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Vážení občané, jménem členů zastupitelstva městyse i jménem pracovníků úřadu městyse Vám přejeme k nadcházejícím svátkům vánočním hodně pohody, lásky a spokojenosti
v kruhu rodinném a do nového roku 2014 pevné zdraví a mnoho štěstí a úspěchů
v pracovním i osobním životě.
Richard Ehler, starosta
Iva Hrabovská, místostarostka

Kalendárium městyse
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Jednání s technickým dozorem stavby kanalizace k dokumentům, požadovaným
Státním fondem životního prostředí k doložení žádosti o platbu.
Na Státní fond životního prostředí odeslána žádost o proplacení 15,1 mil. Kč jako části dotace, určené ke spolufinancování zateplení školy.
Zasedání zastupitelstva městyse.
Pracovní porada členů zastupitelstva k aktuálním problémům městyse.
Schůze rady městyse.
Se zástupci zhotovitele se konala obhlídka možných míst v terénu k uložení zeminy, odtěžené při čištění dna přehrady. Hlavním cílem městyse bylo pokud
možno zabránit průjezdu cca 1000 nákladních aut přes zastavěná území městyse.
Pravidelný kontrolní den na stavbě zateplení budovy ZŠ.
Na Státní fond životního prostředí odeslána poslední žádost o proplacení 6,6
mil. Kč jako části dotace, určené ke spolufinancování stavby II. etapy kanalizace
a ČOV.
Pravidelná pracovní schůzka s technickým dozorem stavby kanalizace.
Další jednání se zástupci zhotovitele k možným pozemkům pro uložení vytěžené zeminy ze dna přehrady.
Revize vodoprávní agendy městyse smluvním poskytovatelem služeb v této oblasti.
Na ostravském pracovišti bývalého Pozemkového fondu podepsána smlouva o
bezúplatném převodu pozemku na městys, jedná se o pozemek komunikace
poblíž farmy Agrosumaku.
Jednání zhotovitele ze zástupci uživatelů pozemků ke konkrétním pozemkům
k uložení zeminy ze dna přehrady pro zemědělské účely. Bylo dosaženo dohody
o umístění na pozemcích biokoridoru u ekoduktu přes dálnici a nákladní auta tak
nebudou muset projíždět Suchdolem ani přes Kletné.
Pravidelný kontrolní den na stavbě zateplení budovy ZŠ.
Mikulášské odpoledne pro děti v DKT a rozsvícení vánočního stromu u úřadu
městyse se zpěvem vánočních koled.
Konzultace k žádosti o prodloužení povolení k nakládání s odpadními vodami.
Pravidelný kontrolní den na stavbě zateplení budovy ZŠ.
Pravidelná pracovní schůzka s technickým dozorem stavby kanalizace.
Tradiční adventní koncert Skřivánků s jejich hosty v evangelickém kostele.
Jednání se zástupci realitní kanceláře k situaci s prodejem bytového domu
č.p. 427.
Se zástupkyní projektanta řešeny některé požadavky vodoprávního orgánu spojené s kolaudací kanalizace.
Se zástupci zhotovitele projednán aktuální postup prací při čištění dna přehrady
s ohledem na nepříliš příznivé počasí pro tyto práce (zhotoviteli vyhovuje nejlépe
celodenní mráz).
Pravidelný kontrolní den na stavbě zateplení budovy ZŠ.

Rada městyse informuje
V pondělí 18. listopadu 2013 se sešla rada městyse na své 67. schůzi a schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí
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ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi SFŽP Praha a Městysem Suchdol nad Odrou, jedná se o dotaci ve výši 16.414 762,50 Kč na rekonstrukci budovy základní školy v Suchdole nad Odrou, projednala žádost občanského sdružení Divous Odry a souhlasila s realizací výsadby na pozemku
parc. č. 1446 a 1455 v k.ú. Kletné v majetku městyse (biokoridor, biocentrum),
schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Moravskoslezským krajem Ostrava, zastoupeným Správou silnic
MSK, střediskem Nový Jičín a Městysem Suchdol nad Odrou, jedná se o stavbu
„Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou – Sokolovská“ a schválila uzavření
Smlouvy uzavřené s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Českou poštou s.p. Praha a Městysem Suchdol nad Odrou,
jedná se o umístění kanalizační přípojky pro objekt české pošty. Dále se rada
městyse zabývala příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola,
kdy souhlasila s přerušením provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin
a vyhodnotila činnost vedení příspěvkové organizace.
68. mimořádná schůze rady městyse se sešla v pondělí 2. prosince 2013 k projednání
výběrových řízení na bankovní úvěry na financování akce „Energetické úspory Základní a
Mateřské školy v Suchdole nad Odrou“ a refinancování úvěru „Kanalizace a ČOV
Suchdol nad Odrou – II. etapa“. Na závěr starosta seznámil členy rady městyse
s návrhem ceny stočného pro rok 2014 k projednání na schůzi finančního výboru.
Rada městyse

Provoz úřadu městyse bude v době od 23.12.2013 do 03.01.2014
OMEZEN z důvodu čerpání řádné dovolené.
Provoz bude zahájen v pondělí 06.01.2014.
Cena stočného pro rok 2014 – oznámení městyse
V souladu s požadavky poskytovatele dotace na stavbu II. etapy kanalizace a ČOV je
městys nucen navýšit od 1. 1. 2014 cenu stočného proti předchozímu roku o 5% a o inflační koeficient za rok 2013. Rada městyse stanovila cenu stočného
s účinností od 1. 1. 2014
na
3
34,- Kč/m vč. DPH 15%.
(Pro porovnání - cena stočného u kanalizací, provozovaných společností SmVaK, pro rok
2014 činí 35,05 Kč vč. DPH).

Cena vodného pro rok 2014 – oznámení SmVaK, a.s.
Společnost SmVaK oznámila navýšení ceny vodného
s účinností od 1. 1. 2014
na
3
38,04 Kč/m vč. DPH 15%.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci prosinci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí,
pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Jsou to:
Nevečeřal Jan
Kabeláč František
Dohnalová Vilma
Mazáčová Jiřina
Klich Václav
Kovářová Marie
Dratvová Květuše
Adamkovičová Zdenka
Kalíšek Jindřich
Šatánek Albert
Buksová Erika
Komara Michal
Šrom Milan
Maderová Marie
Baroš Miroslav
Bechná Vlasta
Truksa Antonín

14. ledna 2014 vzpomeneme 1. smutné výročí od úmrtí paní Anděly Plachké.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Oldřich a syn Tomáš

Svoz odpadu v době Vánoc a v roce 2014
Svozová firmy OZO Ostrava sděluje termíny svozu v době vánočních svátků,
svoz proběhne takto:
pátek 20.12.2013 – svoz popelnic a kontejnerů (lichý týden)
pátek 27.12.2013 – svoz kontejnerů (sudý týden)
Rok 2014 začíná lichým týdnem a první svoz popelnic a kontejnerů proběhne
mimořádně v sobotu 4. 1. 2014.
Popelnice budou v roce 2014 vyváženy vždy v pátek v lichém týdnu a kontejnery na směsný odpad vždy každý pátek.
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Klub kultury městyse Suchdol nad Odrou zve
na poslední setkání v tomto roce do DKT.

S I L V E S T R
od 20:00 hod v DKT
Hraje : DJ Miroslav Rešl
Vstupné: 50,- Kč
Vlastní občerstvení s sebou
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Zimní údržba chodníků a místních komunikací
Údržba místních komunikací a chodníků v zimním období v městysi bude probíhat ve
stejném režimu jako v minulých letech.
Nejdříve několik slov k údržbě chodníků. Za údržbu zodpovídá vlastník, to je městys, který chodníky již několik let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošní zimě se budeme
snažit udržovat chodník co nejlépe „schůdný“. S ohledem na délku chodníků v městysi
není při zvýšeném sněžení možné zajistit schůdnost okamžitě. Proto žádáme chodce,
aby při pohybu na chodnících brali na vědomí jejich aktuální stav a dbali zvýšené opatrnosti. Závěrem děkujeme všem občanům, kteří se podílejí na údržbě chodníků, přiléhajících k jejich domům, velmi si vážíme jejich ochoty a píle.
Vážení občané, opět se na Vás obracíme s žádostí o Vaši vstřícnost při zimní údržbě
komunikací, kterou provádí firma Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou. Jde především o
to, abyste nekomplikovali parkujícími auty (svými i návštěvníku) odhrnování a posyp,
jedná se o všechny ulice, kromě ulice Komenského, tu zajišťuje Správa silnic. Pokud nebude mít traktor dostatek místa, ulici neprohrne a odpovědnost za nevyhrnutou komunikaci potom přechází na majitele zaparkovaných aut.
Přejme Vám, abyste si letošní zimu užili si jen samými příjemnými zážitky a přečkali ji
bez úrazů.
Iva Hrabovská

Informace o provozu ordinace praktického lékaře v období Vánoc 2013
23/12
27/12
30/12
31/12

7.00 – 12.00
7.30 – 11.00
7.30 – 11.00
7.30 – 11.00

Suchdol n.Odrou
Jeseník n.Odrou
Suchdol n.Odrou
Jeseník n.Odrou

Od 2. ledna 2014 normální provoz ordinace.
Klidné prožití svátků, hodně zdraví a pohody v roce 2014 přejí MUDr. Zdeněk Přecechtěl
a sestra Kateřina Rusková

Informace o provozu ordinace dětského lékaře v období Vánoc 2013
23/12
27/12
30/12

7.30 – 10.00
7.30 – 10.00
7.30 – 10.00

Od 1. ledna 2014 bude v ordinaci změna lékaře a ordinační doby.
Odchází MUDr. Noháčková Jarmila, ordinaci bude zajišťovat MUDr. Polách a MUDr. Doležalová.
Ordinační doba:
Pondělí
zavřeno
Úterý
08.00 – 09.30 pro nemocné
09.30 – 11.30 poradna
Středa
12.00 – 14.00 pro nemocné
14.00 – 15.00 poradna
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
07.30 – 09.00 jen pro nemocné
Ordinace v Novém Jičíně je pacientům ze Suchdolu n.O. k dispozici v ordinační době,
kterou naleznete: www.polachlekar.cz
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Mikulášská nadílka
Jako každý rok se i letos děti těšily na příchod Mikuláše, čerta a andílka. Celý týden probíhal v duchu příprav na velkou návštěvu, děti vyráběly, kreslily, lepily, vybarvovaly a
krásně si vyzdobily třídy, herny i šatny. V pátek se ozvaly zvony a v některých dětech
byly malé dušičky. Každý sám moc dobře věděl, jestli zrovna jeho jméno nebude napsáno v Mikulášově knize hříchů.
Nakonec všechno dobře dopadlo, děti slíbily poslušnost na celý rok dopředu, zazpívaly
spoustu písniček, přednesly básničky a dostaly zaslouženou nadílku.
Bc. Martina Hessková

SAUNOVÁNÍ
Děti z mateřské školy navštěvují pravidelně každý rok v zimních měsících suchdolskou
saunu a vířivku. Sauna má pozitivní účinky na odolnost vůči nemocem, onemocnění
horních cest dýchacích a celkové otužování.
Bc. Martina Hessková
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Drazí přátelé,
dovolte nám na sklonku tohoto roku popřát Vám všem pokojné a požehnané
Vánoce a vyjádřit naději, že nový rok 2014 bude lepší než ten právě končící. Aby byl
skutečně pro nás všechny radostnější a veselejší, přijměte naši nabídku a vstupte do
nejkrásnějšího období celého roku s novojičínskými Ondrášky.
Srdečně Vás tímto zveme na některý z našich deseti koncertů, které Ondrášci
v průběhu adventu a vánoc uskuteční v našem regionu.
Adventní a vánoční koncerty novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK :

st. 11.12.2013

17.30 Česko zpívá koledy Nový Jičín – Masarykovo nám.

so 14.12.2013

14.00 Příbor Vánoční jarmark– náměstí
16.00 Jeseník n.O. - kostel
18.00 Životice u Nového Jičína - kostel

ne 22.12.2013

15.00 Kopřivnice – kulturní dům
17.30 Hodslavice – kulturní dům

so 04.1.2014

15.00 Bílovec- kostel
17.30 Šenov u Nového Jičína- kostel

so 11.1. 2014

15.00 + 18.00 Novoroční koncerty v Beskydském divadle

Zároveň Vás chceme informovat, že výtěžek z dobrovolného vstupného bude
použit na naši červnovou cestu do USA, do Washingtonu, kam jsme byli organizátory
festivalu pozváni. Ondrášek patří v současnosti k absolutní sborové špičce nejen v naší
zemi, ale v celé Evropě, což dokazují četná vítězství a ocenění na prestižních festivalech
a sborových soutěžích. Tato ocenění jsou výsledkem dlouhodobé,
téměř padesát let trvající systematické práce s dětmi a mládeží. Sborové studio
ONDRÁŠEK pracuje při Základní umělecké škole v Novém Jičíně a čítá 220 zpěváků ve
věku 5 až 25 let, kteří studují sborový zpěv ve třech přípravných odděleních (Hrášek, Rarášek, Kulihrášek) a dvou koncertních sborech (Ondrášek dětský sbor, Ondrášek smíšený sbor).
Ačkoliv Ondrášci procestovali takřka celou Evropu, zpívali v Japonsku, v Jižní
Africe a naposledy loni soutěžili v Číně, červnová cesta do USA bude historicky naší
první cestou přes Atlantik. Že se bude jednat o velice nákladnou akci je nasnadě. Obracíme se tímto jednak na Vás, kteří nám léta fandíte a sledujete naše kroky, ale i na Vás,
kteří o nás slyšíte poprvé, přijďte a podpořte nás v našem odhodlání představit
v Americe naši moravskou zpěvnost a lašský či valašský temperament!!! A hlavně vezměte své děti a svá vnoučata, aby i ti nejmenší poznali krásu českých a moravských koled. A kdo ví, zda se jednou nestanou členy naší velké sborové rodiny.Pro Vás, kteří
uvažujete o finanční podpoře naší cesty do USA, nabízíme i číslo našeho účtu:
1768157309/0800
Kontakt na naše webové stránky: www.ondraseknj.cz Zde se můžete dočíst
další podrobnosti, týkající se našeho sboru. Za každou byť symbolickou částku všem
upřímně děkujeme!!!
Vaši Ondrášci a Josef Zajíček – sbormistr a umělecký vedoucí
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Aplikace Čistý komín upozorňuje na špatné topení v domácnostech
Ostravská nezisková organizace Čisté nebe představila na konci listopadu projekt
s názvem Čistý komín (www.cisty-komin.cz). Čistý komín je webová a mobilní aplikace,
která umožňuje obyvatelům Moravskoslezského kraje přidávat fotografie kouřících komínů na mapu a motivovat tak majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů vytápění.
Fotky kouřících komínů můžou obyvatelé zobrazovat a přidávat na adrese: www.cistykomin.cz/pridej-komin.html
Organizátoři k této aktivitě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí
s dotazy ohledně sousedů, kteří
jim svým topením znepříjemňují
život. Věříme, že Čistý komín tyto
problémové topiče motivuje k výměně starého kotle za nový anebo ke zlepšení způsobu vytápění
v jejich domácnosti. Pilotní projekt
je vytvořen pro použití v Moravskoslezském kraji, na základě
zkušeností a zájmu budeme případně uvažovat o jeho rozšíření
do dalších krajů v ČR.“
Současné kompetence obcí ve věci kontroly lokálních topenišť jsou poměrně omezené.
Cílem aplikace je upozornit domácnosti, které znečišťují své okolí, že jejich způsob vytápění může okolí obtěžovat a nabídnou jim možnosti, jak tento stav mohou změnit.
Projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje pro rok 2013.
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Kalendář akcí WESTERN KLUBU na rok 2014
25. 1. 2014 Vyhlášení výtvarné soutěže - téma Koňská pošta Pony Express
V rámci V. ročníku dětské soutěže WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ (propozice budou zveřejněny na www.westernklub.cz ,uzávěrka příjmu dětských prací bude 30.4.2014)
Sobota 15. 3. 2014 od 20.00 hodin
Tradiční Josefovský country bál –Kulturní dům Suchdol n.O.
Sobota 3.5. 2014 od 12.00 hodin
III. Jarní vyjížďka - Oderskými vrchy
2. WESTERNOVÁ BURZA „prodej co nepotřebuješ - kup, co se ti hodí“
Sobota 24. 5. 2014 od 20.00 hodin + Burza XPC
VZPOMÍNKA NA KOVBOJE s promítáním DVD –Kulturní dům Suchdol n.O.
Sobota 7. 6. 2014 od 13.00 hodin
WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN a
Výstava s vyhodnocením V. ročníku dětské výtvarné soutěže
Western a Koně očima dětí v Kulturním domě Suchdol nad Odrou
Sobota 12. 7. 2014 od 13.00 hodin
4. ROČNÍK - SUCHDOLSKÝ COUNTRY FEST - SOKOLÁK
více na : www.suchdolskycountryfest.cz
Sobota 16. 8. 2014 od 10.00 hodin
30. ročníku PONY EXPRESSU - SOKOLÁK
Dojezd pošty Pony Express
Westernový program s country večerem
Sobota 18. 10. 2014 od 12.00 hodin
Tradiční Hubertova jízda – SOKOLÁK
3. WESTERNOVÁ BURZA „prodej co nepotřebuješ - kup, co se ti hodí“
Sobota 15. 11. 2014
-od 17. hod Rozprava XPC
Sobota 22.11.2014
-od 17.hod výroční členská schůze
-od 20. hod Westernové posezení s programem s členy WK a Přátel WK jen pro zvané

www.westernklub.cz www.suchdolskycountryfest.cz
www.pony-express.cz
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Mimořádné poděkování
Občanské sdružení bytového domu č. 49 na Malé straně děkuje tímto stavební společnosti UNISTAD s.r.o. v Suchdole nad Odrou za velkou ochotu a vstřícnost při dořešení
rekonstrukce vstupního schodiště do našeho bytového domu. Rekonstrukce schodiště
s jinou stavební společností i přes dlouhou stavební přípravu byla po vzájemné dohodě
předčasně ukončena a bytovka tak zůstala bez vstupních schodů.
Stavební společnost UNISTAD s.r.o. na naše požádání, v pro nás kritické situaci, nám
ochotně vyšla vstříc a dokončení rekonstrukce vstupního schodiště začala řešit. Po více
jak měsíci a půl bez schodů jsme do bytového domu dne 3. 12. 2013 mohli vstoupit po
zcela nových, pohodlných a i vzhledově pěkných schodech. Dnes už je nám jasno, na
koho se máme obrátit v dalších opravách bytového domu.
Přejeme stavební společnosti mnoho dalších spokojených zákazníků a ať se jí
v budoucnu daří.
Za občanské sdružení byt. domu Malá strana 49 Josef Kamas
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Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Prosinec r. 1913
1.12. byl zahájen kurz účetnictví a kalkulace, který živnostenské družstvo již dlouho plánovalo. Kurz se konal v učebně národní školy a byl dotován úřadem na podporu živnostenského podnikání v Brně, který na návrh družstva jmenoval vedoucím a přednášejícím
učitele Aloise Quittu. (učitel Quitta pocházel z Kletné a byl později starostou za nacionální stranu. K Čechům byl značně nepřátelský, takže musel být r. 1933 sesazen a starostou se stal opět po záboru Suchdolu Hitlerem v r. 1938).
Kurzu se účastnilo 24 osob, a sice mistři a tovaryši a trval cca 2 měsíce. Absolventi obdrželi také osvědčení účastníka kursu. Inspekcí tohoto kurzu pověřil Institut na podporu
živnostenského podnikání v Brně radu obchodní komory Ertla, malířského mistra
v Novém Jičíně, který se velice pochvalně vyjádřil o písemných pracích účastníků.
7. a 8.12. uspořádala místní skupina mládeže Svazu německých dívek v Santariově sále
(dnes bývalá prodejna drogerie TETA) výstavu Dürerova svazu, která byla velmi hojně
navštívena. Vystaveny byly knihy, časopisy a obrazy. Velký počet návštěvníků učinil pro
Suchdol úctyhodné objednávky.
Dle dekretu spolkové školní rady z 23.12.1913, č. 37 890 byl učitel Heinrich Münster (syn
sedláka čp.38) jmenován řídícím učitelem (po odchodu ředitele školy G.A. Thala do penze)
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky "Gedenkbuch"str.291 - D.Říčan

TJ LOKOMOTIVA SUCHDOL N.O., ODDÍL HÁZENÉ
Vás zve na

IV. ročník memoriálu Karla Kukola
turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
KDY: 28.12.2013

8:30 – 9:00
9:15

registrace hráčů
zahájení turnaje

KDE: „staronová“ tělocvična ZŠ Suchdol n.O.
STARTOVNÉ: 70,- Kč
Občerstvení zajištěno!
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SRPŠ při ZŠ v Suchdole nad Odrou pořádá v Klubu Kultury

Dne 26.12.2013 od 20.00 hod.

Štěpánskou zábavu
Přijďte

se

pobavit,

zatančit

si

a

vyhrát

v netradiční tombole
K tomu bude hrát: Miroslav Rešl
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 50,- Kč
Srdečně zvou pořadatelé
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Úřad městyse Suchdol nad Odrou
www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

Starosta

el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
Ing. Richard Ehler
556 770 102
ehler@suchdol-nad-odrou.cz

Místostarostka

Iva Hrabovská

Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Helena Richtáriková

Finanční odbor – vedoucí

Zdenka Bergerová

556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 108

bergerova@suchdol-nad-odrou.cz

Správa bytů a pokladna

Jana Poštová

556 770 109

postova@suchdol-nad-odrou.cz

Hlavní účetní

Jitka Jurkovičová

Matrika
Czech POINT

Radomíra Ješková

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 106

jeskova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 107

graclik@suchdol-nad-odrou.cz

Petr Bartošík

556 770 104

bartosik@suchdol-nad-odrou.cz

Klub kultury

Miloslava Klichová

Penzion Poodří

Tomáš Žitník

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
702 020 302

cov@suchdol-nad-odrou.cz

Dům s pečovatelskou službou

Libuše Pazderová

733 335 331

Muzeum

Daniel Říčan

777 348 231

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Provozní doba muzea
Út - So
Ne

Výpůjční doba knihovny

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Po
Čt

Pracovní doba úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Pracovní doba stavebního úřadu

8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
8:00 – 11:30
12:00 – 15:30
pro veřejnost zavřeno

Po, Út
St, Čt

pracoviště Kunín
pracoviště Suchdol nad Odrou

Suchdolský zpravodaj, měsíčník
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
Redakční rada: Ing. R. Ehler, I. Hrabovská, R. Ješková
č. 12/2013 vydáno 20. prosince 2013 nákladem 1000 výtisků
Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15. 01. 2014
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