Nový úklidový vůz městyse Nilfisk City Ranger 3500, pořízený s 90% dotací
z prostředků Operačního programu životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí
v rámci programu na snižování prašnosti. Bude sloužit k zametání místních komunikací,
využití je předpokládáno především mimo zimní období. Věříme, že tímto počinem přispějeme ke snížení prachu a tím ke zlepšení kvality ovzduší.

Kalendárium
17.10. Schůzka s technickým dozorem stavby ČOV a kanalizace.
17.-18.10. Konalo se 2. kolo senátních voleb.
21.10. Informativní schůzka se zástupci realitní kanceláře k úpravě podmínek prodeje
bytového domu č.p. 427.
22.10. Jednání se zástupci zhotovitele k dohodnutí postupu odstranění závad v rámci
záruky na některých strojních součástech technologie ČOV.
26.10. Zásah hasičů u hořícího kontejneru na Kletném. Tento problém se opakuje
mnohokrát za zimu. Do kontejneru na komunální odpad nesmí být ukládán horký
popel!
29.10. Pracovní porada nově zvoleného zastupitelstva k přípravě ustavujícího zasedání
zastupitelstva městyse.
30.10. Jednání s ředitelem ZŠ k problematice rozpočtu oprav v budově ZŠ.
30.10. Kontrola prováděných prací při odstraňování reklamovaných závad na ČOV.
31.10. Místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal pro děti lampionový průvod zakončený ohňostrojem za obrovského zájmu nejen dětí, ale i dospělých.
03.11. Konala se schůze rady městyse, poslední ve starém složení.
05.11. Zaškolení obsluhy webové aplikace pro objednávání a rezervaci ubytování
v penzionu Poodří.
05.11. Převzetí několika drobných oprav v městysi od zhotovitele (odvodnění na Lidické
ulici, oprava víka vodoměrné šachty u muzea městyse), příprava podkladů pro
kolaudaci realizované stavby prodloužení vodovodu na Sokolovské ulici.
05.11. Následkem silného větru byl stržen kabel veřejného osvětlení Za Nádražím.
06.11. Jednání s projektantem elektro ve věci smluv se společností ČEZ na věcná
břemena u nově realizovaných staveb VN.
06.11. Na ČOV namontována jednotka ke sledování spotřeby elektrické energie s cílem
uspořit spotřebovanou energii.
07.11. Ze strany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje proběhla
kontrola naší jednotky požární ochrany s výbornými výsledky.
08.11. Účast na schůzi vedení Slezského poháru amatérských cyklistů k přípravě sezóny 2015. Suchdolu připadla čest pořádat v roce 2015 tradiční závod Memoriál
A. Dohnala jako mezinárodní v rámci Česko-polského poháru. Závod tak získá
na prestiži.
10.11. Konalo se ustavující zasedání zastupitelstva městyse pro volební období 2014 –
2018. Na zasedání proběhla volba do orgánů městyse. Starostou zůstává Richard Ehler, místostarostkou Iva Hrabovská, členy rady byli opět zvoleni Iva Žitníková a Tomáš Dohnal, novým členem rady se stal Jiří Bartoň. Předsedkyní finančního výboru zůstává Ivana Tvarůžková, předsedou kontrolního výboru se
stal Petr Zajíček. Celé usnesení je na jiném místě Zpravodaje.
13.11. Proběhla pochůzka k přípravě drobných oprav majetku městyse (autobus. zastávka, opravy dešťové kanalizace apod.)
14.11. Městysi byl předán nový zametací vůz.
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2. zasedání zastupitelstva městyse
Zasedání se bude konat ve středu 17. prosince 2014 od 18 hodin v domě kultury, informace o konání spolu s programem bude zveřejněna na úřední desce a na obvyklých vývěskách v městysi před konáním.

Rada městyse informuje
V pondělí 3. listopadu 2014 se sešla rada městyse na poslední 89. schůzi ve
volebním období 2010 – 2014, kdy schválila Smlouvu o dílo mezi Městysem Suchdol nad Odrou a společností Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou, jedná se o
zimní údržbu místních komunikací v zimní sezóně 2014 – 2015, dále schválila
dva dodatky k nájemním smlouvám mezi Městysem Suchdol nad Odrou a společností Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou, které řeší vyjmutí pozemků
v majetku městyse z nájemního vztahu (pro zástavbu rodinnými doma a pro výsadbu biokoridorů). Dalším bodem byla příprava programu ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse. Po té se rada zabývala bytovou problematikou, kdy
přidělila byt o velikosti 1+1 žadateli dle pořadníku a prodloužila nájemní smlouvy
v bytech v majetku městyse nájemníkům splňujícím podmínky dalšího prodloužení nájmu, dále se z pozice zřizovatele a v souladu s nařízením vlády č. 224 ze
dne 15. října 2014 zabývala otázkami souvisejícími s provozem školy. Na závěr
starosta seznámil členy rady městyse s projektem přístavby skladovacích prostor, jedná se o uskladnění zařízení dílen městyse a parkování vozidel, a připravuje se na ploše vedle stávajících dílen za skladovacím objektem k domu č.p.
192.
Rada městyse

Kalendář akcí na rok 2015
Městys Suchdol nad Odrou v posledních několika letech vydává zdarma
do všech domácností kalendář, ve kterém jsou uvedeny akce, konající se v obci
v daném roce. V současné době připravujeme tento kalendář pro rok 2015,
a proto žádáme zájemce, kteří chystají na příští rok akci pro veřejnost a chtějí,
aby byla v tomto kalendáři uvedena, aby údaje o své akci nahlásili nejpozději
do 10. prosince 2014 na úřad městyse paní R. Ješkové (556 770 106 nebo jeskova@suchdol-nad-odrou.cz). Pokud se bude jednat o akce, které mají proběhnout v DKT, je nutné si nejprve dohodnout termín v DKT s paní M. Klichovou.
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Upozornění
Upozorňujeme všechny, kdo k vytápění používají topidla na tuhá paliva. že
je nepřípustné odkládat horký popel do nádob na odpad (popelnice, kontejnery. Několikrát za zimu řeší hasiči případy požárů odpadových nádob a
jsou to opravdu zbytečné peníze za výjezd hasičů a policie, nehledě k tomu, že v daný okamžik se nemusí včas dostat k mnohem závažnějšímu
případu.
O tom, jak hořící odpad nevábně páchne, mohou povykládat obyvatelé
domů v blízkosti kontejnerů. Kontejnery jsou navíc v poslední době téměř
bez výjimky plastové, takže shoří také. Pokud oheň nevypukne, dokáže
horký popel nádoby zdeformovat a vytvořit neestetické boule a díry.
Fotografie z Kletného dokládají předchozí tvrzení, zasahovala dvě hasičské cisterny za asistence policie ČR.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci listopadu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje hodně radosti, životního elánu a především pevné zdraví.
Jsou to:
Gajdošová Marie
Slováčková Marie
Šrubařová Barbora
Klosová Helena
Tvarůžek Oldřich
Pustějovská Anna
Špringlová Zlatuša
Kysilková Zdeňka
Nitková Věra
Barochová Vlasta
Himmer Stanislav
Rusňák Jan
Fusková Františka
Himmerová Hanna
Lažek Karel

Hyklová Vlasta
Šedová Jana Mgr.
Kukolová Svatava
Fialová Marie
Černoch František Ing.
Jurnyklová Jarmila
Barošová Věra
Slováček Jiří Ing.
Kozáková Marie
Měsíčková Anna
Marčišovská Drahomíra
Kovářová Marie
Koláček Alois
Szelongová Věra
Hilscher Petr

Dne 14. listopadu uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil
pan Oto Hans.
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka Jarmila.

Dne 30. listopadu je tomu již 10 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička paní Milada Rusňáková, učitelka v.v.
Vzpomínáme.
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Klub seniorů
Prosinec 2014
Dne 12. listopadu 2014 se konal První ročník - „turnaj našich seniorů a seniorek v
bowlingu“ - v Suchdole nad Odrou, restaurace Bartoň City, Za Nádražím.
Pro soutěžící seniory i pro ostatní fandící seniory, kterých se dostavilo 63, bylo
zajištěno chutné pohoštění. Vítězové v jednotlivých kategoriích - muži, ženy - byli
odměněny diplomem a věcnou cenou. I ten, komu se tentokrát nejméně dařilo i ten
byl odměněn.
Vítězové jednotlivých kategoriích:
Ženy
Muži
1. Holčáková Miluše
1. Kutěj Stanislav
2. Kutějová Ludmila
2. Dorazil Antonín
3. Bašná Alžběta
3. Kukol Josef
Děkujeme všem těm, kteří se hmotně i finančně podíleli na našem prvním ročníků:
Městys Suchdol nad Odrou, fa NC Line s.r.o. - Antonín Witos, fa PAMET, spol.
s r.o. - ing. Dagmar Pantálková, Cykloservis - Radomír Kramoliš, Lisovna Abart Bartoň-Vrábel, WITRA spol. s.r.o.- Jiří Tvarůžek, Autoservis Odry - Milan Vardžák a
restaurace Bartoň City - Mojmír Bartoň.
Další aktuální zpráva:
Dne 9. 12. 2014 (úterý) v 14.30 hod. bude v Klubu kultury v Suchdole nad Odrou
poslední letošní setkání seniorů „Vánoční gulášek“. Přispějte s náměty akcí pro
rok 2015.
Ing. Pleváková Naděžda, 556736380, 777888308

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
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Výzva vlastníkům zahrádek v lokalitě Na Zahrádkách
ČEZ Distribuce připravuje na základě požadavku některých vlastníků zahrádek
projekt pro zřízení nových odběrných míst. Pokud bude mít zájem i některý další vlastník o zřízení přípojky NN na svou zahrádku, dostavte se na podatelnu
úřadu městyse, kde Vám budou poskytnuty potřebné informace, a to nejpozději
do 15. 12. 2014.
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

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.
Podzimní svoz velkoobjemového odpadu v roce 2014
V sobotu 18. října 2014 proběhl již tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svozová firma OZO Ostrava odvezla neuvěřitelných 213 m³ odpadu,
které obsahovalo 160 m³ objemného odpadu, 20 m³ elektroodpadu, 10 m³ použitých
elektrospotřebičů, 20 m³ pneumatik a 3 m³ nebezpečného odpadu.
Iva Hrabovská

7

Na návštěvě u lovců mamutů
6. listopadu 2014 se děti 4., 5. a 6 třídy místní základní školy ocitly v kouzelném autobusu, který je odvezl vstříc velkému pravěkému dobrodružství po stopách „Lovců mamutů“
do Muzea Komenského v Přerově. Na vlastní kůži si tak mohly vyzkoušet život bez
elektřiny, seznámit se se způsoby odívání, stravování i pohřebních rituálů pravěkého
člověka. Na naše objevitele čekalo i velké překvapení v podobě skutečného zubu mamuta či jeho kosti, většina z nich tyto vzácné nálezy držela v rukou poprvé. Nadšení nebralo
konce, když si v závěru děti zahrály na skutečné archeology. Pomocí různých nástrojů
vyhledávaly ve vrstvách spraše cenné artefakty – kusy uhlíků, úlomky keramiky, pazourky apod. Čas nám všem neuvěřitelně ubíhal a přiblížil se konec naší výpravy. Protože
všechny děti byly velice šikovné, obdržely Badatelský list a velkou pochvalu od p. lektorky. Za odměnu je čekala návštěva cukrárny. Co však prožívali sami účastníci, posuďte
v jejich příspěvcích:
„ Výlet byl skvělý. Perfektní přístup, dokonalé provedení, zajímavá a poutavá prohlídka.
Opravdu velká pochvala muzeu i paní učitelce. Bylo to skvělé!“ /H. Hanáčková/
„ Zaujaly mě kostry, keramika, pozůstatky. Moc děkuji p. učitelce. Chtěla bych tam jet
znovu.“ /S. Hanková/
„ Nejvíce se mi líbila část, kdy jsme si hráli na archeology. Chtěla bych jet znovu.“ /K.
Slováčková/
„ V Přerově se mi moc líbilo. Hlavně část, kdy jsme šli ve tmě, abychom si uvědomili, jak
se žilo bez elektřiny. Hra na archeology byla skvělá, doporučila bych návštěvu všem, co
chtějí poznat něco nového.“ /D. Kabeláčová/
„ Líbila se mi hra na archeology. Dozvěděl jsem se, co lidé potřebovali ke svému životu
v pravěku.“ /D. Štec/
„ Výlet byl krásný. Viděli jsme skutečné výrobky z kamene i bronzu. V cukrárně jsme si
pochutnali.“ /S. Jasaňová/
„ Chtěla bych jet ještě jednou, bylo to moc pěkné! „ / K. Kladonicsová/
„ Nejvíce se mi líbil vstup při úplné tmě, kostry chlapce a dívky. Chci tam jet ještě jednou.“ / T. Zajoncová/
„ Program byl moc dobrý, líbily se mi vykopávky. Paní průvodkyně byla příjemná.“ /A.
Kleinová/
„ V muzeu jsme procházeli tmou, moc se mi tam líbilo.“ /H. Dubcová/
„ Hodně jsme se dozvěděli o pravěku, lovcích a sběračích. Také cukrárna byla super.“
/M. Pitrunová/
„ Nejvíce se mi líbila kostra v klubíčku jako miminko, protože si pračlověk myslel, že se
znovu probudí. Proto mu nechali v hrobu vodu a nástroje. Kostra ženy z pravěku se poznala podle toho, že měla na prstech zelenošedé stíny po prstenech. „ /K. Pospěchová/
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Beseda se spisovatelkou Mgr. Irenou Kopeckou
Ve čtvrtek 30. října 2014 proběhla na naší škole beseda s básnířkou a spisovatelkou Mgr. Irenou Kopeckou. Čtenáři znají paní Irenu Kopeckou nejen jako autorku
podmanivých básnických sbírek, ale i jako výbornou prozaičku. Má na svém kontě již 21
vydaných knížek.
Paní spisovatelka nám představila 5 knih z její poslední tvorby: Stoleté svědectví, František Juráň – oživil kámen, kovu dal řeč, Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně,
Proměny mysli a Pohádky. Při autorském čtení z knih spoluúčinkovala paní Ludmila Hanáková.
Dětem se nejvíce líbila kniha Pohádky, také proto, protože ji ve školní družině
právě čteme a malujeme obrázky, které vystihují obsah příběhu. Připravili jsme z nich
malou výstavku a paní spisovatelka byla velmi příjemně překvapená a moc se jí líbila.
Při závěrečné besedě jsme si povídali a děti se zájmem dávaly otázky, které je
zajímaly. Dověděli jsme se například, že první příběhy a básničky již vznikaly na základní škole. Kdo ví, jestli z našich dětí také nevyrůstá další spisovatel …….
Tymráková Ivana
vedoucí školního klubu

Zbrašovské jeskyně
Ve čtvrtek 30. 10. 2014 se v rámci dalšího projektového dne žáci 1. stupně naší školy
rozjeli do lázní Teplice nad Bečvou a navštívíli zde Zbrašovské aragonitové jeskyně. Málokdo ví, že tato národní přírodní památka ČR drží primát svou celoroční teplotou 14° C
– 16° C. Děti se během poutavé prohlídky dozvěděly, jak tento unikátní jeskynní systém
vznikl. Obdivovaly výzdobu jeskyní aragonitovými gejzírovými stalagmity a kulovitými
sintrovými povlaky připomínající koblihy. Za zhlédnutí stály i další druhy krápníků, plynové jezírko apod. Výklad průvodkyně naši svěřenci bedlivě poslouchali, neboť součástí
projektového dne byly i pracovní listy, ve kterých děti zúročily své získané znalosti.
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Zvláště ti nejmenší byli prohlídkou nadšeni a na dotazy průvodkyně odpovídali téměř
bezchybně. Celkově lze zhodnotit projektový den jako velmi přínosný. Zajímavě připravenou akci provázelo pěkné počasí a naši žáčci si určitě odnesli spoustu nových poznatků.
Za kolektiv vyučujících 1. stupně
Mgr. L. Vernerová

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: : 704 094 713
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TRADIČNÍ HUBERTOVA JÍZDA
Tak máme za sebou poslední veřejnou akci – Hubert v bývalé školce na Pohoři. Měli jsme trochu
problém při organizaci - senátní volby v objektu - ale díky dobré vůli zastupitelstva města Oder
jsme se do školky, jak říkám, „zmestili obaja“. Počasí nám přálo a vítání mezi kamarády se tak
odehrávalo v zahradě, kde děvčata přidělovala stužky s občerstvením, Bidlo čepoval dobré pivečko a Jiřka s Jitkou vydávaly zelňačku, guláš a svačiny. Vráťa jako tradičně provozoval stánek
s westernovými oděvními doplňky a ve správný čas zavelel k nástupu na Hubertovu jízdu, kterou
vedl Pepa Havrlant s Věrkou. Bylo 55 koní, takže slušná účast, jezdci byli skvěle naladění, o
čemž svědčí i fotky z odjezdu (podívejte se na http://westernklub.rajce.idnes.cz/ ). Bidlův nápad
zajet s pivkem ke Stříbrnému jezírku byl geniální, bylo tu rušno a veselo jak na vesnické tancovačce a ani se pak nikomu odtud nechtělo.
Jenže čas běžel a na Pohoři čekaly soutěže - slalom, barely a záchranáři. Takže hybaj na koně a
zpátky na Pohoř, kde proběhly uvedené soutěže včetně honu na lišku, které se zmocnil Martin
Richter. V sále školky bylo příjemně, přece jen říjen, to už je večer chladno a i štamprdlička i čky rumu nebo něčeho podobného potěší. Tentokrát western klub pozval kapelu kamarádů z Oder
a nevím čím to je, sál byl plný do jedenácti hodin. Asi bylo všem dobře, zpívalo se, tančilo, Richard měl narozeniny, probíraly se aktuální události a zvalo se na dalšího Huberta do Rybího. Po
té jedenácté se sál začal vyprazdňovat a nastoupila jako vždy po akci „úklidová četa WK“. Bylo
fajně, tak zas můžeme plánovat na příští rok 
Za Western klub Lidka
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SLÉZ LESNÍ
Na lesních mýtinách, na suchých lukách, podél plotů a na návsích i rumištích se setkáváme s bylinou 20 - 100 cm vysokou, jejíž bledě růžové až růžově nachové květy vyrůstají z úžlabí pěti až sedmilaločných slabě chlupatých listů. Je to sléz lesní.
Kvete od června do září. V této době je také sběr nejvhodnější. Sbírají se listy i květy.
Sběr samotných květů je nejlepší jen za suchého počasí, a to ještě podle možnosti v poledních hodinách. Sbíráme květ i s kalichem, ale bez stopky. Listy pak sbíráme jen nezávadné, čerstvé i s řapíky.
Listy i květy se pokud možno co nejrychleji suší, a to
nejlépe umělým teplem za pozvolného stoupání teploty
mezi 25 až 30 stupni Celsia. Růžové lístky květu i při
opatrném sušení modrají. Droga má mdlou, slizovitou
chuť a je bez zápachu.
Sléz lesní se osvědčil v lidovém léčitelství hlavně
při onemocnění cest dýchacích, kašli, a proto je hlavní
součástí prsních čajových směsí. Užívá se i při léčení
žaludečních a střevních katarů. Ovšem nesmí se zapomínat, že květy i listy mají mírně projímavý účinek.
Jedna čajová lžička na 250 ml nálevu, pije se 2x denně
Zevně se používá jako hojivý a dezinfekční prostředek při hnisavých ranách, dále k omývání nežitů a vředů.
Mimo jiné působí protizánětlivě a rozpouští hleny.

REGE

Mistrovství republiky stopařů mládeže 2014
Naše základní kynologická organizace měla na letošní rok naplánováno ještě
jedno mistrovství republiky a tentokrát jsme se rozhodli organizovat něco pro nejmladší
kynology a to ve spolupráci s Českým kynologickým svazem mistrovství republiky stopařů mládeže a juniorů. Toto mistrovství je dvoudenní a účastníci mají naplánováno na
každý den jednu stopu. Kategorie mládež (do 18 let) stopovala dle zkoušky FPr3 (což je
600 kroků dlouhá stopa cizí, se 3 předměty a jednu hodinu stará) první den a druhý den
dle zkoušky ZPS1 (500 kroků dlouhá cizí stopa, 2 předměty, 2 hodiny stará), nastoupilo
do ní 6 psovodů. Vyhrála Pustějovská Lucie s Velkou kníračkou Polly (96, 100b.) z Olomouckého kraje. Druhá byla Prokopová Natálie s Ozzy s Dašického zátiší (90,96 b.) z
Karlovarského kraje a třetí Jana Hořejší s NO Niky ze Stříbrného kamene (81, 96 b.) z
Jihočeského kraje. V kategorii junior (od 15 – 18 let) startovalo pět závodníků a tvary
stop byli stejné jako u mládežníků. Nejlépe se vedlo Vaníčkové Adéle s borderkolií Perla
Akumulátor z Prahy, kdy z body 92,86 jako jediná splnila limit (min. 70 b.) zkoušky a za-
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slouženě vyhrála. Mistrovství doprovázela ještě doplňková kategorie FPr 1 a FPr 2 (stopy tvaru písmene „U“ jedna vlastní a druhá cizí 400 kroků dlouhá a půl hodiny stará), která byla paradoxně nejvíce obsazená 11-ti startujícími. Vyhrála Martina Nemravová s NO
Largo Kamoš Durabo s 95, 87 body z Oloumouckého kraje, druhý byl Brulík Karel s NO
Art z Vladčiny zahrádky (99,82 b.) z Pardubického kraje a třetí Ožanová Karolína s NO
Hasko (82, 91 b.) z Moravskoslezského kraje. Mistrovství bylo velice náročné na přípravu a organizaci čehož jsme se doufám se ctí zhostili. Jako organizátoři jsme museli toto
všechno zajistit včetně přípravy terénů pro provádění stop. Bylo nutné projít a vykolíkovat jednotlivé prostory. Byly nám z firmy Agrosumak „zapůjčeny“ terény za tenisovou halou (hlína jemně prorostlá osením) a dále pak travnatá louka v katastru Kletné. Za tyto
prostory firmě Agrosumak moc děkujeme, také děkujeme sponzorům firmě HST (výroba
a prodej kynologických potřeb), firmě STAVO a českému kynologickému svazu. Rozhodčí pro tuto akci byli určeni Jiří Vychodil (hlavní) a Bc. Jiří Lasík, kladečky stop byly
Ing. Petra Krutišová a Alexandra Dobrovičová, vedoucí stop byl pak Zbyněk Novák a ředitelem závodu byl Ing. Karel Černoch, všem patří poděkování za skvělou práci. Jsme
rádi, že jsme mohli pořádáním této akce podpořit mladé kynology a že se jim u nás v
Suchdole líbilo.
Za tým organizátorů Simona Černochová
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Fotbalová sezóna 2014/2015 – podzimní část
MUŽI - I.B třída sk. D
Po konci minulé sezóny tým mužů opustil na vlastní žádost trenér pan Tibor Takáč
a tak jsme byli nuceni hledat za něj náhradu. Po určitých úvahách a diskuzích byl osloven odchovanec suchdolského fotbalu a stávající hráč pan Luděk Hanzlík, který následně tuto výzvu přijal a stal se novým hrajícím trenérem našeho mužstva. Jako vedoucí
mužstva zůstal Michal Žlebek. Dále byl u mužstva ze začátku přítomen také masér Svatopluk Drda, který ze zdravotních důvodů své funkce během sezóny zanechal. Jako výpomoc byli na lavičce v některých zápasech ve funkci asistenta trenéra přítomni také
Martin Nerad a Radomír Zuzaňák, za což jim patří velký dík.
Novou fotbalovou sezónu I. B třídy – skupiny D mužů jsme po úspěšné záchraně
v minulém roce zahájili dne 16. 8. 2014 domácím utkáním s Odrami. Toto utkání začalo
minutou ticha, při které jsme zavzpomínali na našeho tragicky zesnulého dlouholetého
spoluhráče a především kamaráda Lukáše Kutěje. Následné utkání jsme po urputném
boji a rovněž s přispěním štěstěny vyhráli 1:0. Zdálo se tedy, že nová sezóna bude probíhat v trochu odlišném duchu, než v jakém probíhaly ty minulé, kdy jsme se pohybovali ve spodních patrech tabulky a ke konci sezóny vždy bojovali o záchranu.
Následné zápasy v Libhošti a doma s Jakubčovicemi jsme však po vcelku dobrých
výkonech prohráli a body ztratili. Další zápas v Kozlovicích jsme mohli naplno bodovat, kdybychom v prvním poločase proměnili nespočet šancí, které jsme měli
k dispozici. To se však nestalo a po průběhu druhého poločasu, ve kterém jsme podali
velmi bídný výkon, jsme byli rádi, že si odvážíme bod za remízu 1:1. Následovali jasná
prohra doma s Jistebníkem, zbytečná remíza v Kateřinicích, bídné výkony při prohrách
doma s Jeseníkem a ve Vlčovicích a „smolná“ prohra ve Spálově. Zde jsme od první
minuty vedli, ale po zbytek zápasu jsme se prakticky nedostali na soupeřovu půlku, což
bylo způsobeno „určitými důvody“. Kdo byl, viděl. Kdo nebyl, tak možná alespoň slyšel. Následovala vybojovaná domácí výhra s Kopřivnicí, opět jasná prohra na Starém
Jičíně, domácí výhra s Bordovicemi a velmi zbytečná prohra poslední zápas v Tiché.
Podtrženo – sečteno, jsme po podzimní části s 11 body opět ve spodní části tabulky a to konkrétně na nelichotivém předposledním 13. místě. Za námi je již pouze Jeseník s 10 body, který má však jeden zápas k dobru, jelikož poslední utkání Libhošť – Jeseník bylo kvůli nevyhovujícímu terénu odloženo.
Na jedné straně je 11 bodů ze 13 zápasů velmi málo a zcela jistě jsme jich měli
získat mnohem více. Mohu jmenovat zápasy s Libhoští, Jakubčovicemi, Kateřinicemi,
Jeseníkem a Tichou, kdy na zisk 1 popř. 3 bodů určitě bylo a kdy jsme soupeřům velmi
ulehčili práci a vlastními chybami, nekoncentrovaností a rovněž i taktickou nevyzrálostí
(především mladších hráčů) v poslední desetiminutovce sami neproměnili svoje šance a
umožnili soupeřům skórovat.
Na straně druhé je nutno zmínit fakt, že naše skupina D je tuto sezónu velmi vyrovnaná, kdy odskočili pouze 4 týmy a ostatní týmy jsou prakticky stále vystaveny boji
o záchranu. Suchdol ztrácí ze 13. místa pouze 6 bodů na 5. Odry, resp. 6. Tichou a navíc
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nám může do jarních bojů pomoci fakt, že jedny z hlavních konkurentů v boji o záchranu jako jsou Spálov, Kateřinice, Kozlovice, Vlčovice a Tichou máme doma.
Na závěr bych chtěl poděkovat trenérovi dorostu panu Jiřímu Bělunkovi, za jeho
podporu mužstva mužů a pravidelné uvolňování dorostenců na jednotlivé zápasy mužů i
na úkor výsledku dorostenců. Také bych chtěl poděkovat všem dorostencům, kteří jakýmkoliv způsobem vypomáhali, účastnili se, angažovali se, atd. u mužstva mužů. Můžeme být a buďme hrdí na to, že I. B třídu dokážeme odehrát vesměs s vlastními odchovanci!!! To jinde většinou nelze zažít.
Vím, že bych za tyto věci neměl děkovat, jelikož by měly probíhat automaticky,
ale realita je mnohdy jiná. Tak že ještě jednou, díky!!!
Jako poslední věc bych zde chtěl poprosit hráče, kteří jsou na hostování v různých
klubech, aby do konce roku 2014 přišli zaplatit poplatek za FAČR na rok 2015 ve výši
200 Kč a oddílový poplatek na rok 2015 ve výši 50 Kč. Také prosím dlužníky
z minulých let, aby přišli zaplatit své dluhy (FAČR + oddílové poplatky) z let 2013 a
2014. Dnes je zde ještě nebudu konkrétně jmenovat, kluci sami asi ví, o koho jde (jedná
se především o hráče hostující v Mankovicích). Po novém roce budeme zřejmě muset
dlužníky i s částkami zveřejnit i pro ostatní, jelikož ústní dohoda už v dnešní době u některých asi neplatí.
Všichni si tento poplatek platíme sami (včetně mě). Bohužel, ale my jsme si ho
nevymysleli. Kdo by si přece jenom chtěl stěžoval, může a to předsedovi FAČR panu
Miroslavu Peltovi (resp. jeho sekretářce paní Aleně Hamrníkové) na emailové adrese
hamrnikova@fotbal.cz .
Kdo by rád dluh uhradil a není si jistý, zda a popř. kolik je dlužný, může mě soukromě kontaktovat na emailu michal.zlebek@email.cz nebo telefonicky na čísle
732 851 553.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!!!
vedoucí mužstva Michal Žlebek
Výsledky
Suchdol n.O.
Libhošť
Suchdol n.O.
Kozlovice
Suchdol n. O.
Kateřinice
Suchdol n. O.
Vlčovice-Mniší
Spálov
Suchdol n. O.
Starý Jičín
Suchdol n.O.
Tichá

- Odry
- Suchdol n.O.
- Jakubčovice
- Suchdol n.O.
- Jistebník
- Suchdol n.O.
- Jeseník n.O.
- Suchdol n.O.
- Suchdol n. O.
- Kopřivnice
- Suchdol n. O.
- Bordovice
- Suchdol n.O.

1:0 (1:0) B: Meihack
0:3 (0:1) B: Meihack, Richtárik
2:3 (1:2) B: Trojan, Hes.
1:1 (0:1) B: Meihack
0:3 (0:1)
1:1 (0:1) B: Meihack
1:3 (1:3) B: Rek Jakub
8:2 (6:0) B: Richtárik, Rek Jakub
2.1 (0:1) B: Rek Jakub
1:0 (1:0) B: Rek Jakub
5:1 (3:1) B: Rek Jakub
2:1 (0:1) B: Zuzaňák, Meihack
2:1 (0:0) B: Meihack
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Tabulka soutěže – po podzimní části sezóny 2014/2015
Pořadí Družstvo
Záp. V
R
P
1.
Starý Jičín
13 10
1
2
34
2.
Jakubčovice
13 10
1
2
31
3.
Libhošť
12
9
0
3
26
4.
Kopřivnice
13
6
3
4
24
5.
Odry
12
5
2
5
20
6.
Tichá
13
5
2
6
22
7.
Vlčovice
12
4
4
4
30
8.
Bordovice
13
5
1
7
21
9.
Jistebník
13
4
3
6
20
10.
Kozlovice
13
4
3
6
17
11.
Kateřinice
13
4
2
7
16
12.
Spálov
13
4
1
8
19
13.
Suchdol
13
3
2
8
16
14.
Jeseník n. O.
12
3
1
8
15

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

13
19
18
18
17
20
21
28
20
26
27
27
32
25

Body
31
31
27
21
17
17
16
16
15
15
14
13
11
10

DOROST - Okresní přebor
Výsledky
Suchdol n.O.
Vlčovice
Suchdol n.O.
Suchdol n.O.
Kateřinice
Suchdol n.O.
Veřovice
Lichnov
Gola
Suchdol n.O.
Slováček S.
Bartošovice

- Troj. – Bystré
- Suchdol n.O.
- Libhošť
- Jistebník n.O.
- Suchdol n.O.
- Jeseník n.O.
- Suchdol n.O.
- Suchdol n.O.

4:0 (2:0)
0:3 (0:1)
4:0 (2:0)
4:3 (3.2)
3:1 (0:0)
2:1 (2:1)
2:0 (1:0)
3:6 (1:2)

B: Meihack 2, Zeman , Sigmund
B: Meihack 2, Zeman
B: Meihack, Zajíček, Svoboda
B. Meihack 2, Šrom D., Foret David
B: Foret David
B: Meihack, Sigmund

- Starý Jičín

8:1 (5:1)

B: Šrom D. 3, Meihack 2, Zeman 2,

- Suchdol n.O.

4:1 (2:1)

B: Šrom D.

B: Meihack 2, Šrom D. 2. Šrom M. ,

Tabulka soutěže – po podzimní části sezóny 2014/2015
Pořadí Družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veřovice
Libhošť
Starý Jičín
Suchdol n.O.
Jeseník n.O.
Jistebník n.O.
Kateřinice

Záp.

V

PK

R

P

10
10
10
10
10
10
10

8
6
7
7
6
5
4

1
2
0
0
0
0
1

0
0
0
0
2
1
1

1
2
3
3
2
4
4
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Body

45
38
40
33
23
31
24

:
:
:
:
:
:
:

8
18
21
17
11
19
23

26
22
21
21
20
16
15

8.
Bartošovice
10
3
9.
Lichnov
10
2
10. Troj.-Bystré
10
1
11. Vlčovice-Mniší
10
0
PK – výhra na pokutové kopy za 2 body

1
1
0
0

0
0
1
1

6
7
8
9

16
21
16
6

:
:
:
:

39
43
57
37

11
8
4
1

ŽÁCI - Okresní přebor sk. "B"
Po minulém ročníku, kdy se nám výsledkově moc nevedlo, došlo ke zlepšení jak
herního výkonu tak i postavení v tabulce. V několika utkáním, především s Pustějovem,
Studénkou a Bravanticemi jsme doplatili na neproměňování brankových příležitostí, na
čemž budeme muset zapracovat. Herní projev byl velmi dobrý a soupeře jsme mnohdy
přehrávali, avšak k bodovému zisku to někdy nevedlo. I tak jsem s výsledky a předvedenou hrou spokojen a hráčům tak děkuji. Je třeba však dále pokračovat, trénovat, zapracovat na fyzické kondici a u některých zlepšit i morálku a vztah ke kolektivu.
Velkým pozitivem je také skutečnost, že někteří hráči již začínají doplňovat mužstvo dorostu. Získávají tak nové zkušenosti a zápasové vytížení. Na to pak musíme reagovat tím, že povoláváme hráče z benjamínků. V mnoha utkáním nám velice pomohli a
jsem rád, že se postupně začleňují do mužstva žáku.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům, funkcionářům a příznivcům a především rodičům, kteří s námi jezdili na utkání a podporovali nás.
Výsledky
Suchdol n.O.
Suchdol n.O.
Suchdol n.O.
Fulnek
Suchdol n.O.
Studénka
Vražné
Suchdol n.O.
Bravantice
Pustějov
Tísek
Suchdol n.O.

- Pustějov
- Tísek
- Vražné
- Suchdol n.O.
- Bravantice
- Suchdol n.O.
- Suchdol n.O.
- Studénka
- Suchdol n.O.
- Suchdol n.O.
- Suchdol n.O.
- Fulnek

3:2 (2:2) B: Kowalik O., Šrom M., Krištof
2:1 (2:0) B: Kowalik O., Mitaš
6:0 (4:0) B: Mitaš 3, Mück 2, Krištof
5:0 (1:0)
2:3 (1:2) B: Mitaš 2
2:4 (2:3) B: Mitaš 2, Kowalik O. 2
0:5 (0:1) B: Mitaš 2, Kowalik O. 2, Mück
2:2 (0:2) B: Mitaš, Najzar
1:1 (0:1) B: Mück
2:1 (2:0) B: Marčišovský Zbyněk
5:0 (4:0)
0:6 (0:4)

Tabulky soutěže – po podzimní části sezóny 2014/2015
Skupina A
Pořadí Družstvo
Záp. V R
P
1.
Štramberk
12 10 1
1
75
2.
Troj.-Bystré
12
8 1
3
71
3.
Kunín
12
7 3
2
52
4.
Libhošť
12
6 1
5
53
5.
Bartošovice
12
4 0
8
45
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:
:
:
:
:

14
29
14
38
49

Body
31
25
24
19
12

6.
Mořkov
7.
Kopřivnice B
Skupina B
Pořadí Družstvo
1.
Fulnek
2.
Pustějov
3.
Tísek
4.
Bravantice
5.
Suchdol n.O.
6.
Studénka
7.
Vražné

12
12

4
0

0
0

8
12

33 :
6 :

62
129

Záp. V
12 11
12 7
12 6
11 6
12 5
12 2
12 0

R
1
1
2
2
2
2
0

P
0
4
4
4
5
8
12

59 :
39 :
52 :
40 :
26 :
33 :
1 :

2
23
16
24
29
28
128

12
0
Body
34
22
20
20
17
8
0

Jarní část bude hrána takto:
Družstva z obou skupin na 1 až 3. místě a lepší na 4. místě se utkají ve skupině o okresního přeborníka. Ostatní celky vytvoří pravděpodobně skupinu okresní soutěže. Lokomotiva Suchdol nad Odrou se tedy utká s družstvy: Fotbal Studénka, Sokol Vražné, FC
Libhošť TJ Mořkov, Bartošovice a FC Kopřivnice B. Vše bude v jarním rozpise soutěží.
BENJAMÍNCI - Okresní soutěž NC Line sk. "B"
Výsledky
Suchdol n.O.
Jeseník n. O.
Suchdol n.O.
Příbor
Jakubčovice
Suchdol n.O.
Libhošť
Suchdol n.O.

- Příbor
1:15 (0:3) B: Tvarůžek M.
- Suchdol n. O. 5:1 (4:0) B: Kowalik Š.
- Pustějov
3:4 (2:1) B: Tvarůžek M., Juroška M., Kowalik Š.
- Suchdol n. O. 8:1 (4:0)
B: Nezmeškal Vojtěch
- Suchdol n.O. 3:3 (1:2)
B: Batelková, Tvarůžek M., Zajonc
- Olbramice
8:2 (4:1) B: Kowalik Š. 2, Batelková, Nezmeškal
Juroška M.,Halašta, Kurfürst, Tvarůžek M.
- Suchdol n.O.
3:2 (1:2) B: Kowalik Š. 2
- Jeseník n. O.
3:5 (0:3) B: Kowalik Š. 2, Batelková

Tabulka soutěže – po podzimní části sezóny 2014/2015
Pořadí Družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Příbor
Jeseník n.O.
Libhošť
Jakubčovice
Pustějov
Suchdol n.O.
Olbramice

Záp. V

9
8
9
8
9
8
9

9
6
5
4
4
1
0

R

P

0
0
0
1
0
1
0

0
2
4
3
5
6
9
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Body

83
40
35
39
28
22
9

:
:
:
:
:
:
:

3
18
33
37
46
44
75

27
18
15
13
12
4
0

USNESENÍ
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 10.11.2014 v 18.00 hod. v DKT
1. 1. Zastupitelstvo městyse s t a n o v u j e
a) rozhodný den pro vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům den následující po
konání ustavujícího zastupitelstva, tj. 11.11.2014.
b) rozhodný den pro zahájení vyplácení odměny za výkon funkce pro neuvolněné funkcionáře v případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát den složení slibu zastupitele.
1. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovatele zápisu
Mgr. Janu Bechnou
pana Josefa Zajíčka
zapisovatelku paní Radomíru Ješkovou.
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že funkcemi, pro jejichž výkon budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni, jsou funkce starosty a místostarosty.
1. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program ustavujícího zasedání dle návrhu doplněný o projednání odměn pro neuvolněné zastupitele.
b) zvolení jednoho místostarosty.
c) tajný způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse.
d) volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse.
e) volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse ve složení
-

Ing. Marek Bechný
pan Jiří Bělunek
MUDr. Jana Dostálová.

f) výši odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva takto:
člen ZM
510 Kč
člen ZM + člen výboru, komise
700 Kč
člen ZM + předseda výboru, komise
820 Kč
člen ZM + člen RM
1 350 Kč
člen ZM + člen RM + člen výboru, komise
1 540 Kč
člen ZM + člen RM + předseda výboru, komise
1 600 Kč.
g) Ing. Richarda Ehlera jako určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro
činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace městyse, kdy se
předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé volební období 2014 – 2018.
h) změnu účelu využití příspěvku Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické.
i) termín 2. zasedání zastupitelstva 17. prosince 2014 v 18 hodin.
1. 4. Zastupitelstvo městyse z ř i z u j e
a) finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.
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1. 5. Zastupitelstvo městyse v o l í
a) starostou městyse Ing. Richarda Ehlera.
b) místostarostou městyse paní Ivu Hrabovskou.
c) členem rady městyse Ing. Ivu Žitníkovou.
d) členem rady městyse Ing. Tomáše Dohnala.
e) členem rady městyse pana Jiřího Bartoně.
f) předsedou finančního výboru paní Ivanu Tvarůžkovou.
g) předsedou kontrolního výboru pana Petra Zajíčka.
h) členy finančního výboru
Ing. Tomáše Dohnala
Ing. Dagmar Pantálkovou
paní Alžbětu Závackou
Ing. Marka Bechného.
i)

členy kontrolního výboru
pana Radovana Kutěje
pana Ondřeje Dubce
pana Stanislava Matuškoviče
pana Jiřího Bartoně.

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

Občanské sdružení Skřivánek a Českobratrská církev evangelická
vás srdečně zvou

na

VÁNOČNÍ KONCERT
20. 12. 2014 v 16:30 hodin
Evangelický kostel v Suchdole nad Odrou
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Skřivánek Suchdol nad Odrou
Přípravné oddělení Vrabčáci
Pěvecký sbor ZŠ Bělotín
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Vánoční Unplugged 2014
Nemůžete už vydržet do Ježíška? Přijďte si s námi zpříjemnit
čekání a naladit se na krásnou a pohodovou předvánoční atmosféru.
Po úspěšném loňském ročníku vás i letos srdečně zveme na
Vánoční Unplugged, jako obvykle plný hudebních tanečních
a divadelních čísel ve vánočním duchu. Punč, cukroví a další
pochoutky jsou samozřejmostí.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 18. prosince od 18:00 v malém
sále Domu kultury Bílovec. Vstupné je 50 Kč.
Více se můžete dozvědět na unplugged.gmk.cz nebo na naší
facebookové stránce.
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Jedinečná akce pro topnou sezónu
za zaváděcí ceny!!!!!
Společnost TRIOENERGY s.r.o. Jeseník nad Odrou, Polouvsí vám nabízí
EKO Brikety Luha ze směsi měkkých a tvrdých dřevin s příměsí kůry (pro delší
dobu hoření) bez použití jakýchkoliv pojiv, vynikají vysokou výhřevností a dlouhou dobou hoření.


Rozměr brikety Ø 7 cm x délka 7



Baleno v igelitových pytlích / 30 kg nebo volně v BIG BAGU

Cena:
- do 1t - 5200 Kč s DPH
- nad 1t - 4900 Kč s DPH
- nad 10t – ceny smluvní!!!!
Při objednávce nad 2t
DOPRAVA ZDARMA do 40 km
od Polouvsí!!!
Objednávky na tel.: 775 886 847
www.trioenergy.cz nebo briketyapelety@trioenergy.cz
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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

Suchdolský zpravodaj, měsíčník
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
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Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
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