Závody rádiem řízených modelů aut
Moribundus RC Rally Team vás zve na 1. ročník suchdolského rallycrossu. Jde
o soutěž rádiem řízených modelů aut v měřítku 1:10. Akce proběhne v sobotu
6. února 2016 v Klubu kultury (DKT) od 9.00 hod, kdy začínají tréninkové jízdy.
Samotná soutěž začne kolem poledne a bude probíhat do odpoledních hodin.
Přijďte fandit domácím jezdcům.

Kalendárium městyse
11.12. Proběhlo předání vydlážděného úseku cyklostezky před nákupním střediskem.
Jedná se o kratičký suchdolský fragment cyklostezky Odra-Morava-Dunaj.
11.12. Jednání se zástupcem společnosti ZAPA Beton o příspěvku do rozpočtu městyse. Jako každoročně městys obdržel částku 100 tis. Kč.
11.12. Konala se výroční členská schůze místní kynologické organizace.
13.12. Třetí adventní koncert v evangelickém kostele, posluchače potěšili svými písněmi Skřivánci.
15.12. Návštěva na úřadu regionální rady kraje v Ostravě ve věci dotace na vybudovaný objekt zázemí technických služeb.
16.12. Jednání s právním zástupcem městyse ve věci společnosti Energie pod kontrolou, s níž měl městys smluvní vztah na dodávky energií, a u níž došlo
k finančním nesrovnalostem na celostátní úrovni.
16.12. Konzultace s technickým dozorem ve věci závěrečného vyhodnocení akce II.
etapy kanalizace a ČOV vůči poskytovateli dotace, Státnímu fondu životnímu
prostředí ČR.
16.12. Zasedání zastupitelstva městyse v domě kultury.
17.12. Společné zasedání orgánů společnosti ASOMPO, v níž je městys akcionářem.
18.12. K jednání se v Bartošovicích sešel kontrolní výbor Regionu Poodří.
18.12. Valná hromada Regionu Poodří v Bílově.
19.12. V muzeu městyse se konala vzpomínková akce k 71. výročí „krvavé neděle“,
největší letecké bitvy II. světové války ve zdejším regionu.
20.12. Čtvrtý adventní koncert v evangelickém kostele, vystoupila folková skupina
MEKA.
28.12. Konal se tradiční turnaj ve stolním tenise Memoriál Karla Kukola.
06.01. Schůze rady městyse.
11.01. Zemřela paní Kristina Pantálková, první porevoluční místostarostka Suchdolu
nad Odrou.
11.01. Schůzka se zástupcem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve věci dotačních možností v roce 2016 (mobilní technika, rekonstrukce a
opravy hasičských zbrojnic).
12.01. Dohadovací řízení se zástupci Správy CHKO Poodří ve věci změny č. 7 územního plánu městyse.
14.01. Účast zástupců městyse na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.

Rada městyse informuje
23. schůze rady městyse proběhla 16. prosince 2015 ihned po zasedání zastupitelstva
k projednání dvou bodů, kdy schválila navýšení ceny snídaní z 50,- Kč na 70,- Kč
v Penzionu Poodří (zájemcům o snídani) s platností od 01.01.2016 a zabývala se hospodařením příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou.
Poslední schůze rady městyse v roce 2015 s pořadovým číslem 24 se konala ve
středu 30.12.2015, kdy schválila rozpočtové opatření č. R25.
Ve středu 6. ledna 2016 proběhla 6. schůze rady městyse, zabývala se bytovou problematikou, kdy prodloužila nájemní smlouvy v bytech v majetku městyse nájemníkům,
kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu, schválila přidělení dvou bytů v DPS
nájemníkům dle seznamu žadatelů a jeden byt o velikosti 1+1 žadateli dle pořadníku na
byty. Schválila nákup materiálu (tomboly) na plesy v městysi v roce 2016 do úhrnné výše
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20.000,- Kč a místnímu včelaři schválila umístění včelnice a povolení vjezdu a stání motorových vozidel na pozemku parc.č. 534 v k.ú. Kletné v majetku městyse.
Dále schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“, nákup plošiny a centrály pro potřeby městyse, podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
péči o válečné hroby na úpravu pomníku padlých RA v parku u firmy Pamet, jedná se o
přístavbu na uložení ostatků neznámých vojínů nalezených na územní městyse a schválila slevu na ubytování v Penzionu Poodří pro tělesně postižené sportovce.
Na závěr starosta informoval o vývoji případu s dodavatelem energií, společností Energie
pod kontrolou, kdy městys vypověděl smlouvu se společností Energie pod kontrolou a
uzavřel nové smlouvy s dodavateli elektřiny a plynu a informoval, že městys byl vybrán
jako příjemce dotace (zpětná dotace) na stavbu „Technické služby Suchdol nad Odrou“.
Rada městyse

Vzpomínka na paní Kristinu Pantálkovou
V pondělí 11. ledna 2016 nás zastihla smutná zpráva, že nás ve věku 75 let navždy
opustila paní Kristina Pantálková.
Paní Kristinu Pantálkovou si pamatují celé generace dnešních dospělých, kteří prožívali svá dětská léta v Suchdole nad Odrou, jak je vlídným způsobem uváděla coby učitelka I. stupně zdejší základní školy do lavic a budovala trpělivě jejich základy pro budoucí vzdělání.
Ti o něco mladší dospělí si ji zase budou jistě velice dobře pamatovat jako první porevoluční místostarostku obce Suchdolu nad Odrou. Do této funkce nastoupila zkraje
roku 1990 a byla potvrzena v prvních svobodných komunálních volbách, přičemž o její
oblibě a důvěře spoluobčanů svědčí počet tehdejších získaných hlasů – 941, tento rekord dodnes nebyl překonán. Ve funkci místostarostky působila celkem 9 let až do listopadu 1998, a poté ještě další čtyři roky jako členka rady obce.
Paní Kristina Pantálková svou práci na obecním úřadě vykonávala vždy s velkou empatií a citem pro potřeby občanů, vždy ráda podala pomocnou ruku lidem v nouzi, vždy
ráda poradila, byla pověstná svou laskavostí.
Její jméno zůstane navždy zapsáno světlým písmem v obecní kronice. Budiž čest její
památce.
Za městys Suchdol nad Odrou
Richard Ehler, starosta
Iva Hrabovská, místostarostka
a pracovníci úřadu městyse

3

Starosta městyse Suchdol nad Odrou vyhlašuje

Veřejnou výzvu
na pozici
Referent státní správy a samosprávy
Místo výkonu:
Nabízíme:
Platové zařazení:

Předpokládaný
termín nástupu:

Městys Suchdol nad Odrou, Úřad Městyse Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, zkušební
doba 3 měsíce
platová třída č. 9 podle nařízení vlády č. 564/2006
Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné
službě a správě ve znění pozdějších předpisů
v aktuálním znění a nařízení
od 1. 3. 2016

Charakteristika činnosti:

agendy matriky, evidence obyvatel, Czech
pointu, voleb, sociální péče, správy hřbitovů,
sboru pro občanské záležitosti, místního
rozhlasu, místního zpravodaje, zápisy
z jednání zastupitelstva, zástup na pozici
hospodářské správy a další

Požadavky:

alespoň středoškolské vzdělání s maturitou (praxe ve
státní správě a samosprávě výhodou, zkoušky
odborné způsobilosti na úseku matriky a evidence
obyvatel výhodou), časová flexibilita (předpoklad
účasti na akcích městyse i mimo pracovní hodiny
úřadu), morální předpoklady pro práci s osobními
daty, čistý trestní rejstřík

Nabízíme:

zajímavou práci s lidmi, pravidelné další vzdělávání

V případě zájmu zašlete do 5. února 2016 k rukám starosty přihlášku na
adresu: „Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol
nad Odrou na obálku napište: „Neotevírat – veřejná výzva – matrika“
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Náležitosti přihlášky:
 Jméno, příjmení, titul
 Datum a místo narození
 Státní příslušnost
 Místo trvalého pobytu
 Kontaktní údaje
 Datum a podpis uchazeče
K přihlášce doložte:
 Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech především
v oblastech souvisejících s požadovanou činností
 Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie
dokladů o dalším vzdělání a absolvovaných kurzech
 Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
V případě potřeby budou vybraní uchazeči, kteří splňují uvedené
požadavky, pozváni k pohovoru v termínu 12. února 2016.
Zasláním přihlášky na výše uvedenou výzvu společně s požadovanými
materiály dává uchazeč souhlas s využitím osobních údajů v nich uvedených
pro vnitřní potřeby vyhlašovatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli tuto veřejnou výzvu zrušit bez
udání důvodů nebo nevybrat nikoho z uchazečů.
Bližší informace podá starosta městyse Ing. Richard Ehler na tel. č. 556 770
102 nebo emailu: starosta@suchdol-nad-odrou.cz.
V Suchdole nad Odrou dne 19. 1. 2016
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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 19. lednu 2016 bylo zaregistrováno již 136 odběratelů.

OZNÁMENÍ

Česká pošta oznamuje, že dne 26. 2. 2016 bude pošta Suchdol nad Odrou
uzavřena.

UPŘESNĚNÍ TERMÍNŮ VÝVOZU POPELNIC V ROCE 2016
LEDEN:
ÚNOR:
BŘEZEN:
DUBEN:
KVĚTEN:
ČERVEN:

8.1. a 22.1.
5.2. a 19.2.
4.3. a 18.3.
1.4., 15.4. a 29.4.
13.5. a 27.5.
10.6. a 24.6.

ČERVENEC:
SRPEN:
ZÁŘÍ:
ŘÍJEN:
LISTOPAD:
PROSINEC:

8.7. a 22.7.
5.8. a 19.8.
2.9., 16.9. a 30.9.
14.10. a 28.10.
11.11. a 25.11.
9.12. a 23.12.

O případných změnách, které svozová firma nahlásí, budeme informovat prostřednictvím zpravodaje nebo hlášením místního rozhlasu.
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POZOR, ZMĚNA TERMÍNU SVOZU!!!!!
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Upozorňujeme na změnu termínu jarního svozu, který byl uveřejněn v kalendáři
(26.3.2016), a to z důvodu velikonočních svátků je termín přeložen na sobotu 12.3.2016.
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován stejným způsobem jako předchozí svozy.
 Datum a čas: 12. března 2016, 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 11. 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 10. března 2016 na ÚM na tel.
556 770 101, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 12. března 2016 k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo
ve specializované sběrné nádobě, představují
ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí
na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však
„wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje:
zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky.
Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 %
méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale
doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba
odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i
průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do
sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z
organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již více než 1900 a každý
rok přibývají další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě firem. Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na
www.ekolamp.cz.
Městys má malou sběrnou nádobu umístěnou vedle vchodu do obřadní síně.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci lednu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kučerová Marie
Klabanová Marie
Kurečka František
Kukolová Marie
Šrámek Josef
Javůrková Ludmila
Šrámková Marie
Pazdera Alois
Hansová Jarmila
Zbranková Jana
Matoušek Jiří
Bartošík Jan
Dýčka Josef
Lažková Vlasta
Pavelka Zdeněk
Káňová Danuše
Bechný Ota
Černoch Karel

Dne 27. 1. 2016 vzpomínáme 1. výročí úmrtí pana
Valeriana Klabana.
Vzpomeňte, prosím, s námi.
Rodina Klabanova
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří
Čas kvapí a od zřízení CHKO Poodří uběhne v květnu již dvacet pět let. Rádi
bychom Vám proto prostřednictvím zpravodaje nabídli pár informací o území,
které máte „za humny“. Krajina v Poodří je součástí Vašeho domova a věříme,
že byste uvítali možnost dozvědět se o ní trochu více.
Čím začít? Snad nejvhodnější by bylo znakem CHKO Poodří, který území ve
zkratce charakterizuje. Možná si ještě vzpomenete na žlutý květ stulíku, ten byl
ve znaku dříve. V současném znaku CHKO Poodří se nachází dravec – moták
pochop, typický obyvatel rákosin. Moták krouží nad loukami, kterými protéká
meandrující Odra. Skutečná krajina Poodří je samozřejmě mnohem různorodější – do znaku se nedostaly rybniční soustavy, lužní lesy, mokřady a zástavba
obcí na okrajích říční nivy.
Za nimi si musíme vyrazit pěšky nebo na kole. Před vycházkou je jistě vhodné
si udělat domácí přípravu. Kde pro ni najdeme informace?
Internet nabízí tři hlavní adresy: http://poodri.ochranaprirody.cz/o-chko-poodri/ –
zde jsou shromážděny souhrnné informace, Facebook – https://cscz.facebook.com/ChranenaKrajinnaOblastPoodri – nabízí aktuality. A pak je tu
časopis POODŘÍ – www.casopispoodri.cz –, který se věnuje vlastivědným tématům.
Tolik na úvod pro tentokrát, a protože jsme stále ještě na začátku roku, dovolte,
abychom Vám popřáli jeho příjemné prožití.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
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Informace Klubu kultury
Klub senioru Městyse Suchdol nad Odrou – bilance akcí roku 2015

-

5.3.2015 – Kulturní památka Zámek Poruba – 42 účastníků
25.3.2015 – exkurze v Marlence ve Frýdku-Místku a aquapark
Tropikána ve Wisle v Polsku – 54 účastníků
24.4.2015 – Flora Olomouc – 50 účastníků
18.5.2015 – Smaženice a pohoštění na hřišti – 54 účastníků
3.6.2015 – Krajské sportovní hry v Havířově – 16 sportovců
15.6.2015 – Tvarůžkové posezení a pohoštění na hřišti – 62 účastníků
10.9.2015 – Velké Losiny – Zámek, Ruční papírna a termální lázně, Loštice – prodejna tvarůžek – 56 účastníků
22.10.2015 – Polsko – nákupy a aquapark Tropikána ve Wisle - 56 účastníků
29.11.2015 – Mikulášské odpoledne pro děti – 12 spolu organizátorů z řad seniorů
9.12.2015 – sportovní odpoledne na bowlingu – 35 účastníků – výsledky:

-

Amatéři:
Profesionálové:
1. Porubová Helena - 128
1.
Kukolová Vlasta - 147
2. Říčan Stanislav - 110
2.-3. Holčáková Miluše - 134
3. Kramoliš Radek - 98
2.-3. Kutěj Stanislav - 134
15.12.2015 – Vánoční gulášek, taneček s kloboučkem – 72 účastníků

-

-

22.12.2015 – v DK poděkování těm, těm kteří se podíleli na realizaci jednotlivých akcí
V průběhu roku senioři navštěvuji saunu a vířivku, bowling, badminton a tenis.

Členové klubu seniorů Městyse Suchdol nad Odrou by chtěli touto cestou poděkovat za
finanční a sponzorské dary pro její činnost:
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Městys Suchdol nad Odrou, Artis Art – Ing. Kamila Grešáková Kotalová, Zahrádkářské
potřeby – Petr a Silvie Balogovi, Lisovna Abart Bartoň a Vrábel, ANBREMETALL s.r.o.,
Kowalik Stanislav zednictví, Vladan Marcalík, Stavební firma Černoch, Dorot Jiří – vodotopo-plyn-servis Odry, UNISTAD spol. s r. o , Melicharová Jaroslava – Hostinská činnost, Pěstitelská pálenice Suchdol – Ing. Baar Vladimír, Barton-City, Vladimír Konopásek.
Děkuji za spolupráci těmto jmenovaným: Davidová Marcella, Dorazilová Věra, Gulaňovi
Jana a Miroslav, Hrušková Věra, Kutějová Ludmila, Melicharová Jaroslava, Mrlinová
Marcela, Odstrčilová Dana, Reková Božena, Říčanová Marie, Soviarová Marie, Škrabáková Marie.
Ing. Pleváková Naděžda

12. března 2016 od 10.00-16.00 hod se bude konat již
10. ročník „ODVAŽ SE“
Protože to bude jubilejní ročník, chtěla bych, aby se vás na něm
odvázalo opravdu hodně. Ukažte co umíte, co vás baví, jaký je
váš 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. Chtěla
bych touto cestou pozvat všechny zručné a šikovné lidičky a nemusí být jen ze Suchdolu n. O... jako vystavovatele, prodejce,
vystupující, diváky i návštěvníky.....bez vás to prostě nejde !
Byl by to takový jarmak s vystoupeními, ukázkami a prodejem.
Přihlášky a podrobnější informace získáte v Klubu kultury na tel.
čísle: 556736317 nebo 724389270
email: klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
Těší se na vás Miloslava Klichová
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Klub kultury a Klub seniorů městyse Suchdol nad Odrou
zve všechny děti i jejich rodiče na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
v neděli 6.3.2016 od 15:00-17.00 hod
v DKT
Program: agentura LENA
Vstupné:
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masky zdarma
děti 20,- Kč
dospělí 40,- Kč

Koštování
aneb soutěž o nejlepší slivovici, hruškovici a jabkovici.
V pátek 15. dubna 2016 od 19:00 hod v Klubu kultury
Vzorky je opravdu nutné přinést do DKT (nebo na úřad městyse) aspoň 3 dny předem !!!
Vzorek musí mít alespoň 2dcl, musí být označen o jakou pálenku se jedná a opatřen jménem soutěžícího, který má trvalé
bydliště v Suchdole nad Odrou.

VÁNOČNÍ JARMARK
Již tradiční vánoční jarmark proběhl v úterý 8. 12. 2015 v DK
v Suchdole nad Odrou. Do úvodního krátkého programu se zapojily
děti z mateřské školy a děvčata tří pohybových kroužků základní
školy. Podařilo se jim navodit správnou vánoční náladu. A pak už se
rozběhl pravý jarmark. Návštěvníci měli příležitost nakoupit si vánoční výrobky dětí mateřské a základní školy. Mohli se také občerstvit
vánočním punčem, a kdo měl chuť, mohl si sám vyrobit vánoční dárek v tvořivých dílnách. Všem účinkujícím patří velká pochvala za hezká vystoupení a
všem přání krásných Vánoc.
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Shrnutí Tříkrálové sbírky
V naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. Co nás nejvíce zajímá je částka, kterou jsme s
malými i velkými koledníky vykoledovali. Tak tedy: podařilo se nashromáždit 48 892 Kč.
A to díky Vám, kteří jste nás přijali a přispěli. My jsme na oplátku rozdávali tradiční cukříky, kartičkové kalendáře a hlavně požehnání do nového roku.
Povětšinou se nám dostávalo milého přijetí. Dětem se koledování líbilo. Zpívaly krásně a
s velkým nasazením chodily od domu k domu. Svým způsobem to pro ně byla práce a
jsem moc ráda, že od Vás dostávaly odměnu - poděkování, potlesk, cukroví, čokoládu
..... .Děkuji za to.
Dětem a všem, kteří se do Tříkrálové sbírky jakkoli zapojili, děkuji za pomoc.
Eva Štenclová

Rozloučení Western klubu s rokem 2015.
Ve čtvrtek 31. prosince 2015 se Western klub již podruhé netradičně loučil
s rokem vyjížďkou nebo pro mnohé vycházkou na Stříbrné jezírko. Tentokrát
s velkým překvapením, sešlo se totiž přes padesát kamarádů Western klubu,
kteří si v dobré náladě opekli špekáčky, popili z vlastních zásob a probrali zajímavé události, které jsou, byly a budou.
Všem přátelům Western klubu, sponzorům a příznivcům přejeme do nového roku hodně zdraví a spokojenosti a věříme, že v roce 2016 se nám s vaší pomocí
podaří uskutečnit plány se Stanicí Pony Expressu č.21 na přehradě Kletné a zvelebením a rozvojem souvisejícího areálu, který jsme nazvali „Malá skála“. Jako
vždy se na fotky z akcí můžete podívat na http://westernklub.rajce.idnes.cz/.
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USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 16.12.2015 v 18.00 hod. v DKT

9. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
Zprávu o činnosti rady městyse mezi 8. až 9. zasedáním zastupitelstva městyse
rezignaci Jiřího Bartoně na funkci člena kontrolního výboru zastupitelstva městyse
Zprávu finančního výboru ze dne 9.12.2015
výsledky hospodaření za období 1 – 11/2015
odpověď petentům petice „za zrušení záměru vybudovat příjezdovou komunikaci
přes nádvoří hasičské zbrojnice v Suchdole nad Odrou“ ze dne 19. 10. 2015

9. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ivanu Tvarůžkovou a Stanislava Matuškoviče a zapisovatelkou
Radomíru Ješkovou

9. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e

a) program 9. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného dne
16.12.2015 v 18.00 hodin v DKT

b) volební řád pro volbu člena rady městyse
c) tajný způsob volby člena rady městyse
d) volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse ve sloe)

žení
Ing. Marek Bechný, Ing. Richard Ehler, MUDr. Jana Dostálová
Rozpočtové opatření č. Z24 takto:
Příjmy
+ 3.070,86 tis. Kč
tj. 55.909,63 tis. Kč
Financování
- 6.315,67 tis. Kč
tj. -2.693,53 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši
v členění dle příloh:

-

3.244,81 tis. Kč
199,81 tis. Kč
3.045,00 tis. Kč
3.244,81 tis. Kč

tj.
tj.
tj.
tj.

53.216,10 tis. Kč
42.638,71 tis. Kč
10.577,39 tis. Kč
53.216,10 tis. Kč

č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa k 30.11.2015
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem k 30.11.2015
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ k 30.11.2015
č. 4 – VÝDAJE Z ROZPOČTOVÉ REZERVY RADY č.
R1,R3,R4, R6-R9,R12-R23
č. 5 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE TŘÍD
ROZPOČTOVÉ SKLADBY K 30.11.2015
č. 6 – ROZPOČET PŘÍJMŮ 2015 po RO č. 1 až 24
č. 7 – ROZPOČET VÝDAJŮ 2015 po RO č. 1 až 24
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f) v rámci přijatého rozpočtového opatření č. Z24 dle svých kompetencí vyhrazených

g)

h)
i)
j)

zákonem o obcích:
navýšení neinvestičního příspěvku na činnost Základní školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou, příspěvkové organizace, IČ 75027712 v částce 400.000,- Kč, a to jako závazný ukazatel
2
prodej části parc.č. 2/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m
2
v k.ú. Kletné do vlastnictví manželů Matuškovičových, za cenu 30,- Kč/m bez DPH +
náklady řízení, a to max. 2 m od hranice pozemku parc.č. 312 s tím, že u křižovatky
musí zůstat dobré rozhledové poměry a dostatečný prostor pro příjezd nákladních
vozidel k č.p. 30, 29 a 48. Sloup NN zůstane na komunikaci parc.č. 2/1, která je ve
vlastnictví městyse.
maximální výši příspěvku na vybudování inženýrských sítí pro nabyvatele parcel č.
1916/63, 1916/64, 1916/65, 1916/66, 1916/67, 2223/48, 2223/84, 2223/85 a 2223/86
v k. ú. Suchdol nad Odrou na 300.000,- Kč.
zařazení financování staveb inženýrských sítí pro stavbu rodinných domů v lokalitách
Záhumení ve výši 5.510 tis. Kč a prodloužení Čsl. Armády ve výši 1.570 tis. Kč na
straně výdajů do rozpočtu na rok 2016.
rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši 1/12 skutečných výdajů na rok 2015 měsíčně do doby schválení rozpočtu na rok 2016, nejdéle však do 31.3.2016.

9. 4. Zastupitelstvo městyse v o l í

a) členkou rady městyse Ivanu Tvarůžkovou
b) do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městyse Mgr. Lenku Tymrákovou
9. 5. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e

a) radu městyse k přijetí rozpočtového opatření R25 podle vývoje plnění příjmů a potřeby čerpání výdajů v průběhu prosince 2015.

9. 6. Zastupitelstvo městyse u k l á d á

a) připravit písemné smlouvy s nabyvateli pozemků parc. č. 1916/63, 1916/64, 1916/65,
1916/66, 1916/67, 2223/48, 2223/84, 2223/85 a 2223/86 v k. ú. Suchdol nad Odrou
ve smyslu usnesení městyse č. 9.3.h) z 16.12.2015.
T: 31.3.2016

Z: starosta

b) provedení veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu
městyse








Farní sbor ČCE (65.000,- Kč)
Římskokatolická farnost (100.000,- Kč) - průběžná kontrola
TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou (335.000,- Kč)
Skřivánek (60.000,- Kč)
Základní kynologická organizace Suchdol n. O. (120.000,- Kč)
Moravian historicko-vlastivědná spol. (30.000,- Kč)
Western klub (80.000,- Kč)
Z: předseda KV

T: 31.3.2016
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Házená–sezóna 2015/2016 - podzim
Muži : hrají Moravskoslezskou ligu, hrajícím trenérem je Svoboda Zbyněk. Dvě naše
hráčky – Kotzianová Martina a Sehnalíková Andrea hostují v druholigovém družstvu TJ
Nový Jičín. Na podzim odehrála Kotzianová 7 zápasů a dala 22 branek, Sehnalíková 4
zápasy a dala 6 branek.
Výsledky:
Suchdol n.O.– Orlová
27 : 17
Třinec
31 : 11
Hlučín
25 : 27
Nový Jičín
32 : 26
Paskov
nedohráno
Trnávka
nehráno
Klimkovice
26 : 10
Branky:
Zdráhal 37, Šimsa 31, Slováček 22, Kutěj 18, Sikora 16, Opěla 5, Brynecký 4, Dostál
Jos. 4, Svoboda Z. 4
Sestava:
Jiřík R. (B), Valík D. (B), Brynecký M., Dostál J., Kutěj R., Lošák M., Opěla J., Pitrun M.,
Sikora D., Slováček P., Svoboda Z., Šimsa J., Zdráhal J., Žitník T.
Tabulka:
1. TJ Hlučín
7 7 0 0
221 : 184 14
2. TJ Trnávka
6 5 0 1
189 : 144 10
3. TJ Loko Suchdol
5 4 0 1
141 : 91
8
4. KH Orel Paskov
6 3 0 3
156 : 163 6
5. TJ TŽ Třinec
7 3 0 4
145 : 190 6
6. TJ Nový Jičín
7 2 0 5
180 : 190 4
7. Meteor Orlová
7 2 0 5
155 : 172 4
8. TJ Klimkovice
7 0 0 7
142 : 195 0
Domácí utkání s Paskovem za stavu 20:18 v 52. minutě (8 min před koncem) ukončeno
pro slabý déšť – hosté odmítli hrát – bohužel i tak se dá odvrátit porážka.
Domácí utkání s Trnávkou se za slunečného počasí vůbec nehrálo – arogantní rozhodčí
neuznal hřiště způsobilé ke hře. Skutečná příčina – to máte za to, že negativně hodnotíte
rozhodčí (citace rozhodčího).
Zřejmě se jedná o nový způsob podnikání – odpískat část utkání nebo žádné a inkasovat
odměny. Obě utkání se budou dohrávat na jaře a znovu budeme platit.
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Fotbalové jaro 2016 – muži a dorost
Zdravíme všechny příznivce suchdolského fotbalu. Chtěli bychom Vás touto
cestou stručně informovat o dění v našem fotbalovém klubu.
16. 1. 2016 začala ve staré tělocvičně zimní příprava mužů. Tým mužů převzal nový trenér pan Miroslav Krajčí z Bartošovic. Stávající hrající trenér pan Luděk
Hanzlík se rozhodl svoje působení v Suchdole z rodinných důvodů ukončit. Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat za odvedené služby a popřát mu mnoho štěstí jak
v osobním životě, tak i na případných dalších trenérských štacích v jiných klubech.
Vedoucím mužstva zůstal pan Jiří Jurnykl.
Jak už to tak bývá, tak každý trenér má svá specifika. Nový trenér mužů by
rád stavěl na mladých odchovancích, kteří budou poctivě trénovat a plnit dané pokyny. Tato cesta se do budoucna jeví jako nejvíce pravděpodobná, jelikož od sezóny
2016/2017 má dle informací z FAČR dojít k úplnému zrušení hostování neprofesionální hráčů a kluby budou mít možnost pouze hráče za určitých podmínek koupit. To
pro kluby z nižších tříd, jako je Suchdol znamená začít stavět vyloženě na odchovancích. Zároveň to také pro jednotlivé hráče znamená, že pokud chtějí fotbal hrát, tak
pouze za svůj mateřský klub bez možnosti hostování, popř. „natvrdo“ přestoupit. Jaké
dopady bude mít toto opatření na kluby ze třetích a čtvrtých tříd, ve kterých mnohdy
hostují „horší hráči“ (občas ani ti hráči nejsou horší, jen se jim prostě nechce trénovat
a makat) z lepších klubů a jaké dopady to bude mít na ty „horší hráče“, kteří se svým
přístupem nebo kvalitami neprobojují do kádru mateřského klubu, to je otázka a ukáže to až čas.
Jako každý rok, tak i letos budou součástí zimní přípravy také přátelská utkání
a zimní soustředění, které by mělo proběhnout také za účasti dorostenců.
Co se týká dorosteneckého týmu, tak zde došlo rovněž ke změně trenéra, kdy
pana Dalibora Mádra nahradil pan Zoltán Szabó. Prozatím však hledáme vedoucího
mužstva. Byli bychom rádi, kdyby to byl někdo z bývalých fotbalistů nebo lidí co mají
k Suchdolskému fotbalu blízko. Snad se najde někdo, kdo nemá 3x do týdne tenis a
bude ochoten se také nějakým způsobem obětovat. Bohužel jedni a ti samí na
všechno nestačí, i kdyby se rozkrájeli a 100x je to sebevíce bavilo…
Co se týká výhledu pro jaro, tak u dorostu se bude jednat především o záchranu. Muži zatím bojují o postup zpět do I. B třídy. Pokud by se toto povedlo, jsem
toho názoru, že bychom další sezónu hráli klidný střed a to z již výše zmiňovaného důvodu zákazu hostování. Suchdol má povětšinou vlastní hráče, téměř u poloviny
týmů z I. B třídy je to přesně naopak.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem, co se při fotbalových zápasech
nějak angažují (výběr vstupného, pořadatele utkání, atd.) a samozřejmě všem příznivcům, kteří nám drží palce a budou vždy věřit až do konce.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem, co se kolem fotbalu pohybují od přípravky až po muže, sponzorům, pořadatelům, vedení městyse, výboru TJ Lokomotiva,
výboru oddílu kopané, hospodáři a ostatním. Věříme, že si opět spousta lidí najde
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cestu na hřiště, aby podpořili naše fotbalisty (ať už ty nejmladší nebo ty nejstarší) při
jejich snažení ať už půjde o postup nebo o záchranu, vždy je to boj….
Předseda oddílu kopané
Michal Žlebek

FAČR – příspěvky
Chtěl bych všechny aktivní hráče (u těch mladších rodiče hráčů), aby do konce ledna
2016 doručili členské příspěvky FAČR svým vedoucím mužstev (popř. trenérům). Dospělí 200,-, mládež 100,-. U hostujících hráčů prosím, aby si vykomunikovali se svým
hostujícím klubem, zda za ně tyto příspěvky zaplatí tento klub nebo si je budou platit
sami. V případě, že se bude jednat o druhou variantu, mají možnost nám tyto peníze do
konce ledna doručit a my to zašleme hromadně, v opačném případě si to budou muset
(pokud budou chtít nastupovat v mistrovských zápasech) nějak zařídit sami. Nechceme,
aby se opakovala situace z minulých let.
Děkujeme za pochopení.
Předseda oddílu kopané Michal Žlebek

XIII. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V NOHEJBALE TROJIC
Jako každý rok tak i letos, a to 27.12.2015 se uskutečnil nohejbalový turnaj v nové tělocvičně ZŠ v Suchdole nad Odrou. Turnaje se zúčastnilo osm družstev, dvě skupiny po
čtyřech týmech. O pořádání turnaje se postarali: Pavel Bělíček, Jiří Bartoň, Václav Randýsek, Milan Šrom, Zbyněk Svoboda, Karel Vrabel a David a David a Martin Šromovi .

I. SKUPINA:
TEMPO
SERVIS

JUNIORKA

PIVOHLTI

HÁZENÁ

BODY

SKÓRE

POŘADÍ

2

0:2

1:1

0:2

1

3:3

4.

JUNIORKA

2:0

0

1:1

2:0

5

5:1

1.

PIVOHLTI

1:1

1:1

1

2:0

4

4:2

2.

HÁZENÁ

2:0

0:1

0:2

5

2

2:4

3.

TEMPO
SERVIS
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II. SKUPINA:
LUKAVEC

HEŘMÁNKY

ŠKOLNÍCI

HASIČI

BODY

SKÓRE

POŘADÍ

LUKAVEC

2

0:2

0:2

2:0

2

2:4

3.

HEŘMÁNKY

2:0

0

2:0

2:0

6

6:0

1.

ŠKOLNÍCI

2:0

0:2

1

2:0

4

4:2

2.

HASIČI

0:2

0:2

0:2

5

0

0:6

4.

Do semifinále postoupili Heřmánky – Pivohlti a Juniorka – Školníci. Na 5. místě skončili
Házenkáři, kteří porazili Tempo servis. Na 7. místě skončili Hasiči, ti porazili Lukavec. Na
třetím místě skončili Pivohlti, kteří porazili Juniorku a 1. místo patřilo družstvu Heřmánky,
ti porazili Školníky.
Celkové umístění:
1. HEŘMÁNKY
2. ŠKOLNÍCI (Bělíček P., Bartoň J., Randýsek V.)
3. PIVOHLTI (Šrom M., Voda J., Vrábel K., Šrom D.)
4. JUNIORKA (Kozúbek M., Jurnykl J., Kovařčík P.)
5. HÁZENÁ (Svoboda Z., Maček R., Melichar Z.)
6. TEMPO SERVIS
7. HASIČI (Tymrák Z., Mašek O., Kozák J., Gorčík J.)
8. LUKAVEC
Sportovní akce se podařila a družstva byla oceněna za své sportovní výkony. Ukončení
akce proběhlo v restauraci „Centrum“ u dobrého gulášku a vychlazeného pivka.
Těšíme se na příští ročník, ten třináctý proběhl v klidu a míru vánočních svátků. Tak zase za rok na nohejbalovém turnaji.
SPORTU ZDAR A NOHEJBALU OBZVLÁŠŤ!!!
Svoboda Zbyněk, jeden z organizátorů turnaje
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VI. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA KUKOLA VE STOLNÍM TENISE
28.12.2015 proběhl Vánoční turnaj ve stolním tenise ve staré tělocvičně ZŠ v Suchdole
nad Odrou. Pořadatelství opět bylo pod hlavičkou „suchdolských házenkářů“. Turnaje se
zúčastnilo 29 sportovců, kteří se rozlosovali do čtyř skupin (tři skupiny po sedmi hráčích
a v jedné skupině osm hráčů). Vítěz skupiny postoupil do čtvrtfinále, hráči na 2. a 3. místech si zahráli o čtvrtfinále. Ti, kteří nepostoupili, hráli spodního pavouka útěchy. Ze skupiny postoupili tito hráči:
A: Lev Jiří, Svoboda Zbyněk, Mixa Bronislav
B: Hrabovský Jan, Bašný Richard ml., Hrabovský Jiří
C: Zdráhal Jan, Klein Rudolf, Gola Jan
D: Kovář Richard, Bartoň Tom, Uhýrek Václav
Turnaj se rok od roku vyrovnává, už není jednoduchých zápasů a letošní rok to jen potvrdil. Ve čtvrtfinále Lev Jiří porazil Bašného Richarda, Svoboda Zbyněk přehrál Hrabovského Jana, Zdráhal Jan zdolal Mixu Bronislava, Hrabovský Jiří udolal Kováře Richarda.
Finále vyhrál Zdráhal Jan nad Svobodou Zbyňkem (i když ho měl už na lopatě, jen ho
dorazit, ale nezvládl to), vyhrál již třikrát po sobě a nechává si pohár.
Pořadí turnaje:
1. Zdráhal Jan
16. Šván Patrik
2. Svoboda Zbyněk
17. Šrom David
3. Lev Jiří
18. Pindjak František
4. Hrabovský Jiří
19. Hykel Miroslav
5. Hrabovský Jan
20. Helešic Jan
6. Kovář Richard
21. Kowalik Ondřej
7. Mixa Bronislav
22. Maštalíř Martin
8. Bašný Richard
23. Petr Jiří
9. Bartoň Tom
24. Korčák Martin
10. Klein Rudolf
25. Gola Lumír
11. Uhýrek Václav
26. Srnec Stanislav
12. Gola Jan
27. Šrom Milan
13. Maihack Patrik
28. Maděrič Vlastimil
14. Závorka Jaromír
29. Korčák Ivan
15. Nábělek Jiří
Chci poděkovat organizátorům turnaje za zabezpečení a klidný chod turnaje, dále všem
sponzorům, kteří přispěli na sportovní činnost, a těším se na další ročník, který bude již
sedmý v pořadí.
Šťastný nový rok 2016 a za rok zase u pingpongových stolů, SPORTU ZDAR!!!
Svoboda Zbyněk, ředitel, organizátor a hráč v jedné osobě
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NOVOROČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
V sobotu 2.1.2016 se uskutečnil celodenní turnaj v bowlingu. Zúčastnili se ho především
hráči (kromě tří týmů), kteří hrají bowlingovou ligu.
Šlo hlavně o stmelení kolektivu, pobavit se a také pospolu přivítat nový rok, což
jsme stihli.
Občerstvení bylo zajištěno (něco na pití i k zakousnutí), hrálo se na dvě kola po třech
hrách a sečetli se všechny hody.

Seznam, hody, součet a pořadí turnaje:
DRUŽSTVO

1. KOLO

2. KOLO

SOUČET

POŘADÍ

METLAŘI

1210

1297

2507

1.

KUKOLOVCI

1024

1291

2315

2.

BIZONI

1095

1176

2271

3.

KLEIN TEAM

1143

1117

2260

4.

KUTĚJOVCI

1132

1079

2211

5.

HÁZENKÁŘI

1034

1136

2160

6.

25

ODRY SPA

1007

1064

2071

7.

KLOKOČÚVEK

1036

1025

2061

8.

NORÁCI

964

1006

1970

9.

ONDRAČCI

970

930

1900

10.

SVOBODOVCI

928

961

1889

11.

KOKR FAMILY

962

920

1882

12.

VALENTÝNSKÝ TURNAJ V BOWLINGU JEN PŘI SVÍČKÁCH
V pátek 12.2.2016 od 18°° hodin (prezentace od 17°° hodin) se uskuteční
VALENTÝNSKÝ TURNAJ V BOWLINGU JEN PŘI SVÍČKÁCH pro všechny generace,
pro zamilované i pohádané, páry dlouhodobé i „s kratší trvanlivostí“ či náhodně
vytvořené jen pro ten „dnešní den“ (stojí za to hrát), …… avšak jen smíšení páry.
Startovné na osobu je 150,- Kč (na občerstvení a ceny).
Předpokládané ukončení turnaje ve 24°° hodin. Přijato do turnaje bude prvních 24
přihlášených párů.

NOČNÍ VELIKONOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU PŘI SVÍČKÁCH
Ve čtvrtek24.2.2016 se uskuteční NOČNÍ VELIKONOČNÍ TURNAJ PŘI SVÍČKÁCH.
Začátek je stanoven na 21°° hodin (prezentace od 20°° hodin) a hraje se až někdy do
ranního kuropění.
Startovné na osobu je 150,- Kč (na občerstvení a ceny).
Tento turnaj je otevřen veřejnosti a může se ho účastnit jen prvních 12 přihlášených tříčlenných týmů.
Přihlášky na oba turnaje hlaste na moje tel. číslo: 603 105 507. Oba turnaje jsou
veřejně přístupné tzn. kdo nehraje, může přijít povzbudit.
PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A HODU ZDAR!!!

Zbyněk Svoboda

BOWLINGOVÁ LIGA JEDE DÁL
Po novoročním turnaji se opět rozjela Bowlingová liga. Zápasy začínají dostávat náboj a
není nouze o zajímavé výsledky. Začal boj o první čtyři místa, které zaručují jak čtvrtfinále, tak o boj ve spodní části tabulky (nikdo přece nechce být poslední).
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Tabulka po 13. kole:
družstvo

výhra/remíza/prohra

Průměr
mu

tý-

skóre

body

1.

BIZONI

12

0

1

849,9

86 : 18

24

2.

ČD BABKA
TÝM

10

1

2

821,7

76 : 28

21

3.

HÁZENKÁŘI

10

0

3

826,5

79 : 25

20

4.

METLAŘI Z
ODER

8

3

2

776,1

69 : 35

19

5.

SENIOŘI I.

7

2

4

745,5

58 : 46

16

6.

KLEIN TEAM

5

3

5

769,7

49 : 55

13

7.

RYCHLÉ
KOULE

5

0

8

707,1

42 : 62

10

8.

JUNIORKA

3

4

6

714,8

41 : 63

10

9.

SENIOŘI II.

2

4

7

721,2

39 : 62

8

10.

ČTYŘI LIŠKY

3

2

8

715,9

38 : 66

8

11.

KOKR
FAMILLY

2

0 11

658,5

29 : 75

4

12.

NORACI

1

1 11

687,3

18 : 86

3

Nejlepší hody po 13. kole:
MUŽI
1.
Bartoň Tom
2.
Bartoň Mojmír
3.
Košut Libor
4.
Závorka Jaromír
5.
Kovařčík Pavel

hody
374
351
345
343
339

1.
2.
3.
4.
5.

ŽENY
Bartoňová Markéta
Kutějová Ludmila
Kukolová Vlasta
Holčáková Miluše
Bednářová Lada

hody
305
295
276
273
271

Rozlosování 16. – 19. kolo:
start
17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00
start
17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00

ČTYŘI LIŠKY
ČD BABAKA TÝM
METLAŘI Z ODER
HÁZENKÁŘI
KLEIN TEAM
BIZONI

týmy
KOKR FAMILY
JUNIORKA
NORÁCI
SENIOŘI II.
RYCHLÉ KOULE
SENIOŘI I.

datum
2.2.2016
2.2.2016
2.2.2016
4.2.2016
4.2.2016
4.2.2016

METLAŘI
SENIOŘI II.
RYCHLÉ KOULE
SENIOŘI I.
BIZONI
KOKR FAMILY

týmy
ČTYŘI LIŠKY
NORÁCI
HÁZENKÁŘI
KLEIN TEAM
ČD BABAKA TÝM
JUNIORKA

datum
9.2.2016
9.2.2016
9.2.2016
11.2.2016
11.2.2016
11.2.2016

kolo

16.
kolo

17.
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start
17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00
start

17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00

kolo

18.

HÁZENKÁŘI
JUNIORKA
ČTYŘI LIŠKY
NORÁCI
ČD BABAKA TÝM
KLEIN TEAM

týmy
SENIOŘI I.
METLAŘI Z ODER
SENIOŘI II.
RYCHLÉ KOULE
KOKR FAMILY
BIZONI

kolo

19.

SENIOŘI II.
RYCHLÉ KOULE
BIZONI
KLEIN TEAM
SENIOŘI I.
METLAŘI Z ODER

týmy
JUNIORKA
ČTYŘI LIŠKY

HÁZENKÁŘI
ČD BABAKA TÝM
NORÁCI
KOKR FAMILY

datum
16.2.2016
16.2.2016
16.2.2016
18.2.2016
18.2.2016
18.2.2016
datum
23.2.2016
23.2.2016
23.2.2016
25.2.2016
25.2.2016
25.2.2016

Všechny výsledky (tabulka, nejlepší hody, nejlepší průměr hodů, rozlosování) jsou na
tabuli bowlingu. Přijďte povzbudit své kamarády, přátele či rodinné příslušníky. Těší se
na Vás hráči, obsluha i pořadatelé.
SPORTU ZDAR A BOWLINGUÁ OBZVLÁŠŤ!!!
Zbyněk Svoboda, pořadatel, zapisovatel a hráč

Počasí druhé poloviny roku 2015
Petr Dobeš
Druhá polovina roku 2015 se vyznačovala výrazně nadprůměrnými teplotami a
zejména mimořádným suchem. Pouze měsíc říjen byl nepatrně chladnější, než činí
35letý průměr (za období 1979 – 2013), jinak byly všechny měsíce teplejší a to o 1,4°C
až 3,7°C. Průměrná teplota srpna 21,8°C byla vyšší o 3,7°C a také prosinec byl
s teplotou 3,1°C teplejší o 3,4°C.
Ve druhém pololetí byl nejchladnějším dnem Silvestr s minimální teplotou 9,9°C, nejvyšší teplota 36,2°C ze dne 11. srpna byla nejvyšší naměřenou hodnotou celého roku.
Především zásluhou dvou prázdninových měsíců bylo ve druhém pololetí 49
letních dnů a především 31 dnů tropických. Tropický den byl zaznamenán ještě 17. září,
což je doposud nejpozdější výskyt teploty 30°C a vyšší. Zajímavostí je výskyt celkem
sedmi dnů, v nichž maximální teplota dosáhla 35°C. Takovéto dny jsme až donedávna
zaznamenávali velmi zřídka.
Zatímco po prvním pololetí to vypadalo na srážkově téměř normální rok, druhá
polovina roku situaci zcela změnila. Napršelo totiž pouhých 195 mm, což je 57% běžných úhrnů za toto období. Vůbec nejsušším měsícem byl prosinec (35% normálu), ale i
červenec a září byly velmi výrazně podnormální. Díky tomu jsme zažili vůbec nejsušší
rok v historii měření s celkovým úhrnem 451,7 mm, doposud držel prvenství rok 1992
(473,4 mm). Vláhový deficit od začátku dubna do konce roku tak činí v naší oblasti
okolo 200 mm.
Dne 11. srpna se prohnal horní částí Suchdolu (Peklo a Kletné) vzdušný vír,
který polámal řadu stromů. V Hladkých Životicích vítr dokonce strhl střechu rodinného
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domku. Z rozlámané hrušně v poli odletěl asi dvoumetrákový kus koruny do vzdálenosti
dobrých 30 metrů, náraz větru musel být přes 40 m/s. Centrum Suchdolu ale smršť minula, na Nové ulici bylo pouhých 13 m/s.
Díky menšímu množství oblačnosti jsme si užili docela dost slunce (což bylo
někdy až nepříjemné), především v červenci a srpnu byla oblačnost menší než 6/10.
Bouřkových dnů bylo ve druhém pololetí 13, celkový roční počet 23 dnů je tak
spíše podprůměrný. Poslední sněhová pokrývka roztála již 17. února a do konce roku už
byl jen několikrát poprašek menší než 0,5 cm. Většinou se na podzim objeví několik
málo dní se sněhovou pokrývkou, ale tentokrát jsme se souvislé pokrývky dočkali až po
Novém roce. Vánoce tak byly již tradičně na blátě. Jen pro zajímavost poslední Vánoce
s větším množstvím sněhu – 15 cm byly v roce 2002, od té doby ležel sníh již jen v roce
2005 a 2011 a to jen po 1 cm.
Na závěr ještě zmíním, že rok 2015 byl s teplotou 10,0°C druhým nejteplejším
rokem a to hned po roce 2014, který byl ještě o 0,2°C teplejší. Od října 2013 uplynulo
27 měsíců, z nichž ani jeden nebyl chladnější, než kolik činí normál vzdálené minulosti
(1901 – 1980).
červenec

průměrná teplota
minimální teplota
maximální teplota

20,7
4,6
35,5

červenec

dny arktické
dny ledové
dny mrazové
dny letní
dny tropické

14
41,9

červenec

počet dnů s
bouřk.jevy
dnů se souvis.sněh.pok.

září

21,8
7,9
36,2

srpen

říjen

14,9
1,4
33,3

září

listopad

8,3
-2,6
22,1

říjen

5

25
16

srpen

srpen

12

prosinec

3,1
-9,9
10,7

prosinec

13

5
2

září

6
58,1

6,0
-3,7
19,2

listopad

2
19
13

červenec

počet srážkových
dnů
srážkový úhrn

srpen

10
30,8

září

8

29

říjen

11
29,6

říjen

listopad

11
21,1

listopad

prosinec

5
13,8

prosinec

II pololetí

rok

12,5
-9,9
36,2
II pololetí

10,0
-13,8
36,2

rok

0
0
27
49
31
II pololetí

0
8
85
57
32

rok

57
137
195,3 451,7
II pololetí

rok

13

23

0

30

30

31
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SRPŠ v Suchdole nad Odrou Vás srdečně zve na tradiční

XX. ŠKOLNÍ PLES
který se koná v Domě kultury v Suchdole nad Odrou
v sobotu 27. února 2016 od 20 hodin.
Vstupné 100 Kč
K tanci a poslechu hraje skupina AMOS.
V programu vystoupí žákyně základní školy a mažoreťáci.
Občerstvení zajištěno.
Rezervace míst a předprodej se uskuteční od 22. 2. do 26. 2. 2016
na tel: 556 736 336 (sekretariát školy 7:00 – 14:00).
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Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně nabízí :
K PRODEJI
2

- k.ú. Kopřivnice pozemek p.č. 669 zast. pl. o výměře 880 m , jehož součástí
je budova č.p. 1043 - občanská vybavenost
2
- k.ú. Stachovice pozemek p.č. 118 zast. pl. o výměře 974 m , jehož součástí
je budova č.p. 104 - občanská vybavenost
2
- k.ú. Jičina pozemek p.č. st. 110 zast. pl. o výměře 183 m , jehož součástí je
budova č.p. 88 - občanská vybavenost

K PRONÁJMU
- nebytové prostory v Odrách, Masarykovo nám. 1 ve druhém patře o rozmě2
2
2
2
2
rech 750 m (300 m + 390 m + 40 m + 20 m ), vhodné na obchod, sklad a
kanceláře
- nebytové prostory v Jeseníku nad Odrou č.p. 341 v prvním patře nad
2
prodejnou potravin, o rozměrech 260 m , vhodné na obchod, sklad, kanceláře
- nebytové prostory v Suchdole nad Odrou č.p. 19 v prvním patře nad
2
prodejnou potravin, o rozměrech 800 m , vhodné na obchod, sklad, kanceláře
- nebytové prostory v Mořkově č.p. 4 v prvním patře nad prodejnou potravin,
2
o rozměrech 700 m , vhodné na obchod, sklad, kanceláře
- nebytové prostory ve Slatině č.p. 153 v přízemí (bývalá prodejna masa)
2
o rozměrech 30 m , vhodné na obchd, sklad, kanceláře
2

- nebytové prostory v Kateřinicích č.p. 141 v přízemí, o rozměrech 38 m ,
vhodné na sklad, kancelář
- nebytové prostory v Jistebníku č.p. 14 v přízemí (bývalá prodejna masa),
2
o rozměrech 190 m , vhodné na obchod, sklad, kanceláře
- nebytové prostory v Rybí č.p. 6 v přízemí (bývalá prodejna masa), o rozmě2
rech 40 m , vhodné na obchod, sklad, kanceláře
Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Hodslavice 22, 742 71
technické oddělení - Ing. Jindra Závadová
nebo tel: 556 702 621, 737213461
email: zavadova.jindra@jednota-hodonin.cz
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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
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Městys Suchdol nad Odrou a Klub kultury městyse Suchdol nad Odrou
Vás srdečně zvou na

26. bál městyse

13. února 2016
od 20:00 hodin v DKT
Předprodej vstupenek
od 8. února 2016 v DKT nebo telefonicky 556 736 317
47

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

mestys@suchdol-nad-odrou.cz

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 101

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
Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
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č. 1/2016 vydáno 25. ledna 2016 nákladem 1050 výtisků
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