
    Suchdolský
zpravodaj

11/2022

Plamínek betlémského
světla dorazil do Suchdolu

nad Odrou již v sobotu
17.11.2022. 

Skauti a skautky jej budou
roznášet v pátek 23.12.2022.                       
Bližší informace v průběhu
prosince na plakátech, na

webových stránkách oddílu
suchdolsky.skauting.cz 

a na facebooku. 

http://suchdolsky.skauting.cz/


prostranství vedle úřadu městyse

program pro děti
malé občerstvení
ohňostroj

sobota 26. listopadu  2022 
od 16.00 hodin 

Rozsvícení vánočního stromečku
Městys Suchdol nad Odrou
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Úřad městyse informuje 
Úvodní slovo 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
na úvod bych velice ráda poděkovala členům předchozího zastupitelstva  
za jejich práci ve prospěch našeho městyse a zejména dlouholetému starostovi 
městyse Ing. Richardu Ehlerovi, kterému děkuji za předání úřadu a přeji mu 
v jeho dalším profesním a osobním životě spoustu úspěchů a spokojenosti.  
Také děkuji všem, kteří mi dali důvěru a podpořili mě. Velmi si toho vážím  
a znamená to pro mě především obrovskou zodpovědnost, která je s touto prací 
spojena.  Slibuji, že budu pracovat tak, abych pro náš městys byla přínosem  
a přispěla k tomu, aby se nám zde dobře žilo. Jsem připravena pozorně 
naslouchat, protože starostování beru především jako službu Vám – 
spoluobčanům, a ne jako svou osobní ambici. Věřím v dobrou spolupráci všech 
zastupitelů, otevřenou a konstruktivní diskusi, která bude směřovat k rozvoji 
našeho „Suchdolu“.  
I přestože doba není jednoduchá, ať už díky vysoké inflaci, nejistotě nebo 
situaci na trhu s energiemi, které městys aktuálně také řeší, neboť 
„zasmluvněné“ energie máme do konce roku, věřím, že bude líp. Zachovejme 
si, prosím, dobrou víru a „zdravý, selský“ rozum.  
A pokud s námi chcete zahájit advent, jste srdečně zváni na rozsvěcení 
vánočního stromku v sobotu dne 26.11.2022 v 16 hod.  
 

Vaše starostka Lucie Boráková 
 
 

Zastupitelstvo městyse 
 
Volby do 15členného Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou se konaly 
v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. K volbám přišlo 988 občanů, vyjádřeno 
v procentech: 46,19 %, kdy se účast v našem městysi pohybovala 
v průměrných celorepublikových hodnotách.  Odevzdáno bylo 13 170 platných 
hlasů.  
Nejvíce hlasů – 38,02 % obdržela kandidátní listina Sdružení nezávislých 
kandidátů „Suchdol nad Odrou – místo pro život“ a získala 6 mandátů 
v zastupitelstvu. Kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů – SNO 
získala 32,95 % hlasů a 5 mandátů.  Kandidátní listina Hlasu Suchdolu 
(Sdružení nezávislých kandidátů) obdržela 16,27 % hlasů a získala, stejně jako 
kandidátní listina KDU-ČSL se svými 12,75 %, po dvou mandátech. 
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Zastupitelé městyse Suchdol nad Odrou pro období 2022 – 2026:  

 

 jméno sdružení/strana 

1 Bartoň Jiří Ing. Hlas Suchdolu (SNK) 

2 Boráková Lucie Ing. Sdružení nezáv. občanů SnO 

3 Dohnal Tomáš Ing. SNK„SUCH.N.O.-MÍSTO PRO ŽIVOT“ 

4 Dostálová Jana MUDr. SNK„SUCH.N.O.-MÍSTO PRO ŽIVOT“ 

5 Ehler Richard Ing. SNK„SUCH.N.O.-MÍSTO PRO ŽIVOT“ 

6 Hrabovská Iva SNK„SUCH.N.O.-MÍSTO PRO ŽIVOT“ 

7 Janovský Lukáš Ing. SNK„SUCH.N.O.-MÍSTO PRO ŽIVOT“ 

8 Jeřábek Vladimír Ing. KDU-ČSL 

9 Kunčar Martin Sdružení nezáv. občanů SnO 

10 Kutěj Radovan SNK„SUCH.N.O.-MÍSTO PRO ŽIVOT“ 

11 Látalová Kateřina Ing. Sdružení nezáv. občanů SnO 

12 Richter Tomáš Mgr. Sdružení nezáv. občanů SnO 

13 Tymráková Lenka Mgr. Hlas Suchdolu (SNK) 

14 Zajíček Petr KDU-ČSL 

15 Žlebek Michal Ing. Sdružení nezáv. občanů SnO 

38,02%
32,95%

16,27%
12,75%

Sdružení
nezávislých

kandidátů "Suchdol
nad Odrou - místo

pro život"

Sdružení
nezávislých

kandidátů - SnO

Hlas Suchdolu
(Sdružení

nezávislých
kandidátů)

KDU-ČSL

% podíl



5 

Nové zastupitelstvo se poprvé sešlo dne 19.10.2022 na 1. (ustavujícím) 

zasedání zastupitelstva a zvolilo pro příští čtyři roky vedení našeho městyse. 

Plné znění usnesení z ustavujícího zasedání je publikováno níže.  

 
U S N E S E N Í 
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, 

konaného dne 19.10.2022 v 18.00 hod. v DKT 

2022.1.1. zastupitelstvo městyse stanovuje 

a) den následující po konání ustavujícího zastupitelstva, tj. 20.10.2022, 
rozhodným dnem pro vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům. 

b) den složení slibu zastupitele rozhodným dnem pro zahájení vyplácení 
odměny za výkon funkce pro neuvolněné funkcionáře pro případ nástupu 
náhradníka na uvolněný mandát.  

2022.1.2. zastupitelstvo městyse určuje 

a) ověřovateli zápisu Ing. Lukáše Janovského a Mgr. Tomáše Richtra  
a zapisovatelkou Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS. 

b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že funkcemi, pro jejichž 
výkon budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni, jsou funkce 
starosty a místostarosty. 

2022.1.3. zastupitelstvo městyse schvaluje 

a) program ustavujícího zasedání. 
b) počet místostarostů pro volební období 2022–2026, a to jednoho 

místostarostu. 
c) tajný způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse. 
d) volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse. 
e) volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 

městyse ve složení  
-  MUDr. Jana Dostálová 
-  Martin Kunčar 
-  Mgr. Lenka Tymráková 

f) termín 2. zasedání zastupitelstva 12. prosince 2022 v 18 hodin. 
g) výši měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva 

takto: 
člen ZM      1.500 Kč 

člen ZM + člen výboru, komise    2.000 Kč 

člen ZM + předseda výboru, komise   2.200 Kč 

člen ZM + člen RM     4.500 Kč 

člen ZM + člen RM + člen výboru, komise  5.000 Kč 

člen ZM + člen RM + předseda výboru, komise  5.200 Kč 

h) příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Suchdol  
nad Odrou, IČ 75027712, převod zůstatku nevyčerpaných prostředků ve 
výši 24.502,50 Kč na nákup velkoplošného displeje jako navýšení 
neinvestičního příspěvku na činnost. 
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i) zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 1907/7 v obci a k. ú. Suchdol 
nad Odrou ve prospěch Raiffeisenbank a.s. k zajištění závazku 
(anonymizováno) a (anonymizováno) ze smlouvy o úvěru, který jim bude 
jmenovanou bankou poskytnut na úhradu kupní ceny za uvedený pozemek 
podle kupní smlouvy uzavřené dne 27.07.2022 

2022.1.4. zastupitelstvo městyse zřizuje  

a) finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
2022.1.5. zastupitelstvo městyse volí 

a) starostkou městyse Ing. Lucii Borákovou 
b) místostarostkou městyse Ivu Hrabovskou 
c) členem rady městyse Ing. Richarda Ehlera 
d) členem rady městyse Ing. Vladimíra Jeřábka 
e) členem rady městyse Martina Kunčara 
f) předsedou finančního výboru Ing. Vladimíra Jeřábka 
g) předsedou kontrolního výboru Martina Kunčara 
h) členy finančního výboru  

- Ing. Tomáše Dohnala 
- Ing. Michala Žlebka 

i) členy kontrolního výboru 
- Ing. Jiřího Bartoně 
- Mgr. Lenku Tymrákovou 

2022.1.6. zastupitelstvo městyse zmocňuje 

a) radu městyse k provedení rozpočtového opatření v souvislosti 
s vyplacením odchodného a proplacením nevyčerpané části dovolené 
dosavadním uvolněným funkcionářům, kteří již dále ve svých funkcích 
nepokračují, a to na nejbližší schůzi rady městyse. 

 

Rada městyse  
 
1. schůze Rady městyse Suchdol nad Odrou konaná dne 26.10.2022: 
 

• schválila složení hlavní inventarizační komise a delegovala členy dílčích 
inventarizačních komisí.  

• pověřila členy zastupitelstva městyse MUDr. Janu Dostálovou  
a Ing. Richarda Ehlera jako osoby přijímající prohlášení o uzavření 
manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Úřadu městyse Suchdolu 
nad Odrou; ze zákona jsou rovněž osobami přijímacími prohlášení  
o uzavření manželství starostka a místostarostka.  

• zřídila komisi Sboru pro občanské záležitosti a projednala možnost zřízení 
kulturní  komise.  
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• jmenovala zástupce zřizovatele z řad členů zastupitelstva městyse  
ve školské radě Základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace.  

• projednala Rozpis akcí pro rok 2023 předložený Western klubem Suchdol 
nad Odrou, obsahující minimálně tři akce pro veřejnost, který je podmínkou 
prodloužení výpůjčky areálu kiosku u přehrady Kletné. 

• schválila rozpočtové opatření R18 – uvolnění částky 10.000, - Kč 
a poskytnutí neinvestičního finančního daru Centru pro dětský sluch 
TAMTAM, o.p.s. pro výkon terénní služby. 

• neschválila poskytnutí finančního daru Českému centru signálních zvířat, 
z.s., Kopřivnice. 

• schválila rozpočtové opatření R19 – přijetí finančních prostředků ze státního 
rozpočtu, Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů ve výši ve výši 124.000, -Kč. 

• schválila rozpočtové opatření R20 – zvýšení rozpočtových prostředků 
z důvodu vyplacení zákonného odchodného a proplacení nevyčerpané 
části dovolené uvolněnému zastupiteli (starostovi), jemuž zanikl mandát.  

• schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., 
kdy v souvislosti se stavbou. „16010-062192 VPIC Suchdol n.O,  
Na Rybníkách, sběrný dvůr“ bude na části pozemku parc.č. 200/23 v k.ú. 
Suchdol nad Odrou v majetku městyse umístěno komunikační vedení  
a zařízení.  

• opětovně projednala žádost o odkoupení pozemku části parc.č. 2/1 v k.ú. 
Kletné a doporučuje zastupitelstvu předmětný pozemek neprodat. 

• souhlasí se zvýšením ceny stavby „Havarijní oprava dešťové kanalizace na 
ul. Sokolovská v Suchdole n/O“ o částku 130 315,62 Kč v souvislosti 
s vícepracemi. 

• souhlasí s uvolněním částky z rozpočtu do max. výše 50.000, -Kč  
na zajištění akce „Rozsvícení vánočního stromečku.“ 

• souhlasí s převedením použitého mobilního telefonu, počítače  
a tabletu odcházejícímu starostovi. 

 
2. schůze Rady městyse Suchdol nad Odrou konaná dne 16.11.2022 

 

• schválila osvobození spolku SRPŠ z poplatku za nájem kulturního domu  
při pořádání akcí pro děti. 

• schválila uzavření smlouvy o pěstebních a těžebních pracích pro rok 2023. 

• schválila uzavření smlouvy o dílo pro zajištění zimní údržby  
pro zimní sezónu 2022/2023. 

• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti 
BOZP se společností, která pro obec zajišťuje školení DOZP, požární 
ochrany a školení řidičů. 

• schválila podání výpovědi z nevyužívané služby „SMS Infokanál“. 

• schválila uzavření smluv na dodávku elektrické energie a plynu pro rok 
2023.     
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• schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje pro Základní a mateřskou školu, příspěvkovou organizaci na projekt 
„Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ ve výši 6.364 
Kč. 

• vzala na vědomí Výroční zprávu Základní a mateřské školy Suchdol nad 
Odrou, příspěvkové organizace o činnosti za rok 2021/2022. 

• schválila vyplacení odměny řediteli Základní a mateřské školy Suchdol nad 
Odrou, příspěvkové organizace.  

• schválila přijetí finančního daru ve výši 780 Kč na rozvoj sociálních služeb 
v DPS.  

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

• schválila přijetí účelového finančního daru Základní a mateřské škole, 
příspěvkové organizaci na projekt „Obědy pro děti“od společnosti Women 
for women, o.p.s. 
 
 

Zimní údržba cest a chodníků 

Údržba místních komunikací a chodníků v zimním období v městysi bude 
probíhat ve stejném režimu jako v minulých letech.  
Za údržbu chodníků zodpovídá vlastník, to je městys, který chodníky již několik 
let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošním zimním období se budeme snažit 
udržovat chodník co nejlépe „schůdný“. S ohledem na délku chodníků v městysi 
není při zvýšeném sněžení možné zajistit schůdnost okamžitě. Proto žádáme 
chodce, aby při pohybu na chodnících brali na vědomí jejich aktuální stav  
a dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme všem občanům, kteří se podílejí svými 
silami na údržbě chodníků, přiléhajících k jejich domům, jejich ochoty a píle si 
velmi vážíme.  
Vážení občané, opět se na Vás obracíme s žádostí o Vaši vstřícnost při zimní 
údržbě komunikací, kterou provádí firma Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou. 
Jde především o to, abyste nekomplikovali parkujícími auty (svými  
i návštěvníků) odhrnování a posyp, jedná se o všechny ulice, kromě ulice 
Komenského, tu zajišťuje Správa silnic. Pokud nebude mít traktor dostatek 
místa, ulici neprohrne a odpovědnost za nevyhrnutou komunikaci potom 
přechází na majitele zaparkovaných aut.  

 
Ulice s překážejícími auty nebudou prohrnuty! Prosíme Vás, abyste 

připomínky týkající se zimní údržby neřešili s řidiči traktorů, ale obraceli se na 
městys. 
Přejeme Vám, abyste si letošní zimu užili jen samými příjemnými zážitky 
a přečkali ji bez úrazů. 

Iva Hrabovská, místostarostka 
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Probíhající práce na „sběrném dvoře“  

Informujeme občany, že termín dokončení stavby separačního místa („Sběrný 
dvůr“ vedle ČOV) je 31.1.2023. Aktuálně připravujeme provozní řád  
a předpokládaný termín otevření je jaro 2023. O přesném datu Vás budeme 
informovat.     

Ing. Lucie Boráková, starostka 
 

 

OZO – termíny svozů v roce 2023 

Tabulka, která je umístěná na vnitřní zadní straně Suchdolského zpravodaje 
obsahuje termíny svozu komunálního odpadu, tj. zelených kontejnerů  
a popelnic u domů. V tabulce jsou zároveň vyznačeny termíny svozu biologicky 
rozložitelného odpadu, jedná se o hnědé nádoby (popelnice), které mají občané 
nasmlouvané se svozovou firmou OZO Ostrava, nejedná se o hnědé kontejnery 
na sběrných místech. 
Informace o svozu komunálního odpadu během vánočních svátků budou 
zveřejněny v dalším čísle zpravodaje. 

 

Iva Hrabovská, místostarostka 
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Společenská kronika    

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

Jsou to:  

Špringlová Zlatuša     Kovář Jan 

Nitková Věra       Slováček Jiří     

Biskupová Ludmila     Barošová Věra 

Rusňák Jan       Kozáková Marie 

Fusková Františka       Měsíčková Anna 

Himmerová Hanna        Marčišovská Drahomíra 

Lakomá Jindřiška      Hlavnička Zdeněk 

Brűcknerová Zdenka      Matuškovičová Božena 

Lažek Karel      Ondračková Jindřiška 

Fialová Marie       Říčanová Ivanka 

Černoch František      Timofieieva Galyna 

Jurnyklová Jarmila    Kamasová Věra 

Růžička Antonín     Galetková Zdeňka 
Kramolišová Marta  Milt Jiří 
Hrušková Zdenka   Viliš Stanislav 
Závacký Miroslav  Smoleňová Emilie 
Spálová Anna  Vilišová Anežka 
Polášek Karel  Vašíčková Věra 
Bechná Marcela  Holubcová Helena 
 

Dne 7. listopadu 2022 jsme 
vzpomněli 27. výročí úmrtí 
našeho drahého tatínka, 
dědečka a pradědečka  
   pana Jana Lipšaje. 
Dne 10. prosince 2022 
vzpomeneme 34. výročí úmrtí 
drahé maminky, babičky  
a prababičky  
   paní Hermíny Lipšajové. 

       S úctou a láskou vzpomínají   
       rodina Lipšajova, Čumpelíkova, Zdráhalova.  
       Děkujeme všem, kdo zavzpomínají s námi. 
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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 
 
 

Z činnosti naší školy a školky 
Sovičky v domě generála Laudona 

Děti z předškolní třídy Soviček vyrazily do Nového Jičína prohlédnout si výstavu 

klobouků světoznámé značky TONAK 

a také si vyzkoušet život vojáka v 18. 

století. Pod vedením generála 

Laudona plnily nejrůznější úkoly a 

staly se úspěšnými rekruty. 

Bc. Markéta Bártová,  

Bc. Dominika Jarošová 
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Halloweenské čtení 

V pátek 21. 10. 2022 jsme si ve škole užili 

večer plný literárních her, hlavolamů, 

vystřihování, luštění a soutěží. Pro žáky 

4. ročníků jsme si připravili program, ve 

kterém hrály hlavní roli knihy, ale také 

blížící se Halloween. Moc jsme si to užili. 

  

členové čtenářského klubu 

 

 

 

 

 

 

Kroužky školní družiny – Tanečky 1 a 2 

Pohybové kroužky školní 

družiny „Tanečky 1 a 2“ 

započaly svou činnost od října 

v počtu 19 dětí (Tanečky 1) a 

17 dětí (Tanečky 2). Hlavním 

úkolem je děti naučit 

pozitivnímu vztahu k pohybu a 

zdůraznit jeho význam pro 

zdraví.  Hodiny probíhají takto: 

procvičení-zahřátí, nácvik 

choreografie taneční sestavy, 

taneční a pohybové hry, 

závěrečný strečink. Tréninky probíhají v tělocvičně školy, ale měli jsme i krásné 

počasí, kdy jsme si stihli zacvičit i venku. První naše vystoupení bude 25. 

listopadu 2022 v Mankovicích na Lentilácké superšou, kam se moc těšíme. 

Ivana Tymráková 
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Školní družina navštívila Halu Suchdol 
 

O podzimních prázdninách 
školní družina navštívila Halu 
Suchdol, ve které měly děti 
možnost si zasportovat a 
zahrát badminton. Děkujeme 
manželům Pantálkovým, kteří 
zcela zdarma poskytli dětem 
tyto krásné prostory. Moc 
jsme si to všichni užili. 
 

Ivana Tymráková  
a Ivana Kuczová 

 
 

 
 

Čtenářská dílna – Kapuce od mikiny  

Ve čtvrtek 3. listopadu se 

žáci 9. ročníku zúčastnili 

čtenářské dílny projektu 

Celé Česko čte dětem. Paní 

lektorka Tereza Juchelková 

žáky seznámila s knihou 

Kapuce od mikiny, která je 

plná povídek určených pro 

náctileté. Nejedná se však o 

ledajaké povídky. V každé 

z nich najdete témata jako 

je jinakost, závislosti, 

poruchy příjmu potravy,  

 

předsudky, porušování pravidel … Společně jsme četli a zamýšleli se nad 

povídkou Aleny Mornštajnové - Hausbót, která se týká právě tématu pravidel  

a jejich dodržování. Čtenářská dílna byla velmi zajímavá.                      

 Petra Janurová 
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Od písmene ke knížce 
 

18. října se žáci 3. B zúčastnili v Žerotínském zámku v Novém Jičíně 
vzdělávacího programu, který 

jim přiblížil složitou cestu 
vedoucí od písmene ke knížce. 

Děti, které se programu 
zúčastnily, musely prokázat 

trpělivost a pečlivost, aby 
zvládly, stejně tak jako písaři 

dávných časů, nakreslit 
jednotlivá písmena středověkého 
písma perem na pergamen. Děti 

měly možnost si prohlédnout 
staré rukopisné knihy napsané 
ručně duběnkovým inkoustem. 

Dozvěděly se, jak si písař tento 
inkoust dokázal sám připravit z dubových hálek a podle vzácné knihy 

Vyšehradský kodex se pokusily ozdobit iniciálu svého jména na zlatém 
podkladu. Přestože se děti přesvědčily, že práce středověkého písaře byla 

více než náročná, díky zkušenosti, kterou získaly a vlastní vynaložené 
námaze teď umí ocenit podobná díla. Jako vzpomínku na zajímavý a poučný 

program si žáci vytiskli EX LIBRIS, které si mohou vlepit do své knížky. 
        

 Edita Mikulenková, Vendula Tichá 

 

Projektové vyučování Halloween 

Po podzimních prázdninách 

si děti z 1.B zpříjemnily 

začátek nového týdne 

projektovým Halloweenským 

vyučováním. V českém 

jazyce vymotaly pavoučka 

z pavučinového bludiště a 

správně doplnily písmenka 

do křížovek, v matematice porovnaly množství strašidelných věcí a zkusily si 

některé sečíst. Pak následovalo dlabání dýně a výroba papírových duchů. 

Došlo i na sladkosti. 

Simona Drgová 
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Předškoláci třídy Soviček v muzeu Moravských bratří 

V listopadu, při vzdělávacím týdnu 

"Bydlíme v Suchdole nad Odrou", 

děti ze třídy Soviček navštívily 

suchdolské muzeum Moravských 

bratří. Seznámily se s životem lidí 

před sto lety, jak se zde 

bydlelo a pracovalo. 

Prohlédly si expozici Davida 

Nitschmanna, prvního biskupa 

Jednoty bratrské, expozici Davida 

Zeisbergerského, apoštola indiánů 

a expozici J.A. Komenského. Ve stodole si prošly expozice "Do všech končin 

světa" a na závěr navštívily sklepení, kde byla hladomorna.  

Srdečné díky panu Říčanovi a p. Bőhmové za prohlídku, která byla 

přizpůsobena našim malým předškoláčkům. 

Bc. Dominika Jarošová a Bc. Markéta Bártová 

 

Podzimní setkání u hvězdiček 

Mámo, táto, pojď si hrát, do 

školky tě pozvu rád…. 

Aneb když si dospělák přijde 

pohrát se svým dítkem do 

školky, dá si k tomu kafíčko, 

výborné občerstvení a vytvoří 

si sovičku ze šišky. Děkujeme 

všem, kteří přišli, bylo to moc 

bezva strávené odpoledne. 

                                                                                      

Bc. Martina Hessková 
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Hvězdičky v Žerotínském zámku 

Děti z mateřské školky z oddělení Hvězdiček se zúčastnily edukačního 

programu s názvem Přástky. A co 

jsme se tam dověděli? Kdo to byla 

přadlena a kolik měla práce, než 

ušila lněnou košili, jak krtek ke 

kalhotkám přišel, co dělali naši 

předkové za dlouhých zimních 

večerů a jak se dralo peří. 

Zazpívali jsme si s doprovodem 

harmoniky, děti si namalovaly len 

na lněný pytlík a ochutnaly 

domácí chléb třeba i se sádlem.  

Bc. Martina Hessková 

 

                   

Testování tělesné zdatnosti                                                                                                                                       

Žáci třetích a sedmých tříd si 

vyzkoušeli svou pohybovou 

zdatnost a motorickou výkonnost 

v rámci plánovaného celostátního 

šetření České školní inspekce. 

Cílem testování ČŠI je pomocí sady 

motorických testů nejen zjistit 

tělesnou zdatnost českých dětí, ale 

také zmapovat podmínky pro 

pohybové aktivity žáků na školách. 

Žáci podstoupili čtyři motorické 

testy-skok z místa, leh-sed, 

vytrvalostní člunkový běh a běh 

čtyřikrát deset metrů. 

Prostřednictvím jednotlivých testů 

se hodnotila dynamická schopnost dolních končetin, síla břišních a 

bedrokyčelních svalů, běžecká vytrvalost a běžecká rychlost spolu s obratností. 

Výkonnost našich třeťáků i sedmáků byla různá, ale všechny musím moc 

pochválit, protože testování pojali velmi zodpovědně, všichni žáci se 

vyznačovali silným sportovním duchem, velkým nadšením a snahou ze sebe 
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dostat co nejlepší výkony. Především při testování vytrvalosti si někteří žáci 

sáhli na dno svých fyzických sil, přesto to nikoho z nich nenapadlo vzdát, takže 

pochvala je opravdu na místě. Teď už si jen počkat na srovnání výkonů našich 

žáků s výsledky ostatních škol, které by měla ČŠI zveřejnit na začátku příštího 

roku.  

Mgr. Aneta Janovská 

 

Kinbal-ball na naší škole 

Žáci naší školy mohou v hodinách 

TV využívat možnosti zahrát si 

netradiční hru Kin-ball. Jedná se  

o relativně novou, zábavnou hru 

s obřím míčem, jejíchž kořeny 

pocházejí z Kanady. Hraje se  

ve třech týmech po čtyřech  

a základem je vzájemná 

spolupráce všech členů týmu. Tři 

žáci z jednoho týmu míč chytají  

a v případě, že se jim chycení 

podaří, pak jeden z týmu zvolá 

Omnikin + zvolá barvu jiného týmu 

a následně míč odpaluje. Takto se 

jednotlivé týmy točí a získávají 

body. Hra končí až jeden z týmů 

dosáhne 5 bodů. Hra je velmi fyzicky náročná, ale nevyžaduje dlouhý trénink, 

aby si člověk užil zábavu. Zejména s mladšími žáky lze kin-ballový míč využít i 

jako inovativní pomůcku při různých netradičních hrách či zakomponovat jeho 

í do běžných pohybových činností v rámci tělesné výchovy jako oživující prvek.  

Jsem moc ráda, že máme možnost jít s dobou a nabídnout našim žákům něco 

nového, protože motivovat dnešní děti není vůbec jednoduché a stojí to velké 

úsilí a námahu, a proto každá netradiční, neokoukaná aktivita se většinou 

setkává s úspěchem a nadšením žáků, přináší dobrou náladu a pocit 

uspokojení z pohybu, což je jedním z cílů tělesné výchovy.  Doufejme, že našim 

žákům prvotní nadšení vydrží a kin-ball se stane jednou z jejich oblíbených 

pohybových aktivit.  

Mgr. Aneta Janovská 
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Halloweenské dopoledne u Broučků 

Halloweenu my se nebojíme a s 

dětmi jsme si vyrobili dýňové 

světýlko a nacvičili strašidelný 

taneční rej "Srašidýlko Emílek". 

 

Mgr. Ivana Kocmichová 

 a Bc. Erika Beranová 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

Vánoční tvoření s rodiči u Soviček 

Za linoucí se vánoční vůně  

a vánočních melodií, i předškolní 

třída Soviček ve středu 

16.11.2022 uspořádala vánoční 

tvoření. Děti si mohly s rodiči 

vyrobit vánoční věnec, hvězdičky, 

vánoční skřítky, andílky, šiškové 

stromečky i lucerničky. Nejenže 

jsme všichni pilně vyráběli, ale 

také jsme si pochutnali na 

buchtách, věnečcích, štrúdlech, 

skořicových šnecích a dalších 

dobrotách, které nám rodiče upekli a přinesli. Nechyběl ani čajík a vánoční 

punč. 

Všem rodičům i prarodičů děkujeme za příjemné vánoční tvoření a za výdělek, 

který použijeme na vánoční dárky pro děti do MŠ. 

Bc. Dominika Jarošová a Bc. Markéta Bártová 
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Třída Broučků na Žerotínském zámku 

Dne 19.10. jsme navštívili vzdělávací program 

"Rozmarýnek uvitý na šátečku vyšitý" v muzeu 

na zámku v Novém Jičíně. Děti se 

inspirovaly rostlinnými motivy, seznámily se s 

jejich využitím, a ozdobily si šátek technikou 

tisku. 

Mgr. Ivana Kocmichová a Bc. Erika Beranová 

 

 

 

 

 

Podzimní procházka zahradou se třídou Kuřátek  

a Broučků 

 

V říjnu si třídy Kuřátek a Broučků 

připravily a následně s dětmi 

absolvovaly v prostorách zahrady 

"Podzimní procházku zahradou". 

Děti plnily úkoly a na závěr je čekala 

sladká odměna. Tato podzimní 

procházka byla k dispozici i rodičům 

s dětmi. 

Mgr. Ivana Kocmichová  

a Bc. Erika Beranová 
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Spolky a zájmové aktivity 
Klub seniorů 
 

Klubu seniorů Městyse Suchdol nad Odrou 

Zve seniory na poslední posezení roku 2022, tj. - na Mikulášské: 

- Kdy: v úterý 6.12.2022 v 15.00 hodin,  

- Kde: dům kultury Suchdol nad Odrou, 

- Program: 1. pohoštění, včetně guláše a koláčků, kávy a čaje 

apod. 

                2. kulturní vystoupení Duo Lyra s tancem 

                3. soutěžní pobavení pro seniory 

                4. rozdávaní dárečků 

Zúčastněným doporučují přinést anonymní dárečky v ceně cca 

50,- Kč. 

Kdo něco donese, ten si něco odnese, bude to super 😊. 

Za klub seniorů: Ing. Naděžda Pleváková tf.777 888 308 

 

1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou 

Skautská výprava na břidlicový důl 
V pátek 21. října vyrazili 
skauti a skautky na 
dvoudenní výpravu na 
břidlicové doly. Vlakem 
jsme dojeli do Čermné 
ve Slezsku a dále pěšky. 
Po příchodu na místo 
jsme postavili stany a 
připravili se na noc. 
Nechyběla stezka 
odvahy a příběhy o 
vzniku místních dolů 
s malou prohlídkou. Chladné a deštivé počasí dalo všem zúčastněným zabrat. 
I tak jsme si výpravu užili a v sobotu po poledni se vrátili domů se spoustou 
společných zážitků. 
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 Bitva na Vikštejně 
V sobotu 13. listopadu proběhla velká bitva o hrad Vikštejn, tedy spíše zříceninu 

hradu Vikštejn. Vyrazili jsme 
vlakem v 7:10 směr Vítkov a 
dále pěšky přes Podhradí 
k zřícenině hradu. V 10 
hodin začala bitva, která 
trvala tři hodiny. Obránci 
bránili hrad a s ním i dvě 
vlajky, které se útočnici 
snažili ukořistit. Na straně 
obránců stáli skauti  
a skautky z oddílu Spálov, 
na straně obránců skauti a 
skautky z oddílu Fulnek a 

Odry a Suchdol nad Odrou. Pravidla byla jednoduchá, pokud je útočník 
zasažen papírovou koulí dvakrát, musí se jít uzdravit do základního tábora. 
Pokud je obránce zasažen čtyřikrát, musí se uzdravit do útrob hradu. Bitva byla 
napínává až do konce. Chvíli to vypadalo, že hrad nebude dobit. Nakonec se 
však podařilo probojovat až na hradní věž, a následně i do sklepení, a ukořistit 
tak obě vlajky, jakožto symbol vítězství. Po bitvě proběhl úklid papírových koulí, 
kterých byla pěkná hromada. Již za tmy jsme se vrátili do Vítkova a následně 
vlakem domů. 
  

 

Kopaná – starší žáci – 2022/2023 - podzim 

 
Již druhou sezónu 
hrají suchdolští starší 
žáci v oddílu Tatran 
Mankovice. Z oddílu 
před sezónou pro 
věkový limit nebo 
přestup odešli tři 
hráči, kteří se pohybovali v horní části střelecké tabulky – Halašta Erik, Kutěj 
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Štěpán a Slováček Jan. Přes odchod některých hráčů a příchod několika 
dalších se trenérům (Sigmund Aleš a Mička Mojmír) podařilo stmelit hráče, kteří 
bojovali ve všech zápasech o dobré výsledky. To se projevilo ve vynikajícím 
umístění na 3.místě tabulky v polovině soutěže. 
Sestavu Tatranu Mankovice tvoří hráčl Mankovic (Hrabovský Jakub, Kovář 
Jakub, Kubiš Pavel, Málek Kristián, Praslička Josef, Prekrški Viktor, Sigmund 
Lukáš, Strnadel Martin, Svák Nicolas Tommy, ) a Suchdolu n.O. (Černý 
Dominik, Gela Gregor, Košut Michal (B), Kuchar Patrik,  Mička Kryštof, Mik 
Tommy, Rusek David,  Sýkora Vojtěch). 
 
Výsledky zápasů:     Branky: 
Mankovice – Libhošť   4:2   Kuchar  21 
Spálov – Mankovice  0:5   Černý 13 
Mankovice – Příbor  3:5   Sigmund  2 
Tichá – Mankovice  4:1   Gela    1 
Mankovice – Bludovice  9:1   Prekrški   1 
Lubina – Mankovice  2:4   Rusek   1 
Ženklava – Mankovice  2:2   Sigmund  1 
Žilina – Mankovice  2:4   
Mankovice – Lichnov  1:0   
Jeseník – Mankovice  1:6   
Mankovice – Štramberk  3:1   
 
Tabulka: 
  1. Sokol Ženklava/AFC Veřovice 11 10 1 0    98 : 19    31 
  2. FK Primus Příbor   11     9 0 2    86 : 29    27 
  3. Tatran Mankovice  11   8 1 2    42 : 20    25 
  4. FK Štramberk   11         7 0 4    55 : 48    21 
  5. SK Tichá   11            6 1 4    71 : 54    19 
  6. NFC Lichnov   11            5 1 5    75 : 53    16 
  7. Sokol Žilina   11            5 1 5    56 : 52    16 
  8. FC Libhošť   11            4 1 6    48 : 60    13 
  9. Spartak Lubina  11            4 0 7    52 : 72    12 
10. Sokol Bludovice  11            2 0 9    27 : 72      6 
11. TJ Spálov   11            2 0 9    26 : 97      6 
12. Slavoj Jeseník  11            1 0 10  13 : 73      3 
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Kopaná – starší dorost 

– 2022/2023 - podzim 
 

V této sezóně se nepodařilo v 
Suchdole sestavit družstvo 
dorostu. Došlo k dohodě oddílů 
TJ Kunín a Lokomotiva Suchdol 
n.O.  
ke spojení mladších a starších 
dorostenců v jeden oddíl 
staršího dorostu s názvem TJ 
Kunín/Lokomotiva Suchdol n.O. 
s tím, že hrát a trénovat se bude 
na stadionu v Kuníně. Trenéry 
jsou Poruba Milan, Černý 

Miroslav a Mitáš Marek, vedoucím družstva je Urban Dušan. 
Sestavu tvoří hráči Kunína (Černý David, Černý Filip, Dočkálek Jakub, Ferenz 
Sebastian Petr, Haman Daniel,  Hodura Tomáš, Horák Josef, Gelnar Lukáš,  
Kasal Samuel, Klanica Patrik, Kocurek David, Mauer Matyáš, Thumvald Jakub, 
Tobias Santamaria Salvatore) a Suchdolu (Ekkert Vojtěch,   
Grulich Adam, Halašta Erik,  Marčišovský Matěj, Nezmeškal Vojtěch,  Petr 
Patrik, Rusek Tomáš,  Slováček Jan, Tvarůžek Martin). 
Výsledky zápasů:   Branky: 
Rybí – Kunín  2 : 7  Grulich   6 
Kunín – Odry  3 : 2  Klanica  5 
Kunín - Spálov   1 :1  Haman  4 
Kunín – Jeseník  2 : 4  Černý  1 
Petřvald – Kunín  5 : 1  Halašta  1  
Kunín – Děrné  2 : 2  Tobias  1 
Ženklava – Kunín 1 : 1  
Kunín – Klimkovice 1 : 4  
Tabulka: 
1. TJ Spálov    8   7  1  0    29 : 11    22 
2. Sokol Ženklava/AFC Veřovice  8   5  2  1    20 : 12    17 
3. Slavoj Jeseník    8   5  0  3    28 : 14    15 
4. TJ Odry    8   4  0  4    17 : 22    12 
5. TJ Petřvald na Moravě   8   3  1  4    21 : 20    10 
6. TJ Klimkovice    8   3  0  6    17 : 16      9 
7. TJ Kunín/Lokomotiva Suchdol n.O. 8   2  3  3    18 : 21      9 
8. TJ Děrné    8   2  1  5    18 : 23      7 
9. TJ Rybí    8   0  2  6    15 : 44      
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Házená–sezóna 2022/2023 - podzim 
 
 
 
 
 
 
V této sezóně bylo 13 oddílů Moravskoslezského a Olomouckého kraje 
rozděleny do 2 skupin. My jsme byli zařazeni do skupiny jih se 7 družstvy, 
skupina sever má 6 družstev. Vedoucí družstva je Iva Žitníková. 
  

D                   V 

Výsledky: 
 Suchdol – Dřevohostice  25 : 21  14 : 26      

       Droždín   18 : 41  23 : 37 

    Osek nad Bečvou 32 : 20    
     Senice na Hané 25 : 27     
                 Velká Bystřice B   20 : 44 

                   Uničov    20 : 35 

Branky celkem: 
Sikora 57, Slováček 21, Zdráhal 21, Tománek 19,  Kutěj 17, Kalus 14, Pitrun 9, 
Svoboda 7,  Večeřa 5, Brynecký 3, Žitník 2, Ehler 1, Segeťa 1 
Sestava: 
Škrabák Jiří (B), Večerka Martin (B), Brynecký Martin, Ehler Jan, Kalus Vojtěch, 
Kutěj Radovan, Pitrun Michal, Segeťa Václav, Sikora Daniel, Slováček Petr, 
Svoboda Zbyněk, Tománek Filip, Večeřa Jakub, Zdráhal Jaroslav, Žitník Tomáš 
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Tabulka: 
1.SK Droždín    9   9   0   0   306 : 207    18 
2.TJ Senice na Hané   9   7   1   1   239 : 194    15 
3.Házená Velká Bystřice B   9   3   2   4   245 : 235      8 
4.Házená Uničov    8   4   0   4   211 : 208      8 
5.TJ Sokol Osek nad Bečvou  8   2   0   6   184 : 233      4 
6.TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou 8   2   0   6   177 : 251      4 
7.Sokol Dřevohostice/SK Žeravice  9   1   1   7   202 : 236      3 

 

Western klub 

Z ČINNOSTI SPOLKU WESTERN KLUB 

5. 11. 2022 ROZPRAVA K 38. JÍZDĚ PONY EXPRESSU 

Členové Moravských větví se sešli na Malé skále, aby 
probrali 38. jízdu Pony Expressu a zahájili přípravu 39. 
ročníku Pony Expressu. Jezdci Pony Expressu budou s 
poštou na Malé skále 15.8.2023 kolem 18. hodiny. 

Poštovna Post Office bude otevřená na Westernovém dětském dnu 10.6.2023 
od 15.00 - 17.00 hod., na Suchdolském country festu 8.7.2023 od 15.00 - 17.00 
hod. a na 39. jízdě Pony Expressu 15.8.2023 od 14.00 - 17.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2022 se konala Rada Evropského Pony Expressu. Sherifové  
a členové rady EPEA se letos setkali v Sebnitzu v zázemí Německého Pony 
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Epressu. Rada EPEA zhodnotila 38. jízdu jednotlivých států a schválila rozpis 
39. jízdy. V roce 2023 bude start v Polsku a na Slovensku 13.8.2023 a cíl 39. 
jízdy bude na Holandských hranicích v Rütenbrocku 23.8.2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jak se člověk může stát jezdcem Pony Expressu? 

Jezdcem se může stát každý člověk starší 15-ti let, který vstoupí do organizace 
The Westerners International – CZ, a to do jeho podsekce Pony Express Corral. 
Po dobu členství dostáváš klubový časopis Prérie Express. Aby tě sherrif 
corralu nebo předák větve přijal za člena, musíš být dle stanov „westernového 
vzezření a ducha“, tedy přijít třeba na rozpravu ve westernovém oblečení 
s kloboukem na hlavě a ve vysokých otách. Sherrif je na to hodně vysazenej a 
nejednoho uchazeče o členství docela neomaleně odmítl, protože měl třeba 
kecky na nohách nebo neměl klobouk. Další podmínkou, abys měl šanci jet 
jako Greenhorn - nováček, je pravidelná účast na jarním a podzimním setkání 
jezdců (Burza a Rozprava) a dalším plusem při výběru mezi mnoha zájemci je 
být aktivní při organizování jízdy nebo akcí kolem toho. O tom, jestli můžeš jet, 
totiž hlasují jezdci Pony Expressu a pokud tě znají a vědí, že jsi už nějakou 
dobu aktivní, máš velikou výhodu proti těm, o kterých ještě nikdo nikdy neslyšel. 

                           Za Pony Express člen Rady XPC a EPEA L. Tošovská               
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Různé 
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Severomoravské vodovody a kanalizace 

 

Mrazy jsou tady. Zabezpečme vodoměry před poškozením!  

Výměna poškozeného vodoměru se prodraží. Buďme odpovědní  

od prvních dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy. Proveďme potřebná 

opatření! 

Ostrava – 21. 11. 2022 - Když klesnou venkovní teploty pod nulu, je kromě 

pečlivého zazimování zahrady, domu a veškerého venkovního vybavení 

nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr. 

Zabráníme tak jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se 

vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí 

a poškozeného majetku nepříjemný dopad také na peněženku. 

Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné míry 

závisí na tom, kde je dané zařízení umístěno. „Pokud je vodoměr umístěný  

ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat spolehlivé uzavření tak, aby 

nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se 

potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit 

poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální 

izolační vatu – nikoliv ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů 

SmVaK Ostrava Roman Bouda.  

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, 

je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu 

například vnější tepelnou izolací. Je potřeba také prověřit, jestli nemůže 

mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem, což bývá 

často opomíjené citlivé místo pro tento typ havárií. Teplota v daném prostoru 

se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je 

žádoucí obalit izolačním materiálem. „Chaty a chalupy, které nejsou v průběhu 

zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dochází k havarijním situacím. 

Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného 

prostoru se projeví až poté, kdy mráz povolí. Lidé potom přijíždějí po zimě  

do svých objektů, kde je čeká nemilé a nákladné překvapení,“ říká Bouda. 

K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží 

zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – 

například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah 

většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. 

Poškození plastových částí zařízení vysokou teplotou je zjistitelné po jeho 

demontáži. Těmto rychlým a radikálním řešením se rozhodně vyhněme, 

přinesou vždy víc škody než užitku. 
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Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční 

dopad na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu 

škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž 

odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná částka se odvíjí od aktuální prodejní 

ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně 

může jít zhruba o 2 000 korun. Před zamrznutím je nutné chránit také 

vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná 

nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, 

ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou místa 

venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například přechody 

vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací. 

 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
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Inzerce    
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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

Starostka                                                      
                   
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                                                       
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