XV. ročník Her bez venkovských hranic, který se konal 8. června 2013
v Mošnově, byl pro Suchdol nad Odrou úspěšný, družstvo získalo 1. místo.

Kalendárium městyse
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Schůzka se zhotovitelem stavby rekonstrukce vedení 110 kV s nájemci zahrádek v lokalitě „Školní zahrada“ k dohodnutí konkrétního vedení podzemního kabelu.
V Bartošovicích se konalo Otevírání Poodří, součástí bylo i regionální kolo pooderského koštování slivovice. Výsledky byly zveřejněny v minulém zpravodaji.
Konala se pracovní porada členů zastupitelstva městyse.
Na katolickém hřbitově se konala schůzka zástupců městyse, farnosti a slezskoostravské diecéze, tématem byla oprava hřbitovní zdi ze strany od Komenského
ulice. Byl dohodnut další postup – zjištění, zda je zeď předmětem památkové
ochrany, návrh vhodného způsobu opravy.
Schůzka s technickým dozorem a se zástupci zhotovitele k hodnocení průběhu
zkušebního provozu ČOV.
Jednání s pořizovatelkou k vypsání změny č. 7 územního plánu na požadavek a
na náklady firem NC-Line a Romotop.
Suchdolské kostely a modlitebny se zapojily do celostátní akce Noc kostelů.
Konala se tradiční suchdolská pouť.
V sídle Místní akční skupiny se konalo veřejné slyšení žadatelů o dotaci
z programu Leader a následně výběrová komise vyhodnotila předložené projekty. Mezi projekty, které uspěly, je žádost suchdolské společnosti Moravian, projekt je podán na stavbu pamětní zdi Moravských bratří v parku Moravských bratří.
Kontrolní den zkušebního provozu ČOV.
Jednání se zástupci Českých drah a Správy železniční dopravní cesty
k problému vypovězených smluv o dodávce pitné vody u části odběratelů Za
Nádražím z důvodu havárie rozvodu pod tratí. Bylo dohodnuto řešení za finanční
spoluúčasti ČD a městyse tak, aby zásobování pitnou vodou bylo možné i do
budoucna.
Za účasti zástupců městyse a stavebního úřadu projednával vodoprávní úřad na
místě problém havarijního stavu septiku u bytových domů na Kletném. Na Kletném bohužel nebyla vybudována splašková kanalizace a vznikají tam proto problémy s vypouštěním odpadních vod od domů a řešení těchto problémů je spojeno s velkými finančními náklady i ze strany majitelů domů – těchto problémů
jsou obyvatelé Suchdolu ušetřeni tím, že se s relativně malými náklady a
s podporou městyse napojí na novou kanalizaci a jejich jedinou starostí se
splašky bude do budoucna pouze úhrada stočného.
Valná hromada Místní akční skupiny se sešla v sídle MAS na zámku
v Bartošovicích a mimo jiné schválila k finanční podpoře projekty dle výsledku
výběrové komise, mimo jiné suchdolskou společnost Moravian.
Konala se valná hromada společnosti ASOMPO, kterou založila města a obce a
která se zabývá provozem skládky odpadů v Životicích u Nového Jičína.
V areálu Sokolák se konaly závody ve sportovní kynologii o pohár starosty městyse.
Muzeum městyse navštívila delegace, ve které byli také veteráni z II. světové
války. Pamětníci ocenili práci, kterou v muzeu odvádějí dobrovolníci ze Sekce
vojenské historie Klubu přátel Suchdolu n. O., a to jak z hlediska kvantity a kvality odvedené práce, tak především její význam pro budoucí generace.
Další kynologické závody na Sokoláku, tentokrát v agility.
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Při schůzce s ředitelem ZŠ byly projednány záměry údržby a oprav v budově
školy s vědomím, že nás čeká uskutečnění velkého projektu energetických
úspor v budově ZŠ.
05.06. Jednání pracovní skupiny „Ženy“ MAS Regionu Poodří ve Skotnici – prezentace
Přírodního komunitního centra Skotnice, prezentace výstupu pracovní skupiny –
prodejna regionálních produktů a příprava aktivity v rámci programu obnovy rodiny – „Den otců“
05.06. Pracovní schůzka organizátorů Memoriálu Aloise Dohnala, závodu ze série
Slezského poháru amatérských cyklistů.
06.06. Jednání vlastníků bytovek na Kletném a vlastníků okolních pozemků o možných
způsobech řešení opravy septiku.
07.06. Pracovnice společnosti e-centre referovala o výsledcích elektronické aukce na
dodavatele plynu a elektřiny, ze Suchdolu se zúčastnilo celkem 34 domácností.
Průměrná dosažená úspora byla 24% u plynu a 26% u silové elektřiny.
07.06. Provedena kontrolní pochůzka v terénu ke zjištění stavu vysázených dřevin, které byly na katastru Suchdolu vysázeny jako náhrada za dřeviny, vykácené při
stavbě dálnice. Kontrola se konala za účasti pracovnice městyse a zástupce dodavatele, u zjištěných vad bude uplatněna povinnost dodavatele dosadby
v rámci záruční doby.
08.06. V Mošnově se konal 15. ročník Her bez venkovských hranic, zúčastnilo se rekordních 17 soutěžních týmů. I když při hrách jde především o legraci, přece jen
příjemně potěšil výsledek suchdolského družstva, které po pěti letech dokázalo
zvítězit a dovezlo domů putovní pohár.
08.06. Za hojné účasti dětí z celé České republiky se konalo v kulturním domě slavnostní vyhlášení a předání cen při 4. ročníku výtvarné soutěže Koně a western
očima dětí, pořádané občanským sdružením Western klub. Kromě hodnotných
cen byl připraven také zajímavý program a děti se v podvečer rozjížděly do
svých domovů s pocitem příjemně prožitého odpoledne.
11.06. Pracovníky městyse provedena namátková kontrola kanalizace z hlediska nedovoleného vypouštění dešťových vod.
12.06. Společně s ředitelem ZŠ konzultován návrh zadávacích podmínek k výběrovým
řízením na realizaci projektu energetických úspor v budově ZŠ.
13.-14.06. Konaly se závěrečné kontrolní prohlídky dílčích staveb dálnice – hloubkových
záchytných drénů.
14.-16.06. Starosta se společně s D. Říčanem, správcem suchdolských muzeí, zúčastnil
slavnosti města Herrnhut. Oba touto cestou vyřizují pozdravy Suchdolákům od
jejich herrnhutských přátel – sportovcům, hasičům, ale i osobním přátelům.
03.06.

Rada městyse informuje
V pondělí 3. června 2013 proběhla 56. mimořádná schůze rady městyse, kdy přidělila byt
v DPS, schválila úhradu triček pro reprezentanty (soutěžící) na Hrách bez venkovských
hranic, schválila s Western klubem smlouvu o nájmu pozemku pro činnost Western klubu
a schválila TJ Lokomotivu Suchdol nad Odrou jako subjekt, který uzavře se společností
Asompo a.s. smlouvu o reklamě v roce 2013.
57. schůze rady městyse proběhla společně s finančním výborem v pondělí 17. června
2013 k projednání čerpání rozpočtu městyse 1 – 5 / 2013, Závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2012 a k přípravě rozpočtového opatření č. Z2. Poté rada městyse jednala
samostatně, kdy připravila program 21. zasedání zastupitelstva městyse, schválila pro-
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dloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují podmínky k dalšímu prodloužení nájemného, přidělila byt o velikosti 2+1, schválila Smlouvu o
výpůjčce mezi společností EKO-KOM, a.s. Praha a Městysem Suchdol nad Odrou, jedná
se o bezplatnou výpůjčku sběrných nádob, dále schválila poskytnutí nebytových prostor
v DPS Jarmile Stebelové pro poskytování služeb manikúry a pedikúry, Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů se společností Revenge, a.s. Praha, jedná se o umístění
kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu v městysi, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o provozování vodního díla se společností SmVaK Ostrava a.s, jedná se o prodloužení
vodovodu na ulici Sokolovská, Smlouvu o právu provést stavbu se společností WOOD
CAPITAL s.r.o. Brno, jedná se o stavbu „Přípojka nízkého napětí“ na pozemku 535/3
v majetku městyse a záměr pronájmu nebytových prostor, jedná se o klubovnu skautů
v areálu „Sokolák“. Dále se zabývala příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská
škola Suchdol nad Odrou, kdy souhlasila s poskytováním dotované stravy pro děti, které
se účastní příměstských táborů, které organizuje škola, rada byla informována o plánovaných opravách v budovách základní a mateřské školy v době letních prázdnin, z pozice
zřizovatele vyhodnotila činnost vedení příspěvkové organizace a schválila prodloužení
pracovního poměru řediteli na dobu určitou, 6 let. Dalším bodem programu bylo projednání a schválení Zadávací dokumentace na technický dozor investora, Kvalifikační a zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jedná se o stavbu “Energetické úspory základní a mateřské školy v Suchdole nad Odrou“. Členové rady
městyse byli informování o zapojení městyse do projektu města Nový Jičín „Nový Jičín –
vstříc sociálním službám“, jedná se o získávání informací k sociálním službám v rámci
komunitního plánování (přehled sítě sociálních služeb v Novém Jičíně). Dále rada městyse neschválila prezentaci městyse v publikacích IV-Nakladatelství s.r.o. Plzeň. Na závěr
se rada zabývala žádostmi o odkoupení pozemků v lokalitě Kletné u bytových domů č.p.
84 a 85.
Rada městyse

Kanalizace – upozornění na nedovolené připojení dešťových vod
Při posledním vytrvalém dešti v úterý 11. června enormně stoupnul přítok vody splaškovou kanalizací na čistírnu odpadních vod (ČOV), tento přítok způsobil provozní problémy
na ČOV. Proto provedli pracovníci městyse dílčí kontrolu splaškové kanalizace, aby odhalili případné napojené dešťové vody. Byla vytipována problémová místa s vysokým přítokem a vlastníci připojených nemovitostí byli upozorněni, že bude provedena podrobná
kontrola jejich přípojky, zda si do ní nezaústili dešťovou vodu.
Upozorňujeme, že do splaškové kanalizace se nesmí vypouštět jiná než splašková voda!
Přípojky jsou při stavbě kontrolovány a při podpisu protokolu jsou v pořádku. Pokud si
ovšem po kontrole někdo ještě dodatečně napojí svody ze střechy, kanálové venkovní
vpusti, odvodňovací prahy apod., nechť si je vědom, že se vystavuje riziku vysoké pokuty
za porušování kanalizačního řádu. Vzhledem k tomu, že každá jednotlivá přípojka je
snadno kontrolovatelná buď vlastní revizní šachtou, nebo v šachtě na hlavní stoce, není
těžké odhalit a postihnout původce dešťové vody.
Protože vysoký přítok balastní vody na ČOV může způsobit výrazné snížení účinnosti čištění se všemi ekologickými riziky a následně finančními důsledky, bude městys využívat
svého práva a citelně postihovat nedovolené vypouštění jiných než splaškových vod do
splaškové kanalizace.
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Kanalizace – termíny k napojení na kanalizaci
Při posledním vytrvalém dešti v úterý 11. června enormně stoupnul přítok vody splaškovou kanalizací na čistírnu odpadních vod (ČOV), tento přítok způsobil provozní problémy
na ČOV. Proto provedli pracovníci městyse dílčí kontrolu splaškové kanalizace, aby odhalili případné napojené dešťové vody. Byla vytipována problémová místa s vysokým přítokem a vlastníci připojených nemovitostí byli upozorněni, že bude provedena podrobná
kontrola jejich přípojky, zda si do ní nezaústili dešťovou vodu.
Upozorňujeme, že do splaškové kanalizace se nesmí vypouštět jiná než splašková voda!
Přípojky jsou při stavbě kontrolovány a při podpisu protokolu jsou v pořádku. Pokud si
ovšem po kontrole někdo ještě dodatečně napojí svody ze střechy, kanálové venkovní
vpusti, odvodňovací prahy apod., nechť si je vědom, že se vystavuje riziku vysoké pokuty
za porušování kanalizačního řádu. Vzhledem k tomu, že každá jednotlivá přípojka je
snadno kontrolovatelná buď vlastní revizní šachtou, nebo v šachtě na hlavní stoce, není
těžké odhalit a postihnout původce dešťové vody.
Protože vysoký přítok balastní vody na ČOV může způsobit výrazné snížení účinnosti čištění se všemi ekologickými riziky a následně finančními důsledky, bude městys využívat
svého práva a citelně postihovat nedovolené vypouštění jiných než splaškových vod do
splaškové kanalizace.
Richard Ehler

Kanalizace – informace k fakturaci za stočné
Koncem června je do domácností roznášen leták s informacemi k fakturaci stočného.
Text tohoto letáku s ohledem na důležitost informací přetiskujeme i zde:
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se blíží doba prvního fakturačního období za stočné po zprovoznění druhé
etapy akce „ČOV a kanalizace Suchdol nad Odrou – II. etapa“, dáváme Vám na vědomí následující informace:
CENA STOČNÉHO
Cena stočného je stanovena dle pravidel poskytovatele dotace a je platná od 1. 7. 2013. Její výše je
32,02 Kč/m3 vč. 15% DPH. Je platná i pro odběratele v I. etapě kanalizace.

a)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

FAKTURAČNÍ PODKLADY
Pro fakturaci dle vodoměru:
Stav vodoměru bude zjišťován čtvrtletně vždy na konci března, června, září a prosince.
Počáteční odečet vodoměru provedou 25. 6. - 30. 6. 2013 pověření zaměstnanci městyse
(prokáží se písemným pověřením městyse).
Druhý odečet proběhne ve dnech 23. 9. – 30. 9. 2013 opět prostřednictvím pověřených
pracovníků městyse.
Každý další odečet si provedou na konci čtvrtletí odběratelé sami a nahlásí stav vodoměru na úřad městyse. Přednostně stav nahlaste pomocí vyplňovacího formuláře „Stav
vodoměru“ na webových stránkách městyse, ale můžete nahlásit i jiným způsobem na
pokladnu úřadu městyse. Na termín odečtu budou odběratelé vždy upozorněni tištěnou
výzvou, vloženou ke zpravodaji na konci čtvrtletí.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.
Podle potřeby, zpravidla však jednou ročně, provede odečet pověřený pracovník městyse.
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7.

b)
1.
2.

Při výměně hlavního vodoměru firmou SmVaK Ostrava a.s. je nutno tuto skutečnost
nahlásit na pokladnu úřadu městyse včetně stavů starého i nového vodoměru a čísla nového vodoměru. Opět doporučujeme přednostně využít vyplňovací formulář „Stav vodoměru“ na webu městyse, přístupný koncem čtvrtletí.
Pro fakturaci dle paušálu
Fakturačním podkladem je počet osob, které skutečně (nikoli formálně) bydlí v daném
domě.
Případnou změnu počtu skutečně bydlících osob nahlaste prosím včas na pokladnu úřadu
městyse. Můžete k tomu využít vyplňovací formulář „Stav vodoměru“ na webu městyse, přístupný koncem čtvrtletí.

FAKTURACE STOČNÉHO
Bude probíhat čtvrtletně na základě výše uvedených fakturačních podkladů.
Fakturu obdržíte v druhé polovině 1. měsíce následujícího čtvrtletí (v dubnu, červenci,
říjnu a lednu), její součástí bude částečně vyplněná složenka.
3. úhradu lze provádět:
- převodem na BÚ městyse, číslo účtu 1765624389/0800
- přiloženou složenkou
- v pokladně úřadu městyse
Důležité upozornění: pro správnou identifikaci platby je nutno uvádět VARIABILNÍ
SYMBOL, kterým je ČÍSLO FAKTURY.
1.
2.

DALŠÍ INFORMACE
Případné dotazy týkající se fakturace Vám zodpovíme e-mailem nebo na telefonním čísle
556 770 109
Poštová Jana (pokladna@suchdol-nad-odrou.cz),
Jurkovičová Jitka (jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz).
VYPLŇOVACÍ FORMULÁŘ „STAV VODOMĚRU“ NA WEBU MĚSTYSE
www.suchdol-nad-odrou.cz
Pro usnadnění komunikace s úřadem při nahlašování fakturačních podkladů jsme pro Vás připravili jednoduchý vyplňovací formulář na webových stránkách městyse. Pro Vás je pohodlný v tom, že
nemusíte nikam chodit, psát nebo telefonovat, pro městys je přínosný tím, že údaje z tohoto formuláře budou zpracovány automaticky, což šetří čas a zároveň snižuje riziko chyb, způsobených lidským faktorem při přepisování.
Při použití formuláře obdržíte na e-mailovou adresu, kterou si sami určíte, automatické potvrzení,
že Vaše fakturační podklady jsme přijali.
Formulář se bude objevovat v sekci „Aktuality“. Nebude zde celoročně, ale vždy jen v době, kdy
se hlásí fakturační podklady, tedy na konci čtvrtletí.
Přestože první a druhý odečet budou provádět pracovníci městyse a z jejich podkladů bude vystavena faktura, byli bychom rádi, kdybyste údaje zkusili vyplnit i na webu, abychom si ověřili
funkčnost systému před tím, než najede na ostrý provoz při prvních Vašich samoodečtech
v prosinci 2013.

STANOVENÍ CENY STOČNÉHO
Rada městyse stanovila s platností od 1. července 2013 cenu stočného ve výši
32,02 Kč za m³ v souladu s podmínkami smlouvy o dotaci.
Cena je platná i pro odběratele, připojené v rámci I. etapy kanalizace.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci červnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Jsou to:
Augustina Švajdová
František Kocmich
Marie Neradová
Anna Janečková
Ladislav Matula
Anna Konopásková
Herbert Köhler
Ervin Steinitz
Emilie Davidová
Zdenka Hofrová
Alžběta Kuchyňková

Ján Ježko
Danuše Poláchová
Antonín Červenec
Vítězslav Szelong
Marie Szotkowská
Marcela Kulovaná
Vít Gola
Antonín Truchlý
Svatoslava Dominiková
Anna Hašová
Ivo Olšanský

Upozornění:
Upozorňujeme občany, že v posledním období dochází na místních hřbitovech
ke krádežím doplňků pomníků (svítilny, vázy apod.) Proto žádáme, abyste byli
všímaví a podezřelé chování návštěvníků hřbitovů oznámili na náš úřad.

Ordinace praktického lékaře MUDr. Přecechtěla v období- červenec 2013
08.07.
09.07.
10.07.
11.07.
12.07.
15.07.
16.07.
17.07.
18.07.
19.07.
22.07.
23.07.
24.07.
25.07.
26.07

07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
12,00 - 16,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
12,00 - 16,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30
12,00 - 16,30
07,30 - 11,30
07,30 - 11,30

Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.

V době 29. 7. - 2. 8. 2013 normální provoz
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Ordinace v období - srpen 2013
05.08.
07,30 - 11,30
06.08.
07,30 - 11,30
07.08.
07,30 - 11,30
08.08.
07,30 - 11,30
09.08.
07,30 - 11,30
12.08.
07,30 - 11,30
13.08.
07,30 - 11,30
14.08.
07,30 - 11,30
15.08.
07,30 - 11,30
16.08.
07,30 - 11,30
19.08.
07,30 - 11,30
20.08.
07,30 - 11,30
21.08.
07,30 - 11,30
22.08.
07,30 - 11,30
23.08.
07,30 - 11,30
Od 26. 8. normální provoz

Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Suchdol n.O.

tel. ordinace Suchdol n.O.: 556 736 905
tel. ordinace Jeseník n.O.: 556 739 023
Příjemné prožití letní dovolené
Nová odborná učebna cizích jazyků na ZŠ v provozu
V pondělí 20. 05. 2013 poděkovalo vedení základní školy všem sponzorům, kteří přispěli finančními dary a příspěvky na vybudování a na
technické vybavení jazykové učebny. Rekonstrukce nové podlahy, žaluzií, osvětlení a nátěrů
dala jazykové učebně jednoznačně nový moderní vzhled. Třída je vybavená ergonomicky
stavitelnými lavicemi a otočnými židlemi, moderní
interaktivní
tabuli s reproduktory a počítačovou jednotkou
a odpovídá tak současným moderním výukovým trendům. Součástí poděkování byla i názorná ukázková hodina paní učitelky Mgr. Jany Bechné s využitím interaktivní tabule. Žáci
3.-5.třídy předvedli přítomným jak zábavně a
efektivně lze prožít hodinu angličtiny. Děkujeme všem za účast a projevený zájem o dění
v naší škole a těšíme se na další spolupráci.
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PODĚKOVÁNÍ
Žáci a učitelé školy děkují za finanční dary a příspěvky na vybavení jazykové učebny těmto sponzorům:
ABART LISOVNA f.o. ● Agrosumak a.s.
AIR FINAL s.r.o. ● ANBREMETALL s.r.o.
Ing. Mojmír Bartoň – BARTON
Ing. Richard a Bc. Jarmila Ehlerovi ● Petr Ekkert
FHB TRADING s.r.o. ● PAMET, spol. s r.o.
NC Line s.r.o. ● ROMOTOP spol. s r.o.
STAVO – Karel Černoch s.r.o. ● Anton Vorek
Městys Suchdol nad Odrou
V Suchdole nad Odrou, 20. 05. 2013
Olympiáda ZŠ z Fulneku a blízkého okolí
Dne 10. května 2013 se vybraní žáci 6. - 9. tříd zúčastnili sportovní olympiády v nedalekém Fulneku. Olympiádu základních škol
z Fulneku a blízkého okolí zorganizovali
žáci 9. tříd ze ZŠ J. A. Komenského Fulnek. Organizátoři tuto akci pojali v duchu
moderního pětiboje. Všichni sportovci
museli projít pěti disciplínami - běh na
60m, hod medicinbalem obouruč přes
hlavu vzad, skok do dálky, přeskoky přes
švihadlo a sedy- lehy s 2 minutovým časovým limitem. Kategorie byly rozděleny
dle ročníků na mladší (6. – 7.) a starší (8.
– 9.). V mladší kategorii závodilo celkem
28
závodníků,
ve
starší
25.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Juroška Ondřej, Pospěch Dominik, Harabišová Tereza, Sehnalíková Anna, Mládenka Martin,
Brandejský Jan, Chovancová Sabina, Klichová Andrea, Foltin René, Fojtů Jan, Červenková Kristýna, Golová Iveta, Lažek David, Gola Lumír, Holubová Karolína a Michaela
Marčišovská.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům a žákyním za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Aneta Hrabovská
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Juroška
Ondřej
Brandejský
Jan
Mládenka
Martin
Pospěch
Dominik
Sehnalíková
Anna
Chovancová
Sabina

Gola
Lumír
Lažek
David
Marčišovská
Michaela
Foltin
René
Červenková
Kristýna
Golová Iveta
Holubová
Karolina

60 m

Výsledky - Mladší hoši a dívky
dálka
medicinbal
švihadlo

9,00

3,30

7,20

184

83

4.

9,90

4,30

9,10

123

78

6.

8,50

3,80

7,50

120

63

9.

9,40

3,30

7,70

123

68

10.

10,00

3,12

6,10

103

51

19.

12,30

3,10

5,20

146

60

24.

60 m

Výsledky -Starší hoši a dívky
dálka
medicinbal
švihadlo

Sedy-lehy

Celkové pořadí

Sedy-lehy

Celkové pořadí

8,40

4,55

9,70

140

45

8.

8,90

3,85

11,50

103

55

10.

9,80

3,58

8,70

201

60

12.

9,00

3,80

10,40

125

50

14.

8,90

3,85

7,50

114

48

18.

10,00

3,10

7,60

178

27

23.

3,03

7,77

153

47

25.

POHÁR ROZHLASU 2013
Ve čtvrtek 9. 5. 2013 vybraní žáci 6. -9. třídy reprezentovali naši školu v okresním kole
atletických
závodů
„O
POHÁR
ROZHLASU“ ve Studénce. Jedná se o tradiční každoroční atletickou soutěž družstev,
která vytváří a udržuje atletické tradice na
školách. Žáci naší školy se tohoto závodu
zúčastnili poprvé a mohli si tak porovnat
své sportovní výkony s žáky jiných škol.
Družstva všech škol soutěží v příslušných
věkových kategoriích starší žáci, starší žákyně (žáci 8. a 9. tříd) a mladší žáci, mladší
žákyně (žáci 6. a 7. tříd). Závodilo se v 6- ti
disciplínách, třech běžeckých (sprintu, vytrvalostním běhu, štafetě) a třech technických (skoku dalekém, skoku vysokém a vrhu koulí u starších či hodu kriketovým míčkem
u mladších). V každé disciplíně mohli startovat tři závodníci za školu, dva nejlepší výkony se bodovali podle platných atletických bodovacích tabulek. Vítězem se stalo družstvo
s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Žádné z našich družstev nepostoupilo do
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okresního finále, ale všichni bojovali o každý bod a to se cení. Mnozí překonali sami sebe, vytvořili své osobní rekordy a nasbírali cenné zkušenosti do příštích let. Z výkonů
jednotlivců stojí za zmínku
nejrychlejší čas v běhu na
1500 metrů Patrika Kovařčíka
a rovněž nejrychlejší čas
Honzi Brandejského v běhu
na
600
metrů.
Doufám, že každý z nás si z
této sportovní akce odnesl
především zážitky a příjemný
pocit z aktivně stráveného
dne. Všem atletům děkuji za
odevzdaný výkon a reprezentaci školy.
Mgr. Aneta
Hrabovská
Naši školu reprezentovali tito žáci:
Mladší dívky: Harabišová Tereza (60m, 600m), Mládenková Nikola (výška, 600m), Sehnalíková Anna (výška, míček), Gebauerová Leona (míček, dálka), Chovancová Sabina
(dálka, 60m).
Mladší hoši: Pospěch Dominik (60m, dálka), Juroška Ondřej (60m, 600m), Mládenka
Martin (výška, míček), Novotný Lukáš (60m), Brandejský Jan (600m, dálka), Fusek Patrik (výška, míček), Uhýrek Lukáš (míček, dálka).
Starší dívky: Holubová Karolína (60m, 800m), Marčišovská Michaela (výška, 800m),
Pillmaierová Michaela (koule, výška), Neuwirtová Klaudie (60m, koule), Červenková
Kristýna (dálka, 60m), Golová Iveta (dálka, 800m).
Starší hoši: Kovařčík Patrik (dálka, 1500m), Hopp Marek (60m, koule), Nezmeškal Tomáš (60m, výška), Zeman Tomáš (60m, dálka), Fojtů Jan (výška, 1500m), David Šrom
(koule, dálka)

Noc kostelů 2013
Dne 24. května 2013 se v katolickém kostele konala již po třetí akce s názvem Noc kostelů. Letos se do programu zapojili i žáci naší
základní školy. V hodinách výtvarné výchovy
malovali katolický kostel. Jejich zdařilé obrázky jste mohli zhlédnout na výstavě, která
proběhla právě na již zmiňované Noci kostelů, a také vybrat tři nejlepší malíře za I. a II.
stupeň.

Zde jsou výsledky soutěže:
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I. stupeň
Aneta Kleinová (3. třída)
Daniel Foret (5. třída)
Pavel Obadal (5. třída)
Všem účastníkům děkujeme, výhercům
v malování.

II. stupeň
Nicola Horečková (7. třída)
Nikola Hyklová (8. třída)
Aneta Matoušková (6. třída)
gratulujeme a přejeme hodně úspěchu
Petra Janurová

Den dětí na základní škole
Dne 31. 5. 2013 připravili učitelé spolu s žáky program ke Dni dětí. Pro mateřskou školu
a žáky 1. – 2. třídy si učitelé spolu s žáky 6. a 7. třídy připravili Pohádkovou stezku, kde
se setkávali s různými pohádkovými bytostmi. Za splnění jednotlivých úkolů nebo uhádnutí hádanek, získávali různobarevné klíče od truhly s pokladem. Pro
větší děti – žáky 3. až 5. třídy byla připravena netradiční olympiáda plná zajímavých disciplín. Na stanovištích čekali
žáci 8. a 9. tříd a povzbuzovali své mladší spolužáky k nejlepším výkonům ve
válení sudů, přenášení míčků či vrhu
balvanem. Mladší žáci se šli posilnit
obědem a pro žáky II. stupně učitelé
spolu se skauty a rekreology připravili
dopoledne naplněné netradičními sporty.
Kromě kroketu, šipek, petangu si žáci vyzkoušeli i discgolf, bunde running či slackline.
Program byl opravdu velmi netradiční a zajímavý.
Všichni menší i větší byli odměněni zmrzlinou a skvělým obědem.
Jana Bechná a Petra Janurová

Důl LANDEK odhalil dětem své tajemství
V sobotu 25.5.2013 se vydaly děti 4. a 5. třídy Základní školy v Suchdole nad Odrou s p.
uč. Lenkou Vernerovou na exkurzi největšího hornického muzea v České republice Dolu Landek. Tuto světově známou lokalitu z hlediska geologie, archeologie, historie,
přírodovědy a hornictví najdeme na úpatí vrchu Landek (soutok Odry a Ostravice)
v Ostravě–Petřkovicích. Po příjezdu p. učitelka seznámila děti s historií této lokality. Mimo jiné se dozvěděly, že před 25 tisíci lety Petřkovice obývali lovci mamutů, v 8. století
je vystřídalo slovanské hradisko a o 200 let později se zde pyšně vypínaly věže zeměpanského hradu. Následovala expozice poodhalující tajemství skutečného dolu Anselm.
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Součástí prohlídkových tras je i systém podzemních štol, kam děti sfáraly původní těžní
klecí vybavenou audiovizuálním simulátorem opravdového sešupu do těžní
jámy. Vyslechli jsme si poutavý výklad průvodce a uviděli na vlastní oči
pracovat důlní stroje. Další, neméně
zajímavý zážitek, nabízela expozice
báňského záchranářství na světě a
technika, která záchranářům pomáhá
pohybovat se v mnohem nebezpečnějším prostoru než je kosmický
prostor či hlubiny moře. Plni dojmů
jsme se těšili na procházku odpočinkovým areálem Landek Parku. Čekala nás totiž naučná stezka zvaná Cesta do pravěku, sídliště lovců mamutů
a oběd u pravěkého kamenného stolu. Vytoužený mamut na pravěké stezce na nás čekal však marně. Nepřízeň počasí a silný déšť nám znemožnily pokračovat v naší pravěké výpravě. Tak snad někdy příště!
Všem dětem děkuji za příjemně strávený čas. Jejich pochvala a poděkování za pěkně
zorganizovanou akci mě velmi potěšila. Děkuji SRPŠ za příspěvek na autobusovou dopravu.
L. Vernerová

Terezín
Ve středu 15. 5. jsme ve spolupráci se Základní školou
J.A.Komenského ve Fulneku uspořádali exkurzi pro žáky 9.
tříd do Památníku Terezín. Vyjeli jsme o půl sedmé ráno
vlakem ze Suchdola nad Odrou a po přestupu v Praze jsme
v 11 hodin vystoupili v Bohušovicích nad Ohří. Po zhruba
čtyřkilometrové procházce jsme skrze pevnostní město Te-

rezín dorazili k Malé pevnosti,
kde jsme se během hodinové
prohlídky dozvěděli něco o
dějinách Terezína jakožto vojenské pevnosti, vězení, ghettu a koncentračním táboře. Poté jsme si dali krátký rozchod v centru města, který vyplni-
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la dodatečná prohlídka Muzea ghetta a nákupy potravin. Zpátky jsme se vrátili v devět
večer, cestovatelsky znaveni ale bohatší o zážitky.
za 9. třídu Mgr. Pavel Vala, DiS a třídní fotografka Míša Vaňková

Za dobrodružstvím všemi kontinenty
Ve čtvrtek 6. června 2013 se rozjely děti 4. a 5. třídy z místní základní školy za zvířátky
do ZOO Lešná. Ta nás přivítala nádherným
slunečním počasím. Za zhlédnutím mnohdy
podivuhodných „cizích stvoření“ naštěstí
děti nemusely cestovat do dalekých krajů a
přesto se jim podařilo (bez použití cestovních pasů ) projít všemi kontinenty naší planety. Zvířátka jsou zde rozdělena podle jednotlivých teritorií a zážitky při setkání s nimi
jsou nezapomenutelné. Ve středoamerickém deštném pralese nás uhodil do tváří
vlhkem prosycený vzduch. Poznali jsme
bujnou
vegetaci
zarostlé
Amazonie,
v rozpálené Austrálii na nás čekali klokani.
V asijských stepích nám dělali společnost tygři a Etiopie nám nabídla nejen jiný svět zvířat, ale i tamních obyvatel. Velmi
působivé jsou průchody ptačími
voliérami, v nové tropické hale Yucatán jsme při procházce po visuté
lávce vysoko nad zemí téměř nedýchali. Více jak 200 druhů tropických rostlin nám dokonale vytvořilo
iluzi opravdového pralesa. A nejen
to! Těšili jsme se i z pohledu na
pohádkově romantický zámek obklopený krásným historickým parkem se spoustou jezírek, vodotrysků a vodopádů. Osvěžení v podobě
výborné zmrzliny nám v téměř letních teplotách přišlo vhod. Přírodní
biopark s volným výběhem umožnil
našim dětem sledovat živočichy z bezprostřední blízkosti a porovnat si tak znalosti
z hodin přírodovědy. Děkuji SRPŠ za finanční příspěvek na autobusovou dopravu.
Lenka Vernerová

Do Suchdolu přijede Vladimír Hron

14

V sobotu dne 7. září 2013 se uskuteční v country městečku Barton City od 9 hodin 5. setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského kraje, čeká je atraktivní program s prohlídkou obce apod. Hlavním hostem této akce velké celodenní bude skvělý
bavič Vladimír Hron. Akci podpořil Městys Suchdol nad Odrou a některé firmy, které působí v Suchdole nad Odrou. Akce bude přístupná zdarma také pro všechny suchdolské
děti. Záznam z akce bude natáčet televize.
Bližší informace přineseme včas ve zpravodaji.

Vladimír Hron je držitelem prestižní ceny Tý Tý

Westernové dětské odpoledne s výstavou a vyhodnocením dětských výtvarných
prací
IV. ročníku celorepublikové soutěže Western a koně očima dětí.
Sobota 8. června, krásný slunečný den, máme z toho radost, nálada bude výborná. Kulturní dům
je plný kouzelných soutěžních obrázků, kterých do soutěže dorazilo neuvěřitelných 562! Zdeňka a
Markétka z Western klubu připravují nezbytné občerstvení, na vítěze jednotlivých věkových kategorií čekají v extrovně pěkné ceny, je zde např. dětský notebook, fotoaparát, ebook, vstupenky
do westernového městečka Šikland, knihy, společenské hry, výtvarné potřeby a další ceny. Pro
všech 75 semifinalistů jsou připraveny diplomy, upomínkové pohlednice a žetony na jízdu na koni, kočáru nebo bryčce.
Téma soutěže Koňská pošta Pony Express vyhlásil Western klub záměrně, příští
rok nás totiž čeká v Suchdole nad Odrou oslava již 30. ročníku jízdy Pony Expressu za účasti sheriffů z Holandska, Německa, Polska a Slovenska.
Ve 13 hodin bylo zahájeno odpoledne plné zábavy a soutěží s moderátorem Lukim, westernovou
skupinou Black&Brown Karviná, taneční skupinou Lentilky Mankovice a tanečními kroužky ZŠ
Suchdol nad Odrou. Vystoupení se prolínala s vyhlašováním a odměňováním vítězných obrázků
jednotlivých věkových kategorií. Nejlepší obrázky tento rok vybírala komise pod vedením výtvarníka Zdeňka Valcháře, který konstatoval, že vítězné obrázky kategorie 7.-9. třída ZŠ jsou
vlastně již umělecká díla a u mnohých dalších obrázků ve všech kategoriích je možno obdivovat
výtvarné provedení, barevnost a nápaditost. Škoda, že mnoho krásných obrázků nemohlo postoupit do semifinále, protože se děti nedržely vyhlášeného téma - koňská pošta Pony Express.
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Po ukončení oficiálního programu s vyhlašováním vítězů byly před kulturním domem pro děti
připraveny soutěže pod vedením skupiny Black&Brown
v lukostřelbě, v hodu lasem nebo kroužky na kravičky, v sestřelování špalíků bičem, v šipkách, v
hodu podkovou a soutěž v paintballové střelbě pod vedením Zbyňka Kuchyňky S.N.O. Military
Paintball team. Děti byly za své výkony odměňovány malými diplomy a cenami. Velký zájem byl
o vození v kočáře Josefa Havrlanta a bryčce Kopřivových, v "kruháči" se děti vozily na koních
Honzy Valcháře a Otty Madera.
Letošní ročník byl zase o krůček lepší než předchozí, po stránce kulturního programu, organizačního zajištění a hlavně účasti a spokojenosti dětí, kterých bylo všude plno. Z Bruntálu dokonce
přijel celý autobus dětí!
Každého organizátora vždy potěší zájem o jeho akci, slyšeli jsme mnoho slov uznání, proto bych
chtěl na závěr poděkovat za vstřícnost městyse Suchdol n.O.,
za pomoc našim sponzorům a v neposlední řadě vystupujícím, kteří se podíleli na programu Westernového dětského dne a vyhlášení soutěže Western a koně očima dětí.
Za Western klub děkuji všem, kteří nás svým zájmem a účastí na akci podpořili, a těším se na
příští rok :-)
Jarek, člen WK

Vyhodnocení soutěže se prolínalo s vystoupením pohybovek ZŠ Suchdol n.O., Lentilek Mankovice a vystoupením Westernové skupiny Black&Brown z Karviné.
1. kategorie: MŠ jako celek
Na téma - Westernová pošta, poštovní schránka, dopisnice, koně
1. místo - MŠ Patrice Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh
2. místo - MŠ Suchdol n.O.
3. místo - MŠ Husova 838, Uherské Hradiště

2. kategorie: ŠD /kolektiv jako celek
Na téma - Zábavně rekreační westernový areál očima dětí
1. místo - Simona Svobodová, Michal Dušenka, Magdaléna Dlouhá
2. místo - ŠD odd. III. při ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov, Bílovecká 10
3. místo - Kolektiv 4.B ZŠ , Masarykova Fulnek

3. katego-
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rie:

1.– 3. třída ZŠ
Na téma - Zábavně rekreační westernový areál očima dětí - co by tam nemělo chybět
Z 222 obrázků do finále postoupilo 20, oceněno bude 11 žáků.
1. místo - Soňa Bartíková, ZŠ Ohrada 1876, Vsetín
2. místo - Ondřej Dočkálek, ZŠ a MŠ Kunín 346
3. místo - Alžběta Teichmannová, ZŠ a MŠ Olbramice
4. - 10. místo - Markéta Rozprýmová - Olbramice, Anna Kulhánková - Kladno,
Julie Ručková - Kunín, Nikol Cikrytová - Šumperk, Michaela Vaňková - Opava,
Leontýna Havranová - Hranice, Lukáš Planička - Opava
CENA KONĚ&HŘÍBATA - Maruška Čonková - Fulnek
CENA WESTERN KLUBU o.s. - Eliška Forménková - Roudnice n.L.

4. kategorie: 4. - 6. třída ZŠ
Na téma - Koně a vybavení pro koně (westernové sedlo, uzdečka, ostruhy…)
Z 215 obrázků do finále postoupilo 27 oceněno bude 16 žáků.
1. místo - Pavlína Černá - Kunín
2. místo - Natálie Čmakalová -Šumperk
3. místo - Zuzana Ďurčáková - Frýdek-Místek
4. - 10. místo - Veronika Krčmáriková - Příbor, Simona Pokusiňská - Kunín,
Viktorie Kafková - Nový Jičín, Natálie Vačevová - Místek, Zuzana Šeflová - Šumperk,
Eliška Petrová - Vítkov, Tereza Chmelařová - Vsetín
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CENA ZA TVOŘIVOST - Vítek, Dominik, Švengr - Ostrava Poruba
CENA STAROSTY - Amálie Madurová - Suchdol n.O
CENA ŠIKLANDU a.s - Veronika Vařáková – Přerov
CENA WESTERN KLUBU o.s Johanka Ernstová – Děčín
CENA WESTERN KLUBU o.s Adéla Dohnalová - Suchdol nad Odrou
CENA WESTERN KLUBU o.s Hana Poštová - Suchdol nad Odrou

5. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ
Na téma - jezdci Pony Expressu, předávka pošty Pony Expressu,
pohlednice Pony Expressu.
Ze 130 obrázků do finále postoupilo 21, oceněno bude 13 žáků.

1. místo - Kateřina Svobodová - Nový Jičín
2. místo - Hana Korabečná - Nový Jičín
3. místo - Nela Sommerová - Nový Jičín
4. - 10. místo - Glorie Grunwaldová - Kopřivnice, Katka Žárská - Kopřivnice,
Anna Škarková - Kopřivnice, Tereza Saksová -Frýdek-Místek, Daniel Komárek - Kopřivnice,
Eliška Suldovská - Kladno, Kristýna Menšíková - Šumperk, Kristýna Menšíková - Šumperk,
CENA WESTERN KLUBU o.s - Veronika Jakoubková - Suchdol nad Odrou
CENA PONY EXPRESSU - Karolína Krhutová - Kopřivnice
CENA PONY EXPRESSU - Magdaléna Felhauerová - Fulnek

Fotografie poskytl
MUDr. Z. Přecechtěl a Ing. J. Tošovský
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29. ROČNÍK EVROPSKÝ PONY EXPRESS 2013
Post Office příjem a výdej pošty Pony Expressu
V těchto časech je možné předat poštovní zásilky na daných Post Office.

SMĚR POŠTY PONY EXPRESSU
z Polska do Česka přes Německo do Holandska
ze Slovenska do Česka přes Německo do Holandska

START - Slovenské části Pony Expressu
Slovenská východní větev
START - Seňa Post Office (příjem pošty)
START - Janovík Post Office (příjem pošty)

17.8.2013 08.00
17.8.2013 08.00

Slovenská severní větev
Ranč Biela voda Post Office (příjem a výdej pošty)
Turany Post Office

17.8.2013 23:00
18.8.2013 13:00

Slovenská Západní větev
Žilina Post Office (příjem a výdej pošty)
18.8.2013 18:00
Bumbálka Post Office (příjem a výdej pošty) dojezd Slovenské částí EPEA
- hraniční přechod SK/ ČR 19.8.2013 02:00

Slovenská jižní větev
START -Bratislava Post Office (příjem pošty)

17.8.2013 18:00

Slovenská jihozápadní větev
Trenčín Post Office (příjem a výdej pošty)
18.8.2013 10:30
Bumbálka Post Office (příjem a výdej pošty) dojezd Slovenské částí EPEA
- hraniční přechod SK/ ČR 19.8.2013 02:00

START - Polské části Pony Expressu
Luboň - Poznaň - Post Office (příjem pošty)
Rębiechów - Post Office (příjem a výdej pošty)
Taczów Mały - Post Office (příjem a výdej pošty)
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17.8.2013 05.30
17.8.2013 19.30
18.8.2013 05.00

Nowy Dwór - Post Office (příjem a výdej pošty)
18.8.2013 21.15
Pilszcz Post Office (příjem a výdej pošty) dojezd Polské části EPEA
- Hraniční přechod PL/ČR 19.8.2013 04.00

START - České části Pony Expressu
Moravská východní větev
Bumbálka Post Office (výdej a příjem pošty)
Suchdol nad Odrou -Post Office ( výdej a příjem pošty)-

19.8.2013 03:00
19.8.2013 10:15

Moravská severní větev
Kateřinky hranice Post Office (výdej a příjem pošty)
Opava Post Office (výdej a příjem pošty)
Suchdol nad Odrou Post Office (výdej a příjem pošty)

19.8.2013 05:00
19.8.2013 07:00
19.8.2013 10:15

Moravská západní větev
Suchdol nad Odrou Post Office (výdej a příjem pošty)
10:30
Beaver City Post Office (výdej a příjem pošty)
02:00
Jihlava -Post Office (výdej a příjem pošty)
07:30
Stříbrná Lhota Post Office ( výdej a příjem pošty)
23:00

19.8.2013
20.8.2013
20.8.2013
20.8.2013

Česká jižní větev
Studánky Post Office (výdej a příjem pošty)
Tábor Post Office (výdej a příjem pošty)
Stříbrná Lhota Post Office ( výdej a příjem pošty)

20.8.2013 3:35
20.8.2013 15:45
20.8.2013 23:00

Česká západní větev
Stříbrná Lhota Post Office ( výdej a příjem pošty)
20.8.2013 23:00
Roudnice nad Labem – 21.8.2013 07:35 + pošta od traperů (Post Office)
Dolní Poustevna - (Post Office výdej a příjem pošty) dojezd České části EPEA
- Hraniční přechod ČR/D 21.8.2013 17:30

START - Německé části Pony Expressu
Sebnitz Post Office (příjem a výdej pošty) 21.08.13 19:00
Rütenbrock - Post Office ( příjem a výdej pošty) dojezd Německé části EPEA
-hraniční přechod D/NL 25.8.2013 21.00
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START - Holandské části Pony Expressu
ZWOLLE - Office ( výdej pošty)
CÍL - Holandské části Pony Expressu

26.8.2013 22.00

Roudnice nad Labe a Libice je i místo poštovního úřadu pro předávku pošty od Traperů.
Voyagerská pošta
Po vzoru starých trapperů, kteří přepravovali z nepřístupných končin po vodě své zboží
a poštu do civilizace. Postmaster XPC přijme trapperskou poštu, přidá ji jezdcům do
mochilly a ti pokračují dále po své trase.
Studánky je i místo poštovního úřadu pro předávku pošty od Mašerů
Mašer post
Pošta je ze Šumavy přivezená Mašerským spřežením (psím spřežením) Postmaster XPC
přijme poštu, přidá ji jezdcům do mochilly a ti pokračují dále po své trase.
Pošta z STONETOWNU westernového městečka
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Hry bez venkovských hranic 2013
V sobotu 8. června jsme strávili krásné a konečně slunné odpoledne plné sportu a veselí
v Mošnově, kde se konal již XV. ročník Her bez venkovských hranic, soutěží
v netradičních disciplínách. Tuto sportovní akci pořádala obec Mošnov ve spolupráci
s místními spolky.
Letošních her se zúčastnilo celkem 17 družstev z obcí z regionu Poodří. Městys Suchdol
nad Odrou reprezentoval tým složený ze členů a příznivců oddílu házené (4 ženy a 4
muži). V úvodních soutěžích, kterých bylo celkem sedm, si naše družstvo nevedlo zrovna nejlépe, ale závěr patřil „suchdolským mistrům“. Po pěti letech se Suchdol dočkal
opět vítězství! Letos si soutěžící vsadili „žolíka“ (získání dvojnásobného počtu bodů) na
disciplínu zvanou „Perly“ a vyšlo to, získali v této disciplíně 32 bodů (z celkově možných
34). Další disciplína, ve které se našim dařilo, byla „Šlapadla“, na dřevěných šlapadlech
museli urazit danou dráhu, střídavě muži, ženy. Přestože to byl velice těžký úkol naši
„borci“ jej zvládli bravurně. Po poslední, sedmé disciplíně zvané „Finálováááá…“, kdy se
v poloze ležmo měřila délka celého družstva, bylo rozhodnuto. Naše družstvo po sečtení
všech bodů získalo krásné 1. místo s počtem 98 bodů a vezlo si domů putovní pohár
Regionu Poodří a pohár předaný obcí Mošnov.
Po celou dobu soutěží byla v družstvu dobrá nálada a soutěžící nasadili veškeré síly ke
zdolávání soutěží, což se vyplatilo. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci
městyse a ještě jednou blahopřejeme!!!
Iva Hrabovská
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Svojsíkův závod 2013
Brzy ráno jsme se sešli na nádraží, abychom se zúčastnili okresního kola Svojsíkova
závodu. Byli jsme čtyři a vyrazily jsme
vlakem do Příboru, kde se závod odehrával. V Příboře jsme se zaregistrovali
a čekali na začátek závodu. Závod byl
rozdělený do dvou částí. V první části
se chodilo po stanovištích různě ukrytých po městě, které měly prověřit naše
skautské znalosti a vědomosti. Druhá
část se odehrávala u příborské skautské
klubovny v podobě různých menších
úkolů. Na závodě jsme byli úspěšní a
vybojovali jsme první místo, ale z technických důvodů jsme byli v nesoutěžní kategorii.
Domů jsme se vrátili až večer.
Matěj Grešák
Intercamp 2013 - Nizozemsko 16. - 21. 5. 2013
Intercamp je celoevropské setkání skautů a skautek. Koná se každý rok, pokaždé v jiné
zemi. Letošní ročník, který se konal v Nizozemsku, jsme měli možnost navštívit i my
společně s ostravskými skauty.
Jeli jsme zájezdovým autobusem a odjezd byl ve čtvrtek
ráno, z Ostravy. Jeli jsme přes
Německo, kde jsme navštívili
město Würzburg. Následující
noc jsme strávili pod stanem
vedle benzínky. Na cestu jsme
se opět vydali v brzkých ranních hodinách směr Brusel. Při
příjezdu do Bruselu nás překvapil vydatný déšť, ale i
přesto jsme si prohlídku města
náležitě užili. Na každém rohu na nás číhal krámek s belgickou čokoládou, které se nedalo odolat  V největší dopravní špičce jsme se vymotávali z města a mířili již na setkání. Po cestě jsme se ještě zastavili u památníku Waterloo. V pátek vpodvečer jsme
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dorazili do kempu, který se nacházel ve městečku Cadier en Keer, celý kemp byl rozdělen do několika subcampů, náš se jmenoval Ferris Wheel (Ruské kolo). Český delegát
nám ukázal, kde si máme postavit stany. Již za tmy jsme si vařili večeři. V sobotu v 9
hodin ráno proběhlo zahájení na sousedícím fotbalovém hřišti za doprovodu velkého
orchestru. Následně se vztyčovaly vlajky všech zúčastněných zemí: Nizozemsko,
Belgie, Belgičtí Američané,
Francie, Německo, Polsko, Česká republika a Rakousko. Poté
už začal hlavní program, děti se
rozdělily do mezinárodních
skupin a plnily nejrůznější úkoly. Jako například: Výlov kachniček z bazénku, Střílení do nafukovacího terče, Bouchání kladivem do siloměru a střelba
z luku. Za každý splněný úkol
dostaly razítko do hrací karty,
po projití všech aktivit dostaly
speciální nášivku. Večer probíhala ochutnávka tradičních dezertů z daných zemí. V neděli jsme se vydali na hike - výprava po okolí, kde se plnili nejrůznější týmové úkoly - shazování kuželek, plechovek, a
poslední disciplínou bylo focení celého týmu na památku. K večeru se konala přehlídka
talentů a poté diskotéka. V pondělí jsme vstávali dřív, abychom se stihli sbalit a naložit
věci do autobusu. V 9 hodin proběhlo ukončení, za doprovodu hudby a lehkého deště.
Po ceremoniálu jsme vyrazili na cestu domů. Do Ostravy jsme přijeli v úterý, čtvrt hodinu po půlnoci.
Celého intercampu se zúčastnilo přes 3500 skautů z toho přes 100 Čechů, z nichž 40
měla naše výprava. Tímto děkujeme ostravským skautům, že nás přibrali na tuto skvělou akci!
Jan Schovánek (GrosS), Daniela Hyklová
Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Květen r. 1913
4. 5. se konaly obecní volby, které v 2. a 3. volebním sboru přinesly doslova velké změny. Z 1. volebního sboru byli zvoleni Josef Schulig č. 177 (děd Heinricha Mannsbarta,
který do Suchdolu občas přijíždí a mnozí současníci jej znají), Eduard Rauppach (majitel
továrny na sýry), dědičný rychtář Wilhelm Constantin Teltschik (čp. 159 poslanec do říšského sněmu ve Vídni 1911-18), ředitel Thal (r. 1905 uděleno čestné občanství), předseda Heinrich Fritsch (1919-22 senátor ČSR) a Josef Santarius (pozdější majitel velkoobchodu dnes Na sýpce)
V 2. volebním sboru byli zvoleni Josef Kalich č. 35 (starosta 1910-30, jeho největší zásluhou bylo povýšení Suchdolu na městys a vybudování měšťanky), Adolf Mannsbart č.
78, Adolf Berger č. 118 (majitel ovocnářské školky), Max Fritsch č. 83 (poslanec do parlamentu ČR 1935-38), Franz Münster č. 38 a Adolf Fritsch č. 142.
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3. volební sbor zvolil Ernsta Münstera č. 85, Heinricha Fiedlera č. 121, Davida Mannsbarta č. 191, Karla Klittela, Franze Kunze a Adolfa Cichy (majitel velkoobchodu dnes
Na sýpce).
Při ustavení obecního výboru 24. 5. byl Josef Kalich zvolen starostou a následující členové obecního výboru byli zvoleni obecními radními: Heinrich Fritsch č. 126, Adolf Cichy,
Heinrich Fiedler 121 a Adolf Berger. Předsedou finanční komise se stal dvorní dodavatel
(sýrových výrobků) Eduard Rauppach, předsedou stavební komise Adolf Cichy, předsedou policejní komise Adolf Mannsbart č. 78, předsedou právní komise Eduard Rauppach, předsedou komise pro chov dobytka Adolf Berger a ubytovatelem Adolf Mannsbart.
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky Gedenkbuch str. 286 - D.Říčan

SPORTCAMP 2013
9. ročník týdenního sportovního klání

Pro všechny kluky a holky
starší 14 let a mladší 99
let týden plný sportovních aktivit, ale i výletů anebo společně strávených chvil u
večerního ohně. Týden v Hostýnsko - vsetínské hornatině aktivně strávené dovolené či prázdnin.
Kdy, kde a za kolik: 11. - 18. 8. 2013, Centrum Březiny – Kateřinice,
Cena: 1490,Pro
více
informací
a
přihlášky
můžete
navštívit
stránky
WWW.SUCHDOLACI.CZ a nebo na telefonu 734 682 671 - D. Štverák
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„DRSŇÁK 2013“
XVII. ROČNÍK PŮLENÍ LÉTA
SE SOUTĚŽÍ O NEJDRSNĚJŠÍHO MUŽE
Z BARTON CITY
se bude letos konat v sobotu 27. července. Soutěží se již
v tradičních recesních disciplínách. Přihlášky se přijímají na
baru bowlingu a telefonu 556 736 381 denně po 16.00 hod.
Soutěží prvních 20 přihlášených borců. Účastnit se mohou
starší 18 let. První cena 3.000,- Kč, druhá 2.000,-Kč a třetí
1.000,- Kč. Soutěž začíná ve 14.00 hodin.
Pro diváky bude připravena soutěž ve střelbě z paintbalové
zbraně o láhev whisky. Vstupné zdarma. Pivo R 10°, roštovaná
žebra, kýta, klobásky, atd. každá porce za 20,- Kč.
Večer zpestří kytarové seskupení GZM („Gdo Zrovna Může“)
a melodické DISKO.
Přijďte si zasoutěžit, povzbudit soutěžící a pobavit se.
Za organizační tým Mojmír Bartoň

Prodám byt 3 + 1 v osobním vlastnictví v Suchdole nad Odrou.
Nachází se v klidné lokalitě v nově zatepleném domě.
Jsou zde nová plastová okna, rekonstruovaná kuchyně, koupelna
i WC.
Vytápění je el. přímotopy + krbovými kamny.
Cena k jednání je 900 000 Kč.
Kontakt: 605 128 617
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Prodám dvojgaráž na Kletné, obestavěný prostor
cca. 60 m².
Cena dohodou.
Bližší informace tel.: 605 151 319

Firma Pohořelský Jaroslav – voda – topení – plyn
provádí rozvody vody – topení – plyn včetně
dodávky materiálu, údržba plynových spotřebičů –
plynové kotle DAKON, VIADRUS, DESTILA,
THERM; plynová topidla KARMA BETA; ohřívače vody JOHN WOOD, QUADRIGA; revize plynových instalací
Pohořelský Jaroslav
Kletné 41
Suchdol nad Odrou
tel.: 724 147 282
e-mail: j.pohorelsky@seznam.cz
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Úřad městyse Suchdol nad Odrou
www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz

Starosta

Ing. Richard Ehler

556 770 102

ehler@suchdol-nad-odrou.cz

Místostarostka

Iva Hrabovská

Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Helena Richtáriková

Finanční odbor – vedoucí

Zdenka Bergerová

556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 108

bergerova@suchdol-nad-odrou.cz

Správa bytů a pokladna

Jana Poštová

556 770 109

postova@suchdol-nad-odrou.cz

Hlavní účetní

Jitka Jurkovičová

Matrika
Czech POINT

Radomíra Ješková

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 106

jeskova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 107

graclik@suchdol-nad-odrou.cz

Petr Bartošík

556 770 104

bartosik@suchdol-nad-odrou.cz

Klub kultury

Miloslava Klichová

Penzion Poodří

Monika Žitníková
Stanislava Tvarůžková

556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643

penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz

Čistírna odpadních vod

Ing. Lucie Maráková

702 020 302

Dům s pečovatelskou službou

Libuše Pazderová

733 335 331

Muzeum

Daniel Říčan

777 348 231

Pracovní doba úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

Pracovní doba stavebního úřadu

8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
8:00 – 11:30
12:00 – 15:30
pro veřejnost zavřeno

Po, Út
St, Čt

pracoviště Kunín
pracoviště Suchdol nad Odrou

Věra Dorazilová

Knihovna

knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
Výpůjční doba knihovny
Po
14:00 – 18:00
Čt
15:00 – 19:00
Suchdolský zpravodaj, měsíčník
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
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