Suchdolský
zpravodaj
7/2019

Rozloučení s absolventy 9. třídy
základní školní docházky 2010 -2019
28.6.2019 se zástupci školy a městyse v obřadní síni

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
Suchdolská pouť
MAS – seminář pro žadatele o dotaci – účast v souvislosti s žádostí
o dotaci na muzeum městyse
18.06. Servis sirén v městysi
18.06. Oznámení o přidělení dotace na „Víceúčelové hřiště“ v areálu ZŠ, z této
dotace bude rekonstruováno asfaltové hřiště a běžecká dráha
s doskočištěm.
20.06. Stavba nového velkoplošného stanu v majetku městyse v centru
městyse na akci cyklistický závod - Memoriál A. Dohnala. Stan
po prvním použití, kdy byl postaven pro veřejnost na Dnech českého
zemědělství v Agrosumaku v rámci zaškolení obsluhy, byl poprvé
postaven pracovníky městyse.
20.06. V tělocvičně mateřské školy se konalo slavnostní rozloučení
s předškoláky, kteří se po prázdninách do prvních tříd ZŠ
22.06. 12. ročník cyklistického závodu „Memoriál Aloise Dohnala“, letos s velice
úspěšnou premiérou cyklisticky zaměřeného programu pro děti. Blíže
v rubrice Spolky
23.06. Koncert dětského pěveckého sboru Skřivánek ke Dni hudby, který se
uskutečnil v evangelickém kostele
24.06. 5. zasedání zastupitelstva městyse
25.06. Účast zástupce městyse na semináři Vodovody a kanalizace, který se
konal na Krajském úřadě v Ostravě a seznamoval obce coby
provozovatele vodovodů a kanalizací s aktuální legislativou v této
oblasti.
25.06. Účast zástupce městyse na jednání Valné hromady Regionu Poodří
v Bartošovicích
27.06. Pracovní jednání zástupců městyse s ředitelem Základní školy
28.06. V obřadní síni se konalo za účasti představitelů městyse a vedení školy
slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky naší základní školy
01.07. Předání zrekonstruovaného Centrálního kříže na hřbitově na Kletném
03.07. MAS RP – konzultace k dotaci na muzeum městyse.
05.-06..07. IX. ročník Countryfestu na Malé skále v areálu přehrady na Kletném,
věhlas festivalu se šíří po celé republice i na Slovensku jak
mezi návštěvníky, tak mezi kapelami. Blíže v samostatném článku.
16.06.
17.06.
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10.07.
12.07.

15.07.

Podána žádost o dotaci na geologickou expozici a rekonstrukci WC
pro veřejnost v muzeu městyse.
Po inzerci na serveru Bazoš byla prodána zájemci s nejvyšší podanou
nabídkou nepojízdná služební Fabia z r. 2003, jejíž stav po nehodě
vyhodnotila pojišťovna jako totální škodu.
Schůze rady městyse.

Rada městyse informuje
17. schůze RM 24.06.2019






RM projednala finanční záležitosti školy týkající se oslav 100 let českého
školství v Suchdole nad Odrou a povolila výjimku nejvyššího počtu žáků
v VI. třídě základní školy pro školní rok 2019/2020
RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu a provozování
vodního díla se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,
předmětem dodatku je rozšiřování provozování o stavby vodovodů
RM schválila záměr financování překladu k německé kroniky, kapitoly
školství, tento překlad bude využit v rámci oslav 100 let školství v Suchdole
nad Odrou

18. schůze RM 01.07.2019


RM se sešla k mimořádnému projednání finančních záležitostí příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, a to úhrada
faktur v rámci projektu PROvýuku

19. schůze RM 15.07.2019
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RM projednala finanční záležitosti příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Suchdol nad Odrou v rámci rozpočtového opatření rady
městyse č. R7
RM neschválila převod nepotřebného a vyřazeného majetku školy do majetku
městyse, majetek byl vyřazen v souvislosti s rekonstrukcí školy
RM schválila uzavření Příkazní smlouvy se společností QUANTUM CZ
Ostrava k zajištění průběhu výběrového řízení na výběr pro dodavatele
stavbu „Viceúčelové hřiště“ v areálu základní školy
RM schválila rozpočtové opatření rady č. R8 na dofinancování ztrátového
provozu sauny



RM schválila uzavření smlouvy na zajištění programu na akci Den městyse
2019, jedná se o koncert kapely Veselá bída

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 24.6.2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
2019. 5. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 4. a 5. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) dokumenty
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-5/2019
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-5/2019
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-5/2019
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2019
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
d) žádost Města Nový Jičín, IČ 00298212 z 29. 4.2019, o poskytnutí dotace
z rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou ve výši 50.000,- Kč na financování
sociálních služeb v rámci obce s rozšířenou působností Nový Jičín
e) Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 10.6.2019
f) sdělení propočtu fiskálního pravidla pro ÚSC k 31.12.2018
g) informaci SŽDC o zahájení přípravy stavby „Náhrada přejezdu P6496 v km
231, 244 trati Polom - Suchdol nad Odrou“. Bude soutěžen zhotovitel Záměru
projektu a Doprovodné dokumentace. Součástí zadání je i zpracování
podkladů pro změnu územního plánu.
2019. 5. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Dohnala a Bc. Kateřinu Melicharovou
a zapisovatelkou Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.
2019. 5. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 5. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
24.6.2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opatření č. Z6 takto:
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Příjmy
+
Financování
+
Celkové zdroje ve výši +

405.92 tis. Kč
573,05 tis. Kč
978,97 tis. Kč

tj. 54.805,13 tis. Kč
tj.
28,44 tis. Kč
tj. 54.833,57 tis. Kč

Běžné výdaje
+
978,97 tis. Kč
tj. 42.629,18 tis. Kč
Kapitálové výdaje
+
0,00 tis. Kč
tj. 12.204,39 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši +
978,97 tis. Kč
tj. 54.833,57 tis. Kč
v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z6/2019 z 24. 6.2019“
c) v rámci rozpočtového opatření Z6 a dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí neinvestičních transferů (dotací a darů), a to
takto:
Městu Nový Jičín, IČ 00298212, dotaci ve výši 50.000,- Kč a znění
veřejnoprávní smlouvy na realizaci „Zajištění základní sítě sociálních služeb
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín
d) celoroční hospodaření městyse Suchdol nad Odrou za rok 2018 bez výhrad
v rozsahu předloženého materiálu „Závěrečný účet“
e) Účetní závěrku městyse Suchdol nad Odrou sestavenou k 31.12.2018
f) úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/36 na pozemku
parc.č. 1911/3 v k.ú. Suchdol nad Odrou, a to za kupní cenu 1.100 Kč
g) bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/36 na pozemku
parc.č. 17/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou (místní komunikace)
h) bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/36 na pozemku
parc.č. 97/2, 97/3 a 98/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou (zahrada u ZŠ)
i) uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě mezi Městysem Suchdol nad Odrou
a (anonymizováno), jejímž předmětem byla parc.č. 1916/64 v k.ú. Suchdol
nad Odrou a zahájení stavby na něm. Obsahem Dodatku č. 1 bude změna
bodu V., čl. 2., kde se lhůta pro splnění závazku vybudovat obvodové zdivo
od základové konstrukce do výšky 1,5 m, prodlužuje do 31.12.2020. Ostatní
ujednání včetně sankcí a dalšího postupu v případě nesplnění závazku
zůstanou beze změny.
j) uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě mezi Městysem Suchdol nad Odrou
a (anonymizováno) , jejímž předmětem byla parc.č. 1916/65 v k.ú. Suchdol
nad Odrou a zahájení stavby na něm. Obsahem Dodatku č. 1 bude změna
bodu V., čl. 2., kde se lhůta pro splnění závazku vybudovat obvodové zdivo
od základové konstrukce do výšky 1,5 m, prodlužuje do 31.12.2020. Ostatní
ujednání včetně sankcí a dalšího postupu v případě nesplnění závazku
zůstanou beze změny.
k) uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě mezi Městysem Suchdol nad Odrou
a (anonymizováno), jejímž předmětem byla parc.č. 2223/86 v k.ú. Suchdol
nad Odrou a zahájení stavby na něm. Obsahem Dodatku č. 1 bude změna
bodu X., kde se lhůta pro splnění závazku vybudovat obvodové zdivo
od základové konstrukce do výšky 1,5 m, prodlužuje do 31.12.2020. Ostatní
ujednání včetně sankcí a dalšího postupu v případě nesplnění závazku
zůstanou beze změny.
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l)

záměr odkoupení budovy č.p. 471 na parc.č. 168 a parc.č. 164/2 v k.ú.
Suchdol nad Odrou a pověřuje starostu provedením kroků, směřujících
k přípravě kupní smlouvy. Jedná se o budovu bývalého zdravotního střediska

2019. 5. 4. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Usnesení č. 2018.2.3.g.) ze dne 12.12.2019 kterým bylo schváleno
prodloužení zahájení stavby RD na parc.č. 1916/64 v k.ú. Suchdol nad Odrou
o dva roky, navýšení smluvní pokuty a uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní
smlouvě mezi Městysem Suchdol nad Odrou a (anonymizováno).
2019. 5. 5. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) starostovi městyse vypracovat návrh způsobu prodeje pozemků
b) připravit ve spolupráci s právním zástupcem vypracování dodatku
ke smlouvám na prodej pozemků dle bodu 2019.5.3. i) – k)
2019. 5. 6. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 2019.5.3.c)

Pohled na městys z ptačí perspektivy
Na webových stránkách městyse Suchdol nad Odrou je k zhlédnutí
video našeho městyse natočené z ptačí perspektivy. Najdete ho v sekci
multimédia – videa - http://www.suchdol-nad-odrou.cz/fotogaleriesuchdol/videa a také v aktualitách http://www.suchdol-nad-odrou.cz/
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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

Uzavření železničního přejezdu – „Jičínka“
Upozorňujeme
občany,
že
v
období
od 21. 08. 2019 do 30. 08. 2019 bude z důvodu
opravy železničního přejezdu v Suchdole
nad Odrou na železniční trati Suchdol nad Odrou
– Nový Jičín tento železniční přejezd uzavřen.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci červenci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kubešová Bohuslava
Melnarová Anna
Vojvodíková Marie
Spál Cyril
Holčák Josef
Mikulcová Anna
Žitník Zdeněk
Matoušková Jaroslava
Dohnalová Anna
Menšík Josef
Soviarová Marie
Vrzala Václav

Pagáčová Jiřina
Kalíšková Marta
Brázdová Věra
Korčák Aleš
Šimková Božena
Volek Josef
Uhlíř Miroslav
Ježková Anna
Gulán Miroslav
Říčan Stanislav
Minářová Františka
Kutějová Ludmila

Kdo v srdci žije, ten neumírá. Dne 23. srpna 2019
vzpomeneme 6. smutné výročí náhlého úmrtí našeho
drahého tatínka, syna, bratra
pana Vladimíra Kováře.
Dne 29. srpna by se dožil 53 let. S láskou a úctou
vzpomínají syn Slávek, rodiče, sestry Renáta a Lidka
s rodinami, Pavla s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 12.08.2019 vzpomeneme páté smutné výročí,
co nás navždy opustila naše maminka a babička
Helena Košutová
S láskou vzpomínáme.

9

Z činnosti naší školy a školky
Informace z mateřské školy
Informativní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ bude
ve středu 28. 8. 2019 od 15.30 do 16.30 hodin ve třídě SLUNÍČKA nebo
KUŘÁTKA (viz. seznam dětí) Těší se na Vás paní učitelky 

.
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Spolky a zájmové aktivity
Memoriál Aloise Dohnala 2019
Cyklistický klub Suchdol n. O. spolu s Městysem Suchdol n. O. uspořádal dne
22.6.2019 již 12. ročník Memoriálu Aloise Dohnala. Letošní ročník se skládal
s tradičních závodů dospělých, který se jel jako mistrovský závod SPAC, závodu
juniorských Baby SPAC a dětského závodu pro veřejnost. Hlavního závodu
ve všech kategoriích se zúčastnilo celkem 138 závodníků. Celkovým vítězem se
stal Jakub Bittner (Team Forman Cinelli), který tento velmi obtížný závod vyhrál
ve velice kvalitním čase 2:17:45 hod., což odpovídá průměrné rychlosti 36,5
km/h.
Letos poprvé jsme zařadili náš závod i do pohárů pro mladé začínající cyklisty
a to Baby SPACa Krajský pohár mládeže, tito mladí cyklisté končili svůj závod
u rozhledny na Veselí a zúčastnilo se jej 38 dětí, kdy přijeli děti i ze Slovenska
a byla to druhá největší účast v sezóně.
Po odjetí a vyhlášení hlavních závodů se v centru městyse odehrály dětské
závody, které jsme letos uspořádali poprvé pro děti z městyse a okolí. Tyto
závody si vzal na starosti Ing. Radek Melichar, za což mu patří dík. Těchto závodů
se zúčastnilo celkem 57 dětí v kategoriích od nejmenších na odrážedlech až
po děti ročníku 2005. Počet přihlášených dětí vzhledem k tomu, že se jednalo
o první ročník, nás mile překvapil. Speciálně závod pro nejmenší byl z diváckého
pohledu velmi zajímavý. Proto věříme, že se všem tento závod líbil a příští rok se
děti sejdou ještě v hojnějším počtu.
Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu našemu Městysi Suchdol n. O.
a hlavně všem, kteří se podíleli na pořádání závodu jak z organizačního hlediska,
tak zajištěním zdravotní služby a v neposlední řadě zabezpečením křižovatek.
Ing. Tomáš Dohnal (ředitel závodu)
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Dětské závody Memoriál A. Dohnala
Suchdol nad Odrou – 22.06.2019
Kategorie Benjamínci (ročník 2015 a mladší)
Pořadí

St.číslo

1.

13

2.

Jméno

Přijmení

Narození

Alex

Kramoliš

Martin
Lukáš

Melichar
Molnár

Antonín
Pavel

Tymrák
Skalka

2016

Tamara
Adam
Adélka
Rozárka
Sabina

Šimsová
Surovec
Konečná
Petrová
Britviková

2016

2015

3

2016

3.

40

2015

4.

22

5.

56

6.

31

7.
8.
9.
10.

29
35
17
4

11.

52

Karolína

Kubánková

2015

12.

57
53

Seibertová
Dorazilová

2017

13.

Karolína
Klárka

14.

2

Nela

Hrachovcová

2017

15.

43

Kateřina

Sojková

2017

2016

2017
2015
2016
2016

2016

Oddíl (Bydliště)
Cyklokramo
Suchdol nad
Odrou
Cyklokramo
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Mankovice
Suchdol nad
Odrou
Vsetín
Kateřinice
Beskyd Team
Fulnek
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Jeseník
Forman Cinelli
Nový Jičín
Suchdol nad
Odrou

Kategorie Předžáčci - KLUCI (ročník 2013-14)
Pořadí
1.
2.

St.číslo
39
36

Jméno
Adam
Matěj

Přijmení
Molnár
Konečný

Narození
2013
2013

3.

27

Jakub

Nébl

2014

4.

28

Ondřej

Nébl

2014

5.

42

Štěpán

Sojka

6.

51

Vojta

Štencl

2014

7.

32

Jan

Šimsa

2013

2014

Oddíl (Bydliště)
Kateřinice
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
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Kategorie Předžáčci - HOLKY (ročník 2013-14)
Pořadí
1.
2.

St.číslo
54
16

Jméno
Sabina
Štěpánka

Přijmení
Šubová
Petrová

Narození
2013
2014

3.

19

Karolína

Marková

2013

4.

23
1

Tymráková
Timofieieva

2014

5.

Lada
Kateřina

6.

50

Eliška

Dorazilová

2013

2014

Oddíl (Bydliště)
Starý Jičín
Beskyd Team
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Jeseník nad
Odrou

Kategorie Malí žáčci - KLUCI (ročník 2011-12)
Pořadí

St.číslo

Jméno

Přijmení

1.

11

2.
3.
4.

15
6
14

Tomáš
Tadeáš
Filip
Dominik

Melichar
Petr
Kocun
Černý

5.

44

Jakub

Pobořil

Narození
2011
2012
2012
2011
2012

Oddíl (Bydliště)
Suchdol nad
Odrou
Beskyd Team
Fulnek
Spartans Vyškov
Suchdol nad
Odrou

Kategorie Malí žáčci - HOLKY (ročník 2011-12)
Pořadí

St.číslo

Jméno

Přijmení

Narození

1.

30

Ella

Surovcová

2012

2.

38

Veronika

Jahodová

2011

3.

45

Karolína

Malaníková

2011

4.

46

Natálie

Glogarová

2012

5.

47
25

Terezie
Terezie

Glogarová
Jeřábková

2012

6.

14

2012

Oddíl (Bydliště)
SK Edie Team
Vsetín
Forman Cinelli
Nový Jičín
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Nový Jičín

Kategorie Mladší žáci - KLUCI (ročník 2008-10)
Pořadí

St.číslo

Jméno

Přijmení

Narození

1.

26

Matej

Riška

2009

2.

10
Max

Kramoliš

21

Tomáš

Marek

5.

12
8

Filip
Jakub

Kramoliš
Matuškovič

6.

18

Jakub

Kleiber

3.

2009
2009

4.
2009
2009
2010

Oddíl (Bydliště)
Teplička nad
Váhom
Cyklokramo
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Cyklokramo
Suchdol nad
Odrou
Kletné
Suchdol nad
Odrou

Kategorie Mladší žáci - HOLKY (ročník 2008-10)
Pořadí
1.
2.

St.číslo
9
37

3.

41

4.

20

5.

48

6.

49

7.

24

Jméno
Adéla
Tereza

Přijmení
Galušková
Jahodová

Narození
2008
2009

Sabina

Malaníková

2008

Adriana

Marková

2008

Zuzka

Štenclová

2009

Helena

Dorazilová

2010

Stella

Kalíšková

2009

Oddíl (Bydliště)
Kolokroužek Zlín
Šenov
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou
Jeseník nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou

Kategorie Starší žáci - KLUCI (ročník 2005-07)
Pořadí
1.
2.

St.číslo
7
55

3.

33

4.

34

Jméno
Jan
Štepán

Přijmení
Matuškovič
Šuba

Narození
2006
2007

Jakub

Sámel

2006

Jakub

Kožák

2007

Oddíl (Bydliště)
Kletné
Starý Jičín
Suchdol nad
Odrou
Suchdol nad
Odrou

Kategorie Starší žáci - HOLKY (ročník 2005-07)
Pořadí
1.

St.číslo
5

Jméno
Karolína

Přijmení
Britviková

Narození
2006

Oddíl (Bydliště)
Fulnek
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9. Suchdolský country fest
Je to tak, 9. ročník Country festu je za námi. A tak se podíváme, co přinesl
nového. Jistě znáte areál Malé skály na Kletném, který se postupem času stále
více mění podle představ Western klubu v zázemí milovníků westernových akcí
v krásné přírodě a je vyhledávaným místem pro posezení s kamarády i rodin
s dětmi ve stylovém prostředí Malé skály s westernovým Saloonem. Jednou
z nejznámějších a největších každoročních akcí Western klubu je Suchdolský
country fest, pro představu, tento rok zde vystoupilo v pátečním a sobotním
programu 19 kapel a 2 písničkáři. A co tedy bylo letos nového? Country fest se
definitivně přemístil z parkoviště do uzavřeného zátiší Malé skály, do příjemného
prostředí pod skalním masivem a do stínu stromů. No, přiznám se, že tak to být
nemělo, měli jsme obavy umístit Country fest do prostředí, které podle našich
představ ještě nebylo zcela připraveno na tak velkou akci, ale jak se říká, člověk
míní a okolnosti mění. Z mnoha důvodů, mezi které hlavně patřila velká vedra,
horší akustika v otevřeném prostoru, problematické řešení elektroinstalace a „co
kdyby vydatně zapršelo a country fest by se změnil v bahno fest“? No váhali jsme
hodně, ale nakonec zobáčky vah převážil náš skvělý zvukař Jirka Macíček, který
tak silně toužil pracovat ne v pečáku na silnici parkoviště, ale ve stínu stromů, že
jsme nakonec šli do toho. Dnes už rád konstatuji, že nelitujeme, protože přes
drobné problémy všechno nad očekávání klaplo. Nerovný terén při stavbě
velkého stanu skvěle zvládli pracovníci technických služeb městyse Suchdol nad
Odrou, také díky výbornému stanu, který je ve vlastnictví městyse a co je důležité,
má vysouvací nohy. Pódium pro účinkující postavili šikovní členové Western
klubu pod taktovkou Miloše Laciny alias Bidláka a tak dvě nejdůležitější součásti
areálu byly stavebně za námi. Nemusím vám líčit, co všechno představuje
zabezpečení tak velké akce, kterou ve dvou dnech navštívilo odhadem 1000
návštěvníků, je toho mnoho a tak se omezím jen na velké poděkování všem, kteří
se na přípravě a průběhu akce podíleli. Byli to hlavně členové a přátelé Western
klubu a patří jim obrovský dík, že se Suchdolský country fest tak skvěle vydařil.
Máme velké ohlasy s díky za skvělou akci a nezapomenutelné zážitky.
I doprovodný program byl zajímavý, pracoval zde umělecký kovář Luděk
z Pohoře, prodávaly se cínové šperky od Renaty z Bruntálu, byla otevřena Post
Office Pony Expressu a obchůdky s westernovým zbožím. Ještě se musím vrátit
k tomu nejdůležitějšímu, kdo vlastně zvítězil a získal krásné plakety Country festu
z dílny Tomáše Hanáka podle návrhu Vladimíra Morčinka. Vítězem pátečního
bloku sedmi skvělých kapel se stala country kapela Druhá náhoda.
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V sobotním poledním bloku zvítězila kapela Tak určitě! - acoustic music,

v odpoledním bloku obhájily loňské vítězství Bo!Bosorky

18

a ve večerním bloku zvítězila kapela Funny Beans ze Slovenska - country,
swing, new grass.
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Oba dny nás programem provázela osvědčená dvojice Richard s Lidkou,
přeborník Richard si přitom stihl zahrát i se dvěma kapelami. Každý den se
po skončení programu samozřejmě jamovalo do ranních hodin, klobouk dolů,
jakou ti hudebníci mají výdrž. Foto z celé dvoudenní akce najdete na facebooku
Suchdolský country fest, nebo na westernklub.rajce.idnes.cz. Na závěr
samozřejmě patří dík realizačnímu týmu Western klubu pod vedením Lidky
Tošovské a Marty Matulové, který tento ročník tak skvěle zvládl.
Tak to je vše, dík i za krásné počasí, skvěle naladěné diváky a hudebníky, kteří
si pochvalovali „domácí prostředí“ na Malé skále, loučím se s vámi a těším se
za rok na setkání na jubilejním 10. ročníku Suchdolského country festu
3.- 4.7.2020. No a nezapomeňte, že letos ještě zažijete Westernové závody, jízdu
Pony Expressu, Guláš fest a Hubertovu jízdu.
Za Western klub fotograf Jarek

Různé
ADRA hledá v Novém Jičíně dobrovolníky pro nový
projekt k nezletilým dětem
Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně navštěvují osamělé seniory v domácnostech,
v Domově Duha, lidi s mentálním postižením v Chráněném bydlení Domova
NaNovo, připravují program pro pozůstalé děti v Klubu Stromeček a nově se
budou moci věnovat také dětem ze znevýhodněného prostředí.
Děti, se kterými bude dobrovolník trávit čas hrou, povídáním, sportováním, výlety
nebo přípravou do školy, budou vybírat sociální pracovníci Sociálně právní
ochrany dětí Městského úřadu Nový Jičín a Sociálně aktivizační služby.
Převážně to budu děti, jejich rodiče se rozcházejí a oni se s tím musejí vypořádat,
děti, jejichž rodiče neplní svou rodičovskou funkci a své děti zanedbávají, či děti,
které jsou v péči jiných osob než rodičů.
Máte-li chuť někomu nezištně pomáhat, máte-li čas například 1 hodinu týdně, jste
starší 18 let a chcete poznat nové zkušenosti a nové lidi, ozvěte se nám.
Vysvětlíme vám, co dobrovolnictví obnáší, proškolíme vás pro dobrovolnou
činnost a seznámíme se vším, co s návštěvami dětí bude souviset.
Irena Blablová, ADRA
739 320 717, irena.blablova@adra.cz
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Mobilní hospic Strom života je nestátní nezisková
organizace, která poskytuje specializovanou
paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům,
pomoc v péči osobám blízkým, pomoc pozůstalým.
Lidsky: jsme podanou rukou těm, kteří se rozhodnou
zůstat se svým nejbližším do poslední chvíle ve
známém domácím prostředí, mezi věcmi, které nás celý život obklopují a provází.
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Vypít poslední doušek z oblíbeného hrnku, vydechnout ve vlastní posteli, ve
svých peřinách. Držet se za ruku a mluvit beze slov.
Každý náš pacient píše příběh, někdy delší, někdy jen opravdu krátký, trvající jen
pár dnů. Tady je jeden z nich, vypovídá o naší práci mnohem více, než po sdělení
obecných informací a statistických dat.
Do péče jsme přijali mladou čtyřicetiletou ženu s nádorem v břišní dutině, měla
toho jen málo před sebou. Ale nakonec jsme s ní a její rodinou prožili 8 měsíců
statečného boje a posléze i klidného smíření s odchodem z tohoto světa.
Měla jedenáctiletou dceru, úžasnou, chytrou holku, která stále věřila, že se
maminka uzdraví, a proto nechápala, proč s ní už nechce nic plánovat, proč s ní
mluví čím dál míň. Téměř každý den za ní jezdil Petr – naše skvělá zdravotní
sestra, který viděl trápení malé holky i rodičů a nejlepší kamarádky, kteří spolu
s ním příkladně, s láskou a nadějí, pečovali. Bylo nutné, aby do rodiny vstoupily
i holky z poradny, aby s mladou paní a všemi kolem ní vyřešily všechny věci,
které nastanou. Petr u postele pacientky trávil hodiny a hodiny, převyprávěla mu
celý svůj příběh, byli si neuvěřitelně blízcí. Pravidelně jí aplikoval léky proti
bolesti, když se její stav zhoršoval, respektoval i alternativní metody, pro které se
rozhodla po poradě s naší lékařkou, ke které měla bezmeznou důvěru.
Samozřejmě došlo k očekávanému okamžiku, holčička se s maminkou rozloučila
sama a potom všichni seděli u lůžka, objímali se a vzpomínali na všechno krásné.
Po třech hodinách vydechla naposledy, v klidu, bez bolesti, doma mezi svými
nejbližšími.
Tuto naši pomoc, která je naší prací, můžeme poskytovat i díky Vám, kteří nás
podporujete a tím společně s námi pomáháte. Děkujeme.
V závěru tohoto článku chceme upřímně poděkovat za podporu, která se nám
dostává z Vaší strany, velmi si toho vážíme a upřímně děkujeme. Díky Vaší
podpoře můžeme naplňovat naše poslání. Děkujeme.
Číslo účtu pro zasílání darů: 3925391369/0800
Jsme Mobilní hospic Strom života a jsme připraveni pomoci i Vám. V případě
potřeby: volejte 553 038 016, informace hledejte: www.zivotastrom.cz

Počasí prvního pololetí roku 2019
První pololetí roku 2019 mělo průměrnou teplotu 8,1°C, tedy o 1,6°C více,
než normál za období 1979 -2013. Podnormální hodnotu měl měsíc květen, který
měl průměrnou teplotu 11,4°C (-2,2°C pod normálem). Teplotně normální byly
měsíce leden a duben, únor byl silně nadnormální. Mimořádně nadnormální byl
měsíc červen, teplotní odchylka činila +4,2°C. To je tak moc, že byl překročen
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dosavadní červnový rekord z roku 2003. Tehdy byl červnový průměr 19,2°C, letos
to bylo 20,8°C.
Nejnižší teplota tohoto pololetí -13,0°C byla naměřena 5. února, nejvyšší
teplotu měl 30. červen a to 33,4°C. První letní den jsme měli 25. dubna, první
tropický den pak až 10. června.
Po dubnových dvou letních dnech se v květnu žádný nevyskytl, avšak
v červnu jsme měli hned 26 letních dnů s maximální teplotou 25°C nebo vyšší.
Dosavadní rekord z roku 2003 činil 20 letních dnů.
Srážkový úhrn prvního pololetí činil 254,7 mm, což je 84 % normálu. Měsíce
leden – duben byly přitom srážkově normální. Měsíc květen byl dokonce
srážkově nadnormální. Napršelo 105,4 mm, což je 147 % normální hodnoty pro
tento měsíc. Mimořádně podnormální červen, kdy napadlo pouhých 10,4 mm
(11 %), však rychle zvrátil doposud příznivě se vyvíjející vláhovou situaci.
Červnové srážky tak byly znovu rekordní a dosud mimořádně suchý a teplý
červen roku 2003, kdy napršelo 16,9 mm, odsunuly na druhé místo.
Ke konci pololetí klesla hladina řeky Odry v Odrách opět pod hranici sucha.
Tuto hranici určuje výška vodní hladiny, která přísluší tzv. 355dennímu průtoku,
tedy průtoku, který je statisticky překračován po 355 dní kalendářního roku.
Pouze 10 dnů v roce by pak měl průtok vody v korytě být nižší. V posledních
letech však tohoto průtoku Odra nedosáhne prakticky od konce jara až
do podzimu.
V červnu se vyskytly pouze tři zamračené dny. I v těch však svítilo alespoň
chvíli slunce. Jako zamračený je klasifikován každý den, kdy množství oblačnosti
přesáhne 80 % a nejvíce zamračený den v červnu dosáhl hodnoty 84 %. Přitom
0 % znamená jasnou oblohu bez jediného mráčku a 100 % naopak zcela
zataženou oblohu. Jako všechna ostatní měření se i pozorování oblačnosti
provádí třikrát denně a výsledná hodnota je denním průměrem. Červnová
oblačnost dosáhla hodnoty 49 %, což je vůbec nejnižší hodnota od roku 2002,
kdy oblačnost v Suchdole systematicky sleduji. Dá se tedy říct, že jsme prožili
nejslunečnější červen nejméně za 18 let.
Vítr foukal nejsilněji v noci na 11. března, v nárazech asi 20 m/s a v městysi
vyvrátil několik stromů i s kořeny – např. u mateřské školy, nebo na mostě
přes Odru na silnici do Kunína.
Bouřkové jevy se vyskytly ve 12 dnech, nejvíce v červnu, kdy bouřilo v osmi
dnech. Kromě jedné bouřky se ale jednalo o vzdálené bouřky, které Suchdolsko
obcházely snad ze všech světových stran. Pouze při ranní bouřce 7. června se
vyskytly i významnější srážky.
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Začátek roku sliboval být relativně bohatý na sněhovou pokrývku. V lednu
ležel sníh celkem 16 dnů, v únoru 8 dnů, čímž ovšem 10. února sezona skončila.
To je opět nový rekord, od roku 2002 tak časně dosud neskončila. Ve vyšších
polohách Libavé, na stanici Červená ale napadl 1 cm sněhu ještě 4. května.
Připomínám, že první sníh na podzim napadl 21. listopadu 2018, což byl ovšem
jediný den do konce roku. Nejvíce sněhu leželo 4. února – 13 cm, které napadly
během noci na tento den.
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Výstava kreslených křesťanských vtipů Pavla Bosmana
Je vystaveno 52
kreseb už nyní, až do
září v evangelickém
kostele. Jste však
zváni na slavnostní
vernisáž v sobotu
3. srpna v 18 hodin,
která by se měla
uskutečnit za účasti
autora. Evangelický
kostel se zapojil do
projektu krajského
úřadu MSK
„Otevřené chrámy"
Otevřeno máme pro vás každou sobotu a neděli od 14 do 18 hodin. K dispozici
je školený průvodce. Evangelický kostel v Suchdole n. O. je místo, s různými nej
a překvapeními. Jaká je nabídka?
- Můžete si jen tak sednout do lavice a nechat na sebe působit prostředí a ticho.
- Vyslechnout výklad průvodce o architektuře a významném vídeňském
architektovi Ludwigu Försterovi, podle jehož návrhu byla stavba vybudována.
- Vyslechnout si dějiny kostela, které jsou pokračováním toho, co jste slyšeli
v Muzeu Moravských bratří.
- Navštívit výstavní místnost s výstavou "500 let reformace na Kravařsku".
- Prohlédnout si velký panel s tématem Potomci Komenského. Potomci
Komenského z linie Wollenhaupt byli příslušníky zdejší předválečné evangelické
církve.
- Pokud vás navštíví někteří z předválečných obyvatel Suchdolu, nebo se sami
zajímáte o dům, ve kterém bydlíte, navštivte "Kontaktní místo", kde je knihovnička
s těmito informacemi.
- O poschodí výš můžete navštívit "Eckertovu knihovnu" s publikacemi
o Německé evangelické církvi v ČSR a o zdejším německém obyvatelstvu.
- Nejsme ani proti tomu, abyste si zahráli na zdejší varhany.
- Prohlídku můžete uzavřít výstupem na věž kostela po 130 schodech, cestou si
prohlédnout hodinový stroj, zvonici, posedět v malé klubovně YMCA a z ochozu
věže se rozhlédnout po Moravské bráně.
Daniel Říčan
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Výzvy MAS Regionu Poodří – OP ZAM a IROP
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 15. července 2019 byly vyhlášeny 9., 10. a 11.
Výzva MAS Regionu Poodří Operačního programu zaměstnanost.
9. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM – Podpora prorodinných opatření
Datum vyhlášení výzvy MAS:
15. 7. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:
16. 9. 2019 do 12 hodin
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):
2 927 964,35 Kč
Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/opzam/vyzvy/vyzva-c-9-op-zam-podpora-prorodinnych-opatreni
10. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM – Sociální podnikání
Datum vyhlášení výzvy MAS:
15. 7. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:
16. 9. 2019 do 12 hodin
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):
1 509 400,- Kč
Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/opzam/vyzvy/vyzva-c-10-op-zam-socialni-podnikani
11. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM – Zaměstnanost
Datum vyhlášení výzvy MAS:
15. 7. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:
16. 9. 2019 do 12 hodin
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):
2 200 000,- Kč
Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/opzam/vyzvy/vyzva-c-11-op-zam-zamestnanost

Dále si Vás dovolujeme si Vás informovat, že dne 24. července 2019 ve 12:00 hodin,
byly vyhlášeny 9., 10., 11., 12., a 13. Výzva MAS Regionu Poodří Integrovaného
regionálního Operačního programu.
9. Výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy
Datum vyhlášení výzvy MAS:
24. 7. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:
16. 9. 2019 do 15 hodin
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):
24 437 842,78 Kč
Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/irop/vyzvyirop/vyzva-c-9-irop-zajisteni-bezpecne-a-udrzitelne-dopravy
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10. Výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel
Datum vyhlášení výzvy MAS:
24. 7. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:
16. 9. 2019 do 15 hodin
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):
8 181 213,68 Kč
Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/irop/vyzvyirop/vyzva-c-10-irop-pece-o-znevyhodnene-skupiny-obyvatel
11. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Podpora sociální ekonomiky
Datum vyhlášení výzvy MAS:
24. 7. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:
16. 9. 2019 do 15 hodin
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):
4 829 515,79 Kč
Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/irop/vyzvyirop/vyzva-c-11-irop-podpora-socialni-ekonomiky
12. Výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Podpora výchovy a vzdělávání
Datum vyhlášení výzvy MAS:
24. 7. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:
16. 9. 2019 do 15 hodin
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):
10 508 490,15 Kč
Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/irop/vyzvyirop/vyzva-c-12-irop-podpora-vychovy-a-vzdelavani
13. Výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Podpora sociálního bydlení
Datum vyhlášení výzvy MAS:
24. 7. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:
16. 9. 2019 do 15 hodin
Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování)
10 526 315,79 Kč
Odkaz na výzvu: https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/irop/vyzvyirop/vyzva-c-13-irop-podpora-socialniho-bydleni

Z důvodu termínu uzávěrky Suchdolského zpravodaje neuvádíme informace o pořádání
seminářů pro žadatele, které jsou pořádány v Bartošovicích č.p. 1 (zámek, sídlo MAS RP).
Informace by již mohly být neaktuální Zájemcům o čerpání dotací doporučujeme sledovat
výše uvedené odkazy na web MAS Regionu Poodří.
Richard Ehler, starosta
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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

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

Ing. Richard Ehler
556 770 102
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská
556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
Helena Richtáriková
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
556 770 108
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
556 770 109
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
556 770 105
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík
556 770 107
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
556 770 104
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová
556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz 724 389 270

Technické služby

Jiří Bělunek

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

Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum
Knihovna

737 864 644
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Až se zima zeptá ...
Léto je v plném proudu, všechno kvete a dozrává
a mnozí z nás využívají darů přírody k výrobě různých
domácích likérů. Recepty na výrobu máme jako
přísně střežené rodinné dědictví, ale zkoušíme
i experimentovat a občas se nám podaří zdařilý
"pitný" kousek. Proč se s ním tedy nepochlubit
a nezpestřit třeba tradiční "Koštování slivovice"
v příštím roce?
Takže sbírejte a zpracovávejte květy, bylinky, ořechy,
med, ovoce a možná i zeleninu a bude li zájem,
najdeme příležitost, kdy všechny povedené výtvory
okoštovat a ty nejlepší možná i odměnit.

