
1/2023

    Suchdolský
zpravodaj

Cyklokramo Suchdol nad Odrou – vítězná sezóna 2022.
Zhodnocení sezóny uvnitř zpravodaje



slosovatelné vstupné
200 Kč

předprodej vstupenek 
od 1.2.2023 v DKT

po - stř - pá   8 - 12h
        stř           14 - 18h

tel: 724 389 270

Městys Suchdol nad Odrou vás zve 
na 

31. bál městyse
11. února 2023
v domě kultury
od 20.00 hod.
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Úvodní slovo 
 

Vážení spoluobčané,  

máme tady nový rok, který, jak doufám, bude pro nás všechny rokem, na který 

budeme rádi vzpomínat. Se začátkem roku jsou spojena především novoroční 

předsevzetí, u nichž obvykle prvotní nadšení vystřídá „vystřízlivění“ a od plánů 

se upustí. Za městys bych byla velmi ráda, aby se ta naše „předsevzetí“ dotáhla 

do zdárného konce, abychom navázali na rozpracované projekty a případně 

dořešili záležitosti, které nám zůstaly.  

Ke konci roku se řešila zejména zimní údržba komunikací, o níž se ve 

zpravodaji dále zmiňuje p. místostarostka. Aktuálně se chystá provoz sběrného 

místa, kdy proběhlo několik schůzek k zajištění provozu, sjednání podmínek 

svozu odpadu, stanovení otevírací doby, konkretizace druhů odpadů, který se 

na sběrném místě bude odebírat a další záležitosti s provozem spojené. 

Otevření plánujeme na období březen – duben. Z tohoto důvodu (a zejména 

z důvodu úspory finančních prostředků) již nebude uspořádán jarní svoz 

odpadu.  Pracujeme také na aktualizaci plánu zimní údržby a tvorbě plánu 

údržby zeleně, tak abychom mohli tyto dokumenty zpřístupnit a zveřejnit na 

webových stránkách.  Na začátku roku proběhlo také setkání s „většími“ 

firmami působícími na území našeho městyse. I přestože obec je uskupení 

občanů, podnikatelské subjekty vnímáme jako důležitou součást fungování 

obce. Ať už díky pracovním místům, tak také díky podílu na příjmu do našeho 

rozpočtu prostřednictvím přerozdělování daní. Smyslem tohoto neformálního 

setkání bylo seznámit se, navázat spolupráci, probrat společná témata. 

I přestože se této akce nezúčastnili zástupci 3 největších firem, doufám, že se 

z této hezké a povedené akce opět stane tradice.      

Nastává plesová sezóna, která je příležitostí potkat se se svými sousedy 

a známými, seznámit se s novými lidmi. Věřím, že si z docela pestré nabídky 

plesů každý zájemce o tento typ společenské akce vybere. 

Do nového roku Vám všem chci ještě jednou popřát hlavně hodně zdraví. 

    Vaše starostka Lucie Boráková 
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Zastupitelstvo městyse 
 

U S N E S E N Í 
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 

12.12.2022 v 18.00 hod. v DKT 

1) UZ-2022.2.1. Zastupitelstvo městyse určuje ověřovateli zápisu  

Ing. Kateřinu Látalovou a Ing. Jiřího Bartoně a zapisovatelkou 

Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS. 

2) UZ-2022.2.2. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh programu  

2. jednání zastupitelstva městyse dle zveřejněné pozvánky s touto 

změnou: bude zařazen bod č. 12 - Uzavření dodatku ke smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse se zájmovými spolky Western 

klub a Tělovýchovná jednota Lokomotiva Suchdol n/O. 

3) UZ-2022.2.3. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření 

Z25.  

4) UZ-2022.2.4. Zastupitelstvo městyse pověřuje radu městyse k přijetí 

závěrečného rozpočtového opatření podle vývoje plnění příjmů  

a potřeby čerpání výdajů v průběhu prosince 2022.  

5) UZ-2022.2.5. Zastupitelstvo městyse schvaluje pravidla 
rozpočtového provizoria, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.  

6) UZ-2022.2.6. Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej části 

pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Kletné.  

7) UZ-2022.2.7. Zastupitelstvo městyse vyslovuje souhlas se zřízením 
předmětného zástavního práva z titulu postavení městyse jako osoby 
oprávněné z práva zpětné koupě jako práva věcného, zapsaného  
v katastru nemovitostí a zatěžujícího pozemek parc.č. 1907/41 v obci 
a k.ú. Suchdol nad Odrou. Prodej byl kupujícím schválen 
zastupitelstvem městyse 27.06.2022 usnesením č. 2022.19.3.g). 

8) UZ-2022.2.8. Zastupitelstvo městyse schvaluje název nově vzniklé 
ulice, na parc.č. 1907/10, k.ú. Suchdol n/O jako "Životická".   

9) UZ-2022.2.9. Zastupitelstvo městyse schvaluje Ing.  
Lucii Borákovou jako určeného člena zastupitelstva ("určeného 
zastupitele") pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací 
dokumentace městyse Suchdol nad Odrou pro volební období  
2022 – 2026. 

10) UZ-2022.2.10. Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. FIN/05/2022/VPS z 26. 4.2022 na 
základě žádosti ze dne 9.12.2022 o prodloužení možnosti čerpání 
části dotace (investiční) z rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou  
na akci Rekonstrukce klubovny s občerstvením č. p. 100,  Kletné, 
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v původně schválené výši 250.000,- Kč na přístavbu bezbariérového 

WC včetně přístupového chodníku a terénních úprav.  
11) UZ-2022.2.12. Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření dodatku  

č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. FIN/07/2022/VPS z 29 6.2022  
na základě žádosti ze dne 10.12.2022 o snížení schválené dotace 
z důvodu úspory při pořízení průmyslové pračky a odložení 
rekonstrukce házenkářského hřiště a technického zhodnocení 
budovy čp. 379 vč. výměny oken, a to o 7.589.938,- Kč.  

 

P O Z V Á N K A 
zveme Vás na 3.  zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, 

které se uskuteční v pondělí 27.2.2023 v 18.00 hod. v DKT.  

 

Rada městyse  
 
 
5. schůze Rady městyse Suchdol nad Odrou konaná dne 29.12.2022  
Rada městyse: 

• schválila rozpočet Základní školy a mateřské školy v Suchdole nad Odrou, 
příspěvkové organizace, IČ 75027712, na rok 2023;  

• schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy  
v Suchdole nad Odrou, příspěvkové organizace, IČO 75027712, na roky 
2024 - 2025;  

• rada městyse schválila rozpočtové opatření č. R26. 
  

6. schůze Rady městyse Suchdol nad Odrou konaná dne 11.1.2023  
Rada městyse: 

• schválila uzavření smlouvy o úplatném užívání aplikace UZOb (software pro 
jednání rady a zastupitelstva) s Mgr. Miroslavem Pizurem, IČO: 07895607 
se sídlem Olomouc, Nové Sady, Zikova 606/10, smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou, za cenu 22 000,-Kč bez DPH jako jednorázový poplatek  
a 10 000,-Kč bez DPH jako pravidelná roční platba; 

• schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování energetických průkazů 
budov pro vybrané objekty městyse, jejichž povinnost je dána zákonem, 
s p. Kubešovou Marií, Nový Jičín za celkovou částku 91 355,-Kč vč. DPH;    

• schválila prodloužení nájemních smluv o nájmu bytu na dobu určitou  
u nájemců, kteří řádné plní podmínky nájemní smlouvy; 

• revokovala usnesení o přidělení bytu 1+1 v domě čp. 171, Komenského  
a schválila přidělení bytu 1+1 v domě čp. 171, Komenského, na dobu určitou 
1 rok, ode dne 1.2.2023; 
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• schválila přijetí finančního daru ve výši 1560,- Kč vč. DPH a ve výši 3120,-
Kč vč. DPH na rozvoj sociálních služeb v DPS v roce 2023 a uzavření 
darovacích smluv; 

• schválila navýšení limitu pro nákup 3 věcných darů do tomboly pro Bál 
městyse 2023 do úhrnné výše 15.000,- Kč;    

• projednala žádost o prodej pozemku městyse části parc.č. 1916/43, k.ú. 
Suchdol n/O a doporučila zastupitelstvu pozemek neprodat;  

• projednala uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro části 
pozemku parc.č. 2278 a parc.č. 2279/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou mezi 
městysem Suchdol nad Odrou jako budoucím obdarovaným  
a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, p.o. jako budoucím dárcem a doporučila 
zastupitelstvu městyse předmětnou smlouvu schválit;  

• schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro 
umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.č. 886/1, k.ú. 
Suchdol n/O v rozsahu dle geometrického plánu č. 1429-503/2022 se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 zastoupenou společností 
NOVPRO FM, s.r.o., IČO: 28633504 za jednorázovou náhradu ve výši 
2.000,-Kč + DPH;  

• schválila uzavření smlouvy  - vypracování projektové dokumentace na akci 
"Prodloužení vodovodu v ul. Za lávkou v k.ú. Suchdol n/O" s Ing. Lubomírem 
Novákem, Divadelní 14, Nový Jičín, za částku 66 800,-Kč bez DPH.  

 

Úřad informuje 
 

Zimní údržba místních komunikací 
 
Vážení občané, chtěla bych Vám sdělit několik informací ohledně zimní údržby 
komunikací a chodníků. Tento prosinec jsme zažili nezvyklý příval sněhu. 
Údržba místních komunikací, a to nejen našich, místních, ale také komunikací 
Správy silnic se provádí dle plánu zimní údržby, v rámci, něhož jsou určené 
priority, co má být odhrnuté v první linii, co později. Cesty, o které se stará 
Správa silnic – ul. Komenského a Za Nádražím jsou zahrnuty do priority č. I  
a II., tzn. že se na nich údržba provádí nejdříve. Ul. Sokolovská je zahrnuta  
do priority č. V.    
Údržbu místních komunikací a chodníků ve vlastnictví městyse pro obec 
zajišťuje svou technikou firma Agrosumak, a dále pak pracovníci technické 
čety. U posypu se v první řadě sypou kopečky a další komunikace až  
po konzultaci se starostkou nebo místostarostkou. Tato služba stojí městys 
nemalé peníze, jen pro informaci, za prosincovou údržbu komunikací (bez 
údržby chodníků a bez posypového materiálu) jsme zaplatili z rozpočtu 
městyse 97 tisíc Kč, a to se udržel sníh cca týden. Je důležité zvážit, zda 
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odhrnovat komunikace i v takových situacích, kdy víme, že odpoledne sníh 
roztaje, nebo sypat každý malý kopeček v městysi. Věřte, že nám jde hlavně  
o to, aby všechny komunikace byly co nejdříve sjízdné.  
A na závěr opět apeluji na majitele vozidel, aby je neparkovali na ulicích 
u domu, jedná se hlavně o ulici Lidická, Na zahrádkách a občas Za Nádražím, 
pokud nebudou ulice průjezdné, nebudou prohrnuté. 
 

Iva Hrabovská, místostarostka  
 

Dopravní značení - revize 

Dovolujeme si požádat občany městyse o součinnost při revizi dopravního 

značení na území městyse. Cílem je odstranit přebytečné a matoucí dopravní 

značení a naopak doplnit chybějící. Vaše případné náměty zasílejte prosím 

na mail: mestys@suchdol-nad-odrou.cz nebo prostřednictvím aplikace Česká 

obec (hlášení závad), kde lze jednoduše přidat také fotografii. Podněty  

a upozornění na kolizní místa budeme shromažďovat průběžně do 31.3.2023. 

Následně budou návrhy projednány s policií ČR a silničním správním úřadem.  

Studie – chodníky ul. Sokolovská, směr Hladké Životice 

Na základě zpracované studie pro realizaci chodníků na ul. Sokolovské, směr 

Hladké Životice proběhlo dne  11.1.2023, za účasti zástupce projekční 

kanceláře, vstupní jednání s vlastníky dotčených pozemků. V rámci studie se 

projednávalo umístění chodníků v obou variantách. K levostranné variantě 

(směr Hladké Životice) nebyl z důvodu zúžení jízdního pásu vydán souhlas 

Správy silnic ani Policie ČR. K realizaci byla doporučena varianta, kdy se 

s umístěním chodníku počítá vpravo. Toto řešení však bude znamenat zásah 

do soukromého vlastnictví (zahrad). Předběžně jsme trasu a navrhované 

technické řešení projednali s vlastníky takto dotčených pozemků. V případě, že 

dojde k dohodě se všemi vlastníky, bude zadán další stupeň projektové 

přípravy. Vizualizace navrhované řešení je také na webových stránkách obce 

(aktuality).  

Nabídka volného pracovního místa - "kulturně-organizační 

pracovník/provozář" 

Městys Suchdol nad Odrou hledá zaměstnance na pozici "kulturně-organizační 

pracovník/provozář". Náplň práce: zajištění komplexní činnosti Klubu kultury 

městyse Suchdol nad Odrou - zajišťování kulturně-výchovných činností, 

organizace kulturních akcí, rozvoj kulturně společenského života, zajištění 

provozu domu kultury, úklid veškerých prostor domu kultury, zajištění  běžné 

provozní údržby zařízení, protokolární předávání prostor a inventáře nájemcům 

mailto:mestys@suchdol-nad-odrou.cz
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a přebírání a kontrola prostor a inventáře od nájemců, evidence spotřebované 

energie a další úkoly související s provozem domu kultury, koordinace činností 

knihovny a muzeí městyse 

Pracovní doba: zkrácený 6-ti hodinový pracovní úvazek, nerovnoměrně 

rozvržená pracovní doba (dle potřeby). Nástup: dle dohody, nejdříve  

od 1.2.2023. Platové podmínky: 7. platová třída. Bližší informace na úřední 

desce městyse Suchdol n/O. 

   

Lucie Boráková, starostka 

 

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2023 

Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství na rok 2023 
Místní poplatek je nutno uhradit do 30.06.2023. 
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. 

 

 

Upozornění – místní poplatek za komunální odpad  

 

Upozorňujeme občany, kterým vznikne nárok na osvobození nebo úlevu 

od místního poplatku za komunální odpad pro rok 2023, že je třeba podat 

žádost a doložit tuto skutečnost nejpozději do 30. 1. 2023 na Úřadu 

městyse Suchdol nad Odrou. 

 

mailto:kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
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Místní poplatek ze psů na rok 2023 

Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2023. 
Místní poplatek je nutno uhradit do 31.3.2023. 
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo 

poplatníka (je stejné jako v loňském roce), a to na telefonním čísle: 

556 770 109, případně e-mailem na jedné z adres: 

postova@suchdol-nad-odrou.cz a jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz,  

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

Variabilní symbol                                              číslo poplatníka 

Specifický symbol                                            1341 

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu 

městyse (výše uvedené telefonní číslo). 

 

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  
 
 

mailto:postova@suchdol-nad-odrou.cz
mailto:jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
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Společenská kronika    

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

Jsou to:  

Kurečka František    Marcinková Alena 

Kukolová Marie       Dohnal Petr     

Šrámková Marie      Doubek Jan 

Fleková Milada       Polášek Josef 

Hansová Jarmila         Barošová Anna 

Matoušek Jiří          Volková Josefa 

Zbranková Jana      Přecechtělová Jiřina 

Tihelková Marta        Černoch Karel 

Dýčka Josef      Najmon Miroslav 

Pavelka Zdeněk       Segeťa Bohumil 

Lažková Vlasta        Klimčíková Alena  

Krásná Eva     Kozák Viktor 

Bechný Ota     Bechná Dobromila 

Vávra Antonín     Honzková Veronika 

Knápek Jiří     Kouřilová Zdeňka 

Bechný Jaroslav     Skrzypczaková Anna 

Skaliková Jana 

    

  

 

 

Dne 12.2.2023 uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil  

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček  

 

  pan Antonín Obadal. 

 

Dne 25.3.2023 vzpomeneme jeho nedožité 80. 

narozeniny. S láskou vzpomíná manželka Zděňka 

s rodinou.  
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Dne 12.12.2022 tomu byl rok, co nás navždy opustil 
 
manžel, otec a dědeček pan Rudolf Baroš. 
 
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím s námi tichou  
 

vzpomínku. Manželka, děti a vnoučata.  
 

 

 

 

 

Kulturní okénko 
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Z činnosti naší školy a školky 
Vánoční dílny na 1. stupni 

Čekání na Ježíška si děti z 1. stupně zpříjemnily vánočním tvořením. Byly pro 

ně nachystány vánoční dílny, ve kterých si během dopoledního vyučování 

zhotovily zimní dekorace, které 

jistě dozdobily jejich sváteční 

domovy. 

Děkujeme za trpělivost paním 

učitelkám i za pomoc deváťákům, 

kteří si vyzkoušeli práci 

s mladšími spolužáky. 

Simona Drgová 

 

 
 

Původ Vánoc a vánočního stromečku 

V zimním měsíci prosinci jsme 

si s dětmi povídali o původu 

Vánoc a vánočním stromečku. 

Jak se dříve zdobil, a proč 

máme zrovna na Vánoce 

jehličnatý strom. Vyzkoušeli 

jsme si práci s anilinovými 

barvami, inkoustem a solnou 

technikou. 

Barbora Tomášková  

(IV. oddělení) 
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Nocování pod stromečkem 

Poslední týden před 

Vánocemi si děti z 1.B užily 

trochu strachu. Čekalo je 

spaní ve škole se stezkou 

odvahy k tomu. Natěšení 

prvňáci se rychle rozloučili se 

svými rodiči, vybalili dobrůtky 

od maminek a zahráli si 

deskové hry. Pak je již čekala 

stezka odvahy, kterou všichni 

zvládli a odměnou jim byla 

pizza, za kterou děkujeme 

rodičům Matyho Moravce. No 

tak šup na kutě a dobrou noc.    

       Simona Drgová 

Vánoční besídka a nadílka u Soviček 
 
Vánoce máme za sebou, a 
proto bychom se s vámi rády 
podělily o vzpomínky z vánoční 
besídky v předškolní třídě 
Soviček. Rodiče naši besídku 
pojmenovali jako "muzikál" a 
opravdu se v tomto duchu nesla 
celá naše besídka, kdy děti 
zpívaly, recitovaly, podávaly 
neuvěřitelné herecké výkony. 
Úsměvy rodičů nám byly velkou 
odměnou. Na děti, po 
fotodokumentaci skřítků, kdy se 
pro rodiče v této podobě nafotily, čekala vánoční nadílka. Děti si 
společně rozbalily dárečky a rodiče obdarovaly svými andílky a přáníčky. 
Všem dětem a také rodičům, kteří přispěli dárečky pod stromeček děkujeme. 
Velké díky také míří k našim sponzorům, kteří na začátku školního roku přispěli 
finančním darem na vybavení a hračky. Jmenovitě velké díky 
firmě PAMET, STAVO a p. Konopáskovi.  
 
           Bc. Dominika Jarošová a Bc. Markéta Bártová 
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Vánoční besídka 
 

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 se v odpoledních hodinách konala v tělocvičně 

mateřské školy vánoční besídka, kterou si připravil děti z oddělení Broučků a 

Kuřátek. Tyto třídy společně vystoupili před zraky rodičů, kteří je v hojném počtu 

přišli podpořit a nasát tak vánoční atmosféru. I přes mírnou trému dětí se 

vystoupení vydařilo a věříme, že byli spokojené nejen děti, ale i jejich nejbližší. 

 

           Za třídu Broučků a Kuřátek  Mgr. Ivana Kocmichová, Bc. Erika Beranová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoční posezení s rodiči ve 3.B 

Pomalu se stává naší třídní tradicí, že se 

scházíme s rodiči a dětmi v předvánočním 

čase. I přes velkou nemocnost jsme se sešli 

v hojném počtu. Za doprovodu koled jsme si 

vyrobili vánoční trička, ochutnali cukroví od 

maminek a následně jsme si popovídali u 

šálku kávy a čaje. Myslíme si, že odpoledne se 

nám povedlo a všichni jsme si ho užili. Těšíme 

se na další společnou akci. 

 

             Vendula Tichá a Edita Mikulenková 
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Štědrý den u Hvězdiček 

Jaký byl Štědrý den u Hvězdiček? Krásný. Pohodový. Veselý. Usměvavý. 

A hlavně skutečně štědrý. Děkujeme za bohatou nadílku rodičům, SRPŠ, panu 

řediteli i Ježíškovi. 

Přejeme Vám krásné 

svátky a v novém roce 

jen to nejlepší. 

                                                                                      

Bc. Martina Hessková 

 

 
 

 

 

 

 

Oslava „Silvestra“ 
 

Ve středu 21.12. jsme ve 

školní družině III. oslavili 

"Silvestra". Zatancovali jsme si 

a zasoutěžili např. v pojídání 

jablíček a sušenek, stavění 

komínů. Nechybělo ani malé 

občerstvení a na závěr jsme si 

připili dětským šampaňským 

na zdraví a šťastný nový rok. 

Andrea Hrubá 

 (III. oddělení) 
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Zimní měsíce ve školní družině I. a II. 

V zimních měsících rádi tvoříme. 

Zúčastnili jsme se také 

vánočního jarmarku. Malovali 

jsme akrylem, používali novou 

techniku kresby akvarelovými 

pastelkami, četli knížky, vyráběli 

z keramické hlíny, a také rádi 

cvičíme. V komunikačních 

kruzích utužujeme přátelství  

a chování ke kamarádovi. Také 

stavíme domečky a bunkry. 

Krásné zimní počasí jsme využili 

i na zimní venkovní hrátky. Prostě v družině je fajn.  

Přejeme všem šťastný nový rok. 

 

Ivana Tymráková a Ivana Kuczová 

 

 

Akrylové barvy ve šk. družině 1 a 2 – Malý výtvarník 

Děti akrylové barvy moc baví a malby na plátno už se nemohly dočkat. Nová 

technika malování akrylovými barvami nás 

posunula o kousek dál. Zkoumali jsme 

vytváření odstínů různých barev a stínovali. 

Výtvarné a estetické cítění prostě máme. 

Všichni jsme si to moc užili. 

Ivana Kuczová a Ivana Tymráková 
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Příprava ukrajinského pokrmu 

Dnešní poslední předvánoční hodina ruského 

jazyka byla tak trošku jiná. V IX. třídě právě 

probíráme téma vaření, a tak jsme se všichni 

společně domluvili, že si v naší cvičné kuchyni 

připravíme něco z ukrajinské kuchyně. Zadání 

bylo následovné: ať je to chutné a snadno 

připravitelné. Nakonec vyhrál pokrm zvaný 

Syrníky. Zde přidávám recept od „strýčka 

GOOGLA“: 250 g měkkého tvarohu ve vaničce, 

70 g hladké mouky, 1 vejce velikosti M (55 g), 

30 g cukru (2 lžíce), 1 lžička kypřicího prášku do 

pečiva, špetka soli, troška vody. Syrníky jsou 

něco jako naše lívance. Pochází z Ukrajiny, ale 

podobné najdete i v Polsku nebo Rusku. Dají se 

připravit sladké i slané. Naši spolužáci Anna a Denis se do přípravy pokrmu 

vrhli s vyhrnutými rukávy. Vše šlo hladce, a práce nám šla společně od ruky. 

Hodinu jsme si užili a „Syrníky“ nám moc chutnaly. 

Mgr. Ivana Adéla Květoňová 

Četba ve školní družině 
 

Každý z nás je přece rád, že 

je s knihou kamarád – ŠD I. a 

II. 

K pravidelným činnostem ve 

školní družině patří četba. 

V tomto období jsme si s dětmi 

vybrali knihu „Ferda Mravenec“ 

od Ondřeje Sekory. Četbou 

pohádek, povídek, příběhů 

společně rozvíjíme vyjadřovací 

schopnosti, pozornost, paměť, 

představivost a fantazii. Výtvarnou činnost s Ferdou jsme ukončili společnou 

nástěnkou. 

 

Ivana Kuczová a Ivana Tymráková 
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Malí kuchtíci v akci 

„Když už umíš číst, přečti si recept a udělej dobrotu.“ 

Tímto se řídily děti z 1. B, když je v českém jazyce čekala kapitolka týkající se 

společného vaření s maminkou. A protože naši prvňáci jsou opravdu šikovní, 

tak ta dobrota opravdu vznikla. Loupání, krájení, míchání, dochucování 

a ovocný salát byl na světě. Je libo s mandličkou a skořicí? 

Simona Drgová 

 

Malý řemeslník u Hvězdiček 

 
Malý řemeslník je kurz o pěti lekcích, během 
nichž si děti pod vedením zkušených lektorů 
ze Světa Techniky (projekt OKAP II) v rámci 
polytechnické výchovy vyrobí na 
speciálních dětských dílenských stolech se 
svěrákem své vlastní dřevěné výrobky. 
Odměnou po každé lekci jim je vlastnoručně 
vyrobená hračka a na závěr kurzu Diplom 
Malého řemeslníka Světa techniky. 
První lekce –výroba udičky - se dětem velmi 
líbila, s nadšením se pustily do práce 
s vrtačkou i kladívkem. 
 

                                                                                        
Bc. Martina Hessková 
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Den sportu 

Poslední školní den roku 2022 žáci druhého stupně zakončili společným 
sportovním dopolednem, které se neslo ve vánočním duchu.  Prostory školy se 
proměnily ve sportovní bojiště, které vyplnilo 12 stanovišť. Na každém 
stanovišti se střídali žáci z jednotlivých tříd a plnili různé disciplíny, které 
prověřily jejich pohybovou všestrannost – rychlost, sílu, koordinaci i vytrvalost.  
Po společném zahájení v tělocvičně, kde jednotlivé třídy, včetně učitelského 
sboru, předvedly svůj nacvičený pokřik, se den sportu rozjel naplno. A jak to 
všechno dopadlo? Vítězů bylo spousta. Po sečtení všech výsledků byla za 
každou třídu vyhodnocena nejlepší dívka a nejlepší kluk s největším počtem 
bodů a zároveň se hodnotil nejlepší výkon dívky, kluka v každé disciplíně. Pro 
vítěze byla připravena drobná odměna a diplom.   
Jak zhodnotit tento den? Někteří šli do všeho naplno, jiným se zase až tak moc 
nechtělo, jak už to bývá. Ale věřím, že u většiny žáků to bylo příjemné zpestření 
před vánočními prázdninami a možnost aktivněji strávit tento den. Děkuji všem, 
kteří přispěli k uvolněné vánoční atmosféře a vítězům ještě jednou gratuluji.  

Vítězové jednotlivých tříd: 

6. třída – Magdaléna Dávidíková, Matěj Pustka 
7. třída – Karolina Vašková, Nikolas Nábělek 
8. A třída – Monika Janošová, Patrik Kuchar 
8. B třída – Karolina Anlaufová, Michal Košut 
9. třída –  Sabina Malaníková, Dominik Černý 

Mgr. Aneta Janovská 
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Hvězdičky v Žerotínském zámku 

Na edukačním programu se 

děti dověděly, jak vypadaly 

první písemné záznamy, 

historické tištěné knihy a čím 

a na co lidé psali. 

Jednoduchým tiskem s 

různými motivy si děti 

vyrobily svou knížku. 

                                                                                  

Bc.Martina Hessková 

 

 

Spolky a zájmové aktivity 
Cyklokramo Suchdol nad Odrou 

vítězná sezóna 2022 

Jako již tradičně na konci roku a po slavnostním vyhlašování píšu zhodnocení 

sezóny cyklistického oddílu Cyklokramo Suchdol nad Odrou. 

Sezóna 2022 byla pro náš oddíl velice úspěšná, protože poprvé v historii po 

několika třetích a jednom druhém místě, Cyklokramo Suchdol nad Odrou 

vyhrává teamové hodnocení cyklistické ligy SPAC. Do této soutěže bylo letos 

registrováno přes čtyřicet družstev a už dávno se nejedná jenom o družstva ze 

Severomoravského kraje, protože se této soutěže účastní družstva z Brna, 

Zlína, Olomouce, Svitav, ale i z Polska. Sezóna se skládala z 19 závodů včetně 

tří závodů na Mistrovství republiky. Vítězný team Cykloramo Suchdol nad 

Odrou A, závodil letošní sezónu ve složení: Miroslav Adamčík (první půlka 

sezóny), Petr Blaťák, Tomáš Dohnal (kapitán), Jaroslav Glogar, Josef Martinák 

(druhá půlka sezóny), Oldřich Míček, Josef Mládenka, Marcela Pargačová, 

Stanislav Prokeš a Vladislav Toman. 
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Sezóna to byla dlouhá, a ne vždy to vypadalo úplně růžově. První závody nám 

nevyšly podle představ a nacházeli jsme se až na šestém místě. Nicméně od 

časovky na Morávce se team začal zvedat a pomalu se prokousávat pořadím 

vzhůru. Zlom přišel asi na Mistrovství republiky, ze kterého jsme dovezli tři 

medaile, kdy už to vypadalo mnohem lépe, a hlavně se vyselektovalo již jen pár 

družstev, které mohly pomýšlet na vítězství. Po republice už jsme si šli rázně 

za prvním místem, kdy nám nahrávalo, že v poslední fázi sezóny bylo hodně 

vrchařských závodů, protože team má skvělé vrchaře! Poslední závody jsme 

již zaznamenávali plný počet možných bodů což nás nakonec dovedlo 

k vítězství. Pořadí teamů na prvních třech místech dopadlo následovně: 

1. místo – Suchdol n. O. 2885 b 
2. místo – Bohumín 2828 b 
3. místo – Zlín 2673 b 

Aby team tuto soutěž vyhrál, tak v něm musí být spoustu individualit, které jsou 

úspěšné ve svých věkových kategoriích. A v Cyklokramo tomu tak samozřejmě 

je. S koncem soutěže teamů skončila i soutěž jednotlivců, kde se naši závodníci 

rozhodně neztratili: 

 

Jaroslav Glogar  1. místo kat. A, 2. místo časovkářská soutěž 

Petr Blaťák  2. místo kat. B, 1. místo vrchařská soutěž 

Tomáš Dohnal  5. místo kat C 

Josef Martinák  7. místo kat C, 1. místo vrchařská soutěž 

Stanislav Prokeš  1. místo kat D, 3. místo vrchařská soutěž 

Oldřich Míček  2. místo kat E, 2. místo vrchařská i časovkářská 

   soutěž 

Josef Mládenka  7. místo kat E 

Vladislav Toman  4. místo kat F, 2. místo vrchařská soutěž 

Marcela Pargačová  2. místo kat ŽB, 1. místo vrchařská soutěž,  

       2. místo časovkářská soutěž  

 

Kromě „A“ teamu jsme letos měli i „B“ team, ze kterého se Jiří Graf umístil na 

4. místě v kat B. 

 

Zároveň jsme letos měli opět dětský team Cyklokramo KIDS Suchdol nad 

Odrou, který se prezentoval také výbornými výsledky, kdy celoroční hodnocení 

dopadlo následovně: 

 

Max Kramoliš  1. místo st. žáci 

Nikolas Nábělek  3. místo st. žáci 

Tomáš Melichar  2. místo ml. žáci 

Tomáš Dohnal ml. 5. místo ml. žáci 
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Kromě SPACu kluci závodili také v rámci krajského přeboru MSSC a Tom 

Melichar s Maxem Kramolišem nabírali zkušenosti v rámci Českého poháru 

mládeže. 

Když to shrnu celkově, tak Cyklokramo vyhrálo celkové teamové bodovaní 

SPAC, v němž jsme obsadili 7 věkových kategorií, z nichž jsme vytěžili 5 

pódiových umístění v rámci celoroční soutěže a v ostatních kategoriích naši 

závodníci skončili těsně pod stupni vítězů. V doplňkových soutěžích jsme brali 

9 pódiových umístění. V Junior SPACu jsme obsadili dvě kategorie a byly 

z toho tři pódiové umístění. V jednotlivých závodech brali dospělí 50 pódiových 

umístění v rámci SPACu a tři medaile z MR ČR. Navíc Standa Prokeš vyhrál 

maratonskou trasu na Mamut tour a byl třetí ve VC Temelína. Olda Míček vyhrál 

závod na Dlouhé stráně a byl druhý v závodu na Šerák. V Junior SPACu kluci 

brali 11 pódiových umístění. Takže celkové to v jednotlivých závodech dalo 67 

stupňů vítězů za sezónu 2022. Toto by samozřejmě nebylo možné bez 

sponzorů, kterým bych chtěl tímto poděkovat. V sezóně 2022 nás podporovali: 

Prosolar s.r.o., BCC s.r.o., Emonix s.r.o., Městys Suchdol nad Odrou, 

Cykloservis Radomír Kramoliš. 

V letošním roce bude CK Suchdol nad Odrou z.s. spolu s Městysem Suchdol 

nad Odrou pořádat Mistrovství České republiky S.A.C. v termínu 15.-16.7. 

2023, každá pomoc je vítaná. 

Více o činnosti oddílu a reportáže z jednotlivých závodů se lze dočíst na našich 

internetových stránkách: www.cksuchdol.cz 

Závěrem bych chtěl jménem našeho cyklistického oddílu popřát všem vše 

nejlepší v novém roce. 

   Ing. Tomáš Dohnal 

 

 

 

 

 

 

http://www.cksuchdol.cz/
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Klubíčko 

 

Maminky s dětmi z klubíčka vyrazily během roku na spoustu výletu. Navštívily 

jsme solnou jeskyni ve Frýdlantu nad Ostravicí. Děti si pohrály v herně Hranická 

džungle, udělaly jsme si vlastní maškarní bál, a také jsme se byly přiučit, jak se 

starat o zvířátka na Jarošově statku ve Studénce. Během letních prázdnin jsme 

vyrazily vlakem na zmrzlinu do Nového Jičína a Fulneku a také jsme zajely do 

Skalka Family parku kde se dětem velice líbilo. Prázdniny jsme zakončily 

opékačkou na Kletné. V prosinci přišel do klubíčka Mikuláš a také nakonec i 

Ježíšek a děti se tak mohli těšit z dárečků které našli pod stromečkem. Spousta 

děti z klubíčka nastoupilo do školky, a tak velmi rádi přivítáme nové dětičky a 

jejich maminky.  

Pravidelné schůzky jsou ve středu od 9 do 11 hod nebo dle domluvy ve staré 

budově školy.  

Více informací na tel: 604 153 814 nebo na fb. stránce Klubíčko Suchdol nad 

Odrou  

Jesika Jurečková  
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TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou 

 

VÝSLEDKY KOPANÉ – PODZIM 2022 

VETERÁNSKÁ LIGA – MUŽI nad 40 let  

 
Suchdol   -      Studénka   1:0 2:3 4:7 

- Bílovec   2:1 3:2 3:1 
- Heřmanice u Oder  3:0 11:0 18:2 
- Frenštát p. R.   4:2 7:0 4:2 

Tabulka po podzimní části  

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Suchdol  12 10 0 2 62:20 30 

2 Studénka  12 9 0 3 50:14 27 

3 Bílovec  12 6 1 5 50:21 19 

4 Frenštát  12 4 1 7 36:32 13 

5 Heřmanice  12 0 0 12 4:115 0 

 

MUŽI – Okresní přebor 

Příbor – Suchdol   3:0 (2:0)    Suchdol – Mořkov  1:2 (1:1) 
Suchdol – Kateřinice 2:1 (1:1)    Rybí – Suchdol  1:3 (1:3)   
Žilina A – Suchdol  1:4 (0:1)    Suchdol – Kunín  1:0 pp   
Suchdol – Děrné   1:2 (1:0)    Odry – Suchdol  4:0 (3:0) 
Bartošovice – Suchdol  1:4 (0:3)    Suchdol – Olbramice  1:0 (0:0) 
Suchdol – Studénka  1:3 (1:2)    Albrechtice – Suchdol  1:2 pp (0:1) 
Pustějov – Suchdol  0:3 (0:1) 
Další sezóna fotbalového družstva mužů začala 13. srpna 2022. Mužstvo 

prošlo několika změnami a bylo doplněno několika hráči, kteří se vrátili 

z fotbalového „důchodu“ a posilou z Vražného v podobě Lukáše Fuska. Po 

dlouhé době se tedy zdálo, že nebudeme řešit problém s nedostatkem hráčů. 

V letní přestávce bohužel odešel (snad jen dočasně) trenér Luděk Hanzlík, a 

tak mužstvo vedla trojice Michal Žlebek, Jakub Rek a Patrik Kovařčík. Rozhodli 

jsme se, že se budeme dále prezentovat herním projevem, který je založen na 

kombinační hře, a to se nám v téměř každém zápase i dařilo. Co už se nám tak 

nedařilo, byly domácí zápasy, kde jsme nedokázali využívat převahy, kterou 

jsme si vypracovávali. Naopak zápasy na hostujících hřištích jsme výsledkově 
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zvládali mnohem lépe, až na zápasy v Příboře a Odrách, kde nás domácí 

rozbili. Suma sumárum jsme odehráli v podzimní části 13 zápasů, z nichž 6 

jsme vyhráli v základní hrací době a 2 další na penaltový rozstřel. V 5 zápasech 

jsme utrpěli porážku – z toho 3 po sobě na domácím hřišti! V tabulce to zatím 

tedy znamená 5. místo s 22 body a skóre 21:19.  

V průběhu podzimu nás postihlo několik důležitých absencí a také stará bolest, 

což byla účast na trénincích. V přípravě na jarní část se budeme snažit, 

abychom naše postavení v tabulce ještě vylepšili. 

Autor článku: Jakub Rek 

Tabulka po podzimní části  

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Odry  13 11 0 2 45:13 34 

2 Příbor  13 11 0 2 35:9 31 

3 Kateřinice  13 8 0 5 33:24 23 

4 Děrné  13 8 0 5 29:27 23 

5 Suchdol  13 8 0 5 21:19 22 

6 Rybí  13 7 0 6 21:24 22 

7 Olbramice  13 6 0 7 19:18 21 

8 Studénka  13 7 0 6 22:36 19 

9 Mořkov  13 6 0 7 23:32 17 

10 Velké Albrechtice  13 4 0 9 26:25 16 

11 Kunín  13 5 0 8 22:24 15 

12 Žilina A  13 4 0 9 19:27 12 

13 Bartošovice  13 4 0 9 24:44 12 

14 Pustějov  13 2 0 11 15:32 6 

 

DOROST – Okresní přebor 

Rybí – Kunín/Suchdol   2:7 (1:3) 
Kunín/Suchdol – Odry   3:2 (2:1) 
Kunín/Suchdol – Spálov   1:1 (1:1) 
Kunín/Suchdol – Jeseník   2:4 (1:1) 
Petřvald – Kunín/Suchdol   5:1 (4:1) 
Kunín/Suchdol – Děrné   2:2 (0:2) 
Ženklava – Kunín/Suchdol  1:1 (1:1) 
Kunín/Suchdol – Klimkovice 1:4 (1:1) 
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Pohár Dorostu  
Děrné – Kunín/Suchdol   10:0 (5:0) 
 
Suchdolští dorostenci působí v okresním přeboru dorostu společně s hráči 
Kunína. Na začátku sezóny byly očekávání veliké a nemluvilo se o ničem jiném 
než postupu o patro výš. Odpovídalo tomu zázemí, které nám poskytuje domácí 
hřiště v Kuníně, velikost týmu i jeho složení. Zdálo se, že při naplnění 
nejčernějších scénářů se bude sloučený tým Kunín/Suchdol pohybovat do 
třetího místa. Začátek byl téměř takový, jaký jsme očekávali. Úvodní výsledky 
nasvědčovaly, že směřujeme k cíli. Vysoká výhra 7:2 v Rybím a 3:2 s Odrami 
a cenná remíza se Spálovem byli dobrým příslibem. Bohužel poté přišly ztráty, 
se kterými nikdo nepočítal. A pád dorostu ze zastavil až na 7. místě podzimní 
tabulky. Na jaře nás tedy čeká nelehký úkol a při nejmenším ztížit cestu za 
postupem ostatním týmům a obrat je o body. Chtěli bychom tímto způsobem 
poděkovat za přízeň, kterou nám projevovali naši rodiče, přátelé a fanoušci. 

Autor článku: Marek Mitáš 
 

Krátký komentář Adama Grulicha k podzimní části sezóny:  
Kde vidíš největší mezery týmu při podzimních zápasech?  
Když pomineme absenci brankáře tak si myslím, že zásadní chybou bylo 
podcenění soupeře. I když na tom nejsme fyzicky a technicky špatně, tak jsme 
nebyli schopni počítat s výhodami a silnými stránkami soupeře. A další chybou 
je neproměňování šancí (jsem toho příkladem). Myslíš si, že tým, který máte 
k dispozici může hrát o vyšší příčky, než je momentální sedmá pozice? 
Určitě na to máme. Chce se to ale ještě pořádně sehrát. Jsme silný tým, ale 
ZATÍM nemakáme jeden pro druhého. Myslím, že na jaře se to zlomí.  
Jak se ti líbí v Kuníně? Jsi spokojený s tím, že se vaše mužstva spojila? 
V Kuníně se mi líbí. Jsou to super kluci, co mají dobrý přístup. Máme zde 
výborné zázemí, a ještě lepší trávník. Jsem rád, že jsme se spojili, jelikož mám 
ještě dorostenecký věk a nerad bych po rozpuštění dorostu hrál pouze za muže. 

Autor článku: Marek Mitáš 
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Tabulka po podzimní části  

 

 

 

 

 

 

  

 

MLADŠÍ ŽÁCI (7+1) – Okresní soutěž sk. B 

Suchdol – Vražné  1:4 (1:1) Suchdol - Kujavy  4:0 (3:0) 
Suchdol – St. Jičín 2:3 (0:1) Spálov – Suchdol  6:4 (2:2) 
Bílovec – Suchdol  1:2 (1:2) Kunín – Suchdol  2:0 (1:0) 
Bernartice – Suchdol  5:4 (1:1) Suchdol – Žilina  13:1 (6:1) 

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 

Autor článku: Martin Nerad 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Spálov  8 7 1 0 29:11 22 

2 Ženklava / Veřovice  8 5 2 1 20:12 17 

3 Jeseník  8 5 0 3 28:14 15 

4 Odry  8 4 0 4 17:22 12 

5 Petřvald  8 3 1 4 21:20 10 

6 Klimkovice  8 3 0 5 17:16 9 

7 Kunín / Suchdol  8 2 3 3 18:21 9 

8 Děrné  8 2 1 5 18:23 7 

9 Rybí  8 0 2 6 15:44 2 
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Tabulka po podzimní části  

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Starý Jičín  8 7 0 1 37:12 21 

2 Kunín  8 5 1 2 22:17 16 

3 Vražné  8 5 0 3 47:36 15 

4 Bernartice  8 5 0 3 33:28 15 

5 Spálov  8 3 1 4 34:31 10 

6 Suchdol  8 3 0 5 30:22 9 

7 Bílovec  8 3 0 5 33:34 9 

8 Kujavy  8 2 2 4 36:38 8 

9 Žilina  8 1 0 7 17:71 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA (5+1) – Okresní soutěž sk. B  

Suchdol  -     Jeseník  8:8   9:9 
- Děrné  13:13  18:7  
- Mankovice 13:2  14:4 
- Jakubčovice  15:6  18:2 
-  
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Mužstva starší a mladší přípravky odehrála svá utkání pod vedením trenérů: 
Szabó Zoltán, Molnár David, Szabó Marcel a Andrš Daniel, trenéři brankářů: 
Jarda Klučka a Szabó Michal. Velkou pomocí Všem trenérům byli i všichni 
rodiče a členové oddílu kopané.  
Výsledkově se nám podzimní část velmi vydařila, ale jak už Všichni víme, tak o 
výsledcích to rozhodně není. Potěšující se především kvalita hry, která je 
především u starší přípravky na velice dobré úrovni. Mnoho kluků již pravidelně 
nastupuje za mladí žáky a také s nimi trénuje, což je velkým přínosem.  Velký 
pokrok udělali také kluci a holky v mladší přípravce. Tréninkový rytmus a 
fotbalové nadšení se začíná pomalu projevovat. Ačkoli si musíme upřímně říci, 
že vetšina soupeřů v obou kategoriích nás zatím moc neprověřila. V zimní 
přestávce je třeba pořádně potrénovat a zlepšit se v mnoha dovednostech. 
V lednu a únoru se obě mužstva budou účastnit zimní ligy a od dubna 
nastoupíme k jarní části sezóny kde se dle výkonnosti střetneme s daleko 
silnějšími celky.  
Na závěr moc děkuji Všem rodičům, příznivcům a členům oddílu kopané za 
pomoc při zajištění dopravy a organizace utkání.  
 

Autor článku: Marcel Szabó 
 
Tabulka po podzimní části 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Jeseník  8 6 2 0 80:39 20 

2 Suchdol  8 5 3 0 108:50 18 

3 Děrné  8 3 1 4 76:66 10 

4 Mankovice  8 2 0 6 42:79 6 

5 Jakubčovice  8 1 0 7 35:107 3 
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (4+1) – Okresní soutěž sk. A  

Suchdol   -    Jakubčovice  4:11 5:15 

- Bartošovice 10:3 6:6 

- Albrechtice 9:5 11:7 

- Olbramice  21:4 13:1 

- Bernartice  13:9 17:2 

 

 

Tabulka po podzimní části 

   

 

 

 

 

 

Družstva starší a mladší přípravky budou v jarní části rozděleny do skupin 

dle pořadí v tabulce po jarní části.    

 

 

 

 

 

 
              
 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Jakubčovice  10 10 0 0 168:32 30 

2 Suchdol  10 7 1 2 109:64 22 

3 Bartošovice  10 5 2 3 93:92 17 

4 Velké Albrechtice  10 4 0 6 102:81 12 

5 Olbramice  10 1 2 7 54:136 5 

6 Bernartice  10 0 1 9 25:146 1 
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Suchdolský fotbal 

Veteránská liga 

Podzimní část ročníku 2022/2023 

Jak jistě všichni víte, nebo jste si všimli, tak COVID nám během letošního roku 

(doufejme) definitivně vyletěl z okna pryč do vesmíru, a tudíž se opět může 

normálně (tedy legálně a bez omezení) sportovat. 

Své další pokračování rozjela také podzimní částí sezóny Veteránské ligy 

okresu Nový Jičín, jejíž součástí je rovněž naše družstvo veteránů TJ 

Lokomotiva, pro nějž se historicky vryl název „JUNIORKA“. Soupiska mužstva 

čítá v současnosti 13 hráčů: Baroš Alois, Borák Bronislav, Fojtů Miroslav, Ješko 

Roman, Kovařčík Pavel, Mička Mojmír, Nerad Martin, Raždík Marcel, Rek 

Jakub, Rek Tomáš, Szabó Michal, Tvarůžek Radek a Žlebek Michal. 

Viz níže foto týmu v neúplné sestavě (chybí zde Radek Tvarůžek). 

Součástí Veteránské ligy je 5 mužstev a hraje se turnajovým systémem cca co 

2 týdny, vždy u jednoho z účastníků. Nynější stav po podzimní části je takový, 

že TJ Lokomotiva je prozatím na prvním místě (viz tabulka níže).  
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Pořadí Klub Z V R P S Body 

1. Suchdol 12 10 0 2 62:20 30 

2. Studénka 12 9 0 3 50:14 27 

3. Bílovec 12 6 1 5 50:21 19 

4. Frenštát 12 4 1 7 36:32 13 

5. Heřmanice 12 0 0 12 4:115 0 

 

Poslední 2 sezóny se nesou v duchu přetahování TJ Lokomotiva a týmu ze 

Studénky o první místo. Velkým zklamáním jsou pro mě osobně současné 

výkony týmu z Frenštátu, kdy tento se zařadil na úroveň týmu z Bílovce, resp. 

dokonce pod něj. Přitom v před COVIDových sezónách tento tým vždy bojoval 

o první místo v soutěži. Co se týká týmu z Heřmanic, tak to je bohužel kapitola 

sama o sobě. Na druhou stranu mají můj obdiv, jelikož se každý rok snaží o to, 

aby jejich klub nezanikl a alespoň nějakým způsobem fungoval a aby se v jejich 

vesnici také něco dělo po sportovní stránce. 

Jak vidno, tak letošní podzimní část se nám celkem vydařila, o čemž svědčí 

nejen postavení v průběžné tabulce, ale také počet střelců v první desítce 

soutěže, kdy za TJ Lokomotiva zde figurují 4 hráči a to: Michal Žlebek – 14 gólů 

(2. nejlepší střelec soutěže); Bronislav Borák – 13 g (3.); Tomáš Rek – 11 g 

(5.); Pavel Kovařčík – 7 g (8.). Nejlepším střelcem soutěže je prozatím s 20 góly 

Pavel Rychlík ze Studénky. Doufejme, že nás jarní část sezóny zastihne 

v podobném rozmaru, jako ta podzimní a že tu Veteránskou ligu už konečně 

vyhrajeme!!! 

Na závěr bych chtěl popřát všem sportovcům, trenérům, fanouškům, 

funkcionářům a pořadatelům celé TJ Lokomotiva, ale také všem ostatním 

suchdolákům (ať už nás „sportovce“ a především „fotbalisty“ máte nebo 

nemáte v lásce) vše nejlepší v roce 2023, především pevné zdraví!!! 

A sportujte, jelikož zdraví máte jenom jedno….. Sportu ZDAR….a fotbalu 

zvláště… 

Ing. Michal Žlebek  

 předseda oddílu kopané 
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Western klub  
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Různé 
Počasí druhého pololetí roku 2022 
 

Průměrná teplota vzduchu činila ve II. pololetí roku 2022 11,1 °C, o 0,7 °C více, 

než dlouhodobý teplotní průměr za období 1979 – 2013. Z hlediska teplotní 

normality byl říjen silně nadnormální s odchylkou + 2,1 °C, nadnormální byl 

měsíc srpen, který byl o 1,5 °C vyšší než dlouhodobý průměr. Normální byly 

měsíce červenec, listopad a prosinec. Jediným podnormálním měsícem bylo 

září, kdy bylo o 1,1 °C chladněji.  

Nejnižší teplota uplynulého pololetí -17,0 °C byla v Hladkých Životicích 

naměřena 14. prosince. Nejvyšší teplota připadla na 21. červenec, kdy se rtuť 

teploměru vyšplhala až na 35,1 °C. Byl to jediný loňský den, v němž teplota 

dosáhla 35 °C. Takový den se začíná označovat jako den super tropický. Dříve 

se tak vysoké teploty vyskytovaly naprosto výjimečně, dnes se naopak stává 

neobvyklým výskyt arktického dne, což je den s nejvyšší teplotou -10 °C nebo 

nižší. Celý den tedy musí být méně než -10 °C. Ani ve II. pololetí 2022 se takový 

den nevyskytl. Ledových dnů bylo 10, mrazových 36. Letních dnů se vyskytlo 

38 a tropických dnů bylo 15.  

Od července do prosince 2022 napadlo celkem 410,4 mm srážek, což je 121 

% dlouhodobého průměru. Mimořádně nadnormální byl srpnový srážkový úhrn, 

napršelo249 % úhrnu běžného pro tento měsíc. Nadnormální byl prosinec se 

150 % srážek. Podnormální byl pouze měsíc listopad se 41 % srážek 

průměrného listopadu. Normální byly měsíce červenec, září a říjen. Nejvyšší 

denní srážkový úhrn připadl na 28. srpen a to56,5 mm. Jen o osm dní dříve 

napršelo taky přes 50 mm, přesněji 50,3 mm. Vydatné srážky spojené 

s bouřkou dne 28. srpna zaplavily v Suchdole n. Odrou podjezd a vozovku na 

ul. Komenského v jeho blízkosti.  

Bouřkové jevy se vyskytly ve 12 dnech, kroupy, velké 1 – 2 cm, 10. září.  

Ve stejnou dobu, okolo 14:30, se nedalekou osadou Hrabětice prohnalo slabé 

tornádo. Vítr zde poškodil střechy na většině domů, polámal stromy, včetně sto 

let staré lípy a taky shodil kříž z obecní kaple. Větším škodám snad zabránil 

rozsáhlý porost Hrabětického lesa, který rychlost větru přece jen trochu utlumil.  

V Suchdole se vyskytl nejsilnější nárazovitý vítr 19. srpna, kdy rychlost větru 

dosahovala přibližně 23 m/s. Kromě několika popadaných silnějších větví 

nezpůsobil vítr větší škody. Po celý listopad a v první polovině prosince byl vítr  

na poměry běžně panující v úzké Moravské bráně naopak velmi slabý. 

Listopadový průměr 2,6 m/s byl v Suchdole n. O. nejnižší hodnotou průměrné 

rychlosti větru od roku 2002, kdy jsem zde začal pozorovat počasí.  
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Sněhová pokrývka ležela v souvislé vrstvě během uplynulého půl roku celkem 

v 17 dnech. Poprvé se objevila 19. listopadu a dne 17. prosince dosáhla 

maximální výšky, dlouho nevídaných 28 cm. V souladu se starými pranostikami  

o oblevě na Adama a Evu roztála v noci z 23. na 24. prosince.  

V závěru roku panovalo velmi teplé počasí. Na Štědrý den dosáhla maximální 

teplota 10,4 °C, na Silvestra pak podobné hodnoty 10,3 °C. Ani v jednom 

případě však nebyl překonán rekord z roku 2012 pro 24. prosinec (11,3 °C), 

respektive z roku 2021 pro 31. prosinec (11,7°C).  

 

Hodnocení počasí celého roku 2022 

Průměrná teplota vzduchu v roce 2022 dosáhla hodnoty 9,4 °C, což je o 0,9 °C 

více, než dlouhodobý průměr. Tato hodnota roční teploty je již nadnormální. 

Minimální teplota vzduchu -17,0 °C byla naměřená 14. prosince, maximální 

teplota 35,1 °C dne 21. července. Počty tzv. charakteristických dnů (arktické, 

ledové, mrazové, letní a tropické) jsou uvedeny v připojené tabulce.  

Roční úhrn srážek 610,8 mm tvoří 95 % dlouhodobé hodnoty, rok byl tedy 

srážkově normální. Nejvyšší denní úhrn srážek je již uvedených 56,5 mm  

z 28. srpna. Bouřkových dnů se v uplynulém roce vyskytlo celkem 23, kroupy 

byly zaznamenány jednou. Počet dnů se souvislou sněhovou pokrývkou byl jen 

25.  

Na jaře byl poslední den se sněhovou pokrývkou3. duben, na podzim ležela 

sněhová pokrývka poprvé 19. listopadu. Suma výšek nového sněhu za rok 2022 

dosáhla 57 cm. Zdrojem dat o teplotě vzduchu a srážkových úhrnech jsou 

měření pana Ladislava Rošlapila na Šlechtitelské stanici v Hladkých Životicích. 

Ostatní meteorologické prvky a jevy (oblačnost, rychlost větru, typ srážek, 

dohlednost, atmosférické jevy, bouřkové jevy a sněhová pokrývka) pozoruje 

autor tohoto příspěvku v Suchdole nad Odrou. V uvedeném roce naměřené a 

pozorované údaje jsou srovnávány s dlouhodobými průměry za období 1979 – 

2013  

pro Hladké Životice a za období 2002 – 2016 pro prvky a jevy pozorované 

v Suchdole nad Odrou, rekordní hodnoty jsou aktualizovány až do současnosti. 

Petr Dobeš 
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  červenec srpen září říjen listopad prosinec 
II. 
pololetí rok 

průměrná teplota 19,2 19,6 12,4 10,8 4,3 0,3 11,1 9,4 

minimální teplota 6,4 8,7 1,3 0,0 -6,2 -17,0 -17,0 -17,0 

maximální 
teplota 35,1 33,8 26,5 21,6 16,0 10,4 35,1 35,1 

         

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 
II. 
pololetí rok 

dny arktické             0 0 

dny ledové         2 8 10 14 

dny mrazové         17 19 36 116 

dny letní 16 20 2       38 56 

dny tropické 9 6         15 20 

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 
II. 
pololetí rok 

počet 
srážkových dnů 12 13 20 11 11 19 86 152 

srážkový úhrn 79,9 174,2 65,4 15,3 16,9 58,7 410,4 610,8 
         

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 
II. 
pololetí rok 

počet dnů s 
bouřk.jevy 4 5 3       12 23 

dnů se 
souvis.sněh.pok.         2 15 17 25 

 

 

Poděkování 

Moravian, Historicko - vlastivědná společnost považuje za patřičné, poděkovat 

veřejně touto cestou paní Ing. Kateřině Látalové, za péči o veřejnou zeleň 

v našem městysi. V minulém roce se situace úprav veřejných prostranství 

radikálně zlepšila. Je to viditelné nejen na pravidelnějším sekání trávníkových 

ploch, ale především na odborně udržovaných okrasných keřích, péči o záhony 

květin i zvýšené péči o jednotlivé lokality se zelení s parkovou úpravou, kterých 

přibývá. Že jde o vystudovanou zahradní architektku je viditelné na jejím smyslu 

pro detail. Nevelí z kanceláře, ale pravidelně ji vidíme sehnutou spolu 

s ostatními děvčaty z „technické čety,“ na které se toto poděkování taktéž 

vztahuje i včetně sekáčů.                                                                   

 Daniel Říčan  
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Inzerce  
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