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7. října 2022 v 16.00h
v domě kultury

Setkání seniorů



3 

Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

16.08. Konala se závěrečná kontrolní prohlídka prodloužení inženýrských sítí 

– vodovodu a splaškové kanalizace – na ulici Čsl. armády. 

17.08. Pracovnice Krajského úřadi MSK provedly na úřadě městyse dílčí 

přezkum hospodaření městyse za první pololetí roku 2022. 

18.08. Konala se závěrečná kontrolní prohlídka inženýrských sítí – vodovodu, 

splaškové a dešťové kanalizace – na ulici Sokolovské v nové lokalitě 

pro výstavbu RD.  

19.08. Suchdol se stal opět křižovatkou Pony Expressu. 

22.08. Proběhlo jednání se zhotovitelem v rámci reklamace závad v záruční 

době na rekonstrukci budovy úřadu městyse. 

23.08. Se zástupcem TJ Lokomotiva proběhlo jednání k rekonstrukci 

házenkářského hřiště s cílem připravit žádost o dotaci z Národní 

sportovní agentury na tuto akci. 

27.08. Na Sokoláku se konal tradiční Den městyse za hojné účasti návštěvníků, 

kteří dorazili i přes velkou konkurenci akcí v okolních obcích. 

28.08. V podvečerních hodinách se nad Suchdolem vyskytnul přívalový déšť, 

během něhož napršelo za 45 minut 50 mm srážek a během 

následujících asi tří hodin dalších 23 mm. Poprvé od r. 1997 byl 

na přehradě vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity a poprvé 

od vybudování přeložky potoka před více než 20 lety, kdy byly vody 

z bezpečnostního přepadu odvedeny mimo zastavěné území Suchdolu, 

došlo v dolní části městyse k vylití potoka z koryta. 

29.08. Konalo se slavnostní otevření 5. třídy mateřské školy – Soviček, které 

se nachází v přízemí historické budovy ZŠ a počínaje 1. zářím slouží 

předškolákům. Vedení městyse ve spolupráci se školu tak reagovalo 

na demografický vývoj v posledních letech, protože stávající kapacita 

MŠ by již letos nestačila pokrýt nárůst počtu dětí. 
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31.08. Konala se první schůzka okrskových volebních komisí k nadcházejícím 

komunálním volbám. 

01.09. V domě kultury se konalo slavnostní zahájení nového školního roku 

a přivítání žáčků prvních tříd, které budou letos dvě. 

05.09. V rámci řízení o odstranění závad v záruční době na rekonstruované 

budově úřadu městyse se konala další schůzka se zhotovitelem. 

10.09. V areálu Malá skála se konal letošní ročník gulášfestu, pořádaný 

Western klubem. Přes úvahy, zda akci neodvolat kvůli mizerné 

předpovědi počasí, se nakonec gulášfest konal a areál navštívilo několik 

set návštěvníků. Příchozí nakonec neodradily ani dvě odpolední prudké 

přeháňky. 

10.09. hasiči opět zasahovali u podjezdu a ve vytopených nemovitostech 

po krátkém přívalovém dešti v odpoledních hodinách. 

11.09. V nedělním odpoledni počasí vyzkoušelo trpělivost našich obyvatel další 

dávkou prudkého přívalového deště. Věřme, že tato série byla náhoda 

a nikoli standard, který nás do budoucna čeká. 

12.09. Konala se schůze finančního výboru zastupitelstva městyse 

před posledním zasedáním zastupitelstva v tomto volebním období. 

12.09. Proběhlo jednání rady městyse. 

13.09. Proběhla schůzka zástupců městyse, stavební firmy a vlastníků 

sousedního pozemku k nalezení řešení úpravy dešťové kanalizace 

nad parkem osvobození pod křižovatkou ulic malá strana a Čsl. armády. 

13.09. v kulturním domě v Mankovicích se konalo Ústní jednání – navazující 

správní řízení – povolení hornické činnosti podle plánu otvírky. Jedná se 

o pokračování těžby ve štěrkovně Mankovice směrem k Odře. 

14.09. Pracovní schůzka s projektantem chodníků okolo Romotopu a NC-Line 

na Rybníky, cílem schůzky bylo najít vyhovující řešení možné 

komplikace s telekomunikační sítí. Byl dohodnut další postup 

ve spolupráci s projektantem a správcem sítě. 
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Rada městyse informuje 
 

94. schůze RM 29.08.2022 
 

• RM schválila pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve 
třídách mateřské školy vždy o jedno dítě, z původního počtu 24 dětí na 25 
dětí ve třídě. 

• RM schválila realizaci obslužného chodníku a sociálního zázemí v areálu 
ČOV. 

• RM schválila umístění bankomatu Komerční banky v budově úřadu městyse 
v místnosti u vchodu do obřadní síně (původní sběrné místo na drobný 
elektroodpad). 

• RM schválila směrnici o poskytování cestovních náhrad. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se Správou silnic MSK, předmětem 
smlouvy je zimní údržba chodníků na mostech v zimním období 2022/2023, 
které jsou součástí chodníků (most u NC-LINE, Pametu a přes dálnici) a jsou 
v majetku objednatele. 

• RM schválila podporu zařazení objektu katolické fary do Programu záchrany 
architektonického dědictví MK ČR v roce 2023. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a s. 
Děčín, předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy na části pozemku 
parc.č. 176/6 v k.ú. Kletné v majetku městyse. 

 
 
95. schůze RM 12.09.2022 
 

• RM schválila přijetí účelové neinvestiční dotace na komunální volby a dále 
rozpočtové opatření, kterým zapojila přijaté prostředky do rozpočtu městyse 
na straně příjmů a výdajů. 

• RM prodloužila automaticky nájmy na dobu určitou v bytech městyse 
nájemníkům, kteří plní řádně závazky plynoucí z nájemních smluv. 

• RM odsouhlasila konkrétní znění smlouvy s Komerční bankou o umístění 
bankomatu v budově úřadu městyse. 

• RM projednala požadavek společnosti ARPEX na změnu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu pro společnost 
ČEZ. Oproti původně schválené smlouvě z února 2022 bylyo zjištěno, že 
příslušný kabel se nachází jinde, než je zakreslen, proto dojde ke změně 
napojovacího místa a tím i délky vedení a výše úhrady za zřízení věcného 
břemene. Jedná se o napojení části nových RD na Záhumení ulici nedaleko 
hřbitova. 

• RM neschválila záměry prodeje pozemků z majetku městyse žadatelům. 
V jednom případě se jednalo o požadavek odkoupení pozemku pro stavbu 
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chaty na louce za hrází přehrady, kde by další chaty narušily stávající ráz 
rekreační lokality, a dále pozemků na Sokolovské ulici pro stavbu RD, kde se 
rada shodla, že po první vlně prodejů je potřeba v zastupitelstvu aktualizovat 
podmínky prodeje a konstatovala, že by 4 dny před koncem mandátu 
stávajících zastupitelů o této věci mělo rozhodovat až nově zvolené 
zastupitelstvo. 

• RM v souladu s dříve uzavřenou smlouvou schválila převod inženýrských sítí 
na ul. Čsl. armády (vodovod a splašková kanalizace) do majetku městyse. 

• RM schválila na základě víceprací a méněprací dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na stavbě sběrného dvora, Vícepráce se týkaly zemních prací – 
výměny měkkého podloží za únosné z betonového recyklátu, méněpráce 
nátěru zdi fasádní barvou. 

• RM projednala a schválila způsob opravy a její realizaci zábrany u odstavné 
plochy za domem kultury s ohledem na zvětrání původní opěrné zdi. 

• RM schválila uzavření smlouvy se správou silnic o zvláštním užívání 
komunikace v souvislosti s opravou nefunkční dešťové kanalizace 
na Sokolovské ulici před č.p. 154 a 155. K opravě by mělo dojít do konce 
října. 

• RM schválila provedení terénních úprav v okolí ČOV a sběrného dvora, 
související s úpravou nefunkčního příkopu a přípravou pro nový chodník 
a dále přípravné práce pro budoucí napojení areálu na přívod pitné vody. 

• RM schválila vnitřní směrnici k provedení inventarizace za r. 2022. 
 
 

Poděkování 
 
Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil obrovské díky všem, kteří nasadili své síly 
v boji s následky přívalových dešťů v posledním období, především v neděli  
28. srpna. 
Speciální poděkování patří našim hasičům za práci, kterou odvedli v zaplaveném 
podjezdu pod železnicí, kde pročistili vpusti, nacházející se v té době více než 
metr pod vodou, a provizorně opravili čerpadlo poté, co došlo k výpadku. Dále 
pomáhali v několika domech řešit zaplavené sklepy. 
Další speciální poděkování patří, firmě STAVO, která neprodleně poskytla 
traktorbagr, a jmenovitě Lukáši Rekovi, který byl se strojem k dispozici jak vedení 
městyse, tak hasičům. 
Ještě jednou velké díky za skvěle odvedenou práci, je mi ctí spolupracovat s tak 
obětavými lidmi. 

Richard Ehler, starosta 
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Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny  
 

 
Úřední hodiny úřadu městyse   
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
Úřední hodiny stavebního úřadu 
Po, 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 

 
Pouze pro občany připojené ke splaškové kanalizaci  
 
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01 

Upozornění na hlášení stavu vodoměru 
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru 
k 30. 09. 2022 z důvodu fakturace stočného za 3. čtvrtletí 2022. 
   
Hlášení můžete provést těmito způsoby: 
- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz)  
  pomocí vyplňovacího formuláře „Stav vodoměru“, 
-  telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana), 
-  osobně v pokladně městyse. 
 

Stav vodoměru nahlaste do 04. 10. 2022. 
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude  
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.           

Jana Poštová 

http://www.suchdol-nad-odrou.cz/
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Společenská kronika    

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

Jsou to:  

Vochalová Božena    Karolová Jana 

Najmonová Emilie     Dorazil Antonín     

Kouřilová Naděžda     Mládenková Ludmila 

Svoboda Bohuslav     Ulrichová Ludmila 

Kašpárková Jiřina       Valíková Jarmila 

Gross Štefan         Odstrčilíková Dagmar 

Reková Dobromila     Himmerová Zdenka 

Slováková Ludmila      Kozák Pavel 

Szilvová Eva      Vašíček Milan 

Bergerová Eva       Doubková Libuše 

Martinec Štefan       Šnejdrla Jaroslav 

Trúchlá Mária     Jašek Miroslav 

Steinitzová Eliška     Svobodová Ludmila 

Holeňová Miloslava    Hrabicová Vlasta 

Chorinová Ivanka     Kukol Vítězslav 

Kačalová Drahomíra    Vančurová Marie 

Jezerská Věra     Mikundová Jitka 

Gavlas Václav     VelechovskýJaromír 

      Březinová Ludmila 

     

  

      

Dne 17. září 2022 jsme vzpomněli 9. smutné výročí úmrtí  

  paní Vlasty Strouhalové,  

maminky, babičky a prababičky. 

Stále vzpomínají dcery Vlasta a Jindra s rodinami. 
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„Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.“ 

 
Dne 5. září 2022 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí 
našeho milovaného  
 
tatínka, dědečka a pradědečka 
   pana Josefa Pohanky  
 
S láskou a úctou vzpomínají dcery a synové 
s rodinami. 
 

 

 

 
Dne 10. 10. 2022 si připomeneme 1. výročí úmrtí 
milovaného manžela, tatínka   
 

               pana Jaromíra Závorky. 
 
Navždy zůstaneš v našich srdcích. Manželka s dcerami  
a celá rodina.  
 

 

  

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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Z činnosti naší školy a školky 
Otevření nového oddělení Soviček 

V pondělí 29.8.2022 proběhlo slavnostní otevření nového oddělení MŠ v budově 

základní školy.  

Přípitkem jsme slavnostně odstartovali provoz nového oddělení Soviček a 

poděkovali tak zřizovateli obce Suchdol nad Odrou a lidem, kteří se podíleli na 

její realizaci a tvorbě. Poté následovala prohlídka prostor veřejnosti, které 

děkujeme za velkou účast a pozitivní ohlasy. Vám, kteří jste neměli možnost si 

nové prostory prohlédnou, 

nabízíme několik fotek.  

 

Bc. Dominika Jarošová  

a Bc. Markéta Bártová 

 

 
Pasování předškoláků 

V nové třídě Soviček, pod vedením paní učitelky Bc. Dominiky Jarošové a Bc. 

Markéty Bártové, proběhlo slavnostní pasování "Předškoláčků". Všem dětem 

gratulujeme k jejich nové funkci a 

přejeme jim, ať jejich roční cesta 

předškolním vzděláváním je plná 

radosti z nového poznávání a také 

smíchu a prožitků, na které budou 

rády vzpomínat.  

Paní učitelky Bc. Dominika 

Jarošová a Bc. Markéta Bártová 
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Den městyse – 27. 08. 2022 

V tento den se naše škola prezentovala na Dni městyse v Suchdole nad Odrou. 

Tentokrát jsme si připravili malování na kamínky a pro větší děti jsme měli 

připravené deskové hry a hlavolamy. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit této 

akce, setkat se v tento čas s dětmi i rodiči a vystavit fotky z celoročního dění naší 

školy. Byla to krásná akce. 

Lenka Martinková, Pavel Vala, Josef Pustka, Ivana Kuczová, Ivana Tymráková 
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Spolky a zájmové aktivity 
 

Western klub 

POST OFFICE PONY EXPRES SUCHDOL NAD ODROU 

– KLETNÉ  

Cílem 38. jízdy PONY EXPRESS - ze směru Holandsko - 

Německé hranice bylo Slovensko - Bratislava a Seňa - 

Polsko. Předávka koňské pošty na poštovním uzlu Post 

Office č. 21 Kletné Suchdol nad Odrou úspěšně proběhla v 

pátek 19.8.2022 mezi 18:00 - 18:30 hodinou. Poštu dovezli jezdci Pony Expressu 

ze Západní moravské větve - Josef Havrlant a Věrka Lichoroběcová. Postmasteři 

Zdenka Bergerová, Jarka Ehlerová a Terka Kabeláčová poštu převzali, 

orazítkovali a roztřídili, pečlivě zabalili kvůli případnému dešti, vložili do Mochilly 

a předali jezdcům Martě Matulové a Janu Valchářovi, kteří vezli poštu dál směrem 

na Polsko a Miloši Lacinovi, Radku Koláčkovi a Greenhornu Monice 

Rybníkářové, kteří vezli poštu dál směrem na Slovensko.  

38. jízda proběhla úspěšně ve zdraví koní i jezdců.  
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5. ROČNÍK GULÁŠFESTU V AREÁLU MALÁ 

SKÁLA – KLETNÉ 

Je sobota 10.9.2022 ráno, v areálu na Malé skále, 
připraveném na velkou návštěvnickou akci, se 
scházejí soutěžní týmy Gulášfestu, aby postavily 
své stánky, nažhavily kotlíky a začaly připravovat 
své soutěžní guláše. V Saloonu se chystají 
podklady pro soutěž a vybavení pro návštěvníky, 
aby mohli od soutěžních týmů dostat degustační 
porce a posléze dát svůj hlas TOP guláši. Do 
soutěže dnes vstupuje celkem 7 týmů s 10-ti druhy 
guláše. Vstupenky do areálu jsou slosovatelné, 

vstup do areálu je možný pouze po zaplacení vstupného, každý po zaplacení 
vstupného dostává identifikační pásku a vybavení pro degustaci vzorků guláše. 
V 8 hodin začíná rozdílení, jednotlivé týmy dostávají pokyny pro soutěž a cedulky 
s názvy týmu. V 8.15 startuje vaření gulášů. Za chvíli se v areálu kouří ze všech 
komínků, panuje dobrá nálada. Chystá se nazvučení pódia pro kapely, dnes 
budou vystupovat 4 hudební skupiny – Fčil a Tu, Lepenec, Zajatci (změna za 
kapelu Druhá náhoda z důvodu nemoci kapelníka) a Do Pohody. Kolem 10. 
hodiny začínají přicházet první návštěvníci a k zahájení akce se chystá 
moderátorka Blanka. Hudební program zahajuje skupina Fčil a Tu. Po jejím 
vystoupení proběhly na ploše před malým podiem oblíbené divácké soutěže – 
hod kloboukem na věšák a hod kuchyňským vybavením do kotlíku. V 11.45 hodin 
dorazila na Saloon v kuchařských čepičkách odborná porota Gulášfestu. Ve 
12.45 podle programu končí příprava gulášů a začíná hodnocení odbornou 
porotou. Areál je v této době již zcela zaplněn spokojenými návštěvníky, guláše 
voní ze všech stran, tentokrát po loňských zkušenostech snad vyjde na všechny. 
Návštěvníci již také obcházejí soutěžní týmy, dostávají do misek degustační 
porce a vybírají Top guláš. Na pódium nastupuje skupina Lepenec. V 15.00 je 
ukončeno hlasování návštěvníků o Top guláš a v 15.30 hodin jsou výsledky 
hodnocení odborné poroty a návštěvníků uzavřeny. Nakonec za velkého aplausu 
diváků proběhlo pod taktovkou moderátora Blanky vyhlášení vítězných týmů.  
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První kategorie-hodnocení ODBORNOU POROTOU za NEJLEPŠÍ GULÁŠ: 
1. místo Valaši, 2. místo PePaNi, 3. místo Mitašky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhá kategorie-hodnocení ODBORNOU POROTOU  
za ORIGINÁLNÍ STÁNEK: 
1. místo Mc Myslivec, 2. místo Zlaťáci, 3. místo Valaši 
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Třetí kategorie-hodnocení NÁVŠTĚVNÍKŮ za TOP GULÁŠ:  
1. místo Valaši, 2. místo Mitašky, 3. místo PePaNi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratulujeme týmu Valaši, kteří obhájili titul z roku 2021 a na Hubertu 15. 10. 
2022 budou dekorováni metálem Mistr Guláše. 
 
Po vyhodnocení soutěže Gulášfestu proběhlo pro návštěvníky losování čísel 
vstupenek o 20 hodnotných cen. 
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Dále nastupuje na podium skupina Zajatci, v areálu je stále plno návštěvníků, 
i když nás nakonec přece jen pokropil obávaný déšť, guláše je stále dost  
a k tomu dobré pivečko, přátelská atmosféra, no, co by si víc člověk na sobotní 
odpoledne mohl přát. V 18 hodin končí i ochutnávka piva Koníček, následuje 
losování o soudek piva od pivovaru Koníček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Večer nás ještě čeká poslední vystupující skupina Do Pohody, a protože večer 
návštěvníků přece jen ubylo, stěhuje se vystoupení kapely z     malého podia na 
Saloon. Název Do Pohody nezklamal, tančilo a zpívalo se ve skvělé náladě až 
do půlnoci. No, co dodat, to byl konec zase jedné vydařené akce Western klubu, 
usuzujeme tak ze spousty nadšených ohlasů návštěvníků i soutěžících. Takže 
jako vždy za celý tým a všechny přátele Western klubu, kteří nám pomáhali, 
děkujeme všem návštěvníkům za to, že přišli a vytvořili tak skvělou atmosféru 5. 
ročníku Gulášfestu v Suchdolu nad Odrou. A nezapomeňte, že krásnou 
atmosféru Gulášfestu si můžete ještě znovu vychutnat ve fotkách na stránce WK 
na facebooku, nebo ve fotogalerii Western klubu na stránce 
http://westernklub.rajce.idnes.cz/. 

                                                                            Za Western klub Lidka  
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POZVÁNKA WESTERN KLUBU  

 

 

 

Klub seniorů 
 

Klub seniorů Městyse Suchdol nad Odrou informuje o účasti seniorů na 

Bíloveckém seniorském víceboji o putovní pohár starosty města Bílovec dne 

13.9.2022. Tento seniorský víceboj byl organizován v rámci programu 

Moravskoslezského kraje na podporu zdravého stárnutí. V sedmi disciplinách 

(hod míčem na basketbalový koš, šípky, floorball, cornhole, hod míčkem na cíl, 

bolaball, hod kroužky na kužely) se zúčastnilo 110 seniorů z celého kraje. 

Ze Suchdola nad Odrou se zúčastnilo 20 seniorů: Vratislav a Jaroslava Hradilovi, 

Zdenek a Jaroslava Melicharovi, Josef a Vlasta Kukolovi, Stanislav a Ludmila 

Kutějovi, Hrušková Věra, Minařová Františka, Pleváková Naděžda, Holčáková 

Miluše, Škrabáková Marie, Mrlinová Marcela, Vala Josef, Volek Josef, Bašný 

Richard, Kramoliš Radek, Dubový Ladislav, Fišer Rudolf. 
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Výše jmenovaní se několikrát sešli na přípravném tréninku, jejich snaha a píle 

byla zúročena. Odvezli jsme si 10 medaili: 3 první místa, 4 druhá místa a 3 třetí 

místa. Radost a nadšení byla viděna na všech tvářích. Domů jsme dorazili za 

slunného počasí.  Už nyní se těšíme na příští rok.  

Za klub seniorů Městyse Suchdol nad Odrou 

Ing. Naděžda Pleváková 
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Tenisový turnaj mužů o pohár starosty dne 3.9.2022 
Stalo se tradicí, že se první sobotu v září, konal již 17. Ročník tenisového turnaje mužů o 

pohár starosty. Tento rok to bylo 3.9.2022 a byl krásný sobotní slunečný den. Turnaje se 

zúčastnilo šest dvojic a proběhl na našich venkovních antukových kurtech. Hrálo se 

systémem ,,každý s každým“, kdy nejlepší dvojice se stala vítězem. 

Pořadí   17. ročníku tenisového turnaje mužů:  

1. Daniel Mück – Pavel Kovařčík 

2. Slávek Zapletal – Pavel Matušů 

3. Zbyněk Svoboda – Richard Gazdoš 

4. Petr Ekkert – Marcel Raždík 

5. Martin Rulíšek – Ivo Samiec 

6. Radek Mladý – Jiří Bělunek 

Děkuji sponzorům a Městysi Suchdol nad Odrou za finanční podporu, restauraci Na hřišti 

za dobré občerstvení, manželce za upečené štrúdly, koláč ke kávě, a tak na chuť. 

Děkuji všem za účast a chuť zachovat tradici. 

Příští 18. ročník o pohár starosty se uskuteční 2. září 2023. 

                                                                                                                              Jiří Bělunek 

Turnaj v tenise žen byl zrušen pro malou účast. 
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Různé 
ADRA pomáhá v Bílovecké nemocnici už 15 let 

Dobrovolnicí ADRA docházejí na oddělení 

následné péče Bílovecké nemocnice už od roku 

2007. Od samotných začátků finančně 

podporuje činnost dobrovolníků i město 

Bílovec. Po celou dobu 15 ti let dobrovolníci 

zpříjemňují pacientům jejich pobyt v nemocnici 

a mnohdy jsou oporou i pro personál. Zdravotní 

sestry nemají kolikrát prostor si s pacienty více 

popovídat nebo je vyslechnout, a to je právě 

hlavním úkolem dobrovolníků ADRA. Na 

oddělení následné péče navštěvují především 

osamělé pacienty, kteří nemají návštěvy, jsou 

jim spřízněnými dušemi a oporou v těžkých 

chvílích nemoci. A nejednou se stalo, že vzniklé 

přátelství přetrvalo i za bílé pokoje nemocnice.   

O dobrovolnictví jsem si povídal s Ing. Dagmar Hoferkovou, vedoucí 

Dobrovolnického centra ADRA v Ostravě. Poprosil jsem ji, aby vám čtenářům 

dobrovolnictví přiblížila a řekla nám o této činnosti aktuální informace.  

Paní Dagmar, jaké byly vaše začátky v Bílovecké nemocnici?  

K této nemocnici mám velice blízký vztah. Právě tady jsem v roce 2007 

zahajovala dobrovolnický program pro pacienty oddělení následné péče. Pro mě 

to byly opravdové začátky mé cesty k dobrovolnictví, takže i teď mě dojímá, když 

si na to vzpomenu. Tehdy jsem sem docházela ještě jako dobrovolník ADRA 

Frýdek-Místek. O rok později pak vzniklo i dobrovolnické centrum v Ostravě, 

které jsem zakládala. I když se od té doby mnohé změnilo, tak do Bílovecké 

nemocnice docházejí naši dobrovolníci pořád.   

Co přesně dobrovolníky čeká, když se rozhodnout pomáhat v Bílovické 

nemocnici?   

Každý, kdo byl alespoň jednou v nemocnici, si určitě vzpomene, jak se 

v nemocničním prostředí čas neuvěřitelně vleče. A na oddělení následné péče, 

kde jsou pacienti dlouhodobě, to platí dvojnásob. Úkolem našich dobrovolníků je 

především vyplnit tento čas a odvést alespoň na chvíli pozornost od nemoci a 

strádání. Společný čas mohou trávit s pacienty u lůžka nebo ve společenské 

místnosti povídáním, nasloucháním, četbou, hraním her nebo prohlížením 

fotografií. 
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Musí budoucí dobrovolník splňovat nějaké speciální požadavky, vlastnosti 

či dovednosti?  

 Na prvním místě je určitě chuť pomáhat a ochota věnovat svůj volný čas druhým. 

Jinak není potřeba mít nějaké speciální vzdělání či dovednosti. Samozřejmě, 

určitá míra empatie a schopnost naslouchat druhým jsou určitě výhodou. Ze 

zákona se může stát dobrovolníkem každý občan ČR starší 15 let, který doloží 

čistý výpis z rejstříků trestů.    

Je teď dobrovolníků v Bílovecké nemocnici dostatek nebo chybí?  

V současné době docházejí na oddělení následné péče 3 dobrovolníci a celkově 

bychom jich potřebovali 10. Takže určitě budeme rádi za každého nového 

dobrovolníka. Proto bych chtěla povzbudit každého, kdo se tímto způsobem 

rozhodne pomáhat druhým. Nebojte se toho, je to skutečně velmi obohacující, a 

to nejenom pro pacienty v nemocnici, ale i pro vás.    

A na závěr poslední praktická otázka. Kam se mohou zájemci o 

dobrovolnictví hlásit?  

Obrátit se můžete na naši koordinátorku dobrovolníků v nemocnicích - Martinu 

Svobodovou, martina.svobodova@adra.cz, +420 734 890 623. Určitě doporučuji 

podívat se i na naše webové stránky www.adraostrava.cz, kde naleznete 

všechny potřebné informace.  

Paní Dagmar, děkuji Vám za rozhovor a za nezištnou pomoc druhým lidem. 

Ladislav Blahuta 

 

Informace praktické lékařky 
 

Vážení pacienti, ráda bych vás informovala o každoroční možnosti očkování 
proti chřipce v ordinaci v Suchdole nad Odrou. Očkovat začínáme v průběhu 
měsíce října. 
Chřipka je virus způsobující každoroční epidemii a jednou z prevencí je očkování, 
které je vhodné pro seniory, pacienty s chronickým onemocněním (cukrovka, 
závažné choroby srdce a plic, poruchy imunitního systému, onemocnění ledvin a 
jater), dále pro občany pohybující se v prostředí s větší koncentrací lidí - veřejná 
doprava, větší pracovní kolektivy. 
Více informací o vakcinaci a objednání u sestry Ruskové /tel 556 736 905/ nebo 
přes virtuální sestru Emmy (www.sestraemmy.cz) 
Do ordinace je distribuována nová vakcína proti COVID-19 od firmy Pfizer-
Biontec (Comirnaty Original/Omicron BA.1), která je určena pro posilující 
dávky očkování (při uplynutí nejméně 3 měsíců po poslední dávce vakcíny proti 
covid-19). 
V případě zájmu o informační materiál týkající se očkování, navštivte 
stránku: ceskoockuje.cz 

S pozdravem MUDr. Šimíčková Žaneta  

mailto:martina.svobodova@adra.cz
http://www.adraostrava.cz/
http://www.sestraemmy.cz/
http://ceskoockuje.cz/


24 

Pečovatelky z organizace Charity Odry berou svou 

práci jako poslání 

Historie organizace Charity Odry se datuje už na 

sklonku 90. let 20. století a do dnešního dne došlo k velkým obměnám ve 

prospěch zkvalitňování života občanů se sníženou soběstačností ať už z důvodu 

věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. 

Velké poděkování za spolupráci patří Městskému úřadu v Odrách, Fulneku, ve 

Vítkově, v Budišově n./B. a zástupcům všech okolních obcí, kteří se podílejí na 

podpoře fungování Charity Odry a také všem pracovníkům Charity Odry za jejich 

obětavou práci. Bez této plnohodnotné spolupráce bychom se nemohli rozvíjet a 

zkvalitňovat život spoluobčanů v tak širokém rozsahu služeb i působnosti. 

 

Situace, kdy člověk potřebuje pomoc další osoby při zajištění běžných životních 

činností, jako mohou být dopomoc s oblékáním, příprava snídaně, dopomoc 

s hygienou, může postihnout každého z nás či někoho z našich blízkých. Od roku 

1995 Charita Odry poskytuje terénní formou pečovatelskou službu, kdy nejprve 

tato služba byla poskytována na Odersku. Při rozvoji organizace byla 

pečovatelská služba rozšířena v roce 2004 na Vítkovsku a Budišovsku a v roce 

2013 i v oblastech Fulnecka. Ve všech vyjmenovaných oblastech je poskytována 

až doposud. V roce 2021 jsme poskytli pečovatelskou službu celkem 392 

spoluobčanům, přičemž věk některých klientů přesahoval hranici 90 let. Starší 

lidé špatně zvládají životní změny, jsou zvyklí na své rutinní návyky a je pro ně 

důležité zůstat ve svém známém a přirozeném prostředí, změna bývá pro tyto lidi 

často velmi stresující. Pečovatelská služba Charity Odry nabízí lidem možnost 

důstojného stáří v jejich domácím prostředí. 

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností 

z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a snažíme se 

jim nabídnout takovou pomoc a podporu, aby mohli i nadále zůstat ve svém 

přirozeném domácím prostředí. Pomáháme zejména s hygienou, s převlékáním, 

s přípravou jídla a pití, dovozem obědů, s nákupy, praním a žehlením prádla, 

pochůzkami, dopravou vozidlem atd. Od 1.4.2022 je naše služba zpoplatněna 

sazbou 135 Kč za hodinu. Do tohoto času se započítává čas pečovatelky 

strávený u uživatele, včetně doby potřebné k dojezdu do domácnosti. Počítá se 

každá započatá čtvrthodina. Uživatelům poskytujeme také sociální poradenství 

např. ve věci vyřízení nebo navýšení příspěvku na péči či jiných sociálních dávek. 

Poskytujeme informace o možnostech dalších návazných sociálních služeb 
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(Domovy pro seniory, Denní stacionáře, odlehčovací služby atp.) o možnostech 

využití ošetřovatelské (zdravotní) služby, kompenzačních pomůcek.  

Zájemci o pečovatelskou službu se mohou obracet na: 

Vedoucí PS: Martina Hezinová, tel: 731 075 802,  

e-mail: martina.hezinova@odry.charita.cz 

Sociální pracovník PS: Bc. Kateřina Pešlová, tel: 605 467 813,  

e-mail: katerina.peslova@odry.charita.cz 

Posléze zájemce navštívíme v domácnosti, kde se provede sociální šetření, 

zjistíme jeho potřeby a domluvíme se na poskytování péče. Podrobnější 

informace o poskytované pečovatelské službě se mohou zájemci dočíst na 

webových stránkách www.odry.charita.cz v sekci pečovatelská služba. 

 
 

Denní stacionář Odry 
 

Pro koho tu jsme? 

     Pro osoby od 27 let z Oder, Fulneku a blízkého okolí, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osob s chronickým 

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. 

Co nabízíme? 

     Prostřednictvím naší ambulantní služby zajišťujeme, abyste nebyli osamělí.  

V bezpečném a bezbariérovém prostředí nabízíme trávení času při smysluplných 

činnostech. Profesionální pracovní tým vás individuálně podporuje  

při upevňování a udržování stávajících schopností a napomáhá při rozvoji 

nových. A tím směřujeme k tomu, abyste mohli co nejdéle setrvat ve svém 

přirozeném sociálním zázemí. Pomocí služby nabízíme také podporu vašim 

pečujícím. 

Jak pracujeme? 

• ke všem uživatelům přistupujeme s ohledem, uznáním a úctou  

• každou osobnost vnímáme jako jedinečnou bytost, která má své potřeby 

a zvyky, společně hledáme, co je pro ni podnětné a co ji naplňuje 

• chápeme osobnost člověka vcítěním se do jeho pocitů a prožívání 

mailto:martina.hezinova@odry.charita.cz
mailto:katerina.peslova@odry.charita.cz
http://www.odry.charita.cz/
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• pružně se přizpůsobujeme dané situaci a potřebám 

Jak to u nás chodí? 

     Přicházíte k nám ze svého domácího zázemí ve dny a časy, které jste si určili. 

Na každý den je připraven pestrý program. Ráno si povídáme, společně luštíme 

křížovky nebo si předčítáme události. Pak si připomínáme, co máme za den  

a čím byl a je významný. Následuje cvičení na židlích, kdy používáme i různé 

pomůcky (šátky, kruhy, balóny, padák...). Každý se zapojuje dle svého uvážení 

a zdravotního stavu. Po cvičení těla nikdy nevynecháme trénink paměti. Vždy 

přihlížíme na stávající schopnosti daných klientů a dle toho volíme míru 

obtížnosti.  Dopoledne bývá pestré, hrajeme stolní hry, kvízy, věnujeme se 

ručním pracím, tvoření, muzikoterapii, zahrádce nebo jdeme na procházku, 

anebo si jen tak povídáme. Každý si může vybrat a najít, co ho bude těšit. 

Samozřejmě si můžete přinést z domu i to, bez čeho se neobejdete (vyšívání, 

knihu, časopis...). V poledne máme společně oběd, který zajišťujeme 

dodavatelsky ze školní jídelny, ale můžete si přinést i oběd vlastní. Po obědě vám 

nabízíme posezení v obývací části, kde si můžete odpočinout, povykládat  

s ostatními, vypít kávu... Pokud je někdo po obědě zvyklý spát, nabízíme  

i možnost odpočinku na lůžku v oddělené místnosti. 

 Kde zjistím bližší informace o stacionáři? 

•  www.odry.charita.cz  

• Mob.: 732 472 855, 732 171 684 

• e-mail michaela.tomaskova@odry.charita.cz  

Léto v denním stacionáři: 

     Kromě běžného programu se nám během letních měsíců podařilo 

zorganizovat několik hezkých akcí. Navštívili jsme hrad Helfštýn, klienti si prošli 

nádvoří a ti zdatnější si prohlédli interiér hlavní budovy. Výlet jsme završili 

návštěvou restaurace, kde si každý objednal oběd dle nabídky a vlastní chuti. 

     Také nás navštívily děti z MŠ Čtyřlístek Sokolovská, se kterými jsme si zahráli 

pohádkový kvíz. Milá návštěva potěšila naše uživatele dárečkem-namalovaným 

mailto:michaela.tomaskova@odry.charita.cz
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obrázkem. A naši klienti obdarovali děti sladkými muffiny, které předchozí den  

v rámci skupinového programu upekli. 

     Uspořádaly jsme společenskou akci, kdy jsme připravily promítání na téma 

dožínky a prezentaci fotografií služby DS od jejího počátku až po současnost. 

Prezentace se všem velmi líbila, dokonce někteří zavzpomínali na ty, co už mezi 

námi nejsou. Po promítání jsme společně poobědvali grilovaný hermelín. 

Odpoledne se neslo v hudebním duchu, k poslechu a tanci nám přijel zahrát pan 

Foltýnek z Hranic na Moravě. Uživatelé si zazpívali, povykládali a někteří 

i zatančili. 

                                                            Bc. Michaela Tomášková, vedoucí služby 

                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Inzerce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 
 



Letecké práce s dronem
Nabízím vizuální inspekci komínů (video a foto), hromosvodů, střech 
a fasád budov, kontrolu okapů a svodů, leteckým snímkováním
(dronem). Dále snímkování pozemků, atraktivní záběry realit z ptačí
pesrpektivy ve vysokém rozlišení, kontrolu konstrukce větrných
elektráren, inspekci obtížně dostupných míst, s možnost následného
střihu a úprav. Cena dohodou.
tel: 605 903 620



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

www.suchdolnadodrou.cz
elektronická podatelna: 
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w
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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 Böhmová                                   
                                               
Věra Dorazilová 
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz


