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Úřad městyse informuje 
Informace z městyse v chytrém mobilním telefonu 
 

Městys Suchdol nad Odrou se nově zapojil do projektu „Česká Obec“. 

Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém občané 
českých obcí, městských částí a měst získají rychlé a aktuální informace  
o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např. i o obci, kde se právě 
nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je 
zajímá.  

Je to jednoduchý moderní, přehledný a praktický rychlý komunikátor mezi 
městysem a uživatelem aplikace. Aplikace Česká Obec, je přímo propojena 
s radnicí, která vás tak může o aktuálním dění informovat okamžitě. Aplikace 
navíc pracuje s obrázky, videi, textem, externími odkazy, najdete tu důležité 
kontakty na městys. Zároveň aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním 
telefonu, takže si např. upoutávky na kulturní akce v obci můžete do kalendáře 
přímo ukládat. 

Máte možnost sledovat nejen městys Suchdol nad Odrou, ale také jiné obce, 
města, městské části (pokud jsou do projektu Česká Obec zapojeny), a to 
jednoduchým přidáním další obce v mobilní aplikaci. Získáte tak přehled i o jiných 
obcích, které vás zajímají, nebo kde se momentálně nacházíte. 

 

Otázky a odpovědi ke službě „Česká Obec“ 

Jak mohu začít mobilní aplikaci využívat? 

Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním 
systémem Android nebo iOS(iPhone). Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení: 

 

▪ ve svém mobilním telefonu najdete ikonku "Obchod Play" nebo "App 
Store", kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec, 

▪ po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat 

 po instalaci klikněte „Otevřít", aplikace se zobrazí. V pravém horním 
rohu najdete ikonu „Domečku", po kliku na něj se zobrazí v pravém 
spodním rohu znaménko „+“, po kliknutí na něj můžete jednoduše 
přidávat nebo odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit 
v závislosti na tom, která obec má být první nebo druhá tím, že danou 
obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů 

▪ dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí", zobrazí se obec, 
kterou jste si přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec, 
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zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze 
s upozorněním, že s námi nespolupracuje. 

▪ vybrané obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo. 

!!! Důležité, pokud si aplikaci nainstalujete zkontrolujte že máte v Nastavení 
telefonu – aplikace – zapnuty upozornění na již nainstalovanou aplikaci Česká 
Obec !!! 

Videonávod pro uživatele naleznete na www.ceskaobec.cz 

 

Jak je mobilní aplikace náročná pro můj mobil? 

Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere minimální místo v paměti 
vašeho mobilního zařízení. Na nové události vás upozorní prostřednictvím 
notifikací (upozornění) a na váš požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, 
který vaše město zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům. 

Je potřeba se někam registrovat, abych dostával zprávy na svůj chytrý 
telefon? 

Nikoli, projekt „Česká Obec“ je založen na tom, že k získávání zpráv 
prostřednictvím aplikace nepotřebuji být nikde registrován, stačí pouze mít 
nainstalovánu aplikaci. 

Nemám chytrý telefon. Jsem tedy bez šance získávat aktuální zprávy 
z městyse? 

Zprávy dostávat můžete, a to prostřednictvím SMS nebo e-mailu. V tomto 
případě ovšem je nutné nahlásit na podatelnu úřadu městyse (tel. 556 770 101) 
vaše kontaktní údaje – vaše bydliště a telefonní číslo, na které mají být SMS 
zasílány, nebo e-mailovou adresu pro příjem zpráv. Údaj o bydlišti slouží 
k adresnému zasílání zpráv. 

Jelikož jsou SMS zprávy pro městys jako odesílatele zpoplatněny, zatímco jiné 
kanály nikoli, budou SMS zprávy zasílány jen u nejdůležitějších informací a 
budou maximálně stručné, doporučujeme zvolit zasílání e-mailem, kde bude 
zpráv více a budou doplněny přílohami a odkazy. 

Mám již zaregistrován svůj mobilní telefon pro odběr SMS zpráv 
z InfoKanálu městyse. Mění se pro mě něco? 

Pokud hodláte i nadále přijímat informace z městyse prostřednictvím SMS 
(nemáte chytrý telefon či nepoužíváte e-mail), nemění se pro Vás nic. Vaše 
zaregistrované číslo městys bude pro zasílání nadále používat. Opět ale je třeba 
upozornit, že SMS informace budou oproti jiným kanálům výrazně „okleštěné“ co 
do počtu i co do množství obsažených informací. 

Pokud budete využívat pro příjem informací mobilní aplikaci v chytrém mobilu 
nebo e-mail, SMS jsou pro vás nadále zbytečné a městys by za ně zbytečně 
platil. Proto prosíme o oznámení této skutečnosti na podatelnu úřadu 
městyse (k tomuto kroku můžete využít i záložku „HLÁŠENÍ ZÁVAD“ v mobilní 
aplikaci „Česká Obec“, kde místo nahlášení závady uvedete, že odhlašujete to  
a to konkrétní telefonní číslo z odběru SMS zpráv). 
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Je pro mě služba zpoplatněna? 

Pro koncového uživatele jsou veškeré aktivity spojené s využitím projektu „Česká 
Obec“ zcela bezplatné. 

Mohu prostřednictvím aplikace komunikovat s pracovníky městyse? 

Nikoli, aplikace neslouží ke komunikaci, jen pro příjem informací. Pro komunikaci 
aplikace obsahuje kontakty na městys (telefony, e-maily). 

Jedinou výjimkou je možnost hlásit závady, na které v městysi narazíte. Aplikace 
umožňuje odeslat popis závady, případně fotografii a lokalizaci závady (GPS 
souřadnice) přímo z mobilu. Vaše zpráva pak dorazí na městys prostřednictvím 
e-mailu. Pro hlášení je k dispozici červená ikonka vpravo dole. 

Uvidím v aplikaci na úřední desku městyse? 

Na úřední desku uvidíte, je zde pro tento účel záložka, která vás propojí 
s elektronickou úřední deskou na webu městyse. 

Uslyším vysílání místního rozhlasu? 

Ano, na hlášení místního rozhlasu bude opět v aplikaci link na web městyse  
do sekce Hlášení místního rozhlasu, kde si můžete hlášení, které Vám uniklo, 
poslechnout. 

Budou mi zasílány úplně všechny zprávy, i ty, které se mě netýkají? 

SMS zprávy budou jako dosud zasílány jen vybraným skupinám uživatelů, jichž 
se informace přímo týká (obyvatelům určité ulice, členům určitého spolku, 
odběratelům určité služby apod.). Je to z důvodu zpoplatnění SMS pro městys 
jako jejich odesílatele. 

Prostřednictvím aplikace budou přístupné všechny zprávy, přijde vám na ně 
upozornění, a je jen na vás, kterou zprávu si rozkliknete a kterou ne. 

Jaký je rozdíl mezi „Oznámením“ a „Událostí“? 

Na rozdíl od „Oznámení“ umožňuje „Událost“ k dané akci zadat i časové údaje  
o konání, což uživateli umožní danou akci rovnou importovat do kalendáře 
v chytrém mobilu. Tím se budeme řídit při zařazení informace do konkrétní 
rubriky. Pro import slouží ikonka kalendáře v liště vpravo nahoře. 

 

Věříme, že využívání aplikace „Česká Obec“ bude k užitku obyvatelům  
i pracovníkům městyse.  
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Kalendárium městyse   
 

Po celé období pokračoval vládou vyhlášený nouzový stav a omezení kontaktů 
mezi lidmi z důvodu šíření epidemie covidu. 

Intenzivně probíhaly technické přípravy veřejného projednávání návrhu 
územního plánu městyse distanční online formou. 

19.01. Pracovní schůzka zástupců dotčených obcí s projektanty cyklostezky 
Odra – Morava – Dunaj. Cílem jednání bylo rozhodnout o budoucnosti 
spolupráce s ohledem na časový skluz. Byl dohodnut další postup, cílem 
je s pomocí dotace postavit scházející úseky v Suchdole nad Odrou, 
Hladkých Životicích a Pustějově. 

22.01. Představení nabídky specializované firmy na lokální vysprávky  
i celoplošné opravy místních komunikací. 

01.02. Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse. 

01.02. Schůze rady městyse. 

10.02. Se zástupkyní pojišťovny prodiskutovány aktuální potřeby městyse 
v pojištění majetku a odpovědnosti. 

10.02. Zástupcem společnosti Česká Obec představeny možnosti využití 
mobilní aplikace pro potřeby městyse. 

 

Rada městyse informuje 
 
57. schůze RM 01.02.2021 

• RM projednala program 12. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude 
konat 22.02.2021 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, kteří splňují požadavky dalšího 
prodloužení nájmu. Přidělila byt 1+1 v bytovém domě Komenského 171  
a souhlasila s přesunutím úhrady nákladů za rekonstrukci koupeny a WC 
v nájemním bytě na rok 2021. 

• RM schválila uzavření Dodatku č. 6 o pachtu a provozování vodovodu se 
společností Severomoravské vodovody a kanalizace, jedná se o zařazení 
vodovodu v lokalitě Za Nádražím. 

• RM schválila realizaci plynofikace a vodovodu v objektu dílen městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o hostování pouťových atrakcí v roce 2021. 
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• RM schválila záměr pachtu pozemků parc.č. 1411/3, 1411/4, 1411/5 a 1411/7 
v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse za účelem zemědělského 
využití. 

• RM se zabývala programem Dne městyse 2021 a chválila několik smluv  
na kulturní vystoupení. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení 
knihovního fondu na rok 2021. 

• starosta informoval členy RM o podpoře projektu „Ochrana a obnova 
měkkých luhů v Poodří“ na pozemcích městyse, o nově jmenované ředitelce 
společnosti Asompo a.s. a o jednání s projektantem cyklostezky Odra – 
Morava – Dunaj. 

• RM společně s finančním výborem projednala návrh rozpočtu městyse na rok 
2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na období 2021 – 
2023.  
 

58. schůze RM 09.02.2021 

• RM schválila umístění sídla spolku MORAVIAN Historicko-vlastivědná 
společnost v budově Muzea Moravských bratří, Malá strana 21, Suchdol nad 
Odrou.  
 

 

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 14.00 – 18.00, Čt. 15.00 – 19.00 
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Místní poplatek ze psů na rok 2021 

Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2021. 
Místní poplatek je nutno uhradit do 31.3.2021. 
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). 

 

Odpadové hospodářství městyse v roce 2020 

Vážení občané, předkládám přehled vyprodukovaného odpadu v roce 2019  
a 2020. Jedná se o veškerý odpad, vyprodukovaný občany městyse. Jedná se 
 o odpad, který třídíme v kontejnerech na sběrných místech (papír, sklo, plast, 
textil, elektroodpad, bioodpad a jedlý tuk), směsný odpad z domácností 
(popelnice   
a kontejnery u bytových a rodinných domů), velkoobjemový odpad a železo, které 
se 2x ročně sváží. 
 

Přehled druhu a množství vyprodukovaného odpadu v městysi 
v roce 2019 a 2020: 

                          rok 2019      rok 2020 

Druh odpadu množství / kg 

Motorové, převodové a mazací oleje 277  202  

Platové obaly (žluté kontejnery) 4 656 6 065 

Obaly obsahující nebezpečné látky 119 122 

Pneumatiky 2 030 3 640 

Laboratorní chemikálie 64 34 

Železo a ocel  9 240 9 160 

Odpad z ČOV 53 107 32 820 

Papír a lepenka (modré kontejnery) 25 424 29 670 

Sklo (zelené zvony) 42 412 47 722 

mailto:postova@suchdol-nad-odrou.cz
mailto:jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
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Oděvy (kontejnery na textil) 10 224 8 702 

Barvy, lepidla, nebezpečné látky 1 578 1 321 

Nepoužitá lepidla 4 3 

Dřevo 11 980 6 200 

Plasty (žluté kontejnery) 59 967  62 392 

Biologicky rozložitelný odpad (hnědé kontejnery) 182 962 206 036 

Biologicky nerozložitelný odpad 5 314 5 352 

Směsný komunální odpad (popelnice, kontejnery) 341 749 348 069 

Velkoobjemový odpad (svoz 2x ročně) 25 490 27 240 

Elektroodpad (červené kontejnery) 1 554 2 496 

Jedlý tuk a oleje 9 8 

Celkem vyprodukovaný odpad 778 160 797 254 

Množství odpadu na občana (včetně dětí) 285 291 

 
Financování odpadového hospodářství v roce 2019 a 2020: 

 
                 rok 2019               rok 2020 

Výdaje: 

OZO Ostrava (směsný, tříděný a 
velkoobjemový a nebezpečný odpad) 

2 072 703 Kč  2 325 156 Kč  

Asompo Životice u Nového Jičína 
(biologicka rozložitelný odpad) 

237 394 Kč 273 477 Kč 

EKO-PH Hlincova Hora                   
(jedlé tuky a oleje) 

 3 025 Kč 

Celkem výdaje: 2 310 097 Kč 2 601 658 Kč 

Příjmy: 

TextilEco Praha                          
(kontejnery na textil) 

9 000 Kč  

Elektrowin Praha                     
(kontejnery na elektroodpad) 

2 501 Kč 2 601 Kč 

EKO-KOM                                       
(odměna za tříděný dopad) 

439 140 Kč 464 706 Kč 

Celkem příjmy: 450 641 Kč 467 607 Kč 

Celkové náklady z rozpočtu městyse: 1 859 456 Kč 2 134 051 Kč 

Náklady na občana a rok (včetně dětí) 682 Kč 779 Kč 
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Můžete porovnat, kolik odpadu jsme vyprodukovali v roce 2019 a 2020. Celkem 
bylo vyprodukováno v porovnání s předchozím rokem o 19.094 kg více, což dělá 
cca o 6 kg více na občana. Myslím si, že to bylo přičiněno tím, že občané v této 
„koronavirové době“ byli doma a objednávali zboží a všichni dobře víme, kolik 
obalového materiálu je použito na jeden balík.  
Městys uhradil v roce 2020 ze svého rozpočtu o 274 595 Kč více, na občana 
včetně dětí je to částka 779,- Kč. Z toho vyplývá, že by každý občan, včetně dětí 
měl hradit poplatek za odpady v této výši.  
Žádám Vás, občany a spolky, o odevzdání vážních lístků od železa a papíru, 
které obdržíte ve sběrnách, na úřad městyse. Všechen odevzdaný odpad se 
vykáže, a tím se zvýší odměna z EKO-KOMU za tříděný odpad.  
Přestože jsem v loňském zpravodaji upozornila občany, kteří změnili druh 
vytápění (z pevného na plyn, elektřinu, tepelné čerpadlo), aby nahlásili změnu  
a vrátili nevyužité popelnice, nestalo se tak!!! 
Opět Vás prosím, kdo využije popelnici (kterou měl na popel), nebo chce vyměnit 
za menší, nahlaste změnu nádoby na úřad městyse. Každou napůl naplněnou 
i prázdnou popelnici, která je zařazena do systému vývozu městys zaplatí!!!  
Co nás velmi trápí, je nepořádek u kontejnerů a odkládání odpadu vedle 
kontejnerů (dokonce i televize, počítače, monitory atd.???), nezavírání 
kontejnerů, nestlačování plastů a papírů apod. Svozová firma odpad, který není 
v kontejneru nevyveze!!! Tímto Vás prosím, pokud budou kontejnery plné, 
vyčkejte a odpad vyhoďte později až budou kontejnery prázdné.   
 
TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL!!! 

Iva Hrabovská, místostarostka 
 

 

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

6. březen 2021, 8.00 – 12.00 hodin, parkoviště u DKT 
➢ Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, 

nashromážděného při půlročním provozu domácností pouze 
občanům městyse Suchdol nad Odrou. 
 

➢ Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu 
z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, 
tak NO! 

 

➢ Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! 
Upozornění platí i pro lepenku, eternit, okna apod.  
 

➢ Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase  
na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou! 

 

➢ Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době 
konání svozu VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby 
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k tomuto areálu přijížděli ze strany od knihovny a postupně se řadili  
za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na pokyny zaměstnanců svozové 
firmy. 

Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel. 
556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad 
lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.  
Kovový odpad 
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili 
v rámci svozového dne, kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu 
kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další 
rozvoj své činnosti. 
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů 
oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 4. března 2021 na ÚM 
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni  
a v průběhu soboty 6. března 2021 k vám přijedou sportovci pro sběr.  
 

            Iva Hrabovská, místostarostka 

 

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

Jsou to:  

Szelongová Anděla    Heger Petr 

Opršal Josef     Ďurica Jaroslav    

Vašková Jaroslava    Rusňáková Marie 

Andršová Zdena      Červencová Marie 

Svobodová Jiřina      Meissel Jaroslav 

Tvarůžková Vlasta      Vala Jiří 

Kleinová Milada      Zikmund Václav 

Rudolfová Svatava    Prekrški Pavel 

Janíková Hana      Reková Zdenka 

Juras Jiří      Bolcek Ervín 

Kuchyňková Ladislava    Mládenková Milada 

Štafová Jiřinka     Kukolová Marie 

Býma Petr      
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Dne 14.02.2021 jsme si připomněli 1. výročí úmrtí 

           pana Viktora Července. 

S úctou a láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

 

      

 

Děkuji všem, kteří vyprovodili mého manžela 

         pana Jiřího Kuchyňku 

na jeho poslední cestě. Děkuji jeho kamarádům  

z oddílu házené. Děkuji za květinové dary. 

Manželka s rodinou.   

  

 

 

S láskou vzpomínáme na naši maminku, babičku  

a prababičku paní Gertrudu Bašnou, 

která by se 17. března 2021 dožila 100 let. Děkujeme  

všem, kteří ji znali a zavzpomínají s námi. 

 Rodina Bašná a Buksova.  

 

 

 

Dne 24. 2. 2021 vzpomínáme 4. smutné výročí úmrtí 

  pana Josefa HOFRA. 

S láskou stále vzpomíná manželka s celou rodinou. 
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Dne 9. února uplynuly již 3 roky, kdy nás opustil náš  

    bratr Milan Kocúrek.  

Stále vzpomínají bratr Mirek a sestra Eva s rodinou  

„Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci,  

potěšit i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat.“ 

 

 

Spolky a zájmové aktivity 

Cyklokramo Suchdol nad Odrou sezóna 2020 

Tento článek tradičně píši až po slavnostním vyhlašování výsledku SPAC. 

Nicméně situace je teď taková, že jsme se jej kvůli Covidu bohužel zatím 

nedočkali. Důležité však je, že na rozdíl od spousty jiných sportů se naše sezóna 

uskutečnila, i když pár závodů se kvůli opatřením vlády nemohlo konat nebo to 

pořadatelé kvůli nejistotě vzdali. Přesto se odjelo 11 závodů. A oddíl Cyklokramo 

Suchdol nad Odrou opět zaznamenal spoustu dobrých výsledků. Především se 

nám po zklamání z roku 2019, kdy jsme skončili na 10.místě, podařilo opět 

probojovat na přední příčky v teamech a to na 4. místo (3. místo nám uteklo  

o pár bodů) z celkového počtu 35 přihlášených oddílů. Cyklistický oddíl 

nastupoval ve složení: Adamčik Miroslav, Dohnal Tomáš (C), Dubný Pavel, 

Koblovský Martin, Kozák Pavel, Míček Oldřich, Pargačová Marcela, Pekarčík Jiří 

a Toman Ladislav. V soutěži jednotlivců se podařilo hned sedmi našim 

závodníkům probojovat na podium pro závěrečné vyhlášení a odnesou si pohár 

za sezónu 2020: Tomáš Dohnal 6. místo kategorie C, Oldřich Míček 2. místo a 

Miroslav Adamčik 5. místo oba kategorie E, Ladislav Toman 5. místo, Jiří 

Pekarčík 6. místo, Pavel Dubný 7. místo všichni kategorie F, Marcela Pargáčová 

2. místo ŽB.  

Pro sezónu 2020 se nám podařilo do teamu angažovat Oldu Míčka, jenž celou 

sezónu prokazoval velmi kvalitní výkonost a pravidelně končil na stupních vítězů. 

Nejhodnotnější výsledek přišel na Mistrovství ČR amatérských cyklistů ve Volyni, 

kde Olda zajel 2. místo v časovce jednotlivců. Z vlastní zkušenosti musím říct, že 

tato časovka kvůli svému profilu byla mimořádně náročná. Kousek před cílem byl 

kopec cca 1,5 km, který měl v nejprudších pasážích sklon až 17 % (pro porovnání 

nejprudší usek na Pohoř od Suchdolu má 12 %). Oldovi se zároveň podařilo 
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získat 3. místo v časovce na Mistrovství SPAC. Tamtéž se podobně skvěle 

umístila i Marcela Pargáčová, která získala 2. místo v časovce i silničním závodě. 

Ale hlavně – Ladislav Toman (mj. vítěz Českého poháru a účastník Závodu míru) 

prokázal své závodnické zkušenosti a Mistrovství SPAC (silniční závod) 

v kategorii F vyhrál. Kromě těchto zmíněných výsledků naši závodníci dosáhli na 

mnoho dalších pódiových umístění, nejen v rámci závodů SPAC, takže 

Suchdolské dresy byly opravdu vidět. 

Jak jsem již výše psal - Cyklokramo se zúčastnilo Mistrovství ČR amatérských 

cyklistů ve Volyni a Vimperku. A mě nezbývá jako pořadateli tohoto mistrovství 

z roku 2018, než jej trochu zhodnotit i z tohoto pohledu. Skutečnost, že byla 

časovka hodně kopcovitá a připomínala spíše závod do vrchu, je na volbě 

pořadatele, nicméně místo klasického silničního závodu pořadatelé zařadili 

kritérium v areálu, který je určený pro běžecké lyžování, což nebyla z mého 

pohledu dobrá volba vhodná pro mistrovství republiky (údajně nebyli schopni 

uspořádat klasický silniční závod). I z tohoto důvodu se většina našich závodníků 

po časovce rozhodla odcestovat domů, protože se zde měl uskutečnit pro nás 

prestižní souběžně konaný závod GP Forman, také bodovaný do soutěže SPAC. 

Bohužel tento závod z důvodů Covid situace v Moravskoslezském kraji, byl 

v průběhu cesty domů zrušen, což nás nejspíše stálo i 3. místo v soutěži teamů… 

Po letošním MR musím konstatovat, že mistrovský závod, který uspořádal 

Suchdol n. O. se i nadále drží na historicky 1. místě co do počtu účastníků. 

Náš oddíl ve spolupráci s Městysem Suchdol n. O. zároveň uspořádal již  

13. ročník Memoriálu Aloise Dohnala. K tomuto závodu již vyšel podrobnější 

článek po jeho konci. Proto se vrátím jen s pár zajímavostmi. Z celkového 

pohledu to byl jeden z největších závodů, který letos na Moravě proběhl 

(pomineme-li profesionální Czech tour). Zároveň nás jako pořadatele potěšil 

značný nárust účastníku dětského závodu, který se přehoupl přes stovku. Letošní 

celkový vítěz Michael Kukrle týden po vítězství na M.A.D. vyhrál mezinárodní 

etapový závod v Polsku. A když se podíváme trochu do historie, tak před pár lety 

v Suchdole vyhrál jistý Josef Černý, který letos dosáhl nejlepšího výsledku pro 

českou silniční cyklistiku, když vyhrál etapu na slavném Giro d´Italia. Příští ročník 

včetně dětského závodu je naplánovaný na 12.6.2021, tak doufejme, že se do té 

doby situace v ČR uklidní a budeme jej moci uspořádat. Zároveň ve spolupráci 

s Radovanem Šťastným (který mimochodem vybudoval kvalitní areál pro horská 

kola na Kletné) uvažujeme, že budeme pořádat oficiální tréninky pro děti, ale to 

vše až podle situace. 

Při hodnocení sezóny nesmíme zapomenout ani na naše dětské zástupce, kteří 

taktéž posbírali spoustu úspěchů. Po jednom prvním místě a dvou druhých 

z domácího závodu, o které se postarali Martin Melichar, Max Kramoliš a Amálie 

Koblovská, se k největším úspěchům sezóny řadí i celkové vítězství v seriálu 

Jesenického Šnečka Martina Melichara (se čtyřmi dílčími vítězstvími 

v jednotlivých závodech) a čtvrté místo celkově jeho staršího bráchy Tomáše 
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v tomtéž seriálu. Bohužel stejně jako u dospělých, tak i závodní sezónu dětí 

výrazně poznamenalo rušení závodů… 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří náš cyklistický oddíl 

podporují a to:  

Městys Suchdol nad Odrou, BCC průmyslové podlahy s.r.o., Emonix Eletric s.r.o., 

zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří finančně podporují Memoriál Aloise 

Dohnala, a kteří se na něm podílejí pořadatelsky. 

      Ing. Tomáš Dohnal 

 

Western klub 

 
VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA A SOUTĚŽ  

„WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ“  

XII. ročník dětské výtvarné soutěže je na téma „KONĚ & LIDÉ" 

 

Vyhlašujeme opět výtvarnou přehlídku a soutěž pro předškoláky a základní školy. 
Velice nás těší zájem a odezva účastníků ze všech koutů republiky, neboť 
každým rokem se do přehlídky výtvarné tvorby zapojuje více škol. Proto 
vystavujeme a oceňujeme každoročně stále více dětských prací. Předávání 
diplomů a cen se stalo tradičně pro děti, ale i celou jejich rodinu velkou událostí. 
Dítě je mnohdy poprvé takto veřejně oceňováno za své výtvarné nadání z rukou 
osobností Pony Expressu a veřejného života. Celá slavnost a výstava proběhne 
v krásném přírodním prostředí areálu Malá skála - Kletné za účasti médií. 
Vítězové z řad dětí jsou odměňováni diplomy a dárky, na kterých se podílí Městys 
Suchdol nad Odrou, Western klub z.s. a sponzoři soutěže. Bude celkem 
odměněno 60 dětských prací. Ceny je třeba osobně převzít, není v našich silách 
ani finančních možnostech ceny zasílat. 
 
CÍL PROJEKTU: 

Smyslem celého projektu je podpořit zájem dětí o přírodu a westernové aktivity 

pomocí tvůrčí seberealizace a zaměřit jejich vnímání „od počítačů do přírody“. 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE PRO CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ:  
1. kategorie: MŠ – předškoláci – pracuje na práci jako celek  
téma: HŘÍBATA  – na pastvě, ve stodole, u klisny. 
2. kategorie: 1. - 3. třída ZŠ 
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téma: KONĚ PRACOVNÍ – v lese, v policii, v manéži, ve voze. 
3. kategorie: 4. - 6. třída ZŠ  
téma: KONĚ ZÁVODNÍ – parkur, dostih, rodeo, voltiž, spřežení. 
4. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ  
téma: KONĚ NA VYJÍŽĎKY – v sedle, v bryčce, v maratonce, v kočáře. 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

15. 12. 2020 zveřejnění propozice na www.westernklub.cz a rozeslání 
přihlášek na školy 
10. 5. 2021 uzávěrka příjmu dětských prací  
15. 5. 2021 výběr semifinalistů odbornou porotou 
12. 6. 2021 WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN a VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA 
DĚTSKÝCH PRACÍ, PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ A CEN.  ZÁBAVNĚ-SOUTĚŽNÍ 
WESTERNOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI „Westernovou stezkou“   
12. 7. - 17. 7. 2021 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
2. 8. - 6. 8. 2021 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky je možné stáhnout na:  www.westernklub.cz nebo si pište na: 

 westernklub@centrum.cz      

                                                                Za Western klub z.s. Ľudmila Tošovská 

http://www.westernklub.cz/
mailto:westernklub@centrum.cz
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Různé 
Pomoc, které si vážíme 

Počátkem roku 2020 nás Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci zásobilo 

rouškami, zhotovenými zaměstnanci tamního gymnázia. Byli mezi prvními, co 

pomáhali. Velmi pohotově reagovali na nastalou epidemiologickou situaci. 

V roce 2020 byl kolektiv GMK nominován do ankety města Bílovce „Úspěšný 

kolektiv roku“ za stabilní vynikající výsledky ve vzdělávání a za mimořádné 

nasazení v době od března 2020 do června 2020 spojené s pomocí potřebným 

občanům při zvládání situace s COVID 19 (pomoc Bílovecké nemocnici, šití 

roušek a jejich bezplatná distribuce atd.). Kolektiv zaměstnanců GMK byl 

nakonec vybrán. Součástí ocenění byla také finanční odměna ve výši 3000 Kč. 

Tuto zástupce GMK Mgr. Pavel Mrva obdržel 9. 12. 2020. Zaměstnanci GMK se 

rozhodli tuto částku použít smysluplným způsobem, nejlépe na nějaký 

charitativní účel. Jelikož se tato částka zdála na obdarování malá, proběhla 

mezi zaměstnanci školy sbírka. V rámci této sbírky se podařilo vybrat dalších 39 

tisíc. Na základě hlasování pak bylo dohodnuto, že se celková částka ve výši 42 

tisíc rozdělí na dvě části, První bude použita na dokrytí potřebné částky na 

pořízení invalidního vozíku pro místní imobilní holčičku, které pojišťovna odmítla 

vozík proplatit. Druhá částka ve výši 22 tisíc Kč byla poskytnuta na provoz 

mobilního hospice Strom života, jehož zaměstnanci v i době celkové uzávěry, 

bez ohledu na svoje zdraví, stále poskytovali své služby potřebným.  

Jelikož se naše spontánní akce setkala s obrovskou odezvou u všech 

zaměstnanců školy, budeme do budoucna i nadále pokračovat v podpoře nejen 

mobilního hospice Strom života, ale i dalších organizací s podobným zaměřením. 

Za tímto účelem již plánujeme několik aktivit, které by měly zajistit další příspěvky 

– např. zahradní slavnosti.  

„Jsme totiž moc rádi a vděčni, že se najde někdo, komu můžeme pomoci“. 

Řekl pan ředitel gymnázia Mgr. Pavel Mrva a předal dne 2. 2. 2021 Stromu života 

finanční podporu 22000 Kč. 

Velice si vážíme této pomoci a děkujeme kolektivu pedagogům, zaměstnancům 

z gymnázia v Bílovci za tuto významnou podporu hospicové péče. 

Jsme rádi, že nám pomáháte a budeme rádi za spolupráci. 

Srdečně děkujeme 

Ladislav Blahuta, Strom života 
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Renata Bušová – pomoc druhému, jako mé poslání 
 

Renata Bušová, mladá sympatická žena z Fulneku, 
pracuje v terénní odlehčovací službě ve Stromu života. 
Pomáhá druhým, rodinám v obtížných životních 
situacích, je jim oporou. 
Obrátil jsem se na ní a požádal ji, jestli by nesdělila něco 
o své práci čtenářům. 
Renato, Vaše služba je velmi žádána, je velkým 
přínosem pro všechny, kteří pomoc potřebují. Tuto 
činnost vykonáváte také na Fulnecku, i v širokém okolí 
Nového Jičína.  Můžete říci naším čtenářům něco o své 
práci, o sobě, jak pomáháte lidem, kteří se na Vás 
obrátí?  

 Ladislav Blahuta 
 

Jmenuji se Renata Bušová, původně pocházím z Bílovce. V 15 letech jsem ses 
rodiči přestěhovala do Fulneku, kde žijí již 17 let. Jako malá jsem měla sen, že 
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budu krasobruslařkou, jezdila jsem na známých tzv. "kačenkách", dnes už na tom 
neumím snad ani stát. Nejvíc můj život ovlivnili samozřejmě rodiče, kteří mě 
vychovávali a vedli k respektu, úctě k lidem. Taky moje babička, která se celý 
život starala o své blízké i v těch nejtěžších chvílích. Babička je mým vzorem, její 
život je pro mě inspirací. 
Tuto práci vykonávám už delší čas, dříve jsem pracovala v domově pro seniory 
v přímé péči. O Stromu života vím z osobního prožitku, jejich práce i přístup mě 
natolik nadchnul, že jsem chtěla být jeho součástí. Pro mě osobně to znamená, 
být nápomocna lidem, uživatelům i členům domácnosti. Prace se odvíjí od potřeb 
uživatele i rodiny.  
Každá rodina Vás začlení do chodu své domácnosti, stáváte se tak jejich 
součástí. Prožíváte s nimi veškeré radosti i těžké životní chvíle. Těžké chvíle 
nejen uživatelů, ale celé rodiny. V pravém slova smyslu nelze tuto činnost brát 
jako práci, ale poslání, které by měli dělat lidé také srdcem, protože je to velice 
důležité.  
Umět naslouchat, umět povzbudit, umět respektovat každého z nás. Zachovat 
důstojnost uživatelů, ponechat jim možnost o sobě rozhodovat. Zkrátka, být tu 
pro ně. Když se usmějí, jsou spokojeni, tak víte, že to děláte dobře, nejlépe jak 
umíte a můžete. Máte z toho radost. 
 
Životní hodnoty:  
To, co vám tato služba přináší, vás vede k jinému pohledu na svět, přehodnocení 
dosavadního svého života. Neřešíte malichernosti, uvědomíte si, co je v životě 
opravdu důležité, dokážete se radovat i z drobnosti… Díváte se na svět jinýma 
očima…  
Dává mi to nové zkušenosti, poznání. Vede mě to stále se zlepšovat, zdolávat 
překážky, nacházet a dávat pokoru, lásku, trpělivost. Zanechává to ve Vás 
hluboký pocit, že vše toto má opravdu smysl…  
Vzkaz veřejnosti:  
Nedávno jsem četla jeden úryvek, kde se říká: Na konci nebudeme vzpomínat  
na aktivní těla, krásné tváře, ale vzpomeneme si na teplo podaných rukou, úsměv 
 i krásná slova, která nám dala křídla.  
Výzva ke spolupráci: 
Není ostuda požádat o pomoc druhého, stáří ani smrt není nic ošklivého, za co 
by se člověk měl stydět. Je velká pomoc mít se o koho opřít, vědět, že na 
problémy nejste sami a je někdo, kdo Vám ve všem pomůže. Byť je společnost 
k tomuto tématu ne příliš přístupná. 
Máme úžasný tým děvčat, nesmím opomenout na 2 pány v našem kolektivu, 
kteří nás doplňují.  
Jedinečnost této domácí odlehčovací služby:  
Odlehčovací služba je jedna z mála služeb, která je určena také pečujícím, 
slouží k načerpání sil a odpočinku, které jsou potřeba v následné náročné péči 
o své blízké. Jsem ráda, že mohu tuto službu vykonávat, poznávat lidi, pomáhat 
tam, kde je to potřeba. Pomáhám ráda. 

Renata Bušová 
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Tříkrálová sbírka 

 

     

 

 

  Tříkrálová sbírka 2021 v Suchdolu nad Odrou 

Letošní Tříkrálová sbírka, která proběhla od 1. – 24. ledna 2021, byla oproti 

předcházejícím ročníkům odlišná, zejména tím, že do ulic našeho městyse, ani 

do ulic ostatních obcí v ČR nemohli vyrazit kolednické skupinky osobně. Přesto 

 i v roce 2021 bylo možné podpořit tuto sbírku finančním příspěvkem  

do pokladniček, které byly umístěny v kostele Nejsvětější Trojice a na Úřadu 

městyse Suchdol nad Odrou nebo skrze tříkrálovou on-line kasičku. Přání pokoje 

a požehnání, které Tři králové obvykle roznášejí, jsme letos mohli nalézt v našich 

poštovních schránkách, společně s informacemi o možnosti on-line podpory.  

Ve dvou stacionárních kasičkách se podařilo nashromáždit celkem 7 180,-Kč. 

Tyto peníze společně s výtěžkem on-line koledy (kdy na činnost místní charity je 

určeno 65 %) pomůžou uskutečnit záměry Charity Odry, které v letošním roce 

jsou: doplnění IT zařízení a softwaru, obnovení a zajištění autoparku a obnovu  

a rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek. 

Možnost podpořit záměry Charity Odry skrze on-line kasičku, nebo převodem  

na účet je v letošním roce až do 30. dubna, kdy on-line koleda končí (číslo účtu 

Tříkrálové sbírky 66008822/0800, variabilní symbol pro podporu Charity Odry 

77708011).  

Srdečné poděkování patří nejen všem dárcům, ale také všem dobrovolníkům, 

kteří se na roznosu informačních materiálů Tříkrálové sbírky pro Charitu Odry 

podíleli.  

Děkuji Vám, že i přes úskalí, které tato doba nese, se nám podařilo finančně 

podpořit činnost Charity Odry a pevně věřím, že v příštím roce budeme koledníky 

zase moci přivítat ve svých domovech i ve svých srdcích. 

Ondřej Zuchnický  

Koordinátor Tříkrálové sbírky v Suchdolu nad Odrou 
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,  

v letošním roce byla Tříkrálová sbírka úplně jiná. Díky vnějšním okolnostem, se 

tradiční koleda nemohla uskutečnit, a tak vám Kašpar, Melichar a Baltazar 

žehnali pouze online. Nechtěli jsme ale zůstat jen u toho, a proto jsme alespoň 

roznesli tříkrálový pozdrav ve formě dopisu a když to bylo možné napsali jsme 

požehnání na dveře. 

Abychom vám dali i možnost přispět v hotovosti, domluvili jsme se s asistenty 

některých obcí na rozmístění stacionárních pokladniček, které jste mohli najít  

na úřadech, v obchodech, v kostelích nebo u asistentů. 

Online koledování vyžadovalo nový přístup jak od nás, tak především od Vás 

dárců. Abyste podpořili charitní dílo skrze Tříkrálovou sbírku museli jste pomocí 

počítače poslat platbu na tříkrálový účet, nebo se složenkou zajít na poštu. Tedy 

udělat krok navíc, abyste uskutečnili dobrý skutek. Nesmírně si toho ceníme 

 a výnos Tříkrálové sbírky využijeme, jak nejlépe dovedeme ve prospěch našich 

služeb, aby mohli sloužit našim potřebným spoluobčanům (seniorům, 

nemocným, opuštěným, v tísni). Při psaní těchto řádků mi na mysl přicházejí 

slova Ježíše Krista: “Cokoliv jste učinili jednomu z těch nejposlednějších lidí, mě 

jste učinili” Mat. 25,40. “Radujte se a prozpěvujte si, protože Vás v nebi čeká 

velká odměna” Luk 6,23. 

K dnešnímu dni máme vykoledováno 702 223 Kč. Z toho online 439 184 Kč  

a ze stacionárních pokladniček 263.039 Kč. Což dělá 72 % oproti výtěžku  

z Tříkrálové sbírky z roku 2020. Je to úžasný výsledek, za který Vám moc 

děkujeme. Kompletní výsledky za celou Českou republiku naleznete na webu 

Tříkrálové sbírky: www.trikralovasbirka.cz 

Za organizátory Tříkrálové sbírky s úctou a s vděčností. 

Bc. Petr Kučerka 

ředitel Charity Odry 
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Destinační management turistické oblasti Poodří – 

Moravské Kravařsko  
 
- oceňuje prohlubující se spolupráci s obcemi. 
 

Zvyšovat povědomí o půvabných místech Poodří a Moravského Kravařska  

a přispívat tak k rostoucímu zájmu turistů o toto území, které má co nabídnout. 

To je jeden z hlavních úkolů Destinačního managementu turistické oblasti Poodří 

– Moravské Kravařsko, o.p.s., o jehož aktivitách hovoří ředitelka této společnosti 

Bc. Pavlína Ambrosch. 

„Veškerá naše činnost směřuje k posílení turismu v dané oblasti a společně s tím 

i k rozvoji podnikání v mnoha sférách, což pozitivně ovlivňuje prosperitu celého 

Poodří. Snažíme se, aby naše turistická oblast nezanikla v tak obrovské 

konkurenci, jakou představují například Dolní Vítkovice nebo ostravská zoo. 

Z ohlasů nejen z kraje, ale také z celé republiky a zahraničí je patrné, že se nám 

to daří. Příkladem je dejme tomu Balerův mlýn ve Spálově, o němž před pár lety 

věděl málokdo, dnes díky naší mravenčí práci reprezentuje kraj v těch největších 

propagačních kampaních,“ říká Pavlína Ambrosch a dodává, že potěšující,  

a hlavně přínosná je i stále se prohlubující spolupráce Destinačního 

managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., 

s jednotlivými obcemi regionu. „Těší mě, že zástupci většiny obcí oceňují význam 

naší neustálé propagace zdejších výjimečných přírodních lokalit i nevšední 

architektury, a stále více se zajímají o to, co udělat, aby svou obec a její okolí 

zviditelnili co nejvíc. Jsme rádi za nové informace i tipy na zrekonstruované  

a historicky cenné objekty či upravená místa nebo chodníčky na turistických 

stezkách i za jiná, pro turisty důležitá upozornění. A vítáme také spolupráci 

s provozovateli a majiteli objektů, kteří chtějí upoutat pozornost turistů,“ doplňuje. 

O zviditelnění zdejších lokalit se Destinační management turistické oblasti Poodří 

– Moravské Kravařsko, o.p.s., kromě jiného snaží i prostřednictvím jejich 

nominování do soutěže Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje.  

„Do prvního ročníku zaměřeného na rok 2019 jsme nominovali větrný mlýn Nové 

Dvory, rozhlednu Pohoř Odry, větrný mlýn Spálov, zámek Jeseník nad Odrou, 

Galerijní rybník Jistebník, Jarošův statek Studénka, Záchrannou stanici a Dům 

přírody Bartošovice, Heipark Tošovice, zámek Kunín a Kouzelné sklepení – 

muzeum Bílovec. Uspěl Jarošův statek, který získal stříbro v kategorii nemilejší 

zařízení pro děti místo,“ pokračuje Pavlína Ambrosch. „Do druhého ročníku 

soutěže pořádané Moravian-Silesian Tourism, destinační společností 

Moravskoslezského kraje, jsme nominovali Flascharův důl v Odrách, zámek 

Nová Horka, CHKO Poodří, Balerův větrný mlýn ve Spálově a zámek Kunín.  

Do finální nominace, v níž jsou zařazena TOP místa kraje, byly vybrány tři z námi 
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navrhovaných atraktivit – Flascharův důl a zámky Nová Horka a Kunín. Výsledky 

budou známy 28. února.“  

Pavlína Ambrosch podotýká, že Destinační management turistické oblasti Poodří 

– Moravské Kravařsko, o.p.s., nezahálí ani během koronavirové pandemie. 

„Právě naopak! Lidem, kteří během nouzového stavu nemohli navštěvovat 

muzea, zámky a jiná turisticky zajímavá místa, jsme se snažili nabídnout 

například tipy na vycházky do přírody. K zajímavým místům Poodří patří i křížové 

cesty, jimž chceme věnovat pozornost také v našem připravovaném projektu 

zaměřeném na církevní turistiku. Jde nám o to, abychom zviditelnili drobné 

 i celorepublikově významné sakrální stavby, z nichž mnohé jsou významnými 

památkami. Proto oceníme upozornění ze strany obcí například  

na zrekonstruované kapličky, z jejichž okolí je krásný výhled do kraje,nebo  

na zrenovované kostely zpřístupněné veřejnosti,“ akcentuje Pavlína Ambrosch.  

                                                 Destinační management Turistické oblasti Poodří 

www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko 

 

Sníh mizí, sněženky rozkvétají 
 

Chcete spatřit zázrak, nad jehož 
nádherou se vám bude tajit dech?  
Přívlastek „neopakovatelný“ tady použít 
nelze, protože přichází s každým jarem. 
Kam? Do CHKO (Chráněné krajinné 
oblasti) Poodří.  Jak už vyplývá z názvu, 
životodárnou tepnou této oblasti 
představuje řeka Odra, jejíž přirozeně 
meandrující tok je významným 
ekologickým prvkem moravskoslezského 

kraje. (Poodří je jedno z mála míst v České republice, zachovávající si 
takřka přirozený vodní režim. Proto zde byla roku 1991 vyhlášena CHKO 
Poodří, která se rozkládá na celkové ploše 82 km².) 
Po bílé sněhové nadílce objevíte v lužních lesích a nivách řeky od března do 
dubna fascinující koberce sněženek, a do třetice v měsíci květnu rozkvete bíle 
silně aromatický česnek medvědí. 
Našim tipem pro vás je přírodní památka Sedlnické sněženky, kde se můžete 
vydat po Questing trase v obci Sedlnice. Pokyny si můžete stáhnout na webech 
obce Sedlnice, či získat v Bartošovicích a Sedlnicích na informačním centru,  
a uprostřed lesů a luk plných bělostných kvítků si pak užít spoustu legrace při 
plnění rozmanitých úkolů. A támhle se pasou ovce, nedaleko je bývalý mlýn, šumí 
tu splav a zámek je na dosah… Tomu se říká pohlazení po duši! 

Destinační management Turistické oblasti Poodří 
www.poodri.com FB Poodří – Moravské Kravařsko 

http://www.poodri.com/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/reka-odra-evropsky-veletok-pramenici-na-morave
http://www.poodri.com/
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Starosta                                                        
                
Místostarostka                                              
                    

Hospodářsko správní úsek 
Czech POINT                

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

Klub kultury
                                                               
Technické služby
Penzion Poodří 
                                              
Čistírna odpadních vod                          

Dům s pečovatelskou službou               
Muzeum                                                        
                  
Knihovna                                                       
                  

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

Helena Richtáriková                   
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová                      
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová                               
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová                       
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.    
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík                           
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík                                
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová                      
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
Jiří Bělunek
Alena Ondračková                      
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek 
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová                        
Kamila Jasaňová                                  
                                                
Věra Dorazilová 
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz


