Králové suchdolské pálenky a držitelé druhých a třetích míst v kategoriích jabkovice,
hruškovice a slivovice z koštování 11. dubna 2014.

Kalendárium
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20.03.

21.03.

21.03.
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26.03.
26.03.
26.03.
27.03.
01.04.
02.04.
02.04.
04.04.

05.04.
07.04.
07.04.
09.04.

Pracovní porada členů zastupitelstva městyse.
Pravidelná pracovní schůzka s tech. dozorem stavby kanalizace a ČOV.
Jednání se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny o možnosti a podmínkách realizace pilotního projektu revitalizace potoka v zastavěné oblasti.
Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada Místní akční skupiny Regionu Poodří.
V kulturním domě se konalo za účasti projektanta jednání k připravovanému projektu obnovy vodovodu Za Nádražím, na které byli pozváni všichni vlastníci dotčených pozemků . Cílem jednání bylo seznámit přítomné se záměrem projektu
a dát prostor připomínkám, které budou následně posouzeny a v případě oprávněnosti zapracovány do projektové dokumentace.
V Bartošovicích se konalo zasedání komise pro hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky cyklostezky Odra – Morava –
Dunaj, zadavatelem je dobrovolný svazek obcí Regionu Poodří. Cyklostezka má
vést i přes Suchdol nad Odrou, bohužel v době projednávání a vyřizování stavebních povolení nebyly pozemky polních komunikací v Suchdole majetkoprávně v pořádku (nevyřízená dědictví, zemřelí nebo nedohledatelní spoluvlastníci) a
stavební povolení se tedy Suchdolu netýká, ačkoli dnes po pozemkových úpravách již potřebné pozemky jsou v majetku městyse.
Kontrolní den na stavbě zateplení školy.
Florbalový turnaj Suchdolano 2014 v kategorii mladších žáků se konal
v tělocvičně ZŠ.
Konala se valná hromada TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou.
Konala se výroční členská schůze zdejší organizace Českého svazu včelařů.
Účast na krajském setkání představitelů měst a obcí, pořádaném v Ostravě
Svazem měst a obcí ČR .
Pravidelná pracovní schůzka s tech. dozorem stavby kanalizace a ČOV.
Schůzka s dodavatelem k posílení veřejného osvětlení Za Nádražím, v ulici
k zemědělskému učilišti.
Jednání se zástupcem zhotovitele k reklamačním protokolům, zaslaným městysem v rámci záruky na stavbu II. etapy kanalizace a ČOV.
Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada dobrovolného svazku obcí
Regionu Poodří.
Přejímka části díla od zhotovitele – zateplení ZŠ.
Pravidelná pracovní schůzka s tech. dozorem stavby kanalizace a ČOV.
Zasedání školské rady při základní a mateřské škole v Suchdole nad Odrou.
Na úřadě městyse se konalo jednání starostů obcí Pustějov, Bartošovice, Suchdol n. O. a Jeseník n. O., dotčených stavbou cyklostezky Odra – Morava – Dunaj, ve věci spolufinancování vlastního podílu Regionu Poodří na tomto dotovaném projektu.
Tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu firmou OZO Ostrava a sběr kovového šrotu oddílem kopané.
Nástup zhotovitele k odstranění některých závad, reklamovaných na stavbě II.
etapy kanalizace.
Jednání se zástupcem štěrkovny o umístění označení provozovny na pozemku
městyse.
Účast na jednání dozorčí rady společnosti ASOMPO, provozující skládku odpadu v Životicích u Nového Jičína.
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10.04.
10.04.
11.04.
11.04.
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14.04.

Jednání na úřadě městyse se zpracovateli projektu meziobecní spolupráce.
Zástupci městyse poděkovali Karlu Černochovi za dlouholetou práci ve prospěch
suchdolské kopané na postu prezidenta oddílu.
Den Země – akce pro školní mládež v areálu skládky ASOMPO, následovalo
setkání akcionářů, jimiž jsou města a obce.
V kulturním domě se konalo klání o krále suchdolské pálenky.
Závody agility v areálu Sokolák.
Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse, schůze rady městyse.

Rada městyse informuje
V pondělí 17. března 2014 proběhla 77. schůze rady městyse, na které schválila prodloužení nájemní smlouvy v bytě v majetku městyse, byla informována o dluhu nájemníka
v bytě v majetku městyse a s dalším postupem při splacení dluhu, schválila znění a uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městysem Suchdol nad Odrou a vlastníky parcel, na kterých
bude uložen budoucí vodovodní řad v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodu
Suchdol nad Odrou – Za Nádražím“, schválila znění a uzavření Smlouvy o zřízení práva
stavby mezi Městysem Suchdol nad Odrou a společností Českomoravský štěrk, a.s. se
sídlem Modrá, jedná se o stavbu tělesa účelové komunikace na pozemcích parc. č. 3058
a 3069 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse a schválila spolku Skřivánek Suchdol nad Odrou bezplatné ubytování hostů z Itálie v rámci recipročního pobytu v Penzionu
Poodří.
78. schůze rady městyse se sešla v pondělí 14. dubna 2014 na společném jednání
s finančním výborem, kdy společně projednávali čerpání rozpočtu za období 1 – 3 /2014
a rozpočtové opatření zastupitelstva městyse Z1.
Dále rada jednala samostatně a schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky k dalšímu prodloužení nájemní smlouvy,
schválila knihovní řád a ceník Místní knihovny městyse, schválila znění a uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem Suchdol nad Odrou a J. Dedeciusem, jedná se o zřízení a vymezení věcného břemene k umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc.č. 1334 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse, schválila Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu mezi společností Asompo, a.s. Životice u Nového Jičína a Městysem
Suchdol nad Odrou, dodatek se týká ceny za odvoz a likvidaci BRO, schválila znění a
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městysem Suchdol nad Odrou a společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem v zastoupení společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, jedná se o stavbu plynárenského zařízení STL
plynovod a 4 ks přípojek na parcelách parc.č. 2223/54 a 2223/55 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse (v lokalitě Čsl. Armády) a dále schválila finanční dar Místní akční
skupině Regionu Poodří na 10. Výročí založení MAS.
Na závěr starosta informoval radu městyse o těchto záležitostech: kiosek Kletné –
13.5.2014 jednání u Okresního soudu v Novém Jičíně, přezkum hospodaření městyse proběhne dne 16. dubna 2014, volby do evropského parlamentu – v termínu 23. – 24.
května 2014, vodovod „Za Nádražím“ – majitelům dotčených pozemků zaslán formulář
k vyjádření, svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – proběhl v sobotu 5. dubna
2014 bez problémů.
Rada městyse
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Informace stavebního úřadu:
dne 7. května 2014 (středa) bude stavební úřad
UZAVŘEN

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci dubnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.

Jsou to:
Karolová Anežka
Večeřová Marie
Dančák Jan
Tomášková Květuše
Jezerský Nikolaj
Štrbačková Blažena
Kunčar František
Bartošíková Dagmar
Bartoňová Marta
Benkeová Vincencia
Holý Václav
Pantálková Kristina
Král Josef
Kucová Miroslava
Dostálová Karla
Marčišovský Jan
Juchelková Zdeňka
Mrtvá Olga
Masnica Rudolf
Vala Josef
Kutěj Stanislav
Škrobal Pavel
Demeter Petr
Řepka Stanislav
Kukolová Vlasta
Lubeník Radko
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Klub seniorů informuje:
Ve středu 14.5.2014 v 15 hodin se uskuteční ve společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou BESEDA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – seznámení se sociálními
službami, nabídka sociálních služeb v Novém Jičíně a okolí, pomoc občanům při výběru
sociálních služeb apod. Přednáší Mgr. Daniela Susíková, vedoucí sociálního oddělení
odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín.
Dne 21.5.2014 se uskuteční zájezd na zámek Hradec nad Moravicí a Arboretum Nový
Dvůr. Vstupné zámek 60,- Kč a arboretum 20,- Kč.
Odjezd - zastávka „kostel“ v 07.30 hodin a následně od DKT Suchdol nad Odrou
07.40 hodin. Příjezd kolem 16.00hodin.
Jízdné je hrazené, vstupné budeme vybírat při vstupu do autobusu.
Za klub seniorů
Ing. Pleváková Naděžda,
tel: 556 736 380, 777 888 308

Učitelé – senioři vzpomínali
3. dubna se uskutečnilo společné setkání pedagogických pracovníků, kteří na suchdolské škole působili a odešli z ní na důchod.
Ve škole nás přijal ředitel školy Mgr. Tomáš Vindiš a zástupce Mgr. Petr Kudla. Naše setkání přišla pozdravit i místostarostka paní Iva Hrabovská. Byli jsme seznámeni
s činností a plánem školy, prohlédli si kroniky a v doprovodu vedení školy si prohlédli třídy, odborné pracovny, školní družinu. Velmi se nám líbilo naše bývalé pracoviště, které
je nyní po rekonstrukci. Věříme, že se líbí žákům i rodičům.
Ještě+ jednou děkujeme vedení školy za srdečné přijetí a symbolický zvoneček, Městysi
Suchdol n.O. děkujeme za milé upomínkové dárečky.
Poté jsme se přesunuli do restaurace Centrum, kde byl pro nás vkusně připravený stůl a
my mohli pokračovat v dalším příjemném rozhovoru.
Bylo to velmi pěkné vzpomínkové odpoledne.
Organizátorky setkání
paní Marie Soviarová a paní Vlasta Lažková

5

Informace klubu kultury:
Klub kultury informuje

Klub kultury městyse Suchdol nad Odrou
zve všechny maminky a babičky
na

DEN MATEK
v neděli 11.5.2014 od 15:00 hodin do
DKT. V programu vystoupí naše děti, které vám poděkují za
vaši lásku a péči.
▼ ▼▼▼▼
13. ročník „Otevírání Poodří“ a „Pooderského koštování“
17. května 2014 se na zámku v Bartošovicích uskuteční tradiční akce v rámci
Evropského dne parků. Na programu bude:
projížďky na raftech na rybníce
cyklistické vyjížďky
- prohlídka Záchranné stanice pro volně žijící živočichy a centra ekologické
výchovy
pěší turistika po Zámecké naučné stezce s nasloucháním ptačímu zpěvu
s ornitologem a průvodcem
prohlídka stálé výstavní expozice Moravského Kravařska ve II. patře zámku
„Pooderské koštování“
veřejná degustace pálenek
soutěž o krále pálenky Regionu Poodří na rok 2014 v kategoriích:
slivovice
jabkovice
hruškovice
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Výsledky 13.ročníku klání o nejlepší slivovici, hruškovici a jabkovici
Král slivovice: Marta Kocmichová
2. Jarmila Hansová
3. Václav Vrzala
4. Viktor Kozák
5. Dagmar Zámrská
6. Antonín Tomečka
7.-8. Walter Skalik, Marian Wágner
9. Ludvík Novotný
10.-11. Josef Kočíb , Lenka Šromová
12.-13. Simona Šulganová, Eduard Kocmich
14. Jiří Jurnykl
15. Miroslava Jurnyklová
Král hruškovice: Pavel Šíma
2. Josef Menšík
3. Pavel Adámek
4.-5. Pavel Šíma, Jan Nevečeřal
6. Ján Ježko
Král jabkovice: Pavel Šíma
2. Josef Polášek
3. Josef Menšík
4. Václav Vrzala
5. Milan Šrom
6. Ludvík Novotný
7.-8. Pavel Adámek, Jiří Hrabovský
9.-10. Antonín Dorazil, Ján Ježko
11.-13. Pavel Šrom, Josef Kočíb, Viktor Kozák

Vítězové postupují do soutěže o krále pálenky Regionu Poodří, které se koná
v sobotu 17. května 2014 v Bartošovicích na zámku, a to v rámci Otevírání Poodří,
což je akce pro veřejnost. Také Suchdoláci jsou do Bartošovic srdečně zváni.

Za Klub kultury
Miloslava Klichová
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Vážení a milí,
dovolujeme si Vás opět požádat o spolupráci při sběru použitého textilu tak, jak
jste již zvyklí. Tím, že komerční firmy oslovují obce a města, ubývá nám tolik
potřebný materiál pro sociálně slabé rodiny, azylové domy, dětské domovy, ale i
pro pomoc do zahraničí. Pro Vaši informaci uvádíme také to, že charity, ČSČK
a Armády Spásy, s námi spolupracují v daleko menším měřítku, než tomu tak
bývalo. Materiál používají pro vlastní potřebu.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
 Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:




ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických
důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:

19.-23. května 2014

čas:

8:00 – 20:00 hod

místo: Klub kultury
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Jarní svoz velkoobjemového odpadu a něco málo o odpadech
V sobotu 5. dubna 2014 proběhl jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Svozová firma OZO Ostrava odvezla 167 m³ odpadu, které obsahovalo 122 m³ objemného odpadu, 10 m³ elektroodpadu, 20 m³ použitých elektrospotřebičů, 13 m³ pneumatik
a 2 m³ nebezpečného odpadu. Svoz probíhal bez komplikací a v klidu.
Již se stalo tradicí, že členové oddílu kopané organizují v rámci svozového dne sběr železného odpadu. Od rána objížděli městys a nakládali hromady železa, a že toho je každý svoz pořádná hromada!!! Za to jim patří dík.
Ještě bych chtěla občany upozornit, že se v kontejnerech na komunální odpad (zelené
plastové kontejnery) objevuje stavební odpad, týká se to hlavně Nové ulice. Stavební
odpad do těchto kontejnerů NEPATŘÍ!!! Pokud doma provádíte stavební úpravy a nevíte kam se stavebním odpadem, nejbližší skládka, kde stavební suť můžete vyvést, je
Asompo, a.s. Životice u Nového Jičína. V žádném případě nevhazujte tento odpad do
zelených plastových kontejnerů, svozová firma nám kontejnery naplněné stavební sutí
nevyveze!!!
Od 8. dubna 2014 jsou v městysi umístěny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad
(„biokontejnery“). V letošním roce jich máme 30 ks a svoz probíhá 2x týdně, ve dnech
pondělí a čtvrtek. Rovněž apeluji na občany, aby do těchto kontejnerů vhazovali jen to,
co tam patří a aby kontejnery nepřemísťovali na jiná stanoviště.
Stanoviště biokontejnerů v roce 2014:
 Kletné: 1 kontejner u hřbitova, 1 kontejner u bytovek, 1 kontejner u rybníku, 1 kontejner na parkovišti u přehrady
 Malá Strana: 1 kontejner u bytového domu č.p. 34 (Krausovi), 1 kontejner na sběrném místě u bytovek pod evangelickým kostelem
 Pod Topoly: 1 kontejner u kontejnerového místa (křižovatka ulic Lidická a Pod Topoly)
 Lidická: 1 kontejner v nové zástavbě
 Záhumení: 2 kontejnery u zahrádek za školou, 4 kontejnerů na parkovišti kulturního
domu (místo u sauny)
 Komenského: 2 kontejnery u bytovek nad DPS (naproti č.p. 171 – Velox), 2 kontejnery u bývalé zastávky „U Plšků“, 2 kontejnery na parkovišti naproti horního obchodu
jednota
 Nová ulice: 2 kontejnery u nákupního střediska
 Sportovní: 1 kontejner u bytovek, 1 kontejner na křižovatce Sportovní a 1. máje
 Na Zahrádkách: 3 kontejnery u řadových garáží
 Za Nádražím: 3 kontejnery pod pneuservisem
Co do kontejnerů ukládat:
 plevel
 travní hmota
 listí
 košťály a celé rostliny
 hobliny, piliny
 jemné nebo drcené větve
 listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce
 odpad ze zeleně z domácností
Iva Hrabovská
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Noc s Andersenem
„Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.“
H. CH. Andersen
Jako již v minulých letech se i letos konala akce Noc s Andersenem, kterou pořádají
školní knihovny u nás i v zahraničí.
Toto setkání se koná u příležitosti výročí narození známého dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Letošního přespání v knihovně se účastnili žáci šesté a sedmé
třídy. Ve skupinách nebo samostatně plnili různé druhy úkolů, seznamovali se se zajímavými knihami i se sebou navzájem, soutěžili ve znalostech o knihách … Prošli bohatým večerním programem. Po noční hře, na kterou se většina těšila, zhlédli filmovou
adaptaci pohádky H. CH. Andersena.
Večer se povedl. Doufáme, že se i příští rok sejdeme v hojném počtu.
Petra Janurová a Miluše Horníková

Tvoření ze sena
V pondělí 7. dubna 2014 pořádal školní klub TVOŘENÍ ZE SENA. Maminky si s dětmi
tvořili velikonoční výzdobu – zajíčky, srdíčka, slepičky ……. . Všem se nám výrobky povedly, posuďte sami.
Ivana Tymráková, vedoucí školního klubu
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SUCHDOLSKÉ „ODVAŽ SE“
Páteční podvečer 4. 4. 2014 patřil akci „ODVAŽ SE“, která se každoročně koná v Suchdole nad Odrou. Na tanečním maratónu se předvedly Pohybové kroužky ze ZŠ Suchdol nad Odrou - Pohybový I. (děvčata z 1. –3. třídy), dále Pohybový kroužek II.
(děvčata ze 3. –5. třídy) a děvčata z Pohybového kroužku III. (6. – 9. třídy). Celkem
se představily v 6 sestavách. Dále vystoupili Lentilky Mankovice a pan Karel Ligocki.
Ivana Tymráková
vedoucí školního klubu

Florbal mladších žáků v Pustějově
V sobotu 8. března 2014 se naši mladší žáci ze 4.-6. třídy
zúčastnili v Pustějově tradičního florbalového turnaje.
Opět jsme porazili všechny své soupeře a další vítězný
pohár zdobí naši sportovní galerii.
Soutěžící družstva:
ZŠ a MŠ Suchdol n.O.
Bernartice n.O.
Pustějov
Hladké Životice
Mgr. Dagmar Kubincová
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„Suchdolano 2014“
Ve dnech 15. 3. 2014 a 22. 3. 2014 proběhl na naší škole turnaj pro mladší a starší žáky
ve florbale „O pohár starosty městyse“.
Turnaje se zúčastnila družstva z Bernartic, Hladkých Životic, Pustějova a žáci z naší školy.
Výsledky turnaje z 15. 3. 2014:
1. místo ZŠ Suchdol nad Odrou
2. místo Bernartice
3. místo Hladké Životice
4. místo Pustějov
Výsledky turnaje z 22. 3. 2014:
1. místo ZŠ Suchdol nad Odrou
2. místo Bernartice
3. místo Hladké Životice
4. místo Pustějov
Mgr. Dagmar Kubincová
organizátor akce
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Okresní kolo biologické olympiády kategorie C
Lukáš Novotný – 3. místo
Vojtěch Kalíšek – 10. místo
Tereza Kabeláčová – 31. místo
Žáci osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se sjeli 26. 3. 2014 na ZŠ Komenského 68 v Novém Jičíně na okresní kolo biologické
olympiády kategorie C. Tématickým zaměřením letošního ročníku bylo „Světlo a barvy v
přírodě“.
Soutěž byla rozdělena na 2 části – teoretickou, která obsahovala vědomostní test, vypracování vstupního úkolu a praktickou, která zahrnovala určování přírodnin (rostlin a
živočichů) a laboratorní úkol orientovaný na práci s mikroskopem. Soutěžící při něm museli pracovat podle předloženého postupu, dokumentovat preparáty nákresy a na základě svých pozorování vyvodit závěry.
Do okresního kola postoupilo celkově 43 žáků. Naši školu reprezentoval Lukáš Novotný – 3. místo, Vojtěch Kalíšek – 10. místo, Tereza Kabeláčová – 31. místo.
Všem žákům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy a Lukášovi budeme držet palce v krajském kole biologické olympiády.
Mgr. Vendula Večerková
vyučující přírodopisu
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Okresní kolo biologické olympiády kategorie D
Klára Buksová – 5. místo
Hana Poštová – 19. místo
Dominik Pospěch – 20. místo
Dne 8. 4. 2014 se konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D, kterého se
účastnili žáci šestých, sedmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Soutěž proběhla stejně jako v minulém kole na ZŠ Komenského 68 v Novém
Jičíně. Téma olympiády bylo stejné pro kategorii D i C, tedy „Světlo a barvy v přírodě“.
Olympiády se účastnilo 38 soutěžících z celého okresu a pouze 20 z nich se stalo
úspěšnými řešiteli. Mezi nimi byli i všichni 3 žáci naší školy: Klára Buksová – 5. místo, Hana Poštová – 19. místo, Dominik Pospěch – 20. místo.
Všem děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů při dalším
studiu biologie.
Mgr. Vendula Večerková
vyučující přírodopisu
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NatTech podpořil v rámci svého projektu „Světový den vody“ 22.3.2014
Povodí Odry zve každoročně zájemce na svá vodní díla v rámci Světového dne
vody. Letošní návštěva se uskutečnila na vodních dílech Slezská Harta a Kružberk pod
patronací SŠTZ v Novém Jičíně, který v rámci projektu NatTech spolupracuje s pěti základními školami ze svého blízkého okolí. Naše škola byla přizvána i k této účasti a stálo
to za to.
Na Slezské Hartě, která je svou rozlohou 880 m3 vodní plochy největší nádrží
na Moravě, jsme navštívili věž přečerpávací stanice, pod hrází na nás čekalo „srdce“ celé přehrady - dvě výkonné Francisovy turbíny. Na závěr jsme v hloubce 60 m pod korunou sypané hráze prošli podél inspekční štolou, která vyústila nedaleko našeho parkoviště.
Dalším cílem byla přehradní nádrž Kružberk postavená v r. 1952. Betonové přehradní
těleso zadržuje pitnou vodu pro
větší část severní Moravy. Také
zde jsme navštívili strojovnu turbín a inspekční štoly, které nás
přivedly přímo k pstruhovým
sádkám místního rybářského
svazu.
Občerstvení na Velkém
Sedle každý uvítal a pak už nám
zbýval jen starý kostelík v obci
Kružberk, jeho historie a výstava
trofejí.
Zážitků bylo hodně, počasí nám přálo, všichni hlásili
spokojenost.
Mgr. Petr Kudla

Valná hromada TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou
Dne 22.3.2014 se konala na hřišti Valná hromada TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou. Zúčastnili se delegovaní zástupci aktivních oddílů – kopané a házené. Za pozvané hosty byli přítomni Ing.Ehler Richard - starosta a Hrabovská Iva - místostarostka
Valná hromada se řídila tímto schváleným programem:
1. Zahájení, přivítání, program – předseda Dostál J.
2. Volba komisí – mandátové, volební a návrhové – sloučeno do jedné
Vedoucí – Slováček Petr, členové Černoch Karel , Žlebek Michal
3. Zpráva o činnosti za období 2011 – 2014 - předseda Dostál J.
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Zkráceně:
 Výbor TJ pracoval ve složení:
Dostál Jiří – předseda
Dedecius Jarolím – místopředseda
Ing.Slováček Petr – jednatel, předseda revizní komise
Černoch Karel st. – člen
Zdráhal Jaroslav – člen
Bělunek Jiří – člen
Pavlovič Tibor – člen
Šebesta Vladimír – člen (nahradil k 5.2.2013 Dedeciuse J.)
Blinková Jiřina – hospodář – bez hlasovacího práva
Výbor se scházel pravidelně 1 x měsíčně (mimo prázdninové měsíce) tj. 10x za rok.
Celkem jsme měli 30 schůzek.
 Kontrola úkolů, které vzešly z usnesení minulé Valné hromady konané
12.3.2011.
Zajišťovat každoročně rozpočet TJ tak, aby nebyla narušena činnost TJ
Zabezpečit renovaci povrchu tenisových kurtů
Provést generální opravu oplocení mezi fotbalovým a házenkářským hřištěm
Provést renovaci trávníku fotbalového hřiště
Dokončit síťové zábrany za fotbalovými brankami
Zajišťovat údržbu a chod sportovního areálu tak, aby se zvýšil zájem o sport ze
strany mládeže
Dodržovat 3-letý cyklus konání Valné hromady
Předsedové jednotlivých oddílů TJ budou automaticky delegování do výboruTJ
Kromě části „zvýšit zájem strany mládeže“ byly všechny zbývající body splněny.

 Členská základna za období 2008 – 2013. Předseda apeloval na pravidelný
pokles členské základny – oproti roku 2008 o 91 členů – viz. níže
rok
Fotbal
Házená
Rekr.sport
celkem

2013
147
58
12
217

2012
153
52
14
219

2011
134
70
16
220

16

2010
139
102
15
256

2009
145
128
18
291

2008
167
131
10
308

m
že
d
ž
b
p
u

k 31.12.2013
muži
ženy
dorost
žáci
benjam
příspívající
udržující
celkem

Fotbal
13
6
24
25
12
67
0
147

Házená
16
17
0
0
0
25
0
58

Rekr.sport
9
3
0
0
0
0
0
12
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 Problematika ČSTV a ČUS (Česká Unie Sportu)
Vše je popsáno ve zpravodaji č.2 – Speciál ČUS. Možná vám to osvětlí článek předsedy JUDr.Jansty:
Změna názvu ČSTV na ČESKÁ UNIE SPORTU má pro celé sportovní prostředí hluboký symbolický význam. Po sametové revoluci roku 1989 zůstal ČSTV snad jedinou
z centrálních organizací sdružených v Národní frontě, která v mnohém zachovala svůj
původní ráz a styl práce. Dlouhodobě ztrátové hospodaření, projedení bonitních majetků, krach Sazky a uvalení organizace do stamiliónových dluhů jsou toho důkazem.
Nový název hlavně vypovídá o tom, že naše organizace již nikdy nebude takovou jako
dosud. Éra starého ČSTV skončila. To si musí uvědomit všechny organizace a svazy,
které sdružujeme. Skončila doba, kdy jsme měli někoho vychovávat k tělesné zdatnosti, skončila doba centrálního řízení tělovýchovy, skončila především doba centrálního přerozdělování peněz – ty už nejsou a nebudou. ČESKÁ UNIE SPORTU je nyní
organizací, která chce sportovnímu prostředí poskytovat kvalitní servis, zastupovat
zájmy svých členů a usilovat o zlepšení podmínek pro český sport.“,prohlásil ke změně názvu předseda ČESKÉ UNIE SPORTU, JUDr. Miroslav Jansta
 Nové stanovy TJ
Z toho nám vznikla povinnost odsouhlasit nové Stanovy TJ Lokomotiva Suchdol
nad Odrou.
Původní stanovy byly zaregistrovány na Ministerstvu vnitra dne 25.5.1990. Nové Stanovy jsou zpracovány dle vzoru připraveného na centrální úrovni ČUS a napasovány
na místní poměry TJ. Byly dodrženy všechny zásadní body dle vzoru. Dle předloženého návrhu je název TJ:
TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou
Sportovní 379
742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 48808300
Návrh Stanov byl předložen k připomínkování na výroční členské schůze oddílů kopané
a házené, které proběhly v měsíci březnu 2014. Stanovy byly schváleny bez připomínek.
 Činnost TJ a oddílů, financování, brigády a jiné za roky 2011 – 2013.
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V roce 2011 proběhla renovace fotbalového hřiště za cca 85 tis. Kč
Tenisové kurty, jak nám ukládala minulá VH, prodělaly v roce 2011 generální rekonstrukci za zhruba 300 tis. Značnou část byla hrazena z výnosů z pronájmu kurtů za
minulých pět let, Všichni, kteří tam chodí, mě dají za pravdu, že se prodloužila hrací
doba min. o 2.měsíce a kurty jsou nesrovnatelně kvalitnější,
Pravidelně provádíme jarní – předsezonní či zazimovací brigády na hřištích kopané,
házené a tenisu resp. v areálu celého TJ. Tyto brigády jsou iniciovány přímo z výboru
TJ, oddílů nebo správcem hřiště. Chtěl bych apelovat na zapojení ostatních členů –
přispívajících, rekr. sportovců, kteří by se mohli více angažovat do brigád v areálu TJ
– např. zadním hřišti „černá guma“, oplocení, posezení, dětské hřiště apod. Částka,
kterou přispívají prostřednictvím členských příspěvků by k tomu vybízela.
Vypomáháme každým rokem na místním cyklistickém závodě. Házenkáři (muži i ženy) pravidelně (a úspěšně) reprezentují obec na „Hrách bez venkovských hranic“.
Ve spolupráci s městysem je udržována i na sportovním poli spolupráce s družebními
městy v Německu a Rakousku.
Udržujeme tradiční sportovní ples.
Na závěr bych chtěl poděkovat Vám - trenérům, hráčům, funkcionářům, rodičům a
všem příznivcům - za činnost a podporu sportu v naší obci.
Chtěl bych poděkovat zastupitelům městyse, v čele s panem starostou, sponzorům,
nájemcům v této restauraci, za příkladnou spolupráci. Věříme, že jejich přízeň vytrvá.
My všichni – starý výbor jsme se snažili nebo i nově zvolený výbor, bude snažit, abychom sportovní aktivity v obci udrželi a pokud možno, prostřednictvím nových členů –
hlavně mládeže, ještě dále rozvinuli.
Osobně bych chtěl poděkovat všem zde přítomným členům Výboru TJ za uplynulou
spolupráci, která byla ve většině případů výborná a novému výboru mnoho úspěchů
v dalším funkčním období.

-

-

4. Zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu 2014, oddílové příspěvky – hospodář Blinková Jiřina
5. Zpráva revizní komise – Slováček Petr
6. Zprávy jednotlivých oddílů – házená (Slováček Petr), tenis (Černoch Karel
st.), kopaná (Žlebek Michal)
7. Přijetí Stanov ČUS (České Unie Sportu) – Dostál Jiří
8. Přijetí oddílu tenisu do TJ – Dostál Jiří
9. Návrh kandidátů do výboru TJ –
Kandidáti: Žlebek Michal (předseda kopané), Borák Bronislav, Szabó Zoltán, Bělunek Jiří (správce), Slováček Petr (prezident házené), Žitníková Iva, Zdráhal Jaroslav, Černoch Karel (předseda tenisu), Dostál Jiří, Bělunková Jiřina – hospodář
bez hlasovacího práva
10. Volba nového výboru TJ + volba předsedy –
Volili delegáti s hlasem rozhodujícím: celkem 30 delegátů
Hlasování: 29 – Pro, 1 – Proti; – odsouhlaseno
Nový předseda – Dostál Jiří
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-

-

1.

2.

3.

Místopředseda – Žlebek Michal
Jednatel – Slováček Petr
Předseda revizní komise – Szabó Zoltán
Členové – Borák Bronislav, Bělunek Jiří, Žitníková Iva, Zdráhal Jaroslav, Černoch
Karel
Hospodář – Blinková Jiřina, (Bělunková Jiřina - zácvik) – bez hlasovacího práva
11. Diskuze, občerstvení –
Starosta Ing. Ehler R: poděkoval za pozvání a za dobrou spolupráci mezi městysem a TJ. Připomněl finanční podporu, kterou ne všechny obce dávají. Popřál
novému výboru elán do další činnosti.
p. Rek – návrh, aby garda, která užívá areál, platila oddílový příspěvek ve výši
200,-- Kč. Oddílový příspěvek ve výši 50,-- Kč jen opravdu pro nehrající.
p. Ležák – přednesl svoji žádost o snížení nájmu.
12. Usnesení z Valné hromady – Slováček Petr
VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ:
1.1. Zprávu o činnosti TJ za období 2011-2013
1.2. Zprávu o činnosti oddílů TJ za období 2011-2013
VALNÁ HROMADA SCHVALUJE:
2.1. Zprávu o hospodaření TJ
2.2. Zprávu revizní komise
2.3. Přijetí Stanov TJ
2.4. Přijetí oddílu tenisu do TJ
2.5. Rozpočet TJ a oddílové příspěvky na rok 2014
2.6. Volbu nového výboru na období 2014 - 2015
VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ NOVÉMU VÝBORU:
3.1. Zajišťovat každoročně rozpočet TJ tak, aby nebyla narušena činnost TJ
3.2. Zastavit pokles čl. základny, zvýšit zájem mládeže
3.3. Každoročně stanovovat výši a provádět výběr oddílových příspěvků
3.4. Zajistit registraci Stanov TJ na Ministerstvu vnitra
3.5. Začlenit oddíl tenisu v rámci TJ
3.6. Zajišťovat údržbu a chod sportovního areálu
3.7. Dodržovat cyklus konání Valné hromady dle Stanov TJ
3.8. Předsedové jednotlivých oddílů TJ + správce areálu budou automaticky delegování do výboru TJ
3.9. Zajistit každoroční Výroční oddílové schůze – zápis předkládat Výboru TJ
13. Závěr – Dostál Jiří
Za výbor TJ
Dostál Jiří - předseda
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SMETÁNKA LÉKAŘSKÁ
je rostlina, která svými zlatými květy krášlí v prvních letních měsících
naše meze, louky i zahrady, je všeobecně známá pod jménem pampeliška.
Na zahrádkách nebývá vítána, protože její žluté květy se po odkvětu
mění v šedé chmýřnaté koule, z nichž vítr roznáší semena po širokém
okolí. Zahrádkář pampelišku označuje za plevel.
Sbírá se kořen s natí, nejlépe před rozkvětem (březen - duben). Rýčem
vydobudeme pokud možno celý (dlouhý) kořen, rychle jej omyjeme
a sušíme, nejlépe ve stínu, ale ani mírné sluneční paprsky mu neuškodí.
Při skladování snadno přijímá vlhko a plesniví. Také červi a myši jej s
oblibou napadají. Proto je nejlépe uskladňovat drogu v uzavřených nádobách.
Jako léčebného prostředku se droga
užívá v nálevu:
2 čajové lžičky řezané drogy na 2 šálky
vody. Užívá se při zánětech močových
cest, ledvinových kaméncích, při onemocnění žlučníku, žloutence, při zácpě a
zánětu žaludeční sliznice. V herbářích se
dočteme, že pro velký obsah inzulínu se
doporučuje užívat čaje z pampelišky i při
cukrovce.
Smetánka lékařská je u nás považována za rostlinu plevelnou, avšak salát z
mladých jarních listů je nejen pochoutkou, ale pro svůj velký obsah vitamínů,
bílkovin a minerálií daleko předčí známý špenát, protože
je daleko
vhodnější a zdravější.
REGE
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Z našich muzeí v Suchdole n.O.
Při zevrubné prohlídce knihy návštěv muzea Moravských bratří z let 2001 – 2012
jsem si sečetl, že z těch, kteří se nám podepsali, bylo 3 260 návštěvníků z ČR, 461
Němců, 235 Američanů, 202 Poláků, 57 Kanaďanů, 54 Angličanů, 42 Lotyšů, 34 Ukrajinců, 19 Slováků, 15 Korejců, 14 Rakušanů, a méně než deset návštěvníků bylo z Holandska, Ruska, Jižní Afriky, Norska, Švýcarska, Kanárských Ostrovů, Tunisu, Francie, Číny,
N. Zélandu, Finska, Lucemburska, Mongolska, Dánska, Afghánistánu, Maďarska, Španělska. Z toho vyplývá, že každý třetí návštěvník byl cizinec.
Zajímavý je i vývoj návštěvnosti. Po otevření muzea na podzim 2001 přišlo 100 návštěvníků a počet se zvyšoval každým rokem vždy asi o 30- 40.
Vezměme v úvahu, že mnozí se odmítají podepsat, považují to za zbytečné, mnohé
zápisy nejdou přečíst. Při propagaci, jakou zatím máme, je především zájem ze strany
cizinců pozoruhodný, podtrhují to i zápisy překypující nadšením ze zážitku po prohlídce
muzea.
Zdá se, že díky rozsáhlé misijní práci Moravských bratří, je Suchdol znám daleko ve
světě.
Daniel Říčan
Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Duben r. 1914
5. 4. se konala veřejná schůze okresního svazu Kravařsko - Svazu Germánů, na které
mluvil Dr. Eduard Eigner, lékař v Mnichově, o zázračných uzdraveních v Lurdách. Jako
oponent vystoupil farář ze Životic u Fulneku Dr. Postulka. Schůze byla velmi hojně navštívená lidmi z blízka i z daleka.
Dle zprávy z výroční schůze spořící a úvěrové pokladny pro Suchdol a okolí má tato pokladna 242 členů. Budova tzv. Stará záložna dodnes stojí na křižovatce pod kostelem.
V té době patřila mezi nejhonosnější budovy obce. Pohled zpět na rok založení 1888 z
pohledu roku 1914 zřetelně dokazuje, že myšlenka družstva i u nás zakořenila. Tehdy
měla 17 členů a dnes 242. Uspořená částka činila 854. nečitelné K a výše rezervního
fondu byla 38.294,14 K (26.4.).
Ženský spolek obdržel za své veřejně prospěšné a sociální působení pochvalné uznání
moravské zemské školní rady.
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky Gedenkbuch str. 293 - D.Říčan
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Dny kdy se scházíme:
Světlušky a vlčata (holky a kluci od 6 do 11 let), každý pátek od 16:00 do 18:00.
Skauti a skautky (holky a kluci od 11 do 15 let), každou středu od 16:00 do 18:00.
Úklid Poodří
V pátek 28. 3. 2014 jsme se místo pravidelné schůzky vydali udělat něco dobrého, a to
uklidit alespoň část překrásné CHKO Poodří. Vyrazili jsme od klubovny krátce po
šestnácté hodině s pytli a kbelíky směrem
k Odře. Neurazili jsme zas tak velký kus a
již jsme plnily pytle nejrůznějšími odpadky,
které jsme nacházeli. Počínaje papírky od
různých sladkostí, přes malé kovové bečky. Zajímavým nálezem byl kus berlí,
plastová zahradní židle, nebo stan. Jako
trofej, jsme na hladině potůčku nalezli fotbalový míč, který byl v bezvadném stavu.
Ač jsme se snažili uklidit co největší oblast, nedošli jsme zas tak daleko. Narazili
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jsme na menší skládku, především polystyrenu, kterou se nám podařilo zlikvidovat.
Zpátky ke klubovně jsme se vrátili po osmnácté hodině, trošku znechuceni tím, co jsme
našli, ale také s dobrým pocitem, že jsme udělali správnou věc. Hladoví po namáhavé
práci jsme si rozdělali oheň a opekli párky. Po devatenácté hodině jsme vyrazili domů.
Každý, kdo kdy zavítal k Odře, jistě nalezl spoustu odpadků a ví, že aby se to všechno
uklidilo, je potřeba stovek lidí a stovek hodin. My skauti však tenhle boj nevzdáme a i
nadále budeme uklízet a opět tak vracet krásu Poodří.
Jan Schovánek
Brigáda na „Sokoláku“ 29. 3. 2014
Jaro se pomalu dere ven a tak bylo potřeba
připravit areál „Sokolák“ na nadcházející sezónu. Společně s kynology jsme pouklízeli
areál, posbírali spadané větve, zarovnali terén
a podseli trávu. Dále se provedla spousta
údržbových prací a „Sokolák“ tak znovu ožil ze
zimního spánku.
Jan Schovánek
Výprava do země orlů
Aprílové počasí nám na sobotu 12. 4. 2014 připravilo nádherný den, kdy jsme vyrazili
vlakem směr Heřmánky. Náš hlavní
cíl byla vyhlídka nad Heřmánkama,
ze které je nádherný výhled do okolí. Při příjezdu do Heřmánek dostali
účastníci za úkol najít na turistické
mapě, kde jsme a naplánovat trasu
z vlakového nádraží až k oné vyhlídce, která stojí kousek od Švédské skály. Po naplánování trasy
jsme se vydali směrem ke skále
Panny Marie, kde jsme měli možnost si nabrat vodu z přilehlého
pramene. Poté nás čekal výstup
k vyhlídce. Jelikož jsme k vyhlídce
dorazili téměř v poledne, rozdělali
jsme oheň a opekli párky. Po krátkém odpočinku jsme vyrazili dál směrem do Jakubčovic
n/O, kolem důlní šachty a nového dětského hřiště, které jsme patřičně otestovali. Cestou
z vyhlídky do Jakubčovic n/O nás vedla GPS-ka, kterou se všichni naučili alespoň trošku
používat. Před druhou hodinou jsme dorazili k vlakovému nádraží, kde proběhlo vyhodnocení her Kolíčkovaná a skautské pozorovačky. A jelikož už kvete spousta rostlin, proběhla soutěž v jejich poznávání. Před příjezdem vlaku jsme si zahráli ještě pár her.
Jan Schovánek
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Pojeď na skautský tábor!
Na co se můžeš těšit?
 6 nocí
v indiánském stanu teepee.
 Parta skvělých
kamarádů.
 Spousta her a nových zážitků.
 Naučíš se tábornickým dovednostem.
Datum tábora je od
30. 6. do 6. 7. 2014
Cena tábora je
1300,(pro registrované
členy oddílu 1100,-)
Pro holky a kluky od
6 do 16 let.
Táboříme na horním toku řeky Odry u hranic vojenského prostoru Libavá.

Více informací na www.suchdolsky.skauting.cz
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Nová prodejna pečiva a zákusků zahájila svoji
v objektu drobných provozoven (Suchdol nad Odrou,
Komenského 65)
Prodejní doba:
pondělí – pátek

05.00 – 16.00

Sortiment:
sladké a slané pečivo, chleba, zákusky,
(i s sebou), cukrovinky, minerální vody, nanuky.

káva

Srdečně zve Lenka Foretová
Obchod NA SÝPCE

- nabízí novou službu zákazníkům

VÝBĚR HOTOVOSTI
Cash back:
- Výběr hotovosti při platbě kartou na platebním terminálu
- Podmínkou pro výběr je nákup v minimální výši 300,- Kč
- Maximální částka výběru je 1.500,- Kč
- Poplatek za výběr jako z bankomatu KB
Dále nabízíme:
Zapůjčení časopisu D-test:
-

u nás si můžete zapůjčit zdarma časopis D-test
Věříme, že naše služby využijete k Vaší plné spokojenosti.
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci Obchodu NA SÝPCE.
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YMCA Suchdol nad Odrou
pořádá Tábor 2014
na téma

Vyvedení z Egypta
Vydejte se s námi na cestu z otroctví do svobody. Budeme společně putovat
pouští, zažívat napínavé okamžiky při stavbě tábora, přenocování v přírodě,
společně budeme odolávat náporu nepřátel při táborových hrách.

26. 7. - 6. 8. 2014

Kdy?
Kde?

louka Podlučená pod Spálovem na horním toku řeky

Odry

Pro koho?
Cena?

Pro děti a mládež od 8 -16 let

2 300.-

- slevy a storno podmínky - viz. tarifní tabulka - k nahlédnutí u
Vandy
(V ceně tábora jsou zahrnuty výlohy za stravu, dovoz, zásobování, zajištění tábořiště a pojištění)
Jak získat přihlášku?
- nejlépe u Vandy Kabeláčové
Nová ulice 467, Suchdol nad Odrou, 742 01
Mobilní číslo: 608 164 803
E- mail: Kvandicka@seznam.cz
- nebo na evangelické faře u faráře Vladimíra Píra - Malá strana 45

10. 6. 2014
Zaplatit do 1.7.2014

Přihlásit se je nutné do

29

Letní tábor „U Kateřiny“ Štramberk
Rekreační areál "U Kateřiny", Libotín 979, 742 66 Štramberk
tel. 556 852 262, 604 274 669 ,www.ukateriny.cz, novos@novos.cz

1. turnus :
2. turnus :
3. turnus :
4. turnus :

30.6. - 12.7.2014
14.7. - 26.7.2014
28.7. - 09.8.2014
11.8. - 23.8.2014

3.890,-Kč
3.890,-Kč
3.890,-Kč
3.790,-Kč

Pobytový tábor s více než 20tiletou praxí je určen všem dětem od 7 do 15
let !
V ceně poukazu je zahrnuto:
Strava 5xdenně, ubytování, vstupné na koupaliště, do muzea, na Štramberskou Trúbu, ceny za soutěže, odměny personálu
a výchovným pracovníkům.

Připraveny jsou tyto celotáborové hry:
 1.turnus: Z POHÁDKY DO POHÁDKY
 2.turnus: BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT
 3.turnus: KOUZELNÉ VOUSY DIEGA MENDOZY
 4.turnus: NEJLEPŠÍ ZE SUPERHRDINŮ

V případě zájmu nás kontaktujte – rádi vám pošleme přihlášku a podáme
potřebné informace.
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VZPOMÍNKA NA KOVBOJE
17. 5. 2014 si členové Československého Pony Expressu a Western klubu připomenou
nedožité 88. narozeniny kamaráda, kovboje a jezdce Československého Pony Expressu
- Bohumila Kašpárka alias HOSPODÁŘE.

narodil se 13. 5. 1926, zemřel 18. 1. 2006
U této příležitosti bude od 20 hodin v restauraci Centrum v Suchdole nad Odrou promítání dokumentu VZPOMÍNKA NA KOVBOJE, který natočil a sestavil kamarád Jirka
Kuchař. 180ti minutový dokument zachycuje mnoho zajímavých příběhů a chvil ze života Hospodáře, Jiřímu děkujeme za tuto příjemnou a milou vzpomínku.
Další unikátní historický westernový film, který uvidíme, je MORGANOVA BANDA,
který v Suchdolu natočil J. Čvančara, a ve kterém účinkují známí suchdolští kovbojové
B. Kašpárek, J. Valchář, M. Rydzák, V. Kozák, M.Kozelský, J. Havrlant …. Mezi promítanými filmy nám Zdenka Lacinová a Jarda Tošovský přečte úryvky z knih, kde kamarádi vzpomínají na Hospodáře.
Od 17 hodin bude otevřena Westernová expozice Pony Expressu v místním muzeu.
Pozn.: U příležitosti letošního 30. výročí PONY EXPRESSU bude 16.8.2014 pro veřejnost zpřístupněna 2. část westernové expozice - Pony Express v Evropě.
Srdečně vás zvou členové PE a WK
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18. dubna 2014 oslavil člen Pony Expressu a Western klubu Staňa Kutěj kulaté narozeniny. Za všechny kamarády mu přejeme hodně zdraví, pohody a mnoho dalších šťastných let mezi námi. L.T.
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Řezání plechů laserem
děrování, stříhání a ohýbání
plechů na CNC strojích,
nanášení práškových barev

- Jsme strojírenská firma s dvacetiletou tradicí
- Nabízíme stabilitu a nadprůměrné hodnocení
Nabízíme tato volná pracovní místa:
- Konstruktér
- Pracovník technické kontroly
- Obsluha CNC stroje laser
- Obsluha CNC ohraňovacího lisu
- Svářeč CO2
- Zámečník
- Řidič VZV do 5t
- Skladnice
V případě Vašeho zájmu kontaktujete prosím
naše personální oddělení:
tel: 556 768 687
E-mail: psokolova@ncline.cz
www.ncline.cz
NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 742 01
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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,
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