Suchdolský
zpravodaj
11/2021

V sobotu 6.listopadu 2021 jsme
Jana, Petra, Leontýnu, Radka, Julii, Karla, Daniela,
Annu, Eliáše, Filipa, Veroniku, Kateřinu, Emílii a Dorotheu přivítali
mezi občany městyse. Přejeme mnoho zdraví, radosti a lásky.

Městys Suchdol nad Odrou

Rozsvícení vánočního stromečku
sobota 27. listopadu 2021 od 16.00 hodin
prostranství vedle úřadu městyse

. . . slyšeli jsme, že se chystá přijít i Mikuláš . . .

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
18.10.

Konala se schůze rady městyse a na pracovní poradě k aktuálním
tématům se sešli členové zastupitelstva městyse.

18.10.

V městysi probíhaly opravy místních komunikací.

18.10.

Účast místostarostky na prověrkách bezpečnosti v příspěvkové
organizací Základní škola a mateřská škola, jako zástupce zřizovatele.

19.10.

Konal se kontrolní den na stavbě opravy chodníku Za Nádražím.

19.10.

Kontrola postupu stavebních prací na dalších stavbách v městysi –
hřbitovní zdi s kolumbárii na kletenském hřbitově a na prodloužení
kanalizace za horní prodejnou Jednoty.

20.10.

Účast starosty na konzultaci, týkající se problematiky oceňování
věcných břemen pro společnost ČEZ Distribuce. Akce byla pořádána
pro zájemce z řad zástupců měst a obcí v Karviné.

20.10.

Na své, prvním jednání se sešla školská rada v novém složení, které
vzešlo z řádné volby ze zástupců rodičů a zástupců pedagogů
a jmenováním zástupců zřizovatele.

21.10.

Úřad městyse navštívili žáci ze školní družiny naší základní školy.
Prohlédli si budovu a setkali se s představiteli městyse.

22.10.

Za účasti místostarostky městyse se na zámku v Bartošovicích konalo
setkání vedení Správy CHKO Poodří se zástupci veřejné správy
za účelem vzájemného informování.

22.10.

Dozorový orgán – MěÚ Nový Jičín – provedl na místě kontrolu úřadu
městyse na úseku matriky. Kontrola neshledala žádné závady
a nedostatky.

25.10.

Konzultace s pověřencem GDPR.

26.10.

Konal se kontrolní den na stavbě opravy chodníku Za Nádražím.
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26.10.

Kontrola postupu stavebních prací na dalších stavbách v městysi –
hřbitovní zdi s kolumbárii na kletenském hřbitově a na prodloužení
kanalizace za horní prodejnou Jednoty.

28.10.

Pokračování oprav na místních komunikacích.

03.11.

V sídle územního pracoviště pozemkového úřadu se konalo jednání
k průběhu realizace polní cesty, se kterou je počítáno také jako
se součástí cyklostezky Odra – Morava – Dunaj.

08.11.

Konzultace s architektkou, která zpracovává návrh rekonstrukce domu
kultury. Do konce roku by měl být předložen kompletní návrh
architektonického řešení.

11.11.

Účast zástupců městyse na workshopu v Ostravě, který se týkal
Technotrasy – projektu, který sdružuje technické památky severní
Moravy a Slezska. Cílem bylo načerpání informací a po jejich
vyhodnocení rozhodnutí o připojení či nepřipojení leteckého muzea
v Suchdole k tomuto projektu.

12.11.

Konzultace s projektantem k možnostem a rozsahu oprav hřbitovní zdi
u katolického hřbitova, který má městys v dlouhodobé výpůjčce,
k přípravě podkladů pro jednání s vlastníkem.

15.11.

Proběhlo předání hodového díla – opravy chodníku Za Nádražím.
Chodník byl upraven dle platných technických norem a zchátralý povrch
z litého asfaltu byl vyměněn za zámkovou dlažbu. V některých úsecích
byl chodník zúžen na normou předepsanou šířku, důvodem byl havarijní
stav soukromých podezdívek plotů, k nimž původně nadstandardně
široký chodník přiléhal a při jejichž budoucí opravě majiteli plotu by došlo
k poškození nového povrchu chodníku.

Rada městyse informuje
74. schůze RM 08.11.2021
•
•
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RM se zabývala bytovou problematikou a schválila prodloužení nájemních
smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky
dalšího prodloužení nájmu.
RM schválila uzavření smlouvy se společností 2K Consulting s.r.o.,
předmětem smlouvy je provedení auditu spisové služby a zpracování

•

•

•
•

•
•
•

•

navazující dokumentace. Vše souvisí s novými povinnostmi, které vznikají při
postupné digitalizaci veřejné správy.
RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
jedná se o zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc.č. 65 v k.ú.
Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Prodloužení
splaškové kanalizace U Valchářů, Suchdol nad Odrou“, předmětem dodatku
je prodloužení termínu dokončení a předání díla. Důvodem je především
jistota dodržení technologických podmínek v zimních teplotách.
RM projednala žádost žadatele o koupě pozemků parc. č. 777 a 818 v k.ú.
Suchdol nad Odrou a neschválila záměr prodeje.
RM schválila rozpočtové opatření R24, 25 a 26, týkající se přijetí dotace ve
výši 923.271, - Kč na realizaci projektu „PROžáky“ pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, úhrady
opravy svodů na budově stadionu TJ Lokomotiva ve výši 6.500, - Kč
a příspěvek na dobročinnou sbírku Donio, „Pomozme rodině, ve které tragicky
zemřel otec pětitýdení holčičky“, jedná se o házenkáře z Droždína, který se
zranil na Suchdolském házenkářském hřišti před utkáním se suchdolským
oddílem.
RM povolila konání rychlostní zkoušky motoristického podniku RALY
FULNEK – ODRY 2022 V TERMÍNU 13.08.2022 v lokalitě místní části Kletné.
RM projednala rozpis akcí Western klubu z.s. Suchdol nad Odrou pro rok
2022, který je podmínkou prodloužení výpůjčky areálu.
RM projednala Výroční zprávu za školní rok 2020/2021 předloženou
ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol
nad Odrou.
starosta informoval RM o pozvání starosty městyse Herrnhut v červnu 2022
a o akci „Rozsvícení vánočního stromečku“ v termínu 27.11.2021.
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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 Jasaňové;
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 listopadu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Timofieieva Galyna
Špringlová Zlatuša
Nitková Věra
Zavacký Miroslav
Biskupová Ludmila
Rusňák Jan
Fusková Františka
Himmerová Hanna
Lakomá Jindřiška
Brűcknerová Zdenka
Lažek Karel
Fialová Marie
Černoch František
Jurnyklová Jarmila
Růžička Antonín
Kramolišová Marta
Hrušková Zdenka

Spálová Anna
Polášek Karel
Bechná Marcela
Kovář Jan
Slováček Jiří
Barošová Věra
Kozáková Marie
Měsíčková Anna
Marčišovská Drahomíra
Král Bohumil
Hlavnička Zdeněk
Matuškovičová Božena
Ondračková Jindřiška
Říčanová Ivanka
Kamasová Věra
Galetková Zdeňka
Dorazilová Anežka

Dne 14.11.2021 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Otto Hanse.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila s rodinou.
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Adventní koncerty
Vážení spoluobčané, Českobratrská církev evangelická v Suchdole nad Odrou
a Úřad městyse Suchdol nad Odrou Vás po dvouleté pauze opět zvou
na tradiční
ADVENTNÍ KONCERTY
v evangelickém kostele v Suchdole nad Odrou (Malá strana 45, Suchdol
nad Odrou)
Neděle 28. 11. 2021 v 17.00 hod.
Sladíme
Známé suchdolské osobnosti (Michaela Cibulková, Richard Ehler, Marie
Hurtová, Jitka Žáková) tvoří hravou folkovou kapelu, která s posluchači sladí
Vánoce směsicí písní Spirituál kvintetu, Javorů, Tomáše Kočka
a několika známými peckami.
Neděle 5. 12. 2021 v 16.00 hod.
Komorní soubor Pavla J. Vejvanovského
Tento dvanáctičlenný orchestr už několik desetiletí dodává svou krásnou
barokní hudbou radost několika generacím.
Sobota 11. 12. 2021 v 16.00 hod.
Dětský pěvecký sbor Skřivánek
Známý a milý pěvecký sbor, který svými písněmi rozzáří tváře i srdce
posluchačů.
Neděle 19. 12. 2021 v 16.00 hod.
Vánoční recitál Slávka Klecandra
Vynikající kytarista, autor mnoha písní a vůdčí osobnost folkové skupiny
Oboroh potěší milovníky kvalitní hudby.
Jak jste si jistě všimli, koncerty se letos konají v různých víkendových dnech
a časech. Budou během nich dodržována doporučená hygienická opatření.
Těšíme se na Vaši milou účast.
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Z činnosti naší školy a školky
Pečujeme o naši školu – sázení truhlíků
Na
začátku
letošního
podzimu jsme se s žáky
8.třídy, v doprovodu paní
učitelky,
pustili
do
sázení venkovních truhlíků.
S
pomocí
ochotných
květinářek ze Suchdolu nad
Odrou a Jerlochovic, které
nám vytvořily plán výsadby,
jsme osázeli jednotlivé
květináče širokým spektrem
rostlin, od jehličnanů přes
listnaté keře až k různým
ozdobným travám. Truhlíky
nám tak již dnes zdobí naši
oblíbenou školu, a tak se můžeme chlubit nejen zeleným atriem s venkovní
učebnou mezi stromy,
ale i vstupním prostorem
nově
lemovaným
pestrými
rostlinami.
Jsme rádi, že jsme
vnesli kus přírody mezi
třídy a že se na tom
mohli podílet i samotní
žáci. Velké poděkování
patří také panu Jiřímu
Bártkovi, ze zahradnictví
v Jerlochovicích, který
se na tomto ozelenění
finančně podílel.
Ivana Tymráková

12

Spolky a zájmové aktivity
Western klub
16. 10. 2021 42. HUBERTOVA JÍZDA 2021,
KLETNÉ – MALÁ SKÁLA
V sobotu nám opravdu přálo počasí, a tak se od 10.
hodiny na tradiční Hubertově zelňačce sešel hojný
počet jak jezdců, tak i diváků. Byli jsme spokojení,
napočítali jsme 67 jezdců s koňmi a 2 zápřahy,
celkem se sešlo na 150 příznivců Western klubu.
Odhalili jsme na Saloonu obraz Bohumila alias
Hospodáře Kašpárka, který nám namaloval malíř Petr Polášek, autor jezdecké
přezky na zdi před Suchdolským nádražím.

Ve 12.30 hodin jezdci startovali na Hubertovu vyjížďku s mezi přestávkou
na Stříbrném jezírku. Pozdravili jsme tradičně Hospodáře, pobavili se, občerstvili,
udělali společné fotky, zavzpomínali a v dobré náladě vyrazili na zpáteční cestu.
Po návratu na Malou skálu proběhl hon na lišku "Halali". Následovaly westernové
soutěže - slalom, barely a záchranáři, kde si jezdci zasoutěžili. Pro návštěvníky
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Huberta jsme připravili novou a již pravidelnou soutěž "Hod podkovou o soudek
piva", do soutěže se přihlásily všechny věkové kategorie.

Následovala volná zábava s kapelou Do Pohody. A to byla tečka za jezdeckou
sezonou roku 2021. Děkuji všem účastníkům, pořadatelům, kamarádům z Klubu
přátel Western klubu, kteří nás po celý rok navštěvovali a pomáhali nám. Saloon
s občerstvením se touto akcí pro veřejnost uzavřel a nastal čas k dalším
plánovaným úpravám v areálu.

foto na https://westernklub.rajce.idnes.cz
Ľudmila Tošovská
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Dětský Western klub
S dětmi jsme se 30.10.2021 sešli společně na Malé
skále a zakončili měsíc říjen dlabáním dýní. Děti si
vydlabaly dýni podle svého gusta a zahráli jsme si
společně hry. Dopoledne jsme si zaručeně užili!
Všichni se těšíme na další společné setkání.
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Ranní mrazík nás nezastavil a 13.11.2021 jsme se v malém počtu (
covid
nás omezuje) vydali užít den v koňském sedle. Děti si vyzkoušely práci kolem
koní, povozily se na Elišce a Emírkovi a na závěr viděly, jak se odčervují koně.
Děkujeme Jarce Ehlerové a Kačce za jejich čas, který si na nás udělaly.

Dětský klub má i Facebooku stánku, kde můžeš sledovat naše aktivity
https://www.facebook.com/western639
Pro koho je Dětský Western klub určen:
Pro holky a kluky od 7-15 let, kteří se chtějí dozvědět něco o historii Pony
Expresu, koních, kovbojích, indiánech a přírodě. Tak se zeptej doma, a neváhej
přijít mezi nás. Budeme se na Tebe těšit
DWK Tereza a Daniela Kabeláčovi
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Různé
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Ocenění pracovníků Charity Odry
V průběhu měsíce října byli oceněni tři pracovníci
Charity Odry. V sobotu 16. 10. 2021 v katedrále
Božského srdce v Ostravě po skončení
slavnostní mše svaté byly oceněni z rukou
biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze

OPraem. paní Renata Sedláková, která zastává funkci vedoucí zdravotního
úseku. V Charitě Odry pracuje více jak 20 let a díky její obětavosti, odhodlanosti
a profesionalitě je ošetřovatelská služba známa po celém regionu Oder
a Fulneku. Zároveň má největší podíl na antigenním testování ohledně Covid 19
pro širokou veřejnost.
Další oceněnou pracovnicí byla zdravotní sestra paní Dana Šustková, která díky
dvacetiletému působení v Charitě Odry dala vyniknout své obětavosti, precizní
práci a milému přístupu ke klientům v rámci ošetřovatelské služby. Díky tomu jí
klienti znají v celém širokém okolí Oderských vrchů.
Vedení Charity Odry je moc rádo, že obě oceňované pracovnice pracují
ve prospěch Charity Odry a jejich klientů a je na ně patřičně hrdé.
V úterý 19. 10. 2021 byl v katedrále svatého Víta v Praze na závěru mše svaté
oceněn z rukou biskupa Mons. Pavla Posádaa ředitele Charity Česká republika
Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla pan Bc. Petr Kučerka ředitel Charity Odry za rozvoj
charitního díla. Pan Petr Kučerka působí ve funkci ředitele více jak dvacet let
a ve spolupráci s městy se mu podařilo rozšířit činnost Charity Odry v celém
širokém regionu od Suchdola nad Odrou přes Odry, Fulnek, Vítkov až po Budišov
nad Budišovkou. V rámci Oder díky vizi, kterou představil v průběhu času
jednotlivým zastupitelstvům mohlo město Odry kolem domu s pečovatelskou
službou zbudovat celý areál, který je využíván k sociálním službám
poskytovaných Charitou Odry ve prospěch našich spoluobčanů. Z těchto důvodů
patří městu Odry velké poděkování za vstřícnost a pochopení. A další
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poděkování patří, jak řekl Bc.
Petr Kučerka v děkovné řeči
v katedrále sv. Víta: „Děkuji
našemu nebeskému Otci za
to, že nám žehná a nás
ochraňuje. Mým skvělým
spolupracovníkům, protože
bez nich by to nešlo a mé
ženě za její podporu.“
Všem oceňovaným přejeme,
aby nadále sloužili s radostí
našim
spoluobčanům
a
rozvíjeli i v budoucnu charitní
dílo v našem regionu.
Charita Odry

Inzerce
Seminář
V pondělí 8.11.2021 proběhl v prostorách restaurace Centrum seminář na téma
zdraví a krása s tianDe. Zájemkyně se mohly dozvědět, jak pečovat nejen o sebe,
ale i o své blízké. Nejen o děti, ale napříč generacemi i o seniory. Každá
návštěvnice dostala jako dáreček krém na ruce a kosmetiku si mohly vyzkoušet
na vlastní kůži. Děkujeme paní Sehnalíkové za zapůjčení krásných prostor, které
se k této akci velmi hodily. Snad se brzy podaří takovou příjemnou akci
zopakovat.
Hana Hübschová a Šárka Marková
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Dokončena kompletní oprava chodníku
Za Nádražím v délce 600 m

www.suchdolnadodrou.cz

Kontaktní informace

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

elektronická podatelna:
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w

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

556 770 102
556 770 103

Helena Richtáriková
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
556 770 108
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
556 770 109
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
556 770 105
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík
556 770 107
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
556 770 104
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová
556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz 724 389 270
Jiří Bělunek
737 864 644
Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek
702 020 302
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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