
    Suchdolský
zpravodaj

6/2022

7. června 2022 se konalo v obřadní síni
slavnostní setkání jubilantů, kteří v prvním pololetí roku oslavili kulaté
nebo půlkulaté narozeniny 



Jubilanty z řad seniorů přivítali                  
v obřadní síni ve dvou skupinkách
představitelé městyse. 
Přednesli gratulaci, přípitek a předali
drobný dárek.
Děti ze základní školy si připravily
krátký kulturní program, kterým
malou slavnost provázely.

Ještě jednou všem zúčastněným,                   
i těm, kteří se osobně dostavit
nemohli, přejeme mnoho štěstí,
spokojenosti, pevné zdraví a vitalitu 
 do dalších let.
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

18.05. Suchdolští hasiči zprůchodnili ucpané potrubí splaškové kanalizace na 

Malé straně v oblasti u bývalých bytovek JZD. Opět se v plné síle ukázal 

setrvalý problém, že někteří uživatelé kanalizace do odpadu vylévají 

a vyhazují, co do ní nepatří. Největším problémem jsou tuky, které 

dokáží potrubí zalepit, k tomu se objevují textilie, potraviny, hygienické 

potřeby, které tomuto procesu napomohou. Po pročištění vznikne 

v potrubí vlna, která obvykle následně způsobí poruchu na samotné 

ČOV, jejíž vstupní čerpadla nejsou na takový nápor vody s tuhými 

příměsemi dimenzována a obvykle je nějaká textilie vyřadí z provozu. 

23.05. Na úřadě městyse proběhlo jednání s ředitelem novojičínského 

pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

předmětem jednání byly informace o majetkových transakcích 

nemovitých věcí mezi státem a městysem. 

23.05. Konala se 88. schůze rady městyse. 

23.05. Konala se pracovní porada zastupitelstva městyse k aktuální 

záležitostem v samostatné působnosti městyse. 

24.05. V areálu SmVaK v Novém Jičíně se konalo setkání představitelů této 

vodárenské společnosti se starosty obcí a měst Novojičínska. 

Společnost směrem k zástupcům obcí prezentovala své aktivity, 

starostové poté diskutovali s představiteli o problémech, které obce 

aktuálně při vzájemné spolupráci trápí. 

26.05. Společně s projektantkou, která zpracovává studii chodníků 

na Sokolovské ulici, proběhla prohlídka v terénu a následně byla 

probírána varianta, kterou projektantka zvolila – důvody, výhody 

a nevýhody. Městys zadal studii po celé délce Sokolovské ulice, 

od ukončení chodníku na životické straně až po výjezd ze Suchdolu 

směrem na Mankovice. Studie se bude v rámci chodníků zabývat rovněž 

úpravou křižovatky s cílem zvýšit její bezpečnost pro účastníky 

silničního provozu. 

26.05. Představitelé městyse přijali pozvání zdejší školy na neformální 

sportovně společenské odpoledne, poděkovali při té příležitosti 

pracovníkům školy za jejich práci při výchově budoucí generace našich 

občanů. 
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27.05. Starosta se zúčastnil jednání Valné hromady akciové společnosti 

ASOMPO, provozující skládku odpadu v Životicích u N. Jičína. Akcionáři 

společnosti jsou výhradně obce a města včetně Suchdolu nad Odrou. 

30.05. Se zástupcem zhotovitele na místě projednány organizační a technické 

podrobnosti asfaltování ploch za nákupním střediskem a u muzea 

městyse před zahájením prací. 

31.05. S místostarostou města Nového Jičína Ondřejem Syrovátku a vedoucí 

návštěvnického centra Nový Jičín Radkou Bobkovou byla konzultována 

možná spoluúčast městyse na organizaci jízdy parního vlaku mezi 

Suchdolem a Novým Jičínem v sobotu 25. června. Vlak bude pendlovat 

u příležitosti konání 8. ročníku Pivobraní v Novém Jičíně. 

31.05. Proběhla kolaudace úseku kanalizačního řadu pro výstavbu 4 rodinných 

domů v lokalitě Záhumení za katolickým hřbitovem za účasti městyse 

z pozice vlastníka a provozovatele. 

31.05. S ředitelem ZŠ a jeho zástupkyní pro MŠ byly konzultovány otázky 

kapacity MŠ a zrušení výjimek s ohledem na dokončení 5. oddělení MŠ. 

31.05. Předáním díla byla ukončena oprava povrchu chodníku (zámková 

dlažba) a přilehlých komunikací na ul. Záhumení.  

01.06.  Konala se 89. schůze rady městyse. 

04.06. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal u hasičské zbrojnice den dětí. 

06.06. V ostravském sídle povodí Odry byli seznámeni zástupci městyse 

Suchdol nad Odrou a měst Odry a Fulnek s výsledky dva roky 

probíhajícího monitoringu jakosti vod, přitékajících do kletenské 

přehrady. Smyslem měření bylo určit příčinu znečištění vody v přehradě. 

Rozborem naměřených hodnot bylo zjištěno, že zdaleka největší podíl 

(cca 90 %) má znečištění z hnojení polí v povodí přítoků. Ostatní zdroje 

znečištění jsou zastoupeny v porovnání s tímto zdrojem minimálně. 

07.06. V obřadní síni městyse se konalo setkání představitelů městyse 

s jubilanty, program zpestřilo vystoupení dětí z místní základní školy. 

Představitelé městyse zúčastněným poděkovali za celoživotní práci 

pro společnost a popřáli všem vše nejlepší do dalších let. 

08.-09.06.Starosta se v Hradci Králové zúčastnil konference Obec a odpady, 

pořádané společností EKO-KOM. 

09.06 V prostorách základní školy se konala taneční show v provedení našich 

žáků a jejich hostí. 

10.06. Dokončena pokládka asfaltového povrchu za nákupním střediskem, kde 

plochu využívá městys jako stanoviště pro kontejnery na odpad a řidiči 

pro průjezd z Malé strany na Novou ulici, a plochy u muzea městyse. 

10.-11.06. se konala sportovní akce pro děti s názvem Sportuj s námi, pořádaná 

TJ Lokomotiva ve sportovním areálu. 

11.06. Na Malé skále u přehrady se konalo westernové dětské odpoledne 

Western klubu. 
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12.06. V centru městyse se konala tradiční suchdolská pouť. Za organizaci 

patří poděkováni Marii Dohnalové a jejím spolupracovníkům. 

13.06. Proběhla 90. schůze rady městyse. 

13.06. Na svém jednání se sešel finanční výbor zastupitelstva městyse. 

15.06. Konala se online porada v rámci tvorby dokumentace pro územní řízení 

pro náhradu přejezdu u sila nadjezdem. Pracovnice městyse se porady 

zúčastnila s cílem hlídat dříve projednané zájmy městyse (chodník 

pro pěší, možnost průjezdu pod mostem pro cyklisty a další. 

15.06. Starosta se v Bartošovicích zúčastnil semináře na téma komunitní 

energie, což je jeden z možných léků na neustále rostoucí ceny energií. 

Energie se vyrábí v místě a tam se i spotřebovává a účastníci projektu 

si navzájem svými zdroji vykrývají přebytky a nedostatky energie 

za daleko výhodnější ceny. 

15.06. V domě kultury se konalo veřejné losování o pozemky v lokalitě 

Sokolovská na životické straně. Žádosti o koupi byly přijímány pouze od 

místních zájemců dle pravidel, která schválilo zastupitelstvo městyse. 

Z avízovaných několika desítek zájemců, kteří se v průběhu času 

seriózně zajímali o koupi, se zřejmě vlivem nejisté a turbulentní doby 

přihlásilo nakonec jen 5 zájemců a ti si vylosovali konkrétní pozemky, 

jejichž prodej bude následně projednávat zastupitelstvo městyse. Vliv 

na zájem měla zřejmě i cena, která byla stanovena jako tržní na základě 

znaleckého posudku. 

 

Rada městyse informuje 
 

88. schůze RM 23.05.2022 

• RM schválila uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o poskytování pracovně 

lékařských služeb se Suchdolskou ordinací s.r.o. v zastoupení MUDr. Žanety 

Šimíčkové, dodatek se týká změny ceníku od 01.06.2022. 

• RM schválila rozpočtové opatření č. R8, a to poskytnutí finančního daru  

ve výši 2.000 Kč na Taneční show Spolku rodičů a přátel školy v Suchdole 

nad Odrou, která se konala 09.06.2022 v prostorách školy. 

• RM schválila rozpočtové opatření R9, přijetí neinvestiční dotace na krytí 

mzdových nákladů za zaměstnance veřejně prospěšných prací ve výši 

367.484 Kč. 

• RM se zabývala problematikou školství, kdy projednala rozpis rozpočtu 

přímých výdajů na vzdělávání na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola a amatérská škola Suchdol nad Odrou dle sdělení Krajského 

úřadu MSK, Protokol o provedení následné veřejnosprávní kontrole za rok 
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2021 a neschválila převod nepotřebného a vyřazeného majetku do majetku 

městyse. 

• RM schválila účast starosty a dvou členů zastupitelstva na Městských 

slavnostech v družebním městě Herrnhut, které se konají v termínu 17. – 

19.06.2022 u příležitosti výročí 300 let založení města. 

• RM souhlasila se záměrem vyhlásit výběrové řízení na provádění revizí 

hasicích přístrojů a hydrantů v budovách městyse. RM souhlasila dále  

s obnovením ocenění občanů městyse a členů spolků za práci pro městys 

nebo za propagaci či reprezentaci městyse na akci Den městyse. 

89. schůze RM 01.06.2022 

• RM se operativně sešla k projednání návrhu ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou na zrušení povolení 

výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřské školy z důvodu otevření 

páté třídy MŠ, kdy s návrhem souhlasila a zrušila od 01.09.2022 povolení 

výjimky, nově bude maximální počet ve třídách MŠ v souladu s vyhláškou 

24 dětí. 

90. schůze RM 13.06.2022 

• RM projednala program 19. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude 

konat 27.06.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti v budově úřadu 

městyse. 

• RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse 

nájemníkům kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu. 

• RM přidělila byt 1+1 v DPS Komenského 560, který bude volný  

od 01.07.2022. 

• RM schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 1646/2 a části pozemku parc.č. 

1646/4 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se spoečností 

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene 

– zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc.č. 1274/1 v k.ú. 

Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila rozpočtové opatření č. R10, a to přijetí finančního příspěvku  

na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů v celkové výši 33.310 Kč. 

• RM schválila rozpočtové opatření R11, a to poskytnutí finančního daru ve výši 

10.000 Kč Městu Nový Jičín na projekt Nostalgické jízdy parním vlakem dne 

25.06.2022 na trati Nový Jičín – Suchdol nad Odrou. 

• starosta informoval RM o stavbě a budoucím provozu sběrného dvora, prodeji 

pozemků v lokalitě Lidická a o účasti na slavnostech v Herrhutu. 
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• RM společně s finančním výborem projednala čerpání rozpočtu městyse  

za období leden – květen 2022, návrh rozpočtového opatření Z12, Závěrečný 

účet a účetní závěrku.  

      

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2022 

Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství na rok 2022 
Místní poplatek je nutno uhradit do 30.06.2022. 
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky nebo emailem 

požádali o údaje pro platbu poplatku, pokud jej budete hradit příkazem k úhradě 

(každý poplatník má svůj variabilní symbol = číslo poplatníka), a to  

na telefonním čísle: 556 770 106, případně e-mailem: 

kollerova@suchdol-nad-odrou.cz  

 

Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800  

Variabilní symbol                                              číslo poplatníka 

Specifický symbol                                            1345 

Konstantní symbol        0558 

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na výše uvedené telefonní 

číslo nebo e-mail. 

 

Oznámení o odečtech vodoměrů 
 

 
POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ KE SPLAŠKOVÉ KANALIZACI 
 
Ve dnech 27. - 30. 6. 2022 Vás navštíví zaměstnankyně Městyse Suchdol nad 

Odrou - Marta Matulová, která bude provádět opis stavu vodoměru pro účely 

fakturace stočného od 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022.  

 

Jana Poštová                             
 

 

mailto:kollerova@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, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
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 Bőhmové; 
telefon: 605 113 310; 724 389 269 
 
Výpůjční doba knihovny: Po a Čt 14.00 – 18.00 
 
 

Uzavření knihovny 

Ve dnech 18. 07. 2022 a 21. 07. 2022 bude knihovna uzavřena. 
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Společenská kronika    

Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, 
kteří v měsíci červnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné 
zdraví a neutuchající radost ze života. 
 

Jsou to:  

Švajdová Augustina    Szotkowská Marie 

Neradová Marie      Kulovaná Marcela     

Janečková Anna      Dominiková Svatoslava 

Steinitz Ervin      Hašová Anna 

Davidová Emilie        Plšek Evžen 

Hofrová Zdenka         Řehoř Josef 

Masnicová Emília      Válek Jan 

Valchářová Jiřina      Říčan Daniel 

Bašný Richard      Zajíc Josef 

Vlachová Evženie      Kutějová Ludmila 

Váhala Karel      Davidová Marcella 

Rek Miloslav     Jaroň Tomáš 

Fajkusová Eva     Ďurica Ondrej 

Králová Jana      Dančáková Zdeňka 

Kičinková Helena     Mlčáková Zdenka 

Gola Vít       Navrátilová Ludmila 

Truchlý Antonín      

       

       

 

 

 

Dne 18.07.2022 uplyne 30 let, co nás navždy  

opustila naše milovaná maminka, babička, teta  

  paní Anna Špaková 

Kdo jste ji znali vzpomeňte prosím s námi, rodina. 
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Z činnosti naší školy a školky 
Skákací hrady 

V pondělí 23.5.2022 si byla celá 

mateřská škola zařádit na zahradě 

základní školy ve skákacích hradech. 

Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek 

na tuto akci. 

                                                                                          

Bc. Martina Hessková 

 

 

 

 

Noc kostelů 

Děti z oddělení Hvězdiček byly osloveny 

ke spolupráci na akci Noc kostelů. Velmi 

rádi jsme se zapojili a společně jsme byli 

na evangelické farní zahradě kreslit kostel. 

Naše výtvarné dílo bude pak při této akci 

vystaveno v evangelickém kostele.                                                                               

Bc. Martina Hessková 
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Kunínský zámek 

V úterý 24.5.2022 

proběhl celo dopolední 

celo školkový výlet do 

Kunínského zámku, 

kde byl pro děti 

připraven bohatý 

program: děti si zahrály 

v kostýmech pohádce, 

s panem kastelánem 

proběhla prohlídka 

zámeckých pokojů, 

seznámili jsme se 

s loutkami, a dokonce 

se i čarovalo. Na závěr 

jsme shlédli hranou 

pohádku O Honzovi. 

Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na autobusovou dopravu.                                                    

Bc. Martina Hessková 

 

Jak se peče chleba 

Víte, jak se kdysi dávno pekl chleba? A co 

všechno se muselo udělat, než došlo 

k samotnému pečení? Děti z oddělení 

Hvězdiček už to ví, protože se zúčastnily 

edukačního programu v Žerotínském zámku 

v Novém Jičíně.  

                                                                                  

Bc. Martina Hessková 
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Zábavné dopoledne 
 

Zábavné dopoledne v mateřské škole s 

Klauny na volné noze. Děkujeme SRPŠ 

za finanční příspěvek na vstupné pro děti. 

                               Bc. Martina Hessková 

 

 
Hvězdičky jsou jedničky!!! 

A proč jedničky? No, protože vyhrály 

1.místo ve výtvarné soutěži Western a 

koně očima dětí. Moc děkujeme za 

krásné ceny.                                                                 

Bc. Martina Hessková 

 
 

 

Noc kostelů – vyhodnocení výtvarných prací 

V pátek 10.6.2022 jsme si mohli v evangelickém postele 

vyslechnout nejen krásné písně pěveckého sboru KOS 

z Nového Jičína, ale také vyhlášení ocenění dětských 

výtvarných prací. 

A jedni z oceněných byly i děti z MŠ z oddělení 

Hvězdiček. Děkujeme CČE za krásné dárečky.                                                                                                      

Bc. Martina Hessková 

 



13 

Hvězdné odpoledne s tatínkem 

Jednou za rok patří zahrada 

mateřské školy tatínkům  

a jejich dětem. A tak tomu bylo 

i letos, kdy spolu s dětmi 

strávili společné chvíle plné 

her, soutěží a jako třešnička na 

dortu bylo lákavé občerstvení  

a dárečky. 

Děkujeme SRPŠ za finanční 

příspěvek a tatínkům za 

odvahu že přišli. 

                                                                                                                 

Bc.Martina Hessková 

 

Nocování ve školce 

Předškolní děti z oddělení Hvězdiček 

prožily nevšední dobrodružství: přespání 

ve školce s noční hrou a hledáním šesti 

víl. 

Děkujeme všem rodičům za dobrůtky na 

společný stůl a také SRPŠ za finanční 

příspěvek na odměny pro děti. 

                                                                                               

Bc. Martin Hessková 
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Spolky a zájmové aktivity 
Kopaná - starší žáci 

Před začátkem sezóny (2021/2022) se v Suchdole n.O. nepodařilo ustavit 

družstvo starších žáků pro malý počet hráčů. Nabízely se dvě možnosti, převést 

žáky do družstva dorostu nebo přestup žáků do oddílu v některé okolní obci. 

Většina se rozhodla pro přestup do sousedního oddílu Tatran Mankovice. Tam 

se díky trenérům (Sigmund Aleš a Mička Mojmír) podařilo vytvořit kolektiv s 

kamarádskými vztahy, který společně usiloval o dobré výsledky. Stejně jako my, 

spojováním, postupovaly i jiné oddíly. Některé však využily nesmyslného 

rozhodnutí fotbalového svazu zařadit do sestavy starších žáků i dva dorostence 

a vyhrávaly tak vysokými rozdíly. 

Sestavu Tatranu Mankovice tvoří hráčl Mankovic (Demel Jakub, Demeter Jakub, 

Haman Martin, Haman Michal, Klosek Jakub, Kovář Jakub, Kubiš Pavel, 

Sigmund Lukáš, Strnadel Jaromír, Strnadel Martin), Suchdolu n.O. (Černý 

Dominik, Gela Gregor, Halašta Erik, Košut Michal (B), Kuchar Patrik, Kutěj 

Štěpán, Mička Kryštof, Rusek David, Slováček Jan, Sýkora Vojtěch), Vražného 

(Prekrški Viktor) a Oder (Hrabovský Jakub). 
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Výsledky zápasů:                                        Branky: 

    D      V    Kuchar     11    

Mankovice – Mořkov 8 : 3  2 : 0 Halašta     9 

      Studénka 2 : 2  2 : 2 Kutěj      9 

      Mošnov 3 : 2  2 : 1 Rusek     8 

      Hodslavice 2 : 5  3 : 6 Slováček    8 

      Štramberk 0 : 5  1 : 7 Černý     3 

      Trojanovice 2 : 0  3 : 1 Hrabovský 3 

      Příbor  2 : 1  5 : 3 Gela     1 

      Lichnov 2 : 3  1 : 0 Haman     1  

      V.Albrechtice 1 : 2  3 : 0 Kubiš     1  

      Petřvald 1 : 9  2 : 3 Prekrški     1 

      Žilina  7 : 1  2 : 3 Sigmund    1 

 

Tabulka: 

  1.FK Štramberk  20  17   3    0   132 : 20    54     

  2.TJ Petřvald/Bludovice 22  16   2    4   127 : 48    50 

  3.FOTBAL Studénka 20  13   5    2     80 : 41    44 

  4.NFC Lichnov  22  11   5    6     78 : 55    38 

  5.FK Hodslavice  22  11   3    8     77 : 69    36 

  6.TJ Tatran Mankovice 22  11   2    9     56 : 59    35  

  7.FK PRIMUS Příbor 22    7   4  11     72 : 67    25 

  8.TJ Sokol Žilina 21    8   1  12     96 : 120  25 

  9.TJ Trojanovice Bystré 21    7   2  13     49 : 76    23  

10.SK Velké Albrechtice 22    7   1  14     57 : 112  22  

11.TJ Mošnov/Skotnice 21    4   4  13     53 : 100  16   

12.TJ Mořkov  22    0   2  20     22 : 132    2  

 

Zbylé zápasy se hrají až po uzávěrce zpravodaje a nemají už vliv na umístění 

Tatranu Mankovice. 
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Western klub 
 

  

GRATULUJEME VÝHERCŮM  

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ“  

XIII. ročník dětské výtvarné soutěže byl na téma 

"WESTERN V POODŘÍ A JEHO OKOLÍ" 

Slavnostní finále výtvarné soutěže proběhlo na Westernovém dětském dnu v 

areálu Malá skála, Kletné - Suchdol nad Odrou v sobotu 11.6.2022. 

 

1. kategorie: MŠ - předškoláci - téma: KONĚ NA BŘEHU ODRY 
MŠ Suchdol nad Odrou - HVĚZDIČKY - 1. místo 
MŠ Polouvsí  - 2. místo 
MŠ Jeseník nad Odrou - 3. místo 
MŠ Jeseník nad Odrou - SLUNÍČKA - cena Starosty Suchdol n.O. 
MŠ Kujavy - Cena Western klubu 
2. kategorie: 1. - 3. třída ZŠ - téma: KONĚ VE STÁJI 
Jitka Štveráková - ZŠ Suchdol nad Odrou - 1. místo 
Kristýna Krhovjáková - ZŠ Suchdol nad Odrou - 2. místo 
Filip Kobzinek - ZŠ Zborovice - 3. místo 
Ellen Reková - ZŠ Suchdol nad Odrou - cena Starosty Suchdol n.O. 
Tereza Vaverková - ZŠ Heřmanice u Oder - cena Western klubu 
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3. kategorie: 4. - 6. třída ZŠ - téma: VYJÍŽĎKA NA KONI 
Klára Chmielová - ZŠ Polanka nad Odrou - 1. místo 
Jana Mlčáková - ZŠ Suchdol nad Odrou - 2. místo 
Václav Přadka - ZŠ Ostrava - Poruba - 3. místo 
Dominik Baroš - ZŠ Suchdol nad Odrou - cena Western klubu 
Radek Dýčka - ZŠ Suchdol n.O - cena Starosty Suchdol n.O. 
4. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ - téma: PLAVENÍ KONÍ 
Ivana Večerková - ZŠ Suchdol nad Odrou - 1. místo 
Barbora Kolářová - ZŠ Ostrava - Poruba - 2. místo 
Vilma Mohlerová  - ZŠ Kunín - 3. místo 
Katka Buksová - ZŠ Suchdol nad Odrou - cena Western klubu 
Marek Heyduk - Ostrava - Poruba  - cena Starosty Suchdol n.O. 
I letos byla pro děti připravena zábavná soutěž „Indiánská stezka za zlatým 

pokladem“, kde si všechny děti 

od malých po velké vyzkoušely 

své dovednosti jako je třeba 

ovládání malého lasa, hod 

podkovou, zatloukání hřebíků, 

slalom ve vozíčku, plazení, 

házení míčků do otvoru, skákání 

v pytli atd. Nakonec po splnění 

všech úkolů byly děti odměněny 

výběrem ceny ze Zlatého 

pokladu. Pro nejmenší tu byl 

skákací hrad, vození na 

ponících. Před Saloonem, vyzdobeným obrázky soutěžících, se malovaly 

čelenky a před Post Office Pony Expressu si děti mohly vymalovat pohlednici a 

koňskou poštou Pony Expressu ji poslat. Před Saloonem probíhalo celé 

odpoledne vyhlašování jednotlivých kategorií výtvarné soutěže, děti byly 

odměňovány dárky a diplomy. Vyhlašování se prolínalo s vystoupeními 

pohybového kroužku ze ZŠ Suchdol nad Odrou a Westernovým show mistra 

České republiky v ovládání jednoho i dvou bičů Dušana MacGyvera" Dvořáka. 



18 

Díky dobrému počasí, skvělé náladě návštěvníků a zajímavému programu pro 

děti se celé odpoledne vydařilo.  
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Mezinárodní mistrovství Spolku ČKNO 2022 

1 - 4. 7. 2022 SPORTOVNÍ AREÁL MĚSTYSE SUCHDOL N/O 

 

Vážení spoluobčané Městyse Suchdol nad 

Odrou, místní kynologická organizace ZKO 

Suchdol nad Odrou pořádá dne 1. – 

4.července jednu z nejvýznamnějších 

kynologicko-výcvikových akcí, a to 

Mezinárodní mistrovství českého klubu 

německého ovčáka. Jedná se o čtyřdenní 

klání, kdy mezi sebou závodí 84 nejlepších 

závodníků z celé republiky se svými čtyřnohými svěřenci. Závodí se podle 

kategorie IGP3, což je nejvyšší možná kategorie podle mezinárodního 

zkušebního řádu IGP. Jedná se o disciplíny stopy, poslušnosti a obrany. Stopy 

se budou provádět na travnatých loukách, kdy účelem je, aby pes přesně 

sledoval stopu o délce 600 kroků s 5 lomy a správně označil 3 předměty. Dále se 

závodí v disciplíně poslušnost a obrana, tyhle disciplíny budou probíhat na 

stadióně ve sportovním areálu Městyse. Co se týče poslušnosti tak jde o předem 

přesně dané cviky, které pes s psovodem musí vykonat a za jejichž správnost 

jsou hodnocení. U obran, kdy je nutno ještě pomoc figuranta jde o to, aby pes byl 

po celou dobu absolutně pod kontrolou, cviky obran vykonával podle zkušebního 

řádu a obrana psa byla tvrdá a neohrožená s pevnými zákusy do ochranného 

rukávu. 

Co se týká organizace mistrovství, tak níže uvádíme program mistrovství, kdy se 

můžete přijít podívat na závody podle daného programu. Vstupné na akci se 

neplatí, bude se ovšem vybírat dobrovolné vstupné, jehož výtěžek bude předán 

místní základní škole, která jej určitě vhodně použije na rozvoj vzdělání a výchovu 

naší mládeže. 

Velký oříšek nastává při organizaci parkování po dobu celého mistrovství, 

vzhledem k tomu, že většina závodníků už jezdí s transportními vozíky, nebo 

většími dodávkami a také se očekává velká návštěva diváků tak předpokládáme, 

že centrum Suchdola bude hůře průjezdné. Žádáme občany o trpělivost  

a pochopení. Prosíme také aby nestály na parkovištích určených pro závodníky 

a pořadatelé – viz. mapka. Z důvodů zjednodušení dopravní situace dojde 

k omezení dopravy na ulici Sportovní a to tak, že u Sauny bude zákaz vjezdu  

a po celou dobu závodu bude silnice neprůjezdná. Pro občany z bytových domů 

za hřištěm to značí vyjíždět na stranu směrem k asijskému bistru. Pro 

organizátory to znamená, že nebudou pouštět projíždět diváky a závodníky dál 
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do obytné oblasti na ul. Sportovní. Dále se počítá s parkováním u kulturního 

domu, hřiště, muzea, tenisové haly, úřadu Městyse a na ploše před bytovým 

domem vedle hasičárny na Nové ulici. K zajištění parkování bude sloužit 

technický tým pořadatelů. Také pro jistotu přikládáme mapku parkování. 

Na mistrovství bude také značné množství stánků s občerstvením, v sobotu 

proběhne taneční večírek s karaoke na parketu, který bude i s pártystanem pro 

tuhle příležitost postaven. Také přijede mnoho prodejců nejrůznějších 

kynologických potřeb, takže si můžete pro své mazlíčky něco vybrat. 

Doufám, že se Vám bude závod líbit a těšíme se na shledanou 

http://mmckno2022.zkosuchdol.inf           Za organizační tým Ing. Karel Černoch 

PROGRAM ZÁVODU 

Pátek: 

8:00 - 18:00 oficiální trénink 

14:30 - 18:00 prezence závodníků a veterinární přejímka 

18:00 porada rozhodčích 

18:30 předpes 

20:30 slavnostní zahájení a losování 

Sobota: 

7:00 - 14:00 pachové práce 

7:00 - 19:00 disciplíny poslušnosti a obran na stadiónu 

15:00 - 15:30 přestávka 

20:00 - 24:00 večírek s karaoke 

Neděle: 

7:00 - 13:00 pachové práce 

7:00 - 18:45 disciplíny poslušnosti a obran na stadiónu 

Pondělí 

7:00 - 17:00 pachové práce 

7:00 - 17:30 disciplíny poslušnosti a obran na stadiónu 

18:15 slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodů 

Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu 

http://mmckno2022.zkosuchdol.inf/
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Klub seniorů 

 

Informace o činnosti Klubu seniorů Městyse Suchdol nad Odrou za I. 

pololetí 2022. 

1. Dne 3.3.2022 jsme navštívili divadelní představení v Ostravě, v divadle 

AKORD, vynikající anglickou komedii Když kočky nejsou doma. 

           V hlavních rolích se představili herci z Docela velkého divadla Praha, 

Lukáš Vaculík, Roman Štolpa, Jana Galinová, Lenka Lavičková, 

Jaroslava Zimová. Toto představení všechny přítomné rozesmálo  

od začátku až do konce. 

2. Dne 28.3.2022 jsme byli sportovat v Bílově, ve sportovní hale. 
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Nejdříve téměř všichni vyšlapali schody na rozhlednu Kanihůra Bílov a 

poté ve sportovní hale jsme si zahráli bowling. Nejlepší výkony předvedli 

Věrka Hrušková a Josef Volek, kteří byli po zásluze odměnění. 

Tento den jsme ukončili pořádným obědem. Opět vydařený den.  

3. Dne 5.5.1022 jsme se v počtu 8 seniorů, obsluhovali při pohoštění u 

příležitostí Dne matek. 

4. Dne 25.5.2022 jsme se setkali na místním fotbalovém hřišti na tradiční 
smaženici. I když nám tentokrát počasí nepřálo, nálada byla perfektní. 
Smaženice všem moc chutnala, a i další občerstvení byla ke 
spokojenosti všech přítomných.  

                            Ing. Naděžda Pleváková 
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Různé 
Zpráva o uskutečnění cyklu přednášek na témata  

z dějin české reformace 

 
Moravian HVS ve spolupráci s městysem Suchdol n. O. během měsíce dubna a 

května 2022 zorganizovala pro veřejnost ze Suchdolu n. O. a okolí šest 

přednášek, týkající se dějin české reformace. Všechny přednášky byly zacíleny 

na náš prostor, tedy severní Moravu, Fulnecko a Novojičínsko. 

Jako přednášející byli pozváni 3 členové z.s. Akademie Moravských bratří z 

Velké Bíteše, Jednotlivé přednášky vedl David Rafael za pomoci promítané 

prezentace, ostatní členové se podíleli vstupy četbou, zpěvem  

a doprovodem na hudební nástroje. Každá přednáška trvala dvě hodiny v četně 

krátké přestávky, kdy si účastníci mohli zakoupit publikace z naší produkce. 

 

Témata: 

19. 4.  Jan Hus, Petr Chelčický   úč. 40 

26. 4.  Jednota bratrská, Karel st. ze Žerotína úč. 28 

  9. 5.  Bible Kralická, Bitva na Bílé hoře  úč. 30 

10. 5.  Jan Amos Komenský, Vestfálský mír  úč. 30   

17. 5.  Moravští bratři, Ochranov   úč. 25 

24. 5.  Toleranční patent    úč. 22 

 

Návštěvnost se pohybovala v rozmezí 40 - 22 osob, ze Suchdolu přicházelo 

přibližně 8 osob, ostatní z širokého okolí Ostrava, Frýdek Místek a sousední 

obce. Přednášky se konaly v obřadní síni městyse. Městys uhradil Akademii MB 

odměnu ve výši 18 000,- Kč, na dobrovolném vstupném bylo vybráno 7 790,-Kč.  

Děkujeme městysi Suchdol n. O. a jejím zaměstnancům za veškerou pomoc. 

Považujeme tuto aktivitu za úspěšnou, přednášející to neodříkal, má témata u 

srdce, reakce účastníků byla až spontánní a rádi bychom v ní v příštích letech 

pokračovali, domníváme se, že občany je potřeba pro tyto kulturní aktivity 

postupně vychovávat. 

Za MORAVIAN HVS Daniel Říčan 
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Občanská poradna Odry  

Hranická 1113/48, Odry  

 Zrušení trvalé adresy 

V následujícím příběhu, bychom chtěli 

poukázat na možné zabavení majetku exekutorem v místě trvalého pobytu 

povinného, který nepatří povinnému  

a povinný již bydlí na jiné adrese. Povinný má povinnost exekutorovi nahlásit 

změnu své adresy, kde ve skutečnosti žije, ale tuto povinnost snad žádný 

z povinných exekutorovi nehlásí. Z důvodu nečinnosti povinného se může dostat 

do potíží i člověk, který nemá s exekucí nic společného, ale bohužel jeho trvalá 

adresa je stejná jako adresa povinného. 

Jak může postupovat v řešení situace osoba, která bydlí na trvalé adrese 

shodující se s adresou povinného? Jaké jsou pravomoci exekutora, při vymáhání 

dlužné pohledávky? Z příběhu se dozvíte, jaký je postup při zrušení trvalé adresy 

osoby, která se již na adrese nevyskytuje a jak můžete postupovat při zabavení 

majetku exekutorem, pokud nejste povinen hradit vzniklou exekuci. 

 

Jako příklad uvádíme modelovou situaci paní Hedviky. 

Paní Hedvika si koupila třípokojový byt, který si následně nechala zrekonstruovat, 

aby se mohla do něj přestěhovat. Byt si žena zařídila dle svých představ  

a spokojeně v něm začala žít. Paní Hedvika časem zjistila, že na její trvalé adrese 

je přihlášen syn od předchozích majitelů bytu, o kterém měla informace, že má 

potíže se soudem, nehradí si své závazky, má tedy potíže se dluhy a je vysoce 

pravděpodobné, že již má exekuce. Žena chtěla předcházet možně vzniklým 

komplikacím a hned se poradila, jak může řešit její situaci a předejít možné 

návštěvě exekutora na její adrese.  

Paní Hedvika si podala písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu osoby, 

která již na adrese nebydlí. Návrh byl podán na místně příslušném městském 

úřadě. Majitelka bytu musela prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa 

trvalého pobytu osobě, která již na adrese se nevyskytuje a nemá žádná práva 

k užívání objektu. Na základě doložených podkladů musí být zřejmé, že práva 

k užívání bytu má pouze majitel, a to je v tomto případě paní Hedvika.  

Za zahájení správního řízení musela paní Hedvika zaplatit správní poplatek, který 

se nyní pohybuje ve výši 100 Kč za 1 osobu, které se ruší trvalá adresa.  

Tento způsob řešení je pro majitelku bytu tím nejlepším řešením, kdy bude mít 

jistotu, že dojde ke zrušení trvalé adresy osoby, která se na adrese nevyskytuje 

a paní Hedvika si může klidně užívat nového obydlí. 
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V příběhu je zmíněna jedna z možných řešení, kdy člověk chce svůj majetek 

chránit před návštěvou exekutora. Jsou situace, kdy exekutor se dostaví  

na trvalou adresu povinného, ale majetek nepatří povinnému, a přesto 

k zabavení majetku exekutorem dojde. V této situaci má právo majitel 

zabaveného majetku podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat 

do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, 

který věc pojal do soupisu, kdy musí doložit doklady o zakoupení majetku např.: 

potvrzení z bankovního účtu o uhrazení věci, záruční listy se jménem vlastníka 

apod.  a těmito doklady musí prokázat, že je vlastníkem věci. V případě, že 

exekutor navrhovateli nevyhoví, může navrhovatel podat u exekučního soudu  

do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora žalobu na vyloučení věci 

(excindační žalobu) podle občanského soudního řádu.  

Pravomoci Exekutorského úřadu: 

Exekutorský úřad může nařídit při výkonu vymáhání dlužné pohledávky  

po povinném hned všechny najednou a tím jsou exekuce na mzdu, exekuce  

na majetek a exekuce na účet v bance. Jsou to uvedeny kroky exekutora  

ve stručnosti. Dostali jste se do podobné situace, kdy jste museli řešit vzniklou 

exekuci? Nebo znáte někoho, kdo se nachází v podobné situaci? Nebojte se řešit 

své potíže ihned a neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro Vás, spolupráce 

probíhá zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta.  

Přijďte, vše se dá řešit, poradíme a pomůžeme Vám. 
 
PROVOZNÍ DOBA: 

Pondělí     8:00-11.30; 12:00-16.00 ambulantní a terénní forma 
Úterý         8:00-11.30;   12:00-14.00 ambulantní a terénní forma 
Středa       zavřeno 
Čtvrtek      8:00-12.00; ambulantní a terénní forma 
Pátek               8:00-12.00; ambulantní a terénní forma  

       
Terénní forma je poskytována dle potřeb klientů max. 4 hodin týdně. 
Kontakt: Sociální pracovnice Lenka Miková 

E-mail: lenka.mikova@odry.charita.cz; Telefon: 731 228 547  
 
 

Milostivé léto II 
 

ŠANCE NA SNÍŽENÍ DLUHŮ-MILOSTIVÉ LÉTO II  
OD ZÁŘÍ DO LISTOPADU 2022 
Milostivé léto nabízí zbavení se dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce  

a vysoké úroky. Milostivé léto je určeno fyzickým osobám, které mají dluh vůči 

státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům.  
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Podmínkou je, aby byl vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická 

osoba nebyla v insolvenci Soudní exekutor při splnění podmínek akce pak 

i bez návrhu zastaví exekuci, ale pouze v řízeních zahájených přede dnem 

28. října 2021 

Co udělat abychom milostivé léto využili? 

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní 

dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatili 

paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1815 Kč včetně DPH. Zbytek (tzv. 

příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn. 

Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022 písemně 

sdělit, že žádáte o zahájení postupu, tedy že žádáte o zahájení postupu podle 

právní úpravy tzv. milostivého léta. 

V případě, že přesně nevíte, kolik jistina činí, požádejte vašeho exekutora 

v doporučeném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny, která má být 

uhrazena pro splnění podmínek milostivého léta. Soudní exekutor bude 

povinen vám do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět.  

Jaké dluhy spadají do milostivého léta? 

Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Bude tedy možné se 

zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým službám, 

nemocnicím, energetikám v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných 

dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů 

z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu. 

Jaké dluhy nespadají do milostivého léta 

Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné 

majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, 

dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní 

povinnosti a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy 

způsobené na zdraví. 

Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které jsou 

vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního 

zabezpečení. 

Kde Vám pomohou? 

Občanská poradna Odry, Hranická 1113/48,  
PROVOZNÍ DOBA: pondělí 8.00-16.00, úterý 8.00-14.00, čtvrtek 8.00-12.00, 
pátek 8.00-12.00, telefon 731 228 547, 604 645 378 
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Inzerce 
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opravená plocha za nákupním střediskem

opravená plocha před muzeem a knihovnou

nově vybudovaná plocha za prodejnou COOP, kde budou
převezeny kontejnery z parkoviště před obchodem



556 770 102

556 770 103

556 770 101

556 770 108

556 770 109

556 770 105

556 770 106

556 770 107

556 770 104

556 736 317
724 389 270
737 864 644
731 467 643

702 020 302

733 335 331
605 113 310
724 389 269

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                                                        
                  
Knihovna                                                       
                  

Kontaktní informace

www.suchdolnadodrou.cz
elektronická podatelna: 
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w
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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                               
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová                       
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.    
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík                           
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík                                
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová                      
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
Jiří Bělunek
Alena Ondračková                      
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek 
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová                        
Kamila Böhmová                                   
                                               
Věra Dorazilová 
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz


