Suchdolský
zpravodaj
9/2021

S velkým ohlasem veřejnosti
se poslední srpnovou sobotu již tradičně konal Den městyse

Setkání seniorů
1. října 2021 v 16.30h
v domě kultury

Zájemci o odvoz
hlaste se na tel. 556 770 101

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.08.

Konala se pracovní porada členů zastupitelstva městyse k aktuálním
tématům souvisejícím se samosprávou městyse.

17.08.

Konal se kontrolní den na stavbě opravy chodníku Za nádražím.

18.08.

Pracovní schůzka se zástupcem odborné firmy k posouzení rozsahu
oprav místních komunikací.

20.08.

Areál Malá skála u kletenské přehrady byl místem průjezdu 37. jízdy
Pony Expressu.

23.08.

S vedením základní školy projednány podmínky pro zadání veřejné
zakázky, související se zřízením dalšího oddělení mateřské školy
s umístěním v přízemí staré budovy školy. Zároveň proběhla kontrola
prací na rekonstrukci kotelny.

23.08.

Ve spolupráci s velitelem jednotky požární ochrany vypracována žádost
o dotaci za uskutečněné zásahy jednotky.

24.08.

Konal se kontrolní den na stavbě opravy chodníku Za nádražím.

25.08.

Konal se kontrolní den na stavbě účelové komunikace směrem
na Hladké Životice, která je budována jako jeden z prvků Plánu
společných zařízení po komplexních pozemkových úpravách
na katastru Suchdolu nad Odrou a v budoucnu by měla být kromě
zemědělské techniky užívána také jako součást cyklostezky Odra –
Morava – Dunaj. Stavbu financuje stát.

28.08.

Na Sokoláku proběhl 10. Den městyse.

01.09.

Zahájení školního roku. Kvůli platným proticovidovým opatřením
se nekonalo hromadně v domě kultury, ale v jednotlivých třídách.
Společné zahájení ve školní tělocvičně měly za účasti rodičů
a představitelů městyse pouze první třídy.

02.09.

Zástupce zhotovitele projednal na úřadě městyse podrobné podmínky
a harmonogram stavebních prací u nádraží, které se negativně dotknou
cestujících. Jedná se o napojení areálu nádraží na kanalizační řad
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městyse a dále opravy drážní garáže včetně napojení na sítě
před hlavním vstupem do nádražní budovy.
03.09.

Pracovní schůzka s právním zástupcem městyse k projednání aktuální
právní problematiky městyse.

03.09.

Konala se závěrečná kontrolní prohlídka stavby plynovodu v lokalitě
pro zástavbu rodinnými domy na ulici Sokolovská.

04.09.

Konal se 16. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře mužů o putovní pohár
starosty městyse.

04.09.

V domě kultury se konalo tradiční setkání Čechů z Volyně.

04.09.

V Jistebníku se konaly vzorně připravené Hry bez venkovských hranic,
sportovní klání v netradičních disciplínách. Akce pro družstva z obcí
Regionu Poodří se zúčastnilo 11 soutěžních týmů včetně suchdolského.

04.09.

Na tábořišti pod přehradou se konalo setkání příznivců historických
vojenských vozidel. k vidění nejen tam, ale i při spanilé jízdě po okolí,
byly vojenské automobily různé provenience z různého období.

07.09.

Konal se kontrolní den na stavbě opravy chodníku Za nádražím.

08.09.

Konal se kontrolní den na stavbě účelové komunikace směrem
na Hladké Životice.

11.09.

Za hojné účasti návštěvníků ze Suchdolu i širokého okolí se v areálu
Malá Skála konal Gulášfest, pořádaný spolkem Western klub.

13.09.

Konala se schůze rady městyse.

13.09.

Konala se schůze finančního výboru zastupitelstva městyse.

Rada městyse informuje
70. schůze RM 13.09.2021
•
•
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RM zkontrolovala plnění usnesení rad městyse.
RM projednala program 15. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude
konat v pondělí 20.09.2021 v 18 hodin v zasedací místnosti v budově Úřadu
městyse.

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

RM se zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních
smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky
dalšího prodloužená nájmu a přidělila uvolněný byt v DPS, Komenského 560.
RM se zabývala problematikou Školské rady, kdy schválila dodatek
k Volebnímu řádu pro volby členů školské rady, který byl rozšířen o možnost
elektronické volby prostřednictvím dálkového přístupu a jmenovala členy
školské rady za zřizovatele.
RM projednala žádost BD Klabánek o opravu chodníku před domem –
k tomuto bodu RM nepřijala usnesení, hlasování skončilo patem a věc bude
předmětem dalšího jednání
RM schválila rozpočtové opatření R20, a to přijetí dotace z Ministerstva
financí na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve výši 62.000, - Kč.
RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se Správou silnic MSK, střediskem
Nový Jičín, jedná se o zimní údržbu chodníků na mostech v městysi.
RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
jedná se o zařízení distribuční soustavy a zařízení pro zajištění přenosu
systému měřící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky na
pozemcích parc.č. 151, 132, 135/1 a 159 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku
městyse.
RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností
UNISTAD spol. s r.o., jedná se o vyčíslení vícepráce a méněpráce na stavbě
„Oprava chodníku Za Nádražím“.
RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností
Agrosumak a.s., jedná se o služebnost stezky a cesty na pozemku parc.č.
1907/75 v k.ú. Suchdol nad Odrou, který městys kupuje od společnosti
Agrosumak. Komunikace umožní bezproblémové napojení na asfaltovou
cestu, budovanou Pozemkovým úřadem (zemědělská účelová cesta /
součást budoucí cyklostezky)
RM schválila uzavření dvou Smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
se společností CETIN a.s., jedná se o komunikační vedení a zařízení v rámci
dvou staveb, a to „24603/21/0398 DIZP O NJI Suchdol n.O., Za Nádražím,
Gorag“ a „16010-062192 VPIC Suchdol n. O., Na Rybníkách, sběr. dvůr“.
RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
a Smlouvu o umístění stavby s vlastníky pozemku, jedná se o umístění
přípojky vodovodu, elektřiny, splaškové s dešťové kanalizace na části
pozemku parc.č. 1274/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
RM schválila Smlouvy o dílo se společností ROADMEDIC s.r.o. Šumperk na
opravu místních komunikací.
RM neschválila poskytnutí finančního daru a členství ve spolku NAŠE
ODPADKY, z.s. Uherčice.
RM se zabývala Inventarizací majetku městyse 2021, kdy projednala
metodický pokyn „Postupy inventur a inventarizace k 31.12.2021“, schválila
Vnitřní směrnici a hlavní inventarizační komisi.
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•
•

Starosta informoval RM o Územním plánu, o rekonstrukci kotelny v budově
ZŠ, o přezkumu hospodaření městyse a o účasti městyse na Hrách bez
venkovských hranic v Jistebníku.
RM společně s Finančním výborem projednala čerpání rozpočtu 1 – 8 / 2021
a rozpočtové opatření Z20.

71. schůze RM 20.09.2021
•

•

•

RM souhlasila s přijetím movitého daru - 50 ks dětských bezpečnostních vest
od společnosti ZAPA beton a.s., obdarovaným je příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou.
RM se zabývala problematikou bezpečností práce a požární ochrany, kdy
schválila uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO se
společností Vestta BOZP s.r.o., Český Brod k zajištění služeb v oblasti BOZP
a PO.
RM schválila přijetí finančního daru ve výši 780, - Kč vč. DPH na rozvoj
sociálních služeb v DPS v roce 2021.

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 20.09.2021 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
2021. 15. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 14. a 15. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) zprávu ze schůze finančního výboru ze dne 13.9.2021
d) dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-8/2021
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-8/2021
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-8/2021
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2021
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
2021. 15. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Tymrákovou
a zapisovatelkou Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.
2021. 15. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
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a

Jaroslava

Zdráhala

a) program 15. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
20.9.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opatření č. Z20 takto:
Příjmy
+ 857,34 tis. Kč tj. 55.784,81 tis. Kč
Financování
+ 23,06 tis. Kč tj. 21.757,56 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši + 880,40 tis. Kč tj. 77.542,38 tis. Kč
Běžné výdaje
+ 23,40 tis. Kč tj. 49.230,00 tis. Kč
Kapitálové výdaje
+ 857,00 tis. Kč tj. 28.312,38 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši + 880,40 tis. Kč tj. 77.542,38 tis. Kč
v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z20 z 20. 9.2021“
c) v rámci rozpočtového opatření č. Z20 dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí transferů (příspěvků, dotací a darů) a v souladu
s usnesením ZM č. 21.12.3.b) z 22. 2.2021 finanční dar Domovu Odry, IČ
48804894 ve výši 23.402,50 Kč a znění darovací smlouvy
d) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z20 poskytnutí zápůjčky
ze sociálního fondu dle Směrnice č. 3/2019 - bod 3.1.5. v souladu s § 2390
až § 2394 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši 30.000,- Kč
zaměstnankyni (anonymizováno) a znění smlouvy o zápůjčce
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 3/2019k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
f) v souvislosti s činností fyzických nebo právnických osob, které investují
peníze do výstavby infrastruktury na soukromých pozemcích za účelem
prodeje nebo následného pronájmu zasíťovaných stavebních pozemků nebo
budov na těchto pozemcích vystavěných (dále jen developer), že pokud
developer vybuduje infrastrukturu bez předchozí písemné dohody
s městysem o podmínkách realizace a provozování, městys dodatečně
převezme developerem vybudovanou infrastrukturu do svého majetku formou
bezúplatného převodu. Městys si vyhrazuje možnost vybudovanou
infrastrukturu od developera nepřevzít, např. pokud nebude v souladu
s požadavky městyse na technické provedení infrastruktury, nebude splňovat
legislativní předpisy a podobně. Infrastrukturou se rozumí komunikace,
vodovodní a kanalizační řady, pouliční osvětlení, veřejně přístupná
prostranství, sportoviště a dětské herní prvky, odstavné a manipulační plochy,
veřejně přístupná zeleň a další zařízení veřejného charakteru
2021.15.4. Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e
a) předsedy dílčích inventarizačních komisí
DIK č. 1 Úřad městyse: Mgr. Lenka Tymráková
DIK č. 2 Klub kultury: Josef Zajíček
DIK č. 3 Hasičská zbrojnice: Ing. Tomáš Dohnal
a člena do inventarizační komise příspěvkové organizace Základní škola
mateřská škola Suchdol nad Odrou Ivu Hrabovskou
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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, Út pracoviště Kunín
St, Čt pracoviště Suchdol nad Odrou
Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí
být přítomni z důvodu plnění úkolů mimo budovu.
Návštěvní hodiny muzeí (na objednávku)
Út – Pá 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00, So, Ne, svátky 13.00 – 15.00
Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové;
telefon: 605 113 310; 724 389 269
Výpůjční doba knihovny: Po a Čt 14.00 – 18.00

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 30. 09. 2021 z důvodu fakturace stočného za 3. čtvrtletí 2021.
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. 10. 2021.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.
Jana Poštová
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci září oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Vochalová Božena
Najmonová Emilie
Kouřilová Naděžda
Svoboda Bohuslav
Kašpárková Jiřina
Gross Štefan
Reková Dobromila
Slováková Ludmila
Szilvová Eva
Bergerová Eva
Martinec Štefan
Trúchlá Mária
Gavlas Václav
Steinitzová Eliška
Holeňová Miloslava
Chorinová Ivanka
Kačalová Drahomíra
Baroš Rudolf
Jezerská Věra
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Karolová Jana
Dorazil Antonín
Mládenková Ludmila
Ullrichová Ludmila
Valíková Jarmila
Odstrčilíková Dagmar
Himmerová Zdeňka
Kozák Pavel
Vašíček Milan
Doubková Libuše
Šnejdrla Jaroslav
Jašek Miroslav
Svobodová Ludmila
Hrabicová Vlasta
Kukol Vítězslav
Vančurová Marie
Mikundová Jitka
Viliš Lubomír
Ležáková Pavla

Dne 8. září jsme vzpomněli na 5. smutné výročí
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Karla Mrlinu.
S láskou v srdci stále vzpomínají manželka Bronislava
a děti.

Dne 17. září 2021 jsme vzpomněli 8. smutné výročí úmrtí
paní Vlasty Strouhalové,
maminky, babičky a prababičky.
Stále vzpomínají dcery Vlasta a Jindra s rodinami.

Vítání občánků
Vážení rodiče,
komise Sboru pro občanské záležitosti městyse Suchdolu nad Odrou Vás zve se
svými novorozenci na slavnost Vítání občánků, která se uskuteční dne
06.11.2021 v obřadní síni Úřadu městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám
upřesníme v písemné pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 27.10.2021
na Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, do emailu
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz (přihláška umístěna rovněž na www.suchdolnad-odrou.cz) nebo osobně na matriku (p. Kollerová).
Iva Hrabovská, místostarostka
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Přihláška na slavnostní Vítání občánků Městyse Suchdol nad Odrou
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Doručovací adresa
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat)
Jméno a příjmení matky:
Kontakt (telefon, email):
Uděluji tímto souhlas městysi Suchdol nad Odrou: dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“)
1. se zpracováním osobních údajů mého dítěte a svých,
městysem Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou,
Komenského 318, IČ: 00298450 pro účely vítání občánků
v rozsahu:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO,
PŘÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
**ANO
2.

**NE

se zveřejněním fotografií z vítání občánků v Suchdolském
zpravodaji, se zápisem v kronice městyse Suchdol nad Odrou.
**ANO

**NE

(**nehodící se škrtněte)
Tento souhlas udělují na dobu trvání právní subjektivity organizace.
Projev vůle
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na
základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně
uděluji souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora
vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování
nevyplývá z jiného zákonného důvodu.
V Suchdole nad Odrou dne:......................
Podpis zákonného zástupce:.....................................................
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Den městyse 2021
Poslední prázdninová sobota byla připravena opět pro Vás, milí občané, konal
se 10. ročník Dne městyse. Předpověď počasí byla na sobotu celý týden velice
špatná, ale nakonec se umoudřilo a zasvítilo sluníčko.
Pan starosta zahájil akci krátkým přivítáním a jak už to bývá tradicí, poté jsme
ocenili dárce krve z řad našich občanů, kteří obdrželi plaketu a finanční dar ve
formě poukázky. Oceněni byli to tito občané městyse:
Antonín Obadal – Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Jánského za 40
bezpříspěvkových odběrů,
Petr Martinovský, Martin Šalata a Petr Zajíček – Zlatý kříž III. třídy za 80
bezpříspěvkových odběrů,
Miroslav Petr – Zlatý kříž I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů.
Vážíme si Vašeho dárcovství a děkujeme!!!
Kulturní program zahájila dixielandová kapela z Kopřivnice Stanley's Dixie Street
Band, která u nás vystupovala již podruhé, poprvé se nám představila již v roce
2013.
Hlavním tahounem dne byla kapela Legendy se vrací, která přilákala mnoho
místních i přespolních fanoušků a rozjela výbornou náladu nejen svojí muzikou,
ale i humornými průpovídkami Petra Šišky. K dobré náladě přispěl koncert
pražské kapely Lucie revival. Večerní program zahájil svým vystoupením P.
Böhm alias Freddie Mercury revival, následoval ohňostroj v podání našich
hasičů, a nakonec se všichni pobavili na diskotéce DJ Machy.
Nejvíce si akce užily děti hlavně děti, pro které bylo připraveno zdarma několik
atrakcí – skákací hrad, kolotoč, nafukovací atrakce Moucha a zametač a dětská
šlapací vozítka. Děkuji děvčatům „hasičkám“ za malování dětských tváří, které
jsou rok od roku krásnější, házenkářům za sportovní disciplíny pro děti
a učitelkám místní mateřské školy za workshop pro naše nejmenší.
Kromě programu bylo v areálu několik stánků s širokým sortimentem a opravdu
bylo zač utrácet! Děkuji místním hasičům, Sdružení rodičů a přátel školy,
včelařům, a ostatním prodejcům za aktivní přístup. Podle reakcí návštěvníků se
letošní program moc líbil, což nás velice těší, protože vybrat program tak, aby se
líbil většině je nemožné.
Na závěr chci poděkovat všem pořadatelům za ochotu podílet se na této
organizačně náročné akci a našim zaměstnancům, kteří se postarali, aby areál
„Sokolák“ byl vzorně nachystán a po akci uklizen. Rovněž děkuji návštěvníkům,
kteří se přišli pobavit, myslím si, že byli spokojeni.
Iva Hrabovská, místostarostka
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Hry bez venkovských hranic Regionu Poodří
V sobotu 4. září uspořádala obec Jistebník Hry bez venkovských hranic. Jde o
soutěž v netradičních disciplínách, kde smyslem není zvítězit, ale pobavit se a
navázat, případně utužit vztahy s přáteli z jiných obcí Regionu Poodří. Za každou
přihlášenou obec soutěží tým složený ze čtyř žen a čtyř mužů.
Letošní ročník byl nejen o netradičních disciplínách, ale také o netradičním
termínu, všechny předchozí ročníky se konaly v červnu. Snad i proto se složení
soutěžního týmu dolaďovalo na poslední chvíli, ale nakonec se myslím povedlo.
Suchdol zastupovalo družstvo, které se vyznačovalo velkou rozmanitostí
věkovou i váhovou – za ženy a dívky nastoupily Iva Žitníková, Katka Hrubá, Katka
Rusková a Vendy Kutějová, za muže a dorostence Zbyněk Svoboda, Richard
Gazdoš, Radovan a Štěpán Kutějovi. Doprovod týmu a případného náhradníka
jsem měl tu čest dělat já.
Musím smeknout klobouk před organizací celého dne. Když jsme po příjezdu a
registraci v jednu po obědě zjistili, že nás během odpoledne čeká 14 disciplín,
lekli jsme se po zkušenostech z minula, že tohle se přece nedá stihnout, zvlášť
když počátkem září je v osm večer tma! A stihlo se to s přehledem. Už okolo půl
páté jsme měli všechny disciplíny za sebou, a to jsme měli i půlhodinovou
přestávku s výborným řízkem z tamní školní kuchyně. Prostě když se umí, tak se
umí, bylo vidět, že organizátoři si s přípravou dali pečlivou práci a nic nepodcenili.
Kromě soutěžních disciplín odpoledne zpestřily i doprovodné atrakce, například
výborně hrál místní dixieland, k vidění byli i automobiloví veteráni.
A jak jsme dopadli? Výtečně! Skvěle jsme se pobavili. A místo není vůbec
důležité.
Richard Ehler, starosta

14

Z činnosti naší školy a školky
Hvězdičky v kině Květen v Novém Jičíně
V pondělí 20. září se děti z oddělení
Hvězdiček vydaly do kina na Pohádkovou
zahrádku. Viděli jsme krásné retro kreslené
pohádky: Macha a Šebestovou, opičku Žofku,
dva medvídky z Potkali se u Kolína… Moc se
nám to líbilo a těšíme se na příště.
Bc. Martina
Hessková
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Spolky a zájmové aktivity
Mezinárodní mistrovství seniorů 2021 Suchdol nad
Odrou
Svoji světovou premiéru mistrovství seniorů ve sportovní kynologii IGP se
v termínu 13. 8. – 15. 8. mohl pochlubit sportovní areál Suchdol nad Odrou.
Šílený nápad zorganizovat tuto akci jsem měl již mnoho let, ale nebyly vhodné
podmínky k realizaci až letos. Do karet nám hrál obávaný Covid – 19. Psovodi
měli dlouhou přestávku v závodění, a tak jsme očekávali zvýšený zájem o
soutěže. Protože podmínkou bylo stáří psovoda minimálně 60 let, což je věková
kategorie, která se k očkování proti Covid – 19 dostala jako jedna z prvních, a tak
měli volnou cestu k soutěžení i cestování.
Protože organizace akce vyžadovala zkušenosti, tak se nakonec spojily mozkové
kapacity tří klubů. Hlavní pořadatelskou činnost zajišťoval tým ZKO Suchdol nad
Odrou v čele se zkušeným Ing. Karlem Černochem.
Marketingovou, mediální a moderátorskou část si vzala na starost Veronika
Staniová se svým týmem ze ZKO Ostrava Kunčice.
Třetí organizací, která se starala hlavně o catering, sponzory a mnoho dalších
organizačních záležitostí byla ZKO Kylešovice.
Tři kluby, tři mozkové trusty daly hlavy dohromady, a tak vzniklo první
mezinárodní mistrovství seniorů.
Hned od počátku jsme společně garantovali, že mistrovství bude jiné, než jsme
zvyklí. Určili jsme priority, které byly následující.
Psovod musel být starší 60 let nejpozději v den zahájení soutěže. Psovodi mohli
soutěžit ve dvou kategoriích s plemeny všech psů.
Základní soutěž v IGP 1 bez rozdílu vykonané zkoušky tak, aby se mohli soutěže
zúčastnit i psovodi se psy, kteří již nejsou ve vrcholovém tréninku.
Mistrovská kategorie IGP 3 s podmínkou splnění zkoušky IGP 3 bez nároků na
výši bodového hodnocení.
Cílem byla pohoda a spravedlivé, ale milé soutěžení, proto speciálně vybraní
skvělí figuranti, kladeči a rozhodčí.
Návrat do dob minulých na nezbytném sobotním večírku oblečením i hudbou.
Bezplatný catering pro závodníky a sponzory po celý průběh soutěže včetně
nápojů i alkoholických v podobě piva a vína. Připravené specialitky jako bonus,
což byla například sobotní krevetová ochutnávka, prémiový hovězí guláš přímo
od mistra, nebo nedělní ranní vyprošťovací česnečka a mnoho dalších dobrot.
Tombola jako na tradičních plesech v dobách minulých a nezbytná retro
diskotéka na sobotním večírku.
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Prostor pro setkání a vzpomínky našich závodníků ale i diváků.
Naše představy se podařilo splnit téměř beze zbytku. Závodníci nechtěli věřit, že
takovou akci můžeme uskutečnit, ale kdo přijel poznal, že se naše cíle naplnily.
Přihlásilo se celkem 50 závodníků z toho nastoupilo k soutěži celkem 39.
V kategorii IGP 1 13 dvojic a v mistrovské kategorii IGP 3 dva krát tolik tedy 26.
Závodníci přijeli ze Slovenska, Itálie, Rakouska, ale přiletěla i dvojice
z Jihoafrické republiky. Nejčetnějším plemenem byl německý ovčák následován
belgickým ovčákem a kníračem.
Viděli jsme výkony skvělé i horší, což ve svém důsledku nehrálo až takovou roli.
Když se pustila hudba, tak všichni zapomněli na věk a vrhli se na parket, ze
kterého se jen díky tombole a přestávkám vzdálili. Starší generace ukázala, jak
mnoho síly ještě má a jakým tepem tluče jejich kynologické i taneční srdce. I když
na stadionu při rychlém běhu kulhali, tak v tanci vydrželi dlouho skotačit jako za
mladých let.
Staří pardálové neradi prohrávají, ale již prohrávat umí. I když se jim nedařilo tak,
jak by si přáli, nevěšeli hlavu, protože neúspěch již mnohokrát poznali a ví, že
život půjde dál. Dnes to jde, zítra třeba vůbec, prostě kynologický chlebíček
takový je a nedivili se. Úspěšní byli velmi skromní, protože taky ví, že dnes jsou
sice nahoře, ale zítra může být situace jiná. Nálada prostě skvělá a nezdařené
výkony psů ji pokazit nemohly.
Umístili se zkušení a ostřílení borci, což není až takové překvapení. Mohli jsme
je vidět na nedávných mistrovstvích, psi nastupovali z plného tréninku proto
i výkony byly velmi kvalitní, vyhráli ale všichni.
Hlavně závodníci, kteří riskovali svoji reputaci, prokázali statečnost a nastoupili.
Je třeba jim poděkovat a gratulovat. Diváci, kterých bylo taktéž hodně a kteří
nevěřili, že jejich kolegové do toho šlápnou. Vidět se s nimi po dlouhých létech
byl pro ně jedinečný zážitek. Získali tak i motivaci k tomu, se utkat bez obav
příště. Čas je neúprosný a není na co čekat.
Podpora sponzorů jak finanční, tak i materiální byla nad naše očekávání. Velmi
bohatá tombola byla i krásnou prezentací všech sponzorů a hodnotné dárky si
odnášeli všichni, kdo se zúčastnili. Konkrétně bych chtěl poděkovat Městysi
Suchdol nad Odrou za finanční podporu tohoto závodu.
V kategorii IGP 1 zvítězil italský závodník Luca Pierini se svým psem Val Helsing
Ad Gur s celkovým počtem 275 bodů. Hned v závěsu na druhém místě byl opět
zahraniční závodník ze Slovenska Ivan Daňo s fenou Dara Charies court a trojici
doplnila česká závodnice Alexandra Jelenová s fenou Chatrey Marcona. 272
bodů získaly obě dvojice jen Ivan Daňo měl vyšší počet bodů na obraně, a tak se
posunul na místo druhé.
Kategorie IGP 3 byla na prvních třech místech pouze v režii českých závodníků
a jen německých ovčáků. Zvítězil Lampros Karasulas se psem Xavi Favory Cross
s celkovým počtem 280 bodů a titulem CACT. Jen o bod méně tedy 279 bodů a
reservní CACT titul si odnesli Jiří Koudela a Hess z Dobřečovské školy. Třetí
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místo a 272 bodů uhájil Josef Tomášek se psem Chose Üslavský kout kdy opět
rozhodla vyšší obrana, protože další závodnice měla stejných 272 bodů.
Mistrovství seniorů 2021 je za námi, zanechalo nejen ve mně veliký dojem. Naši
starší kolegové si zaslouží, aby mistrovství pokračovalo nejlépe podle
stanoveného scénáře. Můj kamarád z Kanady, který dění bedlivě sledoval tak
začal spořit, aby mohl přiletět příští rok. Pořád mi píše, jak se těší, a to se jeho
věk blíží 80 rokům. Věří, že si sen splní a bude na seniorech soutěžit. Uvidíme,
jestli i příští rok budeme mít závodníka z jiného kontinentu.
Přeji seniorům, aby tato soutěž byla i nadále ve stejně skvělé atmosféře.
MUDr. Jiří Tichý

Turnaj v tenise o putovní pohár starosty
16. ročník turnaje v tenise o putovní pohár starosty, se uskutečnil 4.9.2021.
Za organizaci a zajištění pohoštění včetně cen děkujeme Danovi Mückovi
a Jiřímu Jurnyklovi, který mu byl nápomocen. Turnaj byl na velice dobré úrovni
i přes rozdílné věkové kategorie. Zúčastnilo se 8 dvojic, hrou přijel podpořit Ekkert
Petr, který si v roce 2010 sáhnul na pohár.
Zápasy byly velice vyrovnané a napínavé až do konce. Většinou jen konečný
výsledek rozhodl o vítězi daného setu.
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Umístění:
1. Stanislav Kučera / Dušan Kysilko
2. Daniel Mück / Pavel Kovařčík
3. Petr Ekkert / Slavomír Zapletal
4.Jiří Jurnykl / Marcel Raždík
5. Milan Šrom / David Šrom
6. Vašek Uhýrek / Lukáš Uhýrek
7. Lubomír Bendig / Jiří Bělunek
8. Martin Rulišek / David Besta
17. ročník bude opět první víkend v září, a to 3.9.2022.

Western coursing race – poděkování
Chtěla bych, jménem pořadatele, poděkovat za podporu a možnost uspořádání
závodu na Kletné v areálu Malá Skála.
Děkujeme celému zastupitelstvu Městyse Suchdol nad Odrou, které nás finančně
podpořilo, hlavně našemu panu starostovi Richardu Ehlerovi.
Děkujeme Western klubu, hlavně Lídě a Jardovi Tošovským za pomoc, za
prostor, za to, že se naše malá akce mohla konat ve stejném termínu jako skvělý
Gulášfest. Za to, že vše dopadlo skvěle napříč všem obavám a že jich bylo :-)
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Děkujeme Janu Valchářovi za posečení a propůjčení louky.
Děkujeme hasičům za prostory v kempu.
Děkujeme všem, kteří nám věřili a po celou dobu nás podporovali.
Bez Vás všech bychom závody nikdy neuspořádali a za tuto příležitost Vám
děkujeme.
Doufáme, že se Vám závody líbily, že jste viděli něco nového a pobavili jste se.
Těšíme se na příště :-)
DĚKUJEME!!!
Monika Rybnikářová

Western klub
WESTERNOVÉ ODPOLEDNE U PŘÍLEŽITOSTI
37. JÍZDY PONY EXPRESSU
14.8.2021 v areálu Malá skála Kletné jsme pro veřejnost
připravili odpoledne plné westernu. Vystoupili: kouzelnice Radana, práci s bičem
a noži nám předvedl Dušan Dvořák, člen přátel WK, dovednosti s koněm
předvedl Pavel Ševeček jezdec Pony Expressu. Viděli jsme ukázku předávky
pošty, kterou si návštěvnici podali v naší stálé Post Office c.21. Luki, člen PE,
nás provázel historií Pony Expressu a soutěžemi pro děti a dospělé, výtvarnice
Zlaťa děti pěkně pomalovala, pro děti byl připravený i skákací hrad a poníci.
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Vrcholem westernového programu byla ukázka přepadení dostavníku se
čtyřspřežím pod vedením Josefa Havrlanta. Program byl zakončen večerní
country zábavou s country rockovou kapelou HUBERTUS.
Letošní cíl pošty PONY EXPRESSU byl Rüterbrock
na Německo-Holandských hranicích. Starty pošty Pony
Expressu na Slovensku v Bratislavě a Seni a start Polské
časti Pony Expressu v Poznani proběhly úspěšně a poštu v
domluveném čase předali na Bumbálce a v Kateřinkách
moravským jezdcům, kteří poštu dovezli na Post Office
č.21 Kletné, Suchdol nad Odrou. V pravé poledne dorazili z
východu Nikola Hanáková a Miloš Lacina a ze severu Marta
Matulová a Jan Valchář. Postmasteři Zdenka Bergerová a Jarka Ehlerová poštu
převzali, orazítkovali a roztřídili, pečlivě zabalili kvůli případnému dešti, vložili do
Mochilly a předali jezdcům Věrce Lichoroběcové a Josefu Havrlantovi, kteří
pokračovali směr Střítež. Po dalších 11ti předávkách jezdci poštu dovezli
do Jihlavy v sobotu v 10.00 hodin, tady poštu předali jezdcům České východní
větve. Předávky celé Moravské západní větve doprovázelo vozidlo s předákem
Martou Matulovou, která jistila případné problémy na trase.
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4. ROČNÍK GULÁŠFESTU V AREÁLU MALÁ SKÁLA KLETNÉ
Je sobota 11.9.2021 ráno, v areálu na Malé skále,
připraveném na velkou návštěvnickou akci, se scházejí
soutěžní týmy Gulášfestu, aby postavily své stánky,
nažhavily kotlíky a začaly připravovat své soutěžní guláše.
V Saloonu se chystají podklady pro soutěž a vybavení pro
návštěvníky, aby mohli od soutěžních týmů dostat degustační porce a posléze
dát svůj hlas TOP guláši. Do soutěže dnes vstupuje celkem
10 týmů se 14ti druhy guláše. Vstupenky do areálu jsou slosovatelné, vstup do
areálu je možný pouze po zaplacení vstupného, každý po zaplacení vstupného
dostává identifikační pásku a vybavení pro degustaci vzorků guláše. V 8 hodin
začíná rozdílení, jednotlivé týmy dostávají pokyny pro soutěž a cedulky s názvy
týmu. V 8.15 startuje vaření gulášů výstřelem z koltu Miloše Bidla Laciny, konec
vaření je nejpozději ve 12.45. Za chvíli se v areálu kouří ze všech komínků,
panuje dobrá nálada a je radost si jít mezi týmy tzv. pokecat, často totiž dostanete
i štamprdličku, což není podplácení, ale radost z pěkného soutěžního dne
.
Chystá se nazvučení pódia pro kapely, dnes budou vystupovat 4 hudební skupiny
- Dominika, Fčil a Tu, Bo! Bosorky a Do Pohody. Kolem 10. hodiny začínají
přicházet první návštěvníci a k zahájení akce se chystá moderátor Luki. Hudební
program zahajuje skupina Dominika se svým novým hudebním zaměřením,
pěkně se to poslouchalo, jen tak dál. Po vystoupení Dominiky na ploše před
podiem proběhly oblíbené divácké soutěže – hod kloboukem na věšák, hod
kuchyňským vybavením do kotlíku, hod podkovou, dětské soutěže. Luki to umí
rozproudit, takže se všichni skvěle bavili i ceny pro vítěze stály za to. V 11.45
hodin dorazila v kuchařských rondech odborná porota Gulášfestu, opět
zastoupena třemi opravdu fundovanými odborníky ze Střední školy společného
stravování Ostrava a jedním zástupcem přátel Western klubu.
Ve 12.45 podle programu končí příprava gulášů a začíná hodnocení odbornou
porotou. Také návštěvníci již obcházejí soutěžní týmy, dostávají do misek
degustační porce a vybírají Top guláš. Na pódium nastupuje skupina Fčil a Tu,
dnes programově i stylově laděná do Duchařiny. Ve 14.30 končí hlasování
návštěvníků o Top guláš. Areál je v této době již zcela zaplněn spokojenými
návštěvníky, guláše stále voní ze všech stran, tentokrát po loňských
zkušenostech vyšlo na všechny. V 15.30 hodin jsou výsledky hodnocení odborné
poroty a návštěvníků uzavřeny a pod taktovkou moderátora Lukiho proběhlo před
podiem vyhlášení vítězných týmů.
První kategorie - hodnocení ODBORNOU POROTOU za NEJLEPŠÍ GULÁŠ:
1. místo VALAŠI - Nový Jičín
2. místo ROCKEŘI - Suchdol nad Odrou
3. místo W.D. RANČ – Bravinné
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Druhá kategorie - hodnocení ODBORNOU POROTOU za ORIGINÁLNÍ
STÁNEK:
1. místo ROCKEŘI - Suchdol nad Odrou
2. místo MEXIKANOS - Suchdol nad Odrou
3. místo W.D. RANČ - Bravinné
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Třetí kategorie - hodnocení NÁVŠTĚVNÍKŮ za TOP GULÁŠ:
1. místo VALAŠI - Nový Jičín
2. místo KERAM - Suchdol nad Odro
3. místo ROCKEŘI - Suchdol nad Odrou

Po vyhodnocení soutěže nastupuje na podium skupina Bo! Bosorky, která jako
vždy návštěvníky dobře pobavila a rozproudila. Areál dál oživují hlasy
spokojených návštěvníků, guláše je stále dost a k tomu dobré pivečko, překrásné
počasí, přátelská atmosféra, no, co by si víc člověk na sobotní odpoledne mohl
přát. Večer nás ještě čeká poslední vystupující skupina Do Pohody, a protože
večer návštěvníků přece jen ubylo, stěhuje se vystoupení na malé podium
u Saloonu. Název Do Pohody nezklamal, tančilo a zpívalo se ve skvělé náladě
až do půlnoci. No co dodat, to byl konec zase jedné vydařené akce Western
klubu, usuzujeme tak ze spousty nadšených ohlasů návštěvníků i soutěžících.
Takže jako vždy za celý tým a všechny přátele Western klubu, kteří nám
pomáhali, děkujeme všem návštěvníkům za to, že přišli a vytvořili tak skvělou
atmosféru 4. ročníku Gulášfestu v Suchdolu nad Odrou. A nezapomeňte, že
krásnou atmosféru Gulášfestu si můžete ještě znovu vychutnat ve fotkách
na stránce WK na facebooku, nebo ve fotogalerii Western klubu na stránce
http://westernklub.rajce.idnes.cz/.
Za Western klub Lidka a Jarek
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POZVÁNKA WESTERN KLUBU

Různé
Informace praktické lékařky
Vážení pacienti,
ráda bych vás informovala o každoroční možnosti očkování proti chřipce v
ordinaci v Suchdole nad Odrou. Očkovat začínáme v průběhu měsíce října.
Chřipka je virus způsobující každoroční epidemii a jednou z prevencí je očkování,
které je vhodné pro seniory, pacienty s chronickým onemocněním (cukrovka,
závažné choroby srdce a plic, poruchy imunitního systému, onemocnění ledvin a
jater), dále pro občany pohybující se v prostředí s větší koncentrací lidí - veřejná
doprava, větší pracovní kolektivy. Více informací o vakcinaci a objednání u sestry
Ruskové /tel 556 736 905/.
Nově bude do ordinace distribuována vakcína proti COVID-19 od firmy PfizerBiontec. Jako ostatní odborníci i já vidím, že očkování je jedinou účinnou cestou
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z této pandemické situace. Zvažte tedy očkování, nyní před podzimem, před
možnou další vlnou pandemie. Očkování podle zájmu bude probíhat nově pro
neočkované, s následným přeočkováním, rovněž budeme aplikovat očkování
třetí dávkou pro již plně očkované pacienty. Očkovat budeme pravděpodobně
v druhé polovině října, v případě zájmu kontaktujte ordinaci, již nyní vytváříme
seznam. V případě zájmu o informační materiál týkající se očkování, navštivte
stránku: ceskoockuje.cz
MUDr. Žaneta Šimíčková

Co je Růžový palouček?
Pokračování ze srpnového Suchdolského zpravodaje

Malý parčík pod Kletnou u odbočky k přehradě není jen parčíkem, ale i památným
místem plným symboliky ukazující na příběh o počátcích velké migrační vlny z
naší oblasti. Všemu totiž předcházely jiné události v r. 1723, kdy Suchdol navštívil
Kristian David, tesař ze Ženklavy. Ten na statcích hraběte Zinzendorfa v Sasku
založil osadu Herrnhut, pro pronásledované protestanty ze severní Moravy. Když
postavili první dům, odešel zpět na Moravu pro další osadníky,a to navštívil i
Suchdol, kde našel vesnici, kde dosud doutnal ohníček, který zde zanechal
Komenský po svém odchodu do emigrace 1621. Tedy před 100 lety. Svými
kázáními Kristian David posluchače nadchnul. Barokní člověk se hodně zabýval
otázkou, co bude se mnou po smrti, na rozdíl od dnešního, který se zajímá
především o slevy potravin v Kauflandu. Svým jasným výkladem evangelia
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rozfoukal žhnoucí uhlíky, až vyšlehly i plameny. Lidé se scházeli ve velkých
shromážděních i po jeho odchodu celou zimu 1723/24. Na jaře seo těchto
událostech dozvěděla vrchnost v Kunínské tvrzi. Začala vyšetřování, která se
opakovala během roku čtyřikrát. Vyšetřováno bylo postupně přes čtyři sta lidí.
...Vězení byla plná, i koňské stáje a prasečí chlívky sloužily jako vězení. Někteří
byli zavřeni ve smrdutých záchodech a kolomazných dírách, až tam skoro
zahynuli. Jiní se dostali do sklepů, kde byla voda, a oni v ní museli stát, až skoro
zmrzli. Někteří byli v té zimní době zavřeni do zámecké věže, a zima je měla
donutit k přiznání, kde mají ukryty knihy, kde se konají shromáždění, jak často u
nich byl ten pokoutní predikant (mínili Christiana Davida) a kdo všechno byl u
toho. Někteří museli celý rok pracovat v železných okovech a ti, kteří se věrně
přiznávali k Ježíši, musí zůstávat ve vězení až do smrti. Někteří byli posláni do
jiných měst. Některým byly vzaty jejich usedlosti a jednomu Nitschmannovi byl
jeho dům srovnán se zemí... Zdá se, že rozhodujícím dnem, byla předcházející
událost, která se stala již: ...1. května 1724, jsme byli předvoláni na rychtu a
rychtář Teltschig nám před svolanou celou obcí na nařízení vrchnosti s
pohrůžkou těžkého trestu zakázal společná shromáždění a radil, abychom šli
místo toho raději do hospody tancovat a veselit se. Dodal, aby nás nenapadlo
odejít pryč (do emigrace), protože vrchnost má dlouhou ruku a snadno se k nám
dostane. Nato se nás pět domluvilo, že odejdeme a 2. května večer v 10 hodin
jsme to udělali...
Pokračování zaznamenal David Nitschmann Syndikus: 2. května 1724 jsem
odešel z otcova domu. V polích ke mně přišli: David Nitschmann, David
Nitschmann Confessor, Johan Teltschik, Melchior Zeisberger. Kolem desáté
v noci jsme poklekli v polích na konci vesnice Suchdolu... což bylo citováno
v minulém článku.
Kdo byli tito mladíci, kterým se později říkalo Fünf Kirchenmänner, což
překládáme volně jako Pět sloupů církve? Tři z nich měli stejné jméno: David
Nitschmann zvaný Tesař, byl syn sedláka, narodil se v čp. 187, které stálo
v místech, kde je Park Moravských bratří. Byl v obnovené Jednotě bratrské
zvolen prvním biskupem, tedy v přímé posloupnosti, hnedpo Komenském.
Vykonal asi 50 cest po moři, byl účasten mnoha významných událostí. David
Nitschmann Syndikus z jehož deníků čerpáme, byl taktéž ordinován biskupem,
byl vysílán ke královským dvorům, aby vyřizoval koncesní listiny. David
Nitschmann Confessor byl syn sedláka čp. 20, byl dopaden, když se vracel
na Moravu pro své příbuzné. Zemřelve vězení v Olomouci. Johann Teltschik
syn rychtáře, Melchior Zeisberger syn nejbohatšího sedláka v obci, svobodného
sedláka, osvobozeného od robotních povinností. Na své cestě se za Nisou
v Polsku rozmýšleli, jestli mají jít do Lešna, působiště Komenského, nebo
do Herrnhutu, o kterém vyprávěl Kristian David. Rozhodli se správně. Bez jejich
rozhodnutí by asi nebyla obnovena Jednota bratrská. …pokračování příště…
Daniel Říčan
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Kontaktní informace

Starosta
Místostarostka

Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Finanční odbor – vedoucí
Správa bytů a pokladna
Hlavní účetní
Matrika Czech POINT
Stavební úřad - vedoucí

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

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

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

556 770 102
556 770 103

Helena Richtáriková
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
556 770 108
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
556 770 109
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
556 770 105
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík
556 770 107
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
556 770 104
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová
556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz 724 389 270
Jiří Bělunek
737 864 644
Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek
702 020 302
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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