Suchdolský
zpravodaj
2/2020

Oprava chodníku u Památníku padlých.
Letitý asfaltový povrch svým stavem již neodpovídal pietnímu
charakteru tohoto místa.

30. bál městyse

byl jeden z posledních plesů letošní sezóny.

Příjemnou atmosféru zpestřily děti ze ZŠ Suchdol nad Odrou svým tanečním
vystoupením.

děkujeme sponzorům, kterými jsou:

Myslivci Suchdol nad Odrou
Western klub
Zbyněk Svoboda
firma Husquarna
firma Sport Construction
Saunový klub
Jarmila Stebelová
Marie Chylíková
Štěrkovna Mankovice
Iva a Jiří Hrabovští
Veronika Kunčarová
firma STIHL Jakubík
TJ Lokomotiva – házenkáři
Alena a Milan Ondračkovi
Hospůdka na hřišti
Řeznictví Hluchý
Andrea Sehnalíková
firma Agrosumak
TJ Lokomotiva

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.01.

V budově Magistrátu statutárního města Ostravy se konal společný
seminář Ministerstva pro místní rozvoj ČR a statutárního města Ostravy
pro obce Moravskoslezského kraje k tématu rekodifikace stavebního
práva v České republice. Ve hře je mimo jiné budoucí existence malých
stavebních úřadů na obcích včetně stavebního úřadu v Suchdole
nad Odrou. Situace se neustále mění a z pohledu většiny zúčastněných
se zákon šije velmi horkou jehlou s tlakem na účinnost od 1. 1. 2021 bez
uvážení všech důsledků.

18.01.

V kulturním domě se konal okresní hasičský ples, který rozšířil nabídku
suchdolských plesů v letošní sezóně.

20.01.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce školního hřiště.

22.01.

Zástupci městyse společně s odborníkem absolvovali prohlídku budovy
v majetku Správy železnic v souvislosti s úvahami o převzetí budovy
do majetku městyse za účelem rekonstrukce na byty.

25.01.

Konala se výroční členská schůze cyklistického klubu Cyklokramo
Suchdol nad Odrou.

27.01.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce školního hřiště.

27.01.

Konala se schůze rady městyse.

27.01.

Konala se pracovní porada členů zastupitelstva městyse, zastupitelé
byli podrobně seznámeni s žádostmi o příspěvek z rozpočtu městyse
na r. 2020, které zaslali spolky, organizace i jednotlivci.

29.01.

V sídle MAS Regionu Poodří v Bartošovicích se konalo jednání výboru
spolku.

29.01.

Konzultace projektanta přípojky elektro na parcelu na konci ul. 1. máje
ke skloubení požadavků dotčených vlastníků pozemků a městyse.

29.01.

Jednání na MěÚ Nový Jičín v souvislosti s přípravou stavby zasíťování
stavebních pozemků na Sokolovské ulici.
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30.01.

Konzultace k návrhům řešení úprav domu kultury, které předložila
zpracovatelka na základě zadání rady městyse.

01.02.

V domě kultury se konal jeden z tradičních místních plesů – Školní ples,
pořádaný SRPŠ při zdejší základní škole.

03.02.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce školního hřiště.

03.02.

Schůze rady městyse.

03.02.

Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse.

04.02.

Jednání se zástupcem banky o nabídce jejího municipálního programu.

05.02.

Schůzka s ředitelem Domova NaNovo, příspěvkové organizace
Moravskoslezského kraje, k budoucnosti objektu bývalé zemědělské
školy Za Nádražím, ve kterém má tato organizace záměr zřídit jedno
ze svých zařízení, a možný vliv provozování specifického typu
chráněného bydlení na okolní obyvatele.

06.02.

Schůzka se starostou Jeseníku n. O. ke společnému postupu obcí
k ochraně zájmů a k minimalizaci dopadů stavební činnosti
na železničním koridoru. Ze strany městyse byl dán požadavek
na zajištění průchodnosti přes trať především pro linkové autobusy
a vozidla Integrovaného záchranného systému, jelikož vlivem stavby
hrozí prodloužení čekacích dob u závor u sila.

08.02.

Spolek Noráci uspořádal v kulturním domě Rybářský ples.

10.02.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce školního hřiště.

12.02.

Na pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu byla
podepsána dohoda ke spolufinancování projektu, jehož realizací vzniká
v Muzeu městyse geologická expozice a je rekonstruováno sociální
zařízení pro návštěvníky. Žádost o dotaci byla podána v červenci 2019
na MAS Regionu Poodří, prošla všemi administrativní kontrolami
a uzavřením dohody vzniká nárok na spolufinancování.

15.01.

V kulturním domě se konal další z plesů letošní sezóny – jubilejní 30. Bál
městyse.
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Rada městyse informuje
33. schůze RM 27.01.2020
 RM rozhodla o přidělení uvolněného bytu v DPS.
 RM se zabývala stížností na nedodržování rychlosti řidičů na ulici Sokolovská
ze směru od Mankovic.
 RM schválila uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o umístění zařízení
s provozovatelem veřejné datové sítě (internet) na bytovém domě č.p. 498 na
další tři roky.
 RM schválila přidělení uvolněných zahrádek v lokalitě „Za školou“
 RM schválila uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR se Státním intervenčním fondem Praha, jedná se o dotaci na
projekt „Geologická expozice a sociální zařízení muzea městyse Suchdol nad
Odrou“ v částce 183.920,- Kč.
 RM schválila uzavření smlouvy na poskytování služeb koordinátora BOZP
a technického dozoru na stavbu „technická infrastruktura pro výstavbu RD
v lokalitě Sokolovská“.
 RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo týkající se navýšení
ceny díla u stavby „Víceúčelové hřiště“ z důvodu vícenákladů za bourání
betonového podkladu hřiště a běžecké dráhy.
 RM schválila uzavření jednotlivých Příkazních smluv na zajištění celého
průběhu výběrových řízení na akce: „Technická infrastruktura pro výstavbu
RD v lokalitě Sokolovská“, „Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou – Za
Nádražím – 1. a 2. etapa“ a „Parkoviště úřadu městyse Suchdol nad Odrou“.
 RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby, předmětem smlouvy je umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemku
parc,č, 1907/10 v majetku městyse.
 RM schválila uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o výkonu funkce odborného
lesního hospodáře, kterým se upravuje odměna za činnost pro rok 2020, která
je navýšena o inflaci.
 RM schválila uzavření Dohod o stavebních úpravách ve dvou nájemních
bytech, jedná se o úhradu nákladů za rekonstrukci koupelny a WC
 RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, předmětem smlouvy je
umístění a provozování komunikačního vedení na části pozemku parc.č.
121/1 v majetku městyse.
34. schůze RM 03.02.2020
 RM se zabývala programem 8. zasedání zastupitelstva městyse, které se
bude konat 24. února 2020 v 18 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.
 RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšímu prodloužení nájmu.
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RM schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na tyto stavební
práce: „Parkoviště úřadu městyse“, „Prodloužení vodovodu Suchdol nad
Odrou – Za Nádražím – 1. a 2. etapa“ a „Zateplení BD – Suchdol nad Odrou“.
RM schválila uzavření smlouvy na poskytování služeb technického dozoru na
stavbu „Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou – Za Nádražím – 1. a 2.
etapa“ a „Parkoviště úřadu městyse Suchdol nad Odrou“.
RM schválila uzavření smlouvy na zajištění autorského dozoru na stavbu:
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě Sokolovská v Suchdole
nad Odrou – 1. etapa“.
RM souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském
kraji“ ve výši 32.200,- Kč.
RM schválila uzavření smlouvy o dodávkách zemního plynu na ro 2021
RM společně s Finančním výborem podrobně projednala a připravila rozpočet
městyse na rok 2020.

Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny
Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St 8:00–11:30 12:30–17:00
Út, Čt 8:00–11:30 12:30–14:00 po předchozí dohodě
Úřední hodiny stavebního úřadu
Po, Út pracoviště Kunín
St, Čt pracoviště Suchdol nad Odrou
Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí
být přítomni z důvodu plnění úkolů mimo budovu.
Návštěvní hodiny muzeí (na objednávku)
Út–Pá 10:00–12:00 13:00–15:00
So, Ne, Svátky
13:00–15:00
Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové
Telefon: 605 113 310; 724 389 269
Výpůjční doba knihovny
Po
14:00–18:00
Čt
15:00–19:00
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Využití budovy bývalého zdravotního střediska
Vážení občané, městys Suchdol nad Odrou nedávno odkoupil budovu bývalého
zdravotního střediska. Hlavní motivací k odkupu bylo, aby využití budovy
umístěné v centru bylo v zájmu městyse a jeho občanů a nevzniklo zde něco, co
by přinášelo do budoucna problémy.
Letos bychom rádi nechali vypracovat projekt úprav objektu. K tomu potřebujeme
znát přesný budoucí účel. Zastupitelé mají několik námětů, přesto bychom rádi
znali i další názory a náměty ke zvážení, jak se říká, víc hlav víc ví.
Již téměř jisté je, že bychom do budovy rádi přestěhovali knihovnu, stávající
prostory jsou stísněné a přístup není bezbariérový.
Další náměty, které jsme zaznamenali jsou tyto:
prostor k využití pro spolky, které nedisponují vlastní klubovnou
dětská skupina
klubovna pro seniory
rezerva pro ordinace lékařů s tím, že v současné době lékaři nejsou k dispozici
a dané místnosti mohou zůstat dlouhou dobu nevyužité nebo dočasně využité
jinak
pronajímání kancelářských prostor a podnikatelských provozoven, které nejsou
v rozporu s umístěním v centru městyse
Jako nepříliš vhodné se nám jeví využití pro byty nebo domov pro seniory,
protože v bezprostředním okolí se nachází kulturní dům a sportovní areál, kde
může být často poněkud rušněji a hlučněji, než je komfortní pro bydlící.
Vaše případné náměty zasílejte na e-mail mestys@suchdol-nad-odrou.cz
do konce března 2020. Za spolupráci děkujeme.
Richard Ehler, starosta

Místní poplatek ze psů na rok 2020
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2020.
Místní poplatek je nutno uhradit do 31. 3. 2020.
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
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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).

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
7. březen 2020, 8.00 – 12.00 hodin, parkoviště u DKT
 Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO,
nashromážděného při půlročním provozu domácností pouze
občanům městyse Suchdol nad Odrou.
 Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu
z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO,
tak NO!
 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 Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době
konání svozu VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby
k tomuto areálu přijížděli ze strany od knihovny a postupně se řadili
za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na pokyny zaměstnanců svozové
firmy.
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad
lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.
Kovový odpad
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili
v rámci svozového dne, kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu
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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 5. března 2020 na ÚM
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni
a v průběhu soboty 7. března 2020 k vám přijedou sportovci pro sběr.
Iva Hrabovská, místostarostka

45. výročí otevření DKT – výzva pro pamětníky
Milí spoluobčané.
Letos v květnu uplyne 45. výročí otevření DKT. K této příležitosti bych chtěla
v době konání pouti - 7. 6. 2020 uspořádat výstavu týkající se celé historie
kulturního domu.
Pracovníci DKT (a že jich za 45 let muselo projít!)
Akce (plesy, schůze, koncerty, atd.)
Fotografie z výstavby a akcí.
Vzpomínky na spoluobčany, kteří s DKT úzce spolupracovali
(Z. Valchář,…)
Prosím o poskytnutí informací, dokumentů, fotografií, atd.
Tel. 724 389 270
Email: klub.kultury@seznam.cz
Materiál můžete nosit nebo si přijdu vyzvednout po dohodě. Děkuji.
Za DKT Miloslava Klichová

Společenská kronika
Dne 13. 2. 2020 jsme vzpomněli nedožitých 90 let našeho
tatínka, pana Jiřího Dvořáka.
Vzpomínají dcery s rodinami.
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Dne 24. 2. 2020 vzpomínáme 3. smutné výročí úmrtí
pana Josefa HOFRA.
S láskou stále vzpomíná manželka s celou rodinou.

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:
Szelongová Anděla
Opršal Josef
Vašková Jaroslava
Andršová Zdena
Svobodová Jiřina
Tvarůžková Vlasta
Kleinová Milada
Rudolfová Svatava
Janíková Hana
Juras Jiří
Kuchyňková Ladislava
Štafová Jiřinka
Býma Petr
Ježek Karel
Heger Petr
Ďurica Jaroslav
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Rusňáková Marie
Červencová Marie
Meissel Jaroslav
Vala Jiří
Zikmund Václav
Prekrški Pavel
Reková Zdenka
Bolcek Ervin
Mládenková Milada
Randisová Milada
Štverák Lumír
Kocúrek Miroslav
Zuzaňák Radomír
Palička Josef
Černochová Ivana

Kulturní okénko
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Z činnosti naší školy a školky
Lentilácká superšou 2020
V pátek 17. 1. 2020 byla naše základní škola pozvaná na 13. narozeniny
dětského tanečního souboru LENTILKY Mankovice. Naše tři Pohybové kroužky
se zúčastnily v počtu cca 40 žáků. Moc jsme se těšili na taneční přehlídku. Také
se nám všem líbily postavy z filmu Piráti z Karibiku. Všichni jsme si užili krásnou
atmosféru, kterou pro nás v Mankovicích připravili. Děkujeme SRPŠ při ZŠ
Suchdol nad Odrou za financování dopravy. Těšíme se na další takové akce,
kde se naše děti můžou prezentovat a ukázat, co se naučily. Další fotky z této
akce si můžete prohlédnout na: www.lentilkymankovice.estranky.cz
Ivana Tymráková
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Beskydské divadlo Nový Jičín
V úterý 11. února navštívily starší děti
z mateřské školy divadelní představení
Maxipes Fík v Beskydském divadle
v Novém Jičíně.
Bc. Martina Hessková

Rej masek v mateřské škole
V úterý 18.2. 2020 přijela do
školky veselá návštěva
Klauni z Balónkova se svým
doprovodným programem.
Bc. Martina Hessková
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Brzy budu školákem
Ve čtvrtek 20. 2. 2020
proběhla v mateřské
škole ukázková hodina
předškolních dětí pro
rodiče. Následovala
informativní schůzka s p.
učitelkami ze základní
školy.
Bc. Martina Hessková

Spolky a zájmové aktivity
Dětský Western klub
Nový rok je zde, a s ním i Naše
schůzka DWK, která se konala
15.2.2020 v Areálu Malá Skála.
Dopoledne jsme prožili poznáváním ohrožených zvířat,
zvířat, které v zimě stopujeme a zvířat, které v zimě spí.
Poté jsme šli do lesa ozdobit strom mrkvemi, aby měly co
zvířata jíst. Nechyběly ani hry: Světelná láska ve vzduchu
a z vody do vody. Jelikož nám na zvířátkách a přírodě
záleží, rozhodli jsme se jí vyčistit. Stačila půl hodina v lese,
a bohužel se toho nasbíralo hodně😔 Dopoledne jsme si užili. ☺️Všichni se
těšíme na další společné setkání.
Za DWK David Kabeláč a Tereza Kabeláčová
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HÁZENÁ - ročník 2019/2020

ROZLOSOVÁNÍ jaro 2020
MUŽI (SKUPINA I)

DATUM
29.3.

D

Neděle

SENICE

5.4.

V

Neděle

HORKA

19.4.

D

Neděle

KRMELÍN

26.4.

V

Neděle

TRNÁVKA

3.5.
Neděle

D

14,30

15,00

14,30

10,00

14,30

HOLEŠOV B

SKUPINA I

SKUPINA II

TJ Loko Suchdol nad Odrou
Sokol Trnávka
Sokol Krmelín
TJ Meteor Orlová
TJ Senice na Hané
TJ Holešov B
TJ Sokol Horka nad Moravou

SK Droždín
TJ Valašské Meziříčí
HC Hlučín
HC Nový Jičín
Sokol Klimkovice
Házená Paskov
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Bowlingová liga 2019 - 2020
Pátý ročník Bowlingové ligy zdárně probíhá. Hrají se odvetné zápasy. Tabulka
se začíná před koncem základní části vyrovnávat. Jak boj o poslední příčky, také
boj o umístění ve spodní části tabulky. Zápasy jsou vyrovnané, a o nečekané
výsledky není nouze.
Tabulka:
Jméno týmu

Z

V

R

1.

Snajpři z Jersey

12

3

3

96:48

986

884,06

28

2.

Jeseník

4

95:49

978

877,56

26

Varioti

1

5

86:58

922

837,56

25

4.

ČD Babka tým

1

7

98:54

100

884,16

23

5.

Hasiči Hukovice

0

7

84:60

946

863,28

22

6.

Metlaři

0

7

84:60

991

856,72

22

7.

1

9

73:71

956

860,56

17

8.

Phantom
strikers
Rumcajsi

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
8

2

3.

7

2

9

68:76

926

819,94

16

9.

Házenkáři

6

3

9

60:84

945

819,78

15

10.

Čtyři lišky

6

1

11

58:86

929

803,00

13

11.

Noráci

6

1

11

58:86

902

781,89

13

12.

All in

5

3

11

58:94

900

778,16

13

13.

Senioři

5

2

11

50:94

837

771,61

12

14.

Manky

1
8
1
8
1
8
1
9
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
9
1
8
1
8

5

0

13

48:96

835

778,39

10

Po
ř.

Nejlepší nához týmů:
1. ČD Babka tým
2. ČD Babka tým
3. Metlaři

P

Skóre

Max.
nához

Prům.
nához

bo
dy

1003 bodů
993 bodů
991 bodů
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Přijďte se podívat a povzbudit své známé, kamarády, rodinné příslušníky.
Ať se koule válejí a kuželky lítají vzduchem!!!
Zbyněk Svoboda, ředitel turnaje a hráč

Zimní liga starších žáků 2019/2020

Družstvo vedou trenéři Nezmeškal Marek, Szabo Marcel a Szabo Zoltán.

Uskutečněny byly dvě kola zimní ligy. Hrálo se v sestavě 4 +1, 1 x 20 min.
První kolo se hrálo 17.11.2019 v oderské hale. V plné sestavě jsme dvakrát
prohráli se Studénkou, se Spálovem jsme první zápas prohráli a pak jsme mu
porážku vrátili.
Druhé kolo se hrálo 1.2.2020 v pustějovské hale. K zápasu se dostavilo jen 8
hráčů, chyběli hráči základní sestavy. V prvním zápase jsme uhráli remízu,
ostatní zápasy jsme prohráli. V posledním zápase nám došly síly.
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Výsledky 1. kola:
Suchdol – Studénka
Spálov

1:3 1:3
0:4 4:2

Branky 1. kola:
Nezmeškal 3, Jurošek 2, Pitrun 1
Sestava 1. kola:
Mička Aleš (B), Buksa Kristián, Halašta
Erik, Jurošek Štěpán, Kozák Jakub,
Kutěj Štěpán, Mička Kryštof, Nezmeškal
Vojtěch, Pitrun Tomáš, Sámel Jakub,
Slováček Jan, Zajonc Tomáš

Výsledky 2. kola:
Suchdol – Petřvald
1:1
Bludovice
1:4
Spálov
0:3
Ženklava
0:7
Branky 2. kola:
Jurošek 1, Pitrun 1
Sestava 2. kola:
Mička Aleš (B), Halašta Erik,
Jurošek Štěpán, Mička Kryštof,
Pitrun Tomáš, Slováček Jan,
Zajonc Tomáš
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IX. Okresní hasičský ples
Letos jste mohli v suchdolské plesové sezóně zaznamenat jednu akci navíc a tou
byl putovní Okresní hasičský ples. Ples je příležitostí k setkání s kolegy
z ostatních sborů. Letos i se zahraniční účastí, protože do Suchdolu přijelo
14 hasičů ze spřáteleného sboru z německého Herrnhutu. Ples zahájil starosta
novojičínského Okresního sdružení hasičů pan Stanislav Kotrc a starostka
suchdolských hasičů Tereza Kozáková. Hosté se skvěle bavili při show Elvise
Presleyho a skupina Galaxy zahrála i několik německých šlágrů pro naše hosty.

Večer vrcholil kolem půlnoci třemi akcemi: 1. hrou o hlavní ceny z tomboly,
2. dražbou požárníka Sama (vyrobila a věnovala Silvie Valíková) na dobročinné
účely a za 3. tanečním číslem našich hasiček.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci akce, štědrým sponzorům,
díky kterým byla tombola opravdu bohatá, kolegům z okolních sborů a všem
hostům za účast a skvělou atmosféru fotografce Petře Krotké a krásně
zdokumentovanou akci.
Popáleniny jsou v Česku 4. nejčastějším dětským úrazem, a proto jsme se
rozhodli podpořit organizaci Popálky, která pomáhá dětem i dospělým, kteří
utrpěli popáleniny, a jejich rodinám.
Na IX. Okresním hasičském plese v Suchdole nad Odrou jsme uspořádali dražbu
háčkovaného Požárníka Sama. Vydražen byl za více než 3.000,- panem Petrem
Halaštou, který se pak rozhodl i hračku věnovat popáleným dětem! Další hosté
plesu chtěli také přispět, a tak se v přilbě sešlo ještě dalších skoro 10.000,-. Něco
daroval i náš sbor SDH Suchdol nad Odrou a organizaci Popálky jsme tak mohli
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věnovat celkovou částku 20.000,-. Koncem ledna pak putovaly peníze na účet
a Požárník Sam poštou do sídla organizace, aby se v půli února přihlásil do
aktivní služby!
Děkujeme všem, kteří přispěli, Samovi přejeme, ať rozdává co nejvíce radosti,
a klientům Popálek, co nejrychlejší uzdravení s co nejmenšími jizvami na těle
i na duši.
Lenka Tymráková a Tereza Kozáková

Sbor dobrovolných hasičů Suchdol n/O. v roce 2019
Sice nám už uběhl nějaký ten den z roku 2020, ale pojďme spolu zavzpomínat
na ten loňský.
Sbor má v současnosti cca 70 členů, z toho přibližně polovina jsou mladí hasiči
ve věku 3-14 let.
Jako každý rok sbor
uspořádal nebo pomáhal
organizovat
řadu
akcí
v našem městysi. Nechyběl
velikonoční
maškarák,
prosluněný dětský den
s řáděním v pěně na závěr,
den otevřených dveří na
pouti, stánek (nebo spíš
stan) s občerstvením na
Dni městyse na závěr
prázdnin
a
podzimní
pošmourno jsme společně
prosvítili dlouhým lampiónovým průvodem a ohňostrojem.
Kromě toho proběhla také řada čistě hasičských akcí. Zúčastnili jsme se
okresního hasičského plesu v Děrném, prezentovali připravenost a vybavení
zásahové jednotky na řadě akcí okolních sborů (např. výročí 150 let hasičů
v Novém Jičíně), strávili jsme týden plný pirátského dobrodružství na táboře na
Kletné, podnikli řadu výletů …
Neustále se snažíme zvelebovat náš domov, hasičskou zbrojnici na Nové ulici.
V roce 2019 se velké rekonstrukce dočkala kuchyňka v tzv. velké klubovně.
Děkujeme vedení městyse za proplacení materiálu a šikovným hasičům za
realizaci.
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Řada z nás strávila víkend v Jánských koupelích, ale nešlo o žádnou rekreaci,
nýbrž o rozšiřování našich znalostí a dovedností v rámci nejrůznějších kurzů
v hasičské škole (vedoucí mládeže, strojníci, zdravotníci…)
Nezaháleli ani Mladí hasiči. Žáci byli v roce 2019 přihlášeni do soutěže Floriánek
cup. V průběhu roku se zúčastnili několika soutěží, které prověřily jejich fyzičku,
obratnost i teoretické znalosti (uzlovací soutěž, branný závod, požární útok,
štafeta požárních dvojic a štafety 4x60 m s překážkami). Nadšení a chuť do
hasičského tréninku nechybí ani početné bandě benjamínků, kteří vzbudili
nadšení na každé soutěži, kde se objevili. Startovali vždy mimo závod, protože
jich bylo vždy víc, než povolují pravidla, a na trati s nimi byli dospělí, kteří
pomáhali dotahovat spojky, ale i tak ta bylo super! V průběhu roku jsme si užili
několik výletů, drakiádu i přespávačku v hasičárně.
Také jednotka požární ochrany se činila. Kromě pravidelných schůzek se
scházeli
na
nejrůznější
cvičení (záchrana osob
z vody, z výšky, z ledu,
z auta…) a školení. V roce
2019 vyjížděla naše jednotka
k 30 případům.
Asi polovina z nich byly
požáry. V Suchdole pak
nejčastěji hoří kontejnery,
i když ani velký požár se loni
Suchdolu nevyhnul. Druhou
polovinu
případů
tvoří
technická pomoc, nejčastěji likvidace bodavého hmyzu a čištění kanalizace.
Najdou se však i kurióznější akce, jako je asistence při odchytu papouška.
Lenka Tymráková

Různé
Vánoční koncert v Suchdolu nad Odrou
Vánoční koncert Městské dechové hudby Nový Jičín a jejich hostů se uskutečnil
v neděli 29. prosince v kostele Nejsvětější Trojice v Suchdolu nad Odrou, kdy za
přítomnosti více než 120 posluchačů a 30 vystupujících umělců zazněly nejen
vánoční písně světových a českých autorů, ale také melodie známých koled,
které si s chutí zazpívali i návštěvníci koncertu.
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Výtěžek ze vstupného bude použit na opravy a údržbu farních budov. Všem
dárcům srdečně děkujeme.
Poděkování patří také sponzorům, kteří se na zajištění koncertu podíleli – Městys
Suchdol nad Odrou, manželé Pantálkovi, soukromému dárci, Městské dechové
hudbě Nový Jičín, jejich
hostům a organizátorům
koncertu – MO KDU-ČSL
Suchdol nad Odrou a
Římskokatolické farnosti
Suchdol nad Odrou.
Ondřej Zuchnický

Vážení spoluobčané,
tak nám skončila dvacátá jubilejní
Tříkrálová sbírka. V této chvíli se
měsíce příprav, starostí, chystání
a nejistoty přetavili pomocí
koledování tří králů a nesení Božího požehnání dům od domu do jistoty finanční
částky, kterou jste darovali. Tato finanční částka bude rozdělena podle již
známého vzorce na různé potřeby a Charitě Odry z vykoledované částky
připadne 65 %. V našem případě to činí cca 625.000 Kč. Tato částka bude
v letošním roce použita na obnovení autoparku Charity Odry, abychom měli
dostatečný počet spolehlivých aut pro naše služby, a tak mohli naplno a bez obav
sloužit našim klientům (Vám občanům).
Zároveň bychom na tomto místě rádi poděkovali našim všem asistentům
v jednotlivých městech a obcích, že zajistili a zorganizovali tříkrálové skupinky
koledníků a zabezpečili hladký průběh koledování. Všem koledníkům děkujeme
za jejich obětavost a nasazení při koledování. A Vám všem dárcům děkujeme za
Vaši štědrost, pohostinnost a laskavé přijetí koledníků. Nesmíme a nechceme
zapomenout poděkovat také našemu nebeskému Otci za dobré počasí a taky za
to, že se nikomu nic nestalo a vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných
stran.
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Nyní nám nezbývá než Vám popřát ještě jednou spolu s Třemi králi „Bůh žehnej
tomu domu” neboli „Bůh žehnej Vám, Vašim rodinám a všemu co děláte”.
S úctou
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Jiří Rosenstein, koordinátor Tříkrálové sbírky pro Charitu Odry
Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

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 2020:
(tedy 65 % z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Obnovení autoparku Charity Odry pro sociální služby
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Poděkování
S činností Charity Odry souvisí také poděkování, o jehož otištění ve Zpravodaji
požádal pan Blahuta z Jerlochovic. Protože terénní pracovníci Charity Odry
působí i v našem městysi a protože zde pracují i občané městyse, rádi se
k poděkování připojujeme, velice si této záslužné činnosti vážíme.
Zdraví – to nejcennější co máme.
Když se řekne zdraví, co všechno to znamená.
To si většinou uvědomíme, až když ho nemáme. Přijde nemoc
a najednou si uvědomujeme, co jsme měli a již nemáme.
Hledáme cestu zpět a chceme být opět zdraví, jak jsme byli.
V našem regionu již řadu let působí a pomáhá Domácí zdravotní a sociální
služba Charita Odry. Že je to služba velmi potřebná, jsem se přesvědčil
na vlastních zkušenostech.
Věděl jsem již dlouho předtím, že charita působí za podpory obcí. Když jsem však
uviděl sestřičky pracovat v domácnosti, bylo to pro mě úplně něco jiného.
Oceňuji jejich zdravotní služby, ale také lidský přístup a celkovou obětavost při
ošetřování pacientů přímo v domácím prostředí. A že toho nemají málo… více
jak 20 pacientů v jednom dnu, o sobotách, nedělích i svátcích.
Sestřičky z charity přijíždějí pravidelně se zájmem opravdu pomoci, s úsměvem
i povzbuzením. To léčí a velmi pomáhá.
Ne vždy působila v našem regionu domácí péče. Podporujme ji a važme si ji.
Vám sestřičky z charity v Odrách děkujeme, za vše co pro klienty děláte.
Za vaši obětavost, péči, úsměv i laskavost.
Vážený pane řediteli, Petře Kučerko, máte skvělý tým.
S úctou a od srdce Ladislav Blahuta, Jerlochovice

Omezení provozu České pošty v Suchdole nad Odrou
Dovolujeme si Vás informovat o omezení provozu pošty Suchdol nad Odrou.
Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 26. 3. 2020 od 13:30
do 17.00 hodin z provozních důvodů.
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou pošty
Odry, Radniční 93, 742 35 Odry, v rámci otevírací doby.
Pondělí - Pátek 8:00 - 17:00 hodin, sobota 8:00 - 10:00 hodin
Bc. Monika Černochová, zástupce vedoucího oblastní pošty Nový Jičín 1
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Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670)
Byl posledním biskupem Jednoty
bratrské a jeden z největších českých
myslitelů, filosofů a spisovatelů.
V televizní anketě 2005 "Největší
Čech" byl hned na čtvrtém místě za
jinými: Karel IV., Tomáš Garrigue
Masaryk, Václav Havel.
Během svého života si získal
renomé především jako pedagog,
resp. teoretik pedagogiky a autor
mnoha spisů z tohoto oboru. Zabýval
se všeobecnou teorií výchovy,
didaktikou.
Vytvořil
speciální
metodiku výuky jazyků a sám
sepisoval originální učebnice. Už za
Komenského života si získaly
mimořádnou oblibu jeho jazykové
příručky Brána jazyků otevřená a Orbis pictus - Svět v obrazech. Komenský je
považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel
národů.
Celý život však prožil v exilu, pouze tři roky působil ve Fulneku a okolních
obcích. Musel však r. 1621 jako člen Jednoty bratrské uprchnout po bělohorských
událostech. Přes to zanechal na našem Kravařsku dědictví ohromné. Jednak
100 let po jeho odchodu jeho duchovní potomci prožili velké duchovní probuzení,
založili si město Herrnhut v Německu a proslavili se světovou misií v různých
částech světa. Různá místa v okolí však připomínají přímo jeho osobu ať už
doložitelně, nebo v legendách.
V letošním roce si náš národ připomíná 350 let od jeho úmrtí. Některé akce
k tomuto výročí proběhly již v minulém roce, letos oslavy vrcholí. V Suchdole se
chceme sejít a společně si připomenout jeho osobu a dílo 11. 10. 2020. Ve
zpravodaji si můžeme postupně připomenout seriálem vyprávění, co všechno
o něm víme a co nám jej v našem okolí připomíná.
Daniel Říčan
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Inzerce
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OMALOVÁNKA

www.suchdolnadodrou.cz

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
Technické služby
Penzion Poodří
Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum

elektronická podatelna:
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w

Ing. Richard Ehler
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz

556 770 102
556 770 103

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
Jiří Bělunek
737 864 644
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

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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