Snímek ze setkání se seniorů 3. října v domě kultury, na kterém vládla příjemná
nálada při poslechu písniček i při tanci. Veliké poděkování za vzornou přípravu
patří všem, kteří se na ní podíleli - přípravou programu, občerstvení, slavnostní
výzdobou sálu nebo péčí o spokojenost návštěvníků během setkání.

Kalendárium
Pracovní jednání s odborným lesním hospodářem k možným dopadům nového
návrhu zonace CHKO Poodří na hospodaření v lesích městyse, které se nacházejí uvnitř CHKO.
17.09. Pravidelná pracovní schůzka s technickým dozorem stavby kanalizace a ČOV.
17.09. Jednání s pracovnicemi městského úřadu Nový Jičín k projektu meziobecní spolupráce. Tento projekt má za cíl lepší spolupráci mezi obcemi, např. na úseku
odpadového hospodářství, v sociální oblasti, ve školství apod.
17.09. Na úřadě městyse se konala 1. schůzka okrskových volebních komisí před volbami do zastupitelstev obcí a senátními volbami.
18.09. Pracovní jednání na vodoprávním úřadě ve věci povolení k nakládání
s odpadními vodami – vypouštění vyčištěných vod ze suchdolské ČOV.
19.09. V Novém Jičíně proběhlo školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních
komisí k nadcházejícím volbám.
19.09. V Muzeu Mor. bratří se ve spolupráci s Místní akční skupinou Regionu Poodří
konala pro děti akce v rámci projektu zábavná vlastivěda, děti se zajímavou formou s praktickými ukázkami seznámily s výrobou knih v běhu času.
20.09. Konal se IX. ročník turnaje v tenisové dvouhře o pohár starosty městyse, vítězi
se stali Karel Černoch a Petr Ekkert.
20.09. V kulturním domě se konalo tradiční každoroční setkání Volyňských Čechů.
22.09. V domě kultury se konalo 30. zasedání zastupitelstva městyse, poslední ve volebním období 2010 – 2013.
23.09. V Bartošovicích proběhla valná hromada Místní akční skupiny Regionu Poodří.
23.–24.09. Pracovní schůzka k plánování sociálních služeb v rámci okresu Nový Jičín.
24.09. Podepsána smlouva s dodavatelem čistícího vozidla, který zvítězil ve výběrovém
řízení . Jedná se o projekt na snížení prašnosti, který je z 90% finančně pokryt
dotací Státního fondu životního prostředí ČR.
28.09. Zakončení projektu Areál kostela pro všechny v evangelickém kostele, návštěva
rodáků, akt u nové pamětní zdi v parku Mor. bratří.
29.09. Předání staveniště – prodloužení vodovodu Sokolovská ul., zahájení stavby.
30.09. Jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří
v Bartošovicích.
30.09. Dokončení oprav povrchu místních komunikací v Suchdole nad Odrou a na
Kletném.
01.10. Předběžná schůzka s projektantem k návrhu stavby skladovacího objektu u dílen městyse a k rozšíření objektu muzea městyse.
02.10. Kontrolní den na stavbě prodloužení vodovodu Sokolovská.
03.10. Pracovní schůzka s technickým dozorem stavby kanalizace a ČOV.
03.10. V tradičním termínu se konalo v domě kultury setkání seniorů.
08.10. Konala se valná hromada akciové společnosti ASOMPO, která provozuje skládku odpadu v Životicích u Nového Jičína a jejímiž akcionáři jsou města a obce
včetně Suchdolu nad Odrou.
09.10. Kontrolní den na stavbě prodloužení vodovodu Sokolovská.
10.10. Schůze rady městyse.
16.09.
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10.-11.10. Konaly se komunální volby a 1. kolo voleb do senátu Parlamentu ČR.
10.-12.10. V Suchdole se konalo mistrovství ČR mladých stopařů, které uspořádala místní základní kynologická organizace a kterého se zúčastnili soutěžící z celé republiky.
13.10. Zasedání školské rady zdejší základní školy.
15.10. Na obecním úřadě v Mankovicích se konala schůzka se zástupcem Správy silnic
Moravskoslezského kraje k nalezení možností, jak minimalizovat omezení dopravy během připravované rekonstrukce propustku u samoty mezi Suchdolem a
Mankovicemi . Předpokládaný termín rekonstrukce je ve druhé polovině roku
2015, délka trvání 3 – 5 týdnů.

Rada městyse informuje
V pondělí 22. září 2014 se sešla rada městyse ihned po zasedání zastupitelstva na mimořádné 87. schůzi rady městyse, na které schválila Provozní řád a Ubytovací řád
Penzionu Poodří, neschválila Smlouvu na realizaci prezentace městyse v rámci městského informačního a orientačního systému, jedná se o tzv. „mluvící tabuli“ v Novém Jičíně,
schválila přidělení bytu o velikosti 1+1 dalšímu žadateli o byt dle pořadníku, kdy předchozí žadatelé byt odmítli, a zabývala se bytovou problematikou v městysi.
Dále rada městyse schválila Smlouvu o zřízení práva stavby mezi Městysem Suchdol
nad Odrou (vlastník) a společností Agrosumak a.s. Suchdol nad odrou (stavebník),
předmětem smlouvy je právo provést výstavbu kanalizace na části pozemku parc.č.
1646/1 v majetku městyse, schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezské kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů,
schválila Vnitřní směrnici a plán inventur v roce 2014, schválila Kupní smlouvu na dodávku čisticího stroje a na závěr schválila klubu Zvoneček Odry příspěvek na činnost ve výši
1.600,- Kč na dofinancování sociální služby.
88. schůze rady městyse proběhla v pátek 10. října 2014, kdy schválila přijetí účelové
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR. Dále se zabývala cenovými nabídkami na projektovou dokumentaci stavby „Přístavba – technické zázemí městyse k hospodářské budově u
BD č.p. 192“, jedná se o stavbu technické budovy k dílně městyse, a projektovou dokumentací stavby „Přístavba – rozšíření depozitáře muzea městyse“, kdy RM schválila pořízení obou dokumentací dle cenové nabídky. Dále se zabývala záležitostmi majetku poskytnutému do užívání základní škole v souvislosti se stavebními pracemi, které v areálu
školy proběhly v nedávné době. Dalším bodem programu bylo prodloužení nájemních
smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího prodloužení nájmu. Na závěr rada městyse vyhodnotila práci aktivistů a spolupracovníků městyse za rok 2014 i za volební období 2010 – 2014.
Rada městyse
Ustavující zasedání zastupitelstva městyse se bude konat v termínu od 3. 11. do 10.
11. 2014, pokud nebyl do 10 dní od vyhlášení výsledků voleb podán návrh na neplatnost
voleb. V době uzávěrky zpravodaje nebyl termín dosud znám, bude oznámen spolu
s programem zasedání v souladu se zákonem na úřední desce včetně její elektronické
verze a dále ve vývěskách městyse.

3

Děkujeme voličům za udělené hlasy a důvěru, kterou nám dali
ve volbách.
Místní organizace KDU – ČSL
KSČM děkuje všem voličům za hlasy, které dali našim kandidátům ve volbách do zastupitelstva městyse v roce 2014

Poděkování voličům
Vážení voliči, kteří jste v komunálních volbách dali své hlasy sdružení nezávislých kandidátů “Suchdol nad Odrou – místo pro život“ nebo jeho jednotlivým
členům, dovolte nám, abychom touto cestou za Vaše hlasy poděkovali. Počet
Vašich hlasů nás těší i zavazuje. V konkurenci celkem pěti kandidátních listin se
75 kandidáty považujeme zisk devíti mandátů z patnácti za obrovský úspěch.
Rádi bychom zvlášť poděkovali za preferenční hlasy pro nás dva osobně. Velice
si těchto hlasů vážíme a chápeme je jako kladnou zpětnou vazbu a potvrzení
Vaší důvěry v to, co děláme.
Za SNK „Suchdol n. O. – místo pro život“ Richard Ehler a Iva Hrabovská

Vážení spoluobčané,
děkujeme všem svým příznivcům, kteří nám vyjádřili podporu v komunálních volbách roku 2014.
Kandidáti za hnutí Nový Impuls pro Suchdol.
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Přehledné výsledky komunálních voleb v Suchdole nad Odrou
Komunální volby 2014 - pořadí kandidátů podle počtu hlasů
Zvýraznění kandidáti získali mandát zastupitele
Pořadí Volební strana

Kandidát

Hlasy

1

MÍSTO PRO ŽIVOT

Hrabovská Iva

635

2

MÍSTO PRO ŽIVOT

Ehler Richard Ing.

568

3

MÍSTO PRO ŽIVOT

Dostálová Jana MUDr.

547

4

MÍSTO PRO ŽIVOT

Žitníková Iva Ing.

523

5

MÍSTO PRO ŽIVOT

Bělunek Jiří

506

6

MÍSTO PRO ŽIVOT

Klich Jiří

446

7

MÍSTO PRO ŽIVOT

Zdráhal Jaroslav

439

8

MÍSTO PRO ŽIVOT

Bělíček Pavel

420

9

MÍSTO PRO ŽIVOT

Kutěj Radovan

419

10

MÍSTO PRO ŽIVOT

Rolincová Soňa JUDr.

415

11

MÍSTO PRO ŽIVOT

Matuškovič Stanislav

404

12

MÍSTO PRO ŽIVOT

Dohnal Tomáš Ing.

404

13

MÍSTO PRO ŽIVOT

Dubec Ondřej

400

14

MÍSTO PRO ŽIVOT

Ševčíková Ester

377

15

MÍSTO PRO ŽIVOT

Kramoliš Radomír

364

16

NOVÝ IMPULS

Bartoň Jiří

246

17

NOVÝ IMPULS

Bechná Jana Mgr.

221

18

NOVÝ IMPULS

Bechný Marek Ing.

211

19

NOVÝ IMPULS

Tymráková Lenka Mgr.

191

20

NOVÝ IMPULS

Konopásek Vladimír

183

21

KDU - ČSL

Zajíček Petr

182

22

KSČM

Tvarůžková Ivana

175

23

KDU - ČSL

Zajíček Josef

175

24

NOVÝ IMPULS

Pantálek Jaroslav

170

25

NOVÝ IMPULS

Vrábel Karel

163

26

KDU - ČSL

Kozák Pavel

159

27

NOVÝ IMPULS

Pleváková Naděžda Ing.

158

28

KDU - ČSL

Salaj Zdeněk

157

29

NOVÝ IMPULS

Červencová Marta Mgr.

156
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30

Strana zelených

Brázdová Kateřina MVDr.

156

31

NOVÝ IMPULS

Janíková Ivana

147

32

NOVÝ IMPULS

Černoch Karel Ing.

143

33

NOVÝ IMPULS

Ekkert Petr

135

34

KSČM

Ježek Jaroslav Ing.

126

35

KDU - ČSL

Mičulek František Ing.

125

36

NOVÝ IMPULS

Kuchyňka Zbyněk

115

37

KDU - ČSL

Dohnal Petr

109

38

NOVÝ IMPULS

Dedecius Jarolím

109

39

KDU - ČSL

Kollová Jana

103

40

Strana zelených

Malinová Renáta Mgr.

101

41

NOVÝ IMPULS

Michálková Lenka Mgr.

99

42

KSČM

Závacká Alžběta

97

43

KDU - ČSL

Münster Oldřich

96

44

KSČM

Kocúrek Milan

95

45

KDU - ČSL

Tomečka Antonín

90

46

KDU - ČSL

Štencel Radek

88

47

KSČM

Závacká Kateřina

87

48

KSČM

Vilášek Miroslav Ing.

81

49

KSČM

Müllerová Markéta Ing.

78

50

KSČM

Valík Jiří

72

51

KSČM

Dorazilová Silvie

69

52

KDU - ČSL

Jurošek František

69

53

KDU - ČSL

Dorazil Josef

67

54

KDU - ČSL

Galetka Ladislav

65

55

Strana zelených

Pazdera Josef

65

56

KDU - ČSL

Mičulek Josef

62

57

KSČM

Závacký Miroslav

61

58

KDU - ČSL

Dohnal Jan

57

59

Strana zelených

Baar Vladimír Ing.

53

60

KSČM

Juras Jiří

46

61

KSČM

Vyjídák Zdeněk

46

62

KSČM

Valíková Jarmila

43
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63

Strana zelených

Tvarůžek Jiří

41

64

Strana zelených

Melicharová Jaroslava

41

65

KSČM

Holčáková Miluše

40

66

Strana zelených

Segeťa Václav

39

67

KSČM

Holčák Josef

37

68

Strana zelených

Kičinka Antonín

34

69

Strana zelených

Vojkůvka Zdeněk

28

70

Strana zelených

Melichar Tomáš

27

71

Strana zelených

Novák Daniel

22

72

Strana zelených

Korčák Jakub

19

73

Strana zelených

Vaňura David

18

74

Strana zelených

Mrlina Martin

17

75

Strana zelených

Škuntová Barbora

15

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci říjnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje hodně radosti, životního
elánu a především pevné zdraví.
Jsou to:
Stoklasová Alžběta
Klos Květoslav
Horňáčková Rozalia
Mařicová Marie
Handrychová Zdenka
Kaňáková Vilma
Klewarová Dana
Šimečková Štěpánka
Hofrová Aloisie
Kuchyňka Zdeněk
Jurnykl Jiří
Masař Milan
Novotný Josef
Cábová Libuše
Gebauerová Dagmar
Randýsek František
Obadal Josef
Denerová Terezie
Budská Božena
Masnica Anton
Petr Miroslav
Umlaufová Věra
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Klub seniorů
Listopad 2014
Dne 12. listopadu 2014 od 15.45 hodin se koná „ soutěž - turnaj našich seniorů a seniorek v bowlingu“ - v Suchdole nad Odrou, restaurace Barton City, Za Nádražím 200.
Budou k dispozici všechny tři dráhy, na dvou drahách se bude soutěžit a na třetí dráze
bude možnost všech zúčastněných si zkusit tento zajímavý sport. Pro soutěžící seniory i
pro ostatní fandící seniory je zajištěno pohoštění. Vítězové v jednotlivých kategoriích muži, ženy - budou odměněny věcnou cenou. Těšíme se na hojnou účast.
Ještě jedno vzpomínkové foto ze super zájezdu 1. října 2014 z Polska, z Wisly,
aquaparku Tropikana, kde jsme si přes deštivé počasí všichni úžasně užili vody - mořské
vlny, plavecký bazén, 8 různorodých vířivek, 3 druhy saun, solnou jeskyni včetně překvapení v podobě připravené svačinky pro všechny zúčastněné.
Ing. Pleváková Naděžda, 556736380, 777888308
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Vítání občánků
Protože narození miminka je v každé rodině významnou událostí, i náš městys každoročně přivítá desítky novorozených dětí. V sobotu 4. října 2014 v obřadní síni Úřadu
městyse v Suchdole nad Odrou se uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků, které
proběhlo ve dvou skupinách. Vítání se zúčastnilo 11 dětí nejen se svými rodiči, ale i
s nejbližšími příbuznými či rodinnými známými. Od 9.30 hodin se vítání zúčastnili nově
narozeni Jan Kozák, Vojtěch Štencel, Viktorie Urbánková, Kateřina Timofejeva, Alex Kuchyňka a Robin Zdráhal. Od 10.15 hodin jsme uvítali Antonína Tvarůžka, Emu Melicharovou, Elišku Šatánkovou, Filipa Zemana a Tadeáše Vrškového.
V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy s paní učitelkou Ester Ševčíkovou
a část pěveckého sboru Skřivánek pod vedením V. Brázdové a Z. Šimůnkové. Za své
vystoupení byli účinkující odměněni potleskem od všech přítomných.
Ještě jednou se připojujeme k blahopřání, přejeme Vám mnoho hezkých chvil s Vaším
dítětem, ze srdce přejeme hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti a lásky. Ať Vaše
radost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě dětské
lásky, radosti a úsměvu.
Za SPOZ R. Ješková
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Děkujeme za projevy soustrasti a za květinové dary při posledním
rozloučení s naším milovaným manželem, tatínkem a dědečkem,
panem
Zdeňkem Drdou
Zarmoucená rodina

17. říjen byl vždy událostí, kdy můj drahý tatínek pan Stanislav
Vandlík slavil narozeniny. Letos by oslavil 53 let.
A 26. prosince je pro mne moc smutný den, kdy bez rozloučení
navždy odešel.
Vzpomíná dcera Lucie Vandlíková

Dne 14. října uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a dědeček pan Otto Mader.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Libuše, vnučky
Petra s Veronikou a syn Otto s rodinou.
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Klub kultury a Klub seniorů městyse
Suchdol nad Odrou
zve všechny děti i jejich rodiče na

MIKULÁŠSKÉ
ODPOLEDNE
aneb Čertoviny
s Mikulajdou
v neděli 30. listopadu od 15:00 hod do DKT
se slavnostním rozsvícením obecního vánočního stromu v 17 hodin.
Na malé andílky i čertíky se těší
pořadatelé.
Občerstvení zajištěno.
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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

12

v sobotu 8. listopadu 2014
od 10:00 – 16:00 hod

Program:
Taneční vystoupení dětí, stánky s workshopy, prodej rukodělných
výrobků, výprodej vyřazených knih z knihovny, občerstvení
Pokud se chcete zúčastnit jako prodejci, ozvěte se prosím na email:
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz, nebo
tel.:556736317,mob.:731467643

Zubní ordinace MUDr. Jozef Fingerhútt

Ordinační doba:

Ordinace KUNÍN

Ordinace NOVÝ JIČÍN

tel.: 724894797

tel: 724894

Pondělí 7.00 – 15.00

_

Úterý

8.00 – 17.00

_

Středa 13.00 – 17.00

8.00 – 12.00

Čtvrtek _

7.00 – 15.00

Pátek

_

7.00 – 13.00

Ukončení svozu bioodpadu
Dle oznámení svozové společnosti Asompo a.s. Životice u Nového Jičína upozorňujeme občany, že poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad by měl
proběhnout ve čtvrtek 27. listopadu 2014. Po tomto vývozu budou kontejnery
svezeny. V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh a mráz) může být
svoz ukončen dříve.
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Zimní údržba cest a chodníků
Vážení občané, obracíme se na vás s žádostí o spolupráci při zimní údržbě komunikací.
Tato spolupráce spočívá v tom, aby komunikace zůstaly průjezdné pro techniku, která
se o cesty stará. Svá vozidla tedy parkujte tak, aby neznemožnila úklid komunikací, upozorněte i vaše návštěvy. Ulice s překážejícími auty nebudou prohrnuty!
Rovněž apelujeme na ty občany, kteří si pravidelně po vyhrnutí cest a chodníků proházejí vstup na svůj pozemek tak, že sníh hodí zpět na vyhrnutou silnici, aby tak nečinili.
Komplikuje to život ostatním uživatelům komunikace.
Dále bychom chtěli požádat o pochopení, když nebude při každém sebemenším sněhovém poprašku vše odhrnuto a posypáno. Zimní údržba je nákladná záležitost a nemá
smysl odhrnovat sníh, když je zřejmé, že během dne roztaje. Stejně tak posyp bude většinou proveden jen na úsecích, které by bez něj byly zcela nesjízdné (zejména svažité
komunikace). Na rovinatých úsecích je potřeba přizpůsobit pohyb stavu komunikace.
Nyní pár slov k údržbě chodníků, za kterou zodpovídá vlastník, tedy městys, který chodníky již několik let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošní zimě se budeme snažit udržovat chodník „schůdný“. S ohledem na délku chodníků 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, jejich ochoty a píle si velmi vážíme.
Přejme si, abychom si letošní zimu užili jenom samými příjemnými zážitky a přečkali ji
bez úrazů.
Iva Hrabovská

Občanské sdružení SRPŠ při ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou pořádá
v únoru a březnu 2015 (pravděpodobně čtvrtky)

TANEČNÍ KURZ

Pro žáky 8. a 9. ročníku a studenty
Zájemci absolvují 5 lekcí + závěrečnou kolonu.
Cena: 400 Kč pro žáky ZŠ, 600 Kč pro studenty
V případě zájmu kontaktujte p. Kabeláčovou tel: 704 094
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Zábavná vlastivěda z našich vesnic
V loňském školním roce se naše škola zapojila do projektu „Zábavná vlastivěda z našich
vesnic“. Na tomto projektu se podílí místní akční skupiny MAS Regionu Poodří a MAS
Občané pro rozvoj venkova ve spolupráci s partnerskými školami. Cílem
všech je vytvořit publikace, ve kterých
bude shrnuto to nejzajímavější z obcí
v našem regionu poutavou a názornou
formou. Děti se tak dozví nejen mnoho
zajímavého o našem městysi a o obcích v našem okolí, ale získají také
lepší vztah k místu, z něhož pocházejí.
Děti se v těchto publikacích dozví, proč
se obce v okolí jmenují tak, jak se
jmenují. Budou jim představeni významní rodáci, historické události, památná a zajímavá místa, pomístní názvy apod. Informace pro tuto publikaci nám pomohl sepsat pan Daniel Říčan, kterému
touto cestou chceme poděkovat. Kromě publikací je tento projekt oživen i interaktivními
akcemi. U nás tato akce proběhla
v pátek 19. září v krásném prostředí
Muzea Moravských bratří.
Jana Bechná
V pátek se žáci 4. až 9. tříd a školní
družiny vydali do Muzea Moravských
bratří na přednášku o prvním knihtisku. Podle mého názoru to bylo moc
zajímavé a pán, který nám to všechno
vyprávěl, byl moc milý a vtipný. Díky
němu jsme se u přednášky vůbec nenudili. Měli jsme možnost vytisknout
si něco na papír, tak jak to dělali kdysi
a také si vyrazit minci. Vše bylo moc
zajímavé a taky zábavné. Během této
akce jsme mohli na vlastní oči spatřit, jak se z olova odlívala jednotlivá razítka (literky),
jak se tiskly první knihy. Bylo to krásné vidět, jak se tvoří něco, co kdysi bylo tak žádané.
Povídali jsme si také o znaku a některých historických událostech naší obce.
Celá přednáška mě moc bavila. Myslím
si, že ale nejsem jediná. Když jsem se
rozhlédla okolo sebe, tak jsem viděla ty
úsměvy na tvářích a výraz, který už sám
o sobě říkal, že je to skvělé a každý hltal
celou tu atmosféru okolo.
Karolína Horzinková, 9. tř.
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Sportovní odpoledne
V úterý 07. 10. 2014 bylo umožněno žákům 1. stupně zahrát si v místní sportovní hale
tenis a badminton. Akce se zúčastnilo 20 malých sportovců, kteří si s nadšením a s radostí v očích mohli vyzkoušet tyto sporty. Chtěli bychom poděkovat paní Pantálkové za
uskutečnění této akce.
Mgr. Marcela Buksová

Přírodověda může být zábavná
Příjemným zpestřením výuky přírodovědy v 5. třídě jsou samostatné prezentace dětí a
jejich ukázky. Tím, že dáváme dětem volný prostor k jejich příspěvkům, vzbudíme v nich
větší zájem o předmět. Příkladem může být pěkně zpracovaná prezentace Lucie Červenkové na téma: Vodiče a nevodiče, kterou nás všechny v přírodovědě mile překvapila.
Seznámila spolužáky s vodivými a nevodivými materiály, zmínila i riziko nebezpečí při
práci s nimi. Děti zhlédly pokus propojení žárovek s plochou baterií a samy si jej mohly
vyzkoušet. V závěru prezentace Lucka připravila pro své spolužáky aktivitu, na níž měli
dokázat, jak pozorně její výklad sledovali. Fotografie jen dokazují, jak velký zájem tato
dívenka vzbudila u celé třídy. Za pěkně zpracované téma Lucce moc děkuji a za odměnu
se na ni bude v žákovské knížce usmívat velká jednička.
Třídní učitelka Lenka Vernerová
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Událo se v Zauchtelu před 100 lety:
Září - Říjen r. 1914
Září 1914. Minulý týden byli na katolickém hřbitově pohřbeni dva ranění vojáci vracející
se z války, kteří cestou zemřeli a v Suchdole byli vyloženi a sice: Josef Dariska z Trenčína, nar. 1883 a Josef Pichler, ženatý, otec 2 dětí z Trausteinu z Horních Rakous.
30. září 1914 zemřel v Rudolfově nemocnici ve Vídni na smrtelnou nemoc, kterou onemocněl na poli cti, jediný syn sedláka č. 169 Heinricha Bönische, Gustav Bönisch. Jeho
usedlost stála naproti evangelického kostela, přes údolí. Byla to jedna z prvních obětí
války.
V sobotu 17. října 1914 se v 8 hod večer konala v hostinci Skarke slavnost u příležitosti
rozloučení s branci, organizovaná skupinou mládežnického svazu "Německá stráž" ke cti
povolaných pod prapory. Jednoduchá slavnost byla hojně navštívená a za odcházejícími
nebylo voláno jen "Měj se dobře!", ale i "Na šťastné shledání!". Hostinec Skarke stál naproti horní prodejny Jednota. Původně to byla vinopalna žida Mannaberga.
Ve středu 21. října 1914 opustil náš městys místní vikář Peter Spohn po více než šestiletém úspěšném působení, aby tak v Opavě nastoupil na místo učitele náboženství. Byl to
výpomocný kazatel evangelického faráře Janika.
Původní text je rozšířen o výkladové poznámky psané kurzívou.
Podle obecní kroniky "Gedenkbuch" str.325-326
D.Říčan – Klub přátel Suchdolu

Paravýsadek Petrov
Jako když se přidává kamínek ke kamínku a vznikne mozaika, tak se z jediné informace, která vypadala jako hloupý nesmysl, vyloupnul po letech pátrání neuvěřitelný příběh. Před mnoha lety vyprávěl nedávno zesnulý suchdolský skaut V. Olšovský, že v r.
1946 se v novojičínské nemocnici na interně setkal s mladíkem, který se svěřil, že byl v
r. 1944 vysazen u Kletné se skupinou parašutistů a podávali vysílačkou zprávy o pohybu
nepřátelských vojsk Moravskou bránou. Znělo to jako nesmysl, nebýt toho, že mladík
uměl podrobně popsat terén kolem skautské skalky (Tolichov, někdy také Jestřábí skála)
pod obcí Pohoř. S léty však přibývalo dalších drobných zpráv o skupině pěti osob vysazených 20. září 1944 mezi Suchdolem a Kletným. Velitelem byl kpt. Petrov, patrně ruské
národnosti. Dále ppor. Vasil Nosa krycí jméno Láďa, rusínské národnosti. Vasil Grega –
zv.Ríša, Rusín. Muž krycím jménem Rosa (Slovák) a radistka Marie Popovičová – Valja
patrně volyňská Češka. Bylo to v období, kdy Sovětský svaz chrlil výsadky v rámci činnosti různých institucí: Armáda, NKVD, Ústřední štáb partizánského hnutí, Komunistická
internacionála a další. Například Ústřední štáb partyzánského hnutí vyslal celkem 48 000
partyzánů. Výsadek u Suchdolu byl vyslán 4. ukrajinským frontem, který se v té době nalézal daleko na Ukrajině a byl evidován pod číslem 5053, ale v seznamech výsadků se
neuvádí. Do bojů v týlu nepřítele se přihlašovali s vědomím, že k návratu na osvobozené
území, je jen velice malá naděje. Prodělali krátký diverzní výcvik trvající jen 17 dnů, pak
jednodenní paravýcvik (patrně bez seskoku) a letecky přepraveni z Dragobiče (město na
jih od Lvova) a vysazeni s vysílačkou na nám blíže neznámém místě. Z ústního podání
víme, že seskok tohoto paravýsadku byl brzy odhalen a bylo zahájeno pátrání. Ve stodolách v seně byly vidlemi propichovány všechna místa možného úkrytu. Prostor seskoku
byl patrně v nevelké vzdálenosti od Horního dvora, který v r. 1938 obsadil vysoký důstojník SS mjr. Ernest Müller, velitel osidlovací kanceláře ve Fulneku. Ten organizoval ger-
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manizaci Moravy a v závěru války byl pověřen vytvořením záškodnické organizace typu
Werwolf. Je zcela nepochopitelné, jak mohla tato skupina v tak nebezpečném prostoru
bez hlubokých lesů a bez zázemí, které by je zásobovalo potravinami, přežít 6 dlouhých
zimních měsíců, do dubna 1945. Přesunuli se patrně ihned do lesů nad dnešní kafilérkou, odkud byl v té době výborný rozhled po celé Moravské bráně. Dovedeme si představit, kolik prožili hladových dní a nocí. Patrně mohli ještě na jaře 1945 sledovat budování letiště mezi Suchdolem a Mankovicemi a opevněných linií, táhnoucí se od kopců
k Odře. V dubnu jim bylo nařízeno přesunout se z úkrytu nad kamenolomem u Oderského mostu, 10km směrem na jihozápad k obci Střítež nad Ludinou, kde se usadili na kopci Okrouhlík. Tam vybudovali úkryt a pokračovali ve zpravodajské činnosti. Byli však už
jen čtyři. Při přechodu hranic protektorátu byl 3. 4. 1945 Rosa postřelen, zajat a při výslechu ubit.
Rodina Šatánků ze Stříteže čtyřčlennou jednotku tajně zásobovala potravinami. Koncem dubna 1945 byl na skupinu uspořádán zátah, při němž byl postřelen další člen skupiny Nosa, který údajně kryl jejich ústup. V hranických kasárnách byl pak vyslýchán a
ubit. Zbylí tři se na čas ukryli ve mlýně rodiny Šenků a dočkali se osvobození.
Kolem této skupiny je ještě stále mnoho otazníků, nejsou informace. Velitel Petrov už
v červnu 1945 jako plukovník zmizel někde v Sovětském svazu mezi tisíci jiných Petrovů, devatenáctiletá radistka Popovičová se brzy po osvobození provdala a zmizela někde v Polsku. Jediný Grega Vasil se usadil v našem kraji v Sedlnici, oženil se a žil životem prostého občana, zaměstnán jako vrátný, přes to, že měl za sebou 4 roky bojů
v legendární partyzánské brigádě Sidora Kovpaka 1941- 44 a pak ještě půl roku přešlapoval v zimě a mokru někde v našich lesích.
Je tomu 70 let co někde u Kletné se dotkly boty těchto výsadkářů neznámé a jim nepřátelské země a dva z nich o několik měsíců později zahynuli a leží na nám neznámém
místě. Ani o ostatních toho nevíme tolik, kolik by si zasloužili.
Za Klub přátel Suchdolu D.Říčan

Projekt Areál kostela pro všechny
Sbor církve evangelické převzal od státu před několika lety kostel, který se snaží dát
do původního stavu. V letech 2008 -2012 za finanční
účasti německých rodáků, městyse a dalších finančních
zdrojů provedl větší část oprav a nyní slouží místním
církvím, ale i jako multikulturní objekt široké veřejnosti.
Konají se zde bohoslužby, svatby, pohřby, výstavy, koncerty, setkávání. Kostel je téměř vždy cílem německých
rodáků, jejichž předkové kostel za velkého úsilí vybudovali a přijíždí tam, kde se narodili jejich rodiče a prarodiče.
K dalším fázím oprav patří projekt, který usiluje o revitalizaci celého areálu obklopující kostel a faru. Jde o
jedno z nejhezčích zákoutí Suchdolu, které však vyžaduje nutně radikální zásahy. Vlivem zlepšujících se vztahů
mezi námi Čechy a německými rodáky je taktéž snaha
vytvořit i pro ně zázemí, aby při svých návštěvách měli
možnost objevovat své kořeny. Vzniknul tak společný
projekt, podpořený Fondem česko-německé budoucnosti, ve kterém usilujeme o spolupráci, při které dochází k dalšímu sbližování obou národností.
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Projekt má tyto části:
1) Vybudovat pevný chodník ke kostelu.
2) Vybavit areál alespoň třemi venkovními lavičkami.
3) Umístit venkovní Informační tabuli s cizojazyčnými texty.
4) Dosadba lipové aleje vedoucí ke hřbitovu.
5) Koutek pro děti - houpačka, skluzavka apod.
6) Děti z organizace YMCA-skaut pro areál vyrábí budky pro zpěvné ptactvo.
7) V kostele je umístěna knihovna o Německé evangelické církvi v ČSR z pozůstalosti
Dr. Eckerta.
8) Zřízení malého informačního centra, kde zahraniční návštěvníci Suchdolu získají základní informace o tom, kde
bydleli jejich prarodiče, jak
vypadala obec před r. 1945.
9) Výstavní síň v poschodí
kostela je vybavena deseti
panely pro obměnitelné expozice.
10) V kostele byly umístěny
dvě pamětní desky jako projev vděku a na památku této
spolupráce, která vyústila
v záchranu významné dominanty našeho městyse.
11) Závěrečnou akcí bylo
česko-německé
setkání
v neděli 28. září při společné
bohoslužbě. Položili jsme květiny na hrob seniora Szepessy, který se zasloužil o vybudování kostela, vzpomněli jsme i 90 let od úmrtí G. A. Thala, jehož zásluhy pro obec byly
oceněny čestným občanstvím Suchdolu. Prohlídka revitalizovaného areálu byla obohacena možností vylézt až na
věž po nových schodech.
V odpoledních hodinách dorazil autobusový zájezd ze
SRN, při společné akci došlo
ke zhodnocení všech výše
jmenovaných záměrů a odhaleny pamětní desky s textem
českým a německým. Následovalo společné posezení
s občerstvením a při odjezdu
zájezdu bylo ještě jedno zastavení u Parku Moravských
bratří, kde byl představen
další významný projekt Pamětní zeď, pro umisťování pamětních desek významným Moravanům.
Jsme národy, které prožily v minulosti mnoho negativního, mnoho událostí nás rozdělilo, ale hledají k sobě cestu ve společné Evropě.
D. Říčan
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Scházíme se každý pátek od 16:00 do 18:00 v klubovně na „Sokoláku“ za nádražím.

Drakiáda
V pátek 10. 10. 2014 se konala soutěž
v pouštění vlastnoručně vyrobených
draků. Proti sobě soutěžily dvě družinky.
Nejdříve jsme si museli draky vyrobit a
to ze dřevěné kostry a balicího papíru.
Oběma družinkám se náramně povedl. A kdo vlastně zvítězil? Byla to družinka Tom, Adam, David, Jindra, Kristýnka a Dan. Také jsme si přinesli z
domu svoje vlastní draky a ty jsme
pouštěli až do konce Drakiády. Počasí
bylo skvělé, slunce nám totiž rozzářilo
celou louku, dokud nezapadlo.
Tomáš Cihlář
Brigáda
Zima nám za chvíli zaklepe na dveře a tak bylo potřeba se na to připravit. V sobotu 11.
10. 2014 proběhla od 8:00 brigáda na klubovně. Sešli jsme se v hojném počtu jedenácti
a tak jsme se vrhli na práci. Někteří
vyklízeli dřevárku, aby bylo kam
uskladnit dřevo, jiní vytahovali
z desek hřebíky, aby se daly desky
dále použít, další řezali dřevo.
S menšími přestávkami jsme téměř
všechno zvládli. Něco málo jsme si
nechali na příště. Na zimu jsme
však už připraveni.
Honza Jemelka
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21. Mistrovství republiky v hodu nožem a 17. Mistrovství republiky v hodu
sekerou nebo tomahavkem
Ve dnech 21. – 24. srpna 2014 se v Callas de Bretagne ve Francii konalo mistrovství
světa v hodu nožem a v hodu sekerou nebo tomahavkem. Zúčastnilo se ho celkem 150
závodníků, 117 mužů a 33 žen ze 12 zemí. Českou
republiku zastupovalo 8 mužů a 2 ženy. Soutěžilo se
v 26 disciplínách o 78 medailí a česká republika jich
získala 21. Česká republika na prvním místě získala
2562,87 bodů, druhé s 2465,98 body bylo Německo
a na třetím místě s 2439,3 body se umístila Francie.
Největšího úspěchu dosáhl Stany - Stanislav Havel z
Bukvice (Jičín), který získal 8x 1. místo - nůž 7 m,
sekera 4 m, sekera 5 m, sekera 7 m, dálkový nůž,
dálková sekera, družstvo ČR, sekera chůze vzad, 1x
3. místo v hodu na rychlost a 1x 4. místo za nůž 3m.
Stanislav Havel tak zároveň získal titul Mistr světa
2014.“
V sobotu 13. záři 2014 uspořádala Česká tábornická
unie oblast Beskydy a W – Club za podpory starosty
Suchdolu nad Odrou Richarda Ehlera a místního kynologického klubu 21. mistrovství republiky v hodu
nožem a 17. mistrovství republiky v hodu sekerou
nebo tomahavkem. Tato akce se konala v areálu
Sokolák v Suchdolu nad Odrou. Zúčastnilo se ji celkem 17 závodníků. 13 mužů a 4 ženy.
Na nevelké účasti na tomto mistrovství se podepsalo počasí, které hodně závodníků odradilo v cestě na Moravu. Přesto mistrovství republiky v hodu nožem a v hodu sekerou
mělo důstojný průběh a diváci tak mohli vidět vskutku opravdové mistry těchto disciplín.
V soutěži zde opět jako na letošním mistrovství světa kraloval Stany - Stanislav Havel,
který v obou disciplínách suverénně zvítězil a po titulu Mistr světa 2014“ získal i titul,,Mistr republiky 2014.“
Výsledky v hodu nožem:
1. Stanislav Havel – STANY 269 bodů = 3,5m 84. 5m 77, 7m 57, 10m 51.
2. Jiří Žižka-JOHN
233
3. Milan Novák-ČEJEN
231
4. Josef Smékal-PEPÉ
223
5. Dušan Dvořák Macgyver 221
6. Stanislav Seidl-STANCA 214
7. Josef Apoštagi-PEPA
164
8. Franta Stejskal
163
9. Hynek Smetana-JACK
141
10. Luboš Kučera-FOFO
138
11. Vladimír Sembol-CAMBI
38
Výsledky v hodu sekerou:
1. Stanislav Havel – STANY
2. Josef Smékal-PEPÉ
3. Jiří Žižka-JOHN

181 bodů = 4m 99, 8m 82.
176
157
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4. Dušan Dvořák Macgyver
153
5. Vladimír Sembol-CAMBI
153
6. Milan Novák-ČEJEN
150
7. Luboš Kučera-FOFO
140
8. Stanislav Seidl-STANCA
131
9. Hynek Smetana-JACK
119
10. Josef Apoštagi-PEPA
119
11. Franta Stejskal
104
12. Roman Javorek-JAVOR
96
13. Mojmír Kunstovný-STOPAŘ 73
Výsledky v hodu nožem ženy:
1. Ivana Karlíková-Čertule
2. Renata Kocourková Koča
3. Sára Javorková
4. Marie Zavadilová

78 bodů = 3,5m 58, 5m 20.
60
7

Jan Kopera
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17 krát napříč republikou.
I tak by se mohl nazvat klasický dvoustý životní maratón ultramaratónce a rekordmana Karla Ligockého ze
Suchdolu nad Odrou, který si letos v říjnu odběhl ve
slovenských Košicích.
Již 91. ročník Mezinárodního maratónu míru, nejstaršího evropského maratónu a třetího nejstaršího maratónu ve světě (po Bostonském a Yonkerském maratónu), se konal 5. října 2014. Prestižního závodu, který se poprvé běžel v roce 1924, se zúčastnilo přes
10 000 tisíc závodníků ve všech kategoriích. Karel
Ligocki se do tohoto závodu vydal s úmyslem zaběhnout a oslavit toto svoje dvousté jubileum v dobrém
čase.
Tomu však na 12 kilometru zabránila nečekaná a
nemilá nehoda.
V zúženém prostoru na trati
městského okruhu se na sebe natlačilo povícero závodníků a
v nastalém chumlu se docela pěkně schoval vystouplý kanál na vozovce.
Následovalo zakopnutí a nepříjemný držkopád, při
kterém si Karel Ligocki, kromě odřenin na rukou i
nohou, na obrubníku tvrdě a bolestivě narazil kyčel.
Přes tuto nepříjemnou událost však, tak jako nikdy
ve všech svých předchozích maratónech, závod nevzdal a byť v bolestivé grimase doběhl do cíle. Bolest se však podepsala na čase 4:55:30 hod., což
v celkovém výsledku znamenalo 1112 místo
(v kategorií M 50 – 160 místo).
Doběhnutím do cíle 91. ročníku MMM Košice 2014
zdolal Karel Ligocki svým jubilejním dvoustým životním maratónem (200 x 42 195 km.) celkovou vzdálenost 8 439 km., což činí onu vzdálenost uvedenou v titulku článku. Vítězem 91. ročníku
MMM Košice 2014 se stal Gilbert Kiptoo Chepkwoy z Keni s časem 2:08:26 hod.
Jan Kopera
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Topení a komíny
Nastává podzim a s ním přichází i nová topná sezóna. Každý majitel komína by měl dbát
na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů zapříčiněných špatnou údržbou spotřebičů paliv a komínových těles, a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění
spalinových cest.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět
a kdo je může provádět? O tom jasně hovoří nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,



při každé stavební úpravě komína,



při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,



před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,



po komínovém požáru,



při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové
cestě.

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
 revizním technikem komínů
 specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
 revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění
požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými
stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou
stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny
v tabulce viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včet-
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ně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Pevné
Celoroční Sezonní
provoz
provoz

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

3x

2x

Kapalné

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

nejméně podle návodu výrobce
Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Čištění spotřebiče paliv

2x

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu
hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové
klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení
zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů.
Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze
takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
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Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů.
Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně
považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího
povrchu komínového tělesa.
nprap. Dagmar Benešová
pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5
741 11 Nový Jičín

Prodám byt 1 + 1
a 2 + 1 v Suchdole
nad Odrou.
Bližší informace
na tel. č.: 608 877 422
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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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