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Králové slivovice, hruškovice a jabkovice letošního ročníku
koštování, které se konalo 5. dubna 2019 v DKT.
Po adí dalších umíst ných na následující stran .

KOŠTOVÁNÍ
Tradiční sout ž o nejlepší jabkovici, hruškovici a slivovici
prob hla 5. 4. 2019 od v DKT Suchdol nad Odrou
Král slivovice Josef Polášek
2. Josef Kamas
3. Pavel Adámek
4. Pavel Šíma
5. Zdenek Gajdoš
6.-7. Pavel Šrom a Miroslav Kozáček
8.-9. František Buksa a Josef Kočíb
10.-11. Miroslav Šatánek a Jan Gola
12. Václav Vrzala
13. Antonín Tomečka
Král hruškovice Milan Böhm
2. Simona Adámková
3. Pavel Šíma
4. Josef Kyselý
5. Ludvík Novotný
6. Ivan Brynecký
7. Miroslav Kozáček

Král jabkovice Václav Vrzala
2. Josef Kočíb
3. Jan K ištof
4.-5. Josef Kyselý a Pavel Šrom
6. Josef Polášek
7. Pavel Adámek
8. Milan Šrom
9. Miroslav Kozáček
10. Josef Menšík
11. Miroslav Šatánek

Ú ad m styse informuje
Kalendárium m styse
18.03.

19.03.

19.03.
20.03.
20.03.

21.03.
22.03.

22.03.
23.03.
25.03.
25.03.

25.03.

25.03.
25.03.

Pracovní sch zka se zástupcem vlastníka areálu sila, p edm tem
jednání byly obslužné komunikace, také v souvislosti s p ipravovanou
cyklostezkou.
Za účasti zájemc ze Suchdolu se konal seminá pro žadatele o dotaci
na výsadby d evin z programu OPŽP v rámci výzvy, vyhlášené MAS
Regionu Pood í.
Na ú ad m styse prob hlo obchodní jednání, týkající se nabídek LED
svítidel ve ejného osv tlení.
V odborné zahradnické firm
konzultován návrh ozelen ní
p ipravovaného parkovišt v centru m styse u ÚM.
Pracovní sch zka se starostkou Mankovic k problematice územn
plánovací dokumentace ve vztahu k reálné možnosti náhrady
železničního p ejezdu u sila nadjezdem.
Konzultace aktuálních projekt
a provozních záležitostí mezi
p edstaviteli m styse a editelem ZŠ a MŠ.
Zam stnanci m styse absolvovali pravidelné školení na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, požární ochrany a pro idiče
služebních vozidel.
V dom kultury se konalo p edstavení komedie Zde ka Podskalského
Liga proti nev e v podání divadla Ventyl.
V dom kultury uspo ádal Western klub tradiční Josefovský countrybál
za doprovodu country kapely Dallas z Lipníka nad Bečvou.
Ve Fulneku prob hlo jednání rady svazku a shromážd ní delegát
dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, jehož je m stys členem.
Ve Fulneku se konala informativní sch zka společnosti ASOMPO,
provozující skládku odpadu v Životicích u N. Jičína, na které byli
starostové m st a obcí obeznámeni s aktuálními informacemi v oblasti
nakládání s odpady, t íd ní a recyklace, energetického využití
a o podmínkách skládkování v nejbližších letech.
S p edsedou místních včela projednány možné pozemk ve vlastnictví
m styse pro výsadby d evin, vhodných pro včela e, v souvislosti
s dotační výzvou MAS Regionu Pood í.
Sch ze rady m styse.
Pracovní porada člen zastupitelstva m styse.
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26.03.
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26.03.
27.03.

27.03.
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30.03.

02.04.
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Na zámku v Bartošovicích prob hlo jednání valné hromady
dobrovolného svazku obcí Region Pood í.
V Ostrav se uskutečnilo krajské setkání Svazu m st a obcí ČR, kde
byli starostové mimo jiné seznámeni s aktualitami, souvisejícími
se správou a chodem obcí.
Na zámku v Bartošovicích prob hla valná hromada Místní akční skupiny
Regionu Pood í.
Na ú adu územního plánování v Odrách se uskutečnila za účasti
starost Suchdolu a Mankovic sch zka ke stanovení postupu, jak co
nejrychleji p ipravit územn plánovací dokumentaci, která by umožnila
stavbu nadjezdu p es železniční tra u sila.
Jednání s pracovníky Ostravské univerzity o ochran d evin v CHKO
Pood í, o vztahu CHKO Pood í k obcím a o vztahu občan k CHKO
Pood í. V návaznosti na toto jednání budou p ipraveny dotazníky pro
obyvatele, sloužící pro výzkumné účely univerzity – blíže článek v tomto
zpravodaji
S pracovníky Lesostaveb dohodnuta kompenzace za poškození
chodníku u památníku padlých, ke kterému došlo p i stavebních pracích
na koryt potoka.
V ob adní síni ú adu m styse se konala první akce po dokončení
rekonstrukce, touto akcí byl bakalá ský koncert p veckého sboru, který
ídila Kate ina Tyčová. Protože civilních ob ad je minimální množství,
prostory ob adní sín se nabízí k využití pro obdobné akce typu menších
koncert , recitál a podobných kulturních a společenských akcí.
Za velkého zájmu divák místních i z daleka se konala rychlostní
zkouška Valašské rally, která procházela Kletným a jejíž jedno
z nejzajímav jších diváckých míst bylo na odbočce sm r Poho .
Prob hla kontrola České inspekce životního prost edí na suchdolskou
čistírnu odpadních vod, kontrolován byl provoz a stav čistírny
a výústního objektu do Odry a také provozní dokumentace ČOV
a doklady o provedených odb rech a rozborech vzork vod a kal .
Kontrolou nebyly shledány nedostatky.
Pracovní sch zka s vedoucím odd lení územního plánování Odboru
územního plánování a stavebního
ádu krajského ú adu
Moravskoslezského kraje s cílem získat informace o možnostech, jak
urychlit proces začlen ní stavby nadjezdu nad tratí u sila do územn
plánovací dokumentace.
Na konci záruční doby, kterou zhotovitel poskytl na stavbu zateplení
budovy školy, se sešli zástupci školy jako provozovatele, m styse jako
investora a technického dozoru stavby k prohlídce díla. výsledkem byla
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poslední reklamace n kolika vad v záruční lh t , nutno íci, že se
jednalo jen o vady estetické, nikoli funkční.
V sídle společnosti zasedala dozorčí rada společnosti ASOMPO,
provozující skládku odpadu.
V dom kultury se konalo koštování pálenek aneb klání o krále
suchdolské jabkovice, hruškovice a slivovice. Vít zové postupují
do regionálního kola v Bartošovicích, kde se utkají s vít zi z jiných obcí
o titul celkového krále.
Společné jednání se starostou Jeseníku nad Odrou ve v ci nadjezdu
nad tratí u sila, které prob hlo na Odboru dopravy a chytrého regionu
krajského ú adu Moravskoslezského kraje.
Zástupce Historicko-vlastiv dné společnosti Moravian seznámil starostu
s projektovými zám ry spolku na r. 201ř.
Jednání v sídle projekční společnosti, která p ipravuje projekt dopln ní
cyklostezky Odra – Morava Dunaj v chyb jících úsecích v Pust jov ,
Hladkých Životicích a Suchdole nad Odrou, k dop esn ní trasy
a majetkoprávním požadavk m pro pot eby projektanta.
Ve Frenštát pod Radhošt m se uskutečnilo pracovní setkání hejtmana
Moravskoslezského kraje se zástupci m st a obci Novojičínska.
Projednání aktuálních právních záležitostí s právním zástupcem
m styse.
Na Kletném na míst samotném se konala sch zka zástupc m styse
a projektanta k požadavku na opravu kanalizačního potrubí.
P edstavitelé m styse p ijali pozvání na oslavu dne učitel
pro pracovníky suchdolské základní a mate ské školy.
V kulturním dom uspo ádali místní hasiči tradiční maškarák.
Na m stském ú ad ve Fulneku se konala sch zka zástupc fulnecké
svozové oblasti společnosti ASOMPO, kde byli zástupci obcí seznámeni
s podklady pro jednání valné hromady společnosti.
Konala se sch ze rady m styse.
Jednal finanční výbor zastupitelstva m styse, na programu bylo
rozpočtové opat ení a hospoda ení m styse p ed zasedáním
zastupitelstva, které prob hne 2ř. dubna v zasedací místnosti ú adu
m styse.
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Rada m styse informuje
11. sch ze RM 25.03.201ř
 RM schválila sm rnici pro poskytování dar
 RM schválila realizaci rekonstrukce baru v kulturním dom
 RM nechválila budoucímu zapsanému spolku NORÁCI sídlo na adrese
budovy ú adu Komenského 31Ř
 RM schválila realizaci solárn napájeného ve ejného osv tlení s ízeným
spínáním na od horního dvora č.p. 115 po místní část Kletné
 RM schválila uzav ení Dodatku č. 6 ke smlouv o výkonu funkce lesního
hospodá e, kterým se upravuje dohodnutá odm na za činnost lesního
hospodá e v roce 2019
 RM se zabývala finanční záležitostí základní školy, kdy na doporučení
právního zástupce souhlasila s vy azením nedobytné pohledávky
 RM projednala Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení m styse za rok
201Ř, kdy nebyly zjišt ny chyby a nedostatky
 RM schválila zve ejn ní zám ru prodeje části pozemku parc.č. 412/1 v k.ú.
Suchdol nad Odrou v majetku m styse za účelem stavby garáže
 RM schválila uzav ení Smlouvy o uzav ení budoucí darovací smlouvy
s Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Nový Jičín, jedná
se o část pozemku parc.č. 2276 v majetku MSK na stavbu parkovišt u
budovy ú adu m styse
 RM projednala návrh výpov di Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace
na chodníky v m stysi z d vodu nepln ní smlouvy a nereagování zhotovitele
na pokusy o kontakt s tím, že starosta projedná s právníkem podmínky
výpov di smlouvy
 RM schválila uzav ení P íkazní smlouvy na poskytnutí komplexních služeb,
jedná se o zpracování a podání žádosti o dotaci projektu Víceúčelové h išt
v areálu základní školy
 RM projednala žádost Společenství vlastník Suchdol nad Odrou o
spolufinancování opravy fasády domu č.p. 435, kdy došlo k poškození fasády
z d vodu požáru kontejneru na sm sný odpad a op t uložila starostovi
konzultaci s právníkem ve v ci žádosti s tím, že bude uplatn na
odpov dnostní pojistka m styse
 RM souhlasila s rekonstrukcí koupelny bezbariérovém pokoji v Penzionu
Pood í
 RM byla p eložena cena za opravu kanálu a celkovou opravu místní
komunikace na ulici Nová ulice u bytových dom za nákupním st ediskem,
kdy RM p ehodnotila z cenových d vod rozsah opravy a rozhodla o oprav
kanálu a části komunikace
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RM schválila uzav ení Smlouvy o budoucí smlouv kupní se společností ČEZ
Distribuce, p edm tem smlouvy je prodej pozemku parc.č. 147 v k.ú. Suchdol
nad Odrou v majetku m styse pro výstavbu nové trafostanice
RM projednala nabídku na odkoupení budovy bývalého zdravotního st ediska
do majetku m styse, kdy RM uložila starostovi jednat s prodávajícím o
podmínkách p evodu a o kupní cen a informovat ZM

12. sch ze RM 15.04.201ř
 RM projednala program 4. zasedání ZM, které se koná 2ř.04.201ř
 RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku m styse
nájemník m, kte í spl ují podmínky dalšího prodloužení nájmu
 RM schválila p id lení bytu v DPS o velikosti 3+1 dle seznam žadatel o
p id lení bytu s p ihlédnutím ke specifik m, plynoucím z umíst ní bytu v DPS
 RM projednala kritéria pro p ijímání d tí do MŠ a p erušení provozu školní
družiny o velikonočních prázdninách a p erušení provozu mate ské školy a
školní družiny v dob letních prázdnin
 RM schválila uzav ení Mandátní smlouvy na vykonávání technického dozoru
investora na stavb zateplení bytového domu č.p. 4řŘ v majetku m styse
 RM schválila po ízení nového kopírovacího stroje pro pot eby ú adu m styse,
když na p vodní cca 15 let starý nejsou k dispozici ovladače a p sobí
problémy p i tisku i technické problémy v IT síti ú adu
 RM schválila uzav ení Smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného
b emene a dohodu o umíst ní stavby se společností ČEZ Distribuce, jedná
se o za ízení distribuční soustavy na části pozemku parc. . 532/1 v k.ú.
Suchdol nad Odrou v majetku m styse
 RM schválila uzav ení Smlouvy o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení
v cného b emene s Moravskoslezským krajem, zastoupený Správou silnic
Nový Jičín, jedná se o výstavbu splaškové, deš ové kanalizace a sjezdu
umíst ných na části pozemku parc.č. 2275/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou
v majetku MSK v rámci stavby „Technická infrastruktura pro výstavbu RD
v lokalit Sokolovská v Suchdole n.O. – 1. etapa“
 RM schválila opravu kanalizace v místní části Kletné
 RM byla seznámena s informacemi skautského oddílu Suchdol nad Odrou ve
v ci stavu klubovny
 starosta informoval RM o jednání s právníkem ve v ci pozemk na výstavbu
RD v lokalit Záhumení – dopisy zaslány, o výpov di Smlouvy o dílo na
zpracování dokumentace na chodníky v m stysi – výpov
zaslána, o
provozu sauny, o p šin podél silnice na Kletnou a o železničním nadjezdu
v lokalit „u sila“
 RM společn s finančním výborem projednala čerpání rozpočtu m styse na
období 1. – 3. 201ř a p ipravila pro jednání ZM rozpočtové opat ení č. Z2
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Informace o provozu ú adu m styse, muzeí a knihovny
Ú ední hodiny ú adu m styse
Po, St 8:00–11:30 12:30–17:00
Út, Čt 8:00–11:30 12:30–14:00 po p edchozí dohod
Ú ední hodiny stavebního ú adu
Po, Út pracovišt Kunín
St, Čt pracovišt Suchdol nad Odrou
Jednání v út a čt je po p edchozí dohod , pracovníci nemusí
být p ítomni z d vodu pln ní úkol mimo budovu.
Návšt vní 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 Jasa ové
Telefon: 605 113 310; 724 389 269
Výp jční doba knihovny
Po
14:00–18:00
Čt
15:00–19:00
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Společenská kronika

Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečn gratuluje občan m,
kte í v m síci dubnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let p eje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Karolová Anežka
Jezerský Nikolaj
Tomášková Kv tuše
Štrbačková Blažena
Bartošíková Dagmar
Barto ová Marta
Benkeová Vincencia
Král Josef
Kucová Miroslava
Dostálová Karla
Marčišovský Jan
Juchelková Zdenka

Mrtvá Olga
Masnica Rudolf
Vala Josef
Kut j Stanislav
Červenec Viktor
Randis Ji í
Bašná Alžb ta
Valová Svetlina
Škrobal Pavel
epka Stanislav
Lubeník Radko
Kukolová Vlasta

Vítání občánk
Vážení rodiče,
komise Sboru pro občanské záležitosti m styse Suchdolu nad Odrou Vás zve se
svými novorozenci na slavnost Vítání občánk , která se uskuteční dne
18. 05. 2019 v ob adní síni Ú adu m styse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám
up esníme v pozvánce, p ihlášky posílejte nejpozd ji do 03. 05. 2019 na Ú ad
m styse Suchdol nad Odrou, Komenského 31Ř, do emailu kollerova@suchdolnad-odrou.cz Ěp ihláška umíst na rovn ž na www.suchdol-nad-odrou.cz) nebo
osobn na matriku Ěp. Kollerováě.
Iva Hrabovská,
místostarostka
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P ihláška na slavnostní Vítání občánk M styse Suchdol nad Odrou
Jméno a p íjmení dít te:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Doručovací adresa
Ěpokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevypl ovatě
Jméno a p íjmení matky:
Kontakt (telefon, email):
Ud luji tímto souhlas m stysi Suchdol nad Odrou: dle na ízení
Evropského parlamentu a Rady ĚEUě 2016/67ř Ědále jen ,,GDPR“ě
1.

se zpracováním osobních údaj mého dít te a svých, m stysem
Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského
31Ř, IČ: 002řŘ450 pro účely vítání občánk v rozsahu:
JMÉNO, P ÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO,
P ÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
**ANO

1.

**NE

se zve ejn ním fotografií z vítání občánk v Suchdolském
zpravodaji, se zápisem v kronice m styse Suchdol nad Odrou.
**ANO

**NE

Ě**nehodící se škrtn teě
Tento souhlas ud lují na dobu trvání právní subjektivity organizace.
Projev v le
Prohlašuji, že jsem pln porozum l/a výše uvedeným informacím a na
základ své pravé a svobodné v le svým podpisem jednoznačn ud luji
souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených
osobních údaj za shora uvedených podmínek.
Souhlas se zpracováním se týká osobních údaj , jejichž zpracování
nevyplývá z jiného zákonného d vodu.
V Suchdole nad Odrou dne:......................
Podpis zákonného zástupce:.....................................................
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Kulturní okénko
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Z činnosti naší školy a školky
Hv zdičky ve Strom života
Začátkem dubna se d ti z odd lení Hv zdiček zúčastnily edukačního
programu s hospicovou péčí a jarn velikonoční tématikou ve Strom
života v Novém Jičín .
Bc.Martina Hessková
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Spolky a zájmové aktivity
Fotbal muži - p íprava na jaro
Pro p íznivce suchdolské kopané je zde krátké shrnutí zimní p ípravy.
Po neúsp šné podzimní části sezóny jsme se rozhodli posílit mužstvo
o n jaké hráče. Rovn ž jsme intenzivn hledali trenéra.
Hráči
Podzimní část jsme začínali cca s 1ř hráči a dohrávali se 13 stabilními
hráči. N kte í skončili z d vodu up ednostn ní jiných sport Ěnap . floorballě,
n kte í zjistili, že v je to fyzicky náročný, kontaktní sport a musí se trénovat.
A n které to prý pouze nebaví.
V zimní p íprav op t začali trénovat 2 kmenoví hráči a 2 p išli na
hostování. V současné dob je nás 17 Ěpokud bychom se všichni sešli a to se
zatím nestaloě.
Trenér
Hned po konci podzimní části jsme začali oslovovat potenciální
trenéry. Bylo osloveno 5 trenér a žádný z nich nabídku nevzal. Už jsme byli
smí eni s tím, že tuto sezónu budeme muset dokončit tak, jak jsme začali.
Napadl nás však ješt jeden trenér a s tím jsme nakonec našli společnou eč.
Současným trenérem muž je suchdolský rodák Lud k Hanzlík.
Zápasy
V rámci p ípravy jsme odehráli n kolik p ípravných zápas na um lé
tráv v Bílovci, jeden v Novém Jičín a jeden v Kop ivnicí. V tšina zápas pro
nás skončila vít zn , i když je pravda, že soupe i byli pov tšinou z nižších
sout ží. Pouze s Kop ivnicí jsme prohráli.
Jarní část sezóny jsme pak začali v Sedlnicích, kde jsme vyhráli 3:2,
následoval zápas v Kunín , kde jsme neš astn prohráli 1:0 a poslední zatím
odehraný zápas byl doma proti Pust jovu, který jsme zvládli v pom ru 3:1.
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V současné dob se nacházíme na 10. míst Ěze 14ě se ztrátou 6-ti
bod na 5. místo. Všichni doufáme a p ejeme si, aby jarní část dopadla
výrazn lépe, než ta podzimní.
Více k tomu psát nebudu, kdo chcete, dojd te se podívat na zápasy
kluk na h išt .
Speciální pod kování
Za oddíl kopané bychom také cht li pod kovat:


firm Stavební firma Unistad spol. s r.o. – za zap jčení
nákladního vozu pro pot eby svozu železného odpadu, které
prob hlo na začátku b ezna



Ji ímu Szelongovi – který ídil tento nákladní v z



firm STAVO-Karel Černoch s.r.o. – za písek do pískovišt
pro d ti na h išti a za zap jčení bagru pro dopravu tohoto písku
na h išt



Lukáši Rekovi – který ídil tento bagr

P edseda oddílu kopané
Michal Žlebek
Valná hromada – oddíl kopané
Ve čtvrtek 11.4.201ř v 1Ř:30 prob hla na h išti valná hromada oddíl
kopané. I p es to, že jsme nechali do obecního rozhlasu dostatečn dop edu
n kolikrát vyhlásit, že se tato hromada bude konat, mnoho člen se
nedostavilo. Je vid t, že bohužel už ani ten fotbal a d ní okolo nikoho
nezajímá.
Jelikož se jednalo o volební valnou hromadu, byl zvolen nový výbor
oddílu kopané a osoby za oddíl kopané do výboru TJ.
Výbor oddílu kopané pro období 201ř až 2022:


Michal Žlebek – p edseda



Radek Tvar žek – 1. místop edseda



Michal Szabó – 2. místop edseda



Marcel Szabó – sekretá



Zdenka Reková – pokladní

Marek Nezmeškal a Jaromír Voda jsou p ípadní náhradníci.
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Osoby za oddíl kopané navržené do výboru TJ pro období 201ř
až 2022:


Michal Žlebek



Ond ej Dubec



Jakub Rek

Zoltán Szabó je p ípadným náhradníkem.
D kuji všem, co se dostavili, za účast.

Michal Žlebek
p edseda oddílu kopané

Turnaje mladší p ípravky 2018/2019
Hráči mladší p ípravky nehrají ješt sout žní zápasy, pouze p átelská utkání
nebo turnaje. Trénují spolu s mladší p ípravkou pod vedením trenér Mrliny
Marka, Baroše Aloise, Szelonga Ji ího a Klučky Jaroslava. Na zápasy je vozí
a na turnajích vedou rodiče, pat í jim pod kování. Na halových turnajích hrají
systémem 3+0 Ěbez branká eě a na menší branky.
V tomto období se zúčastnili čty kol zimní ligy a byli celkem úsp šní Ě14 V, 4 R,
14 Pě.
Skóre 141 : 143.

1. kolo zimní ligy v Bílovci 16.12.201Ř – sehráli Ř zápas
Suchdol – Nový Jičín
2:4
Suchdol – Bílovec B
Bílovec A
2:2
Libhoš
Sedlnice
4:6
P íbor
Kop ivnice
5:0
D rné
2. kolo zimní ligy v Bílovci 13.1.201ř – sehráli 7 zápas .
Suchdol – Kop ivnice
Ř:1
Suchdol – Bílovec B
Nový Jičín
6:3
Libhoš
Bílovec A
2 : 12
Sedlnice
D rné3 : 3
3. kolo zimní ligy v Bílovci 23.2.201ř – sehráli Ř zápas .
Suchdol – Nový Jičín A
3:2
Suchdol – Bílovec B
Bílovec A
5:4
Libhoš
Sedlnice
7:6
P íbor
Kop ivnice
10 : 5
D rné

ř:1
2:7
3:ř
6:3
3:4
2:7
3:5
7:3
5:7
2:1
3:6
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4. kolo zimní ligy v Odrách 17.3.201ř – sehráli ř zápas .
Suchdol – Nový Jičín B
ř:6
Suchdol – Bílovec B
Bílovec A
2:2
Libhoš
Sedlnice
1:3
P íbor
Kop ivnice
7:3
D rné
Nový Jičín A
6:2

3:6
4:4
2:ř
5:7

Sestava:
Buchta Samuel, Davidík Herbert, Grulich Lukáš, Jaroš Vojt ch, Kunčar Michal,
KunčarTomáš. Loch Radek, Macál Libor, Molnár Adam

Bowlingová liga 2018 - 2019
Poslední b eznový týden skončila základní část bowlingové ligy.
Po .

Jméno týmu

Z

V

R

1.

26

21

3

2

2.

Snajp i z
Jersey
ČD Babka tým

26

15

8

3.

Kiss Team

26

14

4.

Metla i

26

5.

Phantom
strikers
All in
Hasiči
Hukovice
Čty i lišky
Varioti
Házenká i
Noráci
Rumcajsi
Manky
Senio i

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

Skóre

Max.
náh
oz

Pr m.
nához

154:55

971

890,50

45

3

130:78

965

864,65

38

5

7

130:78

874,65

33

14

5

7

126:82

856,31

33

26

14

4

8

124:84

101
3
101
4
964

871,58

32

26
26

12
10

1
4

13
12

94:114
102:106

932
938

816,38
820,12

25
24

26
26
26
26
26
26
26

9
10
9
9
6
6
3

6
3
4
4
4
4
5

11
13
13
13
16
16
18

101:107
100:108
92:116
89:119
80:128
76:132
58:150

876
946
881
905
918
899
846

799,96
831,92
813,81
795,54
787,54
791,92
782,27

24
23
22
22
16
16
11

P

body

Do PLAY – OFF postoupilo 12 tým . O 13. – 14. místo se hrálo na dva vít zné
zápasy. Spodní část tabulky je už dohraná Ětedy ř. – 14. místoě:
9. Rumcajsi
10. Noráci
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11. Čty i lišky
12. Hasiči Hukovice
13. Manky
14. Senio i
P íští m síc vyjdou ostatní výsledky a dozvíte se, kdo vyhrál IV. Ročník
Bowlingové ligy.
Sportu zdar s bowlingu obzvláš . A koule se kutálejí a kuželky padají!!!
Zbyn k Svoboda, spoluorganizátor a hráč bowlingové ligy

Ze spolkové činnosti western klubu

23. 3. 2019 - Josefovský
country bál
Ahoj kamarádi a p íznivci
Western klubu a jeho akcí.
Do
kulturního
domu
v Suchdole nad Odrou se
23. 3. op t po roce scházeli
kamarádi a známí ze
širokého okolí, s kloboukem
i bez klobouku. Úderem
dvacáté hodiny jsme p ivítali
spolu s moderátorem Lukim
napln ný sál a Josefovský
country bál byl zahájen. K poslechu i tanci nám tentokrát hrála country kapela
Dallas z Lipníku nad Bečvou Ěvít z pátečního bloku lo ského Ř. ročníku
Suchdolského country festuě, která se st ídala s bohatým kulturním a sout žním
programem. P edstavila se nám taneční skupina Bernartický Klondajk, prob hla
nádherná p ehlídka dobového prádla v podání tanečník z Bernartic, líbila se
nám westernová show s lasy Josefa Pelce, bičová show Jirky Bláhy a vrhačská
show Dušana ,,Mac Gyvera" Dvo áka. Vrcholem večera pak byla oh ová show
Dušana a Kláry ,,Miss Catalyny" Strakové. Zásluhu na tom, že jsme se tak dob e
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bavili, mají i naši sponzo i, kte í nám pomohli s programem a bohatou tombolou.
Výt žek tomboly bude v nován na WESTERNOVÝ D TSKÝ DEN, který se
uskuteční
v
sobotu
15. 6. 201ř od 14 hodin na Malé skále-Kletné, na ceny X. ročníku d tské výtvarné
sout že Western a Kon očima d tí a na vybavení Saloonu na Malé skále.
D kujeme za p íze
všem
účastník m
letošního Country bálu,
d kujeme všem, kte í
se aktivn
zapojili
do
p ípravy
a realizace této akce,
d kujeme
našim
sponzor m. A jak jinak,
t šíme se na vaši účast
na
našich
dalších
letošních akcích, které
prob hnou
v areálu Malá skálaKletné.
Sezonu
zahajujeme
tradiční
Jarní
vyjíž kou
20. 4. 2019, na kterou
vás srdečn
zveme.
Naše další akce a jejich
termíny
m žete
sledovat na:

www.westernklub.cz
nebo na facebooku.
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KO SKÁ POŠTA PONY EXPRESS
UČAROVALA MNOHA SRDCÍM
Letos se pojede již 35. jízda Pony Expressu,
do jehož historie se nesmazateln zapsal
Suchdol nad Odrou.
Pro 1 jízdu čs. Pony Expressu byla zvolena trasa Mníšek pod Brdy-Suchdol nad
Odrou v celkové délce 3ř7 km, která byla rozd lena na dvacet úsek po 20 km.
Dne 13. zá í 1řŘ5 p evzal prvý jezdec vak se symbolickou poštou a ve 4 hodiny
ráno vyjel. Po celé trase si p ipravení jezdci tuto brašnu p edávali z ruky do ruky,
bez ohledu na denní či noční dobu. Jezdci a jezdkyn , organizáto i i aktivní
p íznivci, se stali členy mezinárodního sdružení Westerners International.
V souvislosti s Pony Expressem se vyslovuje jméno Bohumil Kašpárek, mezi
kamarády nazýván Milin.
13. kv tna by mu bylo
ř3 let. Rodák ze
Vsetína,
kde
jako
chlapec získal první
zkušenosti a vztah ke
koním. V roce 1945 se
s rodiči p est hoval do
Suchdolu nad Odrou,
vojenskou
službu
absolvoval u jezdectva
v Olomouci. V civilu si
za ídil
povoznictví
a veškerý volný čas
v noval koním.
Do historie se zapsala
účast Československého
Pony
Expressu
v Americe u p íležitosti
130.
výročí
Pony
Expressu. Ve výprav
tehdy byli mj. jezdci
Bohumil Kašpárek, Jan
Valchá a Josef Pelc,
všichni
z
Moravy.
Ř. června 1řř0 vyrazili ze
Sacramenta
na
tra
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dlouhou 200 mil. Štafetová jízda pokračovala p es státy Nevada, Utah, Wyoming,
Colorado, Nebrasca a Kansas až do St. Joseph v Missouri. Záv rečný čestný
dojezd 17. června sv ili práv Milinovi. Když stál v cíli, plakal. „Nestydím se za
to. Splnil se mi životní sen“, vzpomínal s dojetím. Československý Pony Express
a p edevším jeho p ímí účastníci, kte í projeli část autentické trasy historické
štafetové pošty ve Spojených státech, dosáhli velkého obdivu a uznání.
Takového, že guvernér státu Nevada Robert Miller vydal proklamaci, podle níž
budou tamní obyvatelé slavit vždy 2. červen jako Den československého Pony
Expressu.
Letos jedeme již 35. jízdu jako Evropský Pony Express a celková délka
nap íč Evropou je cca 3000 km, jede se 3Ř1 hodin, vyst ídá se 3ř6 jezdc
a p epravíme cca 1000 dopisnic.

R zné
Projekt otev ené chrámy -

pozvání pro všechny Suchdoláky

Už druhý rok jsme zapojeni do tohoto projektu.
Od 1. kv tna do 31. íjna je kostel otev en vždy o sobotách a ned lích pro
ve ejnost, a to vždy od 14 do 1Ř hodin.
Každý, kdo p ijde do kostela, si jej má možnost prohlédnout individuáln , anebo
s pr vodcem. Zhlédne vnit ní prostory, spodní
patro, nebo ochoz (kruchtu), a to i s možností
výstupu na v ž.
Minulý rok jsme byli pot šení účastí, která nás
p ekvapila, byla pr m rn jeden člov k za
hodinu, v tšinou to byli turisté nebo ti, kdo
Suchdolem projížd li na kole. Jsme rádi, že se
p išlo podívat i n kolik suchdolských občan ,
a tímto zveme i vás ostatní.

20

21

22

23

Pomozte nám zlepšit ochranu strom v Pood í!
Letošním rokem odstartoval p tiletý projekt Life Osmoderma, který má za úkol
p isp t na území CHKO Pood í a v jeho okolí k ochran starých strom , tzv.
veterán , na které je vázána ada zvlášt chrán ných druh . Projekt společn
realizují Arnika, ČSOP Studénka a Ostravská univerzita, a to ve spolupráci se
Správou CHKO Pood í, obcemi, zem d lci a místními spolky
a obyvateli. Cílem projektu je jednak zlepšení zdravotního stavu t chto strom
pomocí jejich šetrných o ez Ěo ezy vrb, odstran ní jmelí z lip, zmlazení porost
atp.ě, ale také výsadba n kolika tisíc nových strom podél cest, vodních tok
a hrází. V rámci výsadeb se bude jednat o duby či topoly odolné v či jmelí a podél
vodních tok budou vysázeny vrby jako zdroj d eva a proutí. Plánuje se také
výsadba ovocných strom , obzvlášt pak starých krajových odr d jabloní,
švestek či hrušní. Abychom lépe poznali, jak místní obyvatelé vnímají problémy
a pot eby Pood í a jeho ochranu v rámci chrán né krajinné oblasti, rádi bychom
Vás požádali o vypln ní p iloženého anonymního dotazníku, který nám pom že
pochopit, jaký je Váš vztah k CHKO Pood í, čeho si ceníte a co Vám naopak vadí.
Váš názor je pro nás velmi d ležitý. Vypln ní dotazníku zabere max. 10 minut.
Dotazník m žete vyplnit bu ručn a odevzdat jej na obecním ú adu, p ípadn
http://bit.do/dotaznikpoodri
Bližší informace
elektronicky na adrese
k dotazníkovému šet ení rád poskytne PhDr. P emysl Mácha, Ph.D., email:
premysl.macha@osu.cz, Ostravská univerzita. D kujeme!

„Volající vnuci…“
V letošním roce jsme jen do první poloviny b ezna zaznamenali v regionu 16
skutk podvod spáchaných na seniorech. Nejčast jší legendou jsou op t
volající „VNUCI.“ Ob ti peníze v tšinou nevydaly Ěv 15 p ípadechě. Nejčast ji byly
tyto skutky spáchány na Karvinsku a Opavsku, dva p ípady prov ujeme na
Novojičínsku a Bruntálsku, jeden na Opavsku.
Moravskoslezští policisté jen v pátek 15. 3. 201ř začali prov ovat t i
oznámení senior , které m li telefonicky kontaktovat v rozmezí čty hodin
odpoledne 15. 3. 201ř jejich „vnuci.“ Alespo takto se p i komunikaci volající
p edstavili. Zp sob spáchání činu byl obdobný. Úvodní oslovení „ahoj babi/d do“
brzy vyst ídala vst ícná komunikace, v jejím pr b hu v tšinou seniorky oslovily
volajícího k estním jménem jejich vnuka, načež volající souhlasil a uvedené
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jméno p i telefonátu užíval. Následn volající „p íbuzný“ požadoval p jčku
nemalé finanční částky v rozsahu set tisíc korun. Všichni „vnuci“ kontaktovali
ob ti prost ednictvím pevných linek. Oslovené seniorky a senior zareagovali
správn , požadavky volajících nereflektovali a následn byla učin na
oznámení policist m.
V sobotu 16. 3. 201ř jsme zahájili prov ování dalšího p ípadu, kdy senior
v Karviné bohužel desítky tisíc zcela neznámému člov ku p edal.
O p edm tných pokusech o vylákání pen z senior jsme opakovan informovali.
Vzhledem ke znovu zaznamenaným pokus m a četnosti p ípad je na míst
opakování základních doporučení senior m pro tyto kritické situace. Také díky
osv t v tšina senior finance neznámým nevydá.
Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se p edstaví jako Váš p íbuzný a
požaduje p jčení pen z (z jakéhokoliv d vodu – nap íklad sd luje, že se stal
účastníkem dopravní nehody, má r zné problémy – pot ebuje finance na
právníka…), požadavek neakceptujte a zásadn
peníze nep edávejte
neznámým lidem.
Situaci nejprve ov te zp tným telefonátem u svých blízkých, zda skutečn volal
člen rodiny a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající
„p íbuzný“ tvrdil, že nem že dorazit a že peníze nutn pot ebuje, proto posílá
jiného člov ka, peníze neznámému člov ku nep edávejte. Neznámé osoby
nepoušt jte do svých p íbytk (by Vás kontaktují s jakoukoliv záminkou).
P edm tnou událost sd lte policist m na lince 15Ř.
Znovu svým blízkým – senior m – p ipome te, jak se chovat v popsané chvíli,
nereflektovat jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na finance, by se
volající p edstaví jako p íbuzný (vnuk, syn…) a sd luje rozličné d vody, proč
peníze urgentn (nyní, hned…) pot ebuje. Zmi te, že volající mohou tvrdit
rozličné d vody, proč nemohou za seniorem dorazit sami a proč posílají jiného
člov ka. Dopl te, aby zásadn do obydlí nepoušt li neznámé osoby.
K tématu již zve ejn ná statistická data:
V lo ském roce jsme v regionu prov ovali 56 trestných čin podvod
spáchaných na seniorech. Nejčast ji užili pachatelé práv legendy „VNUK“ a to
celkem v 25 p ípadech Ěpeníze vydali senio i „jen“ ve t ech p ípadech, škoda na
majetku p esáhla 500 000 koruně. Pokud by senio i vydali peníze ve všech 25
p ípadech, škoda by p esáhla 2 290 000 korun.
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Informovanost senior :
Moravskoslezští policisté pokračují v preventivních a informačních aktivitách.
Realizujeme r zné besedy pro seniory, stejn jako v lo ském roce je p ed námi
tradiční týden čtení senior m, který začne 11. dubna 201ř.
V pr b hu besed
využíváme
publikaci
moravskoslezské
policie
Černá
kronika aneb ze
soudních
síní,
která
obsahuje
p íb hy
nejčast jších
trestných
čin
páchaných
na
seniorech. Záv r
p íb hu
vždy
náleží radám senior m. Publikace je dostupná ve všech moravskoslezských
knihovnách.
Kniha
samoz ejm obsahuje
také
povídku
O
vnucích.
„Dobrý
den.
Paní
Anežka Vlídná? Posílá
m Váš vnuk Jarda,“
ozvalo se z domácího
telefonu
v
dom
s
pečovatelskou
službou,
kde
paní
Anežka už n jakou
dobu bydlela.
„Áaach, Jaroušek si na m vzpomn l,“ zaradovala se. Jaroušek byl její milovaný
vnuk. Jediný, kterého m la a který za ní občas p išel i do jejího nového
domova…..
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisa
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Výuka n mčiny
Ve st edu 10. dubna jsme dvacátou lekcí ukončili zimní semestr výuky
n mčiny. Ob tav pravideln každou st edu dojížd l pan And lín Kvapil ze
Studénky. Procvičovali jsme p edevším nejpodstatn jší části gramatiky. Slovní
zásobu jsme rozši ovali tvorbou nových slov p edponami.
V letním období se budeme scházet jen jednou v m síci. Snahou je udržet v
pam ti to, co jsme se naučili, čili jen opakovat. P íští setkání je 2ř.5.201ř 16:15.
Podmínkou je znalost alespo prvních p ti lekcí učebnice Der die das. Pokud se
n kdo chce p idat, napiš na níže uvedenou adresu.
Tento kurs byl organizován p es Eckertovu knihovnu – Eckert bibliothek. Ta
se snaží zvrátit fakt, že jazyk, kterým se v Suchdole p ed rokem 1ř45 b žn
hovo ilo v místních domácnostech i všude na polích, dnes v Suchdole n.O. tém
nikdo nezná. Je to dost velký paradox, že tento jazyk, který se n kolik staletí
používal na zdejších ú adech, jsou jím psány veškeré písemnosti d ležité pro
studium d jin m styse Suchdolu, se poda ilo vymýtit s takovou d sledností.
Málokdo dokáže p ečíst nalezený starý dopis, rozluštit název staré knihy,
reklamní leták místní továrny, staré noviny, vlastiv dné časopisy. Proto vše končí
mezi odpadem i ty nejvzácn jší kousky, které n jakou náhodou p ežily poválečné
období odporu k n mčin .
V posledních letech se však zvedá zájem o d jiny, p estává platit, že d jiny
Suchdolu začínají až rokem 1ř45, s oblibou se zakládají sbírky starých pohlednic,
to ale jen proto, že lidé jsou schopni „číst jen obrázky“. V posledních letech je v
oblib genealogie, nauka o rodopisu. Shledávají se rodné a oddací listy, adresy
p íbuzných v N mecku, pátrá se po p edcích a jejich životních osudech. Klub
p átel Suchdolu již nezvládá odpovídat na všechny žádosti o tyto služby.
Protože zem koruny české leží na k ižovatce Evropy, není rodiny, do níž by
se nep iženil n kdo jiné národnosti než jen české. Eckertova knihovna je knihovní
fond, tematicky zam en na minulost N mecké evangelické církve a n mecké
obyvatelstvo v ČSR. Byl darován a p evezen do Suchdolu n. O. v r. 2014 z
N mecka a z ízena z n j knihovna v evangelickém kostele. Patrn jediná toho
druhu v ČR. Zájemc m je p ístupna ve dnech, kdy je kostel zp ístupn n v
souvislosti s krajskou akcí otev ené chrámy, dva dny v týdnu, v sobotu a ned li.
Pro potomky rodák , kte í p ijíždí z r zných zemí Evropy, je zde z ízeno
Kontaktní místo, kde na základ zápisu do knihy návšt v zde zanechávají
informace o sob i o tom, které rodiny cht jí kontaktovat, vym nit si s nimi
informace.
daniel.rican@seznam.cz
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Noc kostel

Dne 24. kv tna 201ř se v rámci mezinárodní akce Noc kostel zp ístupní
prostory kostela Nejsv t jší Trojice v Suchdole nad Odrou. Večerní
atmosféra nabídne možnost setkat se s k es anským prost edím cestou hudby,
um ní či duchovního zážitku.
PROGRAM
18.00 – 18.30
ONDRÁŠEK - koncert
Vystoupení p veckého souboru pod vedením
Josefa Zajíčka
18.45 – 19.15
Sakrální stavby ostravsko-opavské diecéze
Prezentace sakrálních staveb ostravsko-opavské
diecéze hledáčkem fotografa Pavla Zuchnického
19.30 – 20.30
„To nejlepší z pokladnice české a sv tové hudby“
Ukázky z d l B. Martin , L. Janáčka, A. Dvo áka, B.
Smetany, C. Francka, A. L. Webbera, W. A. Mozarta,
E. Griega
Účinkují posluchači p vecké t ídy Mgr. Josefa
Fryščáka p i Lidové konzervato i a Múzické škole
Ostrava
Zp v: Kate ina Firleyová, Lenka Hniličková a Zbyn k
Neuwirth
Klavírní doprovod: Kate ina Šmídová
Pr vodní slovo: Mgr. Josef Fryščák
20.30 – 21.00
Chvíle k ztišení a zamyšlení
21.00 - 22.00
Adorace
V pr b hu akce Noci kostel možnost zhlédnout výstavu fotografií Pavla
Zuchnického s názvem " Paz y bien" (Pokoj a dobro) z misií v Paraguay.
P ij te prožít tyto chvíle s námi.
T šíme se na Vás!
ímskokatolická farnost
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Inzerce
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Kroniky m styse Suchdol nad Odrou
webové stránky m styse www.suchdol-nad-odrou.cz,
byly rozší eny o další zajímavou rubriku, a tou je odkaz na webové
stránky Státního okresního archivu. Kroniky, p edané m stysem
k archivaci, p evedl archiv do elektronické podoby a tím je zp ístupnil
široké ve ejnosti. Odkaz najdete na úvodní stránce našich webových
stránek v rubrice aktuality nebo občan. Další kroniky budou archivu
p edány v následujícím archivačním ízení.

http

suchdol nad odrou c obcan suchdol kronik

Kontaktní informace

Starosta
Místostarostka

Hospodá sko správní úsek Czech POINT

Finanční odbor – vedoucí
Správa byt a pokladna
Hlavní účetní
Matrika Czech POINT
Stavební ú ad - vedoucí

Klub kultury
Technické služby
Penzion Pood í
Čistírna odpadních vod
D m 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. Kate ina 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
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz 724 389 270
737 864 644
Ji í B lunek
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 Jasa ová
724 389 269
V ra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Suchdolský zpravodaj, m síčník, vydává Ú ad m styse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450, tel. 556 770 101,
mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz, evid. č. MK ČR E 10193,
místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné. Redakční rada: Richard Ehler, Iva Hrabovská, Kate ina Kollerová,
č. 4/2019 vydáno 24. dubna 2019 nákladem 1100 výtisk . Za autorská práva k použitým materiál m zodpovídají
p isp vatelé. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzáv rka p íštího vydání: 15. 5. 2019

