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1. září usednou žáci základní školy zpět do lavic.
Letecký pohled na budovy ZŠ.
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

19.07. Termín pro odevzdávání kandidátních listin pro letošní komunální volby. 

V Suchdole byly odevzdány čtyři kandidátky, z toho tři podala sdružení 

nezávislých kandidátů a jednu politická strana. Bližší údaje jsou 

uveřejněny na stránkách www.volby.cz. 

20.07. V sídle spolku se konalo jednání výboru zapsaného spolku Místní akční 

skupina Regionu Poodří. 

23.07. Starosta se zúčastnil v rodném domě Johanna Gregora Mendela 

v Hynčicích oslav 200. výročí narození tohoto významného vědce. 

25.07. Pracovní schůzka se zhotovitelem k podkladům pro kolaudaci vodovodu 

a kanalizace pro RD na Sokolovské ulici. 

27.07. S pracovníkem pojišťovny proběhla rekapitulace pojištění majetku 

a odpovědnosti městyse a návrh aktualizace. 

27.07. V souvislosti se snahou Komerční banky zahustit síť bankomatů si 

pracovníci banky prohlédli místo, kde by mohl být bankomat umístěn. 

Jedná se o prostor vpravo od vchodu do obřadní síně městyse, kde byl 

před 15 lety již bankomat několik měsíců provozován. Pokud všechna 

jednání dobře dopadnou, bude sem během podzimu umístěn bankomat 

pro výběr a vkládání peněžních prostředků. 

27.07. Konala se schůze rady městyse. 

29.07. Starosta městyse přivítal hosta z rakouského Karlstettenu Friedricha 

Neuningera, který přijel s manželkou prohlédnout si Suchdol po létech 

a vyřídit osobní pozdravy. Karlstetten je městys, s nímž byla v minulosti 

uvažována třístranná partnerská spolupráce společně s německým 

městem Herrnhut, došlo ke kontaktům na úrovni vedení obcí i na úrovni 

sportovců, kdy naši fotbalisté jeli do Karlstettenu na turnaj, a naopak 

rakouští fotbalisté si zahráli u nás. K navázání spolupráce nakonec 

nedošlo, nicméně kontakt je stále udržován. 

01.08. Zástupci městyse společně se zhotovitelem jednali v sídle SmVaKu 

v Ostravě o podmínkách kolaudace vodovodu na Sokolovské ulici, cílem 
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bylo ujasnit si vzájemné požadavky, které doposud kolaudaci bránily. 

Po dohodě o doplnění podkladů týž den městys žádost o kolaudaci 

u vodoprávního úřadu podal. 

04.08. V terénu proběhlo jednání s pracovnicemi Správy železnic a s geodety 

o rozměření pozemků u autobusové zastávky u podjezdu, aby 

do budoucna pozemek pod zastávkou a přístup k ní byly ve vlastnictví 

městyse. 

10.08. Online se konalo jednání uzavírkové komise k dopravně-inženýrským 

opatřením pro uzavírání silnice I/48 – stavby D48 úsek MÚK Bělotín – 

Rybí. 

13.08. Komunikace na Kletném se staly součástí rychlostní zkoušky Rally 

Fulnek. 

15.08. Konala se schůze rady městyse a porada členů zastupitelstva 

k aktuálním záležitostem místní samosprávy. 

 

Rada městyse informuje 
 

92. schůze RM 27.07.2022 
 

• RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse 
nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího prodloužení nájmu. 

• RM byla informována o úhradě nájmu ukrajinské rodiny ubytované v Muzeu 
MB. 

• RM souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 20.200, - Kč pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad 
Odrou, darujícím je Český kynologický svaz ZKO Suchdol nad Odrou – 
Louka. 

• RM schválila seznam investičních priorit na období 2021–2027 v rámci 
Strategického rámce Místního akčního plánu Základní škole a mateřské škole 
Suchdol nad Odrou. 

• RM schválila rozpočtové opatření R13, a to přijetí kompenzačního bonusu ve 
výši 6.404,05 Kč pro rok 2022 ke zmírnění negativních dopadů na daňové 
příjmy obcí za období 01.11.2021 – 31.01.2022 a rozpočtové opatření R14, 
uvolnění části rezervy rady ve výši 33.600, - Kč, jako finanční dary členům 
JSDH za plnění mimořádných úkolů při ochraně majetku. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu  
o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná se  



5 

o zřízení věcného břemene – zařízení distribuční soustavy na části pozemku 
parc. č. 65 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
jedná se o budoucí zřízení věcného břemene – zařízení distribuční soustavy 
na části pozemku parc. č. 546 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse 

• RM schválila prodloužení termínu předložení Studie chodníků na ulici 
Sokolovská, termín do 30.09.2022. 

• Starosta informoval RM o fixaci ceny plynu na měsíc září 2022 a o umístění 
bankomatu v městysi. 

 
93. schůze RM 15.08.2022 
 

• RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse 
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu. 

• RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Kletné. 

• RM schválila vyřazení přívěsného vozíku z majetku městyse z důvodu 
neupotřebitelnosti. 

• Starosta informoval RM o fixaci ceny plynu na měsíc září 2022, o slavnostním 
otevření nové třídy MŠ v budově ZŠ a o termínu přezkumu hospodaření 
městyse. 

 
 

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

17. září 2022, 12.00 – 15.00 hodin, parkoviště u DKT 
 

❖ Svoz 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, pneumatiky do svozu nepatří! 
 

❖ 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 15. hodině odjedou! 
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❖ Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době 
konání svozu VO a NO částečně průjezdná!  

Prosíme občany, aby k tomuto areálu přijížděli pouze  
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. 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 15. září 2022 na ÚM  
na tel. 556 770 101 a 739 738 414, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 
17. září 2022 k vám přijedou sportovci pro sběr.  
 

Iva Hrabovská, místostarostka 
 
 

Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny  
 

 
Úřední hodiny úřadu městyse   
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
Úřední hodiny stavebního úřadu 
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být přítomni 
z důvodu plnění úkolů mimo budovu.   
 
Návštěvní hodiny muzeí (na objednávku) 
Út – Pá 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00, So, Ne, svátky 13.00 – 15.00  
 
Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Bőhmové; telefon: 
605 113 310; 724 389 269 
 
Výpůjční doba knihovny: Po a Čt 14.00 – 18.00 
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Společenská kronika    

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

Jsou to:  

Timofieiev Volodymyr    Klichová Marcela 

Šubrtová Magda      Studená Marta     

Zajíčková Marie      Dorazilová Věra 

Holeňa Svatopluk      Plandorová Milena 

Janík Josef        Lošáková Drahomíra 

Grossová Helga         Jiříková Libuše 

Gorčík Jaroslav      Kubánková Eva 

Karolová Helena       Blinka Josef 

Dorušincová Dana     Kouřil Martin 

Marčišovský Štefan      Műnster Oldřich 

Polášková Danuše     Zámrská Dagmar 

Žitníková Eva     Kučera Josef 

Komarová Jiřina     Škrabák Pavel 

Přecechtěl Josef      Najmonová Vladimíra 

       

      

 

Vítání občánků 

Vážení rodiče, 

komise Sboru pro občanské záležitosti městyse Suchdolu nad Odrou Vás zve se 

svými novorozenci na slavnost Vítání občánků, která se uskuteční dne  

15.10.2022 v obřadní síni Úřadu městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám 

upřesníme v písemné pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 05.10.2022  

na Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, do emailu 

kollerova@suchdol-nad-odrou.cz (přihláška umístěna rovněž na: 

www.suchdol-nad-odrou.cz) nebo osobně na matriku (p. Kollerová).  

 

                          Iva Hrabovská, místostarostka  
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  Přihláška na slavnostní Vítání občánků Městyse Suchdol nad Odrou 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

Doručovací adresa 
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat) 

Jméno a příjmení matky: 

Kontakt (telefon, email): 

Uděluji tímto souhlas městysi Suchdol nad Odrou: dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“) 

1. se zpracováním osobních údajů mého dítěte a svých, 
městysem Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou, 
Komenského 318, IČ: 00298450 pro účely vítání občánků 
v rozsahu: 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO, 
PŘÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  

 
**ANO                                **NE 

 
1. se zveřejněním fotografií z vítání občánků v Suchdolském 

zpravodaji, se zápisem v kronice městyse Suchdol nad 
Odrou.  
 

**ANO                                **NE 
(**nehodící se škrtněte) 

 
Tento souhlas udělují na dobu trvání právní subjektivity organizace.  
Projev vůle  
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na 
základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně 
uděluji souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora 
vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek. 
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování 
nevyplývá z jiného zákonného důvodu.  
 

V Suchdole nad Odrou dne:......................   
Podpis zákonného zástupce:..................................................... 
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Spolky a zájmové aktivity 
Házená – sezóna 2021/2022 

 

 
 

 

V této sezóně bylo 13 oddílů Moravskoslezského a Olomouckého kraje rozděleny 

do 2 skupin. My jsme byli zařazeni do skupiny jih s 6 družstvy, skupina sever má 

7 družstev.  Družstvo Sokola Horky v průběhu soutěže odstoupilo. 

Výsledky: Suchdol – Dřevohostice  20 : 22   18 : 21     
        Droždín  14 : 26   19 : 25 
        Osek n.B.  29 : 19   21 : 22 
                     Senice na Hané 10 : 0     10 : 0   (kontumačně) 

Sestava: 

Škrabák Jiří (B), Bartoň Jiří, Brynecký Martin,  Dostál Josef, Ehler Jan, Jiskra 

Martin,Kalus Vojtěch,  Kutěj Radovan,Pitrun Michal, Segeťa Václav, Sikora 

Daniel, Slováček Petr, Svoboda Zbyněk, Zdráhal Jaroslav, Žitník Tomáš  

Branky celkem:  

Sikora 50, Zdráhal 31, Pitrun 23, Slováček 19, Kutěj 17, Segeťa 7, Brynecký 6, 

Kalus 6, Svoboda Z. 4, Jiskra 2, Ehler 1, Žitník 1  

Tabulka skupiny jih           Tabulka skupiny sever 

     

 

 

 

V nástavbové části soutěže jsme hráli o 9. -12.místo s oddíly skupiny sever. 

1. SK Droždín  10 10 0  0  270:171  20 1. KH Kopřivnice  12  8  1  3  329:272  17 

2. Sokol Dřevohostice 10  7  0  3  221:203  14 2. HC Hlučín  12  7  1  4  312:297  15 

3. Senice na Hané 10  5  1  4  224:207  11 3. Sokol Trnávka  12  7  0  5  337:300  14 

4. Sokol Osek n.B. 10  4  1  5   94: 227   9 4. Sokol Krmelín  12  7  0  5  305:308  14 

5. TJ Loko Suchdol 10  3  0  7  187:188   6 5. Meteor Orlová  12  6  2  4  284:289  14 

6. Sokol Horka n.M. 10  0  0 10 162:160   0 6. Házená Paskov 12  2  2  8  294:316   6 

      7. Sokol Klimkovice 12  2  0 10 274:341   4 
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Výsledky: Suchdol – Paskov 31 : 30 22 : 28 
        Klimkovice 28 : 30 20 : 30 

Branky: 

Zdráhal 26, Kalus 21, Sikora 12, Svoboda 12, Brynecký 9, Pitrun 6, Bartoň 4, 

Segeťa 4, Ehler 3, Kutěj 2, Dostál Jos. 1, Žitník 1 

Konečná tabulka 

  1. SK Droždín 

  2. KH Kopřivnice B 
  3. HC Hlučín 
  4. Sokol Dřevohostice/Žeravice 
  5. Sokol Trnávka 
  6. Senice na Hané 
  7. Sokol Osek nad Bečvou 
  8. Sokol Krmelín 
  9. Meteor Orlová 
10. Házená Paskov 
11. Sokol Klimkovice 

12. Lokomotiva Suchdol nad Odrou 

Co bylo příčinou našich výsledků a celkového umístění? 

Před soutěží pro zranění a z osobních důvodů zanechalo sportovní činnosti 7 

hráčů. V průběhu soutěže z důvodu pracovních povinností a dalších zranění jsme 
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nastupovali k zápasům s malým počtem hráčů (7x v 10-11 hráčích, a 6x v 7-9 

hráčích). Začátky zápasů jsme zvládali, síly docházely v závěrech utkání. 

 

1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou  

Tři týdny v divočině – letní skautský tábor 2022 

 

Letní tábor našeho skautského oddílu započal již v sobotu 2. července jeho 

stavbou. Kromě skautů a skautek (dětí 12-15 let) nám přijeli pomoct i rodiče 

našich členů, a tak nám šla stavba tábora krásně od ruky. O den později již stály 

všechny důležité stavby a my mohli oficiálně zahájit třítýdenní dobrodružství v 

nádherné přírodě v malebném údolí řeky Odry.  

První týden tábora byl lehce deštivý, ale to nám vůbec nevadilo. Plány tohoto 

týdne byly jasné, dostavět tábor a zapracovat na tábornických dovednostech. Již 

v pondělí jsme zahájili velkou táborovou hru – Tajná skautská detektivní kancelář, 

která řeší neobvyklé případy. První případ nesl krycí název: Dědek strunáč. 

“Znovu otevřený” případ dal nahlédnout pod pokličku tajemného příběhu, o 

kterém se mluví jen šeptem. Dvanáctičlenná táborová osádka byla rozdělena na 

tři skautské družiny – dvě chlapecké a jedna dívčí, které někdy společně a jindy 

zvlášť plnili úkoly, jež je čekaly.  

Úkoly byly nelehké, přesto si skauti a skautky dokázali poradit a zvládli i denní 

výsadky do neznáma, které se pro některé proměnily v noční dobrodružství. 

Během prvního týdne se o sebe skauti a skautky museli postarat se vším všudy. 

Postupně se tak střídají ve službách v kuchyni (žádný stálý kuchař nebyl 

přítomen), chystali dřevo a vozili vodu z nedaleké studánky.  

O týden později se připojil zbytek oddílu, a to především vlčata a světlušky (děti 

7-11 let). Příjezdem dalších účastníků započal nový detektivní případ, tentokrát 

o záhadném německém vojáku, který v okolí páchá nepravosti a je třeba jej 

zadržet, což se nakonec taky povedlo. Během druhého týdne čekal na skauty a 

skautky třídenní puťák. Vyrazili jsme v úterý odpoledne směr vlakové nádraží 

Heřmánky, a dále vlakem do Budišova nad Budišovkou. Další část cesty jsme 

absolvovali po svých směr sopky u Guntramovic, kde strávíme první noc. Druhý 

den padlo rozhodnutí, že přespíme na zřícenině hradu. Po krátkém hlasování 

zvítězila zřícenina hradu Kružberk (pro nezasvěcené: po tomto hradu zůstalo tak 

málo, že si jej možná ani nevšimnete, snad jen cedule napoví). A tak jsme se 

vypravili do údolí řeky Moravice. Teplota vody řeky Moravice, nedaleko hráze 

vodní nádrže, dosahovala velmi bolestivých teplot, přesto se našlo pár 

odvážlivců, kteří kromě umytí nezbytných části těla svlažili i svého ducha. Cestou 

do kopce ke zřícenině hradu jsme se opět zahřáli a na samém vrcholu, kde dříve 
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stávala chata, uvařili večeři. A ten výhled! Pole louky, lesy a klid překrásného 

údolí. Třetí den našeho putování měl jen jediný cíl, dojít do tábora. Celá naše 

třídenní trasa měla krásných 45 kilometrů. Bez zranění a bez ztrát jsme se vrátili 

do tábora, kde nás čekal vydatný oběd. Mezitím světlušky a vlčata postoupili v 

případu, při hledání německého vojáka, čímž dopomohli k jeho dopadení.  

Poslední týden přinesl nový případ pro skautské detektivy, a to záhadné zmizení 

jednoho z hlavních vyšetřovatelů, který se vydal vyřešit mystický případ Křížku. 

Bohužel i přes veškerou snahu se případ nepodařilo vyřešit, a tak nezbývalo nic 

jiného než jej prozatím odložit.  

Co jsme si z tábora odvezli? Hromadu zážitků, zkušeností, nové kamarády a 

někdo tvrdí, že i svaly. Skautský tábor, to je především práce, která posiluje tělo 

i ducha. Tři týdny utekly jako voda a domů se vracíme unavení, ale šťastní, že 

jsme všechno zvládli. 

Velké díky patří rodičům našich členů a kamarádům, kteří se podíleli na 

přípravách, na stavbě nebo programu tábora. Jsme rádi, že máme takovou oporu 

a že nám pomáhají k našemu společnému cíli. A kolik že nás celkem bylo? Se 

vším všudy 41 táborníků.  

Jan Schovánek, vedoucí oddílu  
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Western klub 
 

Tábor – indiánské léto 
Příměstský tábor Indiánské léto na Malé skále pořádal 
Western klub z.s. od 18.- 22.července. I přes vysoké letní 
teploty se děti sluníčka nezalekly, samozřejmě dostatek bylo 
vodních radovánek v podobě balonků plněných vodou a 
vodních her. Děti si každý den doplňovaly indiánský oděv. 

Nejprve dostaly trička, která si samy vyšperkovaly indiánským motivem a 
korálkami. Další dny čelenku, náramky, amulety, náušnice. Přišel za námi 
Zdeněk Skotnica, který se s dětmi podělil o znalosti z kynologie i se svým pejskem 
a znalostmi lesa formou her a zábavy. 
Děti byly nejvíce nadšené z vyjížděk na koních, kterou nám zajistila paní Jarka 
Ehlerová na svém ranči. Ve středu jsme si udělali vycházku na rozhlednu Pohoř 
- Olšová, kde na nás s koňmi čekala paní Jana Slačíková a cestou zpět na skálu 
se děti střídali po úsecích v jízdě volnou přírodou. Navštívil nás mistr republiky 
Dušan Dvořák - MacGyver a předvedl nám práci s bičem, nožem a lasem. 
Nejvíce děti bavilo hrát si na divoké koně, když je Dušan chytal do lasa. Velký 
výlet jsme si udělali do suchdolských muzeí. Vojenského a muzeum Ponny 
expresu, kde nám průvodce udělal prezentaci i s výkladem.  
I s plnými bříšky výborného obědového menu od našich drahých kuchtiček Jiřinky 
 a Zdeničky, si děti během 5 dnů užily spoustu her, zábavy a legrace. Malé oděrky 
a štípance nám ošetřila Liduška Tošovská. Za báječný týden všem MOC 
děkujeme a s přáním krásného léta Blanka s Ivou 
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Tábor Tenkrát na Západě 
Rok uplynul jak voda a my se sešli v hojném počtu na příměstském táboře 

Tenkrát na Západě, který probíhal v termínu 1.8.2022 – 5.8.2022. Celý týden 

jsme se scházeli v Areálu Malá skála. Každý den byl plně nabitý programem.  

V pondělí proběhly seznamovací hry, výroba vlajek a další hry. Nejen na Západě 

je potřeba přežít ve zdraví. Proto jsme v úterý hráli hry první pomoci a také se 

vozili v koňském sedle. Středa byla pro děti velkým zpestřením. Do tábora za 

námi přijela Policie ČR, a to složky kriminalistické techniky a psovodi. V 

podvečerních hodinách jsme si sedli k táboráku, opekli buřty a zazpívali si při 

kytarách a mandolíně. S dětmi jsme na táboře spali a v noci vyrazili na noční 

stezku. Ve čtvrtek nás nohy zavedly na společný výlet – Stříbrné jezírko. Zpáteční 

cesta z jezírka se dětem zpestřila jízdou na koňském hřbetě. Pátek byl pro nás 

závěrečný den. Navštívila nás Policie ČR, z oddělení prevence a zásahové 

jednotky. NA závěr se děti svezly bryčkou. Vyhodnotili jsme celý týden, rozdaly 

dětem dárečky, které si za celý týden zasloužily.  

Chtěla bych poděkovat dětem, za společný týden a věřím, že se jim celý týden 

líbil. Rodičům děkuji za jejich důvěru. Velké díky patří dalším vedoucím: Kači 

Levové, Lidušce Tošovské ml., Dádě Kabeláčové a Káji Slováčkové. Kuchařkám: 

Jiřince Jaroňové, Zdence Lacinové a Vlastičce Šatánkové za starost o hladové 

krky. Lidce Tošovské za zdravotnickou péči, Leoškovi Horkovi, Janči Slačíkové 

a Pepíčkovi Havrlantovi za program s koňmi. Scotymu za program na výlet, Věrce 

Lichorobiecové za program Policie ČR.  

                                     Za WK Tereza Kabeláčová 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Různé 

Informace praktické lékařky 

Vážení pacienti,  

rádi bychom Vám představili novou komunikaci mezi naší ordinací a pacienty, 

slouží k předpisu léků, objednání prevence či jiné kontroly, k zajištění termínu 

závodní prohlídky, požadavky na výpisy ze zdravotní dokumentace  

a jiné.  

Nově využíváme systém virtuální sestry Emmy (www.sestraemmy.cz). 

Pro přímé přihlášení do naší ordinace můžete zvolit přístup 

přes www.sestraemmy.cz/simickova 

Předem děkuji za využití nového systému a čas, který ušetříme telefonickou 

konzultací můžeme věnovat Vám, pacientům.  

 

S úctou a přáním pevného zdraví 

 

MUDr. Žaneta Šimíčková 

 

 

 

Od roku 822 je to psané, na Moravě žijí Moravané 
 

Takovýto slogan se mi dostal do rukou a téměř vyráží dech. V letošním roce 

bychom totiž měli slavit významné výročí, které však naopak bylo téměř 

opomenuto.  Uplynulo 1200 let od první zmínky o Moravanech, což je výročí, na 

které bychom mohli být hrdí. Pro srovnání, jméno Čechů se objevuje v tomto 

tvaru o sto let později poprvé v I. staroslověnské legendě, tedy v 10. století. “ Do 

té doby bylo obyvatelstvo české kotliny známo pouze pod názvy „Bohmemani“ 

podle země, kterou dříve obýval keltský kmen Bójů. 

Ale vraťme se k Moravanům a k pramenu, kde se po první tento název objevil. 

První zmínka se vyskytuje ve tvaru Marvanorum v Letopisech království Franků-

kronice z let 741-829 latinsky psané o událostech ve Franské říši. Tam je mimo 

jiné popisován sněm, který do Frankfurtu svolal císař Ludvík, dědic říše Karla 

Velikého.  „Po skončení podzimního lovu se císař vydal přes Rýn, aby přezimoval 

v místě, které se nazývá Frankfurt. A tam shromáždil obecný sněm a postaral se, 

aby s velmoži, které k tomu rozkázal povolat, důstojně projednali vše nutné, co 

se týká prospěchu všech východních částí království. Na tom sněmu vyslechl 

http://www.sestraemmy.cz/
http://www.sestraemmy.cz/simickova
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vyslance všech východních Slovanů, to jest Obodritů, Srbů, Veletů, Bohmemanů 

(Čechů), Moravanů, Praedenecentů a v Panonii sídlících Avarů, kteří byli k němu 

posláni s dary,“ píše se v kronice. 

Už před r. 822 se formovala na východ od Franské říše mocenská centra, z nichž 

nejvýraznější byla Morava. Někdy po roce 817 navázali Moravané styky 

 s Franskou říší. V době frankfurtského sněmu již byli poplatní císaři. Zároveň se 

postupně formovala mojmírovská říše západních Slovanů. Po "pokřtění všech 

Moravanů" (831) se začíná mluvit o zrodu takzvané Velkomoravské říše dobytím 

západního Slovenska a vyhnáním tamějšího knížete Pribiny z Nitry r. 832.  

Je to hezké výročí Moravy, která od stavu Markrabství, což byl jen krok 

k samostatnému království a následného zemského zřízení, byla postupně 

okleštěna od všech titulů a výsad, upadla postupně do bezvýznamnosti pouhého 

zeměpisného termínu. 

Připomenu si Moravu vždy alespoň cestou do Mankovic, když u Samoty přejíždím 

hraniční potok a ocitnu se rázem ve Slezsku. Chybí zde oznámení, že přejíždíme 

zemskou hranici.                                                   

Daniel Říčan 
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Oderská mlýnice 2022 Lesy ČR 
 
Turistická oblast Poodří nabízí ideální podmínky pro rodinnou cykloturistiku, je 
vyhledávána milovníky přírody a je vhodným místem aktivní dovolené pro rodiny 
s dětmi, seniory i zdatné cyklisty milující adrenalin. 
 
(Milovníci přírody na kolech mohou díky husté síti cyklostezek a cyklotras 
projet křížem krážem Chráněnou krajinnou oblast Poodří, která v každém 
ročním období nabízí pestrou paletu flóry i fauny. Relaxovat můžete 
v meandrech řeky Odry s bohatými koberci sněženek na jaře, v létě si 
odpočinout v romantických zákoutích a na podzim sledovat výlovy 
rybníků.) Možno vypustit. 
 
Vrcholem cyklistické sezóny v Poodří je závod horských kol Oderská Mlýnice  
a jak říká klasik "Kdo nevyjel Mlýnici, jako by ani nebyl českým bikerem“. 
Motivační slogany na kopci Mlýnice jsou již legendární. 
Přijeďte i vy zažít neopakovatelnou fanouškovskou atmosféru, která je moravsko-
slezskou obdobou fandění na Tour de France! 
 
V sobotu 24. září 2022 se ve Spálově – Klokočůvku na tzv. Spálovském mlýně 
„rozjede“ již 22. ročník veřejného závodu horských kol Oderská Mlýnice Lesy ČR. 
Závod je určen pro závodníky všech věkových a výkonnostních kategorií z celé 
České republiky i blízkého zahraničí. 
Závod je zařazen do celostátního seriálu Kolo pro život, který se od své premiéry 

v roce 2000 stal největším a nejpopulárnějším amatérským seriálem bikerů v ČR.   

Unikátní zázemí dětského tábora Spálovský mlýn ve Spálově - Klokočůvku 
nabídne všem účastníkům akce ubytování a mimo sportovních zážitků také 
celodenní  nabitý doprovodný program a soutěže na stáncích partnerů, zábavnou 
výuku jízdy na kole v Bike Academy nebo  rozsáhlou dětskou zónu se soutěžemi 
a zábavou.  

Turistická oblast Poodří, z.s. 

www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko 
www.kolopro.cz 
www.spalovskymlyn  FB Oderská Mlýnice  www.2k.cz 

 

 

http://r.i0.cz/?url=https%3A%2F%2Fwww.kolopro.cz%2Fzavody%2Fdetail%2F463&s=pramon&v=1&t=Ezvyx-rL&e=click
https://www.kolopro.cz/kolo-pro-zivot/obecne-informace/doprovodny-program/bike-academy/
https://www.kolopro.cz/kolo-pro-zivot/obecne-informace/sluzby-pro-ucastniky/zazemi-pro-deti/
http://www.poodri.com/
http://www.kolopro.cz/
http://www.spalovskymlyn/
http://www.2k.cz/


23 

 

 

 

 

 
 

Inzerce 
Milé ženy, 

zvu vás ke společnému 

cvičení v kruhu fajn žen 

Max počet cvičících je 12. Cvičíme v ZŠ každý čtvrtek (případně středu – 

ještě jednám se ZŠ). 

Mým záměrem je propojit vědomé vnímání pohybu, uvolnění kloubů, svalů, 

nervové soustavy a otevření energetického systému těla za podpory 

společné ženské energie. Cvičíme vleže se zavřenýma očima, já provázím 

slovem. Cvičení zvládneme všichni, neboť každá máme své tempo, své 

potřeby a svá omezení pohybu. 

Předplatné je na období 9-12/2022 a další 1-5/2023 s možností poslat za 

sebe náhradu, pokud vám to nevyjde dorazit. Hodnota jedné hodiny je 

125Kč včetně nájmu místnosti. Těšíme se na vás, v případě zájmu mne 

pro více informací prosím kontaktujte na tel. 734 153 457. 

Maru Hurtová  
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556 770 102

556 770 103

556 770 101

556 770 108

556 770 109

556 770 105

556 770 106

556 770 107

556 770 104

556 736 317
724 389 270
737 864 644
731 467 643

702 020 302

733 335 331
605 113 310
724 389 269

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                                                       
                  

Kontaktní informace
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