snížení poruch kanalizační stokové sítě a technického
zařízení přečerpávacích stanic a ČOV. Usazený tuk působí obrovské problémy,
které musí obsluha řešit, navíc k těmto situacím dochází hlavně v zimě, což už
tak nepříjemnou práci dále zhoršuje.

Tuky nepatří do výlevek, dřezů a záchodů, tuky patří do
určených sběrných nádob!
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Rád bych poděkoval touto cestou za rychlý a účinný zásah našim hasičům, kteří
v úterý 5. února v mrazivém dopoledni museli za asistence provozních
pracovníků městyse pročišťovat tukem ucpaný úsek kanalizace pod potokem u
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obchodu Na Sýpce a ještě tentýž den odpoledne místo znovu zkontrolovali a
dočistili. Jejich nasazení bylo skutečně příkladně obětavé.
Kdybych měl popisovat každý případ, kdy s nánosy tuků na plovácích čerpadel,
stěnách čerpacích jímek a dalším zařízení musí bojovat naši pracovníci
z technických služeb a z ČOV, nabobtnal by zpravodaj do rozměrů sebraných
spisů Aloise Jiráska. Přitom stačí tak málo. A jelikož je matkou moudrosti
opakování, znovu ještě jednou:

Tuky nepatří do výlevek, dřezů a záchodů, tuky patří do
určených sběrných nádob!
Richard Ehler, starosta

Počet obyvatel v roce 2018 - statistika
počet obyvatel v Suchdole nad Odrou k 31. 12. 2018

2 688 občanů

část obce Suchdol nad Odrou

2 504 občanů

část obce Kletné

184 občanů

muži

1 354

ženy

1 334

narozené děti

33

chlapci

14

děvčata

19

přistěhovaní

74

odstěhovaní

72

úmrtí

28
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Obřadní síň městyse znovu v provozu
V únoru byla znovu uvedena do provozu obřadní síň městyse. Těchto prostor se
původně neměla výrazně dotknout rekonstrukce budovy úřadu, ale ukázalo se
bohužel, že pokles základů, odhalený na počátku stavebních prací, se negativně
projevil v interiérech právě obřadní síně. Nezbývalo než po sanaci a zesílení
základů zvenčí přistoupit i k úpravám v interiéru, kde se pokles projevil především
popraskáním podlah a citelným náklonem jejich částí. Pokles o 6 – 8 cm na třech
metrech je hodnota, kterou skutečně člověk velmi nepříjemně vnímá.
Debatovali jsme o rozsahu rekonstrukce, zaznívaly názory, že je potřeba využít
zásahu k celkové změně charakteru interiérů, které odrážely dobu vzniku
v sedmdesátých letech. Nakonec bylo rozhodnuto co nejvíce prvků zachovat.
Každá doba něco přinesla a i interiéry v duchu „sorely“ získávají na hodnotě tím,
že s sebou nesou historickou informaci o době vzniku.
Rekonstrukce započala loni na podzim, protože bylo potřeba ještě před
zahájením vyčkat, jak se bude chovat stavební konstrukce, zda sanace základů
byla dostatečná a jak se projevuje dodatečné zatížení novou nástavbou. Za tímto
účelem byly na cca třiceti místech na původních prasklinách zhotoveny sádrové
terčíky a ty byly po dobu několika měsíců sledovány. Naštěstí ani jeden
nesignalizoval problém ani po roce od instalace.
Při rekonstrukci doznaly hlavní změny podlahy, které byly staticky zajištěny
sesvorkováním v prasklinách a srovnány do nivelety. Nepodařilo se zachránit
mramor z podlahy ve vestibulu, při vší snaze jej nezničit se ukázalo, že to není
možné. Byl proto nahrazen velkoformátovou dlažbou v odstínu, odkazujícím na
původní světlý mramor. V samotné síni byl položen nový koberec v zelené barvě,
která vychází z barevného řešení, zvoleného pro všechny interiéry budovy úřadu.
Další větší zásah zaznamenaly toalety, které byly také znovu obloženy
keramickými obklady. Zrenovovány byly podhledy, které byly lety zažloutlé, nyní
mají opět původní bílou barvu.
Z vestibulu zmizelo zrcadlo v prostoru, aby prostor lépe vyhověl jednomu ze
zamýšlených stabilních využití – okrskové volební místnosti.
Vyměněna byla také část svítidel – „bodovky“ nad obřadním stolem a ve
vestibulu. Ostatní svítidla včetně hlavního lustru zůstala zachována, jen zdroje
světla v naprosté většině z nich vyly nahrazeny moderními úspornými LED
žárovkami a trubicemi.
Původní zůstalo veškeré obložení stěn, interiérové dveře, obřadní stůl, křesílka,
vertikální žaluzie.
Rada městyse svým rozhodnutím opět po více než dvou letech stanovila obřadní
síň obřadním místem pro svatební obřady na půdě městyse. Byli bychom rádi,
kdyby obřadní síň nesloužila výhradně občanským obřadům, ale aby našla i další
využití, kupříkladu jako místo pro pořádání komorních koncertů a recitálů.
Richard Ehler, starosta
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci únoru oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Denerová Milada
Szelongová Anděla
Opršal Josef
Vašková Jaroslava
Andršová Zdena
Svobodová Jiřina
Tvarůžková Vlasta
Kleinová Milada
Rudolfová Svatava
Janíková Hana
Juras Jiří
Kuchyňková Ladislava
Štafová Jiřinka
Bardoň Petr

Býma Petr
Ježek Karel
Heger Petr
Ďurica Jaroslav
Rusňáková Marie
Červencová Marie
Meissel Jaroslav
Vala Jiří
Zikmund Václav
Prekrški Pavel
Reková Zdenka
Kocmich Eduard
Szelong Jiří
Műnsterová Marie

9. února uplynul rok, kdy nás opustil náš bratr
Milan Kocúrek
S bolestí v srdci, stále vzpomínáme,
bratr Mirek a sestra Eva.
Co to držíš v ruce? Vzpomínku.
Proč ji svíráš tak pevně?
To je to jediné, co mi zůstalo.
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V srdci svém ponesem nejhezčí vzpomínku
na bytost nejdražší, na naši maminku.
Dne 9. února 2019 by se dožila 100 let
naše maminka, babička a prababička
Anna Uhlířová
s láskou vzpomínají synové s rodinou.

Dne 24. 2. 2019 vzpomínáme 2. smutné výročí úmrtí
pana Josefa HOFRA.
S láskou stále vzpomíná manželka s celou rodinou.

Kulturní okénko
Kroužek keramiky
Přijďte si vyrobit jarní či velikonoční ozdoby do osení
nebo truhlíku s květinami. Začátečníkům poradíme,
půjčíme pomůcky na tvoření a dáme 1 kg hlíny.
S sebou si kromě 70,- Kč na zaplacení vstupného
nezapomeňte vzít dobrou náladu a chuť tvořit. Keramická dílna je otevřena
každou středu v ZŠ (vstup od nové tělocvičny) od 16-20:00 hod.
(v době jarních prázdnin zavřeno)
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Spolky a zájmové aktivity
Z činnosti spolku Western klub

POŠTOVNÍ STANICE PONY EXPRESSU V ČR
POST OFFICE č. 21 BUDE V ARELÁLU MALÁ SKÁLA, KLETNÉ
Evropský Pony Express prostřednictvím Western klubu tímto získává stálou
koňskou poštovní stanici Pony Expressu Post Office č. 21, mimochodem bude to
první stálá stanice v ČR. Pony Express, který má sídlo v Suchdole nad Odrou,
má za sebou velmi dlouhou historii. Od svého vzniku v roce 1984 prošlo Pony
Expressem desítky westernových jezdců ze Suchdolu nad Odrou a okolí a ze
skromného amatérského podniku se časem stala evropská záležitost – Evropský
Pony Express.
V roce 1984 přišla na svět idea Československého Pony Expressu – koňské
pošty po způsobu amerického západu – při jejímž zrodu a rozvoji hráli westernoví
nadšenci ze Suchdolu nad Odrou významnou roli. Po nultém ročníku v roce 1984
následovalo dalších 34 ročníků a každý přinesl něco nového, co původní
myšlenku dále rozvinulo. Doby, kdy se Suchdol nad Odrou střídal s Mníškem pod
Brdy jako start nebo cíl jízdy Československého Pony Expressu, jsou dávno pryč,
koňská pošta dnes spojuje několik evropských zemí a v Suchdolu nad Odrou v
části Kletné na Malé skále se dnes buduje stálá poštovní stanice Pony Expressu
Post Office č. 21, první a jediná v České republice. Post Office č. 21 je cílová a
zároveň i startovní poštovní stanicí Pony Expressu. Pony Express je vždy
významná událost, na kterou se každoročně přijdou podívat spousty milovníků
koní, událost s vůní pionýrských časů osídlování Ameriky a romantickou
atmosférou, která nastane každoročně na několik srpnových hodin na louce u
Kletenské přehrady. Lidé se zde baví stylovým programem za doprovodu country
muziky, jsou svědky slavnostního příjezdu jezdců Pony Expressu s poštou

20

v sedlových brašnách, její kontroly a doplnění novými zásilkami a předávky
novým jezdcům na trase jízdy Pony Expressu. Návštěvníci zde mohou na
poštovním úřadě odeslat poštu či získat otisk razítka poštovní stanice.
Jak bylo dříve řečeno, tato zprvu nenápadná akce se postupem let stala natolik
tradiční a známá pro veřejnost, že jako výraz poděkování ze strany Městyse
Suchdol nad Odrou vznikla v roce 2006 v místním muzeu celá expozice
věnovaná Pony Expressu, westernu, koním, a především jedné osobnosti, která
měla zásadní význam v tom, že v Suchdole nad Odrou došlo ke vzniku jízd Pony
Expressu a k velkému rozmachu westernového hnutí, které nakonec vyústilo
v současnosti i k založení Western klubu s jeho výraznými westernovými
aktivitami v Moravskoslezském regionu, Tímto člověkem byl Bohumil Kašpárek,
který byl známější mezi lidem westernovým i newesternovým jako Hospodář.
Na letošním, již 35. ročníku Pony Expressu, bude slavnostně otevřen na Malé
skále u Kletenské přehrady stálý poštovní úřad Pony Expressu, Post Office č. 21,
a mimo jiné zde zazní hymna Pony Expressu, která praví, že „Kdo na Západ chce
dopis psát, Pony Express musí znát“. Těšíme se na vaši návštěvu, slavnostní
otevření bude 23. srpna 2019 ve 13 hodin. (Zájemcům doporučujeme sledovat
aktuality na www.ponyexpress.cz).
za Western klub
Ludmila Tošovská

Házená - ročník 2018/2019
V ročníku 2018/2019 byla družstva z Moravskoslezského (10 oddílů),
Olomouckého (3 oddíly) a Zlínského kraje (2 oddíly) rozdělena do dvou
skupin.
Ve skupině I jsou oddíly SKH Polanka B, Sokol Trnávka, Házená Paskov, HC
Hlučín, Sokol Krmelín, Sokol Klimkovice, TJ TŽ
Ve skupině II jsou oddíly TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou, TJ Nový Jičín, SK
Droždín, TJ Sokol Horka nad Moravou, TJ Valašské Meziříčí, TJ Holešov B a TJ
Senice na Hané.
Na jaře 2019 budou dohrány zbylé zápasy ve skupinách I a II. O dalším
pokračování soutěžní sezóny 2018/2019 rozhodne STK MSKSH na základě
umístění oddílů ve skupinách.
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ROZLOSOVÁNÍ JARO 2019

MUŽI (SKUPINA II)

DATUM
31.3.

D

Neděle

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

7.4.

V

Neděle

SENICE n.H.

14.4.

D

Neděle

HOLEŠOV B

28.4.

D

Neděle

HORKA n.M.

5.5.
Neděle

V

14,30

10,15

14,30

14,30

17,00

NOVÝ JIČÍN

Bowlingová liga 2018/2019
Blíží se konec základní části bowlingové ligy. Začíná se krystalizovat tabulka
před play off, jak boj o první čtyři místa zaručující čtvrtfinále, tak dobrou pozici
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pro osmifinále. Uvidíme, komu zůstane boj o poslední místo, ještě to není
rozhodnuté.
Tabulka:
Poř.

Jméno týmu

Z

V

R

1.

20

15

3

2

116:44

971

884,40

33

2.

Snajpři z
Jersey
ČD Babka tým

20

12

6

2

102:58

965

858,95

30

3.

Metlaři

20

11

4

5

98:62

1014

849,45

26

4.

Phantom
strikers
Kiss team
Noráci
All in
Čtyři lišky
Hasiči
Hukovice
Házenkáři
Varioti
Rumcajsi
Manky
Senioři

20

11

3

6

98:62

964

874,75
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20
20
20
20
20

11
9
10
8
8

3
3
1
4
3

6
8
9
8
9

96:64
77:83
76:84
85:75
78:82

1013
905
884
876
938

877,10
802,65
806,40
793,20
815,70

25
21
21
20
19

20
20
20
20
20

8
6
4
4
2

2
2
3
2
3

10
12
13
14
15

72:88
68:92
60:100
52:108
42:118

881
927
918
899
846

806,90
818,90
781,30
785,40
777,35

18
14
11
10
7

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Skóre

P

Max.
nához

Prům.
nához

body

Nejlepší nához týmu:
1. Metlaři
1014 bodů
2. Kiss Team
1013 bodů
3. Kiss Team
990 bodů
Nejlepší nához jednotlivce:
1. Dobeš Josef
432 bodů ČD babka tým
2. Velík Jaroslav ml.
409 bodů Kiss Team
3. Machciník Vlado
396 bodů Snajpři z Jersey
Přijďte se podívat a povzbudit své známe, kamarády a přátele. Ať se daří hráčům,
ať si vylepší své nejlepší hody. Ať koule kutálí a kuželky létají vzduchem.
SPORTU ZDAR A BOWLINGU ZVLÁŠŤ!!!
Zbyněk Svoboda, spoluorganizátor a hráč bowlingové ligy
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Různé

Vážení spoluobčané,
máme před sebou konečné
výsledky Tříkrálové sbírky
za celou Charitu Odry a zase
jsme v úžasu nad štědrostí a
dobrotou Vás dárců, protože
celková částka činní937.506
Kč. To je o 65.169 Kč více
než v roce 2018.
Neskutečné! Nesmírně si
ceníme Vaší přízně a
podpory našeho charitního
díla. Pro Charitu Odry se z
celkové částky
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vrátí 65 % což je 609.378 Kč. Tuto
částku použijeme na zajištění
provozu a rozvoje našich služeb
směrem k Vám. Zároveň chceme na
tomto místě poděkovat všem, kteří
pomáhali s organizací Tříkrálové
sbírky v jednotlivých regionech nebo
v jednotlivých obcí. A taky všem
koledníkům, kteří bez ohledu na
počasí se vypravili dům od domu,
aby přinesli požehnání do každé
domácnosti a nabídli možnost
dobrého skutku ve formě finančního

daru. Rozmanité složení koledníků
nebránilo dobré náladěa odhodlanosti
koledovat od dopoledních hodin až do
večera. A odměna? Únava, ale k tomu
radostná tvář, jiskřící oči, pěkné
společenství, krásně a smysluplně prožitý
den i s malým občerstvením.
Vážení spoluobčané, ať jste na straně
dárců či koledníků, moc si Vás vážíme a
vyprošujeme Vám Boží požehnání, tak jak

Vám ho do Vašich domovů přinesli
tři králové.
S úctou a pokorou
Jiří Rosenstein, koordinátor
Tříkrálové sbírky pro charitu Odry
Bc. Petr Kučerka,
ředitel Charity Odry
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Přehledy dle místních částí a další informace o Tříkrálové sbírce naleznete
během února na webu: www.odry.charita.cz
Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65 % výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2019:
(tedy 65 % z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora sociální poradny
2. Podpora zdravotní ošetřovatelské služby
3. Rozšíření a obnova půjčovny kompenzačních pomůcek
4. Zakoupení automobilu pro sociální služby Charity Odry

Valašská rally znovu míří do Oderských vrchů

Valašské Meziříčí, 11. 02. 2019

Podařený návrat KOWAX Valašské rally ValMez do okolí Fulneku a Oder
bude mít v 38. ročníku prestižní valašské automobilové soutěže
pokračování. Během soboty 30. března se na tratích v podhůří Oderských
vrchů opět objeví kvalitní soutěžní pole, kterému bude dominovat
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mistrovská posádka Škody Motorsport a úřadující světoví šampióni WRC2
Jan Kopecký – Pavel Dresler.
Loni se startem rychlostní zkoušky na náměstí ve Fulneku soutěž otevírala, letos
už na stejném místě budou mít posádky za sebou úvodní diváckou
superspeciálku ValMez, která se uskuteční v pátek 29. března od 19:30 hodin.
RZ Fulnek (RZ 2, 5) pak odstartuje další část soutěže, společně s rychlostní
zkouškou Odry (RZ 3, 6) vyplní dvě sekce (třetím úsekem je RZ Lešná), které
soutěžící absolvují v průběhu soboty. A zatímco pořadatelský tým 38. KOWAX
Valašské rally ValMez 2019 nechal rychlostní zkoušku Fulnek bez jediné změny
(opět start v historickém centru), výrazně se promění oderský test.
„Nejenže pasáž nad Odrami pojedou posádky v opačném směru, zkouška
se hlavně výrazně natáhla. Letos se bude startovat už v pasáži pod obcí
Veselí. V obci čeká na posádky vymezený průjezd autobusovou točnou
a následně budou pokračovat zrádným sjezdem až na okraj Oder, kde se

napojí na technickou pasáž až do cíle zkoušky pod Dobešovem. Tím si tento
úsek nic nezadá s nejkrásnějšími vložkami v českém šampionátu,“ popsal
aktuální podobu fulnecko-oderské části závodu předseda organizačního výboru
Jaromír Tomaštík.
Další novinky 38. KOWAX Valašské rally ValMez se určitě podepíší
na konkurenci, která se sejde na valašských a lašských tratích. Soutěž opět
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otevře prestižní český šampionát, pozitivní zpráva mezinárodního pozorovatele
však Valašku katapultovala i do evropského seriálu European Rally Trophy (ERT)
- Central. Tento seriál, patřící pod mezinárodní automobilovou federaci FIA, lze
označit jako „druhou ligu“ evropského rallysportu a měl by přilákat na konci
března do okolí Valašského Meziřící a Kopřivnice startující z okolních zemí. A
dalším husarským kouskem je zařazení Valašské rally do slovenského
šampionátu v rally a v rally historických automobilů.

„Za tak krátkou dobu se podařilo vrátit naší soutěži prestiž a kvalitu. Věřím,
že se to odrazí i na větším zájmu fanoušků a hlavně místních obyvatel,“ těší
se šéf organizačního týmu.
Harmonogram 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019 obsahuje 14 rychlostních
zkoušek na sedmi úsecích. Celková délka rally je 560 kilometrů, z nichž 165
kilometrů má charakter měřených testů. Jak už jsme naznačili v úvodu, letošní
formát bude třídenní. Slavnostní start 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019
proběhne v pátek 29. března v 17 hodin, od 19:30 se posádky vydají vstříc prvním
ostrým kilometrům na RZ ValMez městská.
„To bude předzvěst nesmírně těžké a dlouhé sobotní etapy. S testy Fulnek,
Odry a Lešná. Právě poslední zkoušku považuji za tu, kde by se mohlo
rozhodovat. Třeba v druhém sobotním průjezdu za tmy. Dovětkem druhého
dne soutěže pak bude průjezd divácké zkoušky na polygonu
v Kopřivnici,“ uvedl Jaromír Tomaštík.
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V neděli 31. března bude soutěž pokračovat na Bystřičce, okruhovou zkouškou
Juřinka a dalšími dvěma průjezdy na zkušebním polygonu Tatry v Kopřivnici. Po
absolvování závěrečných šesti měřených testů budou nejúspěšnější posádky
kolem 15:20 hod. dekorovány na náměstí ve Valašském Meziříčí. Tyto slavnostní
chvíle doprovodí bohatý program, s vystoupením slovenské rockové skupiny
Horkýže Slíže.
„Vrátit Valašku do oblasti Oderska se podařilo díky pochopení, zájmu a
spolupráci s radnicemi ve Fulneku a v Odrách, jakož i s dalšími
organizacemi a institucemi zmíněného regionu. Ještě jednou jim za to patří
velké poděkování. Byla by proto nesmírná škoda, kdy naši společnou
snahu zmařila neukázněnost nezodpovědných jedinců. Žádám proto
všechny, kteří se vydají sledovat kteroukoliv rychlostní zkoušku, aby dbali
pokynů pořadatelů, důsledně respektovali všechna nařízení a doporučení a
uvědomili si, že rally sledují na vlastní nebezpečí,“ upozorňuje bývalý
úspěšný jezdec Jaromír Tomaštík.
Všechny nezbytné informace k organizaci a trati 38. KOWAX Valašské rally
ValMez
2018
najdou
zájemci
na
oficiálních
stránkách
rally
www.valasskarally.cz. Informace k soutěži je možné získat rovněž na
facebookovém profilu Valašská Rally Valmez.
Text: Tomáš Plachý, Dušan Póč
Foto: Tomáš Kaňa

Upozorňujeme, že rychlostní zkouška Fulnek v sobotu 30. 3.
povede opět přes Kletné a bude mít dopad na dopravní
obslužnost. Pořadatelé poskytnou předem obyvatelům
informace.
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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
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Kontaktní informace

Starosta

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
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz

556 770 101

Technické služby

Jiří Bělunek

737 864 644

Penzion Poodří + sauna

Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek
702 020 302
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269
Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Místostarostka

Hospodářsko správní úsek Czech POINT

Finanční odbor – vedoucí
Správa bytů a pokladna
Hlavní účetní
Matrika Czech POINT
Stavební úřad - vedoucí

Klub kultury

Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum
Knihovna

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
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Od pondělí do středy před pololetním vysvědčením se
žáci 2. až 5. ročníku zúčastnili minilyžáčku v Tošovicích.
Účast byla dobrovolná, zájem projevilo 50 žáků. Všichni
byli úžasní a udělali v lyžařském umění významný pokrok.
Jízda na vleku a obloučky z velké sjezdovky jsou již pro
všechny samozřejmostí. A navíc vyšlo počasí.
Všichni zažili opravdovou zimu i spoustu sluníčka.
Snad nám to podobně vyjde i za rok.
Bc. Marcela Macíčková
sekretariát školy

Minilyžáček

TANČÍM

TANČÍŠ

TANČÍME

Pro žáky 7. - 9. tříd se uskutečnil taneční kurz pod vedením
manželů Tumpachových z Hranic.
Po pěti týdnech potu a velké snahy přišel jejich "velký den".
14. února se sešli společně s rodiči, prarodiči, kamarády a třídními
učiteli v DKT v Suchdole nad Odrou.
V programu taneční kolony vystoupili naše "HVĚZDIČKY" z MŠ
pod vedením paní učitelky L. Mičkové a M. Hesskové.
Po zvolení MISS a LVA taneční kolony pokračovala volná zábava.
Děkuji všem za přípravu a hladký průběh taneční kolony, rodičům
za připravené občerstvení a za příjemně prožitý večer.
Ivana Kabeláčová

