V jarních měsících byla instalována další tři dětská hřiště v hodnotě bezmála 200 tis.
Kč. Dvě jsou větší - jedno se nachází za bytovými domy Za Nádražím a druhé ve
sportovním areálu městyse, třetí je o něco menší a je umístěno na Sokoláku.

Kalendárium městyse
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitách pro výstavbu rodinných
domků Záhumení a Čsl. Armády.
18.05. Schůzka s ředitelem regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří Agentury
ochrany přírody a krajiny Mgr. Klečkou k aktuálním otázkám, především
k problematice tvorby a změn územního plánu.
18.05. Konala se organizační schůzka k letošnímu Dni městyse, který se bude konat
na Sokoláku v sobotu 27. srpna.
21.-22.05. V centru městyse se konaly divácky atraktivní závody rádiově řízených modelů aut.
22.05. Tradiční suchdolská pouť. V jejím rámci proběhl průvod od kulturního domu
na mši do kostela Nejsvětější Trojice. O pouťové neděli byla také návštěvníkům zdarma zpřístupněna obě muzea.
25.05. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitách pro výstavbu rodinných
domků Záhumení a Čsl. Armády.
25.05. Pravidelná konzultace právních záležitostí, souvisejících s činností městyse
a jeho orgánů a úřadu městyse.
25.05. Schůze rady městyse rozšířená o účast dalších členů zastupitelstva městyse.
26.05. V Novém Jičíně se konala řádná valná hromada akciové společnosti
ASOMPO, provozující skládku odpadů v Životicích u N. Jičína, jejímž je městys akcionářem společně s dalšími obcemi a městy.
28.05. Požár, který vzniknul po technické závadě, zničil služební Felicii z r. 1999. Díky včasnému zásahu také našich hasičů nedošlo k žádným dalším škodám,
ačkoli k požáru došlo v lese na účelové komunikaci při rozvážení náplní do lapačů kůrovce.
01.06. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitách pro výstavbu rodinných
domků Záhumení a Čsl. Armády.
01.06. Jednání s poskytovatelem právního software městyse o novinkách a možnostech používané aplikace Codexis.
06.06. Prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR uplatněny připomínky k návrhu hranic
a zonace CHKO Poodří v souvislosti s probíhající změnou č. 7 územního plánu městyse.
08.06. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitách pro výstavbu rodinných
domků Záhumení a Čsl. Armády.
09.06. V Karlově Studánce se konal Leaderfest, mezinárodní setkání místních akčních skupin (MAS) s širokou veřejností, pořádaný národní a krajskou sítí MAS.
Se svými úspěchy a činností se zde představila rovněž MAS Regionu Poodří,
v níž je členem i městys Suchdol nad Odrou.
14.06. Proběhla kontrola ze strany hasičského záchranného sboru, kontrolovanou
institucí byl městys Suchdol nad Odrou, předmětem kontroly bylo dodržování
všech pravidel a opatření na úseku požární ochrany.
15.06. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitách pro výstavbu rodinných
domků Záhumení a Čsl. Armády.
15.06. Konala se schůze rady městyse a schůze finančního výboru zastupitelstva
městyse.
18.05.
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Rada městyse informuje
Ve středu 25. května 2016 proběhla 32. schůze rady městyse, na níž bylo
schváleno prodloužení nájemní smlouvy v bytě v majetku městyse nájemci,
který splňuje požadavky k dalšímu prodloužení nájmu, schváleno přidělení bytu v DPS dle seznamu žadatelů, schváleno odstoupení od Smlouvy o nájmu
provozovny č. 8 v budově Komenského 65.
Rada se zabývala problematikou školy, kdy souhlasila s přerušením provozu
mateřské školy v termínu od 18. 07. do 12. 08. 2016 v době letních prázdnin,
se stanovením kapacity školního klubu, součásti příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou na 120 žáků a s tím, že Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou se bude v rámci své hlavní
činnosti podílet na zajištění prostor a provoz klubu pro maminky a děti
„Klubíčko“, a v souvislosti s místními akčními plány vzala na vědomí Rozvoj
infrastruktury základních škol a Rozvoj infrastruktury mateřských škol.
Dále schválila přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 40.000,- Kč na projekt „Úprava pomníku padlých RA“, uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě se společností NETGAS, s.r.o. Praha, jedná se o stavbu podzemního vedení vysokotlakého plynovodu na pozemcích parc.č. 2988, 2868, 2840, 2744, 2745, 2761 a
3058 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse, prodej vyřazených stolů
v domě kultury v částce 100,- Kč za kus, účast starosty městyse na městských slavnostech v družebním městě Herrnhut v termínu 17. – 19. 06.2016,
uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 1 se zhotovitelem STAVO Suchdol nad
Odrou, jedná se o provedení víceprací na stavbě „Oplocení hřbitova Suchdol
nad Odrou“ – výstavba kolumbária na katolickém hřbitově a schválila úpravu
rozpočtového opatření R4 v souvislosti s platbou účelové dotace na projekt
„Přístavba budovy technických služeb Suchdol nad Odrou“.
Na závěr starosta informoval přítomné členy rady městyse o těchto záležitostech: výměna dveří v domě kultury (jedná se o zadní dveře do sálu), oprava
škod na budově základní školy po požáru osobního vozidla, valná hromada
akciové společnosti ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína, sběr požadavků
na nový územní plán, příprava stavebních míst v lokalitě za hasičárnou, pořízení nového auta pro hasiče z dotace IROP, stanovisko městyse
k připravovanému vedení VVN 2x 400 kV podél dálnice, kulturní a sportovní
akce městyse a upřesnění režimu hlášení místního rozhlasu.
33. schůze rady městyse se sešla ve středu 15. června 2016 společně
s Finančním výborem k projednání čerpání rozpočtu městyse za období
1 – 5 / 2016 a přípravě rozpočtového opatření Z10.
Potom rada jednala samostatně, kdy projednala program 13. zasedání zastupitelstva městyse, které proběhne ve středu 22. června 2016, schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse, souhlasila s výši školného v mateřské škole pro rok 2016/2017 v částce 200,- Kč měsíčně na dítě a
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vzala na vědomí informaci o výši úplaty na zájmové vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu.
Rada se dále zabývala administrativní přípravou investičních akcí a oprav majetku městyse. Dále schválila místnímu amatérskému florbalovému klubu žáků
„Sharks Suchdol nad Odrou“ úhradu registračního poplatku na turnaji Opengame v Brně. Na závěr vzala na vědomí žádost bytového družstva Na Nové o
odprodej části pozemků parc.č. 805 a 974 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku
městyse.
Rada městyse

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 najdete 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 16. červnu 2016 bylo zaregistrováno již 261 odběratelů.
Registrovaní uživatelé obdrželi bezplatně například sms zprávy o jednorázovém omezení provozu pošty v městysi, o očkování psů, upozornění na termín
nahlášení samoodečtu vodoměru pro vyúčtování stočného, odstávky vody a
elektřiny, omezení provozu na komunikaci z důvodu rekonstrukce.
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Poděkování poctivým nálezcům
Rádi bychom poděkovali poctivým nálezcům, kteří nelitovali cesty a přinesli
věci, které náhodně nalezli na území městyse, k nám na úřad městyse. Jedná
se hlavně o klíče, osobní doklady, peněženky (mnohdy s větším obnosem peněz nebo s platebními kartami), tašky s osobními věcmi, mobilní telefony a
podobně. Děkujeme nejen za úřad, ale především za vlastníky nalezených
věcí, kterým poctivost nálezců zahnala obavy z nutnosti obíhání úřadů a bank,
vyměňování zámků ve dveřích, nebo alespoň rozehnala chmurnou náladu.
Výskyt poctivých nálezců rozhání chmurnou náladu i nám, přece jen to s naší
společnosti není zdaleka tak zlé, jak se to dá vnímat z mediálních zpráv.
Pokud jste nešikovností nebo neopatrností něco ztratili, než propadnete panice, zkuste se nejprve dotázat na úřadě městyse, zda ztracená věc nebyla
odevzdána poctivým nálezcem. Mnohdy si tak ušetříte zbytečné nervování.
Osobní doklady nebo mobilní telefon (pokud je zapnutý) se vracejí majitelům
snadno, ale například u klíčů e vrácení podmíněno skutečně tím, že se někdo
zeptá, zda se nenašly.
Kolektiv pracovníků úřadu městyse

Daň z nemovitých věcí – r. 2016
„Do 31. května 2016 měla být většinou poplatníků daně
z nemovitých věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo
tuto platbu doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.
Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit nejen převodem
z účtu, ale také na poště složenkou, kterou jste obdrželi od finanční správy (neplatíte poštovné a je již vyplněna) nebo složenkou typu „A“ s jejímž vyplněním Vám jistě poradí pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést také přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního pracoviště v Novém Jičíně
v úředních dnech do 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.
V případě nejasností volejte ve všední dny mezi 6:00 až
13:00 hod. správci daně - Otakar Polák, vrchní referent,
telefonní číslo: 606 727 882; 556 788 383.

_________________________________________________
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci červnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Lukeš Milan
Masnicová Emília
Neradová Marie
Poláchová Danuše
Konopásková Anna
Váhala Karel
Vlachová Evženie
Janečková Anna
Levinský Petr
Davidová Emilie
Jaroň Tomáš
Hofrová Zdenka
Bašný Richard
Dančáková Zdeňka

Kuchyňková Alžběta
Matula Ladislav
Švajdová Augustina
Červenec Antonín
Steinitz Ervin
Rek Miloslav
Fajkusová Eva
Mlčáková Zdenka
Kocmich František
Ďurica Ondrej
Valchářová Jiřina
Odstrčilík Jaromír
Ježko Ján
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Dne 19. 06. 2016 jsme vzpomněli nedožité
80. narozeniny pana Herberta Köhlera.
S láskou a úctou manželka Libuše
a syn Ivo s rodinou.

Dne 6. července 2016 vzpomeneme
25. smutné výročí, kdy nás opustila
paní Bedřiška Králová.
S láskou vzpomínají synové Bohumil a
Jaromír, snachy Dana a Fanka, vnoučata
Bořek, Libor, Lenka a Marcelka s rodinami.

Dne 18. 6. 2016 vzpomeneme nedožitých
60. narozenin a zároveň 17. 3. 2016
uplynulo 20 let od tragické smrti pana
Josefa Pazdery rozeného Grentka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
s dětmi a rodinami.
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Zájezd do Osvětimi
V úterý 17. 5. 2016 zájemci z řad žáků 8. a 9. r. měli možnost navštívit Osvětim v Polsku. Osvětim byla během druhé světové války německý vyhlazovací
tábor. Pronásledováni byli především Židé, Rómové a také mnozí další. Průvodkyně nás provedla po koncentračním táboře Auschwitz I. a Auschwitz –
Birkenau, který byl vybudován později pro nedostatečnou kapacitu. Během
3,5 hodinové prohlídky jsme si prohlédli obytné bloky, vězeňské cely, popraviště, plynové komory a další. Dozvěděli jsme se, jak tábor fungoval, o selekci
vězňů, jejich režimu a spoustu jiných zajímavých informací. Na tomto místě
zahynulo asi 1,5 milionů nevinných lidí v plynových komorách, vyhladověním
nebo v důsledku těžkých prací. Pro všechny to byl silný zážitek.
P. Vala, J. Bechná
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Škola v přírodě – hotel Permoník, Nový Hrozenkov
16. 5. – 20. 5. 2016
účastníci: žáci 3. A, 3. B, 4. třídy
I přes problémy s ubytováním jsme díky panu řediteli a vstřícnosti pana vedoucího hotelu Permoník v Novém Hrozenkově nakonec odjeli s 49 dětmi, 6
pedagogy a 1 zdravotnicí na školu v přírodě. Na naší škole se tato akce konala
poprvé a myslím si, že spokojené odjížděly nejen děti, ale i pedagogové. Snad
se tato akce stane pravidelnou součástí výuky.
Přivítalo nás vzorně připravené ubytovací zařízení v krásné přírodě Javorníků
přímo pod hřebenem Kohútky. I přes chladnější počasí v prvních dnech jsme
zařazovali co nejvíce aktivit venku v krásném okolí chaty.
Hned první den se děti rozdělily do indiánských kmenů, ve kterých pak pracovaly po dobu celého pobytu. Plnily různé úkoly a za ně získávaly jednotlivá
písmenka šifry, poslední den je pak vyluštění dovedlo k pokladu indiánského
náčelníka. Úkoly byly zaměřené na poznávání přírody v okolí, ať už rostlin či
živočichů, poznávání okolní krajiny, ekologické chování v přírodě. Samozřejmě jsme každodenně zařazovali také sportovní aktivity a tvoření z přírodních
materiálů. Ve čtvrtek jsme pak podnikli celodenní pěší výlet na chatu Portáš
a Kohútku, při kterém děti dokonce překročily státní hranice Slovenska.
Až na pár drobných odřenin proběhl celý pobyt bez větších problémů a naše
paní zdravotnice, paní Lenka Nezmeškalová, měla nejvíc práce jen
s rozdáváním léků. Tímto jí moc děkuji za obětavou práci nad rámec svých
povinností. Poděkování samozřejmě patří také děvčatům z Fokusu, které organizovaly dětem bezva volnočasové aktivity a učitelkám ZŠ, které pro děti
připravily zajímavý a poučný program.
______________________________________________________________

TANEČNÍ SHOW – 3. 6. 2016
Již 8. ročník TANEČNÍ SHOW proběhl v pátek 3. 6. 2016 v 16:30 hodin v atriu
školy. Tentokrát nás čekala HASIČSKÁ PÁRTY. Celou akci zahajoval divadelní kroužek, který měl připravenou poučnou a zároveň vtipnou scénku
z hasičského prostředí. Další vystupující byly děti z mateřské školy, pohybové
kroužky 1, 2 a 3, také nám přišly zazpívat děti z kroužku Hra na hudební nástroje, děvčata ze školní družiny měla připraveno jedno vystoupení a 2. třída
si pro nás připravila taneček. Jako hosté se nám představil taneční soubor
Lentilky z Mankovic, přišla zazpívat Jana Blažková a přijela také Taneční sku-
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pina 23 z Fokusu Nový Jičín. Všem účinkujícím patří velká pochvala, za krásné vystoupení a skvělý zážitek. Velké díky patří také Sboru dobrovolných
hasičů ze Suchdolu nad Odrou, kteří nám přivezli na ukázku hasičské auto.
Dále nám malí hasiči ukázali běh přes překážky a hasičský útok. Závěrem
měli hasiči pro děti připravené překvapení – pěnu, kterou dětem udělali velkou
radost (rodičům už menší).

Celou akci moderoval Martin Pytlíček a ozvučoval DJ Mirek Rešl – ml..
Velké poděkování patří sponzorům této akce: SRPŠ při ZŠ a MŠ Suchdol
n.O., Paní Dagmar Pantálková, Agrosumak Suchdol nad Odrou, Optys Nový
Jičín, AIR FINAL s.r.o. – manželé Konopáskovi, Městys Suchdol nad Odrou,
pan Bedřich Kabeláč, Restaurace Centrum – paní Andrea Sehnalíková, Firma
Abart – p. Jiří Bartoň, Karel Vrábel. Díky těmto firmám a lidem si děti odnášely
po ukončení akce malé dárečky a sladkosti.
Taneční show probíhá již osmým rokem, vždy na konci školního roku, kde mají děti možnost předvést, co se v kroužcích a mateřské školce naučily. Tímto
děkujeme jejich vedoucím za jejich práci, ale i pedagogickým a provozním
zaměstnancům školy, kteří se v tento den zapojili a pomáhali.
Tymráková Ivana, vedoucí školního klubu
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Zábavné odpoledne ve školní družině a klubu s „PEPÍNEM PRCKEM“
Ve čtvrtek 26. 5. 2016 nás navštívil klaun „Pepíno Prcek“. Moc jsme se na něho všichni těšili a čekání jsme si zkrátili soutěží - malováním obrázků klaunů
na chodníky, kterou nám „Pepíno“ později vyhodnotil. Děti tancovaly, plnily
úkoly a jsme moc rádi, že se zapojili také rodiče. Každé dítě dostalo cukrovou
vatu a nafukovací balónek vytvarovaný do zvířátka. Moc děkujeme rodičům,
kteří mezi nás přišli a donesli nějakou tu dobrůtku z vlastní pekárny. Tato akce
se opravdu vydařila, počasí nám přálo a děti byly radostné a spokojené.
Děkujeme SRPŠ za financování této akce.
Vychovatelky školní družiny a klubu

Děti, pozor, červená
Také v letošním roce se vybraní žáci naší školy zapojili do této
výtvarné soutěže s dopravní tématikou. Vyhlášené téma znělo
"Vidíme se!" Nejlepších devět prací bylo posláno do soutěže,
kde dvě uspěly.
13

Ve starší kategorii získala 1. místo žákyně 6. třídy Ludmila Kotalová a 3. místo obsadil Erik Schenk rovněž z 6. třídy.
Oba převzali pěkné ceny s dopravní tématikou, které pro vítěze
sponzorovalo dopravní oddělení v Novém Jičíně.
Petr Kudla
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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 na Sopky
V pátek 27. 5. 2016 jsme se o půl páté sešli u klubovny na Sokoláku,
abychom nabalili potřebné vybavení a jídlo a mohli vyrazit na Sopky,
kde v minulosti probíhaly tábory.
Sešlo se nás čtrnáct. Vlak nám odjížděl po páté hodině, s malým
zpožděním, směr Budišov nad Budišovkou. Z Budišova jsme vyrazili
pěšky na Guntramovice. Před devátou hodinou jsme začali hledat
útočiště, kde přečkáme noc. Nalezli jsme jej asi dva kilometry od Červené hory u pastvy. Postavili jsme
stany, povečeřeli a šli psát. Kolem
půlnoci některé z nás, kteří spali venku, zahnala bouřka do stanů. Ráno však bylo opět krásně. Dopoledne jsme si vyzkoušeli práci s nožem
při vyřezávání oštěpů a postavili malý přístřešek v lesíku.
Kolem jedenácté hodiny jsme
vyrazili ke Zlaté lípě a dále
k Malé sopce, kde například
v roce 1972 probíhal letní tábor skautů. Louky jsou udržované, ale Malá sopka je, na
rozdíl od starých fotografií, o
dost menší, zarostlá přilehlými
stromy a keři. Náš dnešní cíl
byla Velká sopka, kde jsme si postavili stany, zahráli hry i opekly buřty.
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Večer jsme zapálili oheň Velké sopky a popovídali si něco málo o tomto místu. Následně jsme se na list papíru podepsali a napsali zprávu,
pro naše budoucí putování na toto místo, vložili do kapsle a tu schovali
pod balvany ve Velké sopce. Blížící se déšť a bouřka nás zahnala do stanů,
takže jsme u ohně nemohli dlouho posedět. Při ranním vstávání ještě trošku
mrholilo, ale než jsme všichni vylezli ze stanů, tak přestalo. Posnídali jsme,
sbalili sebe i stany a vyrazili do Budišova na vlak. Sotva jsme došli ke Zlaté
lípě, asi 500 metrů vzdálené od Velké sopky, začalo pršet. A pršelo nám celou
cestu až na vlakové nádraží. Jelikož jsme měli hodinu čas, uvařili jsme si čaj,
abychom nebyli z deště nemocní. Než se vlak rozjel, ale i během jízdy jsme si
s kytarou zahráli a zazpívali oddílové písničky. Do Suchdolu jsme dorazili o tři
čtvrtě na jednu, unavení, ale plní nových zážitků.
V měsících červen a červenec postupně rozesíláme pozvánky bývalým skautům a členů TOM. Naše adresáře však nejsou úplné a proto Vás prosíme, jestli
víte o někom, kdo by měl dostat pozvánku a nedostal, napište nebo zavolejte

na: jan.schovanek@skaut.cz, 773 484 139.
Jan Schovánek
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Provoz ordinace MUDR. Přecechtěla v době letních
dovolených červenec 2016:
11/07 2016
120/7 2016
13/07 2016
14/07 2016
15/07 2016

7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00

Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou

18/07 2016
19/07 2016
200/7 2016
21/07 2016
22/07 2016

7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00

Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou

25/07 2016
26/07 2016
27/07 2016
28/07 2016
29/07 2016

7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00

Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou
Jeseník nad Odrou
Suchdol nad Odrou

Provoz ordinace MUDr. Přecechtěla v době letních
dovolených srpen 2016:
01/08 2016
02/08 2016
03/08 2016
04/08 2016
05/08 2016

7,30 - 11,00 Jeseník nad Odrou
7,30 - 11,00 Suchdol nad Odrou
12,00 - 15,30 Jeseník nad Odrou
7,30 - 11,00 Suchdol nad Odrou
7,30 - 11,00 Jeseník nad Odrou

08/08 2016 7,30 - 11,00 Jeseník nad Odrou
09/8 2016 7,30 - 11,00 Suchdol nad Odrou
10/08 2016 12,00 - 15,30 Jeseník nad Odrou
11/08 2016 7,30 - 11,00 Suchdol nad Odrou
12/08 2016 7,30 - 11,00 Jeseník nad Odrou
15/08 2016
16/08 2016
17/08 2016
18/08 2016
19/08 2016

7,30 - 11,00 Jeseník nad Odrou
7,30 - 11,00 Suchdol nad Odrou
12,00 - 15,30 Jeseník nad Odrou
7,30 - 11,00 Suchdol nad Odrou
7,30 - 11,00 Jeseník nad Odrou

Telefon Suchdol nad Odrou: 556736905; Telefon Jeseník nad Odrou: 556739023
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Z ČINNOSTI
SPOLKU
WESTERN KLUB
30. 4. 2016 - 6. ROČNÍK JARNÍ
VYJÍŽĎKY
Sraz jezdců byl plánován na 11 hodin,
ve 12.30 hodin vyrazilo z Malé skály 25 jezdců a 1 bryčka na
dvouhodinovou projížďku do ztraceného údolí. Dojezd byl na
Stříbrném jezírku, kde jsme pozdravili Hospodáře a poseděli. Při
návratu si jezdci zkusili skoky na překážkách a kolem 15 hodiny
se vrátili na Malou skálu, kde mezitím přibylo dalších 10 koní s
opozdilými jezdci, kteří se tu občerstvovali. Od 17 hodin hrála
country-rocková kapela z Ostravy, na kterou se mj. můžeme těšit
1. 7. 2016 na Suchdolském Country festu, kde bude páteční
country-rockový večer. Kapela hrála výborně i v provizorních stavebně-přírodních podmínkách pod stanem až do 23 hodin a tak
jsme si „fajně“ zatančili, zazpívali si a samozřejmě i pořádně pokecali.
7. 5. 2016 - DĚTSKÝ WESTERN KLUB
Pod vedením Sylvy Vaškové se od 14 hodin konala zahajovací
schůzka Dětského western klubu na Malé skále. Děti, které zajímá western, koně a příroda se na schůzce dozvěděly plán činnosti DWK a mohly si na začátek vyrobit čelenku či vyzkoušet točení s malým lasem.
Všechny děti se hned přihlásily za členy DWK, dostaly průkazku
člena a zápisník s hlavolamem.
7. 5. 2016 - SCHŮZKA ČLENŮ A PŘÁTEL WK
V 17 hodin se sešli členové a přátelé WK na pravidelnou páteční
klubovou schůzku.
18

Popřáli jsme kamarádům k narození hříbat. Jarce Ehlerové se
narodil hřebeček Charlie, Honzovi Valchářovi strakatá klisnička a
Ottovi Maderovi hřebeček. Gratulujeme.
14. 5. 2016 - JOSEF LEŽÁK SLAVIL KULATINY
Pepíkovi gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších
roků.
4. 6. 2016 - VZPOMÍNKA NA KOVBOJE
V rámci Burzy tras 32. jízdy Evropského Pony Expressu proběhla
vzpomínka k nedožitým 90tinám Bohumila „Hospodáře“ Kašpárka s promítáním historických DVD dokumentů.
18. 6. 2016 – WESTERNOVÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Pod heslem „VÍCE WESTERNU PRO DĚTI aneb OD POČÍTAČE
DO PŘÍRODY“ proběhlo v Kulturním domě v Suchdole předávání
cen v rámci VII. ročníku dětské výtvarné soutěže WESTERN A
KONĚ OČIMA DĚTÍ na téma ZE ŽIVOTA INDIÁNŮ. Do soutěže
se zapojilo cca 450 dětí z celé republiky. Vyhlášení finalistů zpříjemnilo vystoupení kouzelnice RADANY s její kovbojskou
show.
V prostorách Kulturního domu i před ním proběhly soutěže pro
děti na téma INDIÁNSKOU STEZKOU za zlatým pokladem.

WESTERN KLUB VÁS ZVE:
25. 5. 2016 od 14 hodin Malá skála – Kletné
Další schůzka Dětského western klubu. Budeme vyrábět hotel
pro hmyz …
1. a 2. 7. 2016 Malá skála - Kletné
Již VI. ročník Suchdolského Country festu.
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STANICE PONY
EXPRESSU č. 21
s klubovnou Western klubu a přírodní AREÁL
MALÁ SKÁLA
Dnem 10.8.2015 jsme získali od Městyse Suchdol nad Odrou na
15let do výpůjčky nemovitosti v k.ú. Kletné, parc. č. 389 s budovou kiosku a dále okolní pozemkové parcely pro spolkovou činnost.
Vzhledem k tomu, že samotná budova i ostatní vypůjčené pozemky byly v neutěšeném stavu a k zajištění fungování zejména
objektu pro potřeby činnosti našeho neziskového spolku je zapotřebí značných finančních prostředků, snažíme se získat tyto
prostředky různými formami. Např. to jsou příjmy z výtěžku pořádaných akcí, finanční dary od sponzorů a kamarádů, dotace.
Koncepce poštovní stanice s hlavním požadavkem na westernový styl, který bude v souladu s přírodním areálem Malá
skála, se skládá ze tří základních funkčních bloků:
Stará, zděná část budovy s možností využití pro občerstvení.
Je zde dostatečný prostor i pro zřízení poštovního úřadu PE v
zadní časti objektu směrem k cestě.
Klubovna WK bude umístěna v podkroví objektu.
Nově budovaná levá část objektu pro letní i zimní provoz.
V projektu je zpracována jako přístřešek o velikosti cca 10x10 m,
s možností využití i v zimě. Tento přístřešek bude sloužit jako
klubové prostory pro akce PE a WK, zároveň dle požadavků po
dohodě s městysem Suchdol nad Odrou i pro veřejnost. Výtěžek
z prodeje bude použit na rekonstrukci objektu, vybavení Stanice
21

Pony Expressu, klubovny a dokončení areálu Malá skála
s přírodním pódiem.

Již dnes můžeme poděkovat našim prvním sponzorům, zejména
firmě AGROSUMAK a.s. za velkorysý dar, firmě PAMET, spol.
s r.o. a přátelům WK, kteří nám přispěli finančními dary. Věříme,
že s vaší pomocí se nám brzy podaří areál zrekonstruovat.
Za WK L. Tošovská
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Ocenění z Oklahomy
pro Pony Express Corral už podruhé
Westerners International s potěšením uděluje
za rok 2014 ocenění pro zámořský Corral

Corralu Pony Express, Česká
republika
za programy, publikaci, aktivity, veřejné
příspěvky a oslavu
30. výročí Pony Expressu v Suchdole nad
Odrou
Symbolem Westerners (a později i organizace Westerners International) se stala kresba bizoní lebky od
světoznámého malíře westernových témat Charlese
Russella, kterou členové zakládajícího corralu
v Chicagu nazvali Old Joe. Podle historických materiálů
se předlohou Russellovy kresby stala lebka posledního
uloveného bizona v USA před přijetím zákona
o ochraně těchto zvířat.
Bizoní lebka Old Joe zdobí i plakety Westerners International, které jsou ve Spojených státech i v dalších
zemích udělovány členům i dalším osobám či sdružením jako čestné ceny za výrazný podíl na rozvoji a propagaci Westernu.
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www.ponyexpress.cz
_____________________________________________________________________

Poděkování
Základní kynologická organizace Suchdol nad Odrou děkuje
panu Miroslavu Kozúbkovi a novomanželům Petře a Ondrovi
Maškovým za sponzorské dary.
Zároveň Petře a Ondrovi Maškovým přejeme v manželství hodně
celoživotní lásky, spokojenosti a splnění všech svých přání.
Jiří Jurnykl, hospodář klubu
_____________________________________________________________________
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FYZIOTERAPIE
MASÁŽE A BAŇKOVÁNÍ
Suchdol n.O., Komenského 65
(asi 150m od žel. podjezdu)
Provozní doba:
(platnost od 1. 5. 2016)
úterý - 14.00 - 17.30h
Filip Rek - tel.č.: 601 325 568
čtvrtek - pouze po tel. domluvě
Milan Rek - tel.č.: 724 003 280
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KOVANÉ PLOTY
www.ploty-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč





Pletivové ploty, svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
 Garážová vrata –

www.vrata-ostrava.cz
www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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Bílanská 2595, Kroměříž
Tel.: 573 340 324
Mob.: 602 523 495
Firma nabízí k prodeji rekreační areál v katastru městyse Suchdol nad
Odrou u přehrady Kletné; pozemek o rozloze 1.769 m2 včetně 4
samostatných chatek a centrální hlavní budovy se sociálním zařízením
(vhodné na větší rodinný dům).

Popis, použití: možná investice
s využitím ubytovacích kapacit – 6
pětilůžkových pokojů nebo osobní
rodinné využití.
Hlavní budova třípatrová – sklep, 1.
patro, 2. patro + krytá veranda; 2x
WC, 2x sprchový kout, kuchyň,
jídelna, obývací místnost,
společenská místnost, dílna.
Cena: k jednání 2,5 mil. Kč –
nejvyšší nabídce
Prohlídka: zajištěna
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www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
Ing. Richard Ehler
556 770 102
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská
556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz

Starosta
Místostarostka
Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Helena Richtáriková

Matrika
Czech POINT

556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
556 770 108
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
556 770 109
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS. 556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

Finanční odbor – vedoucí
Správa bytů a pokladna
Hlavní účetní

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

Kamila Jasaňová
Zdeňka Gajdošová

605 113 310
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

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

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

Po
Čt

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny stavebního úřadu
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: Richard Ehler, Iva Hrabovská, Kateřina Kollerová
č. 6/2016 vydáno 25. června 2016 nákladem 1050 výtisků
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