Vzhledem k přibývajícímu počtu automobilů byly v okolí parkoviště u základní školy provedeny úpravy, které navýšily počet míst pro zaparkování vozů.
Hřbitov - stanice pro výměnu vysloužilých zahradních potřeb???
Městys dokoupil na evangelický hřbitov zahradní 5l konev, protože předchozí byla ukradena. Nová konev vydržela na hřbitově pouhé tři hodiny. Na místě zůstala stará opotřebovaná konev. Možná si někdo myslí, že nejde o krádež, ale o směnu. Nikoli, ke směně
musí být vůle obou stran. Městyse se nikdo neptal, jde tedy o prachsprostou zlodějnu.
Konev při běžném používání bez problému slouží roky a roky. Nová konev byla pořízena
za cca 70 Kč. Nemyslíme si, že máme v Suchdole až takový sociální případ, že by si nemohl zakoupit jednou za několik let konev za 70 korun.

Kalendárium městyse
16.06. Konzultace s právníkem ke stanovení pravidel prodeje stavebních pozemků
z majetku městyse.
17.06. Schůze finančního výboru zastupitelstva městyse.
17.06. Schůze rady městyse.
17.06. Organizační schůzka pořadatelů cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnala.
18.06. Jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří na zámku v Bartošovicích.
18.06. Konzultace kolaudace prodloužení vodovodu Sokolovská na vodoprávním úřadě.
24.06. Rozloučení předškoláků v mateřské škole.
24.06. Zasedání zastupitelstva městyse.
25.06. Jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří.
26.06. Proběhla kolaudace stavby Prodloužení vodovodu Sokolovská.
27.06. Konal se cyklistický závod v rámci Slezského poháru amatérských cyklistů 2015,
a sice 8. ročník Memoriálu Aloise Dohnala, tentokrát rovněž jako součást mezinárodní série Česko – polského poháru. Suchdolští pořadatelé opět sklidili pochvalu od účastníků za dokonalou organizaci – rovněž městys děkuje všem, kdo
se na úspěšném zvládnutí této organizačně náročné akce podíleli.
29.06. Organizační schůzka pořadatelů letošního ročníku Dne městyse.
30.06. Slavnostní předávání vysvědčení žákům IX. třídy základní školy v obřadní síni
úřadu městyse a představení absolventů starostovi městyse.
30.06. Byly zahájeny práce na přístavbě technických služeb – jedná se o nový objekt
pro garážování komunální techniky a skladování sezónního materiálu městyse.
Zároveň bude zastřešen hospodářský objekt, příslušející k bytovému domu Komenského 192 v majetku městyse.
03.07. Po výměně lapače tuků na parkovišti u rampy školní kuchyně byla zahájena další část prací, směřující k rozšíření nedostatečné kapacity parkovacích míst u základní školy.
03.07. Zasedání komise pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci soutěže na dodavatele kompostérů. Jedná se o kompostéry, které budou na podzim po dodání zapůjčeny a po pěti letech zcela předány obyvatelům. Na kompostéry byla získána
dotace z Operačního programu životní prostředí.
03.-05.07. Oslavy 70. výročí založení kopané v Suchdole nad Odrou. Oslav se zúčastnili
také přátelé z partnerského města Herrnhutu, fotbalisté a hasiči, kteří přijeli
v doprovodu starosty Willema Rieckeho. V rámci oslav byly oceněny výrazné
postavy suchdolské kopané, kterým se kromě poděkování za dlouholetou a obětavou činnost dostalo také věcných darů.
08.07. Schůzka s projektantem k řešení veřejného osvětlení ulice Záhumení
v souvislosti s přípravou zasíťování nových stavebních parcel.
08.07. Schůze rady městyse.
09.07. Jednání na městském úřadě, odboru silničního hospodářství, ve věci správních
řízení týkajících se nových místních komunikací.
10.07. Městys zakoupil mobiliář k doplnění na několika místech v Suchdole. Lavičky a
stoly jsou z plastu, jsou tedy bezúdržbové. Doufáme, že se nestanou terčem
vandalů.
10.07. Kontrolní den na přístavbě technických služeb.
14.07. Převzetí díla - odstavné plochy pro vozidla a zpevněná plocha pod kontejnery na
odpad u ZŠ.
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14.07.
14.07.

Kontrolní den na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ.
Pracovní jednání se starostkou obce Mankovice.

Rada městyse informuje
14. schůze rady městyse proběhla ve středu 17. června 2015 společně s finančním
výborem a projednala a připravila materiály pro 6. zasedání zastupitelstva městyse, a to:
závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014, plnění rozpočtu 1 – 5 / 2015 a návrh rozpočtového opatření č. Z5.
Potom rada městyse jednala samostatně a schválila prodloužení nájemních smluv
v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují podmínky k dalšímu prodloužení
nájemní smlouvy, schválila poskytnutí nebytových prostor v DPS na zajištění služeb manikúry a pedikúry, schválila Klubu Zvoneček Odry příspěvek na pokrytí provozních nákladů na rok 2015.
Dále rada projednala problematiku provozování kiosku na Kletné, bylo konstatováno, že
letos 2x proběhlo výběrové řízení na pronájem kiosku na komerční bázi, ale nikdo se nepřihlásil, proto byl zveřejněn záměr výpůjčky Western Klubu jako klubovnu s tím, že také
zajistí provoz občerstvení pro veřejnost. Rada si vyžádala doplnění návrhu smlouvy o
ustanovení, že veškerý zisk z provozování občerstvení musí vypůjčitel vložit do vypůjčených nemovitých věcí bez nároku na vrácení v případě ukončení výpůjčky. Dále rada ve
věci kiosku vzala rovněž na vědomí zájem společnosti Senza Tarina o výpůjčku. Dále se
rada zabývala problematikou prodeje bytového domu č.p. 498, kdy doporučila zastupitelstvu městyse zohlednit v kupní ceně finanční prostředky, vložené městysem do dvou bytů
v rámci jejich kompletní rekonstrukce v posledních letech. Rada dále projednala program
6. zasedání zastupitelstva městyse.
Rada městyse schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku „Městys Suchdol
nad Odrou – biologicky rozložitelný odpad“, jedná se o dodavatele kompostérů pro občany a schválila slevu na ubytování cyklistů, účastníků závodu „Memoriál Aloise Dohnala“ a
bezplatné ubytování hostů z družebního města Herrnhut, kteří přijali pozvání na oslavy
70. výročí založení oddílu kopané v penzionu Poodří.
Ve středu 8. července se konala 15. schůze rada městyse, na které se zabývala bytovou problematikou a schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího prodloužení nájmu a jednomu nájemníkovi
neschválila prodloužení nájemní smlouvy z důvodu neplacení nájmu a dluhu ve výši
14.031,- Kč, přidělila byt v DPS žadateli dle seznamu žadatelů.
Schválila uzavření Darovací smlouvy, kdy předmětem smlouvy se finanční dar ve výši
4.680,- Kč na rozvoj sociálních služeb v roce 2015 – 2016, stanovila cenu za Oplatky
z Moravského Kravařska ve výši 30,- Kč za kus, schválila Sbor dobrovolných hasičů jako
subjekt, který se společností Asompo a.s. Životice u Nového Jičína sepíše smlouvu o reklamě a za umístění reklamy v roce 2015 získá příspěvek ve výši 50.000,- Kč, schválila
jako dodavatele kompostérů na akci „Městys Suchdol nad Odrou – biologicky rozložitelný
odpad“ společnost SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína, tento uchazeč předložil
ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídkovou cenu
Potom rada schválila uzavření dvou smluv se společností ČEZ Distribuce, a to Smlouva o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu, jedná se o umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a stavba
zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc.č. 2223/55, 2223/54 a 2223/85 v k.ú.
Suchdol nad Odrou v majetku městyse v lokalitě ČSLA a Smlouva o zřízení věcného
břemene – služebnosti, předmětem smlouvy je zřízení a provozování distribuční soustavy
na pozemku parc.č. 1158 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
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Rada městyse se zabývala výběrem svítidel v lokalitě Záhumení a schválila pořízení 17
kusů led svítidel dle návrhu projektanta. Rada vzala na vědomí cenovou nabídkou firmy
MORAM CZ, s.r.o., Hodonín na technologii Infraset TOPAS TPS-15, jedná se o technologii na opravu děr v komunikacích. Na závěr se rada opět zabývala kioskem na Kletné,
konkrétně přepracovaným návrhem smlouvy, ale nepřijala k tomuto bodu usnesení.
Rada městyse

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci červenci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Korbelová Marta
Melnarová Anna
Vojvodíková Marie
Spál Cyril
Holčák Josef
Matoušková Jaroslava
Žitník Zdeněk
Dohnalová Anna

Menšík Josef
Soviarová Marie
Vrzala Václav
Pagáčová Jiřina
Kalíšková Marta
Mgr. Brázdová Věra
Dubový Ladislav
Ing. Macháč Jaroslav

Děkujeme za projevy soustrasti a za květinové dary při posledním rozloučení
s naší milovanou manželkou, maminkou a babičkou, paní
Marií Červencovou
Antonín Červenec s rodinou

Kdo v srdci žije, ten neumírá.
Dne 23. srpna 2015 vzpomeneme 2. smutné výročí náhlého úmrtí našeho drahého
tatínka, syna, bratra, pana Vladimíra K o v á ř e
Dne 29. srpna 2015 by se dožil 49 let.
S láskou a úctou vzpomínají syn Slávek, rodiče, sestry Renáta a Lidka s rodinami,
Pavla s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi
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Provoz ordinace v Suchdole nad Odrou v období: srpen 2015
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08

07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.
07.30 – 11.30 hod.

Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.

10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.

07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.

Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.

17.08.
18.08.
19.08.
20.08.
21.08.

07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.

Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.

V době od 24. 8. 2015 normální provoz
Tel. ordinace Suchdol n. O.: 556 736 905
Tel. ordinace Jeseník n. O.: 556 739 023
Příjemné prožití letní dovolené

Oplatky z Moravského Kravařska
Obce Jeseník nad Odrou, Vražné a městys Suchdol nad Odrou zajistily pro návštěvníky
zdejšího regionu zajímavý suvenýr. Jedná se o tradiční kulaté lázeňské oplatky
s lískooříškovou příchuti v obalu, který odkazuje na všechny tři obce.
Na obalu se nachází na jedné straně vždy po jednom významném historickém objektu
z každé obce. Vražné reprezentuje rodný dům zakladatele genetiky Johanna Gregora
Mendela, přičemž fotografie tohoto významného rodáka z Hynčic tvoří rovněž pozadí
grafiky celého obalu. Z Jeseníku nad Odrou je vyobrazen nově opravený zámek a za
Suchdol se na obalu dostalo prostoru významné technické památce – výpravní budově
železničního nádraží. Na druhé straně obalu oplatků nalezneme katolické kostely všech
tří obcí.
Balení o hmotnosti 135 g obsahuje po pěti kusech oplatků. Oplatky z Moravského Kravařska k mlsání i jako pěkný suvenýr ze Suchdolu např. pro vaše návštěvy je možno zakoupit za 30 Kč na úřadě městyse, prodávají se také v muzeu a na penzionu.
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DEN MĚSTYSE 2015
Zveme Vás na 4. ročník DNE MĚSTYSE, který se koná v sobotu
22. srpna 2015 od 14.00 hodin v rekreačním areálu „SOKOLÁK“
Celodenní program:
 slavnostní ocenění občanů
 taneční vystoupení žáků základní školy
 loutkové divadlo pro děti, pohádka „Kašpárek a čaroděj“
 soutěže pro děti, malování na obličej, pěna
 atrakce pro děti zdarma (kolotoč, skákací skluzavka, trampolína)
 prohlídka skautské klubovny, lukostřelba
 prohlídka hasičské techniky a ukázka vyprošťování
(Hasičský záchranný sbor Nový Jičín)
 ukázka útoku a hašení (Sbor dobrovolných hasičů Suchdol
nad Odrou)
 ukázka TRUBAČŮ
 ukázka aikido
 cimbálovka RADEGAST (14.00 - 17.00 hodin)
 vystoupení kapely MŇÁGA A ŽĎORP (18.00 – 19.00 hodin)
 večerní taneční zábava s kapelou PRAK
 slavnostní ohňostroj (21.00 - 21.30 hodin)
 v průběhu celého odpoledne a večera stánky s občerstvením
a různým drobným dárkovým zbožím

cimbálovka RADEGAST

MŇÁGA A ŽĎORP
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Poděkování u příležitosti oslav 70. výročí kopané v Suchdole
Zdravím všechny příznivce kopané v Suchdole n/O,
chtěl bych tímto poděkovat jak za sebe, tak i za ostatní, na které se při oslavách vzpomnělo a poděkovalo za jejich přínos pro Suchdolskou kopanou, a to předsedovi ing. M.
Žlebkovi, výboru oddílu kopané a také všem těm členům oddílu, a to jak aktivním hráčům, tak i hráčům "Juniorky", a i těm dobrovolníkům a také i jejich manželkám a rodinným příslušníkům, kteří se podíleli jak na opravě areálu před oslavami 70 ti let založení
kopané, tak na přípravě a samotném průběhu oslav, a to bezvadně po celé 3 dny.
Velké poděkování vám všem vyslovili také hosté oslav, a to hlavně hosté z Herrnhutu.
Určitě se na někoho s poděkováním zapomnělo, ale za 70 roků je to tak velké množství
těch dobrovolných nadšenců, že ti, kterým nebylo poděkováno, to určitě organizátorům
odpustí.
Poděkování na oslavách samozřejmě bylo i všem bývalým hráčům. Ti, co přišli, určitě
nelitovali a odcházeli spokojení, neboť tak pestrá nabídka, hlavně na grilu, na hřišti dlouho nebyla.
Také si myslím, že i po lidské stránce se v oddíle nabudila atmosféra pro další období
suchdolské kopané a možná, že přibude těch tolik potřebných dobrovolníků.
Ještě jednou děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, za krásné a zdařilé oslavy 70 let založení kopané a s pozdravem
"fotbalu zdar"
bývalý předseda oddílu Karel Černoch

Oslavy – 70 let založení oddílu kopané
Letos v červnu uběhlo 70 let od založení oddílu kopané v Suchdole nad Odrou.
Oddíl kopané byl tenkrát založen pod patronací ČSD, jeho původní název zněl SK Železničáři. Původní hřiště bylo pak situováno mezi depem ČD a RD pana Šatánka.
Postupem času pak bylo vybudováno v centru obce škvárové hřiště na místě
dnešního areálu (1961), budova šaten a technického zázemí (1965), náhradní travnaté
hřiště (1986) a zatravnění hlavního hřiště (1987).
Oslavy založení oddílu kopané byly třídenní a probíhaly ve dnech od pátku 3.7.
až do neděle 5.7. V pátek se uskutečnil fotbalový turnaj našich nejmenších hráčů, kdy se
turnaje zúčastnily také týmy přípravek z Jakubčovic, Pustějova a Jeseníku. Po předání
pamětních medailí všem zúčastněným nastoupil náš suchdolský sbor dobrovolných
hasičů a připravil dětem další vyžití ve formě pěnového dovádění a následné sprchy
z hasičské hadice. Pravda, v pěně neskončili jenom děti, ale také někteří dospělí
(chtě/nechtě).
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V pátek v podvečer dorazili také naší němečtí přátele z Herrnhutu, kdy proběhlo
jejich uvítání a ubytování v místním penzionu.
V sobotu pokračoval fotbalový program dopoledním zápasem žáků proti Pustějovu a odpoledním turnajem mužů, kdy se tohoto turnaje zúčastnili mimo naši Lokomotivu také přátelé z Herrnhutu, Jeseník a Jakubčovice. Mezi jednotlivými zápasy byly postupně oceněni lidé, kteří se v minulosti (někteří i stále v současnosti) nějakým způsobem podíleli na chodu oddílu kopané.

Během soboty byly také připraveny atrakce pro naše nejmenší, kdy byl celou
sobotu a neděli k dispozici skákací hrad zdarma, v sobotu pak paintball, malování na obličej, různé hrací soutěže o ceny a odpoledne pak opět pěna  v podání místních hasičů. Dětské akce byly pak zakončeny dětským kolem štěstí, které mělo u dětí nevídaný
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úspěch a málem došlo i ke rvačce mezi soutěžícími  Sobotní program pak pokračoval
večerní diskotékou a vyvrcholil ve 22:00 nádherným osmiminutovým ohňostrojem opět
v podání místního sboru dobrovolných hasičů.
Do ranních hodin pak probíhala diskotéka a následně bylo nutno veškeré vybavení pohlídat. Proto proběhlo losování a dva šťastlivci přespali přímo za barem.

V neděli pak pokračoval program dopoledním utkáním dorostenců s místními
hasiči a odpoledním turnajem místních starých pánů zvaných „Juniorka“ s Bernarticemi
a opět s místními hasiči. Po obědě jsme se pak rozloučili s našimi přáteli z Herrnhutu
a předali jim památeční materiály. Dle jejich slov se jim zde opět velmi líbilo a pochvalovali si především výborné jídlo. Na závěr dne pak proběhlo rovněž kolo štěstí o hodnotné
ceny, tentokráte však pro dospělé, které mělo opět veliký úspěch.
Kdo jednotlivé zápasy nebo turnaje vyhrál, není důležité, šlo hlavně o to pobavit se a zasportovat si…..
V průběhu všech tří dnů bylo k dostání také výborné jídlo ve formě makrel,
steaků a klobás. Tímto bych chtěl poděkovat všem, co se na přípravě jídla podíleli. Děkuji také všem, kteří se podíleli na zajištění programu oslav, prodávání ve stánku, atd.
Dále bych chtěl velmi poděkovat především našemu městysu, resp. jeho zástupcům panu starostovi Ing. Richardu Ehlerovi a paní místostarostce Ivě Hrabovské
a všem zastupitelům.
Další veliký dík patří našim partnerům akce, kterými byli:
Romotop; Výzkumné energetické centrum – VŠB-TU Ostrava; Agrosumak; Pamet; Stavo; NC Line; Lakýrnické práce - Miroslav Kozúbek; PROSOLAR s.r.o.; AIR FINAL, s.r.o.
- Obchod na Sýpce; Strojní obrábění - Kamil Molnár; Restaurace na hřišti - Josef Ležák;
Emonix elektric s.r.o.; Pokrývačství - ĎURICA RENÉ; SRPŠ při ZŠ v Suchdole nad Odrou; Restaurace CENTRUM; Sdružení Bendig; Zahrádkařské potřeby Silvie a Petr Balagovi; Unistad; Autodoprava – Tymrák; Anonymní dárci; Praktický lékař; Pokrývačství -
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Jaroslav Raždík; Autodoprava – Richtárik; WITRA spol. s r.o.; Hostinská činnost - Jaroslava Melicharová; Dovoz automobilů – Zbyněk Kramoliš; Keramický klub Suchdol nad
Odrou; L´art salon – Barbora Kovářová; Cyklokramo - Radomír Kramoliš; Instalatérství Svatopluk Drda; Lošák Petr; ZFP; Barton City; Zednické práce – stanislav Kowalík; Dětský domov Loreta – Fulnek.
Speciální dík patří těmto lidem a organizacím:
Karel Černoch st. – pomoc s organizačními záležitostmi
Miroslav Kozúbek – pomoc s technickými záležitostmi
Jiří Bělunek – pomoc s technickými záležitostmi
Sbor dobrovolných hasičů – pěna, ohňostroj
Western club – zapůjčení stánku
Městys Suchdol nad Odrou – zapůjčení laviček
Poděkování patří samozřejmě všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách
oslav. Díky!!!
Co dodat na závěr, snad jen Sportu zdar a fotbalu zvláště!!!
Michal Žlebek
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8. ročník cyklistického závodu „Memoriál Aloise Dohnala“
8. ročník cyklistického závodu „Memoriál Aloise Dohnala“ proběhl v sobotu 27. června
2015. Ráno nás všechny probudilo sluníčko, ale obloha se pozvolna začala zatahovat,
což strašilo nejen závodníky, ale hlavně pořadatele. Přece jenom se nakonec „tam nahoře“ umoudřili a během dopoledne spadlo jenom pár kapiček, tudíž závod proběhl bez
problému jak s počasím, tak také s ohledem na zdravotní službu, jež neměla žádnou
práci a byla pouze tichým pozorovatelem závodu (což je velice dobře).
Ke kulturnímu domu se v ranních hodinách scházeli pořadatelé a hlavně závodníci, kterých bylo cca 140. Trasa byla stejná jako v loňském roce, okruh vedl přes Suchdol nad
Odrou, Mankovice, Vražné, Hynčice, Veselí, Odry, Pohoř, Kletné a zpět Suchdol nad
Odrou. Cílem projeli cyklisté na Pohoři u nově otevřené rozhledny. Trasa obsahovala
nejen rovinky, ale taky dlouhá stoupání a prudké sjezdy. Při předávání cen závodníkům
jsme slyšeli spokojenost s organizací a s trasou, která je rozmanitá, projíždí se přírodou,
ale i městskou zástavbou. Závodníci k nám do Suchdolu nad Odrou na cyklistický závod
„Memoriál Aloise Dohnala“ jezdí rádi.
Děkuji celému organizačnímu týmu za vynikající pomoc při přípravě tohoto závodu, hlídkám na trase, zdravotní službě, doprovodným vozidlům a ostatním pořadatelům za jejich
obětavost a chuť věnovat svůj volný čas této akci, děkuji Zdeňku Tymrákovi za bezplatné
poskytnutí nákladního auta na místo dojezdu, které sloužilo jako tribuna pro rozhodčí,
firmě PDK Stavba Suchdol nad Odrou za poskytnutí elektrocentrály a restauraci Centrum, která se postarala o výborné občerstvení pro pořadatele a cyklisty a za poskytnutí
venkovních prostor pro občerstvení a závěrečné vyhodnocení celého závodu. Poděkování patří rovněž sponzorům, bez nichž by to nešlo.
Iva Hrabovská, místostarostka

11

Základní kynologická organizace Suchdol nad Odrou - Louka,
děkuje touto cestou firmě Agrosumak a.s., panu Jiřímu Bartoňovi, Městysi Suchdol nad
Odrou, firmě Pamet s.r.o., autodopravě J. Richtárik a firmě Stavo s.r.o., za poskytnuté
sponzorské dary.
hospodář – správce areálu

Jak a proč třídit?
Systém třídění odpadů si města a obce stanovují v rámci zákona dle svých vlastních
podmínek., V rámci našeho regionu je největším poskytovatelem služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady společnost OZO Ostrava, která vlastní unikátní technologie
umožňující dokonalejší systém dotřídění a zpracování odpadů a která se snaží o to, aby
co největší procento komunálních odpadů bylo dále využito materiálově nebo energeticky. Bez spolupráce s občany a bez jejich odhodlání třídit by to ale nešlo. Jak tedy správně třídit odpady, aby se jich co nejvíce dočkalo dalšího zpracování?
Do žlutých kontejnerů patří v případě obcí obsluhovaných společností OZO plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Už před několika
lety po provedených zkouškách různých možností společnost OZO
Ostrava vyhodnotila systém sběru několika komodit do společné nádoby a jejich další dotřídění na lince jako ekonomičtější než přidávání
dalších nádob na již tak ne dost prostorná stanoviště a jejich oddělený
svoz. I tak by totiž v zájmu dalšího zpracování musely jednotlivé komodity projít dotřiďovací linkou. Odpad svezený z barevných kontejnerů není možno poskytnout přímo zpracovatelům, vždy je nutno ho minimálně dočistit od nežádoucích příměsí. Z hromady svezené ze žlutých kontejnerů se však v prvé řadě třídí plasty, které je možno využít materiálově -, PET lahve a polyetylénové obaly (duté plasty a fólie), dále nápojové kartony a
plechovky (zvlášť hliníkové a železné) – všechny tyto obaly pak čistě vytříděné skončí
jako nové výrobky. Z PETek se vyrábějí zejména silonová vlákna, z tvrdých plastů lisované desky či dlaždice, z fólií nové fólie. Z nápojových kartonů se získá kvalitní papírové
vlákno pro recyklovaný papír, kovy jdou do hutí. Zbytek plastů se přidává k dalším spalitelným odpadům a OZO z nich vyrábí palivo pro cementárny – méně kvalitní plasty jsou
tedy využity energeticky.
K odkládání tříděného papírového odpadu slouží modré kontejnery.
Dalším způsobem, jak se vytříděného papíru může občan zbavit, je
odvézt ho do výkupny papíru a stržit za něj nějakou tu korunu. Může
si tedy vybrat, který ze dvou systémů sběru papíru mu více vyhovuje a
aby do modrých kontejnerů nebo do výkupen papíru odkládal takový
papírový odpad, který je dále zpracovatelný. Tedy noviny, časopisy,
letáky a brožury, papírové krabice všeho druhu (samozřejmě rozložené, aby v kontejneru
nezabíraly zbytečně místo), kancelářský papír… Výčet vhodných předmětů z papíru by
mohl pokračovat donekonečna. Nepatří sem ale žádný z výše uvedených papírových
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odpadů, pokud je mokrý, umaštěný či jinak znečištěný. Na dotřiďovací linku se samozřejmě dostane i tříděný papír z modrých kontejnerů i výkupen. Tam je dále rozdělen podle
jednotlivých druhů papíru a předán ke zpracování do papíren.
K vyhazování skla slouží zelené kontejnery – zvony. OZO sbírá dohromady sklo bílé i barevné, protože o dotřídění podle požadavků
zpracovatelů se postará na své dotřiďovací lince. Do kontejnerů patří
lahve, sklenice pokud možno bez víček (etikety nevadí) a také střepy
tabulového skla. Rozhodně sem nepatří porcelán, keramika, zrcadla
nebo sklo s příměsemi (automobilové, drátěné…). Sklo je výborný
materiál pro opakované zpracování na nové skleněné obaly, při němž
se nijak nemění jeho vlastnosti.
Zjednodušeně by se dalo říci, že to, co se nehodí do barevných kontejnerů na tříděný
odpad, můžeme vyhodit do těch obyčejných, které stojí před každým domem. Neplatí to
ale beze zbytku. Co určitě do běžných popelnic nepatří, jsou veškeré odpady nebezpečné, tedy ty, které obsahují látky ohrožující životní prostředí. S těmi se totiž musí zacházet
s největší opatrností a likvidovat je ve speciálních zařízeních, která si se škodlivinami
umějí poradit. Do běžných popelnic kromě odpadů nebezpečných nepatří ani odpad objemný (logicky – nevejde se tam) ani staré elektrospotřebiče. A zbytky stavebních odpadů či rostlinného materiálu ze zahrad taky ne. Ve větších městech je sbírají sběrné dvory, menší obce mají pro jejich sběr obvykle sjednán mobilní svoz. Pro sběr elektrospotřebičů už dnes existuje hustá síť míst zpětného odběru.
Odpad z obyčejných popelnic, tedy směsný komunální neboli zbytkový odpad, se nejčastěji likviduje na skládkách, zvláště tam, kde není v dosahu zařízení pro energetické
využívání odpadu – lidově řečeno spalovna. Spoustu energie, která se ve směsném odpadu ukrývá, tím pádem zatím nevyužíváme. Proto je dobré se před vyhozením jakéhokoli odpadu do běžné popelnice zamyslet, zda nepatří do některého z barevných kontejnerů nebo do sběren – jedině tak totiž zaručíme, že bude materiálově či energeticky využit.

TANEČNÍ SHOW – 12. 6. 2015
Již 7. ročník TANEČNÍ SHOW proběhl v pátek 12. 6. 2015 v 16:30 hodin v atriu
školy. Tentokrát nás čekala ROCKOVÁ PÁRTY. Všichni jsme očekávali skupinu KISS,
která zahajovala celou akci, v podání dětí z divadelního kroužku. Další vystupující byly
děti z mateřské školy, pohybové kroužky 1, 2 a 3, kroužek Irské tance, také nám přišly
zazpívat a zahrát na kytary děti z kroužku Hra na hudební nástroje. Jako hosté se nám
představil taneční soubor Lentilky z Mankovic, dále děvčata z Dětského domova Loreta
Fulnek, ale přišel za námi i skvělý zpěvák Martin Klein. Všem účinkujícím patří velká pochvala, za krásné vystoupení a skvělý zážitek.
Pro návštěvníky kroužek Malí kuchtíci připravil pohoštění v podobě koleček
z lískového těsta, všem moc chutnaly. Účinkující dostali upečený perník, který upekly
naše paní kuchařky. O výzdobu „párty“ se postaraly děti ze školní družiny, ale také žáci
z vyšších ročníků, tvořili jsme kytarové girlandy, rockové nápisy a plakáty…
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Velké poděkování patří sponzorům této akce: SRPŠ při ZŠ a MŠ Suchdol
n.O., ANBREMETALL s.r.o. – p. Richter, Optys Nový Jičín, AIR FINAL s.r.o. –
manželé Konopáskovi, Městys Suchdol nad Odrou, Manželé Kleinovi, pan
Bedřich Kabeláč a paní Markéta Pantálková. Díky těmto firmám a lidem si děti
odnášely po ukončení akce malé dárečky a sladkosti.
Taneční show probíhá již sedmým rokem, vždy na konci školního roku.
Tam mají možnost děti předvést, co se v kroužcích naučily. Velké poděkování
patří také jejich vedoucím, ale i provozním zaměstnancům školy, kteří se v tento
den zapojili a pomáhali.
Tymráková Ivana
Vedoucí školního klubu
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V. ročník Suchdolského Country festu.
Před pěti lety Marta, Markéta a Tereza přišly s nápadem dělat v Suchdole Country fest.
Děvčata měly zkušenosti z návštěv různých hudebních festivalů a tak jsme to zkusili,
oslovili kapely z okolí Suchdolu a první ročník Country festu byl na světě. Uskutečnil
se pod hrází Kletenské přehrady a protože se kapelám zalíbil, hlásily se hned na příští
ročník. Tím to tedy začalo.
Dnes už máme za sebou V. ročník. Po zkušenostech z minulých let, kdy v sobotu dopoledne bylo málo diváků, jsme festival prodloužili na dva dny a první sobotní hudební
blok začínal až ve 13 hodin. Pro Western klub to znamenalo čtyřdenní maratón, který
nastal ve čtvrtek stavbou velkého stanu a dovozem mobiliáře, umíte si jistě představit,
co všechno je třeba zajistit, aby taková akce klapla, je kolem toho práce nad hlavu. Štěstí že tým lidí, který se do příprav zapojil, byl skvělý a tak v pátek dopoledne po sestavení pódia pro účinkující se vše už jen doladilo a Country fest mohl začít podle plánu v 19
hodin.
Teď si to trochu zrekapitulujeme - na letošním Country festu účinkovalo 17 kapel a 4
písničkáři, přivítali jsme a pohostili 84 muzikantů. Asi se muzikantům u nás líbilo a jídlo jim mimořádně chutnalo :-) protože už má Lidka přihlášky na další ročník.
V pátečním folkovém bloku vystoupilo 5 účinkujících, vítězem diváci zvolili na našem
osvědčeném hřebíkovém losovacím zařízení kapelu BOUNTY z Brna.

Mnoho příznivců Suchdolského Country festu přijalo výzvu Western klubu strávit
„Country víkend pod širákem“ a tak po hudebním programu následoval pod velkým
stanem JAM SESSION do pozdních ranních hodin. Přiznejme, že toto byl i náš záměr,

15

aby zde zůstali lidé na oblíbené „jamování“ a v areálu byli diváci v dostatečném počtu
pro první sobotní polední blok.
Sobotní program byl sestaven ze 3 hudebních bloků. První - dopolední blok měli
k dispozici písničkáři, vítězem diváci zvolili písničkářku Silvii Šišku Gadulovou
z Ostravy, která je autorkou všech svých písní.

Po prvním bloku vystoupil mistr České republiky v ovládání jednoho i dvou bičů a mistr ČR v hodu sekerou Dušan ,,Mac Gyver" Dvořák v ukázce práce s honáckými biči.
V druhém - odpoledním bloku vystoupilo 7 kapel, mezi nimi i bratislavská kapela
PRESSBURGRASS, která měla velký úspěch, ale nakonec zvítězila kapela KELT
GRASS BAND z Břidličné. Její keltská hudba nás všechny rozproudila, asi je na tom
něco pravdy, že mnoho z nás má keltské předky.

Nesmíme zapomenout zmínit, že firma Hudební Svět z Ostravy pro muzikanty a všechny zájemce o kvalitní hudební nástroje připravila v areálu country festu prezentaci kytar
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Sigma Guitars. Každý si zde mohl tyto kvalitní hudební nástroje vyzkoušet a poklábosit
s odborníkem o jejich vlastnostech a možnosti nákupu.
Třetí - večerní hudební blok byl složen z 5ti kapel. Tradiční plaketu z dílny Tomáše Hanáka, graficky navrženou V. Morčinkem, získala opět po loňském vítězství kapela
SLATINSKÝ SCHRUMMEL ze Slatiny.

Večerní blok zpestřil svým divácky zajímavým vystoupením Jirka Vlče Martínek
z Opavy, jeho „Ohňová show“ podtržená sugestivní hudbou nás všechny dostala.
Festival se neobejde bez potřebné propagace a tady bychom chtěli poděkovat Country
rádiu, které uspořádalo mj. celorepublikovou soutěž o volňásky na festival - jedním
z vítězů se stal a festival osobně navštívil pracovník ruské ambasády v Praze. Velmi
nám pomohli naši sponzoři, především Městys Suchdol nad Odrou, Agosumak a.s.,
PAMET, spol. s r.o., REGEtiskárna, Dentalprax, MUDr. Z. Přecechtěl, Country zpravodaj Třinec, Portál Severní morava a Portál Kudy z nudy. Děkujeme.
Velké poděkování a uznání si zaslouží všichni, kdo se podíleli na přípravě a realizaci V.
suchdolského Country festu. I přes nepříznivé podmínky – myslím tím neskutečné horko, se sešla výborná, sehraná parta lidí. Poděkování patří kynologické organizaci za
pronájem areálu a klubovny a jmenovitě i správci areálu panu Jurniklovi za jeho velkou
vstřícnost a pomoc.
Návštěvnost festivalu byla slušná, máme již opět mnoho kladných ohlasů na
www.westernklub.cz a www.suchdolskycountryfest.cz.
Pokud máte zájem, podívat se a prožít znovu ve zkratce atmosféru Country festu, podívejte se na http://westernklub.rajce.idnes.cz/, kde jsou fotky a na Facebooku ve Westernklubu se můžete podívat na video.
Kdo přišel, děkujeme mu za účast a podporu našeho snažení a těšíme se, že se znovu
uvidíme minimálně na příštím VI. ročníku suchdolského Country festu. Zveme vás i na
naši další prázdninovou akci, kterou je V. ročník westernových závodů s dostihem, koná
se 15.8.2015 v areálu Sokolák od 12 hodin.
Těšíme se na vás.
Za Western klub Lidka a Jarek
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Jak se jede v roce 2015 Pony Express.
Start: 15.8.2015 HOLANDSKO
Projíždí: NĚMECKEM A ČESKEM
Cíl: 23.8.2015 SLOVENSKO, POLSKO
Délka Evropského Pony Expressu je cca 3066 km a je rozdělena na 148 předávekúseků po cca 20 km. Na jízdě 31. ročníku EPEA se bude podílet cca 296 jezdců.
Nonstop jízda trvá cca 304 hodin.

Délka úseků je přibližně stejná (cca 20 km), stanovený čas odjetí úseku je cca 1:45 hodin.
S nejlepším časem jezdce bych se nezaobírala, protože nemají všichni stejné podmínky,
někdo jede v noci delší trasu a prší a někdo jede v poledne po posekaném poli - nelze to
srovnávat.

HOLANDSKO - N
připojení v roce 2009
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TRASA:
Rüttenbrock (hraniceD/N – Ommen – Hardenberg - Coevorden – Weijerswold - Klazienaveen Zwolle
Délka holandské části Pony Expressu je cca 180 km a je rozdělena na 5 předávek.
Nonstop jízda trvá cca 11 hodin.

NĚMECKO
Připojení v roce 1989
TRASA:
Hřensko, nyní Dolní Poustevna - Berlín - Ellenstedt - Haren - na hraniční přechod s Holandskem
Délka německé časti Pony Expressu je cca 1000 km a je rozdělena na 44 předávek
po cca 20 km. Nonstop jízda trvá cca 100 hodin
V roce 1988 proběhla v Míšni ustavující schůzka německých jezdců, kde došlo k dohodě napojení na ČsPE třemi úseky z Drážďan. Postupně byla trasa prodlužována.
V současnosti se táhne od česko-německých hranic na severozápad napříč Německem
přes Berlín, přes městečko Ellenstedt, ležící nedaleko Brém do města Harenn až na německo-holandský přechod.

ČESKO
Vznik Pony Expressu v roce 1985.
Česko je zakladatelem Pony Expressu v Evropě.
TRASA:
- Hřensko, nyní Dolní Poustevna - Stříbrná Lhota - Jihlava - Suchdol nad Odrou - Bumbálka
- Stříbrná Lhota - Studánky
- Suchdol nad Odrou - Kateřinky
Délka české části Pony Expressu je cca 946 km, má 6 větví a je rozdělena na 50
předávek po cca 20 km. Celkem se na jízdě 30. ročníku Pony Expressu podílí 100
jezdců.
Nonstop jízda trvá cca 85 hodin.
Historickou částí trasy z roku 1985 je:

-

Česká větev (nyní česká východní ) Stříbrná Lhota – Jihlava
Moravská větev (nyní moravská západní) Jihlava - Suchdol nad Odrou.

V roce 1987 vzniká jižní větev Stříbrná Lhota - Vyšší Brod,
v roce 1988 vzniká západní větev Stříbrná Lhota - Hřensko, na kterou se v roce 1989
napojilo Německo.
Pro připojení Rakouska byl určen hraniční přechod Studánky, což znamenalo úpravu
české jižní větve.
Po připojení Slovenska byla prodloužena moravská větev ze Suchdolu nad Odrou na
hraniční přechod se Slovenskem - Bumbálku.
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Pro připojení Polska byla vytvořena odbočka ze Suchdolu nad Odrou na hraniční přechod s Polskem Kateřinky.
Tato situace vyvolala organizační změnu. Všechny větve byly doplněny přívlastkem
česká nebo moravská a od roku 2002 byla původní moravská větev rozdělena na moravskou západní větev, prodloužení na slovenské hranice na moravskou východní větev a
odbočení na polské hranice na moravskou severní větev.
Studánky je i místo poštovního úřadu pro předávku pošty od Mašerů - Mašer post
Pošta je ze Šumavy přivezená Mašerským spřežením (psím spřežením) Postmaster XPC
přijme poštu, přidá ji jezdcům do mochilly a ti pokračují dále po své trase

RAKOUSKO
Připojení v roce 1998
Trasa: Studánky - Hagenberg
Délka: cca 170 km
Po neúspěšném pokusu o připojení v roce 1992 nastala v těchto snahách 6 roční prodleva. Až v roce 1998 bylo dojednáno připojení jednoho úseku Studánky- Reichenthal.
Jednalo se o tzv. nultý ročník, což znamenalo,že jezdec české jižní větve zajišťoval přepravu pošty do Reichenhalu a byl doprovázen rakouským jezdcem. Po tomto úspěšném
pokusu byla jízda už plně předána do rukou rakouským organizátorům a trasa byla prodloužena do St. Oswaldu a plánovaně do Hagenbergu.
Od roku 2002 se jízdy EXP pro organizační potíže neúčastní.

SLOVENSKO
Připojení v roce 1999
TRASA:
1) Bumbálka / Makov - Žilina - Hrabušice - Košice - Seňa /Milhošť ( slovenskomaďarský přechod )
2) Žilina - Bratislava
Délka slovenské části Pony Expressu je cca 580 km, má 6 větví a je rozdělena na 29
předávek po cca 20 km. Nonstop jízda trvá cca 60 hodin.
V roce 1998 přijeli zástupci do ČR, tzv. na výzvědné jednání se sheriffem Pony Expressu a bylo jim nabídnuto připojení k ČsPE, čímž by byla naplněna původní myšlenka
ČsPE. Podmínkou bylo ustanovit pro rok 1999 k hranicím alespoň úsek ze Žiliny.
Vznikla atypická situace při tvorbě trasy a proluku mezi Važcem a Žilinou vykryl Mail
Car Pony Expressu.
V dalších ročnících byla proluka zkrácena na úsek Žilina - Ružomberok. Organizátoři
každoročně proluku zkracují, což se jim i daří.
V roce 2007 podle plánu se dostali na Maďarské hranice Seňa/Milhošť.
V roce 2010 je napojena jižní trasa Žilina - Bratislava.
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POLSKO
připojení v roce 2001
TRASA:
Pilszcz - Przysiecz – Zawada - Poznaň
Délka polské části Pony Expressu je cca 440 km a je rozdělena na 20 předávek.
Nonstop jízda trvá cca 48 hodin.
Polští jezdci projevili zájem o připojení k Evropskému PE. Byla pověřena osoba z
ČsPE, aby organizačně vypomohla při realizaci polské větve.
Polští organizátoři plánují prodlužovat trasu až k Baltu.
19.8.2007 byla trasa prodloužena do Poznaně

V Suchdole nad Odrou je plánovaná předávka
koňské pošty Pony Expressu
22.8.2015 mezi 01:00 – 03:00 hod. před restaurací Sport.

Post Office s prodejem pohledů bude otevřená před
restaurací Sport 21.8.2015 od 19:00 hod. do 24:00 hod.
Čekání na příjezd jezdců Pony Expressu Vám zpříjemní posezení při kytarách.
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BOWLINGOVÁ LIGA BARTON CITY 2015 – 2016
Tým má na soupisce 3 až 6 hráčů. V hrací den hrají vždy dva týmy na dvou
drahách. První z týmu A proti prvnímu z týmu B, druhý z A proti druhému z B,
třetí z A, proti třetímu z B. Po hře na první dráze má každý hráč právo se nechat nahradit spoluhráčem ze svého týmu, který je na soupisce a nehrál v tomto
zápase na jiné dráze, tzn. v hrací den tedy mohou zápas proti druhému týmu
odehrát tři hráči, ale může se zahrát až všech šest hráčů.
Po odehraném zápase se porovnává součet dosažených bodů na obou drahách týmu A na pozici 1, se součtem dosažených bodů na obou drahách týmu B na pozici 1 (atd, A2 se porovnává s B2, A3 s B3). Kdo má větší součet,
má vždy pro svůj tým 2 body. V případě remízy má každé družstvo po 1 bodu.
Další 2 body získává tým, který má vyšší celkový součet. Každý tým může tedy
získat za jeden zápas až 8 bodů do celkového hodnocení. Dle všech vzájemných zápasů a v nich dosažených výsledků vznikne pořadí týmů v tabulce.
Startovné za tým je 600,- Kč. Domácí tým dává soupisku jako první. Na začátku soutěže se udělá rozlosování pro základní část soutěže.
Celý ročník ligy 2015 – 2016 bude završen jarní soutěží Play – off (první
v tabulce proti poslednímu, atd.), která následuje po základní části soutěže,
v níž se mužstva utkávají systémem vzájemných zápasů principem každý
s každým. Ligy se hraje od podzimu 20145 do jara 2016, hrací dny jsou úterý
a čtvrtek od 17.00 do 20.00 hodin. V jeden den jeden tým hraje proti druhému
asi jednu hodinu hry v kuse (tj. asi jednou na 14 dní 1 hodina hry).

Přihlášky týmů na baru bowlingu anebo na tel. čísle:
608 620 407 do 10. září 2015.
Vítězný tým dostává vždy za vyhraný zápas pozornost podniku.

S pozdravem „HODU ZDAR“

Mojmír Bartoň
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Fotbalová sezóna 2014/2015
Zdravíme všechny příznivce suchdolského fotbalu. Chtěli bychom Vás touto
cestou informovat o dění v našem fotbalovém klubu.
Nedávno nám skončila sezóna 2014/2015 a ta další je již za dveřmi. Tato sezóna byla pro suchdolský fotbal ne příliš lichotivá.
I.B třída sk. D muži
Tuto sezónu vedl tým mužů jako hrající trenér pan Luděk Hanzlík, jako vedoucí mužstva byl nápomocen Michal Žlebek. Úkolem pro tuto bylo udržet mužstvo
v I. B třídě a pokusit se zapojit do hry také mladé hráče. Po podzimu jsme figurovali
na 13. místě a bylo nutno hodně zabojovat, abychom nesestoupili. Toto se nakonec
nepovedlo a skončili na poslední 14. příčce, která znamenala pád do okresního přeboru.
Důvodů sestupu je celá řada, z nichž nejdůležitější byli zejména taktická nevyspělost a mnohdy také nedisciplinovanost především mladších hráčů. Samozřejmě
chyběl také kousek pověstného štěstí, ale na toto se nelze spoléhat.
Plán pro příští sezónu je jasný – pokusit se postoupit zpět do I. B třídy. Trenérem mužstva zůstal Luděk Hanzlík, ale již pouze jako trenér, nikoliv hráč. Vedoucím
mužstva by se nově stal pan Jiří Jurnykl.
Do nové sezóny bychom chtěli více zapojovat mladé odchovance z dorostu,
jelikož Suchdol byl tímto vždy proslulý, že stavěl především na svých odchovancích,
což ve většině týmů již nebývá zvykem. Mladí hráči si však musejí uvědomit, že
nejdříve je třeba nabrat trochu zkušeností, dobře poznat starší hráče z týmu a něčemu se od nich také přiučit. Místní fanoušci se vždy raději přijdou podívat na místní
odchovance, než na nějaké cizí hráče…..tohle byste si Vy mladí měli uvědomit!!!
Chtěli bychom poděkovat všem lidem, co se při fotbalových zápasech nějak
angažovali (výběr vstupného, pořadatele utkání, atd.) a samozřejmě všem příznivcům, kteří nám drželi palce a věřili až do konce.
Za celý fotbalový oddíl bychom chtěli poděkovat všem, co se kolem fotbalu
pohybovali od přípravky až po muže, sponzorům, pořadatelům, vedení městyse, výboru TJ Lokomotiva, výboru oddílu kopané, hospodáři, atd. Věříme, že si opět spousta lidí najde cestu na hřiště, aby podpořili naše fotbalisty (ať už ty nejmladší nebo ty
nejstarší) při jejich snažení. Doufejme, že většina budou opět místní odchovanci.
Výsledky Jaro 2015:
Jakubčovice
- Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
- Kozlovice
Jistebník
- Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
- Kateřince
Jeseník n. O.
- Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
- Vlčovice – Mniší
Suchdol n. O.
- Spálov
Kopřivnice
- Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
- Starý Jičín
Bordovice
- Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
- Tichá
Suchdol n. O.
- FC Libhošť
Odry
- Suchdol n. O.

4:2 (1:1) B: Rek Jakub, Randýšek
0:4 (0:2)
0:3 (0:1) B: Rek Jakub 2, Málek
0:1 (0:0)
1:1 (0:0) B: Zuzaňák
3:2 (0:1) B: Zuzaňák, Richtár, Hanzlík
1:0 (1:0) B: Málek
3:0 (3:0)
1:0 (1:0) B: Zuzaňák
2:2 (0:0) B: Voda, Rek Jakub
2:2 (1:1) B: Rek Jakub, Zuzaňák
1:2 (0:0) B: Meihack
3:3 (3:1) B: Rek Jakub, Zuzaňák, Málek
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Konečná tabulka 2014/15
1. Jakubčovice
26
2. Libhošť
26
3. Starý Jičín
26
4. Spálov
26
5. Kopřivnice
26
6. Vlčovice - Mniší
26
7. Jeseník n. Odrou
26
8. Odry
26
9. Kozlovice
26
10. Jistebník
26
11. Bordovice
26
12. Tichá
26
13. Kateřinice
26
14. Suchdol n. O.
26

19
18
14
10
10
8
10
9
9
9
9
8
9
7

4
1
2
5
5
10
4
6
6
4
4
6
3
6

3
7
10
11
11
8
12
11
11
13
13
12
14
13

62:33
59:36
52:35
51:48
38:43
53:44
50:49
36:39
41:45
35:40
47:64
34:40
33:54
35:56

61 POSTUP
55
44
35
35
34
34
33
33
31
31
30
30
27 SESTUP

DOROST - Okresní přebor
Výsledky Jaro 2015 :
Jistebník n. O. - Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
- Kateřince
Jeseník n. O.
- Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
- Veřovice
Suchdol n. O.
- Lichnov
Starý Jičín
- Suchdol n. O.
Libhošť
- Suchdol n. O.
Troj. Bystré
- Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
- Vlčovice – Mniší
Suchdol n. O.

- Bartošovice

Konečná tabulka 2014/15
1. Veřovice
20 16
2. Libhošť
20 14
3. Starý Jičín
19 13
4. Jeseník n.O.
20 11
5. Jistebník n.O.
20 11
6. Suchdol n.O.
20 11
7. Kateřinice
20 6
8. Bartošovice
19 5
9. Lichnov
20 5
10 Vlčovice-Mniší
20 4
11 Troj.-Bystré
20 3

3
2
0
1
0
0
1
2
1
0
0

6:0 (3:0)
0:1 (0:0)
1:3 (1:1) B: Meihack, Hopp, Šrom David
0:5 (0.3)
3:0 kontumačně (hosté nepřijeli)
10:0 (3:0)
2:1 (1:0) B: Meihack
2:1 (0:1) B: Muck
5:0 (2:0) B: Vandlík P. 2, Nezmeškal, D. David
Foret, Svoboda Dominik
4:3 (3:1) B: Meihack 2, Muck, Foret Daniel

0
1
0
2
3
0
1
0
0
2
1

1
3
6
6
6
9
12
12
14
14
16

95:14
78:30
79:38
62:38
72:32
50:47
36:78
46:91
43:97
41:70
38:105
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54
47
39
37
36
33
21
19
17
14
10

ŽÁCI – Okresní přebor sk. B (Jaro)
Po podzimní části jsme obsadili ve skupině B páté místo a nedostali jsme se tak do bojů
o okresního přeborníka. Vše si však kluci vynahradili na jaře, kdy v nově rozlosované
soutěži ve skupinu B nenašli přemožitele a skončili na skvělém 1. místě.
Pod vedením Marcela Szaba a Miroslava Jurošky jsme ve všech utkáních dominovali a až na Bartošovice jsme se soupeři neměli problémy. Jediné utkání jsme prohráli smolně 1:2 v Linhošťi, kdy hráči nevyužili mnoha brankových příležitostí a utkání si
tak prohráli sami. Je však stále mnoho věcí, ve kterých se musíme zlepšit. Jsem velice
rád a potěšilo mne, že se do týmu zapracovali mladí fotbalisté z benjamínků. V celé sezóně pro nás byli přínosem a pomocí, jelikož se stále potýkáme s nedostatkem hráčů.
Rád bych poděkoval všem hráčům za předvedené výkony a pěti z nich (Robin
Kouřil, Martin Šrom, Matěj Najzar, David Mádr, Vojtěch Šíma) přeji mnoho úspěchů
v dorostenecké kategorii, Na závěr děkuji všem rodičům, funkcionářům oddílu i TJ, zástupcům městyse a vůbec všem lidem za pomoc a podporu.
S pozdravem Marcel Szabó
Výsledky Jaro 2015.
Mořkov
- Suchdol n. O.
FC Libhošť
- Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
- FC Libhošť
Suchdol n. O.
- Studěnka
Studénka

- Suchdol n. O.

Suchdol n. O.
Bartošovice
Suchdol n. O.

- Mořkov
- Suchdol n. O.
- Bartošovice

Tabulka jaro 2015
1. Suchdol n. O.
2. Bartošovice
3. Libhošť
4. Studénka
5. Mořkov

8
8
8
8
8

6
4
4
2
0

1
2
2
2
1

1:4 (0:2) B: Muck 2, Mitáš, Foret Daniel
2:1 (2:0) B: Kowalík O.
4:0 (2:0) B: Šíma 2, Foret Daniel, Bílek
7:0 (4:0) B: Mitáš 2, Kowalík O. 2, Marčišovský,
Foret Daniel, Krištof.
2:7 (1:2) B: Kowalík O. 3, Muck 2, Mitáš,
Marčišovský
3:0 (2:0) B: Muck 2, Juroška Marek
1:1 (1:1) B: Mitáš
3:0 kontumačně (hosté nepřijeli)

1
2
2
4
7

30:6 19
28:12 14
20:16 14
15:34 8
3:28
1
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BENJAMÍNCI (Starší přípravka) - Okresní soutěž sk. B
Vážení přátelé mládežnické kopané. Jak v minulých letech, tak i na podzim
2014 jsme se s našimi nejmladšími fotbalisty přihlásili do okresní soutěže pořádané
okresním fotbalovým svazem v Novém Jičíně.
Pod vedením trenérů Marka Nezmeškala, Zoltána Szaba a trenéra brankářů Jaroslava Klučky jsme se zdviženou hlavou odehráli všechny zápasy soutěže. Jestli se
nám dařilo či ne, posuďte sami. Tabulky, výsledky, statistiky je věc jedna, ale vidět radost v očích našich „benjamínků“ z každého vstřeleného gólu, byť ne ve vítězném utkání, je věc druhá.
Rád bych poděkoval všem hráčům, rodičům a vůbec všem, kteří mládežnickému fotbalu fandí a hlavně jej podporují.
S pozdravem „Sportu zdar!“ a zvláště mládežnické kopané. Nezmeškal Marek.
Výsledky Jaro 2015:
Pustějov
- Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
- Jakubčovice
Olbramice
- Suchdol n. O.
Suchdol n. O.

- FC Libhošť

FC Libhošť

- Suchdol n. O.

Suchdol n. O.
Jesenik n. O.
Suchdol n. O.
Jakubčovice
Suchdol n. O.

- Příbor
- Suchdol n. O.
- Pustějov
- Suchdol n. O.
- Olbramice

4:2 B: Kowalík Š. 2j
6:3 B: Kowalík Š. 3, Nerad, Juroška M., Rusek D.
2:8 B: Batelková 2, Nerad 2, Rusek D. 2, Kowalik Š,
Marčišovský M.
7:5 B:Tvarůžek M. 3, Kowalik Š. 2, Nezmeškal V.,
Juroška M.
7:6 B: Kowalík Š. 2, Nerad, Nezmeškal, Halašta,
Grulich
0:9
11:3 B: Nerad 2, Kowalík Š.
2:1 B: Slováček Jan, Ekkert Vojtěch.
6.8 B: Kowalík Š. 5, Nerad, Juroška M., Tvarůžek M.
4:4 B: Kowalík Š. 2, Juroška M., Mc Munn Filip

27

Střelci branek:
Kowalik Štěpán 26x, Tvarůžek Martin 8x, Nerad Matěj 7x, Juroška Marek 6x, Batelková
Sofie 5x, Nezmeškal Vojtěch 4x, Rusek David 3x, Halašta Erik 2x, Ekkert Vojtěch,
Grulich Adam, Kurfürst Denis, Marčišovský Matěj, Mc Munn Filip, Slováček Jan, Zajonc
Tomáš
Konečná tabulka 2014/15
1. Příbor
18 16
2. Jeseník n. O.
18 15
3. Pustějov
18 9
4. Libhošť
18 8
5. Suchdol n. O.
18 6
6. Jakubčovice
18 4
7. Olbramice
18 0

0 2
1 2
0 9
2 8
2 10
2 12
3 15

152:14
122:38
68:77
78:82
68:96
66:110
25:162
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48
46
27
26
20
14
3

USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 24.6.2015 v 18.00 hod. v DKT
6. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) Zprávu o činnosti rady městyse mezi 5. a 6. zasedáním zastupitelstva městyse
c) Zprávu finančního výboru ze dne 17.6.2015
d) Výsledky hospodaření za 1-5/2015
e) způsob stanovení kupní ceny při prodeji bytového domu č.p. 498 nájemníkům v závislosti na
podlahové výměře bytu a se zohledněním investic u nově rekonstruovaných bytů v době prodeje
6. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Jiřího Bělunka
Radomíru Ješkovou

a

Ing.

Tomáše

Dohnala

a

zapisovatelkou

6. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 6. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne 24.6.2015
v 18.00 hodin v DKT
b) Rozpočtové opatření č. Z5 takto:
Příjmy
+ 1.989,44 tis. Kč
tj. 48.337,29 tis. Kč
Financování
+
207,14 tis. Kč
tj. 2.792,59 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
+ 2.196,58 tis. Kč
tj. 51.129,88 tis. Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

94,81 tis. Kč
+ 2.291,39 tis. Kč
+ 2.196,58 tis. Kč

tj. 38.487,49 tis. Kč
tj. 12.642,39 tis. Kč
tj. 51.129,88 tis. Kč

v členění dle příloh:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 31.5.2015
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 31.5.2015
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 31.5.2015
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č. R1,R3,R4
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ podle tříd rozpočtové skladby
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-5
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ po RO rady a zastupitelstva č. 1-5
c) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z5 dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích:

navýšení neinvestičního příspěvku na činnost Základní školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou, příspěvkové organizace, IČ 75027712 v částce 1.200.000,- Kč, a
to jako závazný ukazatel; prostředky budou využity na akci „Opravy sociálních zařízení základní školy“
d) Celoroční hospodaření městyse za rok 2014 bez výhrad v rozsahu předloženého materiálu „Závěrečný účet“
e) Účetní závěrku městyse za rok 2014
f)

Pravidla pro prodej pozemků za účelem stavby s účinností od 1.7.2015
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g) prodej části parc.č. 2/1 – ostatní plocha o výměře cca 44 m 2 v k.ú. Kletné do vlastnictví (anonymizováno), za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení. Přesná výměra bude upřesněna po zaměření
geodetem
h) prodej parc.č. 261/1 – trvalý travní porost o výměře 153 m 2 v k.ú. Kletné do vlastnictví (anonymizováno), za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení
i)

prodej části parc.č. 176/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kletné do
vlastnictví (anonymizováno), za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení za účelem výstavby garáže.
Ve smlouvě podmínit stavbu garáže. Smlouva bude uzavřena v souladu s obecnými podmínkami prodeje Pravidel pro prodej pozemků za účelem stavby, schválených dne 24.6.2015 usnesením č. 6.3.f), smluvní pokuta 50 tis. Kč

j)

směnu části parc.č. 174/1 – trvalý travní porost o výměře 7 m2 z majetku manželů Králových do
majetku městyse a parc.č. 174/2 – ostatní plocha o výměře 8 m 2 z majetku městyse do majetku
(anonymizováno) v k.ú. Kletné. Městys uhradí náklady na vypracování smlouvy, manželé Královi uhradí vklad do katastru nemovitostí

k) bezúplatný převod části parc. č. 505/2 – vodní plocha o výměře 1.549 m2 a části parc. č. 505/7
– vodní plocha o výměře 5.779 m2 - v k.ú. Kletné do vlastnictví Povodí Odry, s.p. Ostrava
l)

prodej parc. č. 1916/63 orná půda o výměře 1316 m 2 v k. ú. Suchdol nad Odrou
do vlastnictví (anonymizováno), za cenu 72,- Kč/m2 bez DPH + náklady řízení. Podmínkou prodeje (zápisu změny vlastníka do KN) je kromě úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na vybudování inženýrských sítí ve výši 300.000,- Kč. Jedná se o pozemek určený výhradně pro stavbu rodinného domu v lokalitě Záhumení. Smlouva bude uzavřena v souladu
s obecnými podmínkami prodeje Pravidel pro prodej pozemků za účelem stavby, schválených
dne 24.6.2015 usnesením č. 6.3.f). Smluvní pokuta ve výši 100 tis. Kč, vratka části příspěvku na
vybudování inženýrských sítí ve výši 60 tis. Kč v případě dokončení stavby do 3 let od vydání
stavebního povolení

m) prodej parc. č. 1916/64 orná půda o výměře 958 m2 v k. ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví
(anonymizováno), za cenu 72,- Kč/m2 bez DPH + náklady řízení. Podmínkou prodeje (zápisu
změny vlastníka do KN) je kromě úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na vybudování inženýrských sítí ve výši 300.000,- Kč. Jedná se o pozemek určený výhradně pro stavbu
rodinného domu v lokalitě Záhumení. Smlouva bude uzavřena v souladu s obecnými podmínkami prodeje Pravidel pro prodej pozemků za účelem stavby, schválených dne 24.6.2015 usnesením č. 6.3.f). Smluvní pokuta ve výši 100 tis. Kč, vratka části příspěvku na vybudování inženýrských sítí ve výši 60 tis. Kč v případě dokončení stavby do 3 let od vydání stavebního povolení
n) prodej parc. č. 1916/65 orná půda o výměře 942 m2 v k. ú. Suchdol nad Odrou do vlastnictví
(anonymizováno), za cenu 72,- Kč/m2 bez DPH + náklady řízení. Podmínkou prodeje (zápisu
změny vlastníka do KN) je kromě úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na vybudování inženýrských sítí ve výši 300.000,- Kč. Jedná se o pozemek určený výhradně pro stavbu
rodinného domu v lokalitě Záhumení. Smlouva bude uzavřena v souladu s obecnými podmínkami prodeje Pravidel pro prodej pozemků za účelem stavby, schválených dne 24.6.2015 usnesením č. 6.3.f). Smluvní pokuta ve výši 100 tis. Kč, vratka části příspěvku na vybudování inženýrských sítí ve výši 60 tis. Kč v případě dokončení stavby do 3 let od vydání stavebního povolení
o) prodej parc. č. 1916/66 orná půda o výměře 1.508 m 2 v k. ú. Suchdol nad Odrou
do vlastnictví (anonymizováno), za cenu 72,- Kč/m2 bez DPH + náklady řízení. Podmínkou prodeje (zápisu změny vlastníka do KN) je kromě úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na vybudování inženýrských sítí ve výši 300.000,- Kč. Jedná se o pozemek určený výhradně pro stavbu rodinného domu v lokalitě Záhumení. Smlouva bude uzavřena v souladu
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s obecnými podmínkami prodeje Pravidel pro prodej pozemků za účelem stavby, schválených
dne 24.6.2015 usnesením č. 6.3.f). Smluvní pokuta ve výši 100 tis. Kč, vratka části příspěvku na
vybudování inženýrských sítí ve výši 60 tis. Kč v případě dokončení stavby do 3 let od vydání
stavebního povolení
p) prodej parc. č. 1916/67 orná půda o výměře 1532 m2 v k. ú. Suchdol nad Odrou
do vlastnictví (anonymizováno), za cenu 72,- Kč/m2 bez DPH + náklady řízení. Podmínkou prodeje (zápisu změny vlastníka do KN) je kromě úhrady kupní ceny také úhrada zálohy na příspěvek na vybudování inženýrských sítí ve výši 300.000,- Kč. Jedná se o pozemek určený výhradně pro stavbu rodinného domu v lokalitě Záhumení. Smlouva bude uzavřena v souladu
s obecnými podmínkami prodeje Pravidel pro prodej pozemků za účelem stavby, schválených
dne 24.6.2015 usnesením č. 6.3.f). Smluvní pokuta ve výši 100 tis. Kč, vratka části příspěvku na
vybudování inženýrských sítí ve výši 60 tis. Kč v případě dokončení stavby do 3 let od vydání
stavebního povolení
q) v souladu s ustanovením bodu 3.1.5. Vnitřní směrnice č. 9/2008 poskytnutí bezúročné půjčky ze
sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč na bytové účely zaměstnankyni (anonymizováno).
6.4. Zastupitelstvo městyse o d k l á d á

a)

rozhodnutí o prodeji parc.č. 1664/1 – zahrada o výměře 1663 m 2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do
vlastnictví (anonymizováno) s tím, že prodej lze schválit pouze v návaznosti na prodej parc.č.
1671 do vlastnictví majitelů některé ze sousedních parcel, protože prodejem parc. č. 1664/1 bude znemožněn přístup k parcele1671

6.5. Zastupitelstvo městyse p ř i j í m á

a)

Petici „za zrušení záměru vybudovat příjezdovou komunikaci přes nádvoří hasičské zbrojnice
v Suchdole nad Odrou“

6.6. Zastupitelstvo městyse u k l á d á

a)

v souvislosti s peticí, přijatou dne 24. 6. 2015 usnesením č. 6.5 a), zajistit k výhradám jako podklady pro zastupitele stanoviska orgánů, jichž se odborně záležitost týká, a připravit pro jednání
ZM formulaci odpovědi petičnímu výboru.

Z: starosta

T: příští řádné zasedání ZM

Jiří Bartoň
člen rady městyse

Ing. Richard Ehler
starosta městyse
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HELP PŮJČKA
PŮJČKA PRO KAŽDÉHO
OSVČ, ZAMĚSTNANCI, ID, SD, MD

5 000 – 50 000 Kč
PŘÍKLAD:

10 000 Kč ZA 295 TÝDNĚ
Tel: 739 212 356
Helpfinpujcka@seznam.cz

PRODEJ BYTU 2 + 1
Prodám družstevní byt v Suchdole nad Odrou 2 + 1. Byt se nachází ve druhém podlaží. Dům je po celkové revitalizaci. V bytě se nacházejí dva neprůchozí pokoje,
plastová okna. Byt je v původním stavu, ihned k nastěhování. Cena 530 tis. Kč.
Při rychlém jednání možná sleva.
Kontaktní telefon: 735 525 231
email: komenskeho.byt@seznam.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

Marie Parmová

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

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny 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

Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být přítomni z důvodu plnění pracovních úkolů mimo budovu.
Suchdolský zpravodaj, měsíčník
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
Redakční rada: Ing. R. Ehler, I. Hrabovská, R. Ješková
č. 7/2015 vydáno 24. července 2015 nákladem 1050 výtisků
Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15 08. 2015
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