Prostory v patře budovy železničního
nádraží, ve kterých se nyní nachází
úřad městyse Suchdolu nad Odrou.
Zábradlí ohraničuje světlík, který mohou
cestující vidět nad hlavou v nádražní
hale.
Podrobněji
článek
uvnitř
Zpravodaje.

Kalendárium městyse
Na městském úřadě v Novém Jičíně se konala pracovní schůzka starostů
správního obvodu obce s rozšířenou působností Nového Jičína. Představitelé
obcí byli seznámeni s novinkami, dotýkajícími se místní správy.
20.10. Kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy bývalých drobných provozoven.
21.10. Převzetí pronajímaných prostor v nádražní budově železniční stanice pro potřeby úřadu. městyse.
24.10. Ve správní budově skládky ASOMPO a.s. v Životicích u Nového Jičína se konala schůze dozorčí rady této společnosti, v níž je městys Suchdol nad Odrou
akcionářem spolu s dalšími městy a obcemi.
25.10. Konalo se pracovní jednání technického dozoru investora a projektanta realizační dokumentace rekonstrukce budovy úřadu městyse, předmětem byla
konzultace technické části zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zároveň finišuje příprava administrativní části zadávací dokumentace podle nového zákona o veřejných zakázkách, platného od 1. 10.
2016.
26.10. Konala se schůze rady městyse, rozšířená o účast členů zastupitelstva městyse.
27.10. Na úřadě městyse se konal přezkum hospodaření městyse ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
27.10. Jednání na obchodním místě ČEZ ve věci zajištění přípojky na stavební parcelu, převáděnou do majetku městyse.
31.10 .- 11.11. Přestěhování úřadu městyse z budovy Komenského 318 do budovy železničního nádraží.
02.11. Pravidelná pětiletá prohlídka železničních přejezdů na komunikacích
v majetku městyse. Kontrolní orgán doporučil úpravu dopravního značení na
účelové komunikaci u mostku přes potok vedle NC Line.
05.11. Na parkovišti u kulturního domu se v dopoledních hodinách konal svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
05.11. V DKT vystoupili se svou talk show Eva Holubová a Petr Čtvrtníček.
09.11. Jednání se zástupcem společnosti Energie Pro ve věci dořešení případu
Energie pod kontrolou ze závěru loňského roku, při které byl městys jednou
ze stovek poškozených obcí a měst.
09.11. Schůze rady městyse.
10.11. Na MěÚ v Novém Jičíně se konala schůzka pracovních skupin komunitního
plánování sociálních služeb
11.11. Jednání se zástupcem pojišťovny právní ochrany ve věci pojištění dopravních
prostředků v majetku a provozování městyse.
14.11. Konzultace ředitele ZŠ a MŠ k připravovaným žádostem o dotace ze strany
školy na projekty k další modernizaci budovy základní školy a zlepšení jejího
vybavení. Ačkoli o dotace žádá škola, je potřeba souhlas městyse coby svého
zřizovatele a vlastníka objektů.
15.11. Proběhla optimalizace mobilních tarifů u telefonů městyse a uzavřena příslušná dohoda s operátorem. K výrazné úspoře dojde například u zařízení, která
odesílají sms zprávy o stavu technických zařízení – poruchová hlášení čerpacích stanic kanalizace nebo hlášení zabezpečovacích zařízení budov.
17.10.
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Rada městyse informuje
Ve středu 26. října 2016 se konala 41. schůze rady městyse, které se zúčastnili členové zastupitelstva městyse.
Na schůzi rada projednala záležitosti příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola. Rada dále schválila uzavření smluv o dodávkách elektřiny a
plynu pro městys se společnostmi ČEZ a INNOGY ENERGIE s platností od
ledna 2017 s tím, že končí smlouva s předchozími dodavateli Amper Market a
Bohemia energy. Rada projednala aktualizovanou nabídku na poskytnutí služeb koordinátora BOZP a technický dozor stavebníka v souvislosti s veřejnou
zakázkou „Nástavba a přístavba administrativní budovy ÚM č.p. 318 Suchdol
nad Odrou“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo. Rada projednala předložený
Plán akcí Western klubu na rok 2017, který je podmínkou smlouvy o výpůjčce
a který musí být předložen RM do 31. října a musí obsahovat nejméně tři akce
pro veřejnost, což Western klub splňuje.
Rada projednala žádost zájemce o dlouhodobé ubytování v Penzionu Poodří
od ledna 2017 na rok s tím, že by chtěl využívat bezbariérový pokoj za cenu
do 5.000,- Kč za měsíc; této žádosti rada městyse nevyhověla.
Dále RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem
stavby „Stavební úpravy objektu drobných provozoven č.p. 65 v Suchdole nad
Odrou“, dodatkem se prodlužuje termín dokončení stavby do 31.12.2016. Dále rada schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou na zimní údržbu místních komunikací v zimní sezóně 2016 –
2017.
Na závěr starosta informoval členy rady městyse o pojištění právní ochrany
služebních vozidel v DAS pojišťovně, o stěhování úřadu městyse a o náhradních prostorech v době rekonstrukce budovy úřadu a o přípravě programu na
den městyse 2017.
42. schůze rady městyse proběhla ve středu 9. listopadu 2016 již
v náhradních prostorách úřadu městyse. Rada schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky
dalšího prodloužení nájmu, neschválila prodloužení nájemní smlouvy nájemci,
který má dluh na nájmu a schválila výpověď z nájmu nájemci který má rovněž
dluh na nájmu vůči městysi.
Projednala cenovou nabídku na opravu chodníčku mezi ul. Malá Strana a Za
Lávkou (mezi brodem a mostem) a schválila rekonstrukci tak, že bude zpevněn a upraven sklon na konci u brodu a zbytek chodníčku bude dosypán.
Schválila poskytnutí nebytových prostor v DPS Jarmile Stebelové formou výpůjčky na zajištění služeb manikúry a pedikúry.
Dále schválila 15% slevu na ubytování v penzionu Poodří pro partnerské sbory pěveckého sboru Ondrášek Nový Jičín, které budou pozvány na akce Ondrášku v rámci 50. jubilejního roku sboru. Rada po projednání schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace Praha 1 – Nové Město, předmětem smlouvy
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je zřízení služebnosti na dobu neurčitou v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodu Suchdol nad Odrou – Za Nádražím“. Rada schválila podání žádosti o dotaci na pořízení územního plánu a uzavření smlouvy se zpracovatelem žádosti Ing. Alešem Palackým.
Na závěr se rada městyse zabývala finančními záležitostmi, kdy schválila rozpočtové opatření na opravu chodníčku v lokalitě Za Lávkou a na zimní údržbu
chodníků, opravu měřiče rychlosti na ulici Za Nádražím a na rekonstrukci veřejného osvětlení v městysi.
Rada městyse

Úřad městyse – zahájení ostrého provozu v budově nádraží
Od poloviny listopadu byl zahájen provoz úřadu městyse včetně stavebního úřadu
v náhradních prostorách v nádražní budově železniční stanice Suchdol nad Odrou. Ačkoli jsme měli trochu obavy, zda přesun veškerého vybavení a přeložení telefonního a
počítačového spojení proběhne hladce, díky nasazení všech zúčastněných nedošlo
k žádným komplikacím, které by stály za zmínku. Za to patří velký dík všem, kdo při
stěhování a při úklidu v nových prostorách přiložili ruku k dílu.
Úřad městyse se nachází v patře budovy, vchod do úřadu je po vstupu do nádražní
haly „lítacími“ dveřmi hned nalevo, dveře jsou označeny nápisy a znakem městyse.
Pronajaté prostory jsou krásné, reprezentativní, dokonce se vyskytují hlasy, že by zde
úřad mohl zůstat natrvalo. K dokonalosti zde schází bezbariérový přístup, nahoru je
nutno vystoupat po schodech, které jsou sice poměrně pohodlné, ale je jich devětadvacet.
Pro občany se sníženou pohyblivostí jsme dole u vstupu na schodiště připravili tři tlačítka zvonků na pracoviště, která veřejnost navštěvuje nejčastěji – pokladnu, podatelnu
a matriku (evidenci obyvatel). Po zazvonění úřednice sejde ze schodů, a buď pomůže
se zdoláním schodů, nebo vyřídí klientův požadavek v přízemí. Prosíme o chvíli vyčkání, než volaná pracovnice sejde dolů, může právě mít jiného klienta nebo vyřizovat
telefonát. Pokud nepřijde, zkuste jiný zvonek. Pro stavební úřad zvoňte na podatelnu.
Opakuji, že zvonek je opravdu jen pro potřeby méně pohyblivých klientů, kteří si netroufnou, nebo jim zdravotní stav neumožňuje překonat schody.
Po vystoupání do patra se ocitnete v krásné hale s ochozem, která slouží také jako čekárna. V hale najdete místa k sezení a také vývěsní tabule s informacemi a propagační
tiskoviny. Dveře kanceláří jsou řádně označeny a jsou na nich vyvěšeny případné pokyny pro klienty. Do kanceláří starosty a místostarostky se vstupuje přes kancelář podatelny. Ostatní kanceláře jsou přístupné přímo z haly.
Před budovou nádraží byla vlevo od vchodu umístěna úřední deska. Zde budou zveřejňovány dokumenty úřadu. Stávající deska u budovy úřadu v centru městyse nebude
po dobu užívání náhradních prostor používána. Veškerý obsah úřední desky je přístupný rovněž dálkově prostřednictvím webu městyse.
Úřední hodiny úřadu městyse i stavebního úřadu zůstaly nezměněny – viz zadní strana
zpravodaje. Rovněž telefonické kontakty na jednotlivé úředníky zůstávají beze změn.
Před nádražní budovou železniční stanice Suchdol nad Odrou byla vyznačena čtyři
parkovací místa, opatřená nápisem „ÚM“. Tato místa mají sloužit pro krátkodobé zaparkování vozidel klientů úřadu městyse. Vzhledem k tomu, že prostor pro odstavení
aut, jejichž posádka dále cestuje vlakem, je zcela nedostatečný, oslovili jsme Správu
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železniční dopravní cesty coby vlastníka okolních pozemků s nabídkou přesunu oplocení a zpevnění navazujících ploch s cílem podstatně navýšit kapacitu. Je nám známo,
že se nacházíme v ochranném pásmu železnice a pozemky jsou protkány inženýrskými sítěmi souvisejícími s provozem na železnici, přesto věříme, že se podaří nalézt řešení a nabídnout cestujícím nová parkovací místa.
Připomínáme, že cestujícím k odstavení aut poslouží také plocha v majetku městyse,
nacházející se vedle nástupiště směr Nový Jičín naproti restauraci Zlatý důl.
Poslední poznámka je věnována místnímu rozhlasu. Ústřednu nebylo možné přestěhovat, hlášení jsou proto vysílána z původního stanoviště v budově úřadu. Dokud to
postup rekonstrukce dovolí, budeme v této praxi pokračovat, i když počet hlášení bude
zřejmě omezen. V určitý okamžik ovšem nastane situace, kdy již hlášení nebude možné odvysílat. Bohužel již nyní z důvodu přestěhování serveru není možné nahrávat odvysílaná hlášení na web městyse. Proto doporučujeme všem občanům, aby se zaregistrovali k odběru informačních sms Info Kanál městyse, které jsou pro odběratele
bezplatné. Jejich prostřednictvím informujeme o aktualitách v městysi. K odběru sms
zpráv Info Kanálu se můžete zaregistrovat na webových stránkách městyse, případně
telefonicky nebo osobně na podatelně úřadu městyse.
Richard Ehler, starosta

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci listopadu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:

Kukolová Svatava
Fialová Marie
Černoch František
Jurnyklová Jarmila
Vilášek Miroslav
Růžička Antonín
Valík Jiří
Kramolišová Marta
Himmerová Hanna
Hrušková Zdenka
Galetková Zdeňka

Timofieieva Galyna
Klosová Helena
Špringlová Zlatuša
Kysilková Zdeňka
Nitková Věra
Szilva Julius
Himmer Stanislav
Rusňák Jan
Fusková Františka
Kamasová Věra
Lažek Karel
Hyklová Vlasta
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KDO V SRDCI ŽIJE, NEUMÍRÁ.
Dne 29. 11. 2016 vzpomeneme
nedožité 85. narozeniny pana
Karla Holubce.
S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 14. listopadu 2016 uplynulo 5 let, kdy nás
navždy opustil
pan Oto Hans.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
Jarmila, děti a sestra Eva

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 9. prosince 2016 na úřad městyse paní
Kollerové
(osobně,
tel.
556 770 106
nebo
emailem
kollerova@suchdol-nad-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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Zimní údržba cest a chodníků
Vážení občané, zima už nám leze pod nehty a opět se vás obracíme s
žádostí o spolupráci při zimní údržbě komunikací. Tato spolupráce
spočívá v tom, aby komunikace zůstaly průjezdné pro techniku, která
se o cesty stará. Svá vozidla tedy parkujte tak, aby neznemožnila úklid
komunikací, upozorněte i vaše návštěvy. Ulice s překážejícími auty nebudou prohrnuty!
Rovněž apelujeme na ty občany, kteří si pravidelně po vyhrnutí cest a
chodníků proházejí vstup na svůj pozemek tak, že sníh hodí zpět na
vyhrnutou silnici, aby tak nečinili. Komplikuje to život ostatním uživatelům komunikace.
Dále bychom chtěli požádat o pochopení, když nebude při každém sebemenším sněhovém poprašku vše odhrnuto a posypáno. Zimní údržba je nákladná záležitost a nemá smysl odhrnovat sníh, když je zřejmé,
že během dne roztaje. Stejně tak posyp bude většinou proveden jen na
úsecích, které by bez něj byly zcela nesjízdné (zejména svažité komunikace). Na rovinatých úsecích je potřeba přizpůsobit pohyb stavu komunikace.
Nyní pár slov k údržbě chodníků, za kterou zodpovídá vlastník, tedy
městys, který chodníky již několik let odhrnuje svým traktorkem. Také v
letošní zimě se budeme snažit udržovat chodník „schůdný“. S ohledem
na délku chodníků není při zvýšeném sněžení možné zajistit schůdnost
okamžitě. Proto žádáme chodce, aby při pohybu na chodnících brali na
vědomí jejich aktuální stav a dbali zvýšené opatrnosti.
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří se podílejí na údržbě chodníků, přiléhajících k jejich domům, jejich ochoty a píle si velmi vážíme.
Přejme si, abychom si letošní zimu užili jenom samými příjemnými zážitky a přečkali ji bez úrazů.
Iva Hrabovská
Ordinace praktického lékaře pro děti
Dne 23. 12. 2016 – 30. 12. 2016 MUDr. Aleš Polách
neordinuje v Suchdole nad Odrou.
Ordinace v Příboře má otevřeno dle ordinačních hodin.
MUDr. Aleš Polách
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Hellowen – zábavné odpoledne ve školní družině
Ve čtvrtek 3. 11. 2016 jsme si ve školních družinách užili strašidelné
odpoledne. S dětmi jsme si řekli kde se svátek Helloween slaví, jaké
jsou tradice, znaky.

Dověděli jsme se například, že smyslem oranžové vydlabané dýně je
vyhnat zlé duchy. Dále jsme se rozdělili do skupin a soutěžili jsme –
každá skupina musela vyluštit tajemné šifry, zaklínadla, vypracovat
pracovní listy s touto tematikou. Nejvíce se dětem líbilo, když museli
lovit ze začarované tekutiny třeba čarodějnické oko, nebo jedovatou
housenku. Po vyhodnocení soutěže jsme četli a vyprávěli strašidelné
příběhy.
vychovatelky školní družiny
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Klub seniorů městys Suchdol nad Odrou
1. Ve středu - 7.12.2016 ve 14.00 hodin se opět sejdeme na Předvánočním posezení v Kulturním domě, ve velkém sále.
Od 14.00-14.30 hodin se uskuteční přednáška na téma „Požární
ochrana a ochrana obyvatelstva“, kterou zprostředkuje Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
Pohoštění zajištěno - vánoční překvapení …
Přiberte si s sebou dobrou náladu, pokud možno i kytaru a i samozřejmě další nápady na akce pro rok 2017.
Zúčastnění senioři si doplní oblečení /pokud možno/ , jakékoliv,
co připomíná Mikuláše, Vánoce …..
2. Ve středu - 14.12.2016
ve 14.00 hodin se uskuteční turnaj
v bowlingu v areálu Bartoň City pro všechny seniory. První kategorie je určena pro nehrající a druhá kategorie bude obsazena hráči
aktivními. Pro zúčastněné / aktivní a pasivní/ je zajištěno pohoštění.
Všechny seniory zve Ing. Naděžda Pleváková

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
12 žáků SPŠ Hranice absolvovalo v září praxi na Maltě v rámci projektu Erasmus+. Mezi nimi i náš občan David Lažek.
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Celkem 48 žáků vyjelo na svou povinnou odbornou praxi do zahraničí
– a to v období od května do září 2016. Jedná se o projekt Erasmus+
mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován
prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013026 s názvem Za zkušeností do Evropy. Délka projektu je od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017.
V této Výzvě z roku 2015 šlo o 4 výjezdy do těchto destinací:
1. běh: Anglie, 14 dnů – všechny obory: 1. 5. - 14. 5. 2016
2. běh: Portugalsko Torres Vedras, 14 dnů – obory PO a CH: 1. 5. - 14.
5. 2016
3. běh: Portugalsko Faro, 14 dnů – obor PO: 30. 5. - 12. 6. 2016
4. běh: Malta, 14 dnů – všechny obory: 18. 9. - 1. 10. 2016
Poslední (čtvrtá) skupina absolvovala praxi na Maltě. Žáci bydleli v
hostitelských rodinách a sami dojížděli do svých pracovišť. Žáci pracovali v těchto firmách dle zaměření svých oborů:
Fire & Security Engineering: praxe na hasičské stanici: PO4: Melánie
Barabášová, Simona Kopová; PO3: Magda Mužíková
General Instruments Engineering: obsluha CNC strojů: ME4: Karel
Čech
Sargent and Best: obsluha CNC strojů: ME4: Roman Bartoš
11

Sentech Malta FP: obsluha CNC strojů: ME4: Václav Hřebec
Jacap: obsluha CNC strojů: ME4: David Lažek
Armstrong Woodworks: renovace nábytku - ND4: František Pavel
Collis Williams: lékárna - CH4: Soňa Šimčíková
Vihena Pharmacy: lékárna - CH4: Kristýna Šustová
Andrew Vassallo: stavební firma - SM3: Michal Krištof
Unique Construction: stavební firma - SM4: Adéla Valentová
Doprovodnou osobou byla Ing. Pavlína Vavříková. Ve volném čase žáci poznávali místní památky především ve městech Valletta a Mdina,
dále absolvovali výlet na ostrov Gozo a Comino. V odpoledních hodinách jezdili na místní pláže a využili počasí ke koupání v moři. Když
počasí nepřálo, navštívili např. místní Akvárium, katakomby či kostely a
chrámy.
Škola získala grant i pro další školní rok, kdy stávající destinace budou
rozšířeny o Irsko a Slovensko.
autor článku: Pavlína Vavříková

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)
Kroměříž 27. - 29. 10.
Na podzimní prázdniny jsme vyrazili do krásného města Kroměříž. Odjezd byl ve čtvrtek 27. 10. odpoledne. Kolem šesté hodiny jsme již dorazili na skautskou základnu střediska Mirka Svobody. Po večeři nás
čekal program, kdy se za splnění několika úkolů získaly části Trianguláru –

12

stroje času. Od této chvíle jsme postupovali časem na různá místa.
V pátek
dopoledne
nás čekal výlet
po Kroměříži a
do krásných zahrad,
která
nesla
nádech
podzimu. Odpoledne
jsme
hráli další hry a tvořili jsme z modelovací hmoty různé postavičky. Večer, po strašidelné bojovce, bylo připravené kino. Sobotní dopoledne i
odpoledne bylo věnováno balení, úklidu a hraní her. Domů jsme dorazili kolem páté hodiny.

Betlémské světlo
„Legenda vypráví, že na
jednu z prvních křížových
výprav do Svaté země se
vydal jeden mladík z Florencie. Pod dojmem válečných hrůz se zapřisáhl, že
když přežije, donese do
rodného města plamínek z
betlémské baziliky. Po třech
letech, těsně před Vánocemi, dorazil do Florencie zástup zubožených účastníků křížové výpravy
a první nesl zapálenou svíčku. Všichni přísahali, že plamínek je sku13

tečně z Betléma a onen mladík jej opatroval během strastiplné cesty,
aby splnil svůj slib.“
Plamínek Betlémského světla bude dovezen do Suchdolu nad Odrou
vlakem z Brna v sobotu 17. 12. (kolem 9 hodiny). Odpoledne mezi
16:00 a 18:00 bude možnost si jej vyzvednout ve skautské klubovně na
Sokoláku. Plamínek uchováme až do pátku 23. 12. kdy jej budeme
roznášet po Suchdole n. O. Týden před roznášením rozvěsíme plakáty
s místy odběru plamínku. Pokud budete chtít donést plamínek až domů, napište nebo zavolejte na tel. 773 484 139, email:
jan.schovanek@skaut.cz.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet
mír (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Motto je inspirováno
Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť
oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni
pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)
Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz
Jan Schovánek
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Házená–sezóna 2016/2017 podzim
Muži :
hrají Moravskoslezskou ligu, hrajícím trenérem je Svoboda Zbyněk.
Podzimní část sezóny sehráli hráči výborně. Doma nenašli přemožitele, venku
dvakrát vyhráli a dvakrát těsně prohráli. Předváděli pohlednou hru, spolu s
vedoucím celkem vstřelili nejvíc branek a obsadili 2.místo v soutěži. Šimsa
Jan je v tabulce střelců na 1.místě (59 branek) a v tabulce střelců sedmimetrových hodů rovněž na 1.místě (22 branek).
Výsledky:
Suchdol n.O.– Krmelín
Třinec
Hlučín
Nový Jičín
Paskov

14 : 19
36 : 24
26 : 21
31 : 28
31 : 19

V
D
D
V
D
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Trnávka
Klimkovice
Orlová

22 : 24 V
34 : 16 D
28 : 18 V

Branky:
Šimsa 59, Zdráhal 40, Slováček 33, Kutěj 28, Sikora 27, Svoboda 13, Dostál
8, Brynecký 6, Pitrun 4, Opěla 2, Lošák 1, Segeťa 1
Sestava:
Jiřík Roman (B), Valík Daniel (B), Brynecký Martin, Dostál Josef, Kutěj Radovan, Lošák Martin, Opěla Jiří, Pitrun Michal, Segeťa Václav, Sikora Daniel.,
Slováček Petr, Svoboda Zbyněk,
Šimsa Jan, Zdráhal Jaroslav, Žitník Tomáš
Konečná tabulka:
1. TJ Trnávka
2. TJ Loko Suchdol
3. HC Hlučín
4. TJ Krmelín
5. TJ Meteor Orlová
6. TJ Nový Jičín
7. TJ TŽ Třinec
8. KH Orel Paskov
9. TJ Klimkovice

8
8
8
8
8
8
8
8
8

16

7
6
6
5
4
3
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
3
4
5
6
6
7

222 : 189
222 : 169
217 : 196
198 : 164
174 : 168
206 : 221
204 : 237
177 : 218
144 : 202

14
12
12
10
8
6
4
4
2
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OPĚT POKRAČUJE BOWLINGOVÁ LIGA 2016 – 2017
Na prvních třech pozicích se drží týmy, které skončili na stupních vítězů. Potvrzuji, že vloni to nebyla jen náhoda.
Družstva – maximum
1. BIZONI
976
2. METLAŘI
938
3. HÁZENKÁŘI 928
Maximální výkon
MUŽI:
1. Kolla Jaroslav (ČD BABČA) 365
2. Bartoň Tom (BIZONI)
356
3. Rozkopal Vojta (METLAŘI) 352
ŽENY:
1. Bardoňová Markéta (BIZONI) 335
2. Kukolová Vlasta (SENIOŘI) 275
3. Kutějová Ludmila (SENIOŘI) 271
TABULKA PO 7. KOLE:
družstvo

výhra / remíza / prohra

Průměr týmu

skóre

body

1.

BIZONI

7

0

0

883,7

50 : 6

14

2.

ČD BABČA

7

0

0

834,1

48 : 8

14

3.

METLAŘI ODRY

6

0

1

858,9

46 : 10

12

4.

5

0

2

784,1

38 : 18

10

5.

PHANROM
STRIKERS
HÁZENKÁŘI

4

1

2

815,3

36 : 20

9

6.

ALL - IN

4

0

3

799,3

32 : 24

8

7.

JUNIORKA

3

1

3

733,9

26 : 30

7

8.

SENIOŘI

2

1

4

732,7

24 : 32

5

9.

VARIOTI

2

1

4

676

20 : 36

5

10.

RUMSAJSI

2

0

5

719

23 : 33

4

11.

ČTYŘI LIŠKY

2

0

5

705,6

18 : 38

4

12.

NORÁCI

2

0

5

678,1

16 : 40

4

18

13.

FOFO

1

0

6

667,4

9 : 47

2

14.

HASIČI HUKOVICE

0

0

7

615,4

6 : 50

0

Všechny výsledky jsou v Boxlingu na nástěnce nebo ve složce k nahlédnutí.
Svoboda Zbyněk, spoluorganizátor, zapisovatel a hráč v jedné osobě

ZE SPOLKOVÉ ČINNOSTI WESTERN KLUBU
5.11.2016 dětský Western klub měl rančerské odpoledne. Počasí nám vyšlo a nic
nám nebránilo si pořádně užít sobotní odpoledne. Děti si vyzkoušely práci okolo koní
a pak se povozily. Velké díky patří Jarušce
Ehlerové a jejímu koníkovi Emírovi, který
má s námi velkou trpělivost. Srdečně jsou
zváni všichni, kteří mají zájem o naše
aktivity. Stále přibíráme děti do Dětského western klubu.
Za Dětský westernový klub Vašková Sylva
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5.11.2016 RADA
ASOCIACE EVROPSKÉHO PONY
EXPRESSU
Byl naplánován směr a datum 33. jízdy Pony
Expressu.
START - Německá část Pony Expressu NL/DE hranice - Rütenbrock
Post Office (příjem a výdej pošty) - 13.8.2017 7.00 hodin
START D/CZ hranice - Česká západní větev
Dolní Poustevna - Post Office
(příjem a výdej pošty) – 17.8.2017 13.00 hodin

Suchdol nad Odrou 19.8.2017 17.30 – 18.30 hodin
DOJEZD
MZV
a
START
MORAVSKÁ
VÝCHODNÍ
A SEVERNÍ VĚTEV Post Office č. 21 (příjem a výdej pošty)
CÍL
na
Polské
části
Evropského
Pony
Expressu
Luboň - Poznaň - Post Office (výdej pošty) – 22.8.2016 24.00 hodin
20

CÍL na Slovenské východní části Pony Expressu
Seňa - Milhošť - Post Office (výdej pošty) –
22.8.2017 19.00 hodin
CÍL na Slovenské jižní části Pony Expressu
Bratiskava - Post Office (výdej pošty) – 21.8.2016
12.00 hodin

12.11.2016 WESTERN KLUB SCHVÁLIL
SPOLKU NA ROK 2017

PLÁN ČINNOSTI

Kletné 100 - Areál MALÁ SKÁLA, klubovna Western klubu a stanice
Pony Express č. 21
SOBOTNÍ BRIGÁDY DLE ROZPISU - MALÁ SKÁLA,
Stanice Pony Express č. 21
16. 1. 2017 VYHLÁŠENÍ CELOREPUBLIKOVÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
v rámci VIII. ročníku dětské soutěže WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ
Téma PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU (propozice budou zveřejněny na
www.westernklub.cz, uzávěrka příjmu dětských prací bude 30. 4. 2017)

TRADIČNÍ JOSEFOVSKÝ COUNTRY BÁL
SOBOTA 18. 3. 2017 od 20 hodin - Dům kultury Suchdol nad Odrou
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7. JARNÍ VYJÍŽĎKA s W club z.s. SOBOTA 29. 4. 2017 od 11.00
hodin
– výuka hodu nože a sekery pro jezdce i nejezdící
a WESTERNOVÁ BURZA „Prodej, co nepotřebuješ - kup, co se ti hodí“
VZPOMÍNKA NA KOVBOJE promítání DVD
- SOBOTA 10. 6. 2017 - od 20 hod.
- od 17 hod. Burza Pony Expressu

WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN - SOBOTA 17. 6. 2017 od 14 hodin
Výstava s vyhodnocením VIII. ročníku celorepublikové dětské výtvarné soutěže na téma
„PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU“
„ Zábavně-soutěžní westernové odpoledne pro děti – „Indiánskou
stezkou III“
Příjem pošty PONY EXPRESSU - Stanice Pony Express č. 21

7. ROČNÍK - SUCHDOLSKÝ COUNTRY FEST
- vzpomínka na Michala Tučného
PÁTEK 7. 7. 2017 od 19 do 02.00 hodin - Country zábava (4 kapely)
SOBOTA 8. 7. 2017 od 11 do 03.00 hodin - Country fest
Příjem pošty PONY EXPRESSU - Stanice Pony Express č. 21
Word shop hod nožem a sekerou - W clubem z.s.

NA DIVOKÉM ZÁPADĚ 10. 7. - 14. 7. 2017
Příměstský tábor pro děti DWK denně od 8.00 do 16.00 hod.

7. ROČNÍK WESTERNOVÝCH ZÁVODŮ S DOSTIHEM
SOBOTA 19. 8. 2017 od 11 hodin
- o westernové sedlo s doprovodným programem
a country večerem s kapelou
SOBOTA 19. 8. 2017 mezi 17 - 20 hod.

CÍL POŠTY PONY EXPRESSU ze směru Německo
www.ponyexpress.cz

MISTROVSTVÍ ČR VE VRHU NOŽEM A SEKEROU
- SOBOTA 9. 9. 2017 od 10 hodin
pořádá ČTU a W club ve spolupráci s Western klubem

KOVBOJSKÝ GULÁŠFEST SOBOTA 9. 9. 2017 od 11 hodin
o nejlepší kovbojský guláš členů WK, PWK, PPE
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s doprovodným programem a country večerem s kapelou

40. TRADIČNÍ HUBERTOVA JÍZDA + večer se zábavou
SOBOTA 14. 10. 2017 od 10.00 hodin
PODZIMNÍ CENA W CLUBU - WESTERNOVÝ PĚTIBOJ

ROZPRAVA k 33. jízdě Pony Expressu
SOBOTA 28. 10. 2016 od 17.00 hodin, od 20.00 hodin posezení s hudbou
4. 11. 2017 - RADA ASOCIACE EVROPSKÉHO PONY EXPRESSU
KLUBOVÉ WESTERNOVÉ POSEZENÍ S HUDBOU
se členy WK, XPC a Přáteli WK - sobota 18. 11. 2017 od 19.00 hodin
- od 17 hod. výroční členská schůze

NEORGANIZOVANÁ VYJÍŽĎKA
nebo vycházka na Stříbrné jezírko i pro veřejnost
Cíl 31. 12. 2017 ve 13 hodin na jezírku - rozlučka se starým rokem, opékání
špekáčků

www.westernklub.cz www.suchdolskycountryfest.cz www.ponyexpress.cz
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Provoz ordinace MUDr. Přecechtěla
v době 15/12 - 31/12 2016
15/12 2016-v době 7-11 hodin v Suchdole nad Odrou
16/12 2016-v době 7-11 hodin v Jeseníku nad Odrou
19/12 2016-v době 7-11 hodin v Jeseníku nad Odrou
20/12 2016-v době 7-11 hodin v Suchdole nad Odrou
21/12 2016-v době 12-16 hodin v Jeseníku nad Odrou
22/12 2016-v době 7-11 hodin v Suchdole nad Odrou
23/12 2016-v době 7-11 hodin v Jeseníku nad Odrou
27/12 2016-v době 7-11 hodin v Suchdole nad Odrou
28/12 2016-v době 7-11 hodin v Jeseníku nad Odrou
29/12 2016-v době 7-11 hodin v Suchdole nad Odrou
30/12 2016-v době 7-11 hodin v Jeseníku nad Odrou
Příjemné prožití vánočních svátků přejí:
MUDr. Zd. Přecechtěl; sestra K. Rusková
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Hotel Praha v Novém Jičíně nabízí masáže, Dornovu metodu
a suché uhličité CO2 koupele!

Objednávky na tel. 601 325 568
(Nabízíme i vánoční Dárkové poukazy na procedury)
________________________________________________________

KOSMETIKA SUCHDOL NAD ODROU
- prodlužování řas metodou VIOLET lashes
- manikúra, nehtová modeláž
- masáž obličeje, čištění pleti
- plesové, svatební líčení
Adresa: Komenského 196, Suchdol nad Odrou
telefon: 722 071 504, 606 096 451
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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. 11/2016 vydáno 25. listopadu 2016 nákladem 1050 výtisků
Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 09. 12. 2016
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