Vánoce plné pohody a příjemných prožitků a jen to nejlepší do nového roku 2016 přejí
Richard Ehler, starosta
Iva Hrabovská, místostarostka
členové zastupitelstva městyse
zaměstnanci městyse Suchdolu nad Odrou

Kalendárium městyse
16.11. Suchdol nad Odrou navštívili američtí Delawarové, v DKT se konalo setkání
s veřejností.
18.11. Jednání se zhotovitelem ve věci realizace inž. sítí pro výstavbu rodiných domků
v lokalitách Záhumení a Čsl. Armády.
18.11. Konzultace se zpracovatelem Závěrečného vyhodnocení akce II. etapa kanalizace a ČOV vůči Státnímu fondu životního prostředí jako poskytovateli dotace.
18.11. V DKT se konalo seznámení s questingem, zábavnou formou poznávání přírodních a kulturních zajímavostí v terénu.
18.11. Pracovní porada zastupitelstva městyse.
19.11. Ředitel Státního okresního archivu v Novém Jičíně seznámil zástupce městyse
s výsledky kontroly na úseku archivnictví a spisové služby.
20.11. Kontrolní den na přístavbě objektu technických služeb.
20.11. Na úřadě městyse proběhlo zaškolení obsluhy pro Info Kanál městyse, kterým
může městys zasílat občanům SMS s důležitými zprávami.
20.11. Jednání s pracovníkem Povodí Odry k uzavření problému s reklamovaným veřejným osvětlením na hrázi přehrady.
24.11. Odborná firma zahájila na evangelickém hřbitově práce na revitalizaci ozelenění
odstraněním, případně ořezem starých a nevyhovujících dřevin.
26.11. Jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří.
26.11. Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen v rámci krajské soutěže O keramickou popelnici ve třídění odpadu; Suchdol se ve své velikostní kategorii umístil na 3. místě.
28.11. Nalezeny návnady na psy na ul. Sportovní – neznámý pachatel rozmístil kusy
salámu, napíchané růžovými granulemi, jaké se používají k likvidaci hlodavců.
Nalezeny byly postupně čtyři kusy. Případ byl předán k prošetření policii.
29.11. Mikulášské odpoledne pro děti se konalo v DKT
29.11. První ze čtyř adventních koncertů v evangelickém kostele, vystupoval Ondrášek
z Nového Jičína.
29.11. Rozsvícení vánočního stromu městyse koledami zpestřili Ondrášci a o občerstvení ve formé dětského i „dospělého“ punče se postaral městys.
30.11. Na obecním úřadě v Hl. Životicích proběhla schůzka starostů z Hl. Životic, Suchdolu, Kunína, Pustějova a Bartošovic spolu se zástupcem iniciativy z Kunína,
která si klade za cíl propojit obce cyklostezkami.
30.11. Předání díla – přístavby technických služeb.
01.12. Konzultace se zpracovatelem Závěrečného vyhodnocení akce II. etapa kanalizace a ČOV vůči Státnímu fondu životního prostředí jako poskytovateli dotace.
03.12. V Ostravě se konalo setkání představitelů měst a obcí s firmou OZO, představeny byly především legislativní novinky na poli nakládání s komunálními odpady a
zhodnocena dosavadní spolupráce.
07.12. Jednání k přípravě podkladů pro prodloužení povolení vypouštění odpadních
vod do vod povrchových pro volné výusti (stará kanalizace, která slouží především pro odvádění srážkových vod).
08.12. Jednání výboru MAS Regionu Poodří v Bartošovicích.
09.12. Schůze finančního výboru zastupitelstva městyse.
09.12. Schůze rady městyse.
10.12. Jednání valné hromady MAS Regionu Poodří.
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Rada městyse informuje
Ve středu 18. listopadu proběhla 21. schůze rady městyse, která se zabývala problematikou související s provozem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
přidělila byt v DPS žadateli dle pořadníků zájemců. Dále schválila uzavření dodatku ke
smlouvě se společností Enwox energy s.r.o. Moravská Ostrava, jedná se o dodávku elektrické energie a optimalizace nákladů za distribuci elektřiny do odběrného místa ČOV a
schválila pořízení dárkových betlémků pro městys.
22. schůze rady městyse se konala 9. prosince 2015, na které společně s finančním
výborem projednávala čerpání rozpočtu městyse za období leden – listopad 2015 a připravovala rozpočtové opatření č. Z24 k projednání na zastupitelstvo městyse, dále rada
jednala samostatně, kdy se zabývala programem 9. zasedání zastupitelstva městyse, zabývala se bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních smluv v bytech
v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu.
Rada se zabývala ceníkem v sauně a vířivce, kdy navýšila od 1.1.2016 jednotlivé vstupy
do sauny a vířivky, schválila navýšení hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty z řad ob3
čanů městyse, schválila cenu stočného ve výši 35,- Kč (vč. DPH) za m s platností od
1.1.2016 a vyhověla žádosti Moravianu, historicko – vlastivědné společnosti Suchdol nad
Odrou o zproštění platby za ubytování v Muzeu Moravských bratří v Suchdole nad Oderou při návštěvě Delawarů a schválila Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole a
mateřské škole Suchdol nad Odrou osvobození od platby za pronájem kulturního domu
při pořádání dvou nevýdělečných akci pro děti ZŠ a MŠ v roce 2016.
Dále schválila několik smluv: Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) s žadateli – vlastníky RD, předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, vodovodní přípojka na části pozemku parc.č. 1096/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o vstupu na
pozemek v souvislosti s výstavnou se společností PAMET, spol. s r.o. Suchdol nad Odrou, jedná se o umístění zemního kabelového vedení, zemní kabelové přípojky a jednosloupové trafostanice na pozemku parc.č. 441/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku
městyse, Smlouvu o dílo se společností GB-Geodézie. Spol. s r.o. Brno ve věci technické
a poradenské činnosti pro městys při zavádění geografického informačního systému,
Smlouvu o právu provést stavbu s majiteli pozemku na stavbu rodinného domu, jedná se
o souhlas s provedením přípojky splaškové a dešťové kanalizace, elektroměrový pilířek
včetně elektrovedení a sjezd na pozemek 114/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku
městyse, Kupní smlouvu se společností Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá, jedná se o
dodávku posypového materiálu na zimní údržbu. RM ocenila finančními dary ty občany,
kteří se podílejí na propagaci a rozvoji městyse, spolupracují při organizování akcí městyse a za práci pro městys. Zabývala se dále doplněním podkladů k žádosti o dotaci na
akci „Technické služby Suchdol nad Odrou – přístavba“.
Starosta informoval přítomné členy rady městyse o těchto záležitostech: Energie pod
kontrolou – informace o situaci, inženýrské sítě v lokalitě ČSLA, Malované mapy – doplnění návrhů, Workoutové hřiště – informace o možnosti podání pouze jedné žádosti o
dotaci za městys, SMS Infokanál, Rozpis jednání orgánů městyse na rok 2016, spisová a
skartační služba - kontrola, silniční úřad – od 1.1.2016 v Suchdole nad Odrou.
Rada městyse
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Oznámení o provozu úřadu městyse
Úřad městyse bude v době od 21. 12. 2015 do 4. 1. 2016 uzavřen.

Oznámení o ceně stočného
Městys Suchdol nad Odrou jako provozovatel splaškové kanalizace a ČOV
v Suchdole nad Odrou oznamuje, že cena stočného na rok 2016 byla stanove3
na ve výši 35,- Kč vč. DPH za m s účinností od 1. 1. 2016.

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 31.12.2015 z důvodu
fakturace stočného za 4.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 7. 1. 2016.
V případě nenahlášení stavu vodoměru
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.

v daném

termínu

Vám

bude

V Suchdole nad Odrou dne 10. 12. 2015
Jana Poštová
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2016
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok
2016, poplatek je nutno uhradit do 31. 3. 2016.
Žádáme Vás proto, abyste poplatek hradili zejména v pokladně úřadu, a
to ve dnech:
pondělí, středa
8:00 - 11:30 a 12:15 – 16:45
úterý, čtvrtek
7:30 - 11:30 a 12:15 - 15:15
Pro úhradu z Vašeho bankovního účtu sdělujeme následující:
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili
číslo poplatníka (je stejné jako v loňském roce a je potřeba jej uvést do
zprávy pro příjemce), a to na telefonním čísle: 556 770 109, případně emailem na jedné z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Poplatek uhraďte ve
1765624389/0800
Variabilní symbol
Konstantní symbol

prospěch

účtu

u

České

spořitelny,

a.s.

1341
0378

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor
úřadu městyse (výše uvedené telefonní číslo).

!!! Místní poplatek za TKO - na rok 2016
Z R U Š E N !!!
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SMS InfoKanál
Jedná se nový informační kanál, který je doplňkem
ke stávajícím (místní rozhlas, zpravodaj, vývěsky), a
to formou zasílání SMS zaregistrovaným
odběratelům. Zasílány jsou pouze důležité aktuální
informace - například o aktuální poruše na vodovodu
ve vaší ulici a podobně. Tato služba je pro příjemce
bezplatná, je potřeba se pouze zaregistrovat.
Bližší informace byly ve vloženém letáku v minulém zpravodaji a najdete je také na webu
městyse www.suchdol-nad-odrou.cz na titulní stránce v rubrice "Aktuality". Na titulní
stránce najdete také zelené logo SMS InfoKanálu, kde můžete jednoduše provést
registraci, případně ji zrušit nebo upravit.
Nejedná se o jednorázovou akci, do systému InfoKanálu se můžete přihlásit, případně
odhlásit kdykoli. K 10. prosinci 2015 bylo zaregistrováno již 106 odběratelů.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci prosinci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Nevečeřal Jan
Kabeláč František
Dohnalová Vilma
Mazáčová Jiřina
Klich Václav
Dratvová Květuše
Adamkovičová Zdenka
Šatánek Albert
Buksová Erika Mgr.
Komara Michal
Šrom Milan
Smilek František
Pavelková Hermína
Kramoliš Radomír
Valíková Libuše
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Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 13. listopadu 2015 navždy odešel pan Oldřich Plachký.
S láskou a úctou bude vzpomínat
syn Tomáš Plachký

Odešli, ale zůstali v srdcích těch, kteří je měli rádi.
Dne 7. prosince 2015 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí našeho drahého
tatínka, dědečka a pradědečka pana Františka Vandlíka a v roce 2015
jsme si připomněli 26. výročí úmrtí drahé maminky, babičky a prababičky
paní Johany Vandlíkové.
s láskou rodina Vandlíkova
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Zástup v době vánočních svátků 2015
28.12.2015 - ordinace v Jeseníku n.O. v době 07,30 - 11,30 hod
29.12.2015 - ordinace v Suchdole n.O. v době 07,30 - 11,30 hod
30.12.2015 - ordinace v Jeseníku n.O. v době 12,00 - 16,00 hod
31.12.2015 - ordinace v Jeseníku n.O. v době 07,30 - 11,30 hod
Klidné prožití Vánoc, hodně zdraví a pohody
v roce 2016
přeje MUDr. Zdeněk Přecechtěl, sestra Kateřina
Rusková

Zimní údržba cest a chodníků
Vážení občané, zima prý už klepe na dveře a proto se vás obracíme s žádostí o spolupráci při zimní údržbě komunikací. Tato spolupráce spočívá v tom, aby komunikace zůstaly průjezdné pro techniku, která se o cesty stará. Svá vozidla tedy parkujte tak, aby
neznemožnila úklid komunikací, upozorněte i vaše návštěvy. Ulice s překážejícími auty
nebudou prohrnuty!
Rovněž apelujeme na ty občany, kteří si pravidelně po vyhrnutí cest a chodníků proházejí vstup na svůj pozemek tak, že sníh hodí zpět na vyhrnutou silnici, aby tak nečinili.
Komplikuje to život ostatním uživatelům komunikace.
Dále bychom chtěli požádat o pochopení, když nebude při každém sebemenším sněhovém poprašku vše odhrnuto a posypáno. Zimní údržba je nákladná záležitost a nemá
smysl odhrnovat sníh, když je zřejmé, že během dne roztaje. Stejně tak posyp bude většinou proveden jen na úsecích, které by bez něj byly zcela nesjízdné (zejména svažité
komunikace). Na rovinatých úsecích je potřeba přizpůsobit pohyb stavu komunikace.
Nyní pár slov k údržbě chodníků, za kterou zodpovídá vlastník, tedy městys, který chodníky již několik let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošní zimě se budeme snažit udržovat chodník „schůdný“. S ohledem na délku chodníků není při zvýšeném sněžení
možné zajistit schůdnost okamžitě. Proto žádáme chodce, aby při pohybu na chodnících
brali na vědomí jejich aktuální stav a dbali zvýšené opatrnosti.
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří se podílejí na údržbě chodníků, přiléhajících
k jejich domům, jejich ochoty a píle si velmi vážíme.
Přejme si, abychom si letošní zimu užili jenom samými příjemnými zážitky a přečkali ji
bez úrazů.
Iva Hrabovská
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Svoz odpadu v době vánočních svátků 2015/2016
Svozová firma OZO Ostrava sděluje termíny svozu popelnic v době vánočních
svátků, svoz proběhne takto:
pátek 18. 12. 2015 – lichý týden
sobota 2. 1. 2016 – svoz přesunut z pátku (1. 1. 2016), lichý týden
Rok 2016 začíná lichým týdnem a první svoz popelnic a kontejnerů proběhne v pátek 8. 1. 2016.
Popelnice budou v roce 2016 vyváženy v pátek v lichém týdnu a kontejnery na směsný odpad každý pátek.

Informace Klubu kultury
12. března 2016 se bude konat již
10. ročník „ODVAŽ SE“
Chtěla bych, aby se na něm odvázali opravdu všichni. Odvážili se a ukázali, co umí, co je baví, jaký je jejich koníček....nejen tanec, zpěv a
recitace, jak tomu bylo u předešlých devíti ročníků..…ale jsou mezi námi
i jinak zruční, šikovní dospělí a děti, kteří umí skvěle vařit, péct, vyrábět šperky, šít, vyšívat a tvořit z různých materiálů, hrát na hudební
nástroj, pěstovat kytky, vyrábět modely letadel, autíček,…a jiné.
Těm bude věnována celá sobota a celý kulturní dům.
Miloslava Klichová

Návštěva v Dětském domově Loreta ve Fulneku
Paní ředitelka Dětského domova Loreta ve Fulneku, Mgr. Renata Malinová, nás
pozvala zástupce na Den otevřených dveří, který se konal v úterý 1. prosince
2015. Toto pozvání jsme velice rádi přijali. S balíčkem ovoce a sladkostí pro děti z domova, jsme vyrazili směr Fulnek.
Při příchodu do budovy jsme byli přivítáni paní ředitelkou, po té jsme si prohlédli
celou budovu a musím říct, že jsme byli mile překvapeni, v jakém krásném prostředí žijí děti v domově.
V celé budově to dýchalo vánoční náladou, všude krásná výzdoba, čisto, pořádek a milé úsměvy zaměstnanců, kteří nám odpovídali na naše zvědavé dotazy.
Myslím, že se v tomto prostředí dětem krásně žije.
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Touto cestou děkujeme za pozvání a za možnost prohlédnout si krásné prostředí celého domova. Přejeme všem dětem i zaměstnancům mnoho krásně
prožitých dní.
Iva Hrabovská

Ocenění městyse za třídění odpadu
Městys Suchdol nad Odrou se v soutěži „O keramickou popelnici“ v třídění
plastu, papíru, skla a nápojového kartónu v Moravskoslezském kraji umístil
v třetí kategorii, obce od 2,5 do 15 tisíc obyvatel na krásném 3 místě. Soutěže,
kterou každoročně organizuje Moravskoslezský kraj s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a.s., se zúčastnilo 299 obcí a měst Moravskoslezského
kraje. Zástupci nejlépe třídících obcí a měst se setkali 26. listopadu ve Vítkovickém zámečku, aby slavnostně převzali ceny v rámci již 11. ročníku celokrajské
soutěže „O keramickou popelnici“. Převzali jsme od pořadatelů krásnou keramickou popelnici, diplom a hlavně městys získal finanční odměnu ve výši
20.000,- Kč.
Poděkovat musím zejména Vám, občanům, kterým není lhostejné životní prostředí, a kteří poctivě třídíte odpad. Městys doplnil sběrná místa o další kontejnery na tříděný odpad, k dnešnímu dni máme 16 sběrných míst a celkem 73
kontejnerů (20 papír, 35 plast, 18 sklo).
Vážení občané, třiďte odpad, šetříte tím životní prostředí!!! Pevně věřím, že
v příštím roce budeme v soutěži opět úspěšní a bylo by potěšující, kdyby se
nám podařilo umístění i na vyšší příčce.
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Celkové výsledky soutěže „O keramickou popelnici“ v roce 2015:
Obce do 2 500 obyvatel:

Obce od 2 500 do 15 000 obyvatel:

Obce nad 15 000 obyvatel:

1. Obec Nová Pláň

1. Město Vrbno pod Pradědem

1. Město Třinec

2. Obec Karlova Studánka

2. Obec Kozlovice

2. Město Bohumín

3. Obec Nové Heřminovy

3. Městys Suchdol nad Odrou

3. Město Český Těšín

4. Obec Roudno

4. Obec Baška

4. Statutární město Opava

5. Obec Dlouhá Stráň

5. Město Budišov nad Budišovkou

5. Město Krnov

Iva Hrabovská
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SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ 2015
V pátek 13. 11. 2015 se 4 pětičlenné týmy zúčastnily tradiční vědomostní soutěže v ZOO
Ostrava. Tématem Soutěže mladých zoologů byla samotná ZOO Ostrava. Otázky byly
zaměřeny na zvířata chovaná v ZOO Ostrava nyní i v minulosti, historii, záchranné programy a areál zoologické zahrady. Ve vysoké konkurenci dosáhly velmi pěkného výsledku 2 družstva mladších žáků. Družstvo ve složení Karolína Slováčková, Hana Dubcová, Daniela Kabeláčová, Michaela Pitrunová, Kateřina Pospěchová obsadilo 19. místo a družstvo ve složení Tereza Bechná, Eliška Večerková, Karolína Buksová, Lada
Matoušková, Monika Poštová skončilo na 24. místě z celkového počtu 158 družstev.
Všem žákům bych chtěla poděkovat za přípravu a vzornou reprezentaci naší školy.
Vendula Večerková
Více zde: http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo-pro-skoly/souteze/
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Kalendář akcí WESTERN KLUBU z.s. na rok 2016
Pravidelné páteční setkávání od 18. hodin
Kletné v Areálu MALÁ SKÁLA, klubovna Stanice Pony Express č.21
pro členy Pony Expressu, Western klubu a přátel Western klubu (kytary sebou)
Každá první sobota v měsíci od 14. hod.
Kletné v Areálu MALÁ SKÁLA, klubovna Stanice Pony Express č.21
Dětský Western klub
Sobotní brigády dle rozpisu
Kletné Areál MALÁ SKÁLA, klubovna Stanice Pony Express č.21, muzeum Westernová expozice
******
25. 1. 2016 Vyhlášení celorepublikové výtvarné soutěže
V rámci VII. ročníku dětské soutěže WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ
Téma INDIÁNI A JEJICH TRADICE II. (propozice budou zveřejněny na
www.westernklub.cz ,uzávěrka příjmu dětských prací bude 30. 4. 2016)
Sobota 13 a 27. 2. 2016 od 14. hod.
Archivace a doplnění exponátů do muzea - Westernová expozice Pony Expressu
Sobota 19. 3. 2016 od 20.00 hodin - Dům kultury
Tradiční Josefovský country bál
Sobota 30. 4. 2016 od 11 hodin - Areál MALÁ SKÁLA
7. Jarní vyjížďka zahájení jezdecké sezony 2016 a WESTERNOVÁ BURZA „prodej co
nepotřebuješ - kup, co se ti hodí
Sobota 14. 5. 2016 – Kletné - klubovna Stanice Pony Express č.21
Výběr semifinalistů odbornou porotou – Dětská výtvarní soutěž
Sobota 4. 6. 2016 – Kletné - klubovna Stanice Pony Express č.21
- od 15 hod. Členská schůzka WK
- od 17 hod. Burza Pony Expressu
- od 20 hod. VZPOMÍNKA NA KOVBOJE - promítání DVD pro veřejnost.
Sobota 18. 6. 2016 od 14 hodin – Areál MALÁ SKÁLA (při nepříznivém počasí Kulturní dům)
WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN
Výstava s vyhodnocením VII. ročníku dětské výtvarné soutěže Western a Koně očima
dětí na téma „ INDIÁNI A JEJICH TRADICE II „
Zábavně-soutěžní westernové odpoledne pro děti - "Indiánskou stezkou II"
Příjem pošty PONY EXPRESSU - Stanice Pony Express č.21
6. ROČNÍK - SUCHDOLSKÝ COUNTRY FEST – Areál MALÁ SKÁLA
Pátek 1.7.2016 od 19 hodin - Country zábava (4 kapely)
Sobota 2.7.2016 od 13 hodin - Country fest
Příjem pošty PONY EXPRESSU - Stanice Pony Express č.21
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11.7 – 15.7. PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU
Kletné v Areálu MALÁ SKÁLA , klubovna Stanice Pony Expressč.21
Týdenní zájmový program pro děti, denně od 8 do 16 hod.
Sobota 13. 8. 2016 od 10 hodin - Areál MALÁ SKÁLA
6. ročník Westernových závodů s dostihem na čtvrt míle a western crossem o westernové sedlo s doprovodným programem a country večerem s kapelou
Sobota 13. 8. 2016 mezi 14 – 16- hod. - Stanice Pony Express č.21
Cíl pošty Pony Express ze směru SK a PL a start pošty Pony Express směr přes Česko
do Německa více na www.ponyexpress.cz
Sobota 17. 9. 2016 od 17 hod. – Stanice Pony Express č.21
Rozprava XPC k 32. Jízdě Pony Expressu Moravských větví
Sobota 15. 10. 2016 od 11 hodin Areál MALÁ SKÁLA
39. Tradiční Hubertova jízda
Sobota 5. 11. 2016 RADA European Pony Express Association
Sobota 12. 11. 2016 - Kletné - klubovna Stanice Pony Expressč.21
- od 17 hod. výroční členská schůze
- od 20 hod. Westernové posezení s hudbou se členy WK, XPC a Přáteli WK
31. 12. 2016 Neorganizovaná vyjížďka nebo vycházka na Stříbrné jezírko.
Cíl ve 13 hodin na jezírku - rozlučka se starým rokem, opékání špekáčků...
Silvestr 2016 od 20.hod.- Kletné - klubovna Stanice Pony Expressč.21
www.westernklub.cz www.ponyexpress.cz www.suchdolskycountryfest.cz
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Děkuji všem zákazníkům
za přízeň a těším se na setkání
s Vámi i v novém roce 2016.
Vaše pedikérka Jarka Stebelová
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FYZIOTERAPIE
MASÁŽE a BAŇKOVÁNÍ
Suchdol nad Odrou, Komenského 65
(asi 150m od žel. podjezdu)

Provozní doba:
úterý od 14.00 - 17.30 hod.
Milan Rek tel.č.: 724 003 280
čtvrtek od 14.00 - 17.30 hod.
Filip Rek - tel.č.: 601 325 568

CORPUS-THERAPY,s.r.o.
www.corpustherapy.cz
21
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www.suchdol-nad-odrou.cz
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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 + sauna a vířivka

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
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
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