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Úvodní slovo 
 

Vážení spoluobčané,  

na úvod mi prosím dovolte dodatečně poděkovat sponzorům, kteří nám přispěli 

do tomboly na únorový Bál městyse. Jmenovitě to jsou: Finkis a.s. – solární 

systémy, Z. Tymrák, M. Kozúbek, R. Bejdáková - výživové poradenství, J. 

Gerhart, Husqvarna, T. Uhráková, PJD - Hala Suchdol n. O., K. Černoch, 

Elektro - P. Lošák, Western klub, TJ Lokomotiva, V. Kunčarová, FLEXIPAL a.s., 

Restaurace Centrum - A. Sehnalíková,  Agrosumak a.s., Honební společenstvo 

a STIHL Jakubík. Ještě jednou děkujeme.  

Tématem titulní stránky březnového vydání zpravodaje je fotografie nové 
multikáry, která nám nyní byla dodána na základě kupní smlouvy ze dne 
11.5.2022. Toto víceúčelové malé nákladní vozidlo bude součástí vybavení 
technických služeb a bude sloužit zejména pro zimní údržbu, kdy součástí 
dodávky je také sypač pro provádění posypu. Rádi bychom multikáru rozšířili 
ještě o radlici na odhrnování sněhu.   
 
Na únorovém zastupitelstvu proběhlo schválení rozpočtu pro rok 2023. Do 
rozpočtu byly zahrnuty nedokončené akce naplánované v rozpočtu r. 2022  
a z různých důvodu nedokončené. Jedná se o sanaci svahu včetně místní 
komunikace ke katolickému kostelu, chodník směr Rybníky kolem NC Line 
 a Romotopu, vyhotovení projektové dokumentace ke zdravotnímu středisku  
a k objektu požární zbrojnice a rekonstrukce povrchu házenkářského hřiště. 
Dále je pro r. 2023 naplánována rekonstrukce mostu na ulici Zátiší (Peklo), 
který je v havarijním stavu a také realizace parkoviště u školy (dle projektové 
dokumentace z předchozího roku).  
Předmětem schváleného rozpočtu bylo také přidělení dotací a darů. Toto téma 
bylo hojně diskutované, bohužel časový prostor nebyl dostatečný a schválení 
proběhlo ve stejném „duchu“ jako v letech minulých. Pro rozpočet příštího roku 
však připravíme a nastavíme pravidla, podle nichž bude přidělování darů  
a dotací probíhat. Určitě by pravidla neměla znamenat, že spolky a zájmovou 
činnost nebude městys podporovat, naopak, smyslem by mělo být stanovení 
jasných a transparentních podmínek pro přidělování finančních prostředků. 
Úkol je to však nelehký, a proto vyžaduje dostatek času.  
 
Na začátku března jsme ve spolupráci se Základní školou podali žádost o dotaci 
z programu Ministerstva financí ČR (MF) na odstranění nevyhovujícího 
technického stavu ve školní jídelně a v některých učebnách. Z dotace bychom 
rádi provedli rekonstrukci nákladního výtahu ve školní jídelně, vyměnili 
podlahové krytiny a pořídili vybrané gastro technologie do školní jídelny. Termín 
pro podání žádosti od vyhlášení dotace byl velmi krátký, ale díky velice dobré 
spolupráci s p. ředitelem ZŠ Mgr. Tomášem Vindišem se nám žádost podařilo 
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podat. Doufejme, že ze strany poskytovatele bude žádost vyhodnocena kladně 
a peněžní prostředky nám budou poskytnuty.   

 
Také k 1.3.2023 došlo ke změně v personálním obsazení, kdy v lednu ukončila 
pracovní poměr dlouholetá vedoucí Klubu kultury paní M. Klichová a nově 
nastoupila paní A. Sehnalíková. Věřím, že jí práce v oblasti kultury v městysi 
bude naplňovat a bude se svými nápady a nadšením přínosem. 
 
Vám všem přeji slunečné dny, pěkné jarní počasí a hezké Velikonoční svátky.  
 

                vaše starostka Lucie Boráková 

 

Zastupitelstvo městyse 

 
U S N E S E N Í 
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 
27.2.2023 v 18.00 hod. v DKT 
 
1) 2023/3Z/1 Zastupitelstvo městyse určuje ověřovateli zápisu Ing. Tomáše 

Dohnala a Petra Zajíčka a zapisovatelkou Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS. 
 

2) 2023/3Z/2 Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh programu 3. jednání 
zastupitelstva městyse dle zveřejněné pozvánky.   

 
3) 2023/3Z/3a Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou bere na vědomí 

výsledky hospodaření roku 2022 a dokumenty k návrhu rozpočtu na rok 
2023. 

 
4) 2023/3Z/3b Zastupitelstvo městyse Suchdol nad 

Odrou schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024 - 2025, 
kterým se zároveň zrušuje střednědobý výhled rozpočtu přijatý usnesením 
2022.3.e) ze dne 25.2.2022. Pozn. Materiál je k dispozici na webových 
stránkách městyse.  

 
5) 2023/3Z/3c Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet městyse pro rok 

2023 jako schodkový dle § 4 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., zákon 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pozn. Schválený rozpočet 
je k dispozici na webových stránkách městyse.  
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6) 2023/3Z/3d Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou pověřuje radu 
městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:  

      - prováděním rozpočtových opatření do souhrnné roční výše 700.000,- Kč 

v rámci výdajů r. 2023; tato pravomoc se nevztahuje na závazný ukazatel 

„příspěvek na provoz“ zřízené příspěvkové organizace  

- přijímáním veškerých transferů, dotací, příspěvků a darů do rozpočtu 

městyse r. 2023 tím souvisejícím případným provedením rozpočtových 

opatření na straně výdajů. 

 
7) 2023/3Z/3e Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou schvaluje pravidlo 

o poskytování dotací a darů z rozpočtu městyse na rok 2023 následovně: 
- finanční podpora jednomu příjemci do úhrnné výše menší než 50.000,- Kč 
za kalendářní rok bude poskytnuta formou finančního daru, přičemž  
v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon  
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, je poskytování věcných darů  
v hodnotě nad 20.000,- Kč a peněžitých darů ve výši nad 20.000,- Kč fyzické 
nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce v kompetenci 
zastupitelstva městyse 
- finanční podpora jednomu příjemci v úhrnné výši 50.000,- Kč a více  
za kalendářní rok bude poskytnuta formou účelové dotace. Do úhrnné výše 
se započítávají i nevyčerpané prostředky z předchozích období, pokud 
zastupitelstvo usnesením umožnilo jejich čerpání v aktuálním rozpočtovém 
roce. 

  
8) 2023/3Z/3f Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou schvaluje dle svých 

kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí transferů (dotací  
a darů) dle schváleného rozpočtu na rok 2023 v té výši a těm osobám, které 
jsou uvedeny v příloze č. 4. v celkovém objemu 1.799.150 Kč, a to takto: 
1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdolu nad Odrou,  
IČ 64629368, dotace ve výši 80.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 
2. Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s.,  
IČ 48808300, dotace ve výši 500.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 
3. Český kynologický svaz ZKO Suchdol nad Odrou - Louka – 626,  
IČ 68921055, dotace ve výši 150.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 
4. Western klub z.s., Suchdol nad Odrou, IČ 22841946, dotace ve výši 
185.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 
5. MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost Suchdol nad Odrou,  
IČ 66741611,dotace ve výši 79.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 
6. CHARITA Odry, IČ 62351052,dotace ve výši 80.000,- Kč a znění 
veřejnoprávní smlouvy 
7. Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou, IČ 44937768, dotace ve 
výši 110.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 
8. Saunový klub Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 08570299, dotace ve výši 
105.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 
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9. ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ 08569355, dotace ve výši 
60.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 
10. Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou, IČ 69581428, finanční dar ve výši 
35.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

 11. JUNÁK - český skaut, středisko Odry, IČ 14614782, finanční dar ve výši 
45.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

 12. Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou, IČ 65471920, finanční 
dar ve výši 49.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

 13. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Suchdol nad Odrou,  
IČ 64125483, finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

 14. Cyklistický klub Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 06901336, finanční dar ve 
výši 40.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

 15. Sbor Bratrské jednoty baptistů v Suchdole nad Odrou, IČ 26521709, 
finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

 16. Monika Rybnikářová, Kletné, finanční dar ve výši 30.000,- Kč  
a znění darovací smlouvy 

 17. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, IČ 00847036, finanční dar 
ve výši 25.000,- Kč a znění darovací smlouvy 
V rámci schválených prostředků na transfery je zahrnuta dotace  
na spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín pro příjemce Město Nový 
Jičín, IČ 00298212, ve výši 166.150,- Kč. Veřejnoprávní smlouva byla 
schválena usnesením ZM č. 2022.18.3.d) dne 25. 4.2022. 

9) 2023/3Z/3g Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou schvaluje výši 
měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva 
takto: 

• člen ZM 1.650 Kč 

• člen ZM + člen výboru, komise 2.200 Kč 

• člen ZM + předseda výboru, komise 2.420 Kč 

• člen ZM + člen RM 4.950 Kč 

• člen ZM + člen RM + člen výboru, komise 5.500 Kč 

• člen ZM + člen RM + předseda výboru, komise 5.720 Kč 
  a to s účinností od března 2023 
 

10)  2023/3Z/4 Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou schvaluje smlouvu 

o uzavření budoucí smlouvě darovací č. NJ/400/i/2022/Ja pro části 

pozemku parc.č. 2278 a parc.č. 2279/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou mezi 

Městysem Suchdol nad Odrou jako budoucím obdarovaným  

a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic MSK, p.o. jako 

budoucím dárcem. 

  

11)  2023/3Z/5 Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou schvaluje uzavření 

darovací smlouvy pro spoluvlastnický podíl 3/4 k pozemku parc.č. 966, 969, 

970, 971, pro pozemek parc.č. 1181 včetně budovy čp. 45, pozemek parc.č. 
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1182, 1186, 1190, 1191, 1195, 1196/5 a 1197/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou 

mezi Městysem Suchdol nad Odrou jako obdarovaným  

a Moravskoslezským krajem jako dárcem, za podmínky zřízení zákazu 

zcizení na dobu 10-ti let s výjimkou pozemku parc.č. 1181 vč. budovy  

čp. 45 a pozemku parc.č. 1182, k.ú. Suchdol nad Odrou. 

 

12)  2023/3Z/6Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou neschvaluje prodej    

 části parc.č. 1916/43 v k.ú. Suchdol nad Odrou.  

 

13) 2023/3Z/7 Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou schvaluje 

• podání žádosti do programu č. 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje 
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí 
vyhlášeného Ministerstvem financí ČR 

• znění investičního záměru na akci: Odstranění nevyhovujícího technického 
stavu ve školní jídelně a učebnách Základní školy Suchdol nad Odrou 

• zajištění vlastních zdrojů ve výši 30 % celkových nákladů akce  
a profinancování případných nezpůsobilých výdajů.   

 
14)  2023/3Z/8 Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou deleguje ve smyslu 

§ 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se 
sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako 
zástupce městyse pro výkon všech práv akcionáře Ing. Richarda Ehlera. 
Delegace zástupce městyse, jakožto zástupce akcionáře, je určena 
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných 
hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných 
nebo náhradních) konaných v době od udělení této delegace do dne 
31.8.2026. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném 
rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně 
a výhradně p. Ivě Hrabovské. 

  
15)  2023/3Z/9 Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou bere  

na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí   

regionu Poodří, konaného dne 19.12.2022 

 

 

P O Z V Á N K A 
zveme Vás na 4.  zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, 

které se uskuteční v pondělí 24.dubna 2023 v 18.00 hod. v Domě kultury  

a tělovýchovy (DKT).   
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Rada městyse  
 
9. schůze Rady městyse Suchdol nad Odrou konaná dne 27.2.2023 
Rada městyse: 

• schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování nových webových stránek 
se společností Antee s.r.o., Havlíčkova 1680/13, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město, IČO: 259 36 557 za cenu dle cenové nabídky ze dne 13.2.2023 
(55.000,- bez DPH), 

• schválila směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,   

• revokovala usnesení č. 2023/8R/7 ze dne 08.02.2023 (uzavření smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene), 

• 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 se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, 
zastoupenou společností ARPEX MORAVA s.r.o., IČ 26809559 jako 
budoucím oprávněným za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,-Kč + DPH,  

• schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-8022429 pro zřízení distribuční soustavy na pozemcích městyse 
Suchdol nad Odrou parc. č. 17/1 a 1907/75 v k. ú. Suchdol nad Odrou  
v rozsahu dle GP č. 1437-1276/2022 se společností ČEZ Distribuce, a.s.  
IČ 24729035, zastoupenou společností ARPEX MORAVA s.r.o., IČ 
26809559 jako oprávněným za jednorázovou náhradu ve výši 14.780,-Kč + 
DPH.  
 

10. schůze Rady městyse Suchdol nad Odrou konaná dne 13.3.2023  
Rada městyse: 

• projednala požadavek Moravskoslezského kraje o zapojení se  
do spolufinancování 5. výzvy kotlíkových dotací. Rada nedoporučila 
zastupitelstvu zapojení městyse do programu. Konečné rozhodnutí je 
v kompetenci zastupitelstva a bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu 
městyse dne 24.4.2023; 

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

• schválila uzavření smlouvy o spořícím účtu a běžném účtu u ČSOB, a.s.;  

• schválila uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci koupelny v bytovém domě 
čp. 375 s firmou TVARSTAV-REAL s.r.o. Nový Jičín, cena bez DPH 205 
460,65 Kč, termín realizace - duben 2023; 

• schválila uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci  
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 
nájemní č. 1000021517/2023/4000249379 mezi Městysem Suchdol nad 
Odrou (investor a budoucí pronajímatel) a společností GasNet, s.r.o. Ústí 
nad Labem. Předmětem smlouvy je závazek uzavřít smlouvu o nájmu 
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plynárenského zařízení za účelem provozování plynárenského zařízení -  
21 přípojek v lokalitě Sokolovská; 

• schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8022760 pro zřízení distribuční 
soustavy na pozemcích městyse Suchdol nad Odrou parc.č. 1718/1  
a 1717/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
IČ24729035, zastoupenou společností Profiprojekt s.r.o., IČ 27779319 jako 
budoucím oprávněným, za úhradu dle znaleckého posudku vyhotoveného 
na náklady oprávněného; 

• schválila uzavření smluv na zajištění kulturního programu v rámci Dne 
městyse, který se uskuteční v termínu 26.08.2023; 

• schválila uzavření smlouvy na hostování pouťových atrakcí – Pouť 
4.6.2023; 

• schválila provozní řád sběrného místa odpadů; 

• schválila uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru v rámci 
projektu "Zelená obec" se společností Rema Systém, a.s. se sídlem 
Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4; 

• schválila uzavření smlouvy o spolupráci s RE-USE centrem Ostrava; 

• schválila uzavření smlouvy o zabezpečení sběru, dopravy, třídění, využití  
a odstranění objemných odpadů při provozování sběrného místa se 
společností OZO Ostrava, s.r.o.; 

• schválila přijetí účelového daru od společnosti Elektrowin a.s., se sídlem 
Michelská 300/60, Praha 6, IČO 01857088 na pořízení kamerového 
systému do areálu sběrného místa; 

• schválila zveřejnění záměru prodeje části parc.č. 534/1 - lesní pozemek  
o výměře cca 1.400 m2 v k.ú. Kletné;  

• projednala žádost o prodej části pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Kletné  
a nedoporučila zastupitelstvu prodej předmětného pozemku.  

 

 

Úřad informuje 
 

Záměr městyse Suchdol nad Odrou prodat pozemky v majetku městyse 

Městys Suchdol nad Odrou v souladu s ust. § 39 zákona o obcích oznamuje 

záměr prodat pozemky v majetku městyse. Jedná se o pozemky určené 

k zástavbě rodinnými domy v lokalitě u Sokolovské ulice směrem na Hladké 

Životice. Prodej proběhne v souladu s Pravidly prodeje pozemků ve vlastnictví 

městyse určených k zastavění objekty individuálního bydlení (rodinnými domy), 

přijatými usnesením zastupitelstva městyse č. 2022.18.3.g) dne 25.04.2022 

(dále jen Pravidla). Pravidla jsou zveřejněna na úřední desce úřadu městyse 

společně s tímto záměrem, součástí Pravidel je vzorová kupní smlouva. 
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Pozemky, které jsou součástí záměru prodeje: 

parc. č. 1907/8 v k.ú. Suchdol nad Odrou, orná půda, o výměře 1353 m2 
parc. č. 1907/9 v k.ú. Suchdol nad Odrou, orná půda, o výměře 1319 m2 
parc. č. 1907/40 v k.ú. Suchdol nad Odrou, orná půda, o výměře 1274 m2 
parc. č. 1907/51 v k.ú. Suchdol nad Odrou, orná půda, o výměře 1136 m2 

 

Kupní cena: je stanovena na 1320,- Kč/m2 vč. DPH, podmínky pro získání 

slevy jsou popsány v Pravidlech 

Vymezení okruhu žadatelů: Městys v Pravidlech vymezuje a odůvodňuje 

okruh možných zájemců o odkup pozemků, kteří mohou podat žádost o koupi 

pozemku 

Obsah žádosti: 

• Vymezení předmětu žádosti (Odkup pozemku pro stavbu rodinného 

domu v lokalitě u Sokolovské ulice) 

• Jednoznačná identifikace žadatele (nebo společných žadatelů – 

ženatý/vdaná, registrovaní partneři, druh/družka) a prokázání, že 

žadatel náleží do vymezeného okruhu žadatelů: 

- Jméno, příjmení a datum narození 

- Adresu faktického bydliště žadatele (obou žadatelů u společných 

žadatelů) 

- Kontaktní údaje – korespondenční adresu (je-li odlišná od adresy 

faktického bydliště) nebo identifikátor datové schránky, dále alespoň 
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jeden další kontakt pro komunikaci, např. telefonický, e-mailovou 

adresu. 

- V případě společných žadatelů (ženatý/vdaná, registrovaní partneři, 

druh/družka) uvést jednoho z partnerů jako společného zmocněnce 

pro úkony související s prodejem dle Pravidel 

- V případě, že žadatel nemá faktické bydliště na adrese v městysi 

Suchdol nad Odrou, uvést ověřitelné údaje, kterými prokáže své 

dřívější bydliště v městysi, jak je stanoví Pravidla 

• Datum a podpis žadatele (obou společných žadatelů) 

Místo příjmu žádosti: žádosti budou přijímány na podatelně úřadu městyse. 

Žádost lze podat osobně v úředních hodinách úřadu městyse na podatelně 

úřadu městyse, poštou nebo elektronicky (v případě zaslání poštou jsou 

rozhodující časové údaje na podacím razítku pošty). 

Časové vymezení pro příjem žádostí: 

• Okamžik zahájení příjmu žádostí: 10.03.2023 od 8 hod. Na žádosti 

podané před tímto okamžikem nebude brán zřetel. 

• Okamžik ukončení příjmu žádostí: pondělí 17.04.2023 ve 16 hod. Na 

žádosti podané po tomto okamžiku nebude brán zřetel. 

Místo, datum a čas konání výběru kupujících veřejným losováním: 

středu 18.04.2023 v 16 hod. v domě kultury v Suchdole nad Odrou, 

Sportovní 470. Do výběru budou zařazeni jen žadatelé, kteří splní 

podmínky dané Pravidly. Fyzická přítomnost žadatelů na veřejném 

losování není podmínkou, ale je žádoucí s ohledem na možnost výběru 

konkrétního z nabízených pozemků přímo při losování 

Rozhodování zastupitelstva a schválení jednotlivých kupních smluv 

uzavíraných podle Pravidel se předpokládá 24.04.2023 

 

„Rozestavěná“ cyklostezka     

Již červnu 2021 začaly práce na stavbě 

„cyklostezky“ napojující se na ulici 

Záhumení, za Katolickým kostelem, 

směrem ke kolejím (trať Suchdol n/O – 

Fulnek, směr Hladké Životice).  

Jedná se o stavbu, jejíž investorem a 

objednatelem je Státní pozemkový úřad 

(SPÚ) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), 

kdy v rámci realizace komplexních pozemkových úprav - tzv. plánu společných 

zařízení“ mělo dojít ke zpevnění této polní cesty. Vzhledem ke stavu stavby, 
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kdy je stále nedokončeno, jsme oslovili zástupce Státního pozemkového úřadu, 

který má tuto stavbu na starost s žádostí o stanovisko k stavbě a případnému 

termínu dokončení.  

Aktuálně je stav takový, že při realizaci díla, kvůli nedodržení podmínek 

smlouvy zhotovitelem, došlo ze strany objednatele (SPÚ a ŘSD) k pozastavení 

prací a následnému odstoupení od Smlouvy o dílo. Nyní mezi objednatelem a 

zhotovitelem probíhají jednání o definitivním ukončení smluvního vztahu. 

Vzhledem k této situaci je pravděpodobné, že dojde k novému výběrovému 

řízení na zhotovitele stavby, což opět odsune její dokončení. Nikdo nyní neumí 

odhadnout, jak dlouho tento stav ještě potrvá a ze strany SPÚ nám nebyl dán 

žádný, ani odhadovaný termín dokončení stavby.   

Určitě vývoj budeme sledovat, nadále budeme s SPÚ v kontaktu, nicméně 

možnosti městyse jsou v tomto případě, kdy se jedná o cizí stavbu, velice 

omezené a nezbývá než doufat, že se stavba brzy dokončí.    

Lucie Boráková 

Až se někdo zeptá, co se dělalo v zimě a na jaře       ….  na technických 

službách  

I přestože letošní zima byla docela dlouhá a bohatá na nepříznivé počasí, na 

technických službách se nezahálelo a odvedl se velký kus práce. V zimě se 

kromě odklízení sněhu, uklízelo a natíralo. A jenom co alespoň trochu vykouklo 

slunce, vyrazili pracovníci provádět ořezy, likvidaci náletů a údržbu keřů. 

Konkrétní výsledky práce Vám přinášíme na fotkách. 

Pracovníci vyčistili svah pod zdí katolického hřbitova od náletů (převážně 

javorů) a od přestárlých keřů, zastřihli živý plot z habrů, lemujících cestu ke 

hřbitovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

před úpravou před úpravou 

po úpravě po úpravě 
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Také zlikvidovali starý plot u bývalého zdravotního střediska a ořezali 

kroucenou vrbu (hlavně suché větve).  U parkoviště u COOPu (nákupního 

střediska) ořezali habry a spodní větve u vzrostlých stromů, které překážely 

vyšším projíždějícím autům (popeláři, dodávky..), zlikvidovali 2 vzrostlé suché 

černé bezy a zlikvidovali černou "bioskládku" pod stromy (větve, jehličí). 

  

    

 

 

 

 

 

 

U parkoviště u drobných provozoven ořezali vrbu a jalovce a celkově vyčistili 

okolí.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

před úpravou 

po úpravě po úpravě 

před úpravou 
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Ořezali "strom milenia", za Penzionem Poodří (javor, který byl vysazován při 

příležitosti otevření penzionu v roce 2000) a ořezali suché kmeny vrby na 

ploše u nákupního střediska.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A v průběhu zimy naši pracovníci 

také na dílně zrenovovali lavičky z 

parku u DPS (nátěry, výměna 

zlomených nebo vyhnilých desek), 

kdy novotou zářící lavičky nyní 

čekají na nainstalování zpět do 

parku.  

  

 

Mimo to všechno se ještě prováděly 

další ořezy (zejména kolem mostků, aby byly zajištěny dostatečné rozhledové 

poměry), odstraňování suchých, polámaných větví apod. – v parku u DPS, 

v zahradě mateřské školy, před penzionem. Odstraněný materiál se dále 

průběžně štěpkuje a začíná se s postupným čištěním chodníků od inertního 

posypu.         

       Lucie Boráková 

po úpravě 

před úpravou před úpravou 

po úpravě 
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Jednání se zástupci společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS) - 

autobusová a vlaková doprava 

Dne 28.2.2023 na podnět městyse proběhlo společné jednání se zástupci 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., což je společnost, která spravuje 

integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje, připravuje podklady 

pro zajištění dopravní obslužnosti a připravuje jízdní řády. 

Předmětem společné schůzky bylo navázání spolupráce a zejména projednání 

podnětů občanů k železničnímu jízdnímu řádu, které jsme obdrželi na základě 

výzvy zveřejněné v prosincovém zpravodaji. Připomínky nám přišly 3 a tyto byly 

předány zástupcům KODIS. Bylo dohodnuto, že změny jízdních řádů budou 

zveřejňovány k připomínkování a s dostatečným předstihem, a že připomínky 

budou, v rámci možností, zohledněny při přípravě jízdních řádů. Také se 

projednávala problematika složitého otáčení autobusových spojů u zastávky 

žst. Suchdol n/O a problematika nutnosti obsluhy uvedené zastávky autobusy 

náhradní dopravy při výlukách železniční dopravy.  

 Lucie Boráková 

 

Příprava vysokorychlostní tratě na území Moravskoslezského kraje   

Dne 16.3.2023 jsem se zúčastnila pracovního jednání k problematice 

vysokorychlostní tratě (VRT), která by se měla dotknout také území našeho 

městyse. Zástupcům dotčených obcí byl investorem, tj. Správou železnic 

představen aktuální stav přípravy stavby a plánovaný harmonogram. Byly také 

diskutovány negativní vlivy a dopady provozu VRT na životní prostředí a 

případná opatření k jejich snížení. V našem území je trasa VRT plánována 

v souběhu s dálnicí (blíže místní části Kletné). Na webových stránkách městyse 

v sekci „Aktuality“ jsou uvedeny odkazy na webové stránky, kde naleznete o 

připravovaném projektu VRT bližší informace. Dále pak pro představení 

projektu občanům je na začátek května plánováno veřejné představení projektu 

za účasti investora, projektanta a široké veřejnosti. Pozvánku s uvedením 

termínu a místa konání zveřejníme po upřesnění.  

Lucie Boráková 
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Zahájení svozu BIO odpadu v roce 2023   
 

Informace občanům, kteří mají sepsanou smlouvu se svozovou 

firmou OZO Ostrava, s. r. o., na svoz bioodpadu (popelnice u domu): 

Svoz bioodpadu bude v letošním roce probíhat sudý týden ve 
středu, první svoz bude proveden ve středu 5. 4. 2023. 

 

Svoz bioodpadu (hnědé kontejnery na stanovištích) firmou  

Asompo, a.s. bude zahájen v pondělí 17. 4. 2023 (Velikonoční 

pondělí), svoz bude probíhat 2x týdně. Kontejnery přistavíme na stejná 
místa jako v minulých letech. 
 
 
 

Zahájení provozu sběrného místa    
 
Vážení občané, v pátek 17. března 2023 úspěšně proběhla kolaudace 
sběrného dvora, který nahrazuje mobilní svozy velkoobjemového  
a nebezpečného odpadu.  
Sběrný dvůr mohou využívat pouze občané městyse (nutné se prokázat 
platným občanským průkazem) a je určen pouze pro odběr odpadu 
z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Množství odpadu bude 
evidováno, není možné vyvézt takové množství odpadu, které odpovídá 
vyklizením např. celého rodinného domu. 
 
Provoz bude zahájen v sobotu 1. dubna 2023 a pravidelně bude otevřen v 
sobotu a ve středu. 
 
Vážení občané, obracím se na Vás s prosbou o velkou trpělivost při rozjezdu 
provozu svěrného dvora. Vzhledem k tomu, že kapacita množství odpadu je 
omezená, nebude možné přijmout hned první den provozu takové množství 
odpadu, jak bylo zvykem při mobilním svozu. Proto Vás prosím o možnost 
využít sběrný dvůr v dalších termínech (středy, soboty), aby nedošlo hned první 
den provozu k velkým komplikacím. Děkuji za pochopení a věřím, že sběrný 
dvůr bude ke spokojenosti všech občanů městyse. 
 

Iva Hrabovská 

 

 



17 

Sběrné místo Suchdol nad Odrou 

Bude otevřeno od 1.4.2023 

Sběrné místo se nachází:  

ul. Komenského, u areálu čističky 
odpadních vod, za Romotopem, 
směr Rybníky 

Odpad zde mohou ukládat 
pouze fyzické osoby - občané 
městyse Suchdol nad Odrou (nutno 
prokazovat občanským průkazem).  

   
Provozní doba pro sběr odpadů je: 
 

 Letní provoz 

1.4. – 30.9. 

Zimní provoz 

1.10.-31.3. 

středa 15:00 – 18:00 hod - 

sobota 8:00 – 11:00 hod 8:00 – 11:00 hod 

 

 Druhy odpadů, které se na sběrném místě odebírají zdarma: 

 

- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
- objemný odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, 

pračky, sporáky) 
- pneumatiky (v omezeném množství) 
- barvy, ředidla, pesticidy, lepidla  
- oleje a tuky,  
- elektrozařízení, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická 

zařízení elektrošrot, zářivky, elektronika (lednice, televize, rádia, počítače) 
apod. 

- dřevo 
 

Protože jsme partnerem RE-USE centra Ostrava a znovu používání věcí je 
pro snižování množství odpadu velmi důležité, můžete na sběrném místě 
bezplatně odevzdat také: 

- funkční předměty (kuchyňské nádobí, nářadí, sportovní potřeby, hračky, 
knihy, CD a gramodesky, umělecké předměty, hudební nástroje, hodiny, 
budíky, kočárky, autosedačky, houpačky, kufry, tašky), které mohou být 
ještě využívány.    
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Druhy odpadů, které se na sběrném místě odebírají za poplatek: 

 
- stavební odpad, cihly (přijímán je pouze čistý stavební odpad) 

 

Ceník za stavební suť:   

  

 

 

Sběrné místo neodebírá: 

- domovní komunální odpad, který patří do klasické popelnice  
- odpad od fyzických osob podnikajících a právnických osob - odpad z 

podnikatelské činnosti 
- kovový odpad – železo patří do výkupu, drobné železo do žlutých 

kontejnerů na plasty (např. plechovky apod.).  
- uliční smetky, asfaltovou směs, škváru, strusku, kotelní prach, vychladlý 

popel z uhlí, dřeva nebo koksu 
- kartony a igelity znečištěné z malování,  
- výkopovou zeminu  
- PET, sklo a papír - patří do kontejnerů a zvonů na tříděný odpad 
- textil - patří do bílého kontejneru určeného na textilní materiály, ošacení a 

obuv 

Podmínky pro ukládání odpadů:  

➢ při vstupu do dvora se ohlaste správci, který Vám vysvětlí kam, který 
odpad uložit (odpad si ukládáte na určené místo sami) 
➢ kartony musí být rozloženy na kusy a neznečištěné (stavební 

materiály) 
➢ skleněné lahve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, ropné 

látky) 
➢ mezi plastové odpady nepatří průmyslový odpad  
➢ objemným odpadem je starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, 

dřevěné výrobky pocházející z domácností 
➢ odebírané pneumatiky bez kovových disků musí pocházet pouze 

z motocyklů a osobních automobilů 
➢ barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice aj. musí být dodávány 

v uzavřených nádobách 
➢ elektrozařízením jsou: kompletní chladničky, mrazáky, mikrovlnné 

trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video 
přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, 
tužkové baterie a zářivky 

 

Suť 750 l – větší vozík 500 Kč 

Suť 400 l – menší vozík 300 Kč 
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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  



20 

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 31. 03. 2023 z důvodu fakturace stočného za 1. čtvrtletí 2023.   
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. 04. 2023. 
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude 
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.           
        
              Jana Poštová  
 

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  
 
 

http://www.suchdol-nad-odrou.cz/
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Nabídka prezentace na Suchdolské pouti 2023 

V rámci připravované Suchdolské pouti bychom rádi oslovili všechny zdejší 

občany, kteří vytvářejí rukodělné výrobky určené i k prodeji. Pokud máte zájem 

účastnit se pouti, jako prodejci svých výrobků ozvěte se prosím do 10. dubna 

2023 na email 

dohnalova.proxima@centrum.cz  

Po posouzení nabídek se Vám organizátoři ozvou pro domluvu konkrétní 

spolupráce. 

Za organizační tým Ondřej Zuchnický 

 

Společenská kronika    

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

Ondříšková Jiřina     Mrlina Josef 

Galetka Miloslav       Marônek Vladimír     

Kunčarová Veronika     Ježek Jaroslav 

David Vladislav       Trval Petr 

Pilíková Antonie         Trvalová Alena 

Hykel Jaroslav          Bardoň Karel 

Szotkowski Edvard      Wágner Marian 

Červencová Mária       Kutěj Antonín 

Hrušková Věra      Vrzalová Ludmila 

Valchář Jan       Kukol Josef 

Kozáková Marie        Galetka Ladislav  

Hradil Vratislav     Brynecká Marcela 

Šromová Marie     Měsíček Jiří 

Bartoňová Milada     Šatánková Vlasta 

Váhalová Josefka    Kopecký Bořek 

Marčišovská Ludmila    Brynecký Jaroslav 

Bardoňová Jana     Králová Danuše 

Kamas Josef     Petrovská Anežka 

Šatánek Miroslav     Kuraň Karel 

Hovadík Oldřich     Škrabáková Marie 

      Svoboda Jaroslav

  

mailto:dohnalova.proxima@centrum.cz
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Dne 29. 03. 2023 vzpomínáme 4. smutné výročí úmrtí  
 
  pana Ladislava Strouhala,  
 
bratra, strýce a prastrýce. 
 
Stále vzpomínají sestry Vlasta a Jindra s rodinami.  

  

 

 

 

S úzkostí v srdcích, ale krásnými vzpomínkami 

v mysli si připomínáme rozloučení s naším 

zesnulým manželem, tatínkem, dědečkem  

a pradědečkem 

        Jaroslavem Valíkem, 

který nás opustil 26. 03. 2021. Manželka a děti            

s rodinami.  

 

 

 

„Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut!“  

Dne 27. 03. 2023 vzpomínáme 1. smutné výročí úmrtí 

naší milované maminky, babičky 

a prababičky paní  

 Boženy Adámkové. 

Dne 05. 04. 2023 by se dožil 

neskutečných 100 let náš drahý 

tatínek a dědeček  pan  

 Milan Adámek. 

Stále vzpomínají  a nikdy 

nezapomenou syn Pavel s rodinou, syn Jiří a dcera 

Libuška s rodinami. 
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Dne 2. 3. 2023 tomu bylo deset let, co nás  

  

 navždy opustila maminka, babička,  

              

   paní Věra Janurová.  

 

S láskou stále vzpomíná rodina. 
 

 

 

 

Dne 14. března 2023 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí 

 

 paní Anny Kocmichové.  

 

Kdo jste ji znali, věnujte ji spolu s námi tichou 

 

 vzpomínku. S úctou a láskou vzpomíná 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  

13. 05. 2023 v obřadní síni městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám 

upřesníme v písemné pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 03. 05. 2023  

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 
Karnevalové radosti pro děti ze školky 

Měsíc únor je časem 

masopustů, karnevalů a 

masek. Nebylo tomu jinak ani 

u nás ve školce. Děti se 

převlékly do kostýmů 

princezen, superhrdinů, víl, 

zvířátek, nejrůznějších 

povolání a jiných 

roztodivností. Zábavou nás 

provedli dva Klauni na volné 

noze, Alois a Bedřich, kteří si 

připravili spoustu her, 

tanečních soutěží a bublin. Za 

sponzoring mnohokrát děkujeme celému SRPŠ. 

Tým učitelek MŠ 

 

Výlet ŠD do Střediska volného času Fokus Nový Jičín 
 

O jarních prázdninách jsme si 

vyjeli na výlet do Střediska 

volného času Fokus Nový 

Jičín. Tam nás čekal pan Josef 

Pustka, který nám představil 

mnoho logických, strategických 

a zábavných deskových her.  

Tyto hry vždy a spolehlivě 

zaženou nudu, a navíc 

přinášejí spoustu zábavy  

i nových vědomostí. Děti si 

mohly projít stanoviště a zahrát 

si hru, která se jim líbila. Cestou jsme se stavili do cukrárny a jeli jsme zpět do 

naší školičky. Byl to bezva den. 

Ivana Tymráková a Ivana Kuczová 



26 

Prázdninový sportovní den ve školní družině 

Ve čtvrtek se nám naskytla možnost zkusit si 

kolektivní míčovou hru házenou a společný 

trénink pod vedením paní Ing. Ivy Žitníkové. 

Začali jsme rozcvičkou a strečinkem, trošku 

si zasoutěžili a připomněli si pravidla hry. Po 

obědě se děti nejvíce těšily až se rozdělí do 

družstev a konečně si zahrají. Tímto 

děkujeme p. Ing. Žitníkové za krásně 

strávený den, ale hlavně dětem, že celý den 

poctivě sportovaly. Moc nás to všechny 

bavilo! 

Kuczová Ivana a Tymráková Ivana  

 

 

Utíkej, myško, utíkej 

Třídy Broučků, Hvězdiček 

a Soviček navštívily 

Beskydské divadlo, které 

hrálo představení Utíkej, 

myško, utíkej. Příběh 

myšky začíná každý den 

stejně – myšce se nechce 

vstávat, ale když se jí to 

nakonec podaří, zažije 

nečekaná dobrodružství. 

Tak si našla dva věrné 

kamarády, krtka a zajíce, 

kteří jí neváhají pomoci 

v každé situaci. Spolu 

zjistí, v čem spočívá pravé přátelství. 

Tým učitelek MŠ 
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Druháci na návštěvě 

V pátek 24. 02. 2023 žáci II.A upekli 

v hodině pracovních činností jablečné 

štrůdly, aby je přinesli nemocné 

spolužačce. A také ji potěšili krátkou 

návštěvou. 

Marcela Buksová, tř. učitelka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maškarák trochu jinak – jsme tým! 

Celý měsíc únor se děti ve 

školní družině I. a II. těšily 

na maškarní karneval. 

Vyráběly výzdobu, tvořily 

škrabošky z papíru a těšily 

se. Maškarní jsme prožili 

celý v duchu týmu. 

Rozdělili jsme se na tři 

skupinky, které spolu 

spolupracovaly a soutěžily, 

ale hlavně si pomáhaly. 

Výherci nebyli ti, co byli 

první, ale ti, co měli stejný 

cíl – hrát za tým. Krásně 

jsme se pobavili, také zatančili, všichni měli radost, že umíme táhnout za jeden 

provaz. 

Ivana Tymráková a Ivana Kuczová 
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Dámou a pánem v každé době 
 

Děti z oddělení Hvězdiček 

se zúčastnily edukačního 

programu v Žerotínském 

zámku v Novém Jičíně. 

V expozici klobouků jsme 

byli zasvěceni do pravidel 

společenského chování – 

jak se správně chovat 

v určitých společenských 

situacích: zdravení, 

seznamování se, 

představování se, 

předávání dárků. 

                                                                                    

Bc. Martina Hessková 

 

Projektové vyučování „Budulínek“ 

Celý měsíc se děti z 1.B bavily pohádkami. Četly je, přednášely, poslouchaly, 

hádaly názvy a postavy. Proto závěr pohádkové kapitoly patřil po celý den té 

naší nejznámější. Pohádku O Budulínkovi netřeba představovat. Výrobu lišky 

a loutky, stavbu doupěte, sestavení pohádkové osnovy, doplnění chybějících 

slov do textu, luštění křížovky a mnoho dalšího naši prvňáci zvládli 

s přehledem. Za každý splněný úkol jeden hrášek do mističky. A kdo vyhrál? 

Ten, kdo s kamarádem spolupracoval, plnil úkoly a bavil se. 

            Mgr. Simona Drgová 
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Tady žije láska – nový relaxační koutek 

Ve školní družině I. a II. jsme připravovali nový 

relaxační koutek na chodbě u školní družiny 

„Tady žije láska“. S dětmi jsme všichni 

nadšeně vyráběli sluníčka a srdíčka 

z keramické hlíny, dále jsme je zdobili 

v barvách sluníčka a nebe. Moc jsme se těšili 

na konečnou, na to, až koutek bude hotový. 

Můžeme si tu zahrát deskové hry, ale také 

popovídat.  

Ivana Tymráková a Ivana Kuczová 

 

 

 

 

 

Družina má talent 

V pondělí 6. 3. 2023 jsme ve 

školní družině I. a II. pořádali 

soutěž „Družina má talent“. 

Za skvělé atmosféry nám děti 

předvedly svá vystoupení – 

tanec, zpěv, povídání o 

vesmíru, hru na housle. Naše 

děti mají opravdu talent, 

odvahu a cit pro hudbu. 

Vybrat jednoho nejlepšího 

bylo pro nás, paní 

vychovatelky, opravdu těžké. 

Proto jsme si pozvaly 

hvězdnou porotu. Tímto moc děkujeme p. Mgr. Lence Martinkové a Mgr. Janě 

Šlapkové za skvělé bodování a nestranný pohled na naše talenty. Byli jste 

skvělí! Nakoukněte pod pokličku dění. Parta nadšených talentů. 

Ivana Kuczová a Ivana Tymráková 
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Jak vyzrát nad bacily – divadelní představení pro 

malé zvídavce z MŠ 
 

Bacil může skočit na 
kohokoliv z nás. Jak se mu 
bránit, se děti dozvěděly v 
průběhu divadelního 
představení, ve kterém malý 
Honzík Paleček nehleděl na 
zdravý životní styl, a tudíž 
byl bacilem přemožen. Pan 
doktor mu ale poradil, jak se 
stravovat a hýbat, aby se mu 
bacil příště vyhnul.  
 

 

 

Ukázková hodina předškoláků pro rodiče 
 

Co všechno děláme ve školce? Co už děti 
umí? Rodiče měli v těchto týdnech možnost 
nahlédnout do tříd, kde byl dětmi i paní 
učitelkami prezentován výukový blok, ve 
kterém předškoláci ukázali, jak pracují  
a připravují se na vstup do školy. 
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Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni 

V pondělí 13. 3. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 1. stupně. Účast 
byla hojná. Porota měla nelehký úkol, neboť všichni soutěžící byli velmi šikovní. 
Nejprve se nám předvedli naši prvňáčci pod vedením svých třídních učitelek. A 
poté již nastalo to pravé recitační klání. Žáci, kteří se umístili na 1. místě, nás 
budou reprezentovat na okrskovém kole recitační soutěže v Odrách. A jak to 
nakonec dopadlo? 
 
1. kategorie (2. a 3. ročník) 

1. místo: Štěpán Škrobal, 3. A 
2. místo: Julie Petrová, 3. B  
3. místo: Štěpán Sojka, 3. B 
 

2. kategorie (4. a 5. ročník) 
1. místo: Vojtěch Jaroš, 4. B a Adéla Olšanská, 5. třída 
2. místo: Natálie Glogarová, 5. třída 
3. místo: Klára Doležálková, 4. A 

 
Mgr. Lenka Martinková 
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Spolky a zájmové aktivity 
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou 

 
Rosteme 

V naší skautské organizaci 

probíhá každý rok v prvních 

měsících sčítání členů při 

tzv. registraci. Junák - český 

skaut z.s. má aktuálně 

76.650 skautů a skautek. A 

stejně jak roste organizace, 

roste i náš již nemalý oddíl. K 

31. 1. 2023 nás bylo 42. K 

tomuto počtu můžeme 

připočítat další 4 děti, které 

jsou také členy oddílu, ale 

registrované nejsou. Celkem 

nás je tedy 46. 

Když si to rozebereme podrobněji, zjistíme, že v oddíle jsou 3 dospělí - vedoucí, 

18 holek a 25 kluků do 18 let. Oddíl takto roste již od roku 2018 a je to zásluhou 

všech, kteří nás podporují, a také našich členů, kteří mají stále chuť podnikat 

nová skautská dobrodružství. V oddíle fungují dvě skautské družiny, jedna 

družina skautek, jedna šestka světlušek a jedna šestka vlčat.  

 

Výprava na bazén do Hranic na Moravě 

Po dvouleté pauze jsme s 

celým oddílem opět vyrazili na 

bazén do Hranic na Moravě. 

Sraz byl v sobotu 25. února na 

vlakovém nádraží. Dále jsme 

pokračovali vlakem s 

odjezdem před osmou 

hodinou ranní. Z nádraží v 

Hranicích je to na bazén přes 

celé město, a jelikož v tu dobu 

zrovna nejel žádný autobus, 

pokračovali jsme pěšky. 

Během dvou hodin na bazéně jsme si vyzkoušeli snad všechny atrakce.  
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Skauti, skautky, vlčata i světlušky si mohli splnit odborku plavce/plavkyně. Ta 

se skládá z nejrůznějších úkolů rozdělených dle věku. Kromě plavání více 

způsoby, plavání pod vodou, lovení předmětu z hloubky nebo bezpečného 

skoku do vody a šipky se naučili a vyzkoušeli i dopomoc unavenému plavci. 

Domů jsme dorazili v odpoledních hodinách již řádně unavení.  

 

Víkendová akce pod hradem 

O víkendu 10.-12. března se 

skauti a skautky vypravili na 

víkendovou akci, která byla 

určena pro starší členy 12+. Ti 

do poslední chvíle nevěděli, 

kam jedou. V pátek byl sraz v 

16 hodin u skautské klubovny, 

odkud vyrazili dle instrukcí na 

další stanoviště, která je vedla 

přes Bernartice n.O. až  

na zříceninu hradu Starý 

Jičín.  

Ubytovaní jsme byli v centru ITY blízko náměstí, které nám nabídlo perfektní 

zázemí pro chystaný program. Celý víkend se nesl v duchu příprav na 

Svojsíkův závod - závod skautských družin v různých disciplínách počínaje 

první pomocí a konče 

znalostí přírody.  

I když nám v sobotu počasí 

nepřálo, vyrazili jsme na 

malý výlet kolem sjezdovky 

Svinec až do Loučky ke 

Kauflandu, kde si jednotlivé 

skautské družiny měli 

nakoupit potraviny na 

večeři dle předem zadané 

hodnoty nákupu. Před 

večeří jsme zvládli ještě 

několik programů z první 

pomoci, nebo na orientaci v terénu - vyznačení ušlé trasy. Příprava večeře již 

byla na jednotlivých družinách. Večerní program se nesl v duchu osobního 

rozvoje a skautingu. V neděli nás čekal už jen úklid a odjezd domů.  
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Různé 
Série přednášek pro veřejnost 

Moravian Historicko-vlastivědná společnost zve spoluobčany. 

 

Úterý 4. dubna v 18:00 v obřadní síni městyse 

Moravští bratři v Grónsku 

Mgr. Daniel Freitinger – polární nadšenec: Za jeho návštěv v Grónsku, narazil 

i dnes na stopy po misijním působení Moravanů z Mankovic, Suchdolu  

a dalších obcí Kravařska. Těžké byly počátky práce mezi Eskymáky, které učili 

číst a psát. 

 

Úterý 18. dubna v 18:00 v budově katolické fary 

Fara v Suchdole, zapomenutý skvost barokní architektury 

PhDr. Jaroslav Zezulčík – kastelán zámku v Kuníně: Bude vyprávět  

o zajímavých okolnostech vybudování vedle Kunínského zámku i fary 

v Suchdole, významným vídeňským architektem J. L. Hildebrandtem. 

 

Úterý 25. dubna v 18:00 v obřadní síni městyse 

Těžba stříbrných rud na Kletné, Suchdole a okolí 

Ing. Radúz Klika – báňský inženýr: Seznámí nás s počátky dolování stříbra ve 

třech hornických osadách Kletné, Suchdol, Pohoř a na Odersku. 

 

Úterý 9. května v 18:00 v obřadní síni městyse 

Odkaz Komenského v Suchdole nad Odrou 

Mgr. Petr Chlebec – správce muzea Komenského ve Fulneku: Vyprávění  

o stopách Komenského, které jsou v Suchdole znatelné dodnes. 

 

 

Milí spoluobčané, 

už více než rok společně pomáháme lidem, zasaženým válkou. Nemám na 

mysli „jen“ mezidenominační spolupráci suchdolských církví, ale nás všech. 

Když jsme před rokem sdíleli ve zpravodaji článek o naší pomoci, obrátilo se 

na nás několik desítek z Vás s konkrétními dary i postřehy, mnozí jste posílali 

peníze, kterými jsme mohli dál pomáhat. Děkujeme Vám za důvěru a 

spolupráci! Dovolte mi skrze pár řádků představit konkrétnější rysy naší 

pomoci.  
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Těžiště naší loňské práce byla zejména 

pomoc uprchlíkům v Česku, ať už 

s ubytováním, se získáním potřebných 

dokumentů, s porozuměním a výukou 

češtiny, se začleněním do škol nebo do 

zaměstnání. Pomáhali jsme s řešením 

nenadálých komplikací např. 

zdravotních, včetně rizikového 

těhotenství nebo onkologického nálezu. 

Zafinancovali jsme ukrajinským dětem 

školu v přírodě a letní tábory. Snažili jsme 

se, aby naše pomoc byla dostupná všem 

potřebným. 

Během loňského léta a podzimu se 

situace u nás uklidnila, mnoho rodin se vrátilo 

zpět na Ukrajinu. Válka však neskončila. Nyní naši pomoc směrujeme ke 

konkrétním lidem a církvím na 

Ukrajině. Finančně pomáháme 

ukrajinské pěstounské rodině, 

která si vzala do péče osm dětí, 

sirotků, jejichž rodiče jedoucí ve 

vozidle zabila nastražená mina na 

silnici. Celá událost se stala v 

závěru loňského roku, kdy 

nejmladší dítko mělo sotva tři 

měsíce, nejstarší z dětí má 13 let. 

S obětavou pěstounskou rodinou 

jsme v přímém kontaktu. 

Podporujeme i aktivní 

zdolbunovskou církev, která 

pomáhá s ubytováním uprchlíků 

z východu země, nakupuje 

potraviny, ve velkém vaří a směrem na východ, zejména do zničených oblastí 

rozváží zavařená hotová jídla. Hlad, nejen fyzický ale i duchovní je 

v zasažených oblastech zoufale velký. O tom, že celá práce není snadná, 

svědčí i životy těch, kteří se z cest na východ země už nevrátili. Přesto celé 

společenství od aktivní pomoci druhým neupustilo, naopak. Podobných 

projektů, kterým pomáháme je více. V Suchdole navíc stále vedeme bezplatné 

lekce češtiny. 

Nikdy není pozdě začít měnit svět okolo sebe k lepšímu. Možností, jak 

pomáhat, máme v dnešní době skutečně mnoho, ať už se zapojíte do jakékoliv 

z nich, je to jistě dobrá volba. Přeji nám všem, abychom se nestali skrze 

dlouhou válku k lidskému utrpení lhostejní a otupělí a aby naše přirozené lidské 
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sobectví nezastavilo solidaritu 

s lidmi, kteří pomoc skutečně 

potřebují. Dávání totiž 

obohacuje a nejvíc nás samotné. 

S přáním požehnaných dnů i 

velikonočních svátků, 

za Bratrskou jednotu baptistů 

Klára Bechná 

  

  

 
Je jmelí chráněné? 
 

Není! Je to poloparazitický keř, který má schopnost dlouhá léta růst na stromě, 

ale také může strom během několika let zahubit. Má zvláštní kořínky 

(haustoria), kterými prorůstá do dřeva větve i kmene a odebírá stromu vodu, 

čímž ho po nějaké době natolik oslabí, že způsobí jeho úhyn. Stromy, které jsou 

v dobré kondici, mají lepší schopnost odolávat napadení. Stromy dlouhodobě 

oslabené setkání s jmelím bohužel neustojí a my stojíme před otázkou, jestli 

takové stromy stojí za záchranu. 

Stromy, které mají objem koruny napadené z více než poloviny, většinou 

doporučujeme ke kácení. Pokud jmelí neroste na obvodu koruny (a dalo by se 

tedy odstranit výraznějším obvodovým řezem) nebo pouze v jedné její části, 

kterou lze redukovat, je téměř nemožné ořezat strom bez výrazného poškození.  

Stromu s dobrou vitalitou a v dobrém zdravotním stavu se pokoušíme pomoci 

odstraněním jmelí. Nejpoužívanější metodou je odřezání větve alespoň 0,5 m 

od místa růstu jmelí tak, aby nedocházelo ke zpětnému prorůstání jmelí 

z haustorií. Další možností je vylomit keřík z větve, ale zde často dochází 

k opětovnému rychlému nárustu. Ke stejným výsledkům docházíme i při 

postřiku jmelí přípravkem Cerone 480+, který způsobí rozpad keříků, ale 

nezahubí haustoria, takže v následujících letech se obrost vrací. Návratnost 

jmelí po ošetření uvedenými metodami je různě rychlá, ale bohužel téměř 

stoprocentní. Nejlepší metodou tak zůstává hlubší řez kombinovaný 

s postřikem Cerone 480+ na místech, kde řezat nelze (kmen, kosterní větve). 



45 

Obecně platí, že jakýmkoliv opakovaným odstraňováním keříků v intervalu 

alespoň 2-3 roky lze další rozvoj napadení dlouhodobě blokovat.  

V případě skutečně významných stromů je možné 

na ošetření stromů od jmelí čerpat příspěvek, 

podání žádosti lze konzultovat na pracovišti AOPK 

ČR v Ostravě. K financování plošné likvidace jmelí 

na větším území, např. na celé části katastru obce, 

je vhodný Operační program životní prostředí. 

Přípravu rozsáhlejšího záměru je vhodné začít na 

vedení obce. Další informace k financování i jiných 

opatření v krajině lze nalézt na adrese 

www.dotace.nature.cz. 

 

 

 

Setkání příznivců páchníka, starých stromů a pestré krajiny  
 
Čt 18.5., v zámku Nová Horka ve Studénce  
Pá 19.5. výjezd za pozoruhodnými počiny do Čehovic a Černotína  
Bude to již pět let, co zde v Poodří probíhá projekt na ochranu vzácného brouka 
páchníka, jehož výskyt je 
znamením zdravé a pestré 
krajiny. Po tuto dobu jsme mohli 
sledovat odborné zásahy 
arboristů nejen na starých 
hlavatých vrbách, vysadit si „svou” 
hrušeň v nové aleji nebo se projet 
na kole v rámci akce Tour de Aleje 
a poslechnout si zajímavá 
vyprávění o krajině. To je jen 
stručný výčet aktivit, které v rámci 
tohoto projektu spolek Arnika, 
ČSOP Studénka a Ostravská 
univerzita uskutečnili. Konkrétně u 
nás v Suchdole jsme např.  v roce 
2020 spolupořádali právě 
cyklojízdu Poodřím - Tour de 
aleje.  Letos na podzim se projekt uzavře. Přijďte si poslechnout, co vše se za 
pět let podařilo v Poodří, a také co pěkného se mezitím dělo např. v jihočeském 
kraji – jste srdečně zváni na závěrečné setkání všech příznivců páchníka, 
starých stromů a pestré krajiny! Na setkání naváže páteční výjezd za 
pozoruhodnými počiny v Čehovicích a u Černotína. Více informací a registrační 
formulář na obě akce naleznete na poodrizije.cz/cs/seminar.  

http://www.dotace.nature.cz/
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Ve čtvrtek 18.5. proběhne v zámku Nová Horka ve Studénce závěrečné 
setkání k projektu na ochranu brouka páchníka, který je znamením zdravé  
a pestré krajiny. Projekt zde v Poodří realizoval spolek Arnika spolu s ČSOP 
Studénka a Ostravskou univerzitou a k tomuto setkání zvou všechny milovníky 
přírody, kteří by se chtěli dozvědět, co vše se za pět let tohoto projektu podařilo 
uskutečnit a co pěkného se mezitím událo např. na jižní Moravě. V pátek 19.5. 
na setkání naváže exkurze za pozoruhodnými počiny v Čehovicích  
a u Černotína. Více informací a přihlášku na jednotlivé akce naleznete  
na poodrizije.cz/cs/seminar  
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Inzerce  
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V pátek 10. března 2023 k nám zavítalo Divadlo                      
nad Bečvou s představením čtyř divadelních miniatur                      
s názvem "Milí bakaláři". Před vstupem do sálu byl
připraven uvítací drink, v baru a kuchyni pak
občerstvení, které bylo divákům k dispozici během celého
představení. Netradiční pojetí mělo vesměs kladný ohlas,
a proto bychom v něm rádi pokračovali.
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