Městys Suchdol nad Odrou zakoupil hydraulickou plošinu s dosahem 12 metrů
pro potřeby komunálních prací ve výškách. Jedná se o starší zařízení, nově
opravené s potřebnými revizemi. Věřme, že zařízení bude dobře sloužit např.
při opravách veřejného osvětlení, ořezu větví ze stromů nebo odstraňování
rampouchů ze střech.

Kalendárium městyse
18.01. Konzultace k podkladům pro vyhodnocení dotace na budovu přístavby technických služeb na Úřadu regionální rady Moravskoslezsko.
19.01. Proběhla závěrečná kontrolní prohlídka čistírny odpadních vod – přechod zařízení do trvalého provozu.
20.01. Odevzdání podkladů pro vyhodnocení dotace na budovu přístavby technických
služeb na Úřadu regionální rady Moravskoslezsko.
20.01. Projednání podmínek pro změnu č. 7 územního plánu na krajském úřadě Moravskoslezského kraje.
20.01. Konalo se mimořádné zasedání zastupitelstva městyse k projednání smluv o
budoucích smlouvách, týkajících se zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě
na pozemcích soukromých vlastníků, dotčených stavbou II. etapy kanalizace.
20.01. Pracovní porada členů zastupitelstva městyse k aktuálním otázkám chodu městyse a k přípravě rozpočtu městyse na rok 2016.
26.01. Pracovní jednání k místním akčním plánům pro školy za účasti představitelů
obcí a měst a vedení škol správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín, konalo se na odboru školství, kultury a sportu MěÚ Nový Jičín.
29.01. Čerpání zkušeností se spisovou agendou na organizačním odboru MěÚ Nový
Jičín.
29.01. Jednání k přípravě tras budoucích cyklostezek na území obcí Regionu Poodří
na zámku v Bartošovicích.
29.01. Konala se výroční členská schůze Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou.
30.01. Suchdolskou plesovou sezónu 2016 otevřel Sportovní ples v DKT.
02.02. Korektura grafické a textové části nových orientačních plánů městyse, které letos nahradí staré, vydané roku 2004. Kromě skládané verze formátu A2 se objeví také na venkovních stojanech a v plánu je i jejich umístění na zastávky autobusu.
03.02. Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse.
03.02. Schůze rady městyse.
04.02. Organizační schůzka ke dni městyse 2016.
08.02. V Šenově u Nového Jičína předvedena hydraulická plošina, kterou městys pořizuje pro své technické služby.
08.02. Právní konzultace aktuálních problémů řešených úřadem městyse.
12.02. Jednání k pokračování výsadeb dřevin v biokoridorech na území Suchdolu –
dotační možnosti na rok 2016.
13.02. Konal se 26. bál městyse v DKT.
15.02. Nástup Bc. Kateřiny Kollerové, DiS., na pozici matrikářky úřadu městyse Suchdolu nad Odrou.
15.02. Konala se pochůzka s úředníky vodoprávního úřadu k dodatečným povolením
změn na trase II. etapy kanalizace.
Rada městyse informuje
Ve středu 3. února 2016 se konala 26. schůze rady městyse, kdy na společném jednání s finančním výborem projednali a připravili rozpočet městyse na rok 2016. Potom
rada jednala samostatně, kdy projednala program 11. zasedání zastupitelstva městyse,
které se koná 24. února 2016; schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku
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městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu; schválila
Smlouvu o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu a Městským kulturním střediskem, příspěvková organizace Nový Jičín; prodloužení Smlouvy o pěstebních a těžebních pracích v lesích městyse na r. 2016; Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v zastoupení společnosti
ADEN LP s.r.o. Jeseník nad Odrou, jedná se o zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy na pozemku parc.č. 1567/4 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse; dále
rada městyse souhlasila jako vlastník nemovitosti na adrese Nová ulice 20, Suchdol nad
Odrou (hasičská zbrojnice) s umístěním sídla společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou; na závěr rada městyse neschválila připojení městyse ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Rada městyse

Nabídka k odprodeji stroje MTD 465
Městys Suchdol nad Odrou nabízí k odprodeji drtič větví s nezávislým pohonem benzínovým motorem
Technické parametry:
3
 motor M&S OHV PB, 1150Series, 249 m
 výkon (kW/PS): 5,9/8
 max. drticí výkon (cm): 7,5
 drticí ústrojí (nože): 2 řezné, 12 drticích
 tělo stroje: ocel
 objem koše (l): 90
 průměr kol (mm): 254x100, pneu
 hmotnost (kg): 56
stáří – 5 let, stav odpovídá stáří a opotřebení
nejnižší cena 6.000,- Kč
Nabídky podávejte na Úřadě městyse Suchdol nad Odrou do 31.3.2016
Důvod prodeje: pořízení silnějších štěpkovačů z dotačního programu
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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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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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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.

Přehled obsazenosti Penzionu Poodří za rok 2015
Od jara 2015 má městys Suchdol nad Odrou nový model provozování penzionu, což se projevilo na
zvýšené obsazenosti. Za poslední rok navštívilo náš penzion rekordní množství cizích státních příslušníků. Pro přehled uvádíme tabulku

6

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci únoru oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Králíčková Jarmila
Denerová Milada
Szelongová Anděla
Opršal Josef
Vašková Jaroslava
Andršová Zdena
Urbaníková Amália
Svobodová Jiřina
Tvarůžková Vlasta
Kleinová Milada
Rudolfová Svatava
Janíková Hana

Juras Jiří
Kuchyňková Ladislava
Štafová Jiřinka
Bardoň Petr
Hanáček Josef
Býma Petr
Ježek Karel
Heger Petr
Ďurica Jaroslav
Rusňáková Marie
Kukolová Marie

Děkujeme za podporu a účast při rozloučení s naší maminkou
paní Kristinou PANTÁLKOVOU
Jirka, Bohdan, Irena, Ondra s rodinami
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Dne 21.2.2016 uplynulo již 6 let od úmrtí mého manžela Radomíra KOPECKÉHO
s úctou vzpomínají manželka a děti

Dne 21.3.2016 vzpomeneme nedožitých 80 let
naší maminky a babičky Helena KOŠUTOVÉ
s láskou vzpomínáme

Informace Klubu kultury

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.
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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:

masky zdarma
děti 20,- Kč
dospělí 40,- Kč

12. března 2016 od 10.00-16.00 hod se bude konat již
10. ročník „ODVAŽ SE“
Na co se můžete již nyní těšit? Kdo se přihlásil s vystoupením,
s výrobky a s ukázkou co umím, co dělám ?
Taneční skupiny i jednotlivci z Mankovic a Suchdolu n.O.,
hra na flétny, klávesy, ukázka 3D tiskárny, domácí mýdla a plstěné výrobky, ale také proběhne výprodej vyřazených knih
z knihovny ( 1 ks/ 1,- Kč ).
9
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Hrobka s vyhlídkou
Detektivní komedie s hororovými prvky o třech dějstvích Hrobka s vyhlídkou nás zavede do rodiny Tombů, potomků nechvalně známého rodu Borgiů. Žijí podivínským životem mimo civilizaci a nahodilí návštěvníci jejich sídla zpravidla neodejdou živí.
Právě dnes se bude číst závěť po zemřelém otci a jedna taková
návštěva je očekávána. Do domu zahaleného mlhou protkaného tajnými chodbami a sklepními katakombami přijíždí neznámá dědička a jak se ukáže, zdědit má všechno...

Školní kolo recitační soutěže na prvním stupni
V pondělí 15. února proběhlo v multimediální učebně školní kolo recitační soutěže žáků prvního stupně. V úvodu nás svým přednesem potěšili
prvňáčci a poté se započalo to pravé recitační klání. A jak to dopadlo?
1. kategorie (2. - 3. třída):
1. místo: Sabina Žitníková (2. tř.)
2. místo: Kryštof Mička (2. tř.)
3. místo: Kateřina Buksová (2. tř.)
2. kategorie (4. – 5. třída):
1. místo: Eliška Večerková (5. tř.)
2. místo: Karolína Buksová (5. tř.)
3. místo: Aleš Mička (4. tř.)
Eliška Večerková, Kája Buksová a Aleš Mička postupují do okrskového
kola recitační soutěže v Odrách. Držíme jim palce!
Mgr. Lenka Martinková
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Školní družinu navštívili myslivci
V rámci projektu „Zvířátka v zimě“
nás navštívili v pátek 22. 1. 2016
myslivci, kteří se starají o lesní zvířátka v Suchdole nad Odrou a jeho
okolí. Pan Václav Majkus a jeho
syn nám povídali o tom, jak se starají o zvěř v zimě, čím se živí, co se
jim dává za krmivo do krmelců.
Nejvíce děti zaujaly fotografie a
krátká videa pořízená z našeho
okolí – srnky, mufloni, lišky, divoká prasata ….. . Děti měly po celou
dobu přednášky spoustu otázek. Moc se těšíme na další spolupráci.
vychovatelky školní družiny
Maškarní rej v mateřské škole
V pátek 12. února navštívil mateřskou školu Klaun z Balónkova, který si pro děti připravil veselý a bohatý program. Děti zpívaly, tančily a soutěžily a za odměnu si každý
odnesl překvapení
z balónku.

Za kolektiv Mš
Bc. Martina Hessková
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Zápis do 1. třídy v pohodě a s úsměvem
Ve čtvrtek 11. února 2016 se na naší škole uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. Vše
probíhalo v klidu a příjemné atmosféře. A pokud byl nějaký budoucí prvňáček
svázán obavami, strach z něho během chviličky opadl.
Zapisovalo se ve třech třídách, v každé se jedna paní učitelka věnovala dítěti,
druhá zákonným zástupcům. S výsledky „první velké životní zkoušky„ paní
učitelka seznámila rodiče, také jim ochotně zodpověděla všechny jejich otázky
týkající se vzdělávacích potřeb jejich dítěte a poradila jim, jak s dítětem doma
pracovat, aby bylo na školu co nejlépe připraveno. Určitě toho nebylo málo, co
naši předškoláčci museli zvládnout. Posuďte sami. Hodnotila se úroveň komunikace s paní učitelkou. Pomocí obrázků dítě prokazovalo logické myšlení, důležité bylo rozpoznávání barev a tvarů, počítání, kresba postavy (většinou se
v ní tatínek či maminka poznali). Oříškem se pro děti stalo porovnávání velikostí
a rozdílů. Nejlépe se dětem dařilo v určování barev, počtu a v pohybovém úkolu. Velmi důležité bylo odhalení vad řeči, které paní učitelka následně konzultovala s rodiči a případně
jim doporučila návštěvu
logopedické poradny,
kde se dají některé
z vad do nástupu do
školy odstranit nebo
alespoň zmírnit. Mnohé
z dětí se pochlubilo
básničkou nebo písničkou, které ukazovaly na
to, jakou mají paměť.
Malování
prověřilo
správné držení tužky.
Celkem zápis navštívilo
25 dětí a je pravděpodobné, že od září bude
naši školu navštěvovat 25 žáků první třídy. Rodičům děkujeme za projevenou
důvěru a těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky 1. září.
kolektiv učitelek 1. stupně
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Florbal
V sobotu 13. 2. 2016 jsme se zúčastnili dalšího kola mladších žáků turnaje ve florbale.
Turnaj pořádal Sokol Pustějov. Tentokrát se k turnaji připojili i nejmenší, a to žáci
1. a 3. tříd, kteří se umístili na 2. místě.
Žáci 3. a 4. třídy skončili na 3. místě.
Družstva, která se účastnila turnaje: Sokol Pustějov
Bernartice
ZŠ Suchdol nad Odrou
Umístění mladší kategorie: 1. Bernartice
2. ZŠ Suchdol nad Odrou
3. Sokol Pustějov
Starší kategorie : 1. Bernartice
2. Sokol Pustějov
3. ZŠ Suchdol nad Odrou
Mgr. Dagmar Kubincová
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří

Tabule, cedule, označníky…
Při procházkách či projížďkách Poodřím jste jistě narazili na různé informační tabule a cedulky, a tak nebude možná od věci, udělat přehled těch nejběžnějších s krátkým vysvětlením.
Chráněná krajinná oblast Poodří – tabule s velkým státním znakem bývá
umístěna na vybraných, více frekventovaných místech při hranici CHKO.
Ptačí oblast Poodří – posunuli jsme se na
evropskou úroveň, protože tato jednoduchá
cedulka označuje jeden z typů chráněného
území evropské soustavy Natura 2000.
V Poodří je to jednoduché, neboť platí, že
území CHKO se rovná Ptačí oblasti Poodří.
Proto je tato cedulka na stejném označníku,
jako tabule vymezující CHKO Poodří.
Chráněná krajinná oblast má rozlohu více
2
než 80 km , a tak byla uvnitř ní vyhlášena
také menší, přírodně nejcennější území, která mají specifické ochranné podmínky.
Jaká to jsou?
Národní přírodní rezervace – tu máme
v Poodří jen jednu (NPR Polanská niva), jde
o přírodně vůbec nejhodnotnější území, což
naznačuje slovo „národní“ (podobně existují
v památkové péči národní kulturní památky).
Je to jediný typ území, kde je přímo ze zákona o ochraně přírody a krajiny omezen
pěší pohyb návštěvníků pouze na cesty vyznačené orgánem ochrany přírody.
Označuje ji tabule s velkým státním znakem, cedulka s kategorií a názvem
území a pruhové značení (viz dále).
Přírodní rezervace a přírodní památky – rozdíly
mezi nimi nejsou podstatné, přírodní památky bývají častěji geologického nebo geomorfologického
charakteru. V Poodří je jich celkem osm a jejich
hranice poznáme podle cedule s malým státním
znakem a cedulkou označující kategorii
ho území. Tabule nalezneme především poblíž
komunikací, hranice jsou však vyznačeny po celém
obvodu území tzv. pruhovým značením. To bývá
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většinou na stromech – dva vodorovné červené pruhy. Jeden z pruhů však není
po celém obvodu kmene, spodní je jen na polovině. Platí, že pokud vidíme dva
pruhy, jsme mimo chráněné území a pokud jeden, jsme uvnitř.
Poslední, a svým způsobem specifické, jsou tabule, které označují jednotlivé
památné stromy – většinou jde o věkovité dřeviny, které si už něco pamatují a
podobně jako staří lidé si zaslouží úctu a ochranu.
Takové jsou tedy „zákonné označníky“, v Poodří ale
potkáme mnoho různých informačních panelů, které
seznamují pěší i cyklisty s přírodou i historickými objekty a událostmi. K těm s přírodní tématikou se vrátíme
příště.
A na závěr důležitá poznámka – výše zmíněné zelené
tabule se státním znakem nejsou zákazem vstupu, nejsou sdělením „zde je příroda a člověk v ní nemá co pohledávat“. Říkají něco jiného: „vstupujete do přírodně
zvlášť cenného území, chovejte se proto citlivě a nepoškozujte ho“. Je asi zbytečné uvádět konkrétně, co je
slovem nepoškozovat míněno – ti slušní vědí či vytuší… Byli bychom rádi, kdyby to byli všichni příchozí.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

NOČNÍ VELIKONOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU PŘI SVÍČKÁCH
Ve čtvrtek 24.3.2016 se uskuteční NOČNÍ VELIKONOČNÍ TURNAJ PŘI SVÍČKÁCH.
Začátek je stanoven na 21°° hodin (prezence 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 turnaj hlaste na moje tel. číslo: 603 105 507. Turnaj je veřejně přístupný tzn., kdo nehraje, může přijít povzbudit.
PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A HODU ZDAR!!!

Zbyněk Svoboda
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BOWLINGOVÁ LIGA BARTON CITY
Nezadržitelně se nám blíží konec základní části. Už se pomaličku vykrystalizovala první
čtverka, na kterou si momentálně brousí zuby pět týmů. Ve spodní části tabulky si chce
každý vydobýt lepší postavení do play off. Konec základní části je 17. března a hned 22.
března začíná play off.
Tabulka po 17. kole:
družstvo

výhra/remíza/prohra

Průměr týmu

skóre

body

1.

BIZONI

15

1

1

857,8

114 : 22

31

2.

METLAŘI Z
ODER

11

4

2

796,2

93 : 43

26

3.

HÁZENKÁŘI

12

1

4

824,8

99 : 37

25

4.

ČD BABKA TÝM

11

3

3

817,3

94 : 42

25

5.

SENIOŘI I.

10

2

5

755,6

78 : 58

22

6.

KLEIN TEAM

6

4

7

777,9

63 : 73

16

7.

JUNIORKA

4

6

7

719,5

57 : 79

14

8.

SENIOŘI II.

4

5

8

738,5

56 : 80

13

9.

ČTYŘI LIŠKY

5

2

10

720,5

54 :82

12

10.

RYCHLÉ KOULE

5

0

12

703,4

46 : 90

10

11.

KOKR
FAMILLY

2

1

14

664,4

36 : 100

5

12.

NORACI

2

1

14

684,1

26 : 110

5

Nejlepší hody po 17. kole:
MUŽI
1.
Bartoň Tom
2.
Bartoň Mojmír
3.
Dobeš Josef
4.
Košut Libor
5.
Závorka Jaromír

hody
387
351
347
345
343

1.
2.
3.
4.
5.

ŽENY
Bartoňová Markéta
Kutějová Ludmila
Hradilová Jarka
Kukolová Vlasta
Holčáková Miluše

hody
326
295
282
276
273

Rozlosování 20. – 21. kolo:
start
17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19:00

kolo

20.

ČD BABAKA TÝM
KOKR FAMILY
JUNIORKA
ČTYŘI LIŠKY
NORÁCI
HÁZENKÁŘI

týmy
METLAŘI Z ODER
SENIOŘI II.
RYCHLÉ KOULE
SENIOŘI I.
BIZONI
KLEIN TEAM
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datum
1.3.2016
1.3.2016
1.3.2016
3.3.2016
3.3.2016
3.3.2016

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

SENIOŘI I.
RYCHLÉ KOULE
BIZONI
SENIOŘI II.
KLEIN TEAM
HÁZENKÁŘI

týmy
JUNIORKA
KOKR FAMILY
ČTYŘI LIŠKY
METLAŘI Z ODER
NORÁCI
ČD BABAKA TÝM

datum
8.3.2016
8.3.2016
8.3.2016
10.3.2016
10.3.2016
10.3.2016

METLAŘI Z ODER
ČD BABAKA TÝM
KOKR FAMILY
JUNIORKA
ČTYŘI LIŠKY
NORÁCI

týmy
RYCHLÉ KOULE
SENIOŘI II.
SENIOŘI I.
BIZONI
KLEIN TEAM
HÁZENKÁŘI

datum
15.3.2016
15.3.2016
15.3.2016
17.3.2016
17.3.2016
17.3.2016

kolo

21.
kolo

22.

VALENTÝNSKÝ BOWLING DVOJIC
V pátek 12.2.2016 se uskutečnil VALENTÝNSKÝ BOÍWLING DVOJIC (smíšených párů).
Přihlásilo se šestnáct dvojic. Odehrály se tři kola, jedno kolo v každé dráze. Potom se
udělal součet a vyhrál pár a největšími hody.
VÝSLEDKY TURNAJE:
DRUŽSTVO

Bartoňová Markéta
Bartoň Mojmír
Kutějová Lidka
Kutěj Staňa
Kurnátová Naďa
Bartoň Jiří ml.
Švajdová Danča
Bartoň Tom
Kovářová Verča
Klein Martin
Kleinová Simona
Klein Ruda
Hlavatá Bětka
Simert Vladan
Bartoňová Alča
Bartoň Jiří
Laštovičková Šárka
D’Agnolo Martin
Kleinová Míša
Svoboda Zbyněk

SOUČET

POŘADÍ

266

761

1.

230

265

711

2.

261

223

201

685

3.

246

222

216

684

4.

232

215

224

371

5.

219

214

233

666

6.

197

254

207

658

7.

221

238

195

654

8.

195

224

226

645

9.

239

190

199

928

10.

1. KOLO

2. KOLO

223

272

216

18

3. KOLO

Kukolová Vlasta
Kukol Josef
Kleinová Venda
Gerhart Jindra
Kleinová Zuzka
Klein Vláďa
Tymráková Mirka
Tymrák Zdena
Pindjaková Dana
Pindjak Franta
Melicharová Jarka
Melichar Zdena

219

171

219

609

11.

190

216

193

599

12.

183

151

197

531

13.

183

142

176

501

14.

177

137

183

497

15.

152

146

170

468

16.

Hráči si turnaj pochvalovali a těší se zase na další bowlingový turnaj. Nebylo důležité vyhrát, ale zahrát si, pobavit se, seznámit se, což se všechno splnilo. Chtěl bych poděkovat Mojmíru Bartoňovi za uspořádání turnaje, obsluze za ochotu a vstřícnost.
AŤ SE ZASE NĚKDY SEJDEME NA BOWLINGU, AŤ KOULE LÉTAJÍ A KUŽELKY
PADAJÍ!!!!
To přeje Svoboda Zbyněk, spolupořadatel, rozhodčí a hráč v jedné osobě.

2.4. 2016 se koná 1. ročník tarokového turnaje
VELKÁ CENA SUCHDOLU V TAROKÁCH.
Turnaj je součástí TAROKOVÉ PIATNIK KORUNOVÉ LIGY.
Místo konání BARTON CITY. Začátek v 9.00 hodin.
Startovné 200 Kč. V ceně snídaně a oběd.
Informace ing. Chmiel tel. 602 712 666
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Odborná oční ambulance pro děti, dorost
a dospělé
MUDr: Mozamel Hamidi
Sídliště Míru 1/958
742 35 Odry
V ambulanci s moderním přístrojovým vybavením, vedeným zkušeným očním lékařem, poskytujeme komplexní oční vyšetření vč. specializovaných vyšetření, diagnostickou a léčebnou oftalmologickou péči
pro děti i dospělé pacienty.
Pacientům nabízíme:
- odborné vyšetření
- léčba očních vad
- předpis dioptrických brýlí
- glaukomová poradna
- pachymetrie (měření tloušťky rohovky)
Provádíme nadstandartní OCT vyšetření sítnice a očního nervu. Bohužel toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Ordinační hodiny:
Po - St
Čt
Pá

8:00 - 14:00
8:00 - 16:00
8:00 - 12:00

8:00 - 8:30 přijímáme pouze akutní případy bez objednání
Telefon: 732 535 221

20

21

22

23

24

25

--- Obchod NA SÝPCE --- Obchod NA SÝPCE --- Obchod NA SÝPCE --_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

P Ř I J M E:

Prodavačku
na
částečný/úplný pracovní úvazek
Zájemci se můžou hlásit u p. Kutějové nebo p. Konopáskové
osobně na prodejně Komenského 239,
nebo telefonicky 731 619 202, 556 736 419
26

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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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

Bc. Kateřina Kollerová, DiS. 556 770 106

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

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

kollerova@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
Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
Redakční rada: Ing. R. Ehler, I. Hrabovská
č. 1/2016 vydáno 25. ledna 2016 nákladem 1050 výtisků
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