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    Suchdolský
zpravodaj

Lucie Boráková, starostka
Iva Hrabovská, místostarostka
členové zastupitelstva městyse 
a kolektiv zaměstnanců městyse

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům
není, co se zlatem třpytí. 
Je to úsměv, láska, pohlazení. 
Vánoční svátky, plné radosti a pohody           
v kruhu nejbližších a spoustu dobré
nálady přejí



Setkání jubilantů
Letos se již podruhé uskutečnilo              
29. listopadu 2022 v obřadní síni
městyse setkání s našimi
spoluobčany, kteří oslavili svá krásná
životní jubilea. Jubilanty přivítala paní
starostka a spolu s místostarostkou
přednesly gratulaci, přípitek               
a předaly drobný dárek.
Děti si na malou slavnost připravily
krátký kulturní program  

Všem zúčastněným, i těm, kteří se osobně dostavit nemohli, přejeme
mnoho štěstí, spokojenosti, pevné zdraví a vitalitu do dalších let.
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Úvodní slovo 
 
Vážení spoluobčané,  
 
neuvěřitelnou rychlostí se blíží konec roku. Jsou před námi vánoční svátky,  
na které se těší zejména děti, ale věřím, že i spousta nás dospělých. Rovněž 
počasí venku a letošní nadílka sněhu nás nenechává na pochybách. Děkuji 

pracovníkům městyse a Agrosumaku, kteří se podílí na zimní údržbě cest  
a chodníků, a také děkuji Vám všem, kteří i přestože nemusíte, přiložíte ruku 

k dílu a zapojíte se do odstraňování sněhu.   
A co se děje u nás? V průběhu měsíce listopadu jsem se seznamovala 

s chodem úřadu, zúčastnila jsem se Valné hromady spolků Region Poodří  
a Místní akční skupiny Poodří, jejichž členem je náš městys. Navštívila jsem 

konzultační dny Ministerstva vnitra ČR uspořádané pro nové starosty  
a zrealizovala jsem spoustu dalších schůzek, ať už „seznamovacích“ či 

tematických.  

Prioritou pro nejbližší období bude sestavení a schválení rozpočtu pro rok 2023  
a dále pak realizace opatření směřujících zejména k úsporám energie. Rádi 

bychom vyřídili dotaci na výměnu zdrojů veřejného osvětlení. V příštím roce 

bychom chtěli zrealizovat zateplení budovy DPS včetně výměny oken  
a tepelného zdroje. U školy by se měl zrealizovat projekt parkovacího zálivu 

Kiss + Ride, který by měl umožnit plynulejší provoz.  

Společně se zastupiteli budeme také pracovat na přípravě akčního plánu – 
souboru projektů pro delší časové období včetně stanovení priorit, protože 

nápadů a podnětů k realizaci je opravdu spousta. Do budoucna se budeme 
muset zabývat chodníky (ať už opravou stávajících, tak také novými úseky), 

rekonstrukcí domu kultury a rekonstrukcí budovy bývalého zdravotního 

střediska, pro kterou budeme muset najít využití. Také budeme muset vyřešit 

špatný technický stav hasičské zbrojnice, házenkářského hřiště  
a sportovního zázemí. V příštím roce proběhnou revize mostů a lávek přes 

potok, z nichž nám mohou vyplynout případné potřeby oprav nebo investic. 

Určitě Vás na tomto místě budu průběžně informovat. Zároveň mi dovolte 

vyzvat Vás k aktivní spolupráci, nebojte se přijít se svým názorem, podnětem 
nebo dotazem.  

Užijte si vánoční svátky v klidu, v pohodě a v kruhu svých blízkým, dávejte 
 na sebe pozor a do nového roku vykročte tím správným směrem. 

Lucie Boráková, starostka  
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Rada městyse  
 
3. schůze Rady městyse Suchdol nad Odrou konaná dne 28.11.2022  
Rada městyse: 
• schválila navýšení poplatku za ubytování v Muzeu Moravských bratří  

na částku 300,-Kč/osobu/noc v letní sezóně (duben-září) a na částku  
400,-Kč/osobu/noc v zimní sezóně (říjen-březen);  

• schválila přidělení bytu č. 104 a bytu č. 107 v DPS, Komenského 560, 
Suchdol nad Odrou, na dobu určitou 1 rok, ode dne 1.1.2023;  

• rada městyse schválila uvolnění části rezervy rady ve výši 81.000, - Kč 
rozpočtovým opatřením č. R24 na poskytnutí jednorázových finančních 
darů veliteli a členům Jednotky dobrovolných hasičů a občanům městyse 
za práci v r. 2022 pro městys;  

• schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
stavba číslo IV-12-80228771 mezi Městysem Suchdol nad Odrou (povinný)  
a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, IČO: 24729035, zastoupena 
společností ARPEX Morava s.r.o., IČO: 26809559 (oprávněná),  
na umístění zařízení distribuční soustavy – zemního vedení NN na části 
pozemku parc.č. 2223/54 a parc.č. 3087 v k.ú. Suchdol nad Odrou za 
jednorázovou náhradu ve výši 2.000, - Kč (bez DPH);  

• schválila uvolnění části rezervy rady k poskytnutí neinvestičního finančního 
daru rozpočtovým opatřením č. R22 ve výši 20.000,-Kč (PAR. 4357)  
a uzavření darovací smlouvy s Integrovaným sociálním ústavem Komorní 
Lhotka, příspěvková organizace, IČ 00847038;  

• schválila rozpočtové opatření č. R23 - příjem dotace z Ministerstva financí  
na výdaje vzniklé v r. 2022 v souvislosti s přípravami volby prezidenta 
 ve výši 18.800,- Kč;  

• schválila uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace  
na akci "Prodloužení vodovodu na p.č. 1244/1 (ul. Sokolovská) v k.ú.             
Suchdol n/O" s Ing. Lubomírem Novákem, Divadelní 14, Nový Jičín, 
 za částku 39 800,-Kč bez DPH;   

4. schůze Rady městyse Suchdol nad Odrou konaná dne 12.12.2022  
Rada městyse: 
• schválila cenu stočného v sítí splaškové kanalizace na rok 2023 ve výši 

49,- Kč /m3 včetně DPH; 
• schválila prodloužení nájemních smluv o nájmu bytu na dobu určitou 

 u nájemců, kteří řádné plní podmínky nájemní smlouvy; 
• schválila uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě ze dne 31.3.2004 o umístění 

zařízení ve vlastnictví p. Radovana Poppa, IČO: 62371549, na objektu 
městyse Suchdol nad Odrou, jehož předmětem je prodloužení smlouvy  
na 3 roky, tj. do 31.12.2025;   

• schválila přidělení bytu 1+1 v čp. 171, Komenského, Suchdol nad Odrou, 
na dobu určitou 1 rok, ode dne 1.1.2023. 
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Úřad informuje 
 
Oprava silnice III/04738 Fulnek – Jestřábí v km 1,860 – 7,180 – 
připravovaná stavba  

Dne 22.11.2022 na Správě silnic Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně 

proběhlo jednání k připravované stavbě „Oprava silnice III/04738 Fulnek – 
Jestřábí 1,860 – 7,180“. Aktuálně se pro tuto stavbu zpracovává projektová 

dokumentace, neboť stávající komunikace v úseku mezi městem Fulnek  
a místní částí Kletné je ve špatném technickém stavu. I přestože je realizace 

této stavby plánována nejdříve na rok 2024, rádi bychom vás touto cestou  
o připravované stavbě informovali, neboť bude spojena s delší časovou 

náročností na uzavírku cesty a dočasným nepohodlím zejména pro občany 

místní části Kletné. Organizace osobní a veřejné dopravy a parkování včetně 

průběhu stavebních prací bude řešeno v další fázi projektu, popř. po výběru 

zhotovitele. O dalších skutečnostech Vás budeme průběžně informovat.    
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Návštěva Mobilního hospice Strom života v Novém Jičíně  

(www.životastrom.cz) 

V listopadu, na základě pozvání, jsem navštívila Mobilní hospic Strom života 

v Novém Jičíně. Služba Mobilního hospice v Novém Jičíně je zaměřena  
na paliativní péči nevyléčitelně nemocných, a také zajišťuje odlehčovací  
a asistenční službu. V rámci svých služeb Strom života poskytuje sociálně 

psychologickou poradnu. I přestože je to vesměs velice smutné téma, jsem 

vděčná, že jsem se mohla setkat se zaměstnanci a také se zakladateli a 

vyslechnout si příběh Stromu života. Být zdravý je na prvním místě u každého 

z nás, nicméně, pokud člověka potká nějaká těžká a smutná událost, je důležité 

vědět, že v tom není sám, a že existují lidé, na které se může obrátit.     

Výzva pro místní spolky a organizace – podání žádostí o dary/dotace 

V souvislosti s přípravou rozpočtu pro rok 2023 vyzýváme místní spolky  
a organizace, aby nejpozději do 20. ledna 2023 předložili své žádosti o dary či 

dotace na činnost, popř. účelové projekty pro období roku 2023. Formulář 

žádosti je na webových stránkách městyse. Případné bližší informace poskytne 

vedoucí finančního odboru p. Z. Bergerová, tel.č. 556 770 108.     

Změna jízdního řádu železniční dopravy 2022/2023 

V souvislosti s novým jízdním řádem pro železniční dopravu, který začal platit 

dne 11.12.2022, a na základě kterého došlo ke zrušení ranního spoje směr 

Ostrava s odjezdem z Suchdolu n/O v 5:05 hod se na nás v polovině listopadu 

obrátil občan s dotazem, zda náš městys souhlasil s návrhem tohoto jízdního 

řádu. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy však již delší dobu 

obce s požadavkem na „názor“ neobesílá. Obratem jsme proto Krajský úřad 

požádali  
o stanovisko k této změně. Odpovědí bylo, že vlak je nahrazen dřívějším 

spojem (odjezd 4:39 z Suchdolu), aby cestující z oblasti v okolí Suchdolu n/O 

měli dostatečnou časovou rezervu a návaznost na případné další spoje tak, aby 

byl zajištěn pracovní návoz na směnu od 6.00 hod. Ze strany kraje je však i 

přesto přípustná diskuse k tomuto tématu, nicméně je nutné předložit potřebu 

tohoto spoje. Pokud jste tedy tento „zrušený“ spoj využívali, pošlete tuto 

informaci (jméno, příjmení včetně uvedení cílové stanice) na e-mail: 
mestys@suchdol-nad-odrou.cz.  

Lucie Boráková, starostka  

 

 

mailto:mestys@suchdol-nad-odrou.cz
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Pouze pro občany připojené ke splaškové kanalizaci  
 
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01 
Upozornění na hlášení stavu vodoměru 
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru  
k 31. 12. 2022 z důvodu fakturace stočného za 4. čtvrtletí 2022.   
Hlášení můžete provést těmito způsoby: 
- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz)  
  pomocí vyplňovacího formuláře „Stav vodoměru“, 
-  telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana), 
-  osobně v pokladně městyse. 
Stav vodoměru nahlaste do 04. 01. 2023. 
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude  

vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.           
Jana Poštová  

 
 

Oznámení o ceně stočného na rok 2023 
 
Městys Suchdol nad Odrou oznamuje, že ceny stočného v kanalizační síti 
městyse jsou v souladu s pravidly poskytovatele dotace SFŽP ČR  
od 1. ledna 2023 stanoveny na částku 49,- Kč/m3 s DPH 10 %. 
I přestože došlo k navýšení ceny stočného pro rok 2023, snažili jsme se udržet 
cenu pro občany městyse co možná nejníže. Je pravdou, že provoz kanalizační 
sítě (ČOV) městys dotuje, neboť pokud bychom měli do ceny promítnout 
veškeré náklady, zejména cenu elektrické energie, opravy a také nutnost 
financovat plán obnovy a rozvoje, byla by cena stočného o dosti vyšší. Některé 
obce šly cestou prodeje zařízení ČOV, kdy na jedné straně „nemají“ náklady 
spojené s provozem zařízení, na straně druhé však nemohou ovlivnit výši 
stočného pro své občany, kdy např. cena stanovená SMVaKem na rok 2023 
pro okolní lokality je ve výši 58,53 Kč/m3.  O možnosti jít cestou prodeje zařízení 
se neuvažuje, naopak, budeme se snažit hledat cesty hospodárnějšího provozu 
tak, abychom ušetřené peníze mohli investovat jinde. Co však můžeme ovlivnit 
my všichni již nyní, jsou náklady na opravy škod, způsobených nekázní, kdy se 
do kanalizace dostávají odpady, které tam nepatří a které následně způsobují 
poruchy zařízení, zejména instalovaných čerpadel. Jen pro připomenutí, do 
odpadních vod se nemůže dostat odpad typu textilií a vlhčených ubrousků, 
žádná ředidla, žádné oleje, žádné technické kapaliny, žádné potravinářské tuky 
apod.                                                                          

 Lucie Boráková, starostka 

http://www.suchdol-nad-odrou.cz/
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 Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny  
 

 
Úřední hodiny úřadu městyse   
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
Úřední hodiny stavebního úřadu 
Po, 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  
(23.12.2022 – 30.12.2022 bude knihovna uzavřena) 
 
 
 
 
 
Provoz úřadu městyse v době svátků 
 
V období svátků bude provoz úřadu městyse zcela uzavřen ve dnech: 

pátek 23. 12. 2022 – pátek 30. 12. 2022 
 
Provoz úřadu bude opět obnoven v pondělí 02. 01. 2023 
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Rozsvícení vánočního stromečku – Mikuláš 
 
Sobotou 26. listopadu 2022 jsme v městysi zahájili krásný adventní čas 
návštěvou Mikuláše, čerta a anděla a rozsvícením vánočního stromečku 
s krásným ohňostrojem. Návštěvnost této velmi zdařilé akce byla veliká, 
program byl pro děti i dospělé nabitý a zajímavý.  
Děkujeme zaměstnancům městyse a všem ostatním, kteří se podíleli na této 
akci. Ženy napekly perníčky a linecké cukroví, připravily dětský punč a svařák, 
muži se postarali o venkovní prostor vedle úřadu, nachystali a udržovali oheň 
na opékání špekáčků.  
Výtěžek z této akce za dobrovolné vstupné a z prodeje vánočních hrníčků  
ve výši 4.986, - Kč bude použit na vánoční výzdobu v městysi a další vylepšení 
této akce v příštím roce.  
 

Iva Hrabovská, místostarostka 
 

Česká obec – mobilní aplikace 

 
Městys Suchdol nad Odrou od začátku 
letošního roku využívá užitečnou 
pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou 
informovanost o důležitých informacích, 
uzavírkách, poruchách, o povinnosti 
plateb, událostech apod. Aplikaci Česká 
Obec stačí nainstalovat zdarma bez 
registrace do svých telefonů (Android 
nebo iPhone), spustit a vyhledat 
Suchdol nad Odrou. 
Potom už vám budou automaticky 
chodit upozornění a nové informace 
přímo do oznamovací lišty vašeho 
telefonu. 

Nově jsme na přání občanů přidali záložku „smuteční oznámení“, ve které 
naleznete aktuální smuteční oznámení (parte) občanů, kteří nás opustili 
 a které nám bylo předáno ke zveřejnění.  
Jelikož si zachováváme úctu k zemřelým, jejich rodinám a pozůstalým, 
v případě, že si nebudete přát zveřejnění v této aplikaci, sdělte nám to 
prosím u předání oznámení.  
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Svoz odpadu v době vánočních svátků 2022/2023 
Svozová firma OZO Ostrava sděluje termíny svozu popelnic  
a kontejnerů na komunální odpad v době vánočních svátků, svoz proběhne 

beze změn, a to takto: 
 
pátek 23. 12. 2022 – lichý týden, běžný svoz popelnic a kontejnerů 
pátek 30. 12. 2022 – sudý týden, běžný svoz kontejnerů                                
 
Rok 2023 začíná lichým týdnem a první svoz popelnic a kontejnerů 
proběhne v pátek 6. 1. 2023. 
Svozový kalendář pro rok 2023 je zveřejněn na předposlední straně 
zpravodaje. 
 

 

Zimní údržba cest a chodníků 

Údržba místních komunikací a chodníků v zimním období začala, počasí nám 
připravilo krásnou nadílku sněhu, ze které mají radost hlavně naši nejmenší.  
Naši zaměstnanci se pustili do údržby chodníků, které již několik let odhrnujeme 
traktorkem, částí místních komunikací, kam se nevejde velký traktor firmy 
Agrosumak. a autobusových zastávek.  
Také v letošním zimním období se budeme snažit udržovat chodníky co nejlépe 
„schůdné“. S ohledem na délku chodníků v městysi není při zvýšeném sněžení 
možné zajistit schůdnost okamžitě. Proto žádáme chodce, aby při pohybu na 
chodnících brali na vědomí jejich aktuální stav a dbali zvýšené opatrnosti. 
Děkujeme všem občanům, kteří se podílejí svými silami na údržbě chodníků, 
přiléhajících k jejich domům, jejich ochoty a píle si velmi vážíme.  
Vážení občané, opět se na Vás obracíme s žádostí o Vaši vstřícnost při zimní 
údržbě komunikací, kterou provádí firma Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou. 
Jde především o to, abyste nekomplikovali parkujícími auty (svými  
i návštěvníků) odhrnování a posyp, jedná se o všechny ulice, kromě ulice 
Komenského, tu zajišťuje Správa silnic. Pokud nebude mít traktor dostatek 
místa, ulici neprohrne a odpovědnost za nevyhrnutou komunikaci potom 
přechází na majitele zaparkovaných aut.  
Ulice s překážejícími auty nebudou prohrnuty! Prosíme Vás, abyste 

připomínky týkající se zimní údržby neřešili s řidiči traktorů, ale obraceli se na 
městys. 
Přejeme Vám, abyste si letošní zimu užili jen samými příjemnými zážitky 
a přečkali ji bez úrazů. 

Iva Hrabovská, místostarostka 
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Projekt „Sociální automobil“ 

 
Městys Suchdol nad Odrou se zapojil do projektu „Sociální automobil“ určený 
pro příspěvkovou organizaci Základní škola speciální a Mateřská škola 
speciální, Nový Jičín. Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 jsme byli pozváni na 
slavnostní předání sociálního automobilu, kterého se zúčastnili všichni, kteří 
přispěli zakoupením reklamní plochy na vozidle Dacia Lodgy. Na slavnostním 
předání vystoupili mimo jiné i žáci Základní školy speciální Nový Jičín, kteří 
krásným programem poděkovali sponzorům za vozidlo, které je určeno právě 
pro jejich potřebu. 
 

 Iva Hrabovská, místostarostka 
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Společenská kronika    

Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje 
občanům, kteří v měsíci prosinci oslavili své životní jubileum. Do dalších let 
přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života. 
 
Jsou to:  
Červenec Jan     Jurasová Marie 
Dohnalová Vilma       Říčanová Marie     
Mazáčová Jiřina      Maderová Marie 
Adamkovičová Zdenka      Tomek Miroslav 
Šatánek Albert         Gajdoš Zdeněk 
Buksová Erika          Weiss Václav 
Komara Michal      Kubánek František 
Sosík Josef        Švrčina Vladimír 
Kramoliš Radomír     Britvíková Marie 
Pavelková Hermína      Pleváková Naděžda 
Valíková Libuše        Pilný Robert  
     
 

Z činnosti naší školy a školky 
Předškoláci za kulturou 

Dne 30.11.2022 předškolní děti 

ze tříd Soviček, Hvězdiček a 

Broučků navštívily divadelní 

představení O pejskovi a kočičce 

v kulturním domě Odry. Pejsek 

s kočičkou provedli děti 

napínavým příběhem o tom, jak 

našli ztracenou panenku, a jak jí 

pekli dort. Dětem se divadlo moc 
líbilo.  

 
Mgr. Ivana Kocmichová,  

Bc Erika Beranová, Daniela Bártová, Bc. Dominika Jarošová,  
Bc. Markéta Bártová 
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Broučci – Na svatého Martina 

„Na svatého Martina,  
kouřívá se z komína,  
hody, hody, hody sú,  
dejte husu na mísu.“ 

 
 

Vánoční tvoření u Broučků a Kuřátek  
 

Ve středu 16. 11. 2022 si třídy Broučků a Kuřátek uspořádaly společně 

v příjemné vánoční atmosféře 

v jídelně MŠ – společné Vánoční 

tvoření. Děti s rodiči a prarodiči si 

mohly vyrobit různé vánoční svícny, 

několik druhů andělíčků a další 

vánoční ozdoby z rozmanitých 

materiálů. Příjemnou atmosféru při 

naší pilné práci doplňovaly vánoční 

koledy a připravené občerstvení. 

Všem zúčastněným rodičům  
i prarodičům děkujeme za hezké 

odpoledne a finanční příspěvek za nakoupené výrobky. 
 

Mgr. Ivana Kocmichová, Bc. Erika Beranová, Lucie Nábělková  
a Kateřina Ďuricová Dis. 
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Vánoční tvoření u Hvězdiček 

Jak si užít předvánoční pohodu? Stačí přijít na vánoční tvoření ke Hvězdičkám. 

Skvělá atmosféra, výborné pohoštění, šikovné ruce a krásné výrobky. 

Děkujeme za bohatou 

účast a krásně strávený 

čas.                                                                                

 Bc. Martina Hessková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předvánoční výlet třídy Broučků - „Vánoce ve městě“  

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 jsme se všichni společně vydali autobusem do muzea 

v zámku v Novém Jičíně na vzdělávací program „Vánoce ve městě“. Cestou do 

muzea jsme šli přes 

nazdobené náměstí, kde na 

nás dýchla ta pravá vánoční 

atmosféra a ta nás pak 

provázela celým dnem. 

Seznámili jsme se s vánoční 

historií, tradicemi a zvyky. 

Vyzkoušeli jsme si ozdobit 

křehkou baňku, vytvořit ozdobu 

na stromeček z včelího vosku, 
ozdobit perníčky a slepovat 

linecké cukroví. Vše jsme také 

společně s čajem a vánočkou 

ochutnali. Všichni jsme si společně strávené chvíle užili. 

Mgr. Ivana Kocmichová a Bc. Erika Beranová 
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Hvězdičky a Vánoce ve městě 

Krásný edukační program 

v Žerotínském zámku s názvem 

Vánoce ve městě nám připomnělo 

atmosféru adventního času. Děti si 

vyslechly vyprávění o vánočních 

zvycích našich prarodičů, 

zazpívaly si vánoční koledy 

s doprovodem tahací harmoniky, 

ozdobily si baňku i vánoční 

perníček, slepily linecké cukroví a 

vyrobily ozdůbku na stromeček 

s vůni medu. 
A jako třešnička na dortu byla jízda na kolotoči na vánočních trzích. 
                                                                                         Bc. Martina Hessková 

 

Divadlo pro školku 

Do mateřské školy přijelo 

6.12. divadlo. Děti se 

podívaly na vystoupení  
o víle, která hledala 

ztracenou sněhovou vločku. 

Přes strastiplnou cestu  
a mnoho překážek se jí to s 

pomocí dětí nakonec 

podařilo a vločku společně 

zachránili. 

Tým učitelek MŠ 
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Vánoční „Hvězdná“ besídka 

Rok se s rokem sešel, a tak jsme se mohli opět sejít v předvánočním čase  
na vánoční besídce. Děti 

svým rodičům zatančily 

několik tanečků, přednesly 

básničky a zazvonily na 

zvonečky. Děkujeme všem 

rodičům za odvahu  
a statečnost si spolu s dětmi 

zatančit a zacinkat.  
A za odměnu si pak domů 

odnesli dětmi vyrobené 

kalendáře na další rok. 
Přejeme Vám krásné  
a požehnané vánoční svátky 

a v novém roce jen to nejlepší. 
                                                                                          Bc. Martina Hessková  

Přivolali jsme zimu 

Blíží se zima a to znamená, 

že i letos zdobíme školu do 

zimního hávu. Moc jsme se 

na to těšili, stříhali jsme 

vločky, sobíky, domečky a 

stromky. Paní „Zima“ z nás 

měla velkou radost, a právě 

když jsme dozdobili okna, 

poslala z nebe ranec 
sněhových vloček. Bylo to 

moc krásné. Pochopili jsme, 

že Vánoce jsou za dveřmi a 

my už se nemůžeme 

dočkat. S prvňáčky jsme 

zdobili také náš, zatím ještě maličký, vánoční stromeček. Právě ten, který jsme 

před rokem zasadili pro další generace dětí. Všichni jsme si to moc užili. 

Ivana Tymráková a Ivana Kuczová 
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Mikulášské zábavné odpoledne 

Mikulášské zábavné odpoledne jsme si ve 

školní družině opravdu užili. Klauni Andělka 

a Čertík z Klaun Family si s dětmi zahráli 

zábavnou formou mnoho soutěží, her. 

Všichni zažili velkou legraci.  V závěru pak 

přišel sám Mikuláš a rozdal nadílku. Skvěle 

jsme se pobavili. 
Firma Klaun Family zábavnou formou dvou 

klaunů Andělky a Čertíka s dětma zahrála 

mnoho soutěží, her. 
 

vychovatelky školní družiny 

 
 

Vánoční jarmark 2022 
 
Málokdo by věřil, že žáci 
základní školy a děti ze 
školy mateřské dokáží se 
svými pedagogy připravit 
tak krásný Vánoční 
jarmark. Stoly před 
základní školou v Suchdole 
nad Odrou byly plné 
rukodělných vánočních 
ozdob a výtvorů, dobrot a 
teplých nápojů. Rodiče, děti 
a další návštěvníci celé dvě 
hodiny prodávali, 
nakupovali, konverzovali, a 
především se dobře bavili. 
Atmosféru dokreslovala vánoční hudba a světýlka na stromečku. 
  
Do Vánoc zbývá přesně měsíc a my všem přejeme krásnou dobu adventní!  
 

Mgr. Tomáš Vindiš 
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Spolky a zájmové aktivity 
              

Western klub  

 
 
Z ČINNOSTI SPOLKU WESTERN KLUB 
 
3. 12. 2022 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE  
 
ZPRÁVA O ČINNOSTI WK 2022   

Náš spolek se každým rokem rozšiřuje, kromě 
stálých členů máme své Přátele Western klubu a Pony Expressu, Dětský western 
klub, Klub nad-šenců, kterým se líbí Western klub. Setkáváme se dle potřeb 
spolku i neorganizovaně, vše, co děláme, děláme z lásky a pro radost. 
Westernový areál Malá skála Kletné se Saloonem se stal vyhledávaným 
turistickým, kulturním a společenským cílem a zázemím občanů Suchdolu nad 
Odrou a okolí, regionu Poodří i Moravskoslezského kraje. Pořádáme zde akce 
místního, regionálního i celorepublikového významu. Suchdol nad Odrou je 
známým poštovním uzlem jezdců Evropského Pony Expressu, máme za sebou 
již 38. ročník jízdy Pony Expressu. Vyhledávanou kulturní akcí Western klubu je 
například dvoudenní Suchdolský country fest, kde v roce 2022 soutěžilo 20 
amatérských kapel, máme za sebou již 5 ročníků oblíbeného a hojně 
navštěvovaného Gulášfestu. Westernoví jezdci se scházejí na Jarní vyjížďce  
a Hubertově jízdě, kde pro nejezdící pořádáme tradiční soutěže jako např. hod 
podkovou a hod kloboukem o hodnotné ceny. Western klub se věnuje i dětem, 
pořádáme Westernové dětské odpoledne plné her a soutěží, příměstské tábory, 
turnaje v „Člověče nezlob se!“, letos k nám zavítal i Mikuláš s družinou. Pro místní 
pořádáme každý letní pátek muzicírování s koncerty kapel k poslechu i tanci, po 
celý rok běží páteční sekávání kamarádů při kytarách. Nechybí brigády jako 
Česko uklízí a my jsme u toho, kosení trávy, udržovaní skalky, výzdoba 
květinovými truhlíky, chystání dřeva na zimu, velikonoční a vánoční zdobení atd. 
Letos Saloon vyzdobily stylizované Jesličky s Ježíškem.  
 
Co jsme dokončili v roce 2022 
V zimních měsících jsme zrekonstruovali poslední skladovou místnost na 
technickou skladovou část. Opravili jsme porouchané odpady, zřídili a vybavili 
potřebnou dílnu, vybavili a vymalovali prostory pro příjem materiálu, vybrousili 
podlahu Saloonu a nalakovali. Po letním provozu zkontrolovali, opravili a natřeli 
mobiliář. Zjara jsme se pustili do zastřešení malého podia a přístřešku, což se 
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nám velice podařilo a v letních měsících mělo úspěšnou premiéru na letním 
Muzicírování. Začali jsme opravovat skoro rozpadlé chatičky, dnes jsou  
4 chatičky zrekonstruované a vybavené mobiliářem a již v roce 2023 začnou 
sloužit pro případné ubytování. Odpracovali jsme 1230 brigádnických hodin na 
technickém zhodnocení areálu Malá skála Kletné 100. 
 
Co nás čeká v roce 2023 
Z důvodu pozdního obdržení stavebního povolení jsme museli venkovní WC  
s bezbariérovým přístupem spolu s vydlážděním přístupového vchodu přeložit 

na rok 2023. Na finanční prostředky, které jsme dostali na nákup materiálu, 

požádáme zastupitelství Městyse Suchdol nad Odrou o přeložení na rok 2023. 

Je pravda, že finanční prostředky, které máme k dispozici, nepostačí z důvodu 

neustálého zdražování materiálů a že na elektrikářské, topenářské, 

instalatérské, tesařské a klempířské práce si budeme muset pozvat řemeslníky, 

což bude velká finanční zátěž a budeme proto vděčni za každý finanční 

příspěvek, který dostaneme darem nebo vyděláme na akcích, uvítáme  
i sponzorskou odbornou řemeslnou pomoc. Dále nás v příštím roce čeká 

obnovení nátěrů na celé venkovní časti Saloonu a na setech na sezení, 

obnovení ubrusů na stolech, dokončení rekonstrukce páté chatičky, 

rekonstrukce ohniště, kultivace svahu za chatkami a okolí chatek, dokončení 

oplocení, odvodnění svahu od skály až ke skalce a zatravnění plochy. Do 

budoucna plánujeme vybudování malé přírodní naučné stezky „Příroda 
na Malé skále“ ve vrchní části areálu za chatkami s různými naučnými 
a pocitovými prvky pro děti i dospělé.  

                                                                              Za WK L. Tošovská 
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4. 12. 2022 NA SALOON POPRVÉ ZAVÍTAL MIKULÁŠ 
Na Saloonu se konal první ročník Mikuláše. Nápad to byl skvělý, ale jak to 

udělat? A tak se pár hlav dalo dohromady. Krásné kostýmy nám ušila Jiřinka 

Jaroňová, které touto cestou ještě jednou děkujeme.  
Děti se začaly scházet kolem čtvrté hodiny, kdy si mohly vybarvit obrázky, 

vyrobit Mikuláše či si zahrát hry. No a pak to přišlo... Kolem páté hodiny přišel 

Mikuláš se svou družinou. Čertovská kniha byla plná hříchů, ale i přesto děti 

dostaly balíčky poté, co zazpívaly nebo řekly básničku. Na závěr  
děti dostaly prskavku, kterou si venku zapálily a mohly si udělat fotky  
s Mikulášem, čerty či andělem. 
Všem velmi děkujeme za hojnou účast a těšíme se na příští rok. ;-) 

 
                                                                            Za WK Monika a Terka  

 
 

OS Mladší žáci 7 + 1 (2 x 35 min) sk. B 
 

Novou sezónu jsme začali v kategorii mladších žáků, kde je již potřeba naučit 

se lepší fotbalové myšlení a taktiku, protože se hraje už podobný systém jako 

velký fotbal. Naši hráči, ač by někteří mohli a hrají střídavě za mladší kategorie 

starší přípravky a někteří dokonce i mladší přípravky, se ukázali jako perfektně 

připravení na tuto soutěž. Ve všech zápasech si dovolím tvrdit jsme byli 

fotbalově lepším týmem. Jako trenéři nedáváme až takový důraz na výsledek, 

ale na kvalitu hry. Proto nestřílíme náhodné branky po různých odrazech a 

výkopech brankáře, ale všechny naše akce začínají od kvalitní rozehrávky 

brankáře a po sérii přihrávek celého mužstva (hráč musí být sebevědomí a 

dokázat se prosadit jeden na jednoho. 
 

Pokaždé to samozřejmě  nevyjde, ale i chyby je třeba dělat a zjišťovat, jak by 
to příště šlo udělat jinak a lépe. 
 
Po krátké pauze se už připravujeme na jarní část a zimní přípravu si zpestříme 

každoroční zimní ligou.  
 
Trenéři: Nerad Martin, Szelong Jiří, Klučka Jaroslav, Szabo Michal  
 
Sestava: Buksa Samuel, Davidík Herbert, Grulich Daniel, Jaroš Vojtěch, 

Kořenek Tadeáš, Melichar Tomáš, Molnár Adam, Szelong Michal, Velechovský 

Filip, Šimsa Jan, Molnár Lukáš 
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Zápasy: 
Lokomotiva Suchdol n.O. – Vražné   1 : 4 
ŠSK Bílovec - Lokomotiva Suchdol n.O.   1 : 2 
Lokomotiva Suchdol n.O. – Starý Jičín   2 : 3 
Bernartice - Lokomotiva Suchdol n.O.  5 : 4 
Lokomotiva Suchdol n.O. – Kujavy  4 : 0 
Spálov - Lokomotiva Suchdol n.O.   6 : 4 
Kunín - Lokomotiva Suchdol n.O.   2 : 0 
Lokomotiva Suchdol n.O. - Žilina                 13 : 1 

 
Na konci sezóny jsme odehráli ještě přátelské utkáni s Bernarticemi výsledkem 

10 : 3 v náš prospěch. 
Martin Nerad 
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Saunový klub Suchdol nad Odrou, z.s. 
 

SAUNA JEDE 

Vážení spoluobčané a přátelé saunování a otužování. 

Rád bych Vás informoval o činnosti Saunového klubu Suchdol nad Odrou, 

z.s. zapsaného spolku. Spolek byl založen uspořádáním členské schůze a 

následně zápisem do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu 

v Ostravě dne 22.10.2019. Nejvyšším orgánem je členská schůze. Spolek 

provozuje svou činnost v budově Kulturního domu Suchdol nad Odrou, na 

adrese Sportovní 470, vchod z levé strany zadní části budovy. 

Saunování a zápis nových členů probíhá od 1.10. 2022 do 30.4. 2023. 

Saunovací dny: Úterý pro muže od 17 do 21 hod. 

                    (úterky na začátku sezóny po domluvě) 

                     Středa pro muže od 17 do 21 hod. 

                     Čtvrtek pro ženy od 17 do 21 hod. 

Saunu je možno si pronajmout za účelem privátního saunování po předchozí 

domluvě na tel. Čísle 777 742 445. 

Spolek má cca 30 aktivních členů. V loňské sezóně bylo uskutečněno 474 

vstupů. Chtěl bych na tomto místě říci, že nejsme žádná uzavřená 

společnost. Sauna je pro všechny. 

Děkujeme minulému vedení městyse za podporu a pevně věříme, že i to 

nové vedení bude saunování pro občany podporovat. 

Za spolek 

Miroslav Ondračka,Dis. 

předseda                   



24 
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Doprava dětí se zdravotním postižením   

Již 25 let organizuje nezisková organizace DĚCKO, o.p.s. v Novém Jičíně 

denní svozovou dopravu dětem s těžším zdravotním postižením do speciálních 

škol a zařízení v Novém Jičíně.  Zpočátku jezdily jen děti MŠ a ZŠ speciální, 

plnící si povinnou školní docházku, postupem času se služba rozšířila pro 

cestující, převážně absolventy speciální školy, do Praktické školy a stacionáře 

Slezské diakonie. 

Svoz je vítanou, pro mnohé rodiče nenahraditelnou pomocí v celodenní péči o 
své děti, které se pro svůj 

handicap nemohou vzdělávat ve 

škole v místě svého bydliště.   

Přínosem služby je také získaná 

samostatnost a sociální 

adaptabilita cestujících.  

Mikrobus ujede měsíčně   

průměrně 3500 km, vozí děti z 

obcí a měst okresu Nový Jičín. 

Na financování dopravného ve 

výši 750.000 Kč ročně se podílejí 

zejména rodiče cestujících, dary 

sponzorů, kteří službu podporují. 

Dotacemi nebo finančním darem 

na svoz každoročně přispívají 

také obce a města, odkud děti 

jezdí.  Městys Suchdol n. O. 

podpořil v r. 2022 svoz   jedné 

žákyně   darem ve výši 10. 000,- 
Kč.  Podpory si velmi vážíme a 

děkujeme za ni.  

V Novém Jičíně 8.12.2022 
Marcela Komendová – ředitelka DĚCKO, o.p.s. 
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Inzerce    
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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

Starostka                                                      
                   
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

Suchdolský zpravodaj, periodický tisk ÚSC,  měsíčník, vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdolnadodrou.cz, evid. č. MK ČR E 10193, 

místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné. Redakční rada: Lucie Boráková, Iva Hrabovská, Kateřina Kollerová, 
č. 12/2022 vydáno 20. prosince 2022 nákladem 1130 výtisků. Za autorská práva k použitým materiálům zodpovídají

přispěvatelé. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15.01.2023

Ing. Lucie Boráková                        
borakova@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


	S:\Zpravodaj\2022-12\Zpravodaj 12-2022.pdf
	S:\Zpravodaj\2022-12\zpravodaj 2022-12.docx
	S:\Zpravodaj\2022-12\Zpravodaj - 12-2022 ZS.pdf

