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Úvodní slovo 
 

Vážení spoluobčané, 

letošní zima nám připravila „ochutnávku“ téměř všech svých podob od bohaté 
nadílky sněhu přes docela nízké teploty a náledí. Myslím si, že pracovníci 
technických služeb (i přestože byli z důvodu nemocnosti v polovičním 
obsazení) se s touto výzvou poprali velmi dobře, za což jim patří poděkování.  
 
V sobotu 11.2. po dvouleté nedobrovolné pauze proběhl tradiční bál městyse. 
Tradice plesů sahá do cca poloviny 19. století a je povzbuzující, že se tato 
tradice drží i nadále, a to i přestože nás doba „kovidová“ nahnala do papučí, a 
přestože si téměř všichni stěžujeme na nedostatek času. Návštěvnost byla 
velmi dobrá a zábava taky. Děkuji všem, kteří se na organizaci našich plesů, a 
to nejen obecních, podílejí.   
 
K aktuálním záležitostem sděluji, že nás čeká schválení konečné podoby 
rozpočtu pro rok 2023, jehož návrh byl zveřejněn na úřední desce. Nadále 
probíhá revize základních řídících dokumentů, které budeme postupně 
uveřejňovat na webových stránkách. Je otázkou, zda přepracovávat aktuální 
obecní stránky, anebo zřídit úplně nové. Také došlo k personální změně, kdy 
od 1.2.2023 zastává pozici vedoucího technických služeb p. David Sehnalík.  
Mimo jiné jsem se zúčastnila setkání obcí se Správou chráněné krajinné oblasti 
Poodří, kde hlavním tématem byla zejména ochrana přírody a krajiny, možnosti 
čerpání dotačních titulů a také informace ke jmelí, které se na území 
Moravskoslezského kraje stalo invazivním druhem. Bližší informace k tomuto 
tématu Vám přineseme v některém z následujících zpravodajů. K Poodří ještě 
jedna zmínka, a to, že nezisková organizace Arnika ve spolupráci s dalšími 
subjekty vydala knižní publikaci s názvem „Pozoruhodné stromy Poodří“, která 
je plná příběhů o stromech, krásných fotografií, dětských kreseb a také 
postřehů a názorů odborníků. Kniha je k zapůjčení v naší místní knihovně.  
 
Nadále bych byla ráda, abyste přicházeli s nápady a podněty, a i přestože 
některé věci nejdou hned, je potřeba vnímat, že naši obec, naše místo k životu 
si tvoříme sami.  S tím také souvisí i případná možnost spolupráce na tvorbě 
zpravodaje, která může spočívat v psaní článků, poskytování fotografií, ale i 
podávání informací o konkrétních akcích. Můžete nám také přinášet tipy na 
zajímavá témata, o nichž byste se chtěli dočíst. Myslím si, že je u nás spousta 
šikovných a zajímavých lidí. 
 
A když jsme u těch našich obyvatel, tak na závěr malinko čísel k aktuálnímu 
počtu obyvatel v městysi. Oficiální údaje zveřejňuje Český statistický úřad. 
Nejnovější zveřejněný údaj je ke dni 1.1.2023 a k tomuto datu bylo v našem 
městysi 2 724 obyvatel, z toho 1 330 mužů a 1 394 žen. Mimo tento počet 
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obyvatel je také na území našeho městyse 204 cizinců, z nichž 185 jsou osoby 
s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině.  Jen pro 
srovnání, ke dni 1.1.2022 nás bylo 2 668 obyvatel (z toho 1 308 mužů a 1 360 
žen a průměrný věk občana městyse činil 40,8 let). 
 
                             Lucie Boráková, starostka 
 

Rada městyse  
 
7. schůze Rady městyse Suchdol nad Odrou konaná dne 25.1.2023 
Rada městyse: 

• schválila uzavření smlouvy o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení 
knihovního fondu pořízeného z prostředků městyse na dobu určitou do 
31.12.2023 s Městským kulturním střediskem Nový Jičín. 
 

8. schůze Rady městyse Suchdol nad Odrou konaná dne 8.2.2023  
Rada městyse: 

• schválila uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace na 
akci "Vodovodní přípojka na parc. č. 2000/23 (areál ČOV) v k.ú. Suchdol 
nad Odrou" s Ing. Lubomírem Novákem, Divadelní 14, Nový Jičín, za částku 
16.800 Kč bez DPH, 

• schválila dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2019 - Směrnice o poskytnutí daru, 

• schválila uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního 
díla č. 00298450/SONP/NJ/V/2023/D7 se společností SmVaK Ostrava a.s., 
se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro novou část 
vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavby "Prodloužení splaškové 
kanalizace a vodovodu, přípojky vody a splaškové kanalizace pro 
novostavbu RD na parc.č. 3074/1 a 3074/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou", 

• schválila uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o výkonu funkce odborného 
lesního hospodáře č. 1/2013 s Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové, 
kterým se upravuje odměna za činnost odborného lesního hospodáře na 
rok 2023 ve výši 110.285Kč vč. DPH, 

• schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-
1-8021624/2 pro zřízení distribuční soustavy na pozemku parc.č. 114/1 a 
1916/43 v k.ú. Suchdol nad Odrou v rozsahu dle GP č. 1427-938/2021 se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, zastoupenou společností 
TRABBAU a.s., IČ 28582675 za jednorázovou náhradu ve výši 2.000, -Kč 
+ DPH, 

• schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. IV-12-8024856 pro zřízení distribuční soustavy na 
pozemcích městyse Suchdol nad Odrou parc.č. 441/1 a 441/2 v k.ú. 
Suchdol nad Odrou v rozsahu dle koordinační situace se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. IČ 24729035, zastoupenou společností ARPEX MORAVA 
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s.r.o., IČ 26809559 jako budoucím oprávněným za jednorázovou náhradu 
ve výši 2.000, -Kč + DPH,  

• schválila uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky "Zpevněná 
plocha u ZŠ Suchdol nad Odrou" se společností QUANTUM CZ s.r.o., IČ 
25869043 se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava, za cenu 
35.000 Kč bez DPH, 

• schválila uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15.5.2013 a 
dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29.8.2011, se společností 
Agrosumak a.s., IČO: 47672404.  

• schválila prodloužení nájemních smluv o nájmu bytu na dobu určitou u 
nájemců, kteří řádné plní podmínky nájemní smlouvy, 

• schválila obřadními dny každý pátek a každou sobotu v kalendářním roce, 
a to s účinností od 1. 3. 2023,  

• schválila uzavření příkazní smlouvy se společností QUANTUM CZ s.r.o., IČ 
25869043 se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava, na zpracování 
dotace MF ČR za cenu 20.000 Kč bez DPH.   

 
 

Úřad informuje 
 

Dopravní značení – revize 

Dovolujeme si požádat občany městyse o součinnost při revizi dopravního 

značení na území městyse. Cílem je odstranit přebytečné a matoucí dopravní 

značení, a naopak doplnit chybějící. Vaše případné náměty zasílejte prosím na 

mail: mestys@suchdol-nad-odrou.cz nebo prostřednictvím aplikace Česká 

obec (hlášení závad), kde lze jednoduše přidat také fotografii. Podněty a 

upozornění na kolizní místa budeme shromažďovat průběžně do 31.3.2023. 

Následně budou návrhy projednány s policí a silničním správním úřadem.  

 

Svatební obřadní dny 

Usnesením rady městyse Suchdol nad Odrou s účinností od 1.3.2023 jsou 

svatebními dny stanoveny každý pátek a každá sobota v kalendářním roce. 

Možnost uzavření sňatku bez poplatku se tímto rozšířila také o páteční termín, 

který poslední dobou nabývá na oblibě. Obřadním místem zůstává i nadále 

obřadní síň městyse Suchdolu nad Odrou. V případě zvolení si jiného 

obřadního místa je nutno požádat matriční úřad o povolení, přičemž povolení 

je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000,-Kč. 

 

mailto:mestys@suchdol-nad-odrou.cz
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Poplatky v roce 2023 

Poplatek za komunální odpad – splatnost 30.06.2023 

600 Kč / poplatník 

Bankovní účet u České spořitelny, a.s.  1765624389/0800  
Variabilní symbol                                          číslo poplatníka 
Specifický symbol                                        1345 
 
Lze uhradit hotově, kartou v pokladně úřadu městyse, bankovním převodem na 
účet městyse. 

Poplatek za psa - starší 3 měsíců splatnost 31. 03. 2023 

1. v bytových domech: - za prvého psa 400 Kč 

 - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600 Kč 

2. v rodinných domech: - za prvého psa 100 Kč 

 - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  150 Kč 

3. v objektech právnických osob: - za prvého psa 400 Kč 

 - za druhého a každého dalšího psa 600 Kč 

4. na adrese ohlašovny městyse: - za prvého psa 400 Kč 

 - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600 Kč 

5. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,  
     v bytových domech:   

    za prvého psa 100 Kč 

    za druhého a každého dalšího psa  150 Kč 

6. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,  
     v rodinných domech:   

     za prvého psa 50 Kč 

     za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75 Kč 

 

Bankovní účet u České spořitelny, a.s.  1765624389/0800  
Variabilní symbol                                          číslo poplatníka 
Specifický symbol                                        1345 
 
Lze uhradit hotově, kartou v pokladně úřadu městyse, bankovním převodem na 
účet městyse. 

Stočné od 01. 01. 2023   49 Kč/m3 s DPH 
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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  
 
 

Odpadové hospodářství městyse v roce 2021/2022 

Vážení občané, předkládám k porovnání přehled vyprodukovaného odpadu 
v roce 2021 a 2022. Jedná se o veškerý odpad vyprodukovaný občany 
městyse: ten, který třídíme v kontejnerech na sběrných místech (papír, sklo, 
plast, textil, elektroodpad, bioodpad a jedlý tuk), směsný odpad z domácností 
(popelnice a kontejnery u bytových a rodinných domů), velkoobjemový odpad, 
železo, které se 2x ročně sváží prostřednictvím oddílu kopané a Vámi 
odevzdané vážní lístky za opad předaný ve výkupnách. 
 

Přehled druhu a množství vyprodukovaného odpadu v městysi 
v roce 2021 a 2022: 
                              rok 2021      rok 2022 

Druh odpadu množství / kg 

Motorové, převodové a mazací oleje 239 253 

Plastové obaly 6 243 6 101 
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Obaly obsahující nebezpečné látky 93 298 

Stavební materiál obsahující azbest 0 240 

Laboratorní chemikálie 71 17 

Kovy 6 850 3 560 

Odpad z ČOV 42 873 23 586 

Papír a lepenka  31 165 30 505 

Sklo  47 040 41 446 

Oděvy  9 012 8 286 

Barvy, lepidla, nebezpečné látky 1 348 534 

Dřevo 7 750 0 

Plasty  64 225 63 049 

Biologicky rozložitelný odpad  198 048 195 225 

Biologicky nerozložitelný odpad 5 391 5 154 

Směsný komunální odpad (popelnice, kontejnery) 360 442 347 879 

Velkoobjemový odpad (svoz 2x ročně) 22 320 22 480 

Elektroodpad (červené kontejnery) 2 791 2 620 

Celkem vyprodukovaný odpad 805 901 751 233 

Množství odpadu na občana (včetně dětí) 297 257 

 
Financování odpadového hospodářství v roce 2021 a 2022: 
 
                 rok 2021               rok 2022 

Výdaje: 

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

2 245 405 Kč 2 440 649 Kč 

Asompo Životice u Nového Jičína 
(biologicky rozložitelný odpad) 

303 324 Kč 308 706 Kč 

EKO-PH Hlincova Hora                   
(jedlé tuky a oleje) 

3 025 Kč 0 Kč 

Doprava kontejnerů na OZO – 
velkoobjemový odpad (sběr po městysi) 

0 Kč 14 869 Kč 

Celkem výdaje: 2 551 754 Kč 2 764 224 Kč 

Příjmy: 

Poplatek za odpady od občanů 0,00 Kč 1 565 550 Kč 

TextilEco Praha                          
(kontejnery na textil) 

4 000 Kč 0 Kč 
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Elektrowin Praha                     
(kontejnery na elektroodpad) 

2 833 Kč 5 802 Kč 

Příjem ze sankcí 0 Kč 5 000 Kč 

EKO-KOM                                       
(odměna za tříděný dopad) 

495 171 Kč 498 076 Kč 

Celkem příjmy: 502 004 Kč 2 074 428 Kč 

Celkové náklady z rozpočtu městyse: 2 049 750 Kč  689 796 Kč 

Doplatek městyse na každého občana 756 Kč 236 Kč 

 
 
V roce 2022 bylo vyprodukováno v městysi méně odpadu, a to celkově  
o 54 668 kg všech druhů odpadu, než v roce 2021, což dělá cca o 19 kg méně 
na občana a městys uhradil ze svého rozpočtu 689 796 Kč, na občana včetně 
dětí je to částka 236 Kč.  
Důležité je rovněž sdělit, že přestože máme od loňského roku zavedený 
poplatek za odpady, pořád městys musí odpadové hospodářství dotovat!!! Je 
to způsobeno tím, že občané málo třídí, mají u domu zbytečně velké nádoby 
na směsný komunální odpad a nemají zaplacený poplatek. V roce 2022 
nezaplatilo poplatek za odpad 199 dlužníků, dluh je za rok 2022 ve výši 119 400 
Kč. 
Náklady na odpadové hospodářství jsou v městysi velké, což můžete posoudit 
v přiložených tabulkách. Cílem nejen našeho městyse, ale i všech obcí a měst, 
je snižovat množství směsného komunálního odpadu a co nejvíce třídit. Do roku 
2025 by měl tříděný odpad tvořit 60 % z celkového odpadu, do roku 2023 65 % 
a do roku 2023 70 %.  
Upozorňujeme Vás, že proběhne kontrola počtu přidělených nádob (popelnic) 
k domu podle počtu občanů přihlášených k poplatku za odpady a velikost nádob 
bude upravována takto: 
 
1–2 osoby v domácnosti: 1 x nádoba o objemu 80 l 
3–4 osoby v domácnosti  1 x nádoba o objemu 120 l 
5 a více osob v domácnosti 1 x nádoba o objemu 120 l a více (podle 

počtu osob v domácnosti) 
 
Tento klíč je vytvořen na základě reálného množství vyprodukovaného 
směsného komunálního odpadu na osobu a přidělené nádoby by měly být, za 
předpokladu, že se bude důsledně třídit, dostačující. V případech, kdy by 
z jakéhokoliv důvodu byla stanovená kapacita pro domácnosti 
nedostačující, má každý možnost objednat si na vlastní náklady další 
nádobu (popelnici) u svozové firmy OZO Ostrava.  Pokud to bude prakticky 
možné, tak nahradíme v některých lokalitách popelnice za kontejnery, tento 
model vychází nejlevněji, vy občané nemusíte hlídat den vývozu a kontejnery 
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se vyváží 1x týdne, kdežto popelnice 1x za 114 dní. Pokud budeme poctivě 
třídit, budeme šetřit nejen rodinný rozpočet tím, že se nebude zvyšovat poplatek 
za odpady, ale budou se snižovat náklady městyse, kdy ušetřené prostředky 
můžeme investovat jinde.  
 

TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL!!! 
Iva Hrabovská, místostarostka 

 

 

Společenská kronika    

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

Jsou to:  

Szelongová Anděla    Prekrški Pavel 

Vašková Jaroslava      Reková Zdenka     

Andršová Zdena      Bolcek Ervín 

Svobodová Jiřina      Mládenková Milada 

Tvarůžková Vlasta        Kukolová Marie 

Rudolfová Svatava         Gulánová Jana 

Juras Jiří       Uhlářová Eva 

Kuchyňková Ladislava       Slováčková Danuše 

Heger Petr      Mader Otto 

Rusňáková Marie      Zajíček Jan 

Červencová Marie       Dorazil Josef  

Meissel Jaroslav     Baroš Lumír 

Vala Jiří      Švrčinová Ludmila 

Zikmund Václav      
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Dne 01.02.2023 jsme vzpomněli 10 let od úmrtí 

 

  paní Jany Podhajské. 

 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

 

Přítel Petr a příbuzní.  

  

 

 

 

 

 

 

Dne 24.02.2023 uplynulo 5. let od úmrtí naší maminky 

 

  paní Květuše Dratvové. 

S láskou a úctou vzpomínají děti.  

 

 

 

 

 

 

 

Dne 14.02.2023 uplynuly 3 roky, kdy nás opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, strýc a švagr 

   

  pan Viktor Červenec. 

 

S úctou vzpomínají manželka, synové a dcera. 

Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.  
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Dne 24. 2. 2023 vzpomínáme 6. smutné výročí úmrtí 

 
                          pana Josefa HOFRA. 

 
S láskou stále vzpomíná a nikdy nezapomene 

 
manželka s celou rodinou. 

  

                                                                                                                                     

 

Ti, které milujeme, nikdy neodchází 

z naší blízkosti. 
Chodí po našem boku každý den 
Neviděni neslyšeni_ 
Stále blízko 
Stále milováni 
Stále postrádáni tak jako Ty. 
 
Dne 9. února uplynulo 5. výročí, kdy nás opustil náš  
  
  bratr Milan Kocúrek. 

 
           Stále vzpomínají sourozenci Mirek a Eva.  
 

 

 

 

Děkujeme za účast, projevy soucitu a květinové dary  

 

při posledním rozloučení a naším synem a bratrem 

 

  Miroslavem Wolfem Főldešem, 

 

který zemřel 21. 01. 2023. Zarmoucená rodina. 
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Kulturní okénko 
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Z činnosti naší školy a školky 
Zimní výstavka školní družiny 

V tomto období se věnujeme 

také tvoření k tématu „Zima“. 

Tentokrát se spojila všechna 

čtyři oddělení školní družiny  

a společně vytvořila výzdobu 

ve vchodu školy.  

vychovatelky školní družiny 

 

 

 

Hvězdičky v mobilním hospici Strom života 
 
Ve středu 8.2. jsme prožili 
báječné dopoledne ve Stromě 
života. Prostřednictvím 
pohádkového příběhu s 
kocourem, čarodejnicí Hedou 
a Klárkou bylo dětem 
přiblíženo téma stáří, umírání 
a smrti. Hrdinové v pohádce 
přiblížili dětem koloběh života. 
Pohádkový příběh sledoval 
poznávání emocí a životních 
funkcí. Při čaji a sušenkách si 
ještě děti povídaly o pocitech, 
seznámily se s oxymetrem a 
poslechly si vlastní srdíčko 
stetoskopem. 

                                                                             Bc. Martina Hessková 
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Mytí rukou u Hvězdiček 

Jak a kdy si správně mýt 

ruce a jak vypadají ručky 

s bacilkami nám přijela 

ukázat moc milá paní 

z hygienické stanice 

v Ostravě. 

                                                                      

Bc. Martina Hessková 

 
 
 
 
 
 
 
 

Magic park 

Zima, teploty k -10°C. 

Co si počít s 25ti 

veselými a akčními 

předškoláky? Našli jsme 

skvělé řešení a vydali 

jsme se do Magic parku 

v Novém Jičíně. To bylo 

radosti. Na děti tam 

čekaly klouzačky, 

prolézačky, bazény 

balónků, trampolíny, 

děla na míčky, 

překážkové molitanové 

dráhy 

a spousta zábavy. Radost z dětí vyzařovala, že jsme neodolali a slíbili jsme jim, 

že pojedeme ještě jednou.       

Dominika Jarošová a Markéta Bártová 
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Keramika I. 

Práce s keramickou hlínou probíhá 

v rámci kroužků školní družiny. 

Rozvíjíme jemnou motoriku, fantazii a 

představivost. Používáme klasické 

techniky při práci s keramickou 

hlínou, výroba z plátů, ale  

i netradiční kombinace glazur. 

Nejraději moříme Burelem. Děti jsou 

velice šikovné a už se těšíme na další 

měsíce, co spolu vytvoříme. 

Ivana Kuczová 

 
 
 
 
 
 
 

Vystoupení kroužku školní družiny na XXV. Školním plese 

Pohybové kroužky 

školní družiny pracují 

nyní ve třech skupinách. 

Pohybovka 1 (děti z 1. 

třídy, 12 dětí), 

Pohybovka 2 (děvčata 

z 2. třídy, 7 dívek) a 

Pohybovka  (děvčata 

z 3. a 4. třídy,15 dívek). 

Tentokrát ve večerním 

vystoupení na školním 

plese vystoupila Pohybovka 3. Krásná atmosféra, skvěle jsme si to užili.  

Tymráková Ivana 
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Jak jsme se měli ve školní družině v lednu a únoru 

Celý leden a únor jsme 

netrpělivě vyhlíželi sněhovou 

nadílku. Bohužel, sněhu bylo 

málo, a tak jsme si čas krátili 

různými aktivitami. Děti 

pracovaly se suchými pastely 

nebo pro změnu tvořily 

s keramickou hlínou, také se 

orientovaly ve čtvercové síti.  

Na koberci všichni drobně 

soutěžili a sportovali, strečink 

při hudbě nesměl chybět. 

Stavěli hřiště pro POKEMONY 

a doplňovali pracovní listy. 

Ivana Kuczová a Ivana Tymráková 

 

Lentilácká superšou  
Naše základní škola 
byla pozvána na 16. 
narozeniny dětského 
tanečního souboru 
LENTILKY Mankovice. 
Naše pohybové kroužky 
se zúčastnily v počtu 
cca 46 žáků. Moc jsme 
se těšili na přehlídku, 
kde vystoupili vedle 
oslavujících LENTILEK 
Mankovice také místní 
zpěváci. Moc se dětem 
líbily postavičky a 
příběhy ze známého 

filmu Avatar. Všichni jsme si užili krásnou atmosféru, kterou pro nás v 
Mankovicích připravili.   
Děkujeme SRPŠ při ZŠ Suchdol nad Odrou za financování dopravy.  Těšíme 
se na další takové akce, kde se naše děti mohou prezentovat a ukázat, co se 
naučily. 

Ivana Tymráková, Ivana Kuczová, Tereza Bechná 
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Projekt Malý řemeslník u Hvězdiček 

Děti z mateřské školy z oddělení 

Hvězdiček se během třech týdnů 

setkávaly s lektory ze Světa techniky. 

Každou lekci si vždy 12 dětí vyrobilo 

hračku: udičku, formuli, lodičku, robota a 

letadlo. 

S nadšením musíme tento projekt i vždy 

perfektně připravené lektory pochválit, 

děti si to opravdu užily.                                                                                              

 

Bc. Martina Hessková 

 
 

 

 

 

 

Už umím číst 1.B 
 

Naše prvňáky čekala před prvním 

vysvědčením ještě jedna důležitá 

akce. Pozvali si své rodiče, aby jim 

ukázali, jak ve třídě pracují a co vše 

se již naučili. Předvedli robota, 

skládali slova z písmenek a zvládli i 

slovní vějíř. V matematice potrápili 

číselnou osu, ale i počítání do 7. 

V závěru hodiny přečtením celé 

neznámé věty opravdu dokázali, že 

již umí číst. Za odměnu dostali druhý 

díl knihy s názvem „Už čteme a 

píšeme sami“. Památkou na tuto akci jim bude sovičková medaile i diplom. Tak 

ať vám to čtení jde i dál.                                                             

 Simona Drgová 
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Vystoupení ukrajinských žáků na 1. stupni 

Žáci z Ukrajiny ve čtvrtek 19. ledna navštívili 

žáky prvního stupně, aby jim blahopřáli k 

Vánocům a novému roku. Seznámili děti s 

národními tradicemi, zazpívali koledy, zaseli 

obilí, aby všichni byli v novém roce šťastní, 

zdraví a bohatí.  

Anastasiia Didkivska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to vlastně je, to vysvědčení? 

Na takovou těžkou otázku si 

odpovídali žáci z 1.B 

poslední lednový den. 

Pomohlo jim k tomu 

obrázkové sebehodnocení, 

při kterém zjišťovali, jak se 

jim dařilo v jednotlivých 

předmětech.  

Další nápovědou bylo i slovní hodnocení paní učitelky s indiciemi, na čem 

mohou v druhém pololetí zapracovat. 

Takže nakonec všichni zjistili, že známky nejsou až tak důležité, jako chuť do 

objevování nových věcí, radost z úspěchu, nevzdat se při klopýtnutí  

a spolupráce s kamarády. 

Mgr. Simona Drgová 



20 

Minilyžáček 2023 (31. ledna  - 2. února) 
 

Ještě před týdnem jsme si 
nebyli jisti, zda se 
minilyžáček pro žáky 1. 
stupně z důvodu teplého 
lednového počasí vůbec 
uskuteční. Skutečnost ale 
předčila naše očekávání. 
Sněhové podmínky byly velmi 
dobré a nálada ještě lepší. 
Zúčastnilo se 78 žáků. 
Někteří se naučili dělat první 
obloučky, ti zkušenější 
brousili styl a všichni zvládli 

jízdu na malém i velkém vleku. Poděkování patří skvělým rodičům, kteří využili 
své lyžařské dovednosti a moc nám na svahu pomohli. 
Tak snad zase za rok na svahu na shledanou! 

Mgr. Tomáš Vindiš 
 

Oslavy Masopustu u Broučků 

Dne 9. 2 .2023 děti třídy Broučků 

navštívily vzdělávací program 

v muzeu v zámku v Novém 

Jičíně – Masopust přichází. 

V rámci tohoto programu se děti 

seznámily s průběhem oslav 

masopustu a následného půstu. 

Kromě poutavého vyprávění si 

děti měly možnost společně 

zazpívat za doprovodu dobových 

hudebních nástrojů, zatančit si 

s medvědem a účastnit se 

společné hudební dramatizace průvodu masek. Součástí byla také muzejní 

dílna, kde si děti vytvářely vlastní masopustní masky, které si odnesly spolu s 

hezkými zážitky domů. 

„Trubka troubí, vytrubuje, s bubínkem nám oznamuje, Masopust zas přišel 

k nám, ten rej masek dobře znám.“ 

Mgr. Ivana Kocmichová a Bc. Erika Beranová 
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Spolky a zájmové aktivity 
Western klub  

 Z ČINNOSTI SPOLKU WESTERN KLUB z.s. 

 

www.westernklub.cz   

www.suchdolskycountryfest.cz   

www.ponyexpress.cz 

VZPOMÍNKA NA HOSPODÁŘE 

 

 

 

 

 

 

 

Členové Western klubu a Pony Expressu se sešli v muzeu Westernové 

expozice Pony Expressu a zavzpomínali na kamaráda a člena Pony Expressu 

Bohumila "Hospodáře" Kašpárka, který od nás odešel do kovbojského nebe 

dne 18. ledna před 17ti lety. Expozici budeme postupně doplňovat depozitem 

ze zrušeného soukromého muzea Pony Expressu v Hrušovanech nad 

Jevišovkou, kde skončili provoz z důvodu úmrtí zakladatele i provozovatele 

muzea.  

Po prohlídce a doplnění expozice jsme se odebrali na hřbitov, kde jsme u hrobu 

Hospodáře položili květiny a zapálili svíčky. Minutou ticha jsme uctili jeho 

památku, která stále zůstává v našich srdcích. 

http://www.ponyexpress.cz/
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Za western klub a Pony Express Lidka 
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Různé 
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Inzerce  
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556 770 102

556 770 103

556 770 101

556 770 108

556 770 109

556 770 105

556 770 106

556 770 107

556 770 104

556 736 317
724 389 270
725 141 460
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                                                       
                  

Kontaktní informace

www.suchdolnadodrou.cz
elektronická podatelna: 
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w
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richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová                      
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová                               
postova@suchdol-nad-odrou.cz
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jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.    
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
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graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík                                
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David Sehnalík
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Jaromír Šrámek 
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Věra Dorazilová 
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