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Radostné proyití
vánočních svátkj
v kruhu nejbliy¥ích, 
mnoho zdraví,
¥těstí a úspěchj  
v novém roce 
pTejí

Richard Ehler, starosta
ろva Hrabovská, místostarostka
členové zastupitelstva městyse a kolektiv zaměstnancj městyse



Mikulá<ské odpoledne 
a rozsvícení vánočního stromečku

Letos proběhlo rozsvěcování
vánočního stromečku v nové
podobě. Po programu v DKT
bylo pTipraveno pTekvapení u
stromečku. Děti se aktivně
zapojily do soutěyí a her s čerty,
ochutnaly cukroví a něco
teplého na zahTátí. Závěrem je
nav¥tívil Svatý Mikulá¥, který
svou zlatou berlou rozsvítil
vánoční stromeček, který zazáTil
pTi oslnivém ohCostroji.
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Ú{ad mBstyse informuje 

Kalendárium mBstyse   
 
16.11. Místní včelaUská organizace, která je společná pro Suchdol n. O., 

Mankovice a Hl. Životice, uspoUádala v Hl. Životicích osvEtový den 
a společenský večer pro veUejnost. 

18.11. Konala se 27. sch]ze rady mEstyse 
18.11. Konala se pracovní porada zastupitelstva, kterou navštívila Mgr. Daniela 

Susíková, vedoucí odboru sociálních vEcí MEstského úUadu Nový Jičín, 
která vysvEtlila člen]m ZM návrh systému financování sociálních služeb 
na území ORP Nový Jičín.  

27.11. Kontrolní den na stavbE rekonstrukce školního hUištE. 
27.11. Informativní sch]zka se zástupcem Správy železniční dopravní cesty 

v souvislosti s plánovaným nakládáním s nepotUebným majetkem SŽDC 
na území Suchdolu Ěprodeje, pUípadnE úvaha o demolici nEkterých 
budově. Byly projednávány možné pr]sečíky mezi zájmy mEstyse 
a zájmy SŽDC. 

28.11. V obUadní sínE se uskutečnilo setkání jubilant], na které jsou zváni 
suchdolští občané, kteUí v daném pololetí oslavili či chystají se oslavit 
významné životní jubileum. Jubilant]m poblahopUáli pUedstavitelé 
mEstyse a svými vystoupeními jim zpUíjemnili slavnostní den žáci naší 
základní školy. 

28.11. Za obrovského zájmu veUejnosti se v domE kultury uskutečnil vánoční 
jarmark, na kterém své výrobky prezentovali pUedevším dEti z naší školy 
pod vedením pedagogických pracovník], ale i další výrobci. 

28.11. Rada mEstyse pozvala členy zásahové jednotky suchdolské jednotky 
požární ochrany na společnou večeUi, na které radní podEkovali 
jednotce za jejich záslužnou činnost ve prospEch Ěnejeně mEstyse 
a pUedali hasič]m odmEnu. Velitel jednotky Lukáš Janovský promítl 
radním zajímavou prezentaci s ukázkami činnosti. 

02.12. Chyba automatické aktualizace operačního systému zp]sobila na úUadE 
mEstyse celodenní výpadek serveru. Ukázalo se, jak moc je v dnešní 
dobE veUejná správa závislá na elektronizaci, ochromen byl provoz 
témEU všech agend. Chybu se podaUilo odstranit do 24 hodin, 
omlouváme se všem klient]m, jejichž požadavky jsme nemohli tento 
den vyUídit. 

03.12. Jednání výboru spolku Místní akční skupina Regionu PoodUí 
v Bartošovicích. 
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04.12. Tešení dvojice zabEhlých ps] na Kletném, které si vyžádalo nEkolik 
desítek minut času, který mohl být využit pro užitečnEjší práci. 

04.12. Návazná informativní sch]zka se zástupcem SŽDC k pUípadnému 
využití budov, které SŽDC nepotUebuje. 

05.12. S pUedsedkyní TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou projednány 
požadavky na zmEnu ve výši a využití finančního pUíspEvku, který 
mEstys na základE rozhodnutí zastupitelstva poskytuje TJ na letošní rok. 

06.12. Výroční členská sch]ze Sboru dobrovolných hasič] Suchdol n. O. 
se konala v klubovnE hasičské zbrojnice, za mEstys se zúčastnila 
místostarostka. 

07.12. V kulturním domE se konalo mikulášské odpoledne pro dEti. 
07.12. Rozsvícen vánoční strom mEstyse, u pUíležitosti rozsvícení byl pUipraven 

program, kombinující pohádkové divadelní pUedstavení se soutEžemi 
pro dEti, vyvrcholením pak bylo samotné rozsvícení stromu 
s ohOostrojem a hudebním podkresem. NávštEvník]m rozdávali 
zamEstnanci mEstyse a jejich pUátelé občerstvení ve formE vlastnoručnE 
napečeného lineckého a vlastnoručnE uvaUených teplých nápoj] alko 
i nealko. 

08.12. V evangelickém kostele v rámci série adventních koncert] vystoupil 
pEvecký sbor Ondrášek z Nového Jičína. 

09.12. Podepsána smlouva o zUízení spoUicího účtu, na který byla pUevedena 
část finančních prostUedk] mEstyse. Cílem je zmírnit dopad inflace 
na finanční rezervy mEstyse za situace, kdy úroky na bEžných účtech 
jsou témEU nulové, a s ohledem na nutnost velmi konzervativního 
nakládání s veUejnými finančními prostUedky. 

09.12. Konala se sch]ze rady mEstyse. 
09.12. Jednání finančního výboru zastupitelstva mEstyse. 
10.12. Jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu PoodUí 

v Bartošovicích pUed valnou hromadou svazku. 
11.12. Na krajském úUadE v OstravE se v souvislosti s nesouhlasným 

stanoviskem orgánu ochrany zemEdElského p]dního fondu k návrhu 
nového územního plánu mEstyse v rámci společného projednávání 
konalo jednání, pUi kterém byly ze strany zadavatele ĚmEstysě, 
poUizovatele Ěsmluvní OSVČě a zpracovatele Ěprojektantě vysvEtleny 
nEkteré zámEry a společnE s orgánem projednány možné kompromisy, 
aby byly uspokojeny jak zájmy ochrany zemEdElského p]dního fondu, 
tak zájmy mEstyse na územním rozvoji pUedevším staveb pro bydlení, 
ale i pro podnikání. 

11.12. V KnurrovE domE ve Fulneku se konalo shromáždEní delegát] 
dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, což je nejvyšší orgán této 
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organizace, která byla založena za účelem společného postupu obcí 
na úseku nakládání s komunálními odpady v dobE mEnící se legislativy. 

12.12. Na úUadE mEstyse se konalo pracovní jednání s právním zástupcem 
mEstyse ke konzultaci nEkterých aktuálnE Uešených záležitostí 
z právního hlediska. 

12.12. Zástupci mEstyse pUevzali od p]vodního majitele klíče od budovy 
bývalého zdravotního stUediska. 

 
 

Rada mBstyse informuje 
 
27. sch]ze RM 18.11.2019 
 RM schválila uzavUení smlouvy se společností ASOMPO, a.s. Životice u 

Nového Jičína, pUedmEtem smlouvy je odbEr a uložení odpad] na skládce dle 
platného ceníku. 

 RM se zabývala agendou pUíspEvkové organizace Základní škola a mateUská 
škola Suchdol nad Odrou, kdy projednala pUerušení mateUské školy v dobE 
vánočních svátk], vyhodnotila práci Ueditele a schválila pUijetí finančního daru 
v rámci charitativního projektu OBDDY PRO DDTI, který je určen na zajištEní 
školního stravování. 

 RM schválila zámEr výp]jčky zdravotnické místnosti a sociálního zaUízení 
v suterénu DPS. 

 
 RM schválila uzavUení Mandátní smlouvy o technickém dozoru investora 

k zajištEní výkonu technického dozor na stavbE „Víceúčelové hUištE“ 
u základní školy   

 RM projednala nabídku majitele pozemku parc.č. 113/6 na odkup nebo 
smEnu a nedoporučila zastupitelstvu akceptovat ji. 

 RM souhlasila s úhradou Vánočního koncertu MEstské dechové 
hudby v termínu 2ř.12.201ř. 

 
28. sch]ze RM 28.11.2019 
 RM schválila zUízení spoUicího účtu dle nabídky České spoUitelny 
 
29. sch]ze RM 09.12.2019 
 RM projednala program 7. zasedání zastupitelstva mEstyse, které se bude 

konat 16.12.2019 v 18 hodin v zasedací místnosti úUadu mEstyse 
 RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku mEstyse 

nájemník]m, kteUí splOují další prodloužení nájmu 
 RM rozhodla o pUidElení uvolnEného bytu v DPS 
 RM schválila uzavUení Smlouvy o výp]jčce nebytových prostor v DPS za 

účelem poskytování služeb manikúry a pedikúry 
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 RM projednala žádost na umístEní atrakcí v rámci Suchdolské pouti v roce 
2020  

 RM projednala žádost Sdružení pUátel Ondrášku Nový Jičín na poskytnutí 
finančního daru na účast na festivalu ve Vancouveru v KanadE a doporučila 
zastupitelstvu zaUadit do rozpočtu mEstyse  

 RM schválila úpravu ceníku nájmu prostor v DKT s platností od 01.01.2020 
 RM schválila úhradu studie rekonstrukce interiéru kulturního domu dle 

nabídky architektky 
 RM schválila cenu stočného v síti splaškové kanalizace na rok 2020 ve výši 

40,-Kč/m³ včetnE DPH, což znamená, že cena z]stává stejná jako v roce 
2019 

 RM neschválila zámEr pronájmu části pozemku parc.č. 165/1 v k.ú. Suchdol 
nad Odrou v majetku mEstyse. 

 RM se zabývala finančními záležitostmi pUíspEvkové organizace Základní 
škola a mateUská škola Suchdol nad Odrou  

 RM schválila pUijetí dotací na lesy v celkové výši 1ř0.060,- Kč a dotace na 
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasič] ve výši 15.300,- Kč 

 RM schválila jednorázové finanční dary za rok 201ř občan] a organizacím 
za práci pro mEstys, jeho propagaci a rozvoj 

 RM schválila uzavUení Dodatku Smlouvy o prodeji sbErných nádob se 
společností ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína 

 RM schválila podání žádosti o dotaci z MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje 
venkova na vybudování Workoutového hUištE v mEstysi 

 RM schválila zhotovitele projektu Geologická expozice a sociální zaUízení pro 
veUejnost v Muzeu mEstyse firmu STAVO Suchdol nad Odrou 

 RM schválila Dodatek č. 1 k mandátní  smlouvE  na technická dozor na stavbE 
„Zateplení bytového domu č.p. 4řŘ, Suchdol nad Odrou“ , pUedmEtem 
dodatku je posunutí termínu zahájení a ukončení prací technického dozoru. 

 RM schválila cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na 
stavby „Rekonstrukce hUbitovní zdi na Kletné“ a „Rekonstrukce pUístupové 
komunikace  včetnE opErné stEny a opravy  hUbitovního plotu pod katolickým 
kostelem NejsvEtEjší trojice v Suchdole nad Odrou“ dle nabídky STAVO 
ateliér Suchdol nad Odrou. 

 Starosta informoval RM o prodeji budovy SŽDC, o žádostech k pozemk]m  
u „Viladom]“ a o vícepracích a vícenákladech u stavby školního hUištE 

 ProbEhlo společné jednání RM a finančního výboru – čerpání rozpočtu za 
období 1. – 11. / 201ř a pUíprava rozpočtového opatUení Z22 k jednání 
7. zasedání zastupitelstva mEstyse, které se bude konat v pondElí 
16.12.2019. 
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Pouze pro občany p{ipojené ke splaškové kanalizaci  
 
UpozornEní na hlášení stavu vodomEru 
 
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodomEru  
k  31. 12. 2019 z d]vodu fakturace stočného za 4. čtvrtletí 201ř.   
 
Hlášení m]žete provést tEmito zp]soby: 
- na webových stránkách mEstyse Ěwww.suchdol-nad-odrou.cz)  
 
pomocí vyplOovacího formuláUe „Stav vodomEru“, 
 
-  telefonicky – tel. číslo 556 770 10ř ĚPoštová Janaě, 
 
-  osobnE v pokladnE mEstyse. 
 
Stav vodomEru nahlaste do 7. 1. 2020. 
V pUípadE nenahlášení stavu vodomEru v daném termínu Vám bude  
vyfakturována částka z pUedchozího čtvrtletí.           

      Jana Poštová 
 

 

Oznámení o cenB stočného – splašková kanalizace 
provozovaná mBstysem Suchdol nad Odrou 

 

MEstys Suchdol nad Odrou oznamuje, že cena stočného v kanalizační síti 
mEstyse jsou v souladu s pravidly poskytovatele dotace SFŽP ČR od 1. ledna 
2020 stanovena na částku  

40,- Kč/m3  s DPH 15%. 

 

 

 

http://www.suchdol-nad-odrou.cz/
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Stočné – dopad zmBny sazby DPH k 1. 5. 2020 

 
 

Od 1. 5. 2020 stočné pUechází ze sazby DPH 15% do sazby 10%. D]sledkem 
bude v Suchdole 

posun jarního odečtu vodomEr] a fakturace stočného 
z 31. 3. 2020 na 30. 4. 2020, 

abychom nemuseli mEsíc po Uádných odečtech pUistoupit k mimoUádným 
odečt]m v okamžiku zmEny sazby DPH. 

Stočné zdražovat nebudeme, a to na úkor rozpočtu mEstyse. 

Rada mEstyse rovnEž souvislosti se zmEnou sazby DPH rozhodla, že zachová 
konečnou cenu stočného vč. DPH od 1. 1. 2020 ve stávající výši 40,- Kč/m3, 
pUestože vypočtená cena vychází na 42,- Kč a mElo by se tedy o 2,- Kč zdražovat. 
Zdražení by se však týkalo jen období leden – duben, se zmEnou sazby DPH by 
od 1. 5. 2020 opEt koncová cena klesla na 40,- Kč. 

Rada se proto rozhodla, že nebude občan]m komplikovat život a nebude s cenou 
stočného s DPH na čtyUi mEsíce hýbat; m]žeme si to po omezenou dobu dovolit, 
nebo[ zcela jistE nedojde k tak velké inflaci, abychom se nevešli do limitu, který 
nám ukládají pravidla poskytovatele dotace. 

Richard Ehler, starosta 
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Informace o provozu ú{adu mBstyse, muzeí a knihovny  
 

 
ÚUední hodiny úUadu mEstyse   
Po, St 8:00–11:30 12:30–17:00      
Út, Čt 8:00–11:30 12:30–14:00 po pUedchozí dohodE 
 
ÚUední hodiny stavebního úUadu 
Po, Út pracovištE Kunín 
St, Čt pracovištE Suchdol nad Odrou 
 
Jednání v út a čt je po pUedchozí dohodE, pracovníci nemusí 
být pUítomni z d]vodu plnEní úkol] mimo budovu.   
 
NávštEvní 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 JasaOové 
Telefon: 605 113 310; 724 389 269 
 
Výp]jční doba knihovny   
Po 14:00–18:00 
Čt 15:00–19:00    

 

Informace o provozu ú{adu mBstyse mezi svátky 

ÚUad mEstyse včetnE stavebního úUadu bude uzavUen od 23.12.2019,  

znovu otevUen bude 6.1.2020. 

 

Výzva spolkｰm   
MEstys Suchdol nad Odrou vyzývá spolky, aby vyplnily a podaly žádost  
o poskytnutí dotace z rozpočtu MEstyse Suchdol nad Odrou pro rok 2020.  
FormuláU žádosti najdete na webových stránkách mEstyse. Datum podání je 
do 24. 01. 2020.  

Richard  Ehler, starosta 
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Místní poplatek ze psｰ na rok 2019 
UpozorOujeme občany na splatnost místního poplatku ze ps] na rok 2020. 
Místní poplatek je nutno uhradit do 31. 3. 2020. 

Žádáme Vás proto, abyste poplatek hradili zejména v pokladnE úUadu, a to  
ve dnech: 
pondElí, stUeda                    Ř: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 sdElujeme následující: 
Ke správné identifikaci platby je potUebné, abyste si telefonicky ovEUili číslo 
poplatníka Ěje stejné jako v loOském rocea je potUeba jej uvést do zprávy  
pro pUíjemceě, a to na telefonním čísle: 556 770 109, pUípadnE e-mailem na jedné 
z adres: 
postova@suchdol-nad-odrou.cz 
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz 
Poplatek uhra@te ve prospEch účtu u České spoUitelny, a.s. 1765624389/0800  
Variabilní symbol                                              1341 
Konstantní symbol                                            0378 
V pUípadE jakýchkoliv nejasností se, prosím, obra[te na finanční odbor úUadu 
mEstyse Ěvýše uvedené telefonní čísloě. 

 

Svoz odpadu v dobB vánočních svátkｰ 2019/2020 
   
Svozová firma OZO Ostrava sdEluje termíny svozu popelnic v dobE vánočních 
svátk], svoz probEhne takto: 

pátek 20. 12. 2019 – lichý týden, bEžný svoz popelnic  

sobota 4. 1. 2020 – svoz pUesunut z pátku Ě3. 1. 2020ě, lichý týden  

Rok 2020 začíná lichým týdnem a první svoz popelnic a kontejner] 
probEhne v sobotu 4. 1. 2020. 

Popelnice budou v roce 2020 vyváženy v pátek v lichém týdnu a kontejnery 
na smEsný odpad každý pátek. 
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Ceny za pronájem prostor v kulturním domB platné 
od 1. ledna 2020 

  
                                                                                       letní období      zimní období 

             ĚvčetnE energiíě 
 celý objekt                 

neziskové organizace a právnické Ěosoby místníě     3.000,- Kč   4.000,- Kč  
neziskové organizace a právnické Ěosoby cizíě     5.500,- Kč   6.000,- Kč  

 prodejní akce – sál        2.000,- Kč   2.500,- Kč  
 prodejní akce – vestibul       1.500,- Kč   2.000,- Kč  
 soukromé oslavy – sál, kuchynE      2.000,- Kč   2.500,- Kč  
 soukromé oslavy – extrovna, vestibul, kuchynE     1.000,- Kč   1.500,- Kč     
 výuková činnost, sch]ze, jednání – sál Ěcizíě     1.000,- Kč   1.500,- Kč     
 výuková činnost, sch]ze, jednání – extrovna Ěcizíě       500,- Kč      800,- Kč     
 zimní období je stanoveno od 1.10 do 30.4. 
 

Zimní údržba cest a chodníkｰ 
 
Údržba místních komunikací a chodník] v zimním období v mEstysi bude 
probíhat ve stejném režimu jako v minulých letech.  
 

Za údržbu chodník] zodpovídá vlastník, to je mEstys, který chodníky již nEkolik 
let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošním zimním období se budeme snažit 
udržovat chodník co nejlépe „sch]dný“. S ohledem na délku chodník] v mEstysi 
není pUi zvýšeném snEžení možné zajistit sch]dnost okamžitE. Proto žádáme 
chodce, aby pUi pohybu na chodnících brali na vEdomí jejich aktuální stav a dbali 
zvýšené opatrnosti. DEkujeme všem občan]m, kteUí se podílejí na údržbE 
chodník], pUiléhajících k jejich dom]m, velmi si vážíme jejich ochoty a píle.  
Vážení občané, opEt se na Vás obracíme s žádostí o Vaši vstUícnost pUi zimní 
údržbE komunikací, kterou provádí firma Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou. 
Jde pUedevším o to, abyste nekomplikovali parkujícími auty Ěsvými i návštEvníkuě 
odhrnování a posyp, jedná se o všechny ulice, kromE ulice Komenského, tu 
zajiš[uje Správa silnic. Pokud nebude mít traktor dostatek místa, ulici neprohrne 
a odpovEdnost za nevyhrnutou komunikaci potom pUechází na majitele 
zaparkovaných aut. Ulice s pUekážejícími auty nebudou prohrnuty! 
 

PUejme Vám, abyste si letošní zimu užili jen samými pUíjemnými zážitky 
a pUečkali ji bez úraz]. 

Iva Hrabovská, místostarostka 
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Společenská kronika  

Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečnE gratuluje občan]m, 
kteUí v mEsíci prosinci oslavili své životní jubileum. Do dalších let pUeje pevné 
zdraví a neutuchající radost ze života. 
Jsou to:  
 
Kabeláč František         Valíková Libuše  
Dohnalová Vilma     Pilný Robert 
Klich Václav     Červenec Jan 
Mazáčová JiUina       Jurasová Marie  
Adamkovičová Zdenka     Menšíková Eva 
Šatánek Albert      Tíčanová Marie 
Buksová Erika        Maderová Marie 
Komara Michal      Kraus Jan 
Šrom Milan     Andrš JiUí 
Kramoliš Radomír     Prekršká Miroslava 
Pavelková Hermína     Ridzáková Milena  
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Kulturní okénko 
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Z činnosti naší školy a školky 

HvBzdičky v kinB II. 
 

Pro velký úspEch a spokojenost 
dEtí jsme se ještE jednou 
v letošním roce vydali do kina 
KvEten v Novém JičínE na pásmo 
animovaných pohádek.                                  

Bc. Martina Hessková 
 

 

 

Mikulášská nadílka v mate{ské škole 

Ve čtvrtek 5. prosince 
2019 se v mateUské škole 
slibovalo a sem tam 
ukápla i nEjaká ta slzička. 
A proč? OpovE@ je 
jednoduchá: zavítal k nám 
Mikuláš s čerty a andEly. 
Nakonec vše dopadlo 
dobUe a všechny dEti si 
s úsmEvem odnášely  
balíčky  dobrotami. Tímto 
dEkujeme i SRPŠ za 
finanční pUíspEvek.  

                                                            
Bc. Martina Hessková 
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Vánoční tvo{ení v mate{ské škole 

I v ﾉWデﾗジﾐｹﾏ ヴﾗIW ﾃゲﾏW ┗W ジﾆﾗﾉIW ヮギｷ┗ｹデ;ﾉｷ 
ヴﾗSｷLW ｷ ヮヴ;ヴﾗSｷLW S[デｹ ; ゲヮﾗﾉWLﾐ[ ﾃゲﾏW 
デ┗ﾗギｷﾉｷ ┗┠ヴﾗHﾆ┞ ゲ ┗=ﾐﾗLﾐｹ デYﾏ;デｷﾆﾗ┌く                                                                              

Bc. M;ヴデｷﾐ; HWゲゲﾆﾗ┗= 

 

 

 

Vánoční kouzlo 

Ve stUedu 11. prosince se dEti z oddElení 
HvEzdiček vydaly do Nového Jičína na 
edukační program v Žerotínském zámku. 
Celý program se nesl v duchu vánočních 
zvyk] a tradic. Vyrobili jsme si baOku  
i vánoční pUání, zazpívali jsme si koledy 
s doprovodem harmoniky a Orffových 
nástroj], zjistili jsme, co se dá vyrobit ze 
špičky vánočního stromečku. Také jsme 
zdobili perníčky a zkusili si stlouct máslo. 
Prošli jsme si vánoční trhy a jako odmEna 
pro nás bylo, že jsme se mohli zdarma 
povozit na kolotoči. Moc pEknE strávené 
dopoledne.                                                                      

Bc. Martina Hessková  
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Evropský den jazykｰ 

Dne Ř. listopadu jsme jakožto žáci 
ř. tUídy společnE s paní učitelkou 
Radkou Štarhovou pUichystali pro 
žáky tUetí až páté tUídy Evropský 
den jazyk]. Žáci z prvního stupnE 
si vyzkoušeli spoustu úkol]. 
Skládali puzzle Velké Británie, 
luštili palindromy, napsali si své 
jméno v azbuce a další. Mohli si 
také nechat namalovat na ruku 
nebo na obličej vlajku svého 
oblíbeného státu. Ke konci se dEti 

z prvního stupnE dočkaly občerstvení, které se skládalo z pizza šnek] s vlajkou, 
dezertu a z ruského čaje. Celá akce byla zakončena pohádkou v anglickém 
jazyce.                               

Žáci ř. tUídy 
 

Šikovné ruce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

Ve čtvrtek 2Ř.11.201ř se na STZŠ v ŠenovE  
u Nového Jičína konal již 12. ročník soutEže   
v manuálních zručnostech nazvané "Šikovné 
ruce". Akce se letos zúčastnilo 54 žák]  
z okolních základních škol. SoutEžilo se tradičnE 
v oborech kovo a dUevo. V rámci základních škol 
jsme získali pEkné 3. místo a v soutEži 
jednotlivc] získal také 3. místo ve zpracování 
kovu žák Ř. tU. Aleš Mička. Všichni vítEzové  
i účastníci byli za svou zručnost odmEnEni 
drobnými cenami. 

Petr Kudla, učitel PČ 
 

 

 

SoutBž mladých zoologｰ v ZOO Ostrava  

V listopadu jsme se zúčastnili tradiční soutEže v ZOO Ostrava. Letošním 
tématem byli dravci, sovy a sokoli. 
Mladí zoologové naší školy se na 
soutEž pečlivE pUipravili a ve velké 
konkurenci Ě153 + 1ř7družstevě si  
3 družstva zajistila postup do 
velkého finále mezi 10 nejlepších, 
kde opEt zazáUili. 
  
2. místo – N. Bechná, L. Buksová, 
K. Buksová, V. Sýkora, E. 
Večerková 3. místo – K. Buksová, 
G. BednáUová, I. Večerková, T. 

Pitrun. J. Matuškovič 8. místo – J. Krutílková, M. Borák, A. Foltin, A. Mička, 
Š. KouUil 
Všem soutEžícím gratulujeme!                  Vendula Večerková 
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Spolky a zájmové aktivity 

OS starší p{ípravka skup. C ročník 2019/2020 (podzim) 

 
 
 
 
Družstvo vedou trenéUi Nerad Martin, Mrlina Marek, Klučka Jaroslav Ětrenér 
brankáU]ě. PUípravka odehrála Ř zápas], z toho 6 prohrála a skončila na 4. místE. 
Na hráčích bylo vidEt zlepšení zápas od zápasu. Poslední zápas ve Fulneku to 
jen potvrdil, byl to nejlepší zápas podzimu. Dost jsme potrápili favorita. Na jaUe 
budou k vidEní zajímavé zápasy, pUij@te se podívat. 
PodEkování patUí trenér]m, hráč]m a rodič]m. 
Výsledky podzimní části:     doma venku 
Suchdol – Jeseník         5 : 7  4 : Ř 
        DErné       10 : 2               14 : 2   
       Mankovice        4 : ř      2 : 15   
       Fulnek     1 : 14  4 : 12 
 
Branky:  Borák 14, Velechovský Ř, Buksa 4, Klučka 4, Baroš 3, Grulich J. 3, 
Grulich L. 2, Grulich D. 1, Jaroš 1, Kramoliš 1, Macal 1, Melichar 1, Szelong 1 
Sestava:   
Baroš Dominik, Borák OndUej, Buksa Samuel, Grulich Daniel, Grulich Jan, Grulich 
Lukáš, Jaroš VojtEch, Klučka Adam, Kramoliš Max, Kunčar Michal, Macal Libor, 
Melichar Tomáš, Szelong Michal, Velechovský Filip 
 
 

 
Tabulka:  
Část hráč] st. pUípravky, patUících vEkovE do mladší pUípravky, hrála na turnaji  
v Jeseníku pod vedením Martina Nerada. 
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Výsledky:     
Suchdol – Nový Jičín      0 : 6    1 : 5 
    Sedlnice        3 : 4    4 : 0 
    MoUkov          1 : 5    2 : 2 
Branky:   
Buksa 4, Szelong 3, Baroš, Jaroš, Macal, Velechovský 
Sestava: 
Klučka ĚBě, Baroš, Buksa, Grulich D., Jaroš, Macal, Szelong, Velechovský 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S starší žáci skup.B ročník 2019/2020 (podzim) 

 
 
 
 
 

Družstvo vedou trenéUi Nezmeškal Marek, Szabo Marcel a Szabo Zoltán. 
Zahájení podzimní sezóny bylo ve znamení odchodu 5 hráč] základní sestavy 
do okolních oddíl] v okrese. To se projevilo na výkonech družstva, kdy jsme 
nastupovali bez jediného stUídajícího hráče nebo s jedním až dvEma stUídači. 
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VEtšina oddíl] hrála s vyspElejšími hráči, kterým jsme dokázali odolávat pouze v 
první p]li. I pUes problémy se sestavou kluci bojovali a obsadili 4. místo  
z 6 účastník]. Oddíl Hladkých Životic vytvoUil společné družstvo s oddílem 
PustEjova. 
Výsledky podzimní části:     doma  venku 
Suchdol – Studénka          0 : 7  1 : 7 
     Spálov         1 : ř     0 : 7    
    DErné           0 : Ř     0 : 5    
     Hl.Životice      3 : 0  1 : 2 
     Bravantice      3 : 2  3 : 3 
       
Branky:   Nezmeškal 3, Jachník 3, Jurošek 2, Slováček 2, Halašta 1, KutEj 1  
Sestava:  Mička Aleš ĚBě, Buksa Kristián, Halašta Erik, Jachník Alexandr, Jurošek 
ŠtEpán, Kozák Jakub, KutEj ŠtEpán, Mička Kryštof, Nezmeškal VojtEch, Pitrun 
Tomáš, Sámel Jakub, Slováček Jan, Zajonc Tomáš  
 
Tabulka podzimní sezóny 2019/2020: 
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  Fotbal muži podzim 2019 

 

 

 
 

 
Pro pUíznivce suchdolské kopané je zde krátké shrnutí podzimní části. 

 
Sezónu 201ř/2020 jsme začali s trenérem Lu@kem Hanzlíkem. V nEkterých 
zápasech jsme podali nadstandardní výkony a daUilo se nám, na co jsme 
šáhli. V jiných zápasech Ěa to i s evidentnE slabšími soupeUiě jsme pokazili, co 
se dalo. 
Navzdory tEmto výkonnostním výkyv]m pUezimujeme na krásném 3. místE 
s 23 body a se ztrátou 3 body na druhé Stachovice a 13 bod] na první Kunín. 
ZároveO nás také dElí pouze 11 bod] od pUedposledního Lichnova a 14 bod] 
od posledního Rybí. 
Musím upUímnE Uíct, že na to v jakých slátaných sestavách občas hrajeme je 
3. místo takový malý zázrak. Kluci, kteUí tvoUí kostru týmu, už by pomalu mEli 
spíše hrát veteránskou ligu – nemyslím to však výkonnostnE, ale vEkovE. 
RovnEž občas bylo potUeba, aby pUi zápasech vypomáhali právE starší hráči 
hrající spíše veteránskou ligu. Tohle se však dElo bohužel docela často. 
Bohužel v jiných týmech ĚpUedevším ze spodních pater tabulkyě to není jiné, 
co jsme tak vysledovali. Proto je současné 3. místo velmi lichotivé. Shrnul 
bych to takto: nejsou lidi, kteUí by mEli zájem a mladí už v]bec ne. Starší kluci 
už mají pUece jenom jinačí zájmy a pUedevším povinnosti Ěrodina, dEti, 
bydleníě a ti mladí až na výjimky mají bohužel taky úplnE jiné zájmy než nEjaký 
suchdolský fotbal. Fanoušk] máme dost, což o to, ale aby se bylo za 2 až 3 
roky na co chodit dívat, když to nebude mít kdo hrát…. Do budoucna to zatím 
vypadá tak, že bude jedno, jestli jsme pUedposlední nebo druzí, ale budeme 
rádi, když sezónu v]bec nEjak odehrajeme. 
Proto vyzíváme mladé kluky ze Suchdolu i okolních vesnic, aby se k nám 
pUipojili, pokud mají zájem a začali s námi zimní pUípravu. Zimní pUíprava 
začne zhruba v p]lce ledna 2020. 
Na závEr bych chtEl podEkovat všem organizátor]m, poUadatel]m, výbErčím 
vstupného, hlasatel]m a pomezním, kteUí nám vypomáhali jak pUi domácích, 
tak nEkteUí také pUi venkovních zápasech. DEkuji Vám, bez Vás by ten fotbal 
také nebyl. 
Za celý oddíl kopané pak pUeji všem Suchdolák]m (i tEm, kteUí nás 
fotbalisty nemají zrovna v lásce) krásné a klidné prožití vánočních 
svátk] a hodnE štEstí a zdraví do Nového roku. 

 
O veteránské lize si povíme až po Novém roce.  
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A abych nezapomnEl, pUij@te na Sportovní ples 25.1.2020 ve 20:00 do DKT. 
PUedseda oddílu kopané Michal Žlebek 

 
Speciální podEkování 
 
Za oddíl kopané bychom chtEli podEkovat: 

 firmE Stavební firma Unistad spol. s r.o. – za zap]jčení 
nákladního vozu pro potUeby svozu železného odpadu, které 
probEhlo na začátku bUezna 

 JiUímu Szelongovi – který Uídil tento nákladní v]z 
 všem fotbalist]m, kteUí se účastnili sbEru železa a pUedevším 

tEm, kteUí zároveO pomáhali  
s vykládáním odpad] účastník]m svozového dne, aby urychlili 
pr]bEh celé akce, by[ to nebylo jejich povinností 

 všem, kteUí nám vEnovali železný odpad 
PUedseda oddílu kopané Michal Žlebek 

 
 
 

 Házená – podzim 2019/2020 

 
 

V této sezónE bylo 13 oddíl] Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského 
kraje rozdEleno do dvou skupin. My jsme byli zaUazeni do skupiny I se 7 družstvy, 
skupina II má 6 družstev. Vstup do soutEže se nám nevydaUil. Od 2. kola se 
zranilo nEkolik hráč] základní sestavy, což se projevilo na výsledcích. Zápasy 
byly vyrovnané, bohužel jsme nezvládli závEry. Bodový odstup oddíl] pUed námi 
není velký a na jaUe hrajeme více zápas] doma, pUij@te povzbudit. 
 
Výsledky:  Suchdol – Orlová   25 : 20   D Suchdol – Trnávka      20 : 22   D 
          Senice  15 : 20   V     Holešov B  20 : 24   V 
                                    Horka    32 : 22   D     Orlová        22 : 25   V  
                                    Krmelín 2Ř : 27   V  
Sestava: 
JiUík Roman ĚBě, Valík Daniel ĚBě, BartoO JiUí, Brynecký Martin, Ehler Jan, KutEj 
Radovan, Lošák Martin, OpEla JiUí, Pitrun Michal, Sege[a Václav, Sikora Daniel, 
Slováček Petr, Svoboda ZbynEk, Večerka Martin, Zdráhal Jaroslav, Žitník Tomáš 
Branky celkem:  
Sikora 61, Zdráhal 42, Pitrun 21, KutEj 16, Brynecký 6, Slováček 6, BartoO 3, 
Svoboda Z. 3, Žitník 2,  Ehler 1, Večerka 1  
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Cyklokramo Suchdol nad Odrou sezóna 2019 
 
Dne 16.11. se uzavUela sezóna 201ř pro Cyklistický klub Cyklokramo Suchdol 
n.O. na tradičním vyhlašování SPAC v Žabni. Z pohledu teamové soutEže se 
nám nepodaUilo obhájit 3. místo z posledních dvou sezón, což bylo částečnE 
zp]sobeno i tím, že tUetina teamu mEla dlouhodobé zdravotní komplikace, takže 
jsme sezónu odjezdili prakticky v šesti lidech místo devíti. I tak jsme se umístili 
na 10. místE z 49-ti pUihlášených team].  Do Slezského poháru amatérských 
cyklist] pro sezónu 201ř jsme pUihlásili team ve složení: Miroslav Adamčik, 
Tomáš Dohnal, Pavel Dubný, Daniel Hruška, Martin Koblovský, Marcela 
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Pargáčová, JiUí Pekarčík, Vladislav Toman a Jan Vahalík. I pUes horší umístEní 
v teamové soutEži se pEt našich závodník] dostalo na podium pUi závErečném  

 
vyhlašování v rámci jednotlivých kategorií, a to: Tomáš Dohnal 7. místo celkovE 
a 3. místo v časovkách v kategorii B, Miroslav Adamčik 5. místo celkové a 3. 
místo za časovky a spurt v kategorii E, Marcela Pargáčová 3. místo celkovE 
v kategorii ŽB, Vladislav Toman 3. místo celkovE v kategorii F a Pavel Dubný 4. 
místo celkovE v kategorii F. Mimo finálové umístEní posbírali závodníci i spoustu 
dílčích umístEní v jednotlivých závodech, kterých bylo letos 17. 
 
 
ÚspEšnou sezónu prožili dEtští zástupci oddílu Cyklokramo, kdy se k jejich 
nejvEtším úspEch]m Uadí mimo jiné celkové vítEzství v seriálu Jesenického 
šnečka a Ostravského poháru MTB Martínka Melichara, a vítEzství na Bolatické 
tUicítce a celkovE druhé místo v seriálu Valašskokarpatské Cyklotour Tomáše 
Melichara. 
Jako již tradičnE jsme letos uspoUádali cyklistický závod Memoriál Aloise 
Dohnala. Oproti pUedchozím ročník]m jsme letos zaUadili i závod v rámci Baby 
SPAC a dEtský závod. CelkovE se tEchto závod] zúčastnilo 232 závodník]. 
Jelikož se hlavnE dEtský závod setkal s pozitivním ohlasem, rozhodli jsme se 
tento formát zachovat i pro pUíští rok. V pUíštím roce se závod uskuteční 
13.6.2020. 
Na závEr bych chtEl podEkovat jménem našeho oddílu všem, kteUí nás podporuji 
sponzorsky, a také všem, kteUí nám pomáhají s organizováním závodu a jeho 
pr]bEhem.  
Za náš oddíl pUeji všem krásné prožití svátk] a vše nejlepší do Nového roku. 

        Ing. Tomáš Dohnal 
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DBtský Western klub 

A zase jsme byli všichni 
spolu. UbEhlo pár týdn]  
a naše už tUetí sch]zka se 
konala 30.11.201ř v areálu 
na Malé Skále. 
Dnešní dopoledne jsme 
strávili v teplém prostUedí, pUi 
kterém jsme s radostí 
vytváUeli dobroty pro naše 
ptáčky, kteUí v naší rodné 
zemi z]stávají. DEti se 
dozvEdEly, co se správnE má 
a nemá dávat pták]m. Jejich 
dEtskou šikovností jsme pro 
ptáky vyrobili lojové koule. 
VEUíme, že jim budou 

chutnat. Jsou totiž dElané s láskou.پ Jejich 
zaslouženou odmEnou bylo si lojové koule odnést dom] na své zahrady. 
SamozUejmE nechybEla ani krátká hra "čokoláda", u které se dEti moc nasmály i 
zapotily. Dopoledne jsme si zaručenE užili! โ 
Všichni se tEšíme na další společné setkání. 

            Za DWK KateUina Levová a Tereza Kabeláčová                                        
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Krvavá nedBle 17. prosince 1944 

 

75 let od nejvEtší 
letecké bitvy nad 
územím Protektorátu 
Čechy a Morava.      
Válka v EvropE trvala 
již pátým rokem. 
Neustále a bezohlednE 
ovlivOovala miliony 
lidských osud] a maUila 
jejich životy. Ani blížící 
se Vánoce na tom 
nemEly nic zmEnit. 
PrávE v dobE kdy lidé 
v kostelích 17. prosince 
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1ř44 hledali zklidnEní a svou útEchu a svEtili zlatou adventní nedEli, došlo na 
moravsko – slezském nebi k dramatickému a krvavému stUetnutí mezi americkým 
letectvem a nEmeckou Luftwaffe, pro které se pozdEji vžilo označení „Krvavá 
nedEle“.  
      Ráno toho dne vyslalo americké strategické letectvo 15. letecké armády 
v Itálii, v rámci své letecké ofenzívy, 527 bombardovacích letadel za ochranného 
doprovodu dalších 300 stíhacích letoun], s cílem bombardovat, zničit a vyUadit 
z provozu rafinérie v Horním Slezsku Ěna území dnešního Polskaě vyrábEjící pro 
nEmeckou válečnou mašinérii syntetický benzín. Nad oblast zvanou 
„Blechhammer - Nord“ tehdy míUilo 1ř1 bombardér] B-17 Flying Fortress od 5. 
bomb. kUídla, nad „Blechhammer - Süd“ 105 bombardér] B-24 Liberator od 55. 
bomb. kUídla a nad „Odertal“ dalších 231 Liberator] od 4ř. a 304. bomb. kUídla. 
Chránit je pUi tom mElo ř3 dvoumotorových stíhacích letadel P-38 Lightning a 207 
jednomotorových stíhaček P-51 Mustang od 305. a 306. stíhacího kUídla. Nad 
pobUežím Jugoslávie se bombardéry zformovaly do 3 útočných uskupení pro 
jednotlivé cíle a pokračovaly v letu dále ve výšce asi ř000 m nad územím 
Ma@arska a Moravy smErem do Slezska.  
      Jakmile byly americké svazy zachyceny nEmeckými radiolokátory „Freya“ na 
Istrijském poloostrovE, spustili NEmci poplach. Kolem 10.45 hod. vyslali vstUíc 
tomuto velkému leteckému svazu kompletní elitní stíhací eskadru JG-300 „Wilde 
Sau“ určenou p]vodnE k obranE Berlína. Její jednotlivé části vyzbrojené stíhacími 
stroji Focke-Wulf FW 190A a Messerschmitt Bf 109G odstartovaly z letiš[ 
J_terborg, Borkheide, Löbnitz a Reinsdorf. Dohromady asi 100 stíhacích stroj]. 
      K prvnímu osudnému stUetnutí amerických bombardér] s nEmeckými stíhači 
došlo kolem 11.50 hod. v prostoru mezi Olomoucí, ProstEjovem a PUerovem. 
Terčem útoku se stal pUedevším svaz Liberator] 4ř. bomb. kUídla, který smEUoval 
na Odertal. Americký stíhací doprovod bombardér] se v d]sledku nepUíznE 
počasí ponEkud opozdil. Toho NEmci náležitE využili a zaútočili s mimoUádnou 
agresivitou pUímo do sestavy bombardér] B-24 Liberator a doslova je ve velkém 
začali masakrovat. TEžce opancéUované FW 1ř0A pronikaly hustou obrannou 
palbou stUelc] z Liberator] a dosud pevná uskupení bombardér], tzv. boxy se 
začaly postupnE rozpadat. Lehčí Messerschmitty Bf10ř G zasáhly do boje o nEco  
pozdEji, a to útokem shora. I ty vykonaly v následné vzdušné Ueži své. Jeden  
zasažených a tEžce poškozených bombardér] se zUítil u obce Palačov na 
Novojičínsku, a to Consolidated B-24J Liberator Ěsériové číslo 42-50953), 
označený „3ř“ a pUezdívaný „Flying Finger“ ĚLétající prstě od 765. skupiny 461. 
bomb. kUídla,  pilotovaný 2/Lt Philipem J. Crossmanem. V troskách tohoto 
bombardéru zahynuli čtyUi muži ze zadní části letadla, která byla pUi útoku 
nEmeckých stíhač] doslova prostUílena „jako cedník“. Zbývajícím sedmi muž]m 
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posádky včetnE kapitána letadla 2/Lt Philipa J. Crossmana se zachránilo  
na padácích. Po seskoku postupnE všichni upadli do zajetí. Dva tEžce zranEní 
byli pUevezeni do lazaretu v Hranicích. Všichni se po prožitých strastech dožili 
konce války v zajateckých táborech. V blízkosti místa havárie stojí pomník, který 
pUipomíná tuto válečnou tragédii.  

 
Pomník amerických letc] zahynulých 17.12.1ř44 u Palačova Ěfoto 201řě. 
 
Na moravskou p]du se celkem zUítilo Ř Liberator]. Konec tomuto krvavému 
masakru bombardér] učinil až zákrok amerických stíhač], kteUí konečnE také 
dorazili na místo stUetnutí. Drtivá pUesila Lightning] a Mustang] skutečnE 
následnE zp]sobila rozhodující obrat v tomto souboji a k zemi náhle začaly 
dopadat pUevážnE letouny s hákovými kUíži. Celé gigantické stUetnutí, mezi 11.45 
a 12.30 hod., si vyžádalo na obou stranách celkovou ztrátu více než Ř0-ti letadel. 
Američané pUitom prokazatelnE pUišli celkem o 2Ř stroj]  Ěz toho 22 bombardér] 
a 6 stíhačekě, zahynulo pUi tom 63 amerických letc] a dalších 114 jich upadlo do 
nEmeckého zajetí. NEmci tehdy ztratili minimálnE 53 stíhaček, ve kterých 
zahynulo celkem 21 pilot] a  další 4 z tohoto boje vyvázli se zranEním. 
Na Novojičínsku a v okolí mEsta Oder probEhla jedna ze závErečných fází této 
velké letecké bitvy. Nad údolím Ueky Odry se držela mlha a Moravskou bránu 
pokrývala nízká oblačnost. V mracích nEkde nahoUe se odehrávalo hotové peklo. 
Tev leteckých motor], stUelba z palubních zbraní a výbuchy stUel, padající 
nábojnice i kusy letadel, muži na padácích, vlastní dopady letadel doprovázené 
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ohlušujícími explozemi pUímo na zemi. Tuto skutečnost potvrzují nejen 
vzpomínky pamEtník], záznamy kronik, archivní dokumenty a četnická hlášení, 
ale pUedevším velký počet zde nalezených sestUelených letadel, dopady a 
havárie, které dodnes nebyly všechny objasnEny včetnE osud] jejich letc]. Na 
Novojičínsku se zatím podaUilo zdokumentovat 6 havárií nEmeckých stíhaček Bf 
109, a to v Mankovicích, ve Vražném – Hynčicích, v Odrách za SkUivánčí ul., v 
Odrách u hájenky, u LibhoštE a v Polouvsí. V nedEli 17.12.1ř44 havarovala u 
Oder ještE další nEmecká stíhačka Messerschmitt Bf 109, jejíž trosky suchdolští 
badatelé lokalizovali pod vodní hladinou současného Emauzského rybníka. 
V dobE jejího pádu zde rybník nebyl, takže se stíhačka zaboUila hluboko do mokré 
louky a zde její trosky spočívají dodnes a teprve čekají na vyzdvižení a objasnEní 
této válečné havárie. Dosud z této letecké bitvy chybí najíta identifikovat nEkolik 
dalších ztracených letadel a schází objevit rovnEž i posledního z nezvEstných 
letc] nEmecké elitní jednotky Luftwaffe JG 300, a to pUímo velitele IV. Gruppe, 
která zde mEla nejvEtší ztráty - Hptm. Josefa Puchingera. Toto tajemství m]že  
po 75 letech poodhalit právE záhada Emauzského rybníka.  
Výše popsaná místa dopad] letadel jsou jen ta nejbližší v okolí Oder. Po celé 
MoravE a Slezsku, Polsku, Slovensku, Ma@arsku až na jih Itálie m]žeme najít 
další podobná místa, která dokládají rozsah celé této letecké bitvy ze dne 
17.12.1ř44. Toto letecké stUetnutí bylo u nás nejvEtším na území tehdejšího 
protektorátu, musíme mít však na mysli, že to v rámci 2. svEtové války byla pouhá 
epizoda. Zde je na místE si uvEdomit obludnost jakékoliv války, která svým krutým 
zp]sobem Uídí a mEní osudy všech lidí a vybírá si pUi tom svou krvavou daO. 
Každá válka má své hrdiny i poražené. Má však pUedevším své obEti, a to bez 
rozdílu na to, o kterou bojující stranu zrovna jde. Od „Krvavé nedEle“ uplynulo již 
75 let – čas k zamyšlení. I když má vEtšina z nás prosinec spojen spíše s vánoční 
pohodou, je vhodné si i v tomto adventním čase pUipomenout nesmyslnost válek 
a hr]z s nimi spojených. Chovejme se tak, abychom si podobné válečné hr]zy 
již nemuseli nikdy prožít. 
 Fragmenty výše uvedených letadel včetnE nalezených osobních vEcí letc] 
 i spolu s dalšími mnohými exponáty, týkajícími se letecké války nad severní 
Moravou a Slezskemv pr]bEhu 2. svEtové války jsou veUejnosti k vidEní  
v expozicích Muzea mEstyse v Suchdole nad Odrou. Více na webových 
stránkách muzea – www.leteckemuzeum.eu.   

Petr Bartošík – Klub pUátel Suchdolu nad Odrou 
 
        
                                             

http://www.leteckemuzeum.eu/
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Rodina amerického válečného letce navštívila 

     Suchdol nad Odrou 
 

V sobotu 30.11.2019 navštívila Suchdol nad Odrou a naše muzeum mEstyse 
rodina amerického válečného letce Donalda McClellana, který byl dne 
22.8.1944 nucen spolu se svými druhy vyskočit na padáku z hoUícího bombardéru 
B-24 Liberator. Jejich bombardér byl zasažen a tEžce poškozen nEmeckým 
protiletadlovým dElostUelectvem pUi své misi nad cílem v Horním Slezsku a 
následnE se zUítil u obce Osek nad Bečvou. V jeho troskách tehdy zahynul pUední  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stUelec Martin Zebersky. Navigátor McClellan mEl štEstí a pUežil, u Lipníku nad 
Bečvou byl NEmci zajat a konce války se pak dožil v zajateckém táboUe. Jeho 
rodina – zástupci tUi generací – z Minessoty a Vermontu se vydali do ČR a po 

více než 75 letech pUišli pátrat po informacích a místech kde se jejich dEd   
„podruhé narodil“. Archivní dokumenty, dobové fotografie z havárie, fragmenty 

letadla i části výstroje osádky opatruje naše muzeum ve svých sbírkách, a proto 
je jejich kroky zavedly i k nám do Suchdolu nad Odrou. Rodina letce byla 
návštEvou muzea velmi potEšena a nadšena. PodEkovala za uchovávání 

historické pamEti a aktivní badatelskou činnost muzea a Klubu pUátel Suchdolu 
nad Odrou. Velkou poctou je, že do sbírek Muzea mEstyse Suchdolu nad Odrou 

rodina vEnovala dEdovu leteckou čepici - brigadýrku, která se jako zázrakem 
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dochovala do dnešních dn], díky panu Jaroslavu Schönovi z PUerova.  
            Petr Bartošík  

 

Moravští brat{i a Vánoce 

 
     Vánoční tradice byly vždy v popUedí všech tradic, které vznikly mezi 
Moravskými bratry, a[ už to bylo v zemích severských, stUedoevropských nebo 
 v tropických oblastech. Pro etnografy je záhadou, že v obcích stUední Moravy  
na PUerovsku se dochoval starodávný vánoční zvyk, umis[ovat v dobE Vánoc do 
každého okna domu svíčku. Tentýž zvyk je také v americkém Bethlehemu, kde 
se svíce v oknech zažíhá na počátku adventu a o štEdrém večeru. Nebyla zatím 
nalezena žádná zpráva, že by takovýto zvyk byl nEkdy i na Fulnecku. 
     Jak to bylo s Bethlehemem? Z New Yorku putovali Moravané roku 1740 asi 
150 km stále na západ, kde zakoupili kus pralesa a založili zde mEsto Bethlehem. 
Ze čtrnácti zakladatel] bylo 5 Suchdolan]. Práce vedl David Nitschmann, který 
se narodil v místech, kde je dnes Park Moravských bratUí. Dnes jde o velkomEsto 
s dvEmi univerzitami, ocelárnami, ale pUedevším krásnou minulostí. Dokonce  
v období zrodu spojených stát], bylo Bethlehemu nabídnuto, aby se stal hlavním 
mEstem USA, což Moravané odmítli, chtEli z]stat uzavUeným mEstem pUed 
vnEjšími negativními vlivy civilizace, což si Jednota bratrská po dlouhá desetiletí 
uhájila. NávštEvníka Bethlehemu pUekvapí socha J. A. Komenského v nadživotní 
velikosti od sochaUe Makovského. VEnovala ji Karlova univerzita a je totožná, 
jakou máme ve Fulneku. UmístEna je na čestném místE pUed Moravian college. 
VyjadUuje, že Moravští bratUi jsou duchovními potomky J. A. Komenského, jehož 
velké výročí 350 let od úmrtí si r. 2020 bude svEt pUipomínat. Vra[me se ale  
k tématu. V roce 1ř37 byl Bethlehem prohlášen za "Vánoční mEsto USA" a sv]j 
podíl mElyna tom hoUící svíce v oknech. HoUící svíce je jedním z výrazných 
symbol] kUes[anství. Reprezentuje tUi hlavní myšlenky: Kristus jako SvEtlo 
svEta, Bible jako vnuknuté slovo od Boha a kostel jako jasné svEtlo Boží. 
Vánoční zvyk "Jedna svíce v každém oknE" se postupnE rozšíUil do r]zných 
oblastí. Obrovská Herrnhutská hvEzda umístEna na Jižní hoUe vede poutníky až 
do Bethlehemu, kde je vítá záUe svíček. Současní Moravané-Moravians navštívili 
Ěautobusový zájezdě Suchdol n. O. v r. 2017 a darovali muzeu pUekrásnou knihu 
plnou fotografií, kde jsou popsány všechny další vánoční zvyky: Pečení sladkého 
rohlíkového pečiva s hrozinkami, odlévání svíček z pravého včelího vosku, zpEv 
vánočních písní, Vánoční betlém, Herrnhutská hvEzda.  
     V cizinE o Vánocích záUí Herrnhutské hvEzdy ve všech mEstech na západ  
od nás a začínají se objevovat i na MoravE. NávštEvníka Herrnhutu zaujme 
množství záUících tzv. Moravských hvEzd. P]vodnE to byla kolem r. 1Ř40 školní 
pom]cka pro vyučování geometrie, ale postupnE se začala používat jako vánoční 
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ozdoba, což pUevzaly i další mEsta a zemE. Letos již záUína tUech domech  
v Suchdole n. O., papírové interiérové asi nelze spočítat. 
- Herrnhutskou hvEzdu si m]žete zakoupit v Muzeu Moravskýchj bratUí. Jejich 
cena se pohybuje v rozmezí  700 - 1300 Kč. Pr]mEr 40 - 70 cm, dle výbEru. 
- Interiérové: Jsou papírové svítící i nesvítící. 
- Exteriérové: Jakou m]žete vidEt na muzeu, jsou plastové a máme pouze 
svítící. 
Jsou zakoupeny v autorizované prodejnE v Hernhutu, ale ceny jsou stejné jako  
v Herrnhutu. 
- Hezkým vánočním dárkem je kniha! Pro tyto účely nabízíme novinky: 
1) Zlomený tomahavk: P. M. Legene kniha pro dEti, 100 stran, 140,-Kč. 
Vypravuje o Suchdolanu Davidovi Zeisbergerovi, který je nazýván Apoštolem 
indián]. 
2) Beránci s korouhví: T. BUezinová česká novináUka, která navštívila naše 
muzeum, což ji podnítilo k sepsání obsáhlé reportáže o JednotE bratrské I. díl, 
230 stran, 249,-Kč. 
Milí spoluobčané, prožijte Vánoce hezky, braOte si je pUed zneužitím komercí  
a pseudozvyky. PUejeme Vám, aby vaše Vánoce byly prohUáty hezkou vánoční 
pohodou, alespoO u zažehnuté svíce. 

                                                                              Daniel Tíčan 
 
 

Zbytky hodování nepat{í do kanalizace!  

Buďme bBhem adventu odpovBdní 
 
PUíspEvek z dílny SmVaK uveUejOujeme, nebo[ se v plném rozsahu týká i 
kanalizace, provozované mEstysem!!! 
 
Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava 
kanalizační sítí pUitéká dlouhodobE velké množství látek a pUedmEt], které  
do odpadu rozhodnE nepatUí. Zp]sobují problémy na strojích a zaUízeních, 
zvyšují náklady a zatEžují životní prostUedí. Advent, dny vánočního hodování  
a novoroční oslavy jsou v tomto ohledu jedním z nejrizikovEjších období. Ostrava, 
11. 12. 2019 – Konec roku je pravidelnE obdobím, kdy do čistíren odpadních vod 
v celé zemi pUitéká zvýšené množství látek a pUedmEt], kterédo kanalizační sítE 
v žádném pUípadE nepatUí. SmVaK Ostrava vyzývají pUi adventních, vánočních, 
silvestrovských a novoročních oslavách k odpovEdnému chování. To zamezí 
tomu, aby bylo poškozováno potrubí a další zaUízení v kanalizační síti, 
zatEžováno životní prostUedí a vznikaly technické problémy pUi odvádEní a čištEní 
odpadních vod. Množství nepatUičných látek pUitékajících kanalizací do čistíren 
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se dlouhodobE nesnižuje. V tUídEní plast], skla nebo papíru patUí Česká republika 
k evropským premiant]m, lidé by se mEli zamyslet také nad tím, že odpad 
v kuchyni, umyvadlo v koupelnE nebo toaleta nejsou odpadkovým košem. To, co 
je možné do kanalizace vypouštEt, jednoznačnE určuje kanalizační Uád. Házet do 
odpadu jakékoliv jiné látky a pUedmEty povolené není. 
„Velké problémy v odpadní vodE zp]sobují oleje a tuky, které do ní velká část lidí 
bEžnE vylévá. PUi smažení vánočních kapr] a Uízk] to platí o to víc a d]sledky 
jsou o to horší. Tukové částice se pUi ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na 
sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který je m]že znepr]chodnit. 
Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se 
nalepuje na stEny potrubí stok, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny 
urychlují korozi. Použité tuky a oleje patUí do sbErných dvor], kde je mEsta a obce 
pUijímají. NEkterá mEsta v našem regionu jsou navíc v tomto ohledu velmi 
odpovEdná a pomáhají problém Uešit instalací kontejner] pro použité jedlé oleje 
a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány,“ Uíká Ueditel kanalizací SmVaK 
Ostrava Jan Tlolka. 
Komplikace zp]sobují také zátky od lahví a jiné pUedmEty, které na sebe v potrubí 
nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném pUípadE nepatUí hygienické 
potUeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se 
používají pUi úklidu. Toaletu by si také lidé nemEli plést s odpadkovým košem pro 
zbytky potravin a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteUí ve stokách žijí  
a díky dostatečnému pUísunu stravy se mohou nekontrolovatelnE množit. My pak 
musíme na jaUe bEhem plošných deratizací a na podzim pUi ohniskových 
deratizacích jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ vysvEtluje Tlolka. 
Kanalizace rovnEž neslouží k likvidaci nevyužívaných lék], chemikálií, Uedidel 
nebo zbytk] barev. Když se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování 
čistírny odpadních vod, zp]sobit ekologickou havárii a částečnE projít 
čistírenským procesem dále do vodních tok]. 
„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní 
prostUedí, ale také na samotný provoz zaUízení, která lidskou nezodpovEdností 
trpí. Látky a pUedmEty, které do odpadní vody nepatUí, zp]sobují technické 
problémy a proces odkanalizování a čištEní odpadních vod prodražují. To má ve 
svém d]sledku dopad na penEženku každého z nás v částce, kterou platíme za 
odvádEní odpadní vody Ěstočnéě. Kanalizační sí[ slouží k odvádEní odpadních 
vod, nikoliv odpadk], a[ již v jakémkoliv skupenství. To, že tomuto problému 
pUikládáme velký význam, dokládá mimo jiné to, že nová verze našeho 
vzdElávacího programu pro školy o významu vody pro človEka a životní prostUedí 
s názvem Planeta Oxidan se koncentruje na problematiku odpadních vod  
a nakládání s odpady. Tímto zp]sobem p]sobíme na uvažování dEtí v nejvyšších 
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tUídách základních škol a v prvních ročnících víceletých gymnázií. DEti m]žou být 
v tomto ohledu pUíkladem svým rodič]m, kteUí této problematice napUíklad 
nevEnují dostatečnou pozornost,“ vyzývá k odpovEdnosti generální Ueditel 
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.  
Co do kanalizace nepatUí? 

- Oleje a tuky používané pUedevším v kuchyni, ale i pUi dalších domácích 
pracích; 

- Pevné pUedmEty 
- Zbytky potravin Ěbiologický odpadě; 
- Hygienické potUeby Ěvlhčené ubrousky, tyčinky do uší…ě; 
- Chemikálie a další nebezpečné látky Ěbarvy, Uedidla, oleje, ropné látky, 

čisticí prostUedky atd.ě; 
- Léky ĚpatUí zpEt do lékárnyě  

Kam s odpadem? 
- Chemikálie, barvy, Uedidla – svozový den 
- Léky – lékárna 
- KuchyOské oleje – speciální kontejner Ěodnést pUelitý do plastové lahveě 
- Zbytky potravin – smEsný odpad Ěodpadkový košě, kompost, kontejner 

na biologický odpad 
- Hygienické potUeby – smEsný odpad Ěodpadkový košě 
- Motorové oleje – svozový den, nEkteré benzínové pumpy 
- Baterie, žárovky – sbErné místo na úUadE mEstyse, nEkteré obchody 

s elektronikou a domácími potUebami 
- Plastové lahve – kontejner na tUídEný odpad 
- Papír – kontejner na tUídEný odpad, sbErna 
- Sklo – kontejner na tUídEný odpad 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVaK 

(s ohledem na místní podmínky v Suchdole upravil Richard Ehler) 

 

   Rｰzné  

Na T{íkrálovou sbírku Charity Odry  bude možné pUispEt do 

pokladničky, a to na úUadE mEstyse od 6.1.2020 do 14.1.2020 v úUedních 
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hodinách. Pokladnička bude umístEna v pokladnE úUadu mEstyse 
v prvním patUe. 
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Starosta                                                        
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HospodáTsko správní úsek 
Czech POINT                
 
Finanční odbor – vedoucí
                                      
Správa byt¥ a pokladna
                                            
Hlavní účetní
                                                                  
Matrika Czech POINT
                                               
Stavební úTad - vedoucí
                                      
 
 
Klub kultury
                                                               
Technické služby
Penzion PoodTí 
                                              
Čistírna odpadních vod                          
 
D¥m s pečovatelskou službou               
Muzeum                                                        
                  
Knihovna                                                       
                  

Ing. Richard Ehler                        
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská                              
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
 
Helena Richtáriková                   
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová                      
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová                               
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Jitka Jurkovičová                       
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. KateTina Kollerová, DiS.    
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík                           
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík                                
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová                      
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
JiTí BDlunek
Alena Ondračková                      
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek 
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová                        
Kamila JasaNová                                  
                                                
VDra Dorazilová 
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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