V průběhu jara 2016 bude probíhat výstavba inženýrských sítí a komunikací na ulici
Záhumení (viz. fotografie) a na konci ulice Čsl. Armády. Přes veškerou snahu stavební
firmy se může stát, že dojde k dočasným komplikacím s čistotou komunikací, za což se
předem omlouváme
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Ve Fulneku se konala schůzka několika svozových oblastí společnosti
ASOMPO, která provozuje skládku odpadu v Životicích u Nového Jičína a jejímž je městys Suchdol akcionářem.
Konzultace se zpracovatelem návrhu cyklostezek v Poodří o možnostech vedení tras a prioritách městyse (prioritou pro Suchdol je dostavba scházejících úseků rozestavěné cyklostezky Odra – Morava – Dunaj).
Kontrola OSSZ na městys jako zaměstnavatele, nebyly shledány nedostatky.
Jednání se zástupci zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou –
II. etapa k uplatněným reklamacím několika vad v záruční době, byl dohodnut
postup odstranění v souvislosti s připravovanými prohlídkami ze strany vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.
Předány podklady k závěrečnému vyhodnocení akce, kdy byl v r. 2014 z dotace
Státního fondu životního prostředí, operačního programu životní prostředí, pořízen čisticí vůz pro úklid místních komunikací.
V DKT se konalo zasedání zastupitelstva městyse.
Na MěÚ Nový Jičín proběhla konzultace spojená s podrobnou kontrolou dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu na stavbu II. etapy kanalizace.
V DKT proběhla výroční členská schůze místní organizace Českého svazu včelařů.
Jednání výboru spolku Místní akční skupina Regionu Poodří na zámku
v Bartošovicích.
Na krajském úřadě Moravskoslezského kraje doplněny podklady pro žádost o
dotaci na hospodaření v lesích městyse z rozpočtu kraje.
V DKT se konal tradiční školní ples.
Pravidelná výroční kontrola uzavřených smluv pojištění městyse.
Další konzultace k podkladům k připravované kolaudaci kanalizace na vodoprávním úřadě.
Proběhla první část kontroly České inspekce životního prostředí za účelem získání stanoviska tohoto orgánu k závěrečnému vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace – Státnímu fondu životního prostředí. Předmětem kontroly byla fyzická prohlídka čistírny odpadních vod a kontrola veškerých dokladů, souvisejících s jejím provozem.
V souvislosti s ukončením prací jednání se zhotovitelem, který pro ČEZ vybudoval rozvody sítí elektřiny NN v lokalitách pro výstavbu nových rodinných domů na ulici Záhumení a Čsl. Armády.
Konzultace k přípravě havarijního plánu na ČOV Suchdol nad Odrou na vodoprávním úřadě.
Konzultace k přípravě havarijního plánu na ČOV Suchdol nad Odrou
s odborným zástupcem provozovatele Ing. Mikoškou.
Jednání v sídle Správy CHKO Poodří ve věci stanoviska tohoto orgánu
k projednávané změně č. 7 územního plánu.
Konzultace s pořizovatelkou územního plánu k připravovaným krokům v rámci
tvorby nového územního plánu.
Jednání zástupců obcí Regionu Poodří k přípravě tras nových cyklostezek na
zámku v Bartošovicích – projednání studie.
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Podepsána smlouva se zhotovitelem na vybudování inž. sítí a komunikací
v připravovaných lokalitách pro výstavbu rodinných domů. Zároveň proběhlo
projednání podmínek stavby s technickým dozorem investora na této stavbě.
Další konzultace postupu přípravy podkladů pro kolaudaci kanalizace na vodoprávním úřadě.
Fyzická předběžná kontrola stavebně technického stavu kanalizace před kolaudací proběhla přímo v terénu. Zjištěné nedostatky byly uloženy zhotoviteli
k okamžité nápravě.
V prostorách Železničního muzea v budově železničního nádraží Ostrava –
Střed se konala vernisáž k zahájení výstavy Historie tratí Novojičínska. Protože
Suchdol je důležitým železničním uzlem s bohatou historií, spousta prostoru na
výstavě byla právě suchdolskému nádraží věnována. Expozice určitě stojí za
návštěvu, a nejen ona, ale i další zajímavé exponáty a také model železnice
v suterénu. Nádraží Ostrava – Střed se nachází v bezprostřední blízkosti ostravského obchodního centra Nová Karolína.
Na parkovišti u DKT proběhl jarní svozový den velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
V tělocvičně ZŠ se konal florbalový turnaj družstev mladších žáků Suchdolano
2016.
V DKT se za velké účasti účinkujících i návštěvníků v srdečné atmosféře uskutečnil 10. ročník přehlídky suchdolské „Odvaž se“.
Proběhla druhá část předběžné kontroly stavby kanalizace v terénu, se zaměřením na odstraněné vady z předchozí kontroly.

Rada městyse informuje
27. schůze rady městyse se konala ve středu 24. února 2016, kdy schválila uzavření
dvou smluv o dílo se společností PKD stavba, s.r.o. Suchdol nad Odrou na realizaci
stavby „Technická infrastruktura pro výstavbu RD na parc.č. 1916/43 v Suchdole nad
Odrou – Záhumení“ a stavby „Prodloužení ulice Čsl. armády v Suchdole nad Odrou,
technická infrastruktura – prodloužení vodovodu, oddílné kanalizace, plynovodu a komunikace“, dále schválila prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou v bytě v majetku
městyse nájemnici, která splňuje požadavky dalšího prodloužení nájmu, schválila uzavření Smlouvy o poradenské činnosti se společností INNOVA Int. s.r.o., jedná se o zpracování žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 19
Technika pro integrovaný záchranný systém, dotace na nové auto (cisternu) pro sbor
dobrovolných hasičů a na závěr schválila cyklistickému oddílu Cyklokramo Suchdol nad
Odrou použití znaku městyse na cyklistických dresech závodníků
Rada městyse

SVOZ POPELNIC V DOBĚ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
Dle sdělení svozové firmy OZO Ostrava oznamujeme, že svoz kontejnerů a popelnic proběhne takto:
 pátek 25. 4. 2016 – vývoz zelených kontejnerů (bez změny)
 pátek 1. 4. 2016 – vývoz zelených kontejnerů (bez změny)
 sobota 2. 4. 2016 – vývoz popelnic (změna – vývoz přesunut z pátku).
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POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ KE SPLAŠKOVÉ KANALIZACI
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01

Upozornění na hlášení stavu vodoměru
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru k 31.3.2016 z důvodu fakturace
stočného za 1. čtvrtletí 2016.
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 6. 4. 2016.
V případě nenahlášení stavu vodoměru
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.

v daném

termínu Vám

bude

V Suchdole nad Odrou dne 14. 3. 2016
Jana Poštová
INFORMACE O ZAHÁJENÍ SBĚRU A SVOZU BIOODPADU V ROCE 2016
Svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) budou zahájeny v měsíci
dubnu, v týdnu od 18. dubna 2016. Svoz bude v měsíci dubnu probíhat 1x týdně
(pondělí), od měsíce května bude probíhat 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek.
Co do kontejnerů ukládat:
 plevel
 travní hmota
 listí
 košťály a celé rostliny
 hobliny, piliny
 jemné nebo drcené větve
 listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce
 odpad ze zeleně z domácností
V roce 2016 bude v provozu 31 kontejnerů. Upozorňuji, že není přípustné kontejnery
svévolně přemísťovat, přesunem se ničí a opravy si hradíme sami, jelikož jsou kontejnery v našem majetku. Naplněné kontejnery nevhodným odpadem (např. odpad
v igelitových pytlích, taškách apod.) svozová firma nevyveze.
Iva Hrabovská
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SVOZ BIOODPADU FIRMOU OZO OSTRAVA V ROCE 2016
Svozová firma OZO Ostrava oznamuje občanům, kteří mají smluvně dohodnut svoz bioodpadu, že bude zahájen ve středu 6. dubna 2016 a bude
prováděn vždy ve středu sudý týden.
Upozorňujeme, že se nejedná o kontejnery, ale popelnice v rámci svozu firmy
OZO Ostrava.

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 e-mailem na jedné
z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol
1341
Konstantní symbol
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 15. březnu 2016 bylo zaregistrováno již 195 odběratelů.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci březnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Jsou to:
Bašná Gertruda
Richtárová Marie
Adámková Božena
Kocmichová Marta
Drdová Ludmila
Valchář Zdeněk
Ondříšková Jiřina
Galetka Miloslav
Kunčarová Veronika
David Vladislav
Pilíková Antonie
Sikora Bohumír
Hykel Jaroslav
Pohanková Gertruda
Szotkowski Edvard
Vančura Jiří
Červencová Mária

Hrušková Věra
Valchář Jan
Obadal Antonín
Randýsková Anna
Kozáková Marie
Valík Jaroslav
Hradil Vratislav
Šromová Marie
Bartoňová Milada
Levinská Libuše
Tobola Jindřich
Marčišovská Ludmila
Bardoňová Jana
Kamas Josef
Šatánková Jaroslava
Juráčková Anna
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Vítání občánků
Vážení rodiče,
komise Sboru pro občanské záležitosti Městyse Suchdol nad Odrou Vás zve
se svými novorozenci na slavnost Vítání občánků, která se uskuteční dne
14.05.2016 v obřadní síni Městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám
upřesníme v pozvánce, přihlášky doručte nejpozději do 04.05.2016 na Úřad
městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, nebo mailem na adresu
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz , případně osobně na matriku p. Kollerové.
Přihlášku naleznete na www.suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská, místostarostka

Přihláška na slavnostní Vítání občánků
Městyse Suchdol nad Odrou

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Jméno a příjmení matky:
Doručovací adresa
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat):
Kontakt
(telefon, email):
Podpisem této přihlášky souhlasíte s využitím uvedených osobních
údajů pouze pro zajištění organizace slavnosti Vítání občánků.
Datum:
Podpis:
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Dne 11. března 2016 jsme vzpomněli 2. smutné výročí, kdy nás náhle opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Jaroslav Z d r á h a l.
S láskou vzpomínají
manželka Marie, děti Naďa a Jaroslav s rodinou

Dne 9. 3. 2016 jsme vzpomněli nedožité
65. narozeniny manžela, otce a dědečka
pana Milana M i k u n d y.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami

Dne 30. března 2016 uplyne 7 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Karel K u k o l.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Svatava,
dcera Ivana, vnoučata Tereza, Tomáš a Martina
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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.
Klub senioru Městyse Suchdol nad Odrou informuje:
Dne 6.3.2016 jsme se v počtu 10 seniorů, aktivně zúčastnili Maškarního odpoledne, pořádaného v Kulturním domě Suchdol nad Odrou.
Dne 9.3.2016 proběhl první ročník turnaje seniorů v tenise, ve Sportovní hale
Suchdol nad Odrou. Turnaje se zúčastnilo 13 sportovců a 10 fandících. Atmosféra dopoledního dne byla v zápalu 13 tenistů velmi dobrá a dalších 10 seniorů fandících účelná.
Výsledky zápolení dvojic:

1.
2.
3.

Kouřilová Z. a Černoch K.
Reková Z. a Bašný R.
Brynecká M. a Kouřil M.

Dne 19.3.2016 vyrážíme na muzikál Angelika do Prahy – celkem 45
účastníků.

Pozor, pozor ……
Dne 21.4.2016 opět vyjíždíme na výlet do Polska, Wisly – aquapark.
Tentokrát budeme v bazénech 2 hodiny, dle Vašeho přání.
Cena zájezdu: 35 zl. nebo 228,- Kč + 50,- Kč cesta.
Odjezd: 07.00 hod. zastávka od kostela a 07.10 hod. od DK. Příjezd
do Suchdola nad Odrou, cca v 16.00 hodin.
Do konce března nahlaste účast na tf 777888308 nebo 556736380 a do
10.4.2016 uhraďte uvedenou částku.
Ing. Pleváková Naděžda
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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...
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Jarně – velikonoční tvoření v mateřské škole
Ve středu 9. března 2016 proběhly v mateřské škole rukodělné dílničky pro
maminky, tatínky, dědečky i babičky…Děti společně se svými nejbližšími vyráběly velikonoční dekorace. Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na nakoupení materiálu ke tvoření.
Za kolektiv Mš Bc. Martina Hessková

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve středu 24. února se naše žákyně
Helena Hanáčková ze 7. ročníku zúčastnila okresního kola Konverzační
soutěže v anglickém jazyce. Soutěž se
skládala z poslechového testu a ústní
zkoušky, která měla tři části: představení, popis obrázku a rozhovor na vylosované téma. Helča se umístila na skvělém 9. místě se ztrátou pouhých 4,5 bodů na prvního soutěžícího. Helence gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
J. Bechná
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ŠKOLNÍ PLES – 27. 02. 2016
V sobotu 27. 2. 2016 proběhl 20. školní ples, který pořádalo Sdružení rodičů a
přátel školy. Ples zahájil ředitel školy Mgr. Tomáš Vindiš. Program obohatil
pohybový kroužek naší základní školy a „Mažoreťáci“ ze Starojické Lhoty. Děkujeme SRPŠ za skvělou organizaci a finanční podporu, kterou věnují naší
škole ze svého výdělku a také sponzorům za věcné dary do tomboly.

Suchdolano
V sobotu 12. 3. 2016 se uskutečnil turnaj nejmenších a mladších žáků ve
florbale. Turnaje se zúčastnila
družstva z Pustějova, Bernartic
a žáci ZŠ Suchdol nad Odrou.
Kategorie nejmenších žáků:
1. místo Bernartice
2. místo ZŠ Suchdol nad Odrou
3. místo Pustějov
Kategorie mladších žáků:
1. místo Bernartice
2. místo Pustějov
3. místo ZŠ Suchdol nad Odrou
Tímto chci poděkovat všem rodičům, kteří mi při turnaji pomáhali. Poděkování také patří SRPŠ a ostatním sponzorům za finanční a
věcnou podporu turnaje, paní Konopáskové, paní Gistingerové.
Mgr. Dagmar Kubincová
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10. Odvaž se!
Letošní ročník Odvaž se! byl jubilejní.
Suchdolská akce se konala již po desáté a byla plná zpěvu, tance a tvoření.
Z naší školy se účastnilo velké množství
dětí, které přišly ukázat svůj talent. Nejvíce se tančilo, kdy dívky z pohybových
kroužků předvedly své nadání. Ale také
se kulturním domem linuly písně známých světových zpěváků. Celý den si
také návštěvníci mohli nakoupit velikonoční dekoraci, náušnice, perníčky a
spoustu dalších výrobků našich dělí a
spoluobčanů.
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ZKO SUCHDOL NAD ODROU

Rádi bychom touto formou poděkovali sponzorům naší organizace, kteří přispívají pro bezproblémový chod kynologického oddílu v Suchdole nad Odrou.
Jedná se o:
Městys Suchdol nad Odrou, Agrosumak a.s.,
p. Richtárik Josef – autodoprava,
p. Zdeněk Tymrák - autodoprava, p. Petr Balaga –
prodej zahrádkářských a chovatelských potřeb,
Pokrývačství Ďurica, Petr Stanke – Nový Jičín,
MUDr. Zdeněk Přecechtěl, STAVO - Karel Černoch
s.r.o.
Děkujeme všem, kynologii zdar
p. Jiří Jurnykl – hospodář ZKO Suchdol nad Odrou
Ráda bych poděkovala firmě Pamet v zastoupení paní Dagmar Pantálkové za
finanční pomoc pro evangelický kostel, konkrétně na rekonstrukci elektroinstalace kostelní věže. Jedná se o 45 tisíc korun.
Já i celý evangelický sbor v Suchdolu nad Odrou tímto veřejným poděkováním
chceme zároveň firmě Pamet popřát další rozmach a úspěch v oblasti jejího
podnikání, ale i zdraví a štěstí všem pracovníkům firmy.
Libuše Billová, správcová kostela
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Penzion Poodří

On-line rezervaci ubytování, lze rovněž provádět rovnou na webových
stránkách městyse www.suchdol-nad-odrou.cz
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří
O „ochranářských cedulích“ ještě jednou a jinak…
V předchozí části našeho seriálu jsme se věnovali
všelijakým označníkům, se kterými se můžeme setkat v Poodří. Poměrně vysoký počet jejich různých
druhů svědčí o tom, že příroda Poodří požívá legislativně dosti významného statusu nejen na národní
ale i evropské úrovni (evropsky významná lokalita).
Na jednom setkání před časem jsem dostal zajímavou otázku: Co vlastně přináší ochrana přírody místním lidem? K čemu je jim dobrá? Dovolte odpovědět
možná poněkud nezvykle – lapidárně řečeno v prvé
řadě nejde ani tak o ochranu, ba dokonce ani o přírodu. Pravda, je zajisté zapotřebí chránit přírodu před ničením a poškozováním, především je nutné být
aktivními spolutvůrci a hospodáři, či lépe správci. Lidé jimi byli přece odedávna, Poodří je do značné míry artefaktem, kulturní krajinou. Jak budou lidé přistupovat ke krajině, taková bude. Jde tedy v prvé řadě o vztah lidí k ní. A nejvíce ze všeho jde o vztah místních obyvatel. A ještě druhý důležitý dodatek či
upřesnění – své krajině. To je možná to nejpodstatnější – vzít si ji za svou,
vnímat její krásu a přírodní jedinečnost…
Existuje něco jako slepota všedního
dne, nevidíme věci kolem sebe, respektive neceníme si jich, jsou každodenností. Pracovníci státní ochrany
přírody určitě nejsou ti, kteří mají rozhodující vliv na tom, jaké je a bude
Poodří. A ani by to nebylo správné.
Jejich role by měla být – mimo jiné –
v tom ukazovat, že Poodří je kout naší
vlasti, který má u nás ojedinělou hodnotu. Schválně používám slovo hodnotu
nikoliv cenu, neboť to je spíše ekonomický
výraz a louka není zdaleka jen cena parcely. Vždyť jakou cenou vyjádřit vzpomínku na procházky do luk nebo radost
z pohledu na barvy a tvary lučních květin…
Jednou z mnoha cest, které mohou přispět
ke snížení oné všední slepoty, jsou i ty
nezáživně strohé cedule a další pak třeba
tyto texty ve zpravodaji. 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz

Scházíme se každý pátek do 16:00 do 18:00 v klubovně na Sokoláku (kromě
prázdnin a svátků)

Výprava do korun stromů
V pátek 29. 1. jsme se sešli u pošty, od které jsme vyrazili navštívit několik dolů v pohořských kopcích a pramenů suchdolského potoka. Cesta vedla přes potůčky, okolo kletenské přehrady a pod pohořským kopcem jsme zabočili vlevo, směr Jestřábí. Nejprve nás
čekal břidlicový důl. Po zhlédnutí
vnějšího povrchu dolu jsme se
vydali k jednomu ze dvou pramenů Suchdolského potoka.
Abychom se dostali k pramenům,
museli jsme jít přes rozbahněné
pole. Po úspěšném přejití pole
jsme pokračovali lesní cestou, po které jsme došli k jednomu z pramenů. Od
pramene už to nebylo daleko ke Stříbrnému jezírku. Tam jsme si vyzkoušeli
rozdělat oheň z nastrouhaných pilin. Po této krátké přestávce jsme se vydali
na cestu k druhému prameni, který už byl blíže k Pohoři. Na rozdíl od prvního
pramene, má toto prameniště vybudovanou kamennou skruž. Od pramene
jsme se vydali k pohořské rozhledně, ze které byl krásný výhled na okolí. A
pak už nás čekala jen cesta domů.
Lucie Neradová
Výprava na tábořiště
Dne 27. 2. 2016 jsme se vydali se skautským oddílem na výpravu na naše tábořiště. Výprava byla zahájena na vlakovém nádraží v 7:00 hodin. O čtvrt na
osm se rozjel vlak i s námi směr Čermné
ve Slezsku. Ihned po výstupu z vlaku
jsme dostali buzolu a mapu, s kterou
jsme museli určit, kam se máme vydat!
Po najití správné cesty jsme mohli vyra
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zit směr Čermenský mlýn. Cestu přes les nám křížila řeka Budišovka, kterou
jsme museli přebrodit, teda ne tak doslova, byla tam postavena lávka, díky
které se dalo přejít přes řeku suchou nohou. Z Čermenského mlýnu vedla cesta směrem k relaxačnímu středisku Hadinka, kde jsme si udělali menší přestávku. Po posilnění jsme vyrazili vpřed. Cestou se nezapomínalo fotit krásy
přírody. Pěšina lesem byla trošku rozblácena, ale bylo štěstí, že nepršelo, jen
trošku foukalo, což nám vůbec nevadilo. Po dlouhé cestě jsme konečně došli
na tábořiště, kde jsme si dali oběd. Potkali jsme tam vodáky, kteří sjížděli řeku
Odru, která byla docela dost divoká. Na tábořišti jsme zkontrolovali všechno,
co bylo třeba (postele, most, …), a tak jsme se mohli vydat směrem k Maria
Skále, která leží u Klokočůvku. Cesta vedla po proudu řeky Odry. Po patnácti
minutách cesty jsme došli k opičárně. Opičárna je úzká pěšina, která se zvedá
vysoko nad řeku Odru a opět klesá. Sestup byl náročný. Každý z nás musel
dávat pozor, aby neuklouzl, protože cestička byla rozblácená a klouzalo to. Po
sejití opičárny, to bylo už jen kousek k Maria Skále. Když jsme k ní dorazili,
tak si několik z nás nabralo vodu a po chvilce jsme se vydali do Heřmánek na
vlak, který jel za deset půl třetí. Do Suchdolu jsme přijeli plni zážitků z výpravy. Všichni se už těšíme na tábor.
Lea Gebauerová
Jarní úklid
Sešli jsme se v sobotu 12. 3. 2016 na
Sokoláku, abychom si v naší klubovně
udělali po zimě pořádek. Sešlo se nás
12 a tak jsme se pustili do práce. Uklízeli jsme vlčáckou klubovnu a dívčí
klubovnu, kterou nově připravujeme na
pravidelné schůzky. V klubovně vlčat
jsme všechno vystěhovali, kromě kamen, a klubovnu pořádně vymetli a vyčistili. Vše co se pak vracelo, jsme řádně umyli od prachu a nečistot a dali na
své místo. Z dívčí klubovny jsme vystěhovali vše, co tam nepatří a opět
všechno důkladně vyčistili. Úklid končil
před dvanáctou hodinou, se staršími
jsme tam však zůstali o dvě hodiny
déle a dokončili rozdělanou práci.
Jan Jemelka
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ROZLOSOVÁNÍ HÁZENÉ - ročník 2015/2016
JARO 2016

MUŽI

DATUM
2.4.
Sobota
10.4.
Neděle
17.4.
Neděle
24.4.
Neděle

V
PASKOV
D
TRNÁVKA
D
ORLOVÁ
D
HLUČÍN

1.5.
Neděle
8.5.
Neděle
15.5.
Neděle
22.5.
Neděle
29.5.
Neděle

D
PASKOV
D
KLIMKOVICE
V
TŘINEC
D
NOVÝ JIČÍN
V
TRNÁVKA

18,00
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
15,30
14,30
10,00

Turnaj házené v Praze
V sobotu 5.3.2016 jsme se zúčastnili házenkářského turnaje v Praze. V našem družstvu hostovalo několik bývalých hráčů SK Praha 4 a celý turnaj jsme
vyhráli bez jediné porážky. Účastnilo se 5 družstev a hrálo se 2 x 15 min.
Nejlepším brankářem turnaje se stal Valík Daniel.
Sestava:
Bartoň Jiří, Brynecký Martin, Dostál Josef, Farka Martin (H), Jaroš Petr (H),
Ježek Jaromír (H), Ondračka Lukáš (H), Opěla Jiří, Shon Roman (H), Sikora
Daniel, Slováček Petr, Svoboda Zbyněk, Valík Daniel, Zdráhal Jaroslav

18

Výsledky a umístění

Branky:
Zdráhal 10, Jaroš 9, Shon 8, Slováček 7, Dostál 5, Sikora 4, Svoboda 4, Brynecký 2, Farka 2,
Ježek 1, Opěla 1

Turnaj v kopané benjamínků
V neděli 6.3.2016 se v bílovecké sportovní hale uskutečnil turnaj benjamínků
(nar, po 1.1.2007). Účastnilo se ho 9 družstev z našeho regionu. Ve výborné
sportovní atmosféře bojovala všechna družstva o vítězství. Hrálo se systémem každý s každým 1 x 10 minut.
Náš tým uspěl proti celkům z větších měst a obsadil pěkné 6.místo, když za
sebou nechal družstva Frenštátu, Libhoště a Oder. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Štěpán Kutěj z TJ Loko Suchdol n.O.
Po celou dobu turnaje byl pro hráče zajištěn pitný režim a občerstvení
v bufetu.
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Výsledková tabulka

Střelci branek:
Kowalik Štěpán 7, Nerad Matěj 3, Slováček Jan 1

N: Nezmeškal V.(fanoušek), Kowalik Štěpán, trenér Nezmeškal
Marek, Slováček Jan, Válek Ondřej, Nerad Matěj
D: trenér Klučka Jaroslav, Kutěj Štěpán, Petr Patrik, McMunn Filip,
Mrlina Mates, Halašta Erik, trenér Mrlina Marek
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nejlepší brankář turnaje
Kutěj Štěpán

BOWLINGOVÁ LIGA SE POMALU BLÍŽÍ KE KONCI
Půl roku uteklo jako nic a už se tu blíží konec 1. ROČNÍKU BOWLINGOVÉ
LIGY BARTON CITY. Z důvodu uzávěrky zpravodaje chybí odehrát ještě jedno kolo do konce základní části, ale tabulka se moc nezmění.
Play off se hraje od 22. 3. do 2.4.2016. Finálový turnaj je naplánován na sobotu 2. dubna 2016. Bude se hrát dvě semifinále o třetí místo a samozřejmě finále. Potom bude vyhlášení turnaje jak týmů, tak jednotlivců.
Tabulka po 21. kole
družstvo

výhra/remíza/prohra

Průměr týmu

skóre

body

1.

BIZONI

17

1

3

845

130 : 38

35

2.

METLAŘI Z ODER

14

5

2

800

117 : 51

33

3.

HÁZENKÁŘI

15

1

5

836,6

121 : 47

31

4.

ČD BABKA TÝM

13

4

4

831,2

114 : 54

30

5.

SENIOŘI I.

13

2

6

756,3

100 : 68

28

6.

KLEIN TEAM

9

4

8

782,1

81 : 87

22

7.

SENIOŘI II.

6

5

10

736,8

73 : 95

17

8.

JUNIORKA

5

6

10

724,1

67 : 101

16

9.

ČTYŘI LIŠKY

6

3

12

725,5

67 : 101

15

10.

RYCHLÉ KOULE

7

1

16

706,8

64 : 104

15

11.

KOKR FAMILLY

2

1

18

641,3

40 : 128

5

12.

NORACI

2

1

18

684,5

34 : 134

5

Nejlepší hody:
1.
2.
3.
4.
5.

MUŽI
Bartoň Tom
Klein Martin
Bartoň Mojmír
Dobeš Josef
Košut Libor

hody
387
360
351
347
345

1.
2.
3.
4.
5.
5.

ŽENY
Bartoňová Markéta
Kutějová Ludmila
Mrlinová Marcela
Hradilová Jarka
Kukolová Vlasta
Holčáková Miluše

hody
326
295
285
282
276
276

V dalších číslech zpravodaje už budou konečné výsledky Bowlingové ligy, vyhodnocení jednotlivců i týmů. Už se schyluje k zavedení tradice Bowlingové
ligy a dalších bowlingových turnajů. Loučím se a sejdeme se 2. 4. 2016 na finálovém turnaji Bowlingové ligy.
SPORTU ZDAR A BOWLINGU ZVLÁŠŤ PŘEJE
Zbyněk Svoboda, zapisovatel a hráč v jedné osobě

21

22

23

24

25

Půjčky do 48 hodin
- od 10.000,- kč
- pro: zaměstnance, důchodce, rentiéry, ženy na MD
- podmínky: OP a pravidelný příjem, věk 18+

ProFi půjčky pro živnostníky a podnikatele
- 30.000,- až 150.000,- nezajímá nás zisk ale neobrat
- možnost odpisu úroků z daní
- bonus za dobré splácení
- možnost předčasného doplacení
- žádné skryté poplatky
Kontakt 724 957 796
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SUCHDOL NAD ODROU A ŠKOLNÍ KLUB
VÁS ZVOU NA

BESEDU O UGANDĚ
Kde - DŮM KULTURY SUCHDOL NAD ODROU
Kdy - čtvrtek- 14. dubna 2016 v 16:30 hodin
BESEDU POVEDE –Mgr. Libuše Dostálová
ze společnosti Bwindi Orphans o.s.
Tato společnost se prostřednictvím adopce na dálku stará o
sirotky ve dvou ugandských oblastech. Adoptivní rodiče z ČR platí dětem
školní docházku, uniformy, stravu a základní lékařskou péči. Společnost
pomáhá zvyšovat úrovně škol, dodává pomůcky pro učitele, knihy, financují
opravy na školách. Pomáhají s řešením krizových situací, zajišťují lékařskou péči.
Jde o vzácnou příležitost se o této africké zemi mnohé dozvědět a také se setkat s člověkem, který vás svým záživným vyprávěním
vlastních zážitků přenese do těchto vzdálených míst.

Pokud Vás zajímá, jak se žije v jedné z nejchudších zemí Afriky,
pak přijďte na besedu, na které budou promítány fotografie z cesty.
Součástí besedy bude prodej výrobků přímo z Ugandy, jako jsou ručně
vyráběné korálky, náramky, košíčky, podložky, dřevěné gorilky, trička, kalendáře, čokoláda ….

Paní Dostálová přiveze nové informace a zboží z letošní
návštěvy Ugandy !!!!
Jste srdečně zváni (rodiče,děti,veřejnost …) – kdo bude mít
chuť, může okusit pravou ugandskou kávu a čaj - zdarma
32

Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste přes Charitu Odry darovali částku 1 029.881,-Kč. Za to Vám všem velice
děkujeme. Nad miliónovou hranicí se Charita Odry pohybovala naposledy před čtyřmi roky, než došlo
k předání části kolednického území nově vzniklé Charitě Nový Jičín. V únoru 2016 vznikla také na opačné
straně kolednického území Charity Odry nová Charita sv. Martina, proto opět dojde k novému přerozdělení
kolednického území. Charita sv. Martina naváže na činnost naší půjčovny kompenzačních pomůcek ve
Světlé u Bruntálu a nabídne také další služby potřebné na Bruntálsku.
Vážení spoluobčané, Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností.
Chceme tyto prostředky využít co nejlépe dle našeho uvážení, aby se naše služby rozvíjely a byli Vám ku
prospěchu.
Ještě jednou Vám za Vaši přízeň a podporu děkujeme a zůstáváme s úctou.
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2016 za Charitu Odry

podle jednotlivých obcí a místních částí:

33

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65% výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10% výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2016:
(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora vzniku nové služby
2. Podpora péče o seniory a handicapované osoby
3. Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: info@odry.charita.cz
http://odry.charita.cz

Pozvánka na
6. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu
Termín: sobota 21. 5. 2016
Místo konání: Jistebník - areál TJ
Délky závodů:
- 3, 6 km - běh Galerijní ulicí
- 11, 070 km - čtvrtmaraton
- 21, 097 km - půlmaratón
- 42, 195 km - maraton
+ od 10.00 hod dětská olympiáda s následným zábavným programem
+ večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou SOVA BAND
Naše MOTTO: Dopoledne fandí rodiče dětem, odpoledne děti rodičům!!!
Zvýhodněné startovné pro včas přihlášené teenegery (do 19let) je 50 kč.

Přihlas se včas i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz
Martin Otto, hlavní pořadatel

34

35

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

10:00 – 12:00

Výpůjční doba knihovny
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Po
Čt

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny stavebního úřadu

8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
8:00 – 11:30
12:00 – 15:30
pro veřejnost zavřeno

Po, Út
St, Čt

pracoviště Kunín
pracoviště Suchdol nad Odrou

Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být přítomni z důvodu plnění pracovních úkolů mimo budovu.
Suchdolský zpravodaj, měsíčník
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