Suchdolská jednotka požární ochrany byla
koncem letošního srpna vybavena vozidlem Mercedes Atego (snímek nahoře),
rok výroby 2009. Toto vozidlo nahradí dosavadní liazku, pořízenou v prosinci 2008,
s ročníkem výroby 1990 (na snímku vpravo i s předchůdcem „Matesem“). Liazka
bude postoupena dále a bude sloužit dobrovolným hasičům ve Spálově.
Přejme novému vozidlu, aby spolehlivě
pracovalo, ale zároveň aby jeho výjezdů
bylo potřeba co nejméně.

Kalendárium městyse
18.08. V Opavě došlo k fyzickému převzetí nového vozidla pro suchdolské hasiče, jedná se o cisternu na podvozku Mercedes Atego, které sloužilo předtím pět let u
profesionálních hasičů.
19.08. Jednání se zástupcem Povodí Odry s.p., předmětem jednání byl prodej pozemků okolo bývalé prodejny Jednoty za nádražím v návaznosti na změnu vlastníka
budovy prodejny, kterým se stalo právě Povodí Odry.
19.08. Konalo se mimořádné zasedání zastupitelstva městyse, svolané za účelem zřízení služebností pro vodovodní řad v majetku městyse na cizích pozemcích, dále bylo projednáno rozpočtové opatření.
19.08. Po ukončení zasedání zastupitelstva následovala pracovní porada členů zastupitelstva k aktuálním otázkám chodu městyse.
19.08. Konala se také schůze rady městyse.
20.08. V Hl. Životicích se konalo jednání představitelů obcí a měst – 2. kulatý stůl
v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.
Jedná se o společný projekt MAS ČR (včetně MAS Regionu Poodří) a Sdružením místních samospráv ČR.
21.08. Konal se kontrolní den na rekonstrukci sociálních zařízení v budově základní
školy.
21.08. Kontrolní den na stavbě objektu tech. služeb.
21.08. V nočních hodinách proběhly ve sportovním areálu městyse předávky pošty
v rámci letošní jízdy Pony Expressu.
22.08. Konal se Den městyse, zaměřený tentokrát především na oslavu 70. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Suchdole.
24.08. Na obecním úřadě v Mankovicích proběhla schůzka starostů Mankovic, Jeseníku n. O., Bartošovic a Suchdolu n. O. k některým otázkám v souvislosti se zahajovanou stavbou cyklostezky Odra – Morava - Dunaj.
24.08. Účast na schůzce společnosti Moravian k přípravě mezinárodní konference Moravian 16. – 18. října.
25.08. Další schůzka k cyklostezce, tentokrát za účasti zhotovitele a tech. dozoru, se
konala ne místě stavby za přejezdem u sila.
26.08. Dvěma kamiony byly doručeny kompostéry, zakoupené s dotací ze Státního
fondu životního prostředí.
27.08. Mimořádné jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří
v souvislosti se stavbou cyklostezky Odra – Morava – Dunaj.
28.08. Kontrolní den na stavbě objektu tech. služeb.
29.08. Na Sokoláku se konaly závody o pohár starosty městyse ve sportovní kynologii.
31.08. Zahájen výdej kompostérů domácnostem, které si o kompostér požádaly v rámci
jarní ankety.
31.08. Byla zahájena přejímka dokončeného díla – rekonstrukce sociálních zařízení
v budově základní školy.
01.09. V domě kultury se uskutečnilo slavnostní zahájení nového školního roku
2015/16.
02.09. Konala se schůzka organizátorů mezinárodní konference Moravian.
04.09. Závěrečná prohlídka v rámci předání díla – rekonstrukce sociálních zařízení
v budově ZŠ.
07.-08.09. Konal se přezkum hospodaření městyse ze strany krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
09.09. Společné zasedání představenstva a dozorčí rady akciové společnosti
ASOMPO, v níž je městys akcionářem.

11.09. Kontrolní den na stavbě objektu tech. služeb.
11.-13.09. Setkání Veterán klubu pod hrází přehrady, v sobotu byla k vidění v centru
městyse vojenská historická vozidla.
11.09. Šampionát ČR ve vrhu nožem a sekerou na Sokoláku.
14.09. Účast městyse na schůzi Moravian k přípravě mezinárodní konference.
15.09. Setkání zástupců obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Nového
Jičína na městském úřadě v N. Jičíně.
Rada městyse informuje

Ve středu 19. srpna 2015 se konala na 17. mimořádná schůze rady městyse, kdy schválila uzavření dvou smluv: Smlouvy o pachtu a provozování vodního
díla se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., předmětem smlouvy je provozování vodního díla – vodovodu na ulici Sokolovská
a Smlouvy o výpůjčce a darování v rámci projektu „Městys Suchdol nad Odrou biologicky rozložitelný odpad“, jedná se o smlouvu s občany městyse na kompostéry na bioodpad.
Rada městyse

Výdej kompostérů domácnostem
Počátkem září městys obdržel zásilku kompostérů, které byly v průběhu září zdarma vydávány domácnostem, přihlášeným letos na jaře na základě odevzdaných dotazníků.
Zásilka dorazila náhle bez předchozího avíza a městys proto neměl možnost informovat
předem ve Zpravodaji, mohlo se proto stát, že se přes opakovaná hlášení místním rozhlasem do některých přihlášených domácností informace o výdeji nedostala. Část kompostérů zůstala nevyzvednuta a je pro přihlášené domácnosti rezervována. Na druhé
straně je ovšem velký zájem o kompostéry i od domácností, které se do projektu nepřihlásily.
Vyzýváme proto všechny, kdo se přihlásili a dosud si kompostér nevyzvedli, aby tak učinili v úředních hodinách na podatelně úřadu městyse u paní Richtárikové, a to nejpozději
do čtvrtku 15. října 2015 (případně oznamte na úřad městyse, že Váš zájem o kompostér
netrvá). Po tomto termínu přihlášeným zájemcům nebudou kompostéry nadále rezervovány a budou předány žadatelům, kteří původně přihlášeni nebyli.
Občané, kteří již mají podepsány smlouvy, ale kompostér si dosud nevyzvedli, vyzýváme,
aby se o organizaci výdeje informovali rovněž na úřadě městyse u paní Richtárikové,
kompostéry již nadále nejsou vydávány ve dvoře firmy Unistad!
Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Dotace
bude poskytnuta z rozpočtu EU (Fond soudržnosti).
Poděkování patří firmě Unistad s.r.o., která operativně umožnila městysi dovezené
kompostéry uskladnit ve svém areálu a jejíž zaměstnanci pro městys zajistili fyzické
předávání jednotlivým odběratelům.
Richard Ehler, starosta
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POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ KE SPLAŠKOVÉ
KANALIZACI
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01

Upozornění na hlášení stavu vodoměru

Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru k 30.9.2015 z důvodu fakturace
stočného za 3. čtvrtletí 2015.

Hlášení můžete provést těmito způsoby :
- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz) pomocí
vyplňovacího formuláře „Stav vodoměru“,
- telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana, Jurkovičová Jitka),
- osobně v pokladně městyse.

Stav vodoměru nahlaste do 2. 10. 2015.
V případě nenahlášení stavu vodoměru
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.

v daném

termínu

Vám

bude

V Suchdole nad Odrou dne 10. 9. 2015
Jana Poštová
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Komunikace III. tř. – uzavírky, opravy
V letošním roce byla přislíbena rekonstrukce povrchu komunikace III. tř. na průjezdu Suchdolem od nákupního střediska po katolický kostel. K této akci rada městyse dokonce již
schválila smlouvu o nezasahování do komunikace v následujících letech. Bohužel na dotaz městyse, kdy budou práce zahájeny, jsme obdrželi odpověď od správce komunikace,
že v letošním roce již byly prostředky určené pro opravy komunikací vyčerpány na akce
s vyšší prioritou a některé akce tedy byly z plánu vyjmuty, což se bohužel mimo jiných
obcí dotklo také Suchdolu. Komunikace přes Suchdol bude přesunuta do plánu na rok
2016. To nás mrzí především proto, že jarní opravy po kanalizaci v rámci reklamace byly
provedeny po dohodě se správou silnic velice úsporně, protože mělo jít o řešení na několik málo měsíců.
Opravují se zato jiné komunikace s přímým dopadem na dopravní situaci v Suchdole.
Především propustek u samoty na Mankovice, kde se v době vzniku tohoto článku stále
pracuje a kde podle plánu v době, kdy čtete tento zpravodaj, je již hotovo. Snad tomu tak
opravdu je. Další komunikací je fulnecká silnice směrem na Jestřabí, jejíž oprava dopadá
především na autobusovou dopravu. Ta má trvat do 30. listopadu.
Richard Ehler, starosta

Přehrada Kletné
Po dlouhých měsících, kdy byla kletenská přehrada vypuštěna, a po letech, kdy byla záměrně z preventivních důvodů udržována na nižší hladině, se letos příznivci přírodního
koupání dočkali, přehrada byla naplněna na provozní stav. Navíc letos v létě k tomu nabádalo počasí. Proto po mnoha letech se na vodní ploše objevili plavci, již měřili své síly
se šířkou přehrady, i neplavci, kteří si užívali letního osvěžení s jistotou pevného dna pod
nohama.
K dokonalosti scházelo pár detailů. Jednou je absence občerstvení, kiosek se městysi
nepodařilo na letošní sezónu pronajmout, protože ani v jedné ze dvou zveřejněných výzev k podávání nabídek na pronájem se nepřihlásil žádný zájemce. Druhou bylo veřejné
osvětlení, které po rekonstrukci hráze městys nepřevzal, protože stále není zcela
v pořádku a městys stav reklamuje. Našemu dvornímu elektrikáři se podařilo za cenu
mnoha odpracovaných hodin zprovoznit alespoň část osvětlení, jinak by celá přehrada
dodnes tonula v tmách.
Třetí bolestí je stav pláže. Městys nebyl spokojen s nabídnutou variantou konečné úpravy
s použitím zeminy, získané při rekultivaci potoka někde na druhé straně okresu a rozhodl
se, že na úpravu použije vlastní materiál. Během několika měsíců bude mít k dispozici
kvalitní zeminu ze skrývky na připravované stavbě místní komunikace a záměrem je tuto
zeminu použít právě u přehrady a následně osít trávou.
To, jak věříme, přispěje ke zlepšení prostředí a přesvědčí ke koupání i zájemce, kteří letos vcelku oprávněně mohli mít se stavem pláže problém.
Richard Ehler, starosta
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Cyklostezka Odra – Morava - Dunaj
Městys Suchdol nad Odrou je zapojen do projektu výstavby cyklostezky Odra – Morava –
Dunaj, která se již začala na několika místech v obcích Regionu Poodří, ale především na
území Ostravy stavět. Jaká místa na mapě republiky by cyklostezka měla pokrývat, to je
zřejmé z jejího názvu. Suchdolu a nejbližšího okolí se týká úsek z Hladkých Životic, který
bude křižovat železniční trať směr Fulnek. Ti, kdo byli v zastupitelstvu v období 2006 –
2010, si možná vzpomenou, že cyklostezka měla dále pokračovat po upravené stávající
polní cestě až na ulici Záhumení poblíž katolického hřbitova, pak měli cyklisté jet po Záhumení až ke kulturnímu domu, zde měli přejet k nákupnímu středisku a nově vybudovaným úsekem před nákupním střediskem se měli napojit na Malou stranu. Z ní pak měla
trasa cyklostezky vést okolo betonárny ZAPA k silu, kde po překonání hlavní silnice měl
navázat minkovický úsek.
Podmiňovací způsob je užit bohužel proto, že mělo být, ale zatím nebude. Suchdolský
úsek byl bohužel vyjmut ze stavebního řízení, protože se nepodařilo majetkoprávně ošetřit pozemky, po kterých stezka má vést. Bylo to způsobeno tím, že mezi vlastníky figurovaly dávno zemřelé či nezvěstné osoby, nevyřízená dědictví, spousty spoluvlastníků
drobných podílů na pozemcích a podobné komplikace, nenabízející schůdné řešení.
Mezitím v městysi proběhly komplexní pozemkové úpravy a Suchdol je dnes na stavbu
pozemkově ideálně připraven, téměř všechny pozemky pro cyklostezku jsou přímo ve
vlastnictví městyse. Jenže pro tuto stavbu již bylo pozdě, stavební povolení bylo vydáno a
vlak zvaný žádost o dotace rozjet bez možnosti přistoupit.
Z celého Suchdolu bude nakonec letos postaven jen jeden jediný úsek - a zrovna ten nejmenší, před nákupním střediskem. Protože jde o dotovanou akci, nelze tuto část celé
stavby vypustit. Nevadí, alespoň pro cyklisty bezpečně propojíme Malou stranu s Novou
ulicí. U ostatních úseků městys aktivně hledá náhradní řešení, buď možnou úpravou povrchů stávajících polních cest (určitě ovšem ne obalovanou směsí), případně využitím
jiných místních a účelových komunikací. Pokud bude dostupný dotační titul a setká se
shodou v zastupitelstvu městyse a s dostatečnou finanční rezervou na účtech městyse,
pak bude možné doplnit i navazující úseky.
Richard Ehler, starosta

Informace praktického lékaře MUDr. Přecechtěla
Informujeme tímto, že poslední týden v září zahájíme pravidelné sezónní očkování proti
chřipce. Prosíme zájemce, aby telefonicky kontaktovali zdravotní sestru paní Kateřinu
Ruskovou ve dnech Po, St, Čt, Pá v době 12,30-13,30 hodin.
Předběžně podmínky úhrady ze stran zdravotních pojišťoven zůstávají jako v roce 2014.
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POZOR, ZMĚNA TERMÍNU SVOZU!!!!!
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Z důvodu konání VII. mezinárodní konference Moravian v DKT v termínu 17. října 2015
(původní termín svozu) je svoz přeložen na soboru 7. listopadu.
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován
stejným způsobem jako předchozí svozy.
 Datum a čas: 7. listopad 2015, 8.00 – 11.00 hodin
 místo: parkoviště u DKT
 způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO
Ostrava
 VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
 NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá čisticí vlna („pucvol“),
farmaceutický odpad (léky), oleje, pohonné hmoty, čisticí prostředky, jedy apod.
 Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, nashromážděného při půlročním provozu domácností.
 Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! Upozornění platí i
pro lepenku, eternit, okna apod.
 Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené
místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
 Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
 Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání svozu
VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu přijížděli ze
strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na
pokyny zaměstnanců svozové firmy.
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101 a 556 770 103.
Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené
místo.
Kovový odpad
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili v rámci svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu
kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další rozvoj své
činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů oddílu
kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 5. listopadu na ÚM na tel. 556 770
101, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 7. listopadu k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci září oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající
radost ze života.
Jsou to:
Mačáková Anna
Zuzaňáková Ludmila
Kovářová Ludmila
Vochalová Božena
Najmonová Emilie
Kouřilová Naděžda
Kovářová Marie
Svoboda Bohuslav
Kašpárková Jiřina
Klein Josef
Gross Štefan
Reková Dobromila
Slováková Ludmila
Szilvová Eva
Köhlerová Libuše
Štaf Alfred
Bergerová Eva
Trúchlá Mária
Přibylová Marie

Steinitzová Eliška
Martinec Štefan
Holeňová Miloslava
Kačalová Drahomíra
Himmer Zdeněk
Baroš Rudolf
Jezerská Věra
Káňa Václav
Mynářová Libuše
Karolová Jana
Gavlas Václav
Dorazil Antonín
Mládenková Ludmila
Ullrichová Ludmila
Šnejdrla Jaroslav
Svobodová Ludmila
Jašek Miroslav
Hrabicová Vlasta

Dne 21. září už to bude dlouhých 5 let, co nás navždy
opustila naše drahá babička, maminka a sestra
paní Marta Bajerová.
S láskou a úctou vzpomíná rodina a příbuzní
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Informace Klubu kultury
Zveme vás v listopadu na divadlo

Keramika
Keramický kroužek začne opět po prázdninové pauze ve středu 30. září od 16:00 –
20:00 hod a pak vždy každou další středu.
Vstupné 70,- Kč (V ceně je pronájem dílny a pece, výpal, pomůcky a glazury.) Ochotná a odborná rada je zdarma.
Hlínu lze zakoupit na místě (1kg / 15,- Kč) nebo v prodejně Optys v Novém Jičíně.
Pracovní oděv, námět a chuť tvořit si ale určitě vezměte s sebou.
Vchod do keramické dílny je zezadu u nové tělocvičny.
Přijďte si vyrobit drobné dárky pod stromeček, svícen nebo jiné ozdůbky.
Za Klub kulturyMiloslava Klichová
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Klub seniorů
Dne 10. září se uskutečnil celodenní zájezd seniorů do Velkých Losin. Pro nečekaně
velký zájem musela naše Naďa velitelka objednat velký autobus, do kterého natěšeně
nastoupilo 58 zájemců.
A už to začalo. Na uvítanou se rozdávaly výborné koláčky, které napekla Naďa se svým
týmem ochotných pomocnic.
Cesta rychle ubíhala a než jsme se nadáli, už jsme vysedali k prohlídce zajímavého
zámku s výkladem příjemné průvodkyně. Jediným nedostatkem, na který jsme také upozornili, byla absence osvětlení.
Po rozdělení do dvou skupin následovala prohlídka ruční výroby papíru, která se jen tak
ve světě neuvidí. O historii výroby jsme se mnoho dověděli od fundované průvodkyně a
shlédli také výborně udělaný instruktážní film. Na závěr jsme si v jejich prodejně nakoupili něco na památku.
Díky naší předsedkyni, která zajistila možnost obědů, jsme si pochutnali na výborném
vepřo – knedlo – zelo a pivečku v nedaleké restauraci. Poté jsme se přesunuli do nově
budovaných termálních lázní, kde jsme relaxovali necelé 3 hodiny.
Protože do odjezdu zbýval ještě nějaký čas, rozešli jsme se do místních cukráren na kávičku a něco sladkého na zub. Při zpáteční cestě jsme vzali úprkem loštickou prodejnu
rozmanitého sortimentu mléčných výborných výrobků. Byly super!
Nálada výborná, počasí skvělé a za to všechno děkujeme Naděnce a těšíme se, co nového a zajímavého příště zase vymyslí.
Za všechny zúčastněné Vlasta Lažková a Jana Šedová

IV. ročník dne městyse Suchdol nad Odrou
V sobotu 22. srpna 2015 jsme se v areálu „Sokolák“ sešli na IV. ročníku dne městyse
Suchdol nad Odrou. Organizační tým se scházel již od podzimu minulého roku, kdy jsme
vymýšleli, co připravíme, aby tento den byl atraktivní a záživný pro všechny generace.
Nakonec jsme se dohodli s místním sborem dobrovolných hasičů, že společně oslavíme
70. výročí znovuzaložení hasičského sboru. Hasiči se tohoto úkolu zhostili velmi zodpovědně a připravili pro diváky zajímavý program v podobě útoků žen, mužů a staré gardy,
ukázka hašení požáru, pro děti malování na obličej a tradiční „skotačení“ v pěně. Pozvání přijali rovněž profesionální hasiči z Nového Jičína a předvedli ukázku vyprošťování
z vozidla. Pozvání přijal také ředitel územního odboru Nový Jičín Ing. Petr Adamus, který
slavnostně předal zásahové jednotce Suchdol nad Odrou hasičské auto CAS 15
MERCEDES BENZ ATEGO 1256 AF 4x4. Vyvrcholením celého programu místních
hasičů byl opět krásný ohňostroj.
Slavnostnějším momentem programu bylo předávání pamětních plaket členům místních
spolků, jednot a zájmových sdružení, kteří se aktivní činností ve svých organizacích zasloužili o rozvoj spolkového života v Suchdole a dobrovolným dárcům krve. Ostatní program byl rovněž zajímavý a bohatý pro všechny věkové kategorie.
Ráda bych touto cestou poděkovala celému organizačnímu týmu, sboru dobrovolných
hasičů, profesionálním hasičům z Nového Jičína včetně ředitele, učitelům a dětem ze
základní školy za taneční vystoupení a prezentaci školy formou tvořivého stánku pro děti, skautům, všem vystupujícím, stánkařům apod. za zdárný průběh IV. ročníku dne městyse. Rovněž děkuji návštěvníkům, kteří se přišli pobavit, myslím, že nelitovali.
Za tým pořadatelů Iva Hrabovská
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Mimořádně teplé a suché prázdniny
O letošních prázdninách si mnozí libovali, jak je krásně teplo, jiní na to samé nadávali a
sucho zase nepotěšilo zemědělce a zahrádkáře. Právě jsme prožili vůbec nejteplejší
prázdniny – s průměrnou teplotou 21,3°C byly o jednu desetinu stupně teplejší, než
v roce 1992. Mimořádně nadnormální byly oba měsíce, jak červenec, tak srpen.
Také tropických dnů bylo letos s přehledem nejvíce - 29, oproti 26 dnům v roce 1992 a
24 dnům v roce 1994. Podíváme-li se na dny, kdy teplota dosáhla 35°C a více (tyto dny
nemají zatím v meteorologii speciální název, ale Slováci už začali používat pracovně názvu supertropický den). Takovéto dny bývaly v minulosti v našich polohách naprosto výjimečné. Letos jich bylo sedm, v letech 1992 a 1994 po pěti. Tropická noc, což je noc,
kdy teplota neklesne pod 20°C se u nás ani letos nevyskytla. Nálevkovitý tvar reliéfu Moravské brány neumožní, aby se zde udrželo přes noc teplo. Ale např. na již skoro horské
stanici Hošťálková-Maruška v Hostýnských vrších, měli letos tropických nocí 16. Maximální letní teplota 36,2°C byla naměřena 11. srpna, rekord z roku 2013, kdy bylo 37,3°C
tedy nepadl.
Během letošních prázdnin napršelo v Hladkých Životicích 100 mm srážek, u nás v Suchdole ještě trochu méně. Běžně sice naprší kolem 160 mm, ale až tak výjimečné sucho
letos nepanovalo. Méně srážek totiž napadlo v letech 1990, 1993, 1987, 2013, 1983 a
největší sucho jsme měli v roce 1992, kdy napršelo pouhých 40 mm. O prázdninách pršelo celkem 20 krát, např. v letech 1983 a 1992 jsme měli jen 16 srážkových dnů. Nejdelší suché období trvalo 12 dní, zatímco v roce 1994 to bylo dní dvacet. A v roce 1992
sice pršelo častěji, ale velmi málo, takže během 36 dní spadlo jen 1,6 mm vody.
Nakonec je třeba se zmínit o 11. srpnu, kdy se horní částí obce (tj. v Pekle a na Kletném) prohnal vzdušný vír, který polámal řadu stromů. Největší škody však napáchal opět
v třešňové aleji mezi Suchdolem a Hl. Životicemi, v centru Životic a kolem dálnice.
V článku vycházím především z údajů pana Rošlapila z Hladkých Životic za období
1979-2015.
Petr Dobeš

12

13

Základní a mateřská škola v Suchdole nad Odrou
Den Městyse v Suchdole nad Odrou
V sobotu 22. 8. 2015 se naše škola prezentovala na Dni městyse. Pro děti byly
připraveny tvořivé dílny, kde si děti mohly vyrobit dárkovou krabičku nebo obrázek z perliček. Dívky a chlapci navštěvující Pohybové kroužky naší školy zpestřili program tanečním vystoupením. Návštěvníci této akce si také mohli prohlédnout vystavené fotografie různých aktivit školy i mateřské školy.
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Slavnostní zahájení nového školního roku
V úterý 1. září jsme se sešli k slavnostnímu zahájení nového školního roku v
DK. Po úvodním slovu pana ředitele a pana starosty jsme přivítali prvňáčky.
Paní učitelka představila jednotlivé žáky, kteří obdrželi drobné dárečky a keramické zvonečky, kterými měli příležitost si poprvé zazvonit. Všem žákům ZŠ
přejeme mnoho krásných chvil a studijních úspěchů během školního roku.
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WESTERN KLUB Suchdol nad Odrou
pořádal 15. 8. 2015

Děkujeme všem westernovým závodníkům a návštěvníkům, kteří se zúčastnili na Sokoláku v Suchdole nad Odrou 5. ročníku westernových závodů i přes nepřízeň počasí, která nás postihla po 105ti dnech sucha a programově nás dost potrápila.
Závodníci vkládali do soutěžních disciplín veškeré síly dle svých možností, což perfektně
a vtipně glosoval náš soutěžní komentátor Vráťa, který dokázal milým slovem ocenit výkony skvělé i jen „tréninkové“. Vrcholem všech soutěží byl dostih, škoda že silně zkrápěný deštěm, takže mokré fotopřístroje byly k nepotřebě (děkujeme předvídavosti Jirky Vlče Martínka, že si vzal dlouhý kabát a mohl tak nafotit záběry i z téhle soutěže). Jak to
bývá, závody skončily a počasí se umoudřilo, takže vyhlášení absolutního vítěze westernových závodů proběhlo v příjemném svitu odpoledního slunce. Absolutním vítězem se
stala Martina Vrublová, která získala hlavní cenu 5. ročníku westernových závodů – westernové sedlo, putovní pohár Starosty Městyse Suchdol nad Odrou, pohár pro vítěze,
kokardu, 2 pytle výborného krmiva, dar pro vítěze od firmy NUTRIN western z Dobrušky
a láhev Bohemia sektu. Ceny v hodnotě cca 10000,- takže to stálo za účast, no ne? Tím
skončila soutěžní část westernového dne a uskutečnila se předávka pošty 31. jízdy Pony
Expressu, kterou převzali a odvezli dva uniformovaní jezdci Moravské západní větve Josef Havrlant a Věrka Lichorobiecová. Dále proběhl zábavný program – ukázky výcviku
psů předvedl Karel Černoch z kynologické organizace Suchdol n. O., Jirka Vlče Martínek
vystoupil s bičovou show, následovaly dětské soutěže a „barelový závod“ pro dospělé.
Na pódiu se mezitím připravovala country kapela Cizinci, která hrála k poslechu a tanci,
jenže v plném proudu zábavy se nebe znovu zatáhlo a vše skončilo průtrží mračen a zábavou skalních příznivců country ve velkém stanu, osvětlovanou blesky a skrápěnou přívalovým deštěm. Děkujeme našim obětavým členům a pomocníkům, kteří i v těchto
podmínkách dokázali podávat občerstvení, zachraňovali vybavení před stoupající vodou
ve stánku a obnovovali přívody energie při výpadcích. Nálada ve stanu byla výborná,
zpívalo se a dle možností tancovalo do brzkých ranních hodin. Nám pořadatelům nebylo
po celý den moc do skoku, to počasí nás mrzelo, ale asi máme skvělé návštěvníky a
příznivce, protože jsme opět dostali příznivé ohlasy, jako například od Nikoly: „Po dlouhé
době úžasná akce. Děkuji všem za skvělou zábavu a Western klubu za perfektní zážitek
a dovolím si říct, že děláte nejlepší akce. A samozřejmě koníkovi Gariskovi za 1. a 3.
místo.“
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A my taky děkujeme všem, kteří nám fandí, protože naše akce jsou pro to, aby se lidi
bavili a setkávali se.
Fotky ze závodů najdete opět na www.westernklub.cz ahttp://westernklub.rajce.idnes.cz
Za Western klub Lidka a Jarek
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První brigáda „akce Z“ po dlouhém čase
12.9.2015 v 8.00 hod. jsme se u přehrady na Kletné sešli na 1. brigádu členů Western
klubu, Pony Expressu a přátel Western klubu.
Sešlo se nás v hojném počtu, cílem brigády bylo dát areálu bývalého kiosku nový kabát.
Podařilo se nám vyčistit část okolí a vytvořit úvaziště pro koně.
Děkujeme všem, kteří nám fandí a pomáhají nám budovat na Kletné stálou poštovní stanici
PONY EXPRESS STATION č.21 a zázemí pro westernové aktivity. Stálá poštovní stanice Pony Expressu bude v regionu po rozhledně na Pohoři další novou turistickou zajímavostí pro návštěvníky Suchdolu nad Odrou.
Za Western klub Lidka
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70. výročí hasičů
V sobotu 22. 8. proběhl na Sokoláku u nádraží již 4. ročník dne městyse a náš sbor při
této příležitosti oslavil 70 let od znovuzaložení po 2. světové válce. Na louce vedle cvičiště byl pro návštěvníky připraven bohatý program.
Lidé si mohli prohlédnout současnou i historickou výstroj, výzbroj a techniku. Vystaveny
byly pracovní montérky i vycházkové uniformy, několik typů přileb, mašin. Přistavena byla zásahová vozidla z Hůrky, Nového Jičína a samozřejmě Suchdolu n. O. Prodávaly se
upomínkové předměty - placky a kalendář, který nafotily naše hasičky.
Hasiči předvedli ukázky několika typů zásahů. Profesionální hasiči z Nového Jičína vyprošťovali osobu z "havarovaného" auta. Suchdolští hasiči hasili hořící "dům" a dobrovolní hasiči z Lukavce předvedli zásah s historickou stříkačkou, kdy je nutné vodu pumpovat ručně.
Nesměly chybět ani požární útoky. Předvedli se muži (0:29), ženy (0:33) a smíšené
družstvo staré gardy. Tři hasičky byly naplno zaměstnány malováním dětských obličejů
a obrovskou radost měly děti i z dovádění v pěně.
Vrcholem výročí bylo slavnostní předání skoro nové cisterny naší zásahové jednotce.
Mercedes-Benz Atego - CAS 15 M2Z. Hasiči se také postarali o závěrečný ohňostroj.
Videa a fotky z výročí, stejně jako další informace o sboru a jeho činnosti si můžete prohlédnout na našem novém webu www.hasicisuchdol.cz, nebo na facebooku Hasiči Suchdol nad Odrou.
Lenka Tymráková
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Občasná zpráva o provozu hřiště „Na Skládce“
…a je to tady a jelikož jsem již dlouho o ničem duchaplně smysluplném nepsal … vzhůru
do toho!
Onoho osudného dne v roce 2010 jsem si při východu slunce jaksi povšiml, že v terénu
zatím nezarostlém travou se rýsuje na místě bývalé skládky vodorovná plocha tvořena
fazetami mezí. Hned ten den jsem telefonicky položil dotaz mému spolužákovi P. Bartošíkovi zda-li mne zrakové vjemy neklamou a zda-li pak se opravdu jedná o plochu na níž
by se jednoho dne mohly provozovat sportovní a jiné společenské aktivity. Odpověď byla
pozitivní a mně se okamžitě v hlavě začaly rodit nápady jak onu plochu přivést k jejímu
sportovnímu životu. Jak si též jako divák užít krátké sprinty hráčů za míčem, náhlé změny směru pohybu a užívat si zápalu do hry hráčů právě hrajících!
Počli jsme instalací branek v roce 2013. Nejprve jsem si nechal vše posvětit panem starostou Ing. Richardem Ehlerem. Dal jsem k dispozici materiál a kamarád fotbalista Lojzík
Baroš branky nezištně svařil. Bagřík řízený strojníkem Danielem „Hafoněm“ Zuzaňákem
vyhloubil 1m hluboké ďoury. Do nich jsme s pomocí Ivana Bryneckého, Petra Halašty,
Marka Mrliny a myslím též Radovana Kutěje branky pak postavili, vykolmili, zvodorovnili
a zeminu kolem též náležitě zhutnili. Již v následujícím roce (ano 2014) se nám branky
podařilo natřít speciální trvanlivou bílou barvou na zkorodované povrchy. Zde bych i rád
udělal výrobci barvy reklamu, ale byl jsem posměšně odmítnut, že jejich barvy “…. nepatří na smetiště“…. a my co tam chodíme nyní již víme, že na smetiště barvy patří taky
a že nám tam dobře slouží. Odlesky z běloskvoucích branek naše sousedské zraky potěší nejen za tropicky slunečných rán….
A protože máme sousedy, kteří se chtějí přijít též podívat na ty, co se věnují sportu a zavzpomínat si jak tenkrát před páru lety byli rychlí tak, že na kolech proháněli motorky ;-).
A pod náporem oněch vzpomínek se zřejmě sousedům v čele se Zbyňkem Kramolišem
podařilo přesvědčit pana starostu Ing. Richarda Ehlera ať městys zakoupí a instaluje lavičky. A jářku podařilo se 16. 7. 2015!!! Lavičky jsou Na Skládce a tam taky patří…stejně
jako barvy na branky .
Škarohlídové a mne mezi ně počítaje tvrdí, že lavičky měly být instalovány tak ať část
sedících nemá hrací plochu za zády. Každý má právo na vlastní úhel pohledu a celkově
jsme rádi, že tam lavičky jsou. Část sousedů sice „liberálně“ tvrdí, že na plochu vidět
nemusí. Pár zatěžkávacích testů ukázalo, že laviček je poskrovnu. Chce to ještě minimálně jednu sadu. Ale o tom už jsem pana starostu informoval a též se přimluvil o stojan
na kola. Vše bylo přislíbeno. Né sice hned, ale „trpělivost růže přináší“ jak praví klasik.
Takže asi příští rok - aspoň bude o čem psát .
Hřiště Na Skládce hostí tři party hráčů v různém věku. Ano ano týmy jsou složeny
z hráčů o různém věku. Paráda a potlesk jim!!! Je to přesgenerační fotbálek. Myslím, že
partičky o sobě ani neví. První fotbálková partička přikvačí dopoledne, další hned po
obědě a třetí navečer. Mně osobně srdce radostí nadskočí, když vidím, že hřiště jede na
plný výkon celý den. A jelikož vím, že mládež komunikuje přes facebook tak ještě mládeži založím profil hřiště Na Skládce. Třeba spolu ty tři partičky začnou komunikovat a
sport kluky přesgeneračně stmelí a budou jednou vzpomínat nejen na fotbálek Na
Skládce a bude z nich dobrá parta, kdy například starší budou mladší nejen chránit, ale
též jim pomáhat. Taky zde máme partičky, které jen tak přijdou posedět, odpočinout si a
zřejmě probrat celý jejich mladý úžasný den. Přijdou na večer sedí debatují, chechtají se
a než padne tma tak zmizí…..paráda radost na ně pohledět.
Život Na Skládce se jaksi úzkoprse neomezuje pouze na sport. No jářku vždyť „každý“
rok zde od 2014 vítáme prázdniny, průběh léta a loučíme se s létem. Minulý rok se na
Vítání prázdnin sešlo 5 stanů. No a tento rok se na Vítání prázdnin sešlo už 10 stanů. A
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přijeli též nenašinci z novojičínské kotliny. Čili účast byla dokonce z řad přespolních ,
které máme rádi. Večer se hrál fotbálek, opékaly se buřtíky a cibulové špízy(špízy jsme
opékali my co se chceme stále lišit ;-) ) k tomu čerstvý voňavý chlebík, domácí i nedomácí limonáda a to se pak ze stanů v noci ozývala kanonáda  , že aji toulavé kočky
s krátkými ocasy chodili do pelechu oklikou přes Manky ;-) (pozn.Mankovice).
V těsně uplynulých dnech nám paní Iva Hrabovská zařídila vykopání děr pro dva betbetonové sloupy. Děkujeme za zemní práce mistrům ze suchdolské schnelle rotte! Okamžitě jsem ďoury mírně zaplnil betonem, vztyčil a vysvislil předem koupené zmíněné betonové sloupiska s navrtanými otvory pro různé výšky síťových sportů. Beton kolem jsem
zhutnil a chodil 3x denně polívat vodou ať se beton C20 nerozpadne v prach. Posléze
jsem mazal pro krasobílou barvu a pomocí štětky se mi podařilo šedivé sloupy zahalit do
myslím slušivých bílých sportovních elasťáků  (..když si představím cyklistu v bílých
elasťácích tak mně to prostě rozesměje – a to i přesto, že jsem se kdysi věnoval duatlonu  ). Nevím, zda-li letos zvládnem uspořádat turnaj v grassvolejbale, ale příští rok by
to mohlo klapnout. Chce to však nejdřív eliminovat postřikem bodláčiska z herní plochy.
Tajemstvím néjni, že se v tomto roce 2015 cosi špitá o zastřešení laviček. Už to papírově
řešíme… Zpět ke hře a organizaci. Síťovina přeshřištní bude kdykoliv k vyzvednutí u mě.
Máme též naviják s výkonem 450kg na ruční pohon s lanem přes celou šířku hřiště. To
ať síťovina néni prohlá jak loupák ze sámošky. Na Skládce bude možné rubat už uvedený volejbal, badminton (rakety a protihráče s sebou) a též už skoro zapomenutý noheyball!! Ke hře zveme též tenisové hipstery….tenis tam vážně zatím hrát bohužel nejde.
Chtěl jsem sdělit zpětnou vazbu panu starostovi, městysi a místní informovat. Na hřišti
Na Skládce se fakt něco děje. Hřiště se z nevědomosti probírá ke štavnatému životu.
Průběžné sekání trávy na hřišti je dobrá věc, protože hlavně zelený pažit přitahuje účast
hojnou. Nescházejí se tam jen hráči fotbalu, ale se sousedy vezmeme děti a opečeme
s nimi buřty, uhasíme, uklidíme a největší odměnou jsou pak rozzářené dětské očiska .
Doufám, že instalace sloupů pro síť přitáhne též ke hře třeba volejbalu naše krásné kouzelné suchdolské ženy(….jak jsem psal síť je u mě ;-) a zdarma!!).
Všem zmíněným ještě jednou ze srdce posílám veliké díky.
Vladoš Marcoš to napsal 20. 8. 2015
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Pozvánka na
VII. mezinárodní konferenci Moravian
Hlavní témata konference:

Ženy Moravských bratří

Vdovský chór kolem Spasitele

Anna (Caritas) Nitschmann

Další témata: 600 let od smrti M. J. Husa, 275 let misie mezi indiány
v Pensylvánii, 275 let Nazarethu v Pensylvánii, Připomeneme si dalších 21
jubilujících
Moravských bratří
Záštitu nad konferencí převzali:
Ing. Richard Ehler, starosta městyse Suchdol nad Odrou
PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě
PhD. Prof. Hans Rollmann, Kanada - Labrador
Drahomír Strnadel, předseda Matice Radhošťské
dr. Edita Štěříková, česká historička - SRN
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR

Vážení přátelé.
Ve dnech 16. – 18. října 2015 se uskuteční v Suchdole n. O. setkání,
kde se v sérii přednášek zveřejní a zhodnotí nové poznatky o
Moravanech, kteří na počátku 18. století emigrovali pro víru otců ze
severní Moravy, aby obnovili Jednotu bratrskou v cizině a skrze ni
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vykonali misijní práci, která se nesmazatelně zapsala do historie
Moravy.
Moravian Historicko – vlastivědná společnost v Suchdole nad Odrou připravuje pro tyto dny zajímavý program.
Zvou pořádající organizace:

Moravian Historicko – vlastivědná společnost
spolu s

Městys Suchdol nad Odrou
Klub kultury městyse Suchdol n.O.
Státní okresní archiv v Novém Jičíně
Muzeum Novojičínska
Johannes-Mathesius-Gesellschaft
Verein Alte Heimat Kuhländchen
Česko-německý fond budoucnosti - finanční spoluúčast
Ehrhart Schindler (Mnichov) je zahraniční partner projektu

Program konference:
Pátek 16. října 2015
09 00 Zápis účastníků konference
10 00 Slavnostní zahájení v Klubu kultury - Kulturním domě
Pozdravné projevy
Úvodní přednáška k hlavnímu tématu
Další přednášky k 21 postavám z dějin Jednoty
bratrské, jubilující v letech 2014 – 2016
13 00 Oběd
14 15 Přednášky k dějinám Jednoty bratrské, přinášející
nové historické skutečnosti
16 00 Odhalení pamětní desky a zasazení stromu v Parku Moravských bratří
16 30 Vycházka do Lesního kostela Martina Schneidera
Vernisáž výstavy: 275 let misie mezi indiány
Výstava: David Zeisberger apoštol indiánů,
Vernisáž výstavy: Nelson Mandela a Moravští bratři
19 00 Večeře
20 00 Panelová diskuze k předneseným tématům

24

Sobota 17. října 2015
08 30
09 00

12 00
15 00
15 45

19 00
20 00

Zápis účastníků konference
Přednáška Dr. Rollmanna z Labradoru s
velkoplošnou projekcí.
Dětský pěvecký soubor Skřivánek
Pokračování přednášek
Oběd
Zbývající přednášky
Zhodnocení a slavnostní zakončení VII. mezinárodní
konference Moravian
Autobusový zájezd do Nového Jičína shlédnout expozice v zámku
Prohlídka muzea městyse: vojenská
expozice, expozice Ponny-expressu a další.
Večeře
Zapálení hranice k výročí 600 let M. J. Husa
Promítání filmů s tématikou Jednoty bratrské

Neděle 18. října 2015
10.00
12 00

Bohoslužby v evangelickém kostele
Oběd
Prostor pro neformální posezení u kávy, navazování kontaktů apod.
Čas vhodný pro individuální výlety po památných
místech blízkého okolí: Ženklava, Bernartice, Kunín, Odry, Fulnek,
Památník J. G. Mendela v Hynčicích, atd.

Upozorňujeme, že je pravděpodobné, že může dojít ke změnám
v programu! Podrobněji budete včas informováni na www.moravian.cz
Konferenční poplatek činí 200 Kč/den, 350 Kč za všechny dny.
Občané Suchdolu n.O. mají vstup bez konferenčního poplatku po
předložení kuponu.
Při zápisu účastníků obdržíte složku s programem a dalšími materiály.
Do tisku připravujeme 2 publikace.
Překlad je zajištěn do anglického, německého a polského jazyka.
Přednášky budou 15 - max. 20timinutové, v úplném rozsahu vyjdou
přednášky ve sborníku z konference.

Kupon
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Topení a komíny
Léto skončilo, brzy již nastane topná sezóna a všichni vlastníci a provozovatelé
spotřebičů paliv by se měli postarat o to, aby nerozšiřovali smutnou statistiku
požárů způsobených komíny.
Platným nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest
musí provádět a kdo je může provádět?
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,


při každé stavební úpravě komína,



při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,



před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,



po komínovém požáru,



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

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

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Výkon připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

Pevné

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Kapalné

Plynné

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

Celoroční Sezonní
provoz
provoz
3x

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu
Kontrola a čištění spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2x

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

2x

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

Koupíme stavební pozemek
v této lokalitě do 1500 m².
Cenu nabídněte.
Kontakt: 733 502 069
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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
724 389 270
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
724 389 269

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
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