K novému kabátu, který škola dostala společně se zateplením, lahodí i nově
opravená plocha před vstupem do školy, která je zhotovena ze zámkové dlažby
a na rozdíl od předchozí úpravy je bezbariérová. Vše doplňují nová svítidla
osvětlení a pořízen byl i nový venkovní mobiliář. Zajímavým nápadem, který není všude k vidění, je i nápis „ŠKOLA“ v několika jazycích.
Věříme, že nové prostředí, vzniklé spoluprací školy a městyse, bude kultivovat
děti k úctě k veřejným hodnotám a že prostranství zůstane ještě dlouho tak hezké, jako je nyní.

Kalendárium
Dojezd Evropského Pony Expressu do Suchdolu nad Odrou, oslavy 30. výročí
Pony Expressu.
18.08. Jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří, jehož je
městys členem.
18.08. Schůze rady městyse.
18.08. Pracovní porada členů zastupitelstva městyse.
19.08. Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele čistícího vozu.
20.08. Na Státní fond životního prostředí zaslána žádost o vyjmutí ze zásobníku projektů – projekt pořízení čistícího vozu.
20.08. Jednání k přípravě Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny
Regionu Poodří na léta 2014 – 2020, a to v rámci začlenění Chráněné krajinné
oblasti Poodří do strategického dokumentu MAS Regionu Poodří, jejího postavení a nastavení spolupráce pro nové plánovací období EU, tj. léta 2014 – 2020.
21.08. Jednní s dodavatelem právního softwaru Codexis, používaného na úřadu městyse, o rozšíření poskytovaných služeb.
21.08. Kontrolní den na akci - oprava zpevněných ploch před vchodem do ZŠ.
21.08. Návštěva Jitky Seitlové, bývalé poslankyně a senátorky a bývalé zástupkyně
ombudsmana, v městysi.
23.08. III. ročník dne městyse se konal za hojné účasti návštěvníků na Sokoláku.
27.08 Jednání se zástupcem společnosti, jejíž součástí je Agrosumak, o možnosti likvidace kalu z ČOV jejích prostřednictvím s cílem ušetřit peníze, vynakládané
nyní na likvidaci kalu.
27.08. Předání místních komunikací, určených k frézování před pokládkou asfaltového
koberce, zhotoviteli.
28.08. Frézováním zahájena oprava povrchu místních komunikací.
28.08. Zadána rychlá oprava odvodnění parkoviště u DKT a části Sportovní ul.
30.08. Závody o pohár starosty městyse ve sportovní kynologii.
01.09. Slavnostní zahájení školního roku 2014/15 v DKT.
01.09. Zahájena pokládka asfaltového koberce na místních komunikacích.
01.09. Projednání možnosti zařazení Penzionu Poodří do databáze mezinárodní společnosti Booking.com s cílem propagovat ubytovací kapacitu a zajistit klienty
penzionu.
03.09. Schůzka s tech. dozorem stavby kanalizace a ČOV.
04.09. Ústní jednání k povolení vypouštění odpadních vod z ČOV na vodoprávním úřadě.
04.09. Zasedání komise pro otevírání obálek – dodavatel čisticího vozu.
05.09. Zasedání komise pro hodnocení nabídek – dodavatel čisticího vozu.
08.-09.09. Přezkum hospodaření městyse, provedený pracovníky krajského úřadu.
08.09. Konzultace k postupu prací na rekonstrukci hráze přehrady se stavbyvedoucím.
Předpokládaný termín dokončení do konce října se zhotovitel přes setrvalou nepřízeň počasí pokusí dodržet, byť s dílčími nedodělky, nebránícími užívání.
09.09. Jednání s plk. Hrabcem z krajského vojenského velitelství na téma připravovaného společného cvičení armády ČR a složek integrovaného záchranného systému na rozvodně Kletné (trafo u Hl. Životic).
10.09. Na úřadě městyse se sešli starostové svozové oblasti Fulnek (Fulnek, Suchdol,
Vrchy, Hl. Životice, Kujavy, Kunín a Šenov) k projednání návrhu svozové oblasti
na člena představenstva akciové spol. ASOMPO, provozující v Životicích u N.
Jičína skládku odpadů.
16.08.
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10.09.
10.09.
11.09.

11.09.
11.09.

12.09.

13.09.
15.09.

Účast zástupců městyse na dni sociálních služeb v Novém Jičíně.
V rodném domě J. G. Mendela ve Vražném se konalo projednávání Integrované
strategie území MAS Regionu Poodří na léta 2014 – 2020.
Projednání přechodu městyse jako odběratele energií od stávajících dodavatelů
ke společnosti Energie pod kontrolou, která sdružuje cca 800 měst, obcí a jejich
přísp. organizací a vytváří tak silnou pozici pro vyjednání výhodných cen dodávek elektřiny a plynu.
Společná schůzka s předsedkyní klubu seniorů v Suchdole n. Odrou
k možnostem financování činnosti klubu a k dalším otázkám.
V prostoru rozvodny Kletné se konalo společné cvičení armády ČR a složek integrovaného záchranného systému Safeguard s cílem nacvičit ochranu tohoto
strategického objektu před vnějšími útoky.
Jednání s právním zástupcem městyse ve věci odvolání K. Stoklasy proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na neplatnost vyvlastnění
pozemků pro stavbu přeložky komunikace III. tř. nad Šenkem U Plšků.
V areálu Sokolák proběhlo mistrovství ČR v hodu nožem a sekerou.
Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse k hospodaření městyse za 1 –
8 / 2014 a k návrhu rozpočtového opatření na zasedání zastupitelstva.

Rada městyse informuje
86. schůze rady městyse se sešla v pondělí 15. září 2014 na společném jednání s finančním výborem k projednání čerpání rozpočtu za období 1 – 8/2014 a
rozpočtového opatření Z12.
Dále pak rada jednala samostatně, kdy projednala program 30. zasedání zastupitelstva městyse dne 22.09.2014, schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. Kletné v majetku městyse, dále schválila prodloužení
nájmu v bytě v majetku městyse nájemníkovi, který splňuje podmínky dalšího
prodloužení nájmu, přidělila byt o velikosti 1+1 v bytovém domě Komenského
171 žadatelům dle pořadníku.
Rada městyse se zabývala problematikou školy, kdy souhlasila s uzavřením
partnerské smlouvy k projektu „RESTART“, kterou uzavře Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace a předkladatel projektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační
centrum Nový Jičín a schválila přijetí dotace z rozpočtu MSK pro Základní školu
a mateřskou školu Suchdol nad Odrou na realizaci projektu „Prožij si svůj život –
moderní technika a nové kompetence usnadňují řešení běžných životních situací“.Dále schválila finanční dar na dofinancování sociální služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pro poskytovatele, Zvoneček Odry. Projednala
přeložený návrh Provozního řádu a Ubytovacího řádu Penzionu Poodří, schválila navázání spolupráce se společností Booking.com k zajištění ubytování
v Penzionu Poodří a schválila slevu za dlouhodobé ubytování 8 – 10 osob
v Penzionu Poodří.
Na závěr starosta informoval přítomné členy rady městyse o pořízení zametacího vozu pro městyse z dotace a seznámil se stavem oprav místních komunikací.
Rada městyse
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Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován
stejným způsobem jako předchozí svozy.
 Datum a čas: 18. říjen 2014, 8.00 – 12.00 hodin
 místo: parkoviště u DKT
 způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO
Ostrava
 VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
 NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá čisticí vlna („pucvol“),
farmaceutický odpad (léky), oleje, pohonné hmoty, čisticí prostředky, jedy apod.
 Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, nashromážděného při půlročním provozu domácností.
 Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! Upozornění platí i
pro lepenku, eternit, okna apod.
 Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené
místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
 Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
 Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání svozu
VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu přijížděli ze
strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na
pokyny zaměstnanců svozové firmy.
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101 a 556 770 103.
Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené
místo.
Kovový odpad
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili v rámci svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu
kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další rozvoj své
činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů oddílu
kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 16. října na ÚM na tel. 556 770
101, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 18. října k vám přijedou brigádníci
pro sběr.
Iva Hrabovská
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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 30.9.2014 z důvodu fakturace
stočného za 3. čtvrtletí 2014.
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, Jurkovičová Jitka),
- osobně v pokladně městyse.
Stav vodoměru nahlaste do 3. 10. 2014.
V případě nenahlášení stavu vodoměru
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.

v daném

termínu

Vám

bude

V Suchdole nad Odrou
dne 15. 9. 2014
Jana Poštová

III. ročník dne městyse Suchdolu nad Odrou
V sobotu 23. srpna se konal na Sokoláku III. ročník dne městyse, který pořadatele připravovali několik měsíců dopředu. Jak už to v takových situacích bývá, přestože byl termín
přesunut ze září na srpen, aby byla větší jistota, že bude počasí, v sobotu ráno se honily
mraky a srážkový radar ukazoval blížící se srážky. A ty se dostavily téměř přesně ve 14
hodin, kdy program začínal. Naštěstí se jednalo jen o pár kapek a pak počasí dalo pokoj.
Program byl víceméně tradiční – došlo na ukázky činnosti místních spolků a zájmových
organizací (hasiči, paintball, modeláři, skauti, kynologové…), představila se zdejší základní škola, a to včetně tanečního vystoupení dětí z příměstského tábora a školního klubu, Western klub, Aikido dojo, své umění předvedla taneční akrobatická skupina Styx
z Ostravy.
Veřejného ocenění se dostalo zasloužilým i aktivním členům místních organizací a reprezentantům městyse a také oceněným dárcům krve.
Hlavním večerním tahákem bylo vystoupení kapely Děda Mládek Illegal Band, která se
ukázala být trefou do černého a rozparádila návštěvníky natolik, že u následujícího vystoupení mladých rockerů ze skupiny On The Way už vůbec nevadilo, že se mračna otevřela a spustil se nefalšovaný liják.
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Děti si užily pouťových atrakcí i ukázek modelů, dospělým se určitě líbily stánky
s ukázkami umění i řemesel. Večerní ohňostroj v podání našich hasičů byl již jen hezkou
třešinkou na dortu.
Touto cestou děkujeme všem pořadatelům, kteří obětovali nejednu hodinu ze svého volného času přípravě a průběhu dne, rovněž tak děkujeme všem účinkujícím za předvedené ukázky.
Richard Ehler

Čisticí vůz
Městys Suchdol nad Odrou se zapojil do programu Státního fondu životního
prostředí na snižování prašnosti v obcích a po splnění podmínek požádal o dotaci na pořízení zametacího vozu na údržbu místních komunikací. Žádost byla
úspěšná, proběhlo již i výběrové řízení na dodavatele vozu, do soutěže přišly
celkem tři nabídky. V době vydání Zpravodaje stále běží lhůta pro případná odvolání neúspěšných uchazečů, ale protože všichni uchazeči nabídli stejný typ
vozu a lišili se jen cenovou nabídkou na dodávku a záruční servis, již nyní můžeme říci, o jaké vozidlo se jedná.
Jde o Nilfisk City Ranger 3500, zájemci si jistě na internetu dohledají technické
parametry, příslušenství, fotografie, videa apod. Pro stručnost zde jen uvedeme,
že jde o podvozek s prosklenou kabinou, kloubovým řízením a dieselovým motorem Perkins, rozměry stroje umožní jízdu po většině suchdolských chodníků.
3
Nástavba bude sběrací nádoba na cca 1,4 m , sací zařízení, přední kartáče,
možnost vysát nepořádek i mimo trasu jízdy vozu přídavnou 3m hubicí, součástí
bude i tlaková voda na oplachy.
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K vozidlu lze po ukončení projektu dokoupit další zařízení (sněhová radlice,
sněhový kartáč, sekačka na trávu, korba na převoz nákladů, rozmetadlo na solanku apod.).
Na vozidlo se můžeme těšit ještě do konce letošního roku. Věříme, že pravidelné zametání místních komunikací bude přínosem ke zkvalitnění života v našem
městysi.
Richard Ehler

Návrh plánu péče o CHKO Poodří na léta 2015 - 2024
Upozorňujeme, že v současné době probíhá projednávání návrhu na vyhlášení
nových hranic CHKO a nové zonace CHKO. Příslušné dokumenty byly zveřejněny na úřední desce, ale protože se jedná o dokumenty, které ovlivní vlastníky dotčených nemovitostí včetně obcí na roky dopředu, upozorňujeme ještě i
touto formou.
Návrh Ministerstva životního prostředí ČR (č. j. MSK107850/2014) na vyhlášení,
na vymezení zón ochrany CHKO Poodří v souladu s ust. § 40 odst. 4 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, byl rozeslán dotčeným obcím a krajům, kdy písemné námitky k předloženému návrhu
mohou uplatnit dotčené obce a kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu a
vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu k projednání, má-li být takové
písemné oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno.
Veškeré informace jsou dostupné na
http://www.mzp.cz/cz/plan_pece_zonace_poodri .
Richard Ehler

Ohlédnutí za volebním obdobím 2010 – 2014
Vážení občané,
v pátek 10. října 2014 bude zahájeno hlasování v komunálních volbách a tímto aktem
bude ukončeno současné volební období, ve kterém pracovalo zastupitelstvo městyse
zvolené před čtyřmi lety. Proto nabízíme malé ohlédnutí za těmito čtyřmi lety.
Zastupitelstvo městyse pracovalo ve složení (dle abecedního pořadí): Ing. Marek Bechný,
Ing. Karel Černoch, Mgr. Marta Červencová, Ing. Tomáš Dohnal, Ing. Richard Ehler, Iva
Hrabovská, Ing. Věra Jeřábková, Vladimír Konopásek, Stanislav Matuškovič, Jaroslav
Pantálek, Šárka Schovánková, Ivana Tvarůžková, Petr Zajíček, Alžběta Závacká, Ing. Iva
Žitníková.
Radu městyse tvořili starosta Ing. Richard Ehler, místostarostka Iva Hrabobvská a radní
Ing. Věra Jeřábková, Ing. Iva Žitníková, Vladimír Konopásek (rezignoval 4. 6. 2012) a Ing.
Tomáš Dohnal (od 25. 6. 2012).
Finanční výbor zastupitelstva se pravidelně scházel ve složení: předsedkyně Ivana Tvarůžková, členové Ing. Tomáš Dohnal, Ing. Dagmar Pantálková, Alžběta Závacká a Ing.
Marek Bechný.
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Kontrolní výbor byl tvořen předsedkyní Martou Červencovou a členy Ing. Karlem Černochem, Mgr. Lenkou Michálkovou, Stanislavem Matuškovičem a Petrem Zajíčkem. Tento
výbor bohužel po většinu volebního období nevykazoval žádnou činnost.
Rada městyse ustavila jako svůj poradní orgán sociální komisi, jejímiž členy byly Iva Hrabovská, Radomíra Ješková, Šárka Schovánková a Lenka Michálková, a dále komisi
SPOZ ve složení Iva Hrabovská, Radomíra Ješková, Mgr. Věra Brázdová, Marie Zdráhalová a aktivisté: Božena Matuškovičová, Mgr. Zuzana Šimůnková, Mgr. Iveta Csibová,
Mgr. Ivana Kaňáková a Ester Ševčíková.
Zastupitelstvo na ustavujícím zasedání jmenovalo členy školské rady za zřizovatele, jimiž
byli Ing. Richard Ehler, Mgr. Marta Červencová a Vladimír Konopásek, kterého po jeho
rezignaci na tuto funkci nahradila Ing. Iva Žitníková.
Zastupitelstvo se sešlo celkově na 30 veřejných zasedáních a na 23 pracovních poradách, rada městyse pak k datu vydání tohoto zpravodaje celkem na 86 schůzích – tento
počet se ještě změní, protože současná rada bude pracovat až do zvolení rady nové na
ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva v listopadu 2014.
Podobně jako v minulém volebním období ani v tomto nebylo rozhodování zastupitelstva
jednomyslné, o problémech se diskutovalo a některá hlasování bývala těsná. To je
známkou zdravého fungování, protože není možné, aby na všechny problémy měli všichni lidé stejný názor. Zároveň je potřeba ocenit, že ani v končícím volebním období nedocházelo k politikaření a jak je v Suchdole tradicí, po ustavujícím zasedání zastupitelstva
všichni zastupitelé hájili dle svého nejlepšího přesvědčení zájem městyse a jeho občanů,
nikoli zájmy politických stran a seskupení. Zda to bylo ku prospěch věci mohou posoudit
občané sami.
Toto volební období bylo zcela podřízeno dvěma velkým projektům, jejichž celková finanční náročnost nemá v historii městyse srovnání – jedná se o stavbu II. etapy kanalizace a ČOV a dále o projekt energetických úspor v budově základní školy. Ačkoli se městys na tyto akce připravil v minulém období tím, že splatil všechny předchozí úvěry a vytvořil si několikamilionovou finanční rezervu a ačkoli oba projekty byly podpořeny výraznou dotací, přesto si městys musel na financování vzít úvěry. Byly i kritické chvíle, kdy se
městys na několik dnů dostal na pokraj platební neschopnosti, přesto se podařilo nakonec vše zdárně dokončit a uhradit a dokonce je nyní městys v takové finanční kondici, že
je schopen případně, rozhodne-li tak zastupitelstvo, významnou část úvěrů umazat.
S ohledem na financování obou projektů již městysi v průběhu čtyř let příliš prostředků na
utrácení nezbývalo, proto se městys nepouštěl do otevírání dalších akcí. I v této tíživé
situaci vyšel vstříc městys vstříc občanům a vlastníkům nemovitostí, připojovaných na
kanalizaci, poskytoval materiál na náklady městyse. Situace se zlepšila až během roku
2014, proto si městys mohl dovolit např. obnovit povrch na cca 4,5 km místních komunikací nebo se pustit do pořízení zametacího vozu, který bude dodán na konci roku 2014 a
na který v následujícím roce bude vyplacena dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ve výši 90%.
Nyní trochu podrobněji:
Rozpočty, financování - přijaty dotace na financování II. etapy kanalizace a ČOV (57,1
mil. Kč dle Rozh. o poskytnutí dot.) a na energetické úspory v budově ZŠ (16,7 mil. Kč);
přijaty úvěry na spolufinancování projektů II. etapy kanalizace a zateplení školy, úvěr na
kanalizaci byl následně refinancován a v nový úvěr je proti původnímu nesrovnatelně výhodnější (zůstatek úvěru na kanalizaci a ČOV je v polovině září 2014 ve výši 27,88 mil,
Kč, zůstatek úvěru na zateplení školy je 16,97 mil. Kč); v polovině září 2014 má městys
na svých účtech prostředky ve výši 25,89 mil. Kč (s tím, že proběhnou ještě do konce roku velké výdaje, např. na opravy komunikací nebo pořízení zametacího vozu apod.).
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 Dokončené akce:
Kanalizace a ČOV – II. etapa včetně materiálu na přípojky občanů
Nový povrch chodníků po kanalizaci
Sanace svahu na ul. Zátiší
Energetické úspory v budově základní školy
Oprava zpevněných ploch před vstupem do ZŠ včetně mobiliáře a osvětlení
Postupné výměny stožárů a svítidel veřejného osvětlení za nové
Oprava povrchu místních komunikací
Pořízení pódia, stanu a lavic se stoly do majetku městyse
Oprava střechy kiosku na Kletném
Rekonstrukce několika bytů v majetku městyse
Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu na Malé straně a Sokolovské ulici
Pořízení automobilu Citroën Jumper pro potřeby jednotky pož. ochrany a SDH
Nový Lesní hospodářský plán
Nová střecha bytového domu 192
Oprava 140 m dešťové kanalizace Za Nádražím
Vybudování archivu na úřadu městyse
Oprava vodovodu pod tratí ČD
Sjezd na komunikaci od hřbitova Kletné
Obnova uměleckých předmětů – obřadní síň
Předfinancování projektu kynologické organizace Rekreační areál Sokolák
Nová elektro přípojka Sokolák
Dokončení přeložky komunikace III. tř. nad Šenkem U Plšků
Výsadby dřevin v biokoridoru – ekodukt
Prosazení protihlukové stěny u bioplynové stanice
Likvidace trávy posekané z veřejných ploch v Agrosumaku
Přístavba depozitáře a oprava střech garáží městyse
Oprava střechy kaple Sv. Františka na Kletném
Objekt v multifunkčním areálu na bývalém sokolském hřišti
Dokončení ozelenění jako náhradních výsadeb za stromy, pokácené při stavbě dálnice
Komplexní pozemkové úpravy Kletné, komplexní pozemkové úpravy Suchdol nad Odrou
Odstavná plocha u evangelického hřbitova
 Rozpracované akce:
Vodovod Sokolovská – realizace stavby v říjnu 2014
Vodovod Za Nádražím – příprava projektové dokumentace a podkladů pro stavební řízení
Zametací vůz – bude dodán do prosince 2014
Předfinancování projektu společnosti Moravian – Pamětní zeď v parku Mor. bratří – realizace probíhá
Likvidace kalů z ČOV v zemědělství – proběhlo jednání s vlastníky spol. Agrosumak a
jsou připravovány podklady pro využívání kalů z ČOV v zemědělské výrobě
Projekt nástavby na obřadní síni úřadu městyse – zlepšení komfortu pro klienty, bezbariérovost
 Pořádané, spolupořádané a podporované společenské a sportovní aktivity
Každoroční bál městyse
Setkání seniorů
Dny městyse
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Pony Express
Cyklistický závod Memoriál Al. Dohnala
Mezinárodní konference Moravian
Hry bez venkovských hranic
Klání o krále pooderské pálenky
Kynologické závody
Countryfest
a mnoho dalších
Výčet by samozřejmě mohl být delší, ale není potřeba plýtvat místem ve Zpravodaji, kdo
chce vidět, vidí, kdo vidět nechce, tomu by nepomohl ani výčet na deseti stranách. Myslím si, že stavba typu kanalizace je jedna z nejhorších, která může obec potkat, je drahá,
dlouho trvá, otravuje a rozčiluje spoustu lidí, nakonec ještě obec nutí obyvatele
k připojení a placení stočného a po dokončení je schována pod zemí a není nikde vidět.
Přesto to je jedna z nejdůležitějších investic v životě obce, a ačkoli si to mnozí lidé neuvědomují, vytrhla jim do budoucna hluboký trn z paty, protože je zbavila starostí o odpadní vodu z domu.
Tolik tedy malé ohlédnutí za končícím čtyřletým volebním obdobím.
Všem zastupitelům, členům komisí a výborů, ale i zaměstnancům městyse a
v neposlední řadě aktivním občanům, kteří byli ochotni dobrovolně a ve volném čase
udělat něco pro městys a pro spoluobčany, děkuji za spolupráci a občanům přejeme
šťastnou ruku v nadcházejících volbách.
Richard Ehler

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci září oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje hodně radosti, životního
elánu a především pevné zdraví.

Jsou to:
Mačáková Anna
Zuzaňáková Ludmila
Kovářová Ludmila
Vochalová Božena
Najmonová Emilie
Kouřilová Naděžda
Kovářová Marie
Svoboda Bohuslav
Kašpárková Jiřina
Klein Josef
Gross Štefan
Reková Dobromila
Slováková Ludmila
Köhlerová Libuše
Štaf Alfred
Bergerová Eva
Trúchlá Mária
Přibylová Marie

Steinitzová Eliška
Martinec Štefan
Holeňová Miloslava
Kačalová Drahomíra
Himmer Zdeněk
Baroš Rudolf
Jezerská Věra
Káňa Václav
Mynářová Libuše
Karolová Jana
Gavlas Václav
Vašíček Milan
Doubková Libuše
Ligocká Marie
Opěla Zdeněk
Melichar Zdeněk
Orságová Vlastimila
Porubová Helena
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Sbor pro občanské záležitosti
Městyse Suchdol nad Odrou
a Klub kultury Městyse Suchdol
nad Odrou
srdečně zve na tradiční

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ,
které se koná v pátek 3. října v 16:30 hod v Klubu kultury.
Program:
Hudební skupina KARAOKE z Kroměříže
Občerstvení zajištěno
V případě potřeby zajištění dopravy na toto setkání,
se obraťte osobně na úřad městyse nebo na tel.:
556770101

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,
 Látky (minimálně 1m2, 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:
čas:
místo:

27. – 31. 10. 2014
8:00 – 18:00 hod
DKT

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. 224 316 800, 224 317 203

Keramika
Pro všechny tvořivé lidičky, kteří se nebojí zapatlat ruce hlínou.
Začínáme 1. října 2014 a pak každou další středu vždy od 16:00 -20:00 hod.
Vstupné 70,- Kč (v ceně je pronájem dílny, pece, výpal, pomůcky a glazury)
Hlínu lze zakoupit na místě (1kg / 15,-Kč) nebo v Optysu v Novém Jičíně.
Pracovní oděv, námět a chuť tvořit si raději vezměte s sebou.
Přijďte si vyrobit třeba svícen nebo ozdůbky na vánoční stromeček.
Vchod do keramické dílny je zezadu u nové tělocvičny.
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v sobotu 8. listopadu 2014
od 10:00 – 16:00 hod

Program:
Taneční vystoupení dětí, stánky s workshopy, prodej rukodělných
výrobků, občerstvení
Pokud se chcete zúčastnit jako prodejci, ozvěte se prosím na email:
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz, nebo
tel.:556736317,mob.:731467643
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Vážení spoluobčané,
v římskokatolickém kostele Nejsvětější Trojice v Suchdole nad Odrou
v souvislosti s výročím 400 let od stavby věže a rekonstrukcí interiéru
proběhne

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ,
v sobotu 18. 10. 2014.
Program:
10:00

Mše svatá za dobrodince našeho kostela

12:00 – 15:00

Prohlídka půdy a interiéru

13:00

Povídání o historii

16:00

pěvecký sbor ONDRÁŠEK
„Koncert na poděkování“

Koncert bude věnován všem, kteří pomohli finančně, materiálně i vlastní
prací ke zkrášlení našeho kostela.
Vstupné je dobrovolné a vybrané finance budou použity k úhradě oprav.
Všichni jste srdečně zváni 
farnost Suchdol nad Odrou
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Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta městyse Suchdol nad Odrou podle § 15 písm. b) odst. 1 a § 29 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1.

Volby do Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2.

Místem konání voleb do Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě kultury – velký sál
pro voliče bydlící na ulici –
Na Rybníkách
Za Nádražím
Na Zahrádkách
1. máje
Čsl. armády
Sportovní
Nová ulice
Malá strana
Záhumení
Za Lávkou
Zátiší
Pod Topoly
Lidická
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Domě kultury – klubovna
pro voliče bydlící na ulici Sokolovská
Komenského
a místní část Kletné

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit
na území České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb může volič na požádání obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Oznámení
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta městyse Suchdol nad Odrou podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
3.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

4.

Místem konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě kultury – velký sál
pro voliče bydlící na ulici –
Na Rybníkách
Za Nádražím
Na Zahrádkách
2. máje
Čsl. armády
Sportovní
Nová ulice
Malá strana
Záhumení
Za Lávkou
Zátiší
Pod Topoly
Lidická
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Domě kultury – klubovna
pro voliče bydlící na ulici Sokolovská
Komenského
a místní část Kletné

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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5.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 17. října 2014 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 17. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

6.

Místem konání II. kola voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
bude ve:
volebním okrsku č. 1
volební místnost v Obřadní síni úřadu městyse – úpravna
pro voliče bydlící na ulici –
Na Rybníkách
Za Nádražím
Na Zahrádkách
1. máje
Čsl. armády
Sportovní
Nová ulice
Malá strana
Záhumení
Za Lávkou
Zátiší
Pod Topoly
Lidická
volebním okrsku č. 2
volební místnost v Obřadní síni úřadu městyse – předsálí
pro voliče bydlící na ulici -

Sokolovská
Komenského
a místní část Kletné

7. Voliči obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb ve volební místnosti ve dnech voleb.
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SPOLEK ITY
Zapsaný spolek ITY se sídlem Starý
Jičín 34, který se věnuje osobám
s PAS (autismem) a jiným zdravotním postižením, pořádal druhý vícedenní rekondiční pobyt, který proběhl ve dvou turnusech – v červenci od
21.7. – 25.7.2014 a v srpnu od
11.8.- 15.8.2014 v budově bývalé
mateřské školy v Dobešově u Oder,
která je nyní pod správou Římskokatolické církve Ostrava.
Naším cílem bylo umožnit rodičům
několik dnů odpočinku bez starostí o
své dítě a zajistit dětem a osobám
s PAS prázdninový program tak, aby po všech stránkách vyhovoval jejich specifickým
potřebám a zájmům.
V červenci s námi jelo 14 osob převážně
s poruchou autistického spektra ve věku
od 7 do 24 let pod vedením 9 speciálních
pedagogů a asistentů, v srpnu se účastnilo 11 osob od 5 do 23 let a 9 speciálních
pedagogů a asistentů. Prožili jsme celkem 10 nádherných dnů plných zábavy a
zajímavého programu.
Pobyt byl zahájen túrou lesem, došli jsme
až k Weselskému vodnímu mlýnu
v Loučkách u Oder, kde nám manželé
Královi ukázali mlýnské kolo, které se
nám nepolámalo, ale krásně se točilo poháněno vodním náhonem. Díky paní
Kamile
Šmídlové
se
podařilo
z keramické hlíny vytvořit moc hezké
výtvory. Pokud nám sluníčko přálo,
hráli jsme si na místním dětském hřišti. Zajímavé pro nás bylo výletiště ve
skále, kde si ti odvážnější mohli zkusit
malý výstup na vrcholek skály. U
vodní nádrže jsme pozorovali ryby,
žáby a vážky, ti zvídavější zkoumali
pařezy v lese. Na statku u manželů
Pavla a Ireny Levových všechny bavilo krmení koz a králíků, viděli jsme
koně, ti nebojácní si pohladili i krocana. Stavění stanů, hry s míčem, hra na kytaru a zpívání, houpání na houpačkách, prohlížení obrázkových knížek a další hry na zahradě – to bylo prima při pěkném počasí.
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Velikost veselských větrných elektráren jsme obdivovali odpoledne před plánovanou vyjížďkou na kočáře pana Jaroslava Horáka, taženým koníkem huculem Baronem. Byla to
super jízda! Také jsme se byli podívat ve vesnickém stavení u Krečmerů na věci a
předměty, které se používaly dříve při práci na poli i v domácnosti. Všem se velice líbilo
vodění psa Sindy, vedle které se šlapalo veseleji. Canisterapii pod vedením Aničky Kalíškové si všichni užívali. Vypravili jsme se i k oboře, kde byli divočáci bohužel vidět jen
z dálky. Krásným zážitkem byla návštěva místního kostela, kterou nám umožnil velmi
vstřícný pan kostelník Jaroslav Juroška. Společně jsme si tam zazpívali při kytaře a poslechli varhany.
Ke krásným letním večerům patřila také večeře venku, opékání párků, hra na alternativní
hudební nástroje, zpívání a tanec při kytaře u ohně. Na závěr pobytů vždy přišly na řadu
fanfáry a slavnostní předávání medailí a diplomů.
Děkujeme všem jmenovaným, kteří ochotně přispěli ke krásným zážitkům, rodičům za
důvěru a pedagogům za pohodovou atmosféru.
Těšíme se na další prázdninové a víkendové pobytové akce, protože „I TY můžeš jet
s námi“!
www.ity-os.cz
Za z.s. ITY Mgr. Ivana Obadalová
Foto: David Šrubař
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1. ZÁŘÍ
Zahájení školního roku 2014/2015 proběhlo 1. září v Kulturním domě v Suchdole nad
Odrou. Nejvíce se těšili do školy prvňáčci, kteří byli představeni svým spolužákům. Obdrželi dárečky a zvonečky, na které si poprvé zazvonili. Všem žákům přejeme v tomto
novém školním roce mnoho úspěchů.
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DEN MĚSTYSE
Dne 23. 8. 2014 proběhly oslavy
Dne městyse v rekreačním areálu
"Sokolák".
Naše škola přispěla tanečními vystoupeními a tvořivou dílnou, kde
si mohly nejen děti
vyrobit náušnice, náramky a ozdobu do vlasů. Pro nejmenší byly připraveny omalovánky a pohybové
aktivity.
Zájemci si mohli dále prohlédnout
kroniky a fotky z akcí školy.
Velký ohlas sklidilo vystoupení,
které si děti připravily v rámci tanečního příměstského tábora za pouhých pět dní.
I v neúplné sestavě dokázala děvčata z pohybového kroužku potěšit suchdolské obecenstvo.
Mgr. Aneta Janovská, Mgr. Marcela Buksová, Ivana Tymráková
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První divadlo v letošním školním roce 2014/2015
Divadlo v mateřské škole
Dne 9.9.2014 navštívilo naší MŠ divadlo ze Štenberka se třemi maňáskovými
pohádkami: Perníková chaloupka, Červené
klubíčko, O slepičce a kohoutkovi. Dětem se
divadlo moc líbilo a těšíme se na jejich další
představení.
Za kolektiv MŠ Ester Ševčíková

Dne 12. 09. 2014 se děti 4. a 5. třídy místní základní školy zúčastnily výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Odrách. Upevnily si své znalosti v dopravním značení a
uspěly i v základním výcviku řízení svého prvního dopravního prostředku – jízdního kola.
Žáky čeká v tomto školním roce ještě jedna návštěva moderního dopravního hřiště, kde
si společně zopakují význam dopravních značek, budou řešit situace na křižovatkách a
na závěr své znalosti zúročí v dopravním testu. Ti úspěšní získají průkaz cyklisty.
I přes nepřízeň počasí jsme si to všichni užili a těšíme se na další setkání.
Mgr. Lenka Vernerová
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Vandalové v místní Mateřské škole
Na podzim roku 2013 byla zahrada Mateřské školy nově vybavena kvalitními dřevěnými
sportovními a herními prvky. V současné době
jsme nuceni řešit problémy s ničením tohoto nového vybavení zahrady, ke kterému dochází
v době uzavření MŠ. Touto cestou bych chtěla
občany všech věkových kategorii oslovit, aby neničili dětem tyto nově vybudované herní prvky,
kterých si všichni v MŠ velice vážíme a dbáme na
jejich údržbu a dlouhou životnost.
Za kolektiv MŠ Ester Ševčíková

Vandalové v městysi
Městys Suchdol nad Odrou ze svých prostředků financoval rekonstrukci zahrady
v mateřské škole, která stála nemalou částku. Byla vybudována hlavně pro naše nejmenší děti z mateřské školy. Jsme rádi, že se vybavení zahrady novými, moderními prvky dětem líbí a mrzí nás, že se najdou i takoví občané, kteří to krásné prostředí našim
nejmenším ničí.
Nejedná se pouze o zahradu mateřské školy, ale máme stížnosti, že vandalové ničí rovněž prostředí kolem domu s pečovatelskou službou, o které se starají místní obyvatelky
a přilehlý park. Rovněž se nám nelíbí přístup naši mládeže k prostranství u nákupního
střediska, u muzea městyse a u budovy úřadu městyse. Cyklistické zastavení vedle budovy úřadu městyse je určeno k odpočinku nejen cyklistů a ne k ničení naší mládeže.
Nejednou jsme museli naši mládež upozornit na chování a na ničení tohoto zastavení. U
nákupního střediska se po zavírací době schází parta nudící se mládeže a znehodnocuje opravené prostranství rozházenými kamínky, vyvrácenou orientační tabulí, rozbitými
láhvemi apod.
Věřte, že všechny tyto úpravy, rekonstrukce a pořízení nových zařízení jsou finančně
náročné. Všechno se provádí pro zkrášlení našeho městyse a není nám lhostejné, jak se
k tomu staví naše mládež.
Tímto bych chtěla vyzvat naše „nudící se“ děti k tomu, aby si našly jinou zábavu pro své
volné chvilky než je ničení našeho a cizího majetku v městysi. Máme zde různé aktivní
spolky a organizace, které rádi přijmou do svých řad mladé lidi. Vás rodiče prosím, zajímejte se o to, co dělají vaši potomci zejména v pozdních odpoledních a večerních hodinách venku. Pubertální mládež páchá klukoviny odjakživa, to nezměníme. Ale rodiče a
vůbec dospělí jsou tu zase odjakživa od toho, aby klukovinám u svých dětí předcházeli!
Iva Hrabovská

24

25

26

27

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

Miloslava Klichová

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
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