Na letošním dni městyse potěšili svými písničkami sourozenci Hana a Petr Ulrychovi
se skupinou Javory srdce nejen pamětníků. Pořadatele potěšila hojná účast
posluchačů místních i z okolí.

Kalendárium městyse
17.08. Konala se schůze rady městyse s účastí dalších členů zastupitelstva
městyse.
18.08. Natáčen rozhovor se starostou městyse pro pořad TV Polar „Starosti
starostů“.
23.08. Podklady pro audit dokladů, potřebných pro předložení k případné
kontrole ze strany Státního fondu životního prostředí ČR jako poskytovatele dotace na stavbu II. etapy kanalizace a ČOV, byly předány
zpracovateli auditu.
25.08. Závěrečná kontrolní prohlídka na stavbě veřejného osvětlení a místního rozhlasu na ulici Záhumení (lokalita pro výstavbu nových RD a navazující úsek až po zadní vchod do školy).
25.08. Závěrečná kontrolní prohlídka na stavbě prodloužení veřejného osvětlení a místního rozhlasu na ulici Čsl. armády (lokalita pro výstavbu nových RD na konci ulice).
25.08. Schůzka investora, zhotovitele a technického dozoru na stavbě rekonstrukce budovy drobných provozoven Komenského 65.
27.08. Na Sokoláku se konal 5. ročník Dne městyse Suchdolu nad Odrou.
30.08. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na Záhumení a na ul. Čsl.
armády.
31.08. Konzultace na katastrálním úřadě v Novém Jičíně.
01.09. Slavnostní zahájení školního roku 2016/17 v DKT.
03.09. Tenisový turnaj ve dvouhře mužů o pohár starosty městyse se konal
na tenisových kurtech ve sportovním areálu. Vítězi se stali stejně jako
v několika předchozích ročnících Karel Černoch a Petr Ekkert.
05.09. Na zámku v Bartošovicích se konalo jednání v rámci Místní akční
skupiny Regionu Poodří, tématem byla příprava letošního Dne zemědělství v Poodří. Ten se bude konat 28. září u bartošovického zámku.
06.09. Jednání s provozním ředitelem mobilního hospice Andělé stromu života. Ředitel informoval o aktuálním dění a nastínil záměry do budoucna. Jedná se o poskytování komplexu sociálně-zdravotních služeb na
území městyse. Městys Suchdol tuto organizaci, která poskytuje péči
o klienty v posledních dnech jejich života a pomoc jejich rodinám, pravidelně podporuje.
06.09. Pracovní schůzka s pracovníky ČD Telematika k zajištění provozu telefonních a IT sítí v rámci přípravy prostor pro fungování úřadu městyse po dobu rekonstrukce budovy úřadu městyse.
07.09. Schůzka dodavatele stavby, investora a technického dozoru stavby ke
kontrole dokladů před dokončením stavby.
07.09. Účast zástupce městyse na Dni sociálních služeb v Novém Jičíně.
07.09. V suterénních prostorách historické budovy základní školy, které dříve
sloužily jako zázemí základní umělecké školy a ještě dříve jako šatny
pro žáky ZDŠ, byla otevřena klubovna Klubíčka, kde se scházejí ma-
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minky s dětmi předškolkového věku ke společným aktivitám i
k výměně zkušeností.
Kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy drobných provozoven.
Jednání na MěÚ Nový Jičín ve věci zajištění dopravní obslužnosti
v Moravskoslezském kraji, provozní oblast Nový Jičín.
Zahájení přejímacího řízení stavby inženýrských sítí na ulici Záhumení.
Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada dobrovolného
svazku obcí Regionu Poodří.
Konala se první schůzka členů okrskových volebních komisí
k nadcházejícím volbám do krajského zastupitelstva.
Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse, předmětem projednání byly materiály pro zářijové jednání zastupitelstva městyse, týkající se hospodaření městyse a přípravy rozpočtového opatření.
Schůze rady městyse.
Účast zástupců městyse na semináři k novému zákonu o zadávání
veřejných zakázek, který nabývá účinnosti 1. 1. 2016 a který je
v mnoha ohledech koncipován zcela odlišně od stávající právní úpravy z r. 2006.

Rada městyse informuje
37. schůze rady městyse se konala ve středu 14. září 2016 společně s jednáním Finančního výboru k projednání čerpání rozpočtu městyse za období
1 – 8 /2016 a přípravě rozpočtového opatření.
Potom rada jednala samostatně, kdy projednala program 14. zasedání zastupitelstva městyse, které proběhne v pondělí 26. září 2016, schválila prodloužení nájemních smluv nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího prodloužení
nájmu, schválila přidělení bytu o velikosti 1+1 v bytovém domě Komenského
375 žadateli dle pořadníku na byty.
Rada byla informována o průběhu rekonstrukce drobných provozoven
v objektu Komenského 65, kdy schválila odpuštění nájmů za 4. čtvrtletí 2016
z důvodu omezení provozu v době rekonstrukce a uzavření Mandátní smlouvy
s Ing. Karlem Černochem na zajištění technického dozoru na stavbě „Rekonstrukce a stavební úpravy drobných provozoven č.p. 65 Suchdol nad Odrou“.
Dále rada městyse schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření
v lesích v Moravskoslezském kraji“, přijetí dotace ve výši 198.200,- Kč, finanční dar ve výši 20.000,- Kč společnosti Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, která poskytuje dle potřeby komplex sociálně- zdravotních služeb na území městyse, pořízení 20 ks knih „Novojičínsko z nebe“,
ve které bude publikován i městys Suchdol nad Odrou a zadání projektových
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prací na stavbu „Suchdol nad Odrou – Záhumení, rozšíření rozvodů VO
a MR“, jedná se o rozšíření veřejného osvětlení a místního rozhlasu v lokalitě
Záhumení podél školní zahrady.
Na závěr rada městyse neschválila pořízení mobilní aplikace PepiApp, komunikačního kanálu pro městys.
Rada městyse

Úřad městyse v náhradních prostorách v železniční nádražní
budově
Uzavření úřadu v době stěhování od 31. 10. do 14. 11. 2016
Vážení občané, v současné době finišují přípravy stavební dokumentace a výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce budovy
úřadu městyse Suchdolu nad Odrou. Pokud zastupitelstvo městyse
svým usnesením v září 2016 závazně schválí realizaci tohoto záměru v příštím roce, dojde k přestěhování úřadu do náhradních prostor ve 2. patře železniční nádražní budovy v předjednaném termínu
v první polovině listopadu letošního roku. V době stěhování bude úřad
pro veřejnost uzavřen. Stěhování se týká všech kanceláří, umístěných
v budově úřadu městyse, včetně stavebního úřadu.
Plánovaná odstávka provozu úřadu městyse je v době od 31. 10.
do 14. 11. 2016, v rámci možností se pokusíme tuto dobu maximálně
zkrátit. Přesto doporučujeme, abyste si potřebné záležitosti na úřadě
městyse či na stavebním úřadě, vyřídili v předstihu, respektive abyste
počítali s jejich vyřízením až po 14. listopadu již v náhradních prostorách na nádraží.
K rekonstrukci přistupujeme po mnoha letech, poslední výraznější
změny v uspořádání budovy proběhly v prosinci 1994. Od té doby se
výrazně změnily standardy vybavení úřadu, jak z hlediska technické
infrastruktury budovy, tak z hlediska vybavení kanceláří. Významně se
v průběhu let rovněž změnila agenda, kterou úřad vykonává, a to jak
ve struktuře agendy, tak v jejím množství, a z hlediska komfortu pro
klienty již stávající uspořádání rovněž nevyhovuje. Prostory většiny
kanceláří jsou stísněné, schází důstojné podmínky pro klienty, kteří čekají, nejsou prostory pro řádné uchovávání spisového materiálu.
V neposlední řadě budova úřadu není bezbariérová a je nevstřícná ke
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klientům s pohybovými problémy. V případě dočasné potřeby další
kanceláře není žádná volná místnost (např. stavební dozor kanalizace
rok a půl používal zasedací místnost, která pak scházela pro jednání
úředníků s klienty a pro schůze orgánů městyse). Na tyto změny je potřeba reagovat.
V rámci rekonstrukce bude provedena nadstavba nad obřadní síní, kde
budou umístěny všechny kanceláře v nových místnostech
s dostatečnou podlahovou výměrou. Ve staré budově vznikne jednací
a zasedací prostor, prostory spisovny, záložní kancelář, vestibul pro
klienty a WC pro klienty úřadu. Pro osoby s omezenou pohyblivostí bude k dispozici výtah do patra (hydraulická plošina). Vzniknou prostory
pro technické zázemí budovy – telekomunikační a IT technologie, vytápění a vzduchotechnika.
Věříme, že najdeme u občanů podporu pro naše úsilí zajistit důstojné
příjemné prostředí pro vyřizování jejich záležitostí a pochopení pro nepříjemnosti, spojené se stěhováním a provozem v náhradních prostorách.
Richard Ehler, starosta

SMS InfoKanál
Jedná se o 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.
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Nejedná se o jednorázovou akci, do systému InfoKanálu se můžete přihlásit,
případně odhlásit kdykoli.
Registrovaní uživatelé obdrželi bezplatně například sms zprávy - upozornění
na termín nahlášení samoodečtu vodoměru pro vyúčtování stočného, odstávky vody a elektřiny, omezení provozu na komunikaci z důvodu rekonstrukce.

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 30.9.2016 z důvodu
fakturace stočného za 3. 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 5. 10. 2016.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.
V Suchdole nad Odrou dne 9. 9. 2016
Jana Poštová
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci září oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Mačáková Anna
Zuzaňáková Ludmila
Kovářová Ludmila
Vochalová Božena
Najmonová Emilie
Kouřilová Naděžda
Kovářová Marie
Svoboda Bohuslav
Kašpárková Jiřina
Klein Josef
Gross Štefan
Reková Dobromila
Slováková Ludmila
Szilvová Eva
Köhlerová Libuše
Štaf Alfred
Bergerová Eva
Martinec Štefan
Truchlá Mária

Přibylová Marie
Steinitzová Eliška
Holeňová Miloslava
Chorinová Ivanka
Kačalová Drahomíra
Himmer Zdeněk
Baroš Rudolf
Káňa Václav
Jezerská Věra
Gavlas Václav
Mynářová Libuše
Karolová Jana
Dorazil Antonín
Mládenková Ludmila
Ullrichová Ludmila
Juráček Miroslav
Valíková Jarmila
Kukol Vítězslav
Vančurová Marie
Mikundová Jitka

Vítání občánků
Vážení rodiče,
komise Sboru pro občanské záležitosti Městyse Suchdolu nad Odrou
Vás zve se svými novorozenci na slavnost Vítání občánků, která se
uskuteční dne
15. 10. 2016 v obřadní síni Městyse Suchdolu nad Odrou. Hodinu
Vám upřesníme v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 03. 10.
2016 na Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, do
emailu kollerova@suchdol-nad-odrou (přihlášku naleznete na
www.suchdol-nad-odrou.cz) nebo osobně na matriku (p. Kollerová,
kancelář č. 1).
Iva Hrabovská, místostarostka
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Přihláška na slavnostní vítání
občánků Městys 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:

Kdo Tě znal,
ten si vzpomene,
kdo Tě měl rád,
ten nikdy nezapomene
Dne 14. 09. 2016 jsme vzpomněli nedožité
80. narozeniny paní Zdeňky Holubcové.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
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Dne 3. září 2016 se
paní Ludmila Kovářová
dožila krásných 90. let,
které oslavila v rodinném kruhu
dcery Ludmily Petrové.
_____________________________________________________________________

Keramika
Keramický kroužek pro veřejnost začne ve středu 5. října
2016 od 16:00 – 20:00 hod a pak vždy každou středu a
stejný čas.
Vstupné 70,- Kč (v ceně je pronájem dílny a el. pece, výpal, pomůcky a glazury). Ochotná a odborná rada je zdarma.
Hlínu lze zakoupit na místě ( 1kg / 17,- Kč) nebo
v prodejně Optys v Novém Jičíně.
Pracovní oděv, námět a chuť tvořit si ale určitě vezměte
s sebou.
Vchod do keramické dílny je zezadu u nové tělocvičny.
Přijďte si vyrobit ozdoby na stromeček, svícen, či jiné
drobnosti.
Ušpiňme se od hlíny a očistěme se od stresu, napětí a nepříjemných emocí…
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Podzimní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude
organizován stejným způsobem jako předchozí svozy.












Datum a čas: 5. listopad 2015, 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. Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase
na uvedené místo.
Kovový šrot
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili v rámci
svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad proto 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 3. listopadu na ÚM na tel.
556 770 101, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 18. října k vám přijedou
brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská
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Pomník padlých Rudoarmějců v Suchdole nad Odrou byl upraven z dotace
Městys Suchdol nad Odrou získal
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby, konktrétně na projekt
„Úprava Pomníku padlých Rudoarmějců“ ve výši 40.000,- Kč.
Úprava byla provedena v období měsíce března a dubna 2016 v celkových nákladech
61.800,- Kč, městys spolufinancoval tuto akci ve výši 21.800,- Kč.
Úprava pomníku zahrnovala vybudování úložiště (v zadní části pomníku), které slouží
k umístění kosterních ostatků v rakvích.
Jako materiál byl použit přírodní lomový kámen z místních zdrojů, zákrytové desky
včetně nápisů z téhož materiálu, z jakého jsou pamětní desky na přední straně. Přístup
k zadní části byl proveden napojením na současnou dlažbu z břidlice.
Základ pro stavbu úložiště byl proveden z prostého betonu a pohřební komory
z betonu v kombinaci s vyzdívkou a obkladem z lomového kamene. Vzhledem
k omezenému prostoru byly všechny výkopové a manipulační práce provedeny ručně.
Slavnostní odhalení zákrytové desky a uložení ostatků tří neznámých vojáků Rudé armády do nově vystavěného úložiště proběhlo v pátek 6. května 2016 v rámci pietního
aktu u příležitosti 71. výročí osvobození městyse a konce 2. světové války za účasti
Generálního konzula Ruské federace Brno, tajemníka Velvyslanectví Ruské federace
Praha a Honorárního konzula Ruské federace Ostrava.
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V. ročník dne městyse Suchdol nad Odrou
Jak ten čas letí…. V sobotu 27. srpna 2016 se konal na „Sokoláku“ již V. ročník dne
městyse, který jsme my, organizační výbor, připravovali několik měsíců dopředu. Dohodli jsme se, že poslední sobota v měsíci srpnu bude vždy patřit akci „Den městyse
Suchdol nad Odrou“.
Na programu tohoto dne se podílely rovněž děti. Odpoledne zahájil několika písněmi
dětský pěvecký sbor „Skřivánek“, třemi tanečními vstupy se předvedla děvčata z pohybového kroužku místní základní školy, ve stánku, který připravila mateřská škola, si
mohli nejmenší návštěvníci vyrobit malé dárečky. Slavnostnějším momentem programu bylo předávání pamětních plaket členům místních spolků a zájmových sdružení,
kteří se zasloužili o rozvoj spolkového života v Suchdole, a dobrovolným dárcům krve.
Ostatní program byl rovněž zajímavý a bohatý pro všechny věkové kategorie. O další
oživení programu se postaraly místní složky a kluby: Sbor dobrovolných hasičů, Skauti
a Klub paintballu Suchdol nad Odrou.
Ráda bych touto cestou poděkovala celému organizačnímu týmu, všem vystupujícím,
stánkařům apod. za zdárný průběh V. ročníku dne městyse. Rovněž děkuji návštěvníkům, kteří se přišli pobavit, myslím, že nelitovali.
Za tým pořadatelů Iva Hrabovská

Den Městyse v Suchdole nad Odrou
V sobotu 27. 8. 2016 se naše škola prezentovala na Dni městyse. Pro děti si
mateřská škola připravila tvořivé dílny,
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kde si děti mohly vyrobit ozdobnou skleničku nebo květinový náhrdelník.
Děvčata navštěvující Pohybový kroužek naší školy zpestřila program tanečním vystoupením.

Návštěvníci této akce si také mohli prohlédnout vystavené fotografie různých
aktivit školy i mateřské školy.
Ivana Tymráková, vedoucí školního klubu

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Slavnostní zahájení školního roku 2016/ 2017 proběhlo ve čtvrtek 1. září
2016 v DK. Pan ředitel přivítal všechny pedagogy i žáky po letních prázdninách. Pan starosta popřál všem hodně úspěchů v novém školním roce. Tohle
setkání tradičně patří hlavně našim novým žákům – prvňáčkům.

16

Po představení všech prvňáčků děti obdržely z rukou žáků 9. ročníku keramické zvonečky, na které si poprvé zazvonili. Přejeme všem našim žákům příjemně prožitý školní rok.

ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍDY
Ve dnech 8. – 9. 9. proběhl v areálu školy adaptační kurz pro žáky 6. třídy. Cílem akce bylo začlenění nově příchozích žáků do kolektivu. Program kurzu zahrnoval celou
řadu her zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností dětí, aktivního naslouchání, rozvoj spolupráce a sebereflexe. Pro všechny zúčastněné to byla ideální příležitost
lépe se poznat a začít utvářet pro následující čtyři roky školní docházky správně fungující kolektiv.
Vendula Večerková, Jan Nohel
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Nabídka práce – kuchař/ka
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou přijme vyučenou
kuchařku na zástup kuchařky po dobu čerpání Mateřské dovolené.
Jedná se o jednosměnný provoz na plný úvazek. Pravděpodobný
nástup od 1. 1. 2017.
Požadujeme vyučení v oboru, praxi v oboru, pracovitost, spolehlivost,
zodpovědnost a trestní bezúhonnost. Základy práce na PC vítány.
Žádost o pracovní místo s přiloženým Životopisem přijímáme
do 15. 10.2016. Bližší informace na tel. č.: 556 736 574
– p. Michnová, nebo na e-mailu: i.michnova@skolasuchdol.cz.
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Ve středu 7. září odpoledne jsme za přítomnosti řady hostů otevřeli novou klubovnu Klubíčka.
Slavnostního přestřižení pásky se ujali pan starosta Richard Ehler s paní
místostarostkou Ivou Hrabovskou. Občerstvení připravily maminky, o
své vzpomínky se s námi podělily zakládající členky, děti si vyzkoušely
všechny hračky, nové maminky se seznamovaly s těmi stávajícími
Celé odpoledne probíhalo ve velmi přátelském duchu a věřím, že si tuto
dobrou náladu s sebou poneseme i dál.
Lenka Tymráková
19
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ZVEME MAMINKY NA MATEŘSKÉ
každou středu od 9 do 11hod.
21
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Na pletení bez jehlic přijdete s dobrou náladou a domů si odnesete
hotový výrobek. Cena včetně materiálu a zapůjčení pomůcek je:
pletení 350,- Kč, tiskání 220,- Kč.
Lenka Tymráková

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)

Zahajovací schůzka
V pátek 2. 9. 2016
jsme zahájili naší
každoroční činnost.
Schůzka začala ve
čtyři hodiny odpoledne. Na dvě hodiny jsme se stali členy vesmírného programu.
Nejdříve
jsme museli projít
výcvikem, kde jsme
si procvičili svou
zdatnost, a vytrvalos. Čekala nás překážková dráha, přelezení lanové překážky, skládání
obrázku vesmírné rakety nebo střelba míčem. Po splnění všech úkolů
jsme se vrhli na výrobu vlastní rakety. Těsně před koncem schůzky
jsme soutěžili, která raketa doletí nejdále.
23

Noc na Slibové skalce
V sobotu 10. 9. 2016 jsme vyrazili přenocovat na Slibovou skalku. Sešli
jsme se u pošty v 9 hodin ráno v počtu 17. Šli jsme po Malé straně a
přes potůčky. U přehrady
jsme si trošku odpočinuli a
vyrazili dál kolem staré
klubovny tj. horní cestou
ke Slibové skalce. Těžké
batohy a jídlo vyvezlo auto pod Slibovou kalku, odkud jsme je museli vynosit
nahoru. Kopec byl u vrcholku dost strmý, ale
zvládli jsme to rychle. Po
krátkém odpočinku jsme
vynesli kameny na Mohylu
a uctili památku popravených skautů za II. světové
války: Rudolf Olšovský Admirál a Bohumil Strnadel - Anténa .
Následovalo stavění stanů
- bylo to trošku náročnější,
protože někteří nevěděli,
jak stan správně postavit,
ale netrvalo to dlouho a u Slibové skalky stály čtyři stany. Po obědě
jsme se vrhli na budování, prozatím malé, pěšinky k Mohyle, která vede kolem vyschlého potoka a není tak prudká, jako cesta kolmo nad
Slibovou skalkou. Pěšinka se bude v průběhu roku ještě upravovat do
takové podoby, aby výstup k Mohyle nebyl tolik náročný jako doposud.
Po svačině jsme hráli hry a připravili dřevo na večer. Na večeři jsme na
ohni uvařili těstoviny a osmažili párek s cibulí. Než jsme šli spát, čekala
nás Poradní skála vlčácké smečky. Na ní si někteří z nás spálili své
občanské jméno a přijali novou skautskou přezdívku. Poté jsme se rozloučili se dvěma staršími vlčaty, která přecházela do skautské družiny.
Ještě jsme si pověděli důležité věci ohledně vlčácké smečky a šli spát.
Spát šly tedy jen vlčata a světlušky. Skauti včetně nováčků dorazili za
půl hodiny k ohni, již se skautským šátkem kolem krku s uvázaným
„dobráčkem“. U ohně jsme si ještě chvíli povídali příběhy, které se udá24

ly nám, nebo některým významným skautům, jako byl například
Baden-Powell (čti: Bídn Pól), zakladatel skautského hnutí. Ráno byl
budíček v sedm hodin. Slunce se už prodíralo přes vzrostlé stromy až
do stanů, takže vstávání nebylo tak těžké. Ranní rozcvička nás rozpumpovala a hned jsme se vrhli na balení. Jakmile jsme měli většinu
sbaleno, šli jsme se nasnídat. Po dobalení zbytku věcí jsme vyrazili na
přehradu, kde už na některé z nás čekali rodiče. Před jedenáctou hodinou jsme dorazili k poště a postupně se rozcházeli domů.
Jan Schovánek

80. let trvání skautingu v Suchdole nad
Odrou
13. 12. 1936 byl v Suchdole nad Odrou založen 46. kmen čsl. obce
junáku volnosti
26 zakládajících členů. Prvním vůdcem byl Alois Adámek, zástupcem
Jindřich Adámek - Ikarus. Kmen měl 3 družiny a 1 dívčí. Bohatá činnost.
V roce 1939 kmen zanikl německým záborem Sudet, k nimž Suchdol n.
O. patřil. Přes krátkou činnost bylo zaseto dobré semeno, což dokládají
následující léta, léta II. světové války. Suchdolští skauti dokázali, že
výchova v duchu Skautského zákona a slibu, služba vlasti, nebyla
prázdným pojmem. Pilíři oddílu bratři Adámkové, bratři Olšovští, sourozenci Dohnalovi, Alois Pernický a další jsou tou historií, na níž jsme
právem hrdí. Málo který oddíl se může našim bratřím rovnat. V době II.
světové války dokázali přinášet takové oběti, před kterými je nutno
smeknout a zamyslet se.
OBĚŤ NEJVYŠŠÍ PŘINESLI NAŠI BRATŘI:
Rudolf Olšovský Admirál, v ilegalitě KAČÁK,
Bohumil Strnadel - Anténa, v ilegalitě Tříska,
kteří byli za své vlastenectví (ilegální činnost na
Ostravsku - Brušpersku) Němci v Breslau popraveni. Oba dostali Zlatý junácký kříž In memoriam.
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Suchdolští skauti v odboji:
Za činnost v II. světové válce byli junáckými kříži vyznamenáni bratři
OLŠOVŠTÍ:
Slavomír - Faty, Lumír - Šedý vlk, Vlastimil - Mauglí.
Jindřich Adámek - Ikarus -

Odešel v r. 1939 přes Polsko bojovat.
Válčil v Anglii u 311 bombardovací peruti
RAF - poručík. Nositel mnoha vyznamenání.
Drahoslav Dohnal - Brčko - Dobrovolník ve Slovenském národním
povstání (SNP) - rota BUK, po potlačení
SNP - partyzán v jednotce Lošakov, nositel 3 medailí.
Eliška Dohnalová - Ela Partyzánský oddíl JURAJ. Poručík - čsl.
válečný kříž 1939.
Alois Pernický - Ogar Partyzánská spojka - zbrojovka Vsetín.
Při zachraňování mostu přes Bečvu u obce Jiřinky postřelen. V 50. letech komunisté inscenují proces (letáky proti popravě dr. Milady Horákové). Souzen pro velezradu. Prokurátorem v Ostravě navržen
trest smrti - nakonec odsouzen k 17 letům
těžkého žaláře.
Důstojnou vzpomínkou všem těmto bratrům je mohyla na Skautské
skalce.
Obnova skautingu v Suchdole n. O. po II. světové válce
Činnost byla obnovena v zimních měsících 1945. Prvním vůdcem byl
strojvůdce Otakar Ryšánek - Bosambo. Zástupcem Frant. Juras - Finek.
Oddíl byl registrován jako 1. oddíl Junáka Suchdol n. O., 5. okrsek, 35
oblast Podbeskydská. Měl 4 družiny a smečku Vlčat. Odd. děvčat
s vedoucí Helenou Langrovou měl 2 družiny a roj Světlušek. Byly to
skvělé oddíly s pestrou činností. Krom skautské výchovy byla to i činnost osvětová. Jen malý výčet: každým rokem se konala skautská besídka, 3x hrál oddíl divadlo, 1x pořádal skautský ples.
Vyvrcholením roční činnosti byly tábory:
1. tábor 1946 u Odry za Mariasteinem
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2. tábor 1947 u Moravice poblíž Žimrovic
3. tábor 1948 u Bečvy poblíž Hustopeče
Po tomto táboře nastává soumrak Čs. JUNÁKA, díky bolševizaci vlasti.
Z vedení odd. odchází Akéla a Mauglí. Vedoucím odd. se stává Jiří
Škrabal - Žorž (bratr Akély). Oddíl je infiltrován členy ČSM. Koná se
ještě 4. tábor „Tábor borůvek“ v Růžové na Bruntálsku. Táboří se zde
bez stanů a se skautingem to má jen málo společného. Zde vlastně
skauting v Suchdole n. O. zaniká. V r. 1950 jsou organizovány „Pionýrské oddíly Junáka“. Za krátko jsou nahrazeny jedinou dětskou organizací - PIONÝR. Nastává doba komunistické hrůzovlády.
1968 - „Socialismus s lidskou tváří“ „Pražské jaro“?!?
Při odboru turistiky TJ Lokomotiva Suchdol pracuje TOM, táboří,
schůzkuje, prostě ilegálně skautuje pod vedením Dana Říčana. Takže
je jen otázkou registrace a opět je zde skautský - 1. oddíl JUNÁKA Suchdol n. O., středisko Pagoda N. Jičín. Vůdcem se logicky stává Dan
Říčan, vůdcem Vlčat Jirka Milt a dívčího odd. Marta Bartoňová. Skvělá
činnost, tábory, postavená srubová klubovna. Práce odd. končí
RUSKOU OKUPACÍ a „NORMALIZACÍ“ - Junák je opět rozpuštěn.
I v této složité době ideje skautingu přežívají. Pod ochranou odboru turistiky, opět v podobě TOM se mění forma. Indiánská tématika
WOODCRAFT - idea skautingu žije. Dík patří těm, kteří oddíl vedli.
Jen namátkou: Daniel Říčan, Jarda Pobořil, Petr Benke, Karel Vrabel,
R. Ehler, P. Janoušek.
U děvčat: sestry Chrastecké, Anička Veličková, Přibylová, Himmerová,
Kočíbová, Uhrová.
Za zmínku stojí Peťa Bartošík a jeho „Jestřábi“, které můžeme hrdě
nazvat Strážci SKALKY. Ve všech oddílech prošlo v době normalizace
180 - 200 chlapců a děvčat.
Vám všem patří náš dík!
1989 potřetí zaplály táborové ohně - svobody
Třikrát byl skauting v naší vlasti postaven mimo zákon 1940, 1950,
1970.
Jednou zrušen fašisty a dvakrát komunisty.
Třikrát vstal z mrtvých 1945, 1968, 1989.
Opět je registrován 1. oddíl JUNÁKA v Suchdole n. O., středisko Pagoda N. Jičín. Opět pestrá činnost jako v dobách minulých. Opět noví
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nadšenci - nositelé skautských ideálů. Opět další jména tvořící tradici ANČI, Trawča, Grizzly, Pim, Red, Honda… k nim se připojujete vy dnešní skautská generace.
My OLDSKAUTI vám přejeme mnoho zdaru do další činnosti v dalších
„80“ letech trvání!
BUĎ PŘIPRAVEN!
Jiří Bartoň - Rolf
IX/2016

Po prázdninové „pauze“ proběhlo další setkání dětí z Dětského westernového
klubu v sobotu 10.9. od 14.00 do 16.30 hodin. Počasí se nám vydařilo a proto
nic nám nebránilo vydat se do lesa pro přírodniny na dovybavení hmyzích hotelů J Společnost nám dělala jedna psí slečna, která se jmenuje Tinky. Děti si
ji hned oblíbily a skamarádily se.
Po příchodu z lesa jsme se pustili do práce. Tvořili jsme a budovali, vyráběli
a dotvářeli, až jsme hmyzí hotýlky dodělali a jsou připraveny na zimní spánek
například včelek a vos samotářek, zlatěnek, škvorů, slunéček a dalších broučků a hmyzu.
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Všem se nám celé odpoledne moc líbilo a těšíme se na další setkání, které
bude začátkem října. Přesné datum upřesníme včas na našem webu
www.westernklub.cz a na FB Dětský western klub.
Srdečně jsou zváni všichni, kteří mají zájem o naše aktivity. Stále přibíráme
děti do Dětského western klubu.
Za Dětský westernový klub Vašková Sylva

Halloween párty
V loňském roce proběhl první ročník Halloween párty v suchdolském
kulturním domě. Takovéhle postavičky jen tak běžně nepotkáte, leda
když dorazíte opět letos,
tj. v sobotu 29. října 2016 od 20 hod
do Domu kultury v Suchdole nad Odrou.
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Přijďte se jen tak podívat anebo zkuste vyrobit originální masku a překonat tak nejlepší masku loňské party. Opět pro Vás budou připraveny
soutěže o ceny. Hraje DJ Ondřej Dresler.

Srdečně zvou házenkáři.
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Občanská poradna v Příboře
Už od poloviny roku 2013 má Občanská poradna Nový Jičín, poskytující bezplatné sociálně-právní poradenství, své kontaktní
pracoviště i v Příboře. Od té doby se snažíme být nápomocni
všem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a hledají pomoc a podporu při jejím řešení.
V roce 2015 navštívilo naši poradnu v Příboře celkem 220 klientů. Nejčastěji se na nás lidé obraceli s dotazy v oblasti problematiky rodiny a mezilidských vztahů. Šlo zejména o pomoc
s podáním návrhu na rozvod manželství či s úpravou péče a výživy nezletilých dětí. Další významnou oblastí naší práce je problematika zadlužování. V této oblasti pomáháme s informacemi
či potřebnými úkony vztahujícími se k exekučnímu řízení,
s oddlužením (tzv. osobním bankrotem) a jakýmikoli dílčími kroky
při řešení zadlužení. Třetími nejfrekventovanějšími dotazy jsou
ty, které míří do problematiky pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti – kdy může zaměstnavatel dát výpověď, jaká má
člověk práva při pracovním úrazu či nemoci z povolání apod.
Mimo jmenované oblasti poskytujeme poradenství na poli sociálních dávek, spotřebitelských práv, bydlení, občanskoprávních
vztahů a dalších.
Poradna je k dispozici v přízemí budovy městského úřadu vždy
v úterý od 9:00 do12:00 hodin bez objednání a v odpoledních
hodinách v době od 13:00 do 16:00 hodin na základě objednání.
Ráda bych tímto poděkovala Městu Příbor za finanční příspěvek,
bez kterého by poradna nemohla v takovém rozsahu fungovat.
Mgr. Tereza Wiltschová
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s.
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_____________________________________________________________________

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o.p.s.
Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a přispění městyse Suchdol
nad Odrou, mohla naše organizace zakoupit nový úsporný osobní automobil
Hyundai i10, který pomůže při zkvalitnění služby osobní asistence. Osobní automobil umožní, že osobní asistentky nebudou vázány na místní nebo časovou dostupnost veřejné dopravy. Budou se tedy moct pružně dostávat i do
míst, kde spojení autobusy není časté anebo o víkendech žádné. Předpokládáme, že díky tomuto přírůstku bude naše služba dostupnější a budeme moct
přispět tomu, aby více našich uživatelů mohlo co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Zároveň můžeme rozšířit služby naší individuální bezbariérové dopravy.
Moravskoslezský kraj a Nadace Charty 77 Konto bariéry nás podpořilo i
v dalším projektu, a to instalaci nájezdové plošiny do našeho stávajícího vozu
Citroen Berlingo. Nájezdová plošina umožní bezpečné a pohodlné najetí lidem
upoutaných na invalidním vozíčku přímo dovnitř automobilu. Díky tomu budeme moct nabídnout službu individuální bezbariérové dopravy i lidem na elektrickém invalidním vozíku a mechanickém vozíku, kteří nemají možnost přesednout z něj do auta.
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Jakékoliv bližší informace Vám rádi poskytneme na našem pracovišti Centrum
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, Nový Jičín nebo tel 556 709 403.
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Topení a komíny
Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by se
měli snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů způsobených
komíny.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou č.
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti
29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových
cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo
zahájeno její užívání,
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených
spotřebičů,
 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím
vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých
předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové
cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé
kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,


při každé stavební úpravě komína,



při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,



před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
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před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,



po komínovém požáru,



při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na
výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné
výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

čištění spalinové
do 50 cesty
kW
včetně kontrola spalinové cesty
nad 50 čištění a kontrola
kW
spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
plynné
pevné
kapalné
celoseceloroční zónní roční
provoz provoz provoz
3 x za
rok

2 x za
rok

2 x za
rok

sezónní
provoz
1 x za rok

1 x za
rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za
rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za
rok
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Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou.
Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně
nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít
k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze
použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte
přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči.
Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při
užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Koupím garáž v Suchdole na Odrou.
Mobil: 737 881 175
Hledáme ke koupi rodinný dům v Suchdole nad Odrou.
Nejsme realitní kancelář. Realitní kanceláře nevolat.
V případě zájmu volejte 737 829 182.
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří

Hlavaté vrby
Ke krajině v Poodří patří i esteticky výrazný motiv linií hlavatých vrb. Stromové
druhy, především vrba bílá a křehká, které byly vysazovány podél náhonů, potoků a na hranicích pozemků, byly dříve mnohde ořezávány na hlavu. Po každém ořezu „hlava“ mohutněla, a protože vrby jsou dřeviny krátkověké a mají
měkké dřevo, vytvářely se v nich poměrně brzy různé dutiny.
Pokud však není ořez delší dobu prováděn, větve vyrostou do značné výšky,
zmohutní, strom se stává nestabilní a může dojít i k rozlomení celého kmene.
Pravda, někdy odlomená větev zakoření a vrba přežívá, často se však rozpadá. Pro zachování hlavatých vrb je proto nutné ořez vždy po několika letech
opakovat.

Příklad pravidelně seřezávané vrby z Mankovic.
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Hlavatky jsou nejen působivým prvkem krajiny, ale poskytují i místo k životu
pro některé vzácné druhy živočichů, které jsou vázány na toto specifické prostředí – za všechny uveďme například brouka páchníka hnědého.

V Košatce byly vrby ořezány na podzim 2015.

Stojí za to věnovat hlavatým vrbám péči, aby nám nezůstaly jen na obrazech
Josefa Lady a Mikoláše Alše.

Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště
Správa CHKO Poodří
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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
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