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viz. článek str. 3

od 14. listopadu 2016 se úřad městyse stěhuje do budovy nádraží

←

Kalendárium městyse
Zahájeno přejímací řízení na stavbě prodloužení inženýrských sítí na ulici Čsl.
armády.
20.09. Při čištění kanalizace na ul. Sokolovské směr Hl. Životice zjištěna závada –
neprůchodná kanalizace, nelze pročistit.
22.09. Kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy bývalých drobných provozoven.
23.09. Prohlídka místa neprůchodné kanalizace na ul. Sokolovská se zástupcem firmy, provádějící opravy bezvýkopovými technologiemi.
24.09. Oslavy 80. výročí vzniku skautingu v Suchdole nad Odrou.
26.09. Suchdolské turistické atraktivity navštívily pracovnice informačních center
z okolních měst a obcí (přehrada, muzea, penzion…).
26.09. Zasedání zastupitelstva městyse Suchdolu nad Odrou.
26.09. Schůze rady městyse.
27.09. Pravidelná schůzka se zástupcem společnosti, poskytující městysi právní
software, k novinkám, reagujícím na legislativní změny.
28.09. Na zámku v Bartošovicích a jeho nejbližším okolí se konal druhý ročník Dne
zemědělství v Poodří za velkého zájmu veřejnosti.
01.10. V DKT se konalo pravidelné každoroční setkání krajanského sdružení Čechů
z Volyně.
03.10. Pracovní schůzka starosty s ředitelkou společnosti PAMET k vzájemnému informování a projednání spolupráce a potřeb obou stran.
03.10. V rámci auditu dokumentace pro potřeby budoucí kontroly ze Státního fondu
životního prostředí ČR jako poskytovatele dotace na stavbu II. etap ČOV a
kanalizace proběhla kontrola a setřídění pro účely archivace u stavební dokumentace.
03.10. Schůzka s projektantem k přípravě technické dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce budovy úřadu městyse.
04.10. Schůzka se zástupcem pojišťovny právní ochrany DAS za účelem uzavření
smlouvy na ochranu zájmů městyse a členů jeho orgánů.
05.10. Schůze rady městyse.
07.10. V DKT se konalo tradiční setkání seniorů, které se neslo ve výborné atmosféře.
07.-08.10. Konaly se volby do krajského zastupitelstva. Volební účast v Suchdole stejně jako v celé republice byla velice malá. Výsledky voleb s podrobnými statistikami včetně údajů za městys a každý z jeho dvou volebních okrsků naleznete na www.volby.cz
10.10. Zasedala školská rada zdejší základní a mateřské školy. Na programu měla
kromě jiného projednání Výroční zprávy za minulý školní rok a rozvojové dokumenty – strategický plán na období 2016 – 2019.
11.-12.10. Účast starosty na výjezdním semináři v Třebíči za účelem získání poznatků
z fungování svazku obcí pro komunální služby a prezentaci společnosti EKOKOM, zaměřenou na aktuální výsledky a budoucnost separace a recyklace
odpadů.
13.10. Jednání s technickým dozorem stavby rekonstrukce budovy úřadu městyse
k přípravě výběrového řízení na dodavatele stavby.
13.10. Účast na setkání starostů se zástupci České pojišťovny k informování o možnostech pojištění majetku a odpovědnosti obcí.
20.09.
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Úřad městyse se stěhuje do budovy nádraží od listopadu!
Zastupitelstvo městyse schválilo na svém zářijovém zasedání rekonstrukci budovy
úřadu městyse v roce 2017. Z tohoto důvodu dojde k dočasnému přestěhování úřadu
městyse včetně stavebního úřadu do náhradních prostor v železniční nádražní budově.
V době od 31. 10. do 14. 11. 2016 je plánováno přestěhování úřadu, proto bude po tuto dobu úřad pro veřejnost uzavřen. Budou rovněž přepojovány telefonní linky a internetová připojení, proto bude obtížné se s úředníky spojit. Pro nejnutnější případy použijte mobilní telefon na starostu (605 417 175) nebo místostarostku (605 307 695).
Naší snahou bude stěhování co možná nejvíce urychlit, pokud se podaří vše přestěhovat a zprovoznit v předstihu, otevřeme pro veřejnost i dříve, než 14. listopadu.
Úřad městyse bude v nádražní budově umístěn v patře nad nádražní halou. Vchod na
úřad najdete při vstupu do nádražní haly hned vlevo za vstupními dveřmi. Vchod bude
řádně označen. Protože úřad bude přístupný pouze po schodišti, bude v přízemí pro
případné použití osobami se sníženou pohyblivostí nainstalován zvonek pro přivolání
pracovníka úřadu městyse.
Úřední deska ÚM bude rovněž umístěna u nádražní budovy.
Předpokládaná doba rekonstrukce je 10 měsíců, termín zahájení stavebních prací se
odvíjí od uskutečnění výběrového řízení na dodavatele a od lhůt s tímto řízením spojených.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Richard Ehler, starosta

Rada městyse informuje
Ve středu 26. záři 2016 proběhla 38. schůze rady městyse, na které schválila úhradu oprav na místních komunikacích, dále se z pozice zřizovatele
a v souladu s nařízením vlády č. 273 ze dne 24. srpna 206 zabývala otázkami
souvisejícími s provozem školy, rozhodla o ukončení pronajímání společenské
místnosti v Penzionu Poodří (s výjimkou školení, přednášek a podobných akcí
nenarušujících provoz ubytovacího zařízení), schválila uzavření pojištění
právní ochrany městyse dle nabídky Pojišťovny právní ochrany DAS a schválila finanční dar neziskové organizaci KAFIRA o.p.s. k zajištění poskytovaných
služeb v roce 2016.
39. schůze rady městyse sešla na svém jednání ve středu 5. října 2016, kdy
se zabývala bytovou problematikou a schválila prodloužení nájemních smluv
v bytech v majetku městyse, dalším bodem programu byla inventarizace majetku v roce 2016, kdy rada schválila Vnitřní směrnici č. 1/2016 o inventarizaci
a plán inventur na rok 2016, složení ústřední inventarizační komise a delegovala členy dílčích inventarizačních komisí z řad členů zastupitelstva městyse
a schválila SRPŠ při Základní škole a mateřské škole v Suchdole nad Odrou
osvobození od platby za nájem kulturního domu při pořádání nevýdělečných
akcí pro děti základní a mateřské školy.
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Po té rada městyse projednala a schválila v souvislosti s rekonstrukcí budovy
úřadu městyse několik smluv: smlouvu se společností TIZZI engineering s.r.o.
Kroměříž na zajištění zadávacího řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Nástavba a přístavba administrativní
budovy ÚM č.p. 318 Suchdol nad Odrou“, Nájemní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, předmětem smlouvy je pronájem prostor v budově
Komenského 221 Suchdol nad Odrou, smlouvy na zajištění dodávky el. energie, tepla, vody, telefonní a IT sítě v pronajatém objektu a smlouvu s K. Herůdkem na poskytnutí služeb Koordinátora BOZP a Technického dozoru stavby.
Dále se rada městyse zabývala dvěma dodatky ke smlouvám s firmou Strabag a.s. týkající se oprav místních komunikací v souvislosti s pokládkou nového povrchu na ulici Komenského, předmětem dodatků je změna termínu realizace díla a cena díla po započtení vícepráce a méněpráce, schválila přijetí
dotace krajského úřadu Moravskoslezského kraje na výdaje spojené
s volbami do zastupitelstev krajů a na závěr se zabývala žádosti Bytového
družstva NA NOVÉ a doporučila zastupitelstvu městyse neprodávat zpevněné
plochy na části pozemků parc.č. 805 a 974.
Další, 40. schůze rady městyse se konala v pondělí 10. října 2016, kdy měla
na programu pouze dva body, schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů vynaložených za uskutečněné zásahy Jednotky sboru dobrovolných hasičů za období července a srpna v roce 2015
a vyhodnotila tři cenové nabídky na stavbu „Stavební oprava objektu TS Suchdol nad Odrou na parc.č. 303, k.ú. Suchdol nad Odrou“, jedná se o opravu
střechy a rekonstrukci šaten a hygienického zařízení pro zaměstnance dílen,
vybrala nejvhodnější nabídku a schválila uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stavební společností STAVO – Karel Černoch Suchdol nad Odrou.
Rada městyse

Vítání občánků
Dne 15. 10. 2016 proběhlo v obřadní síni Městyse Suchdolu nad Odrou
slavnostní vítání občánků.
Do řad občanů městyse jsme přivítali tyto děti:
Nikol Gelnarová
Eliáš Hapal
Rosalie Martinovská
David Melichar

Adriana Reblová
Tamara Šimsová
Petr Štefek
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Iva Hrabovská, místostarostka

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci říjnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Klos Květoslav
Horňáčková Rozalia
Mařicová Marie
Handrychová Zdenka
Kaňaková Vilma
Šimečková Štěpánka
Kuchyňka Zdeněk
Jurnykl Jiří
Hofrová Aloisie

Masař Milan
Novotný Josef
Cábová Libuše
Gebauerová Dagmar
Randýsek František
Himmerová Judita
Býmová Miroslava
Navrátil Jaroslav
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Děkujeme všem smutečním hostům za účast při posledním
rozloučení s panem Liborem Steinitzem.
rodina Steinitzova
Dne 07. 11. 2016 uplyne 6 let, kdy nás
navždy opustila paní Jiřina Kabeláčová.
Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou
vzpomínku s námi.
Manžel a synové s rodinami.

_____________________________________________________________________

Kalendář akcí na rok 2017
Městys Suchdol nad Odrou již několik let vydává zdarma do všech domácností kalendář, v němž jsou uvedeny akce, které se konají v obci
v daném roce. V současné době připravujeme tento kalendář pro rok
2017, a proto žádáme zájemce, kteří chystají na příští rok akci pro veřejnost a chtějí, aby byla v tomto kalendáři uvedena, aby údaje o své
akci nahlásili nejpozději do 09. prosince 2016 na úřad městyse paní
Kollerové(osobně, tel. 556 770 106 nebo emailem kollerova@suchdolnad-odrou.cz). Pokud se bude jednat o akce, které mají proběhnout
v DKT, je nutné si nejprve dohodnout termín v DKT
s paní Klichovou.
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SRPŠ při ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou pořádá pro žáky 8. a 9. tříd

Taneční kurz
KDY:

ČT: 5.1.2017 – 02.02.2017
kolona PÁ: 03.02.2017

KDE:

v DKT v Suchdole nad Odrou

ČAS:

v 16,30 hodin

Cena kurzu:

pro žáky ZŠ 400,- Kč (studenti 600,- Kč)

Proběhne 5 lekcí po 2. hodinách
1. lekce 4 hodiny – kolona s rodiči, s živou hudbou
Taneční mistr p. Vlastimil Tumpach s partnerkou.
Zájemci hlaste se do 15.11.2016 na tel. 704 094 713 p. Iva Kabeláčová

VÝZVA
TJ LOKOMOTIVA SUCHDOL n.O. VYPISUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA:

PRONÁJEM RESTAURACE
„NA HŘIŠTI“
PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI ZASÍLEJTE DO 10.11.2016
na adresu:
Dostál Jiří, Záhumení 545, Suchdol nad Odrou
Bližší informace: Dostál Jiří – tel. 602 411 645
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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 5. listopadu k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská
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ODPADY, ODPADY A ZASE ODPADY!!!
Opět, a to již po několikáté musím, napsal něco k třídění odpadů v městysi.
Již bylo napsáno mnoho článků a upozornění k této problematice, ale přesto
se velice často objevují v kontejnerech na tříděný odpad předměty, které tam
nepatří. Teď několik příkladů, co jsme zjistili při kontrole, nahlásili nám občané
nebo svozová firma: kontejner na plast naplněn nárazníky od aut, koberci (bývalá zastávka „U Plšků“), kontejner na papíry naplněn plasty (sběrné místo
naproti hornímu obchodu), kontejnery na směsný odpad plný stavební suti a
trávy (Nová ulice u dětského hřiště). Pokud zjistíte, že je kontejner plný, nevyhazujte odpad vedle kontejnerů, ale vyhoďte odpad na jiném sběrném místě
(máme jich v městysi dostatek) nebo vyčkejte, až bude kontejner vyvezený.
V městysi máme dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad (plast 36 ks,
papír 20 ks, sklo 18 ks, elektroodpad 5 ks a bioodpad 31 ks), kontejnery na
plast se vyváží 2x týdně, papír 1x týdně, sklo 1x měsíčně, elektroodpad dle
naplněnosti a bioodpad 2x týdně. Třídění odpadů spočívá v tom, že si doma
do různých nádob nebo tašek na tříděný odpad, které byly rozdělovány do rodin prostřednictvím dětí z místní mateřské a základní školy, roztřídíme na
plasty, sklo a papír a poté vsypeme do daných kontejnerů takto:
 ŽLUTÉ KONTEJNERY NA PLASTY:
ANO: plastové obaly od potravin a drogistického zboží, PET
láhve - SEŠLÁPNUTÉ, kelímky od jogurtů, plastové folie, plastové výrobky, tetrapakové a papírové obaly od nápojů jako
jsou mléko, jogurtové nápoje, džusy, ovocné šťávy, víno, plechovky od nápojů a potravin, drobné železo
Ne: obaly od syntetických a minerálních olejů, obaly od nebez
pečných chemikálií, výrobky z PVC, obaly od barev a ředidel
 MODRÉ KONTEJNERY NA PAPÍR:
ANO: čistý papír jako noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky,
sešity, výkresy, kancelářský a počítačový papír, kartonové a lepenkové krabice
NE: znečištěný mastný papír, použité hygienické potřeby, rozmočený papír, dětské pleny
 ZELENÉ KONTEJNERY NA SKLO:
ANO: skleněné obaly jako láhve od nápojů, sklenice od kompotů
nebo marmelády apod., skleněné výrobky
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 ČERVENÉ KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD:
ANO: vyřazené elektrospotřebiče do velikosti otvoru
v kontejneru
NE: baterie, žárovky, zářivky (patří do kontejneru a krabic
v místnosti vedle vchodu do obřadní síně)
 HNĚDÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD:
ANO: travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, listí, hobliny,
piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce, odpad ze zeleně
z domácnosti
NE: velké větve, bioodpad v igelitových a jiných pytlích a nádobách, maso kosti, oleje z potravin, tekuté a mastné potraviny,
obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata
 ZELENÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD:
ANO: běžný domácí odpad
NE: co patří do kontejnerů na plast, papír, sklo, bioodpad, elektroodpad, stavební suť

Prosíme občany, aby poctivě třídili odpady do kontejnerů podle
výše uvedeného rozpisu. Velice často bývají kontejnery naplněné
odpadem, který do daného kontejneru nepatří a nám se množí
stížnosti na přeplněné kontejnery a nepořádek kolem!!!

Ukončení svozu bioodpadu
Dle oznámení svozové společnosti Asompo a.s. Životice u Nového Jičína
upozorňujeme občany, že poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad by
měl proběhnout ve čtvrtek 24. listopadu 2016. V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh a mráz) může být svoz ukončen dříve. Po posledním
vývozu budou kontejnery odvezeny a uschovány.

10

Revize kotlů na tuhá paliva – informace
S ohledem na časté dotazy odkazujeme na Zákon o ochraně ovzduší
č. 201/2012 Sb., z něhož vybíráme a zvýrazňujeme některá ustanovení:
 §17, odst (1), písm. h)
Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
 §41, odst. (15)
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení
první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1
písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.
 §23, odst (1), písm. h)
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel stacionárního
zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede jednou za dva kalendářní
roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu
a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly.
 §23, odst (2), písm. b)
Za přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 23,
odstavce 1 písm. e) nebo h).
 §24, odst (1)
Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Doporučujeme najít si webové stránky výrobce vašeho kotle, solidní výrobci
zde mívají seznamy autorizovaných osob. Bohatý seznam pro jednotlivé
značky kotlů najdete také na www.aptt.cz v záložce KONTROLY KOTLŮ.
Úřad městyse Suchdolu nad Odrou ani jeho stavební úřad nejsou kompetentními orgány pro agendu revizí kotlů na tuhá paliva.
Richard Ehler, starosta
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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)
Vzpomínková akce k 80 letům skautingu v Suchdole n. O.
Krásný sluneční sobotní den 24. září 2016. V 9 hodin ráno jsme se začali
scházet u skautských kluboven na Sokoláku. Po půl desáté proběhl slavnostní
nástup se zdvihnutím státní vlajky a zpěvem Junácké hymny. Po přivítání
všech přítomných, pronesl pár slov pan starosta R. Ehler, kdy zavzpomínal na
dobu jeho skautování. Daniel Říčan přečetl dopis od Jaroslavy a Miroslava
Škrabala, skautskými jmény Fialka a Akéla, jelikož se sami nemohli zúčastnit.
Ranní nástup byl završen oddílovým pokřikem. Následovalo společné focení
všech zúčastněných. Sešlo se nás přes padesát, starších i mladších. Během
dne a k večeru docházeli další. Dopoledne byl volný program. Skautské klubovny byly otevřeny k prohlédnutí spolu s výtvory dětí a k pročtení byly nachystány kroniky staré i nové. Připravené byly také hry jako lacross, kroket a
jiné, které si zahráli především mladší účastníci. Krásný dárek od skautského
oddílu
Heřmánci
z našeho
střediska
byl velký
dort
se
znakem
našeho
oddílu,
který
jsme
slavnostně rozkrojili. Moc
jim za něj
děkujeme. Od-
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poledne nás čekal výstup na Slibovou skalku, kde jsme symbolicky zapálily
malou pagodu. Poté jsme vystoupali o pár metrů výše k Mohyle, postavenou
na počest popraveným skautům za II. sv. války r. 1943, Bohumilu Strnadlovi Anténa a Rudolfu Olšovskému - Admirál. Petr Bartošík, člen Jestřábů - strážců Slibové skalky, nám umožnil nahlédnout do jejich chaty u skalky, za což
mu děkujeme. Kolem šesté hodiny jsme se opět sešli na Sokoláku. Bylo připraveno promítání fotek, nejdříve z našeho posledního tábora, a po nástupu a
sejmutí vlajky se zpěvem večerky, i fotek starších. Nechyběly fotky z akcí, táborů brigád a stavby klubovny nebo turistické chaty. Komentáře k fotkám přidávali téměř všichni přítomní. Večer nám už přinesl menší průtrž mračen, která neumožnila posezení u táboráku. Přesunuli jsme se proto do klubovny, kde
jsme zpívali a hráli. Posléze i starosta R. Ehler vytáhl svou kytaru a zahrál si
spolu s námi. S poslední písničkou jsme se rozloučili a šli na kutě. Na noc
v klubovně zůstala vlčata. Ráno jsme už jen balili a uklízeli.
Děkujeme všem, kteří přišli a spolu s námi si zavzpomínali.
Datum vzniku prvního Junáckého oddílu v Suchdole n. O. se datuje na 13.
prosinec 1936. K příležitosti 80 let skautingu připravujeme projekt s názvem:
„Skautský archív online“ kde budeme zveřejňovat fotografie, kroniky a další
zajímavé listiny ze skautského archívu. Zveřejnění archívu proběhne
13. prosince 2016.
Hledání ztracené stopy
V sobotu 15. října 2016 jsme se sešli, abychom vyrazili po stopách zvířecích i
skautských. Sešli jsme se v 9 hodin u skautské klubovny a vyrazili směrem
k prvnímu tábořišti, kde se tábořilo v roce 1937. Po cestě prozkoumávali okolí
Poodří, potkali srnky a jiná zvířata a zahráli si několik her. Cesta vedla po naučné stezce až do Bernartic. U hospody jsme si chvíli odpočinuli a najedli. Poté jsme vyrazili dle instrukcí a mapky ze vzpomínkové brožury k 60 letům
skautingu
v Suchdole n. O.,
kterou sepsal Vlastimil Olšovský,
skautským jménem
Mauglí.
Tábořiště bylo asi
300 metrů
od
„Sokolského“
Bernartického. Koupaliště na
levé straně
řeky Odry. Došli
jsme
na
místa značně zarostlá a řekou několikrát zalitá.
Možná to
bylo právě místo
prvního tábora. Na hřišti u
hospody
jsme si chvíli odpočinuli, zahráli jsme si hru a také kreslili zážitky z dnešního dne. Při cestě zpátky jsme
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sbírali žaludy a odlili stopy. Vlčata i světlušky si myslí, že jsou srnčí. O tom,
komu stopy skutečně patří, se přesvědčí na nejbližší schůzce, kdy budeme
stopy hledat v knížkách. Po třetí hodině jsme dorazili ke klubovně a rozešli se
domů.
Jan Schovánek

Drazí spoluobčané a milé děti,
dovolujeme si Vás pozvat na akce konané v rámci oslav 70. výročí včelařské
spolkové činnosti v Suchdole nad Odrou, Mankovicích a Hladkých Životicích
pořádané Základní organizací Českého svazu včelařů z.s.
Od soboty 12. 11. 2016 bude pro veřejnost otevřena výstava přibližující život včel a včelaře, instalovaná na balkoně v kulturním domě Suchdol nad
Odrou. Exponáty bude možné shlédnout až do soboty 19. 11. 2016
V sobotu 19. 11. 2016 proběhne v kulturním domě Suchdol nad Odrou



Od 13:00 přednáška MUDr. Hajdůškové k tématu včelí med
jako prevence i lék na nemoci a jiné neduhy.



Od 15:00 hodin je připraven program pro děti malé i větší.



Od 16:00 bude hrát k tanci a poslechu hudební skupina
SUNSET z Bystřice pod Hostýnem

Na setkání s Vámi se těší včelařky a včelaři místní organizace.
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TURNAJ ŽEN V TENISE
Dne 10. září 2016 se uskutečnil 1.ročník tenisového turnaje žen o pohár
místostarostky. Turnaje se zúčastnilo 6 dvojic, hra probíhala formou jedné
skupiny, kdy hrál každý s každým a následným pavoukem, který rozhodoval
o umístění. Počasí nám přálo, a proto jsme mohly hrát na venkovních kurtech.
Zahájení se ujala paní místostarostka Iva Hrabovská, která nám popřála dlouhé výměny, divácky zajímavý tenis a hru bez úrazu. Snad se nám vše podařilo
splnit.
Vítězem turnaje se stala dvojice Mücková Ludmila a Sehnalíková Andrea, které ve finálovém zápase porazily dvojici Boráková Lucie a Černochová Tereza.
Výsledné umístění:
1. místo - Mücková Ludmila a Sehnalíková Andrea
2. místo - Boráková Lucie a Černochová Tereza
3. místo - Červencová Marta a Kovařčíková Štěpánka
4. místo - Gajdošová Martina a Jurnyklová Miroslava
5. místo - Brynecká Marcela a Dohnalová Lýdie
6. místo - Jurošková Martina a Sehnalíková Gabriela

Děkujeme sponzorům, hlavně Úřadu Městyse, restauraci Centrum, tenisovému oddílu a oddílu TJ Lokomotiva Suchdol. Doufáme, že se turnaj stane nedílnou tradicí tenisového života v Městysi.
Černochová Tereza
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II. ROČNÍK BOWLINGOVÉ LIGY
Koncem září (28.9.2016) se opět rozjela BOWLINGOVÁ LIGA. Do II. ročníku
se přihlásilo 14 týmů. Systém hraní zůstal stejný, každý s každým PODZIM –
JARO, a potom bude následovat PLAY – OFF.
TABULKA PO 2. KOLE:
družstvo

výhra / remíza / prohra

Průměr týmu

skóre

body

1.

ČD BABKA TÝM

2

0

0

813

14 : 2

4

2.

ALL - IN

2

0

0

804,5

14 : 2

4

3.

BIZONI

2

0

0

827

12 : 4

4

4.

HÁZENKÁŘI

1

0

1

770

10 : 6

2

5.

RUMCAJSI

1

0

1

724

9:7

2

6.

METLAŘI Z ODER

1

0

1

884,5

8:8

2

7.

1

0

1

777

8:8

2

8.

PHANTOM
STRIKERS
ČTYŘI LIŠKY

1

0

1

720,5

8:8

2

9.

JUNIORKA

1

0

1

693

8:8

2

10.

VARIOTI

1

0

1

677

8:8

2

11.

FOFO

1

0

1

663,5

7:9

2

12.

SENIOŘI

0

0

2

693

4 : 12

0

13.

NO(RÁCI

0

0

2

623

2 : 14

0

14.

HASIČI HUKOVICE

0

0

2

601

0 : 16

0

Pokud se chcete dozvědět více o BOWLINGOVÉ LIZE, přijďte na Bowling a
tam jsou na nástěnce vyvěšené výsledky zápasů, nejlepší hody týmu, nejlepší
hody jednotlivců, ale i rozlosování zápasů, kdo, kdy hraje.
Přijďte povzbudit své známé, kamarády, rodinné příslušníky.
SPORTU ZDAR, BOWLINGU ZVLÁŠŤ!!!
Svoboda Zbyněk, spoluorganizátor, zapisovatel a hráč v jedné osobě
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Z ČINNOSTI SPOLKU
WESTERN KLUB
ÚSPĚŠNĚ SVÉPOMOCNĚ
REKONSTRUUJEME areál Malá skála
s klubovnou Western klubu, Klubem
pro členy a přátele Western klubu s
občerstvením, klubovými prostory pro
dětský Western klub a poštovní stanicí Pony Expressu č. 21.
Děkujeme všem členům a přátelům WK, kteří skoro denně pomáhají svépomocně stavět.
Děkujeme městysi Suchdol nad Odrou za návratnou finanční půjčku.
DĚKUJEME DÁRCŮM, KTEŘÍ UŽ NÁS PODPOŘILI:
Agrosumaku a.s., J. a D. Pantálkovým, Lesům ČR, Bohemia Crystalu - R. Caletkové, Pametu, spol. s r.o., M. Hvězdovi a R. Presové, jezdcům Pony Expressu MZV, J. Pohořelskému, manželům Rárovým a Valovým, P. Bartošíkovi, K. Látalové za vizualizaci okolí Malá skála a také všem kamarádům a přátelům Western Klubu, kteří přispěli do kasičky na našich akcích a navštěvují
náš Klub s občerstvením. I zisk z tržby je příspěvkem na rekonstrukci objektu.
K 15. 9. 2019 je to celkem : 309 683,- Kč
Pokud byste nás chtěli také podpořit, naše číslo účtu:
PS 232678662 / 0300
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15. 10. 2016 39. HUBERTOVA JÍZDA 2016, Kletné – Malá skála
V sobotu nám opravdu přálo počasí a tak se od 10. hodiny na tradiční
Hubertově zelňačce sešel hojný počet jak jezdců, tak i diváků. Byli
jsme spokojení, napočítali jsme 55 jezdců s koňmi a 2 zápřahy. Ve 12
hodin jezdci startovali na Hubertovu vyjížďku s mezipřestávkou na
Stříbrném jezírku. Pozdravili jsme tradičně Hospodáře, pobavili se, občerstvili, udělali společné fotky, zavzpomínali a v dobré náladě vyrazili
na zpáteční cestu. Po návratu na Malou skálu proběhl hon na lišku,
kterou tento rok ukořistil Miki Mikloš. Následovaly westernové soutěže
– slalom, barely a záchranáři, kde si jezdci zasoutěžili. Novinkou na
akci byla ve spolupráci s W-clubem "Podzimní cena v trefování cílů bičem" a ochutnávka grilovaného beránka, za kterého děkujeme Jackovi
a Zdeňkovi z Jestřábí.
Následovala volná zábava s kapelou TRB – The Rock Bluegrass, Ostrava. Tím byla ukončena naše jezdecká sezona roku 2016.
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Foto z akce najdete na http://westernklub.rajce.idnes.cz/
a na http://w-club.rajce.idnes.cz/

DĚTSKÝ WESTERN KLUB
10. 9. 2016 po prázdninové „pauze“ proběhlo v sobotu další setkání dětí z
Dětského westernového klubu. Tvořili jsme a budovali, vyráběli a dotvářeli, až
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jsme hmyzí hotýlky dodělali a jsou připraveny na zimní spánek například včelek a vos samotářek, zlatěnek, škvorů, slunéček a dalších broučků a hmyzu.

1. 10. 2016 sobotní rančerské dopoledne jsme si moc užili. Bylo krásně, sluníčko svítilo a nic nám nebránilo si vyzkoušet práci okolo koní a
nakonec se i povozit. Mockrát děkujeme Jarušce Ehlerové, že nám
umožnila strávit krásné dopoledne u koní. Srdečně jsou zváni všichni,
kteří mají zájem o naše aktivity. Stále přibíráme děti do Dětského western klubu. Pište na westernklub@centrum.cz
Lidka
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Bleší trh
V Suchdole se dne 28. 9. 2016 se uskutečnil druhý ročník Suchdolského
blešího trhu s dospělým oblečením a věcmi do domácnosti a dětský bazárek.

Účast byla veliká a přijelo hodně lidí z okolí. Děkujeme Městysu Suchdolu nad Odrou za zapůjčení kulturního domu a všem za účast.
Šárka Kořenková
25
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CORPUS-THERAPY, s.r.o., Bezručova 413/2, Nový Jičín
27
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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. 10/2016 vydáno 25. října 2016 nákladem 1050 výtisků
Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15. 11. 2016

32

