V těchto dnech byla dokončena rekonstrukce budovy drobných provozoven. Během rekonstrukce byly vyměněny všechny výlohy, dveře a okna, objekt byl zateplen jak na obvodovém zdivu, tak na stropech, byla zhotovena sedlová střecha s přesahy na obou
stranách, aby bylo možné se mezi provozovnami pohybovat pod střechou. Za budovou
byla část plochy zpevněna zámkovou dlažbou. Pro nájemce budovy bylo doplněno druhé
WC, aby nechodili dámy i pánové na stejné. Krom nesporného estetického dopadu byla
také zvýšena užitná hodnota celého objektu.

Kalendárium městyse
17.02. Výroční členská schůze Klubu přátel Suchdolu nad Odrou.
18.02. V DKT proběhl 27. bál městyse Suchdolu nad Odrou. Ke spokojenosti
všech účastníků přispěli nemalou měrou také sponzoři, kteří věnovali
ceny do tomboly. Všem jim touto cestou moc děkujeme.
21.02. Jednání výboru Místní akční skupiny Regionu Poodří v Bartošovicích.
22.02. Na úřadě městyse proběhlo otevírání obálek s nabídkami na zhotovitele
stavby rekonstrukce vodovodu Za Nádražím, jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce. Ze čtyř hodnocených nabídek podala
nejvýhodnější nabídku Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o. Ostrava
– Mariánské Hory.
22.02. V DKT zasedalo zastupitelstvo městyse.
22.02. Konala se 50. schůze rady městyse.
24.02. Byla provedena kontrola naší jednotky požární ochrany ze strany
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
25.02. V DKT se konal tradiční školní ples, pořádaný SRPŠ při zdejší základní
škole.
27.02. Konzultace aktuálních právních problémů se zástupcem advokátní kanceláře, poskytující městysi a úřadu městyse své služby.
28.02. Po uplynutí všech zákonných lhůt v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce budovy úřadu městyse byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem, společností NOSTA Nový Jičín.
01.03. Jednání se zástupkyní pojišťovny, u níž má městys pojištěn majetek,
v souvislosti s výroční aktualizací údajů.
04.03. Na parkovišti u DKT proběhl jarní svozový den velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
06.03. Za účasti technického dozoru investora proběhlo předání staveniště rekonstrukce budovy ÚM zhotoviteli.
06.03. Výroční členská schůze Moravian, historicko-vlastivědné společnosti.
07.03. V sauně a vířivce proběhla pravidelná kontrola ze strany hygieny.
08.03. Konala se 51. schůze rady městyse.
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10.03. Výroční členská schůze místní organizace Českého svazu včelařů.
11.03. V nové tělocvičně základní školy se konal florbalový turnaj mladších žáků Suchdolano 2017.
11.03. V DKT se konal divadelní představení Dva nahatý chlapi v provedení
ochotnického souboru Ventyl z Hranic.
15.03. Na úřadě městyse proběhla konzultace se zástupcem softwarové společnosti v rámci přípravy počítačového programu na evidenci a hlídání
termínů dlouhodobých závazků.

Rada městyse informuje
50. schůze rady městyse proběhla ve
středu 22. února 2017, kdy rada schválila
prodloužení nájemních smluv v bytech
v majetku městyse nájemníkům, kteří
splňují podmínky dalšího prodloužení nájmu, handicapovaným reprezentantům
českého lukostřeleckého svazu schválila
slevu na ubytování v Penzionu Poodří,
místnímu včelaři schválila umístění včelnice a vjezd motorového vozidla na pozemek parc.č. 1305 v k.ú. Kletné
v majetku městyse, schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování dokumentace a inženýrskou činnost na akci „Technická infrastruktura pro
výstavbu RD v lokalitě Sokolovská
v Suchdole nad Odrou – 1. etapa“ dle
předložené cenové nabídky. Rada městyse se zabývala stavbou „Rekonstrukce
vodovodu Suchdol nad Odrou – Za Nádražím“, kdy schválila výběr nejvhodnější
nabídky výběrového řízení na dodavatele
stavby a uzavření smlouvy o dílo
s dodavatelem
stavby
Aqualia
infraestructuras inženýring s.r.o. Ostrava –
Mariánské Hory. Dále rada městyse jako
vlastník budovy základní školy na adrese
Komenského 323, Suchdol nad Odrou
souhlasila s umístěním sídla florbalového
spolku žáků základní školy „Sharks Suchdol nad Odrou z.s.“ na této adrese. Na

závěr místostarostka informovala radu
městyse o veřejné službě, která se týká
občanů, kteří jsou dlouhodobě v evidenci
úřadu práce a pobírají příspěvek
v hmotné nouzi.
Ve středu 8. března 2017 se konala 51.
schůze rady městyse, na které schválila
prodloužení nájmu v bytě v majetku městyse, opět schválila místnímu včelaři provozování včelnice na pozemku parc. č.
1493 v k.ú. Kletné v majetku městyse,
schválila poskytnutí dotací a darů občanům, sdružením a organizacím dle jejich
žádostí, schválila zapůjčení pódia větších
rozměrů na koncert v rámci dne městyse
a dle požadavků vystupujících, schválila
změnu účelu pronájmu provozovny č. 3
takto: dva roky kancelář a poté jako cukrářskou výrobnu, a schválila spoluužívání
lesního hospodářského objektu na pozemku parc. č. 534/1 v k. ú. Kletné
v majetku městyse s žadatelem Petrem
Ficbauerem pro potřebu honitby Suchdol
nad Odrou.
Na závěr starosta informoval radu městyse o zaměstnancích na veřejně prospěšné práce v roce 2017, o předání budovy
úřadu městyse stavební firmě, o vodovodu na ulici Za Nádražím a o tom, že bylo
objednáno dokončení překladu pamětní
knihy Suchdolu nad Odrou.
Rada městyse
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje
občanům, kteří v měsíci březnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje
pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Bašná Gertruda

Valchář Jan

Richtárová Marie

Obadal Antonín

Adámková Božena

Randýsková Anna

Kocmichová Anna

Kozáková Marie

Drdová Ludmila

Valík Jaroslav

Valchář Zdeněk

Hradil Vratislav

Ondříšková Jiřina

Šromová Marie

Galetka Miloslav

Bartoňová Milada

Kunčarová Veronika

Levinská Libuše

David Vladislav

Tobola Jindřich

Pilíková Antonie

Marčišovská Ludmila

Sikora Bohumír

Bardoňová Jana

Hykel Jaroslav

Kamas Josef

Pohanková Gertruda

Šatánková Jaroslava

Szotkowski Edvard

Šatánek Miroslav

Vančura Jiří

Hovadík Oldřich

Červencová Mária

Měsíček Jiří

Hrušková Věra

Svoboda Jaroslav

Váhalová Josefka

Šatánková Vlasta
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Vítání občánků
Vážení rodiče,
komise Sboru pro občanské záležitosti Městyse Suchdol nad Odrou Vás
zve se svými novorozenci na slavnost Vítání občánků, která se uskuteční
dne 20. 05. 2017 v Penzionu Městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám
upřesníme v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 05. 05. 2017 na
Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, doručovací adresa
Komenského 221, do emailu kollerova@suchdol-nad-odrou.cz (přihláška
umístěna rovněž na www.suchdol-nad-odrou.cz) nebo osobně na matriku
(p. Kollerová, kancelář č. 3).
Iva Hrabovská, místostarostka

Přihláška na slavnostní Vítání občánků Městyse Suchdol nad Odrou
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Jméno a příjmení matky:
Doručovací adresa
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat):
Kontakt
(telefon, email):
Podpisem této přihlášky souhlasíte s využitím uvedených osobních údajů pouze pro
zajištění organizace slavnosti Vítání občánků.
Datum:

Podpis:
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Děkujeme všem smutečním hostům za jejich účast, projevy soustrasti
a květinové dary při posledním rozloučení s panem
Stanislavem M a t u š k o v i č e m
Rodina Matuškovičova

Každému z nás se občas stane, že něco
ztratí, v lepším případě nalezne. Z tohoto
důvodu jsme na našich webových stránkách
www.suchdol-nad-odrou.cz zřídili novou
službu

„ZTRÁTY A NÁLEZY“,
která by měla pomoci těm, kteří cokoliv ztratili a dát zároveň prostor poctivým spoluobčanům, kteří mohou pomoci v nalezení ztracených věcí.

Nalezenou věc odevzdejte na úřadě městyse (v případě drobných věcí můžete
využít schránku u vchodu) a my zajistíme zveřejnění na webu. Obdobně
ztracenou věc zveřejníme poté, co nám ji nahlásíte. Podmínky vrácení jsou podrobně popsány v této rubrice na našich webových stránkách, nebo vám je
zodpovíme na tel. čísle 556 770 101, nebo na e-mailu mestys@suchdol-nadodrou.cz
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
omezení hlášení místního rozhlasu
Z důvodu rekonstrukce budovy Městyse Suchdolu nad Odrou bude v brzké době přerušeno vysílání místního rozhlasu po dobu rekonstrukce
budovy městyse. Navrhujeme občanům, aby se přihlásili a zaregistrovali
do SMS informačního kanálu. Tímto způsobem jsou občanům zasílány
důležité, aktuální informace. Služba je pro příjemce bezplatná. Bližší informace
na telefonním čísle 556 770 101 nebo na emailu mestys@suchdol-nad-odrou.cz

SMS InfoKanál
Opakovaně upozorňujeme na možnost přihlášení se do SMS Infokanálu, a to především z důvodu značného omezení hlášení
rozhlasu po dobu rekonstrukce budovy úřadu
městyse. Jedná se o 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 poruchách při dodávkách vody, elektřiny, plynu, svozu
odpadů a podobně. Tato služba je pro příjemce bezplatná, je potřeba se pouze
zaregistrovat.
Bližší informace najdete na webu městyse www.suchdol-nad-odrou.cz na titulní
stránce v rubrice "Aktuality". Na titulní stránce najdete také zelené logo SMS
InfoKanálu, kde můžete jednoduše provést registraci, případně ji zrušit nebo
upravit.
Nejedná se o jednorázovou akci, do systému InfoKanálu se můžete přihlásit,
případně odhlásit kdykoli, a to pomocí loga na webu, na tel. 556 770 101, emailu: mestys@suchdol-nad-odrou.cz nebo osobně v podatelně úřadu.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2017
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2017,
poplatek je nutno uhradit do 31. 3. 2017.

Žádáme Vás proto, abyste poplatek hradili zejména v pokladně úřadu, a to ve
dnech:
pondělí, středa

8:00 - 11:30 a 12:15 – 16:45

úterý, čtvrtek

7:30 - 11:30 a 12:15 - 15:15

Pro úhradu z Vašeho bankovního účtu sdělujeme následující:
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo poplatníka (je stejné jako v loňském roce a je potřeba jej uvést do zprávy pro příjemce),
a
to
na
telefonním
čísle:
556 770 109,
případně
e-mailem na jedné z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz

Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol

1341

Konstantní symbol

0378

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu
městyse (výše uvedené telefonní číslo).

!!! Místní poplatek za TKO - na rok 2017 Z R U Š E N !!!
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POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ
KE SPLAŠKOVÉ KANALIZACI
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01
Upozornění na hlášení stavu vodoměru
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru k 31. 03. 2017 z důvodu
fakturace stočného za 1. čtvrtletí 2017.
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 07. 04. 2017.
V případě nenahlášení stavu vodoměru
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.

v daném

V Suchdole nad Odrou dne 10. 03. 2017

termínu Vám

bude

Jana Poštová

Koštování
aneb soutěž o nejlepší slivovici, hruškovici a jabkovici se bude konat
v pátek 7. dubna 2017 od 19:00 hod v Klubu kultury.
Vzorky je nutné přinést do DKT aspoň 3 dny předem!!!
Vzorek musí mít nejméně 2 dl, musí být označen, o jakou pálenku se
jedná
a opatřen jménem soutěžícího, který musí mít trvalé bydliště
v Suchdole nad Odrou.
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„ Zdeněk Izer a autokolektiv“
Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným
humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky,
parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené
videoprojekcemi nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými
efekty.
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Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu
O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává
starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky, nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce
nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů se rádi
pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním své okolí. Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů. Tito aktivní „víkendáři“ neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale vzhledem
k obvyklému umístění jejich odpočinkových zařízení v chatových koloniích, v lesích nebo
jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření požáru. Pokud pálení dřevního odpadu, listí
apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů
při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které
je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále
je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se
nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani
v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit
buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844
nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto
včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy
jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této
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povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona zodpovědní za své
děti a měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném
zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti
vyhledávají ke svým hrám. I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje
je pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku
požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí tragicky s velkými
materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy je zakázáno!
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Cyklistická sezóna začíná…
V loňském roce došlo celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli usmrceni cyklisté.
Z toho ve dvou případech neměli na hlavě nasazenou ochranou přilbu. K takovému
skutku došlo také v obci na Karvinsku. Osmačtyřicetiletý cyklista zřejmě nepřizpůsobil
rychlost a v levotočivé klesající zatáčce vyjel s jízdním kolem mimo komunikaci, kde projel silničním příkopem a následně upadl na zem. Při tomto utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat, připomeňme si
několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které může mít
v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.
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Jízdní kolo musí být vybaveno:


zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou
svítilnou,



přední odrazkou bílé barvy,



odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,



na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé
straně kola,



dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním
brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybaveno
proti šlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,



volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),



matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací.

Výbava kola za snížené viditelnosti:


světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí
protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,
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zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným
světlem červené barvy,



zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola:


účinné blatníky,



zvonek,



kryt řetězu.

Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochranou přilbu osobám mladším 18 let,
doporučuje se však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x
vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také používáním retro reflexních prvků se zvyšuje jeho viditelnost a bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo při
jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídavost samotného dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový,
aby příčinou vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci.
Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a
vhodným způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena
možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě
by neměl zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly
se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla.
por. Bc. Richard Palát, komisař
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Školní ples – 25. 2. 2017
V sobotu 25. 2. 2017 proběhl 21. školní ples, který pořádalo Sdružení rodičů
a přátel školy.

Ples zahájil ředitel školy Mgr. Tomáš Vindiš. Program obohatil pohybový kroužek naší základní školy a mažoretky z Kopřivnice. Děkujeme SRPŠ za skvělou
organizaci a finanční podporu, kterou věnují naší škole ze svého výdělku a také
sponzorům za věcné dary do tomboly.
Ivana Tymráková
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Western a koně očima dětí
Do letošního 8. ročníku výtvarné soutěže „Western a koně očima dětí“ se do
školního kola zapojili zatím žáci 3. - 9. tříd. Téma letošní soutěže se nese
v duchu námětu „po stopách Divokého západu“.

Soutěží se v pěti věkových kategoriích. Nejlepší školní práce budou odeslány
odborné porotě, která je vyhodnotí.

Na finalisty čeká v sobotu 17. 06. 2017 v KD v Suchdole nad Odrou v rámci
oslav MDD závěrečné vyhodnocení a velmi hodnotné ceny od sponzorů.
Mgr. Petr Kudla
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Brzy budu školákem
V úterý, 7. března 2017 proběhla v mateřské škole ukázková hodina předškolních dětí.

Rodiče dětí se seznámili s tím, jakým způsobem a jakými metodami se jejich
děti připravují k zápisu do 1. třídy základní školy. Následně byli rodiče
seznámeni s průběhem zápisu a školní zralostí děti.

Bc. Martina Hessková
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Vyšší odborná škola, Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště
Kopřivnice, příspěvková organizace
pořádá ve dnech 26. a 27. dubna 2017 od 9,00 do 16,00 hodin
ve sportovní hale školy

PŘEHLÍDKU TECHNICKÝCH PROFESÍ
s názvem
„ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO.“
Přehlídka prezentuje profese oboru strojírenského a stavebního,
které jsou dlouhodobě nedostatkové a jejichž absolventi nemají
problémy s uplatněním na trhu práce. Přehlídka je určena pro žáky
8. tříd základních škol okresu Nový Jičín, jejich výchovné poradce,
rodiče a širokou veřejnost.

Partneři akce:
 Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě
- kontaktní pracoviště v Novém Jičíně
- kontaktní pracoviště v Kopřivnici
 Město Kopřivnice
 Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín,
příspěvková organizace
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrouwww.suchdolsky.skauting.cz
Scházíme se každý pátek do 16:00 do 18:00 v klubovně na Sokoláku (kromě
prázdnin a svátků)
Sportovní střediskový den Fulnek
V sobotu 28.1.2017 jsme se vydali na sportovní den do Fulneku. Náš den jsme zahájili
srazem na vlakovém nádraží v 9 hodin. Po příjezdu do Fulneku nás čekala cesta
k Základní Škole J. A. Komenského. Jakmile došly i ostatní oddíly z našeho střediska,
rozdělili jsme se do skupin a zahájili sportovní den Českou státní hymnou. Proběhlo ještě
seznámení se všemi skauty, kdy jsme řekli, jak se jmenujeme a do jaké družiny a oddílu
patříme.
Celý den byl na téma Pevnost Boyard. Každá skupina musela projít všech 7 stanovišť
a splnit daný úkol, aby dostala klíč
k pokladnici. Na splnění každého
úkolu bylo 5 minut. Byly to úkoly
jako např. opičí dráha, trefit
balonek do lví hlavy, chytit rybu na
provaz nebo uvázat uzly. Nakonec
celá skupina musela za otcem
Furou, který jim dal hádanky, díky
kterým
zjistili
klíčové
slovo
k pokladnici. Poté co všechny
skupiny,
prošly
pokladnicí,
následovalo vyhlášení výsledků.
Skupina z našeho oddílu se
umístili na pěkném 3. místě. Po
vyhlášení výsledků jsme společně
hráli ještě několik her např.
buldoka, mravence a vyvolávku s velkým balonem. Školu jsme opustili o půl čtvrté a
vydali se směr nádraží, kde nás už čekal vlak. Domů se vracíme plni skvělých zážitků.
Výprava: 2 životy
Sobotní ráno 4. března 2017 nám připravilo slunečné počasí, které panovalo celý den, i
když chvílemi hodně foukalo. Sešli jsme se v 9 hodin ráno na vlakovém nádraží. Naše
trasa vedla vlakem do Oder a poté zpátky, přes oderské kopce domů. Již ve vlaku čekal
na skauty první úkol – šifra, ve které stálo: „Skauting vylučuje totalitu, totalita vylučuje
skauting.“ Šifra byla připomínkou dob minulých, kdy byl skauting za totalitních režimů
zakázán. Vlak nás dovezl do roku 1936, konkrétně 13. prosince. Na toto datum připadá
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schůze ustanovující první skautský oddíl – tehdy 46. kmen junáku volnosti. Celou cestu
zpět historií do současnosti nás doprovázeli v příbězích dva skauti, za totality krycími
přezdívkami Tříska a Kočák. Naše cesta vedla po modré a po zelené turistické značce,
kdy jsme se každým krokem přibližovali k domovu a proplouvali životními příběhy obou
skautů. S každou zastávkou se příběh Třísky a Kočáka poodhaloval. Před Pohořem,
jsme sešli ke Zlatému dolu a po horní cestě směrem ke Slibové skalce a Mohyle, kde
Tříska i Kočák mají svůj pomník – Mohylu postavenou roku 1996 na 60. výročí skautingu
v Suchdole nad Odrou. U Mohyly se skauti dozvěděli jejich jména, jejich skautské přezdívky (Anténa a Admirál) i jejich smutný osud. Anténa (Bohumil Strnadl) i Admirál (Rudolf Olšovský) byli roku 1943 popraveni v Breslau (dnešní Vratislav).
Celá cesta se nesla také v duchu pozorování a zkoumání téměř neprobuzené přírody ze
zimního spánku. Na skauty čekal u Slibové skalky nelehký úkol, rozdělat oheň. Vítr foukal a najít suché dříví nebylo úplně snadné. Ale nakonec oheň krásně plápolal. Po uhašení ohně jsme vyrazili směr kletenská přehrada, kolem staré klubovny. Pak nás čekal
jen sestup přes potůčky a peklem domů.
O skautském oddíle
Náš skautský oddíl nabízí dětem smysluplné využití volného času, formou her a výprav
do přírody. V nabídce máme nesčetně dobrodružství a možnost najít si opravdové kamarády. Patříme do největší výchovné organizace v ČR: Junák – český skaut, z. s. Schůzky
míváme každý pátek kromě
prázdnin a svátků od 16:00
do 18:00 v klubovně na rekreačním areálu „Sokolák“
na ulici Za nádražím. Momentálně je nás v oddíle
31, včetně vedoucích. Máme jednu smečku vlčat, do
které chodí mladší kluci do
11 let a jeden roj světlušek,
která je pro dívky do 11 let.
Pro starší máme skautskou
družinu, která se letos připravuje na Svojsíkův závod
ve skautských znalostech
(mimo jiné si skauti vyzkouší týmovou spolupráci či první pomoc). Výpravy míváme jednodenní či vícedenní s přespáním ve stanu, nebo na chatě. Na léto již připravujeme 14-ti
denní tábor.
Momentálně nabíráme nové členy pouze do roje světlušek (holky od první třídy ZŠ). Od
září budeme nabírat i mladší kluky do vlčácké smečky.
Jan Schovánek
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Před 100 lety zemřel slavný dobrodruh a showman
Buffalo Bill. Ukázal se i na Moravě a ve Slezsku

Ve svém bohatém životě byl poštovním jezdcem Pony Expressu, vojenským zvědem či kurýrem během války Severu proti Jihu. Také ale i lovcem
a svou přezdívku, pod kterou se proslavil, získal kvůli rekordnímu počtu
postřílených bizonů. Buffalo Billa, od jehož úmrtí uplyne 10. ledna 100 let,
ale více než ostruhy na bojištích či dobrodružné kousky proslavila jeho
Wild West Show, která vytvořila základ představy světa o Divokém západu. Se svou družinou kromě jiného absolvoval čtyři turné po Evropě a v
roce 1906 se ukázal i na Moravě a ve Slezsku.
Vlastním jménem William Frederick
Cody se narodil 26. února 1846 v
Iowě. Jeho otec Isaac byl velkým kritikem otroctví, za což byl pronásledo-

ván, a když bylo Codymu 11 let, zemřel na následky zranění, které utrpěl
kvůli svému tehdy nepopulárnímu názoru. Cody tak začal pracovat a v 15
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letech se rozhodl pro dráhu zlatokopa.
Potkal ale agenta slavného Pony Expressu a dal se k jezdcům této železniční společnosti. Válka Severu proti
Jihu jej pak přivedla do armády Unie.
Pro armádu pracoval jako zvěd nebo
lovec a zúčastnil se i indiánských válek. Poté začal zaměstnání střídat,
pracoval jako honák dobytka, lovec
kožešin, řidič dostavníku či hotelový
manažer.
V roce 1866, kdy se oženil (s manželkou Louisou měli čtyři děti), se nechal
najmout jako lovec a zásobovatel masa pro kansaskou železnici a díky této
práci získal svou přezdívku Buffalo
Bill. Podle většiny zdrojů postřílel během roku a půl 4280 bizonů a stal se
tak symbolem vybíjení těchto zvířat v
Americe. Nikdy však podle historiků
nezabíjel pro zábavu a neúčastnil se
tak tehdy populárního střílení bizonů z
vlaku. Jeho osudy se staly námětem
slavných "buffalobillek", pokleslých
knížek, které psal kontroverzní spisovatel Ned Buntline (vlastním jménem
Edward Judson).
Štěstí a stálejší zaměstnání našel
Buffalo Bill až v showbyznysu. Již v
roce 1872 stanul poprvé na jevišti,
kde ztvárnil sám sebe v roli prérijního
skauta ve hře Zvědové prérie. Úspěch
mu vnukl myšlenku, jak z Divokého
západu udělat pravou americkou
show. V roce 1883 pak uvedl své životní dílo. Wild West Show v podstatě
vytvořila Americe základ představy o
Divokém západu. Skuteční kovbojové
v čele s Bufallo Billem s legendární
bradkou a stetsonem na hlavě předváděli v aréně veškeré své dovednosti, herci rekonstruovali bojové scény.

Největší význam ale měla show pro
indiány. Cody jim nabídl cestu z rezervací, a v době, kdy je "noví Američané" měli za "podlidi", dokázal částečně zpopularizovat jejich kulturu.
Přitom v minulosti mnoho indiánů zabil. Slavný náčelník Sedící býk, který v
jeho show vystupoval, se pak stal
symbolem sebevědomého a nepokořeného indiána. Byl jedním z vůdců,
kteří v roce 1876 dotáhli do vítězného
konce legendární bitvu u Little
Bighornu. A Cody taktéž hlásal na
svou dobu neuvěřitelnou myšlenku,
že Američané a generál George Custer si porážku u Little Big Hornu zasloužili.
Už v roce 1887 jej i s jeho ansámblem
pozvala britská královna Viktorie do
Evropy, po starém kontinentu pak putovala Wild West Show několikrát.
Cody s ní dokonce zajel v roce 1906 i
do Brna, Moravské Ostravy, Přerova,
Těšína, Opavy a Jihlavy. Dobové plakáty lákaly nadšené diváky na show,
na které se podílelo 500 koní a 800
lidí včetně stovky indiánů. V Brně se
představení konalo v obrovském stanu s umělým osvětlením a 12.000 sedadly, v Moravské Ostravě se na podívanou přišlo podívat asi 10.000 lidí.
William Frederick Cody alias Buffalo
Bill byl podle některých historiků jednou z nejzářivějších a prvních globálních celebrit přelomu 19. a 20. století.
Američané mu v podstatě mohou děkovat za to, že jim vytvořil představu i
národní mýtus o Divokém západě. Bufallo Bill zemřel 10. ledna 1917 v 70
letech v Denveru.
MIROSLAV ČVANČARA

26

27

HÁZENÁ
ROZLOSOVÁNÍ - ročník 2016/2017
JARO 2017

MUŽI

DATUM
2.4.
Neděle
9.4.
Neděle
22.4.
Sobota
29.4.
Sobota

VOLNO

7.5.
Neděle
13.5.
Sobota
21.5.
Neděle
27.5.
Sobota
4.6.
Neděle

D
N.JIČÍN
V
PASKOV
D
TRNÁVKA
V
KLIMKOVICE
D
ORLOVÁ

D
KRMELÍN
V
TŘINEC
V
HLUČÍN

14,30
18,00
11,00

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

Utkání Paskov – Suchdol 13. 5. 2017 se hraje
na venkovním hřišti na ul. Kirilovova, Paskov
28
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BARTON LIGA 2016/2017
Bowlingová liga se pomaličku schyluje ke konci základní části. Boje o první
čtyřku vrcholí a je stále pět adeptů na čtyři první místa. Střed tabulky se hodně
vyrovnal a bude záležet na každém bodu a na skóre. To samé je i na chvostu
tabulky a boj o poslední postupové místo PLAY OFF.
družstvo

výhra / remíza / prohra

Průměr týmu

skóre

body

1.

BIZONI

21 1

0

893,0

155 : 21

43

2.

ČD BABČA

18

2

2

876,6

144 : 32

38

3.

PHANROM STRIKERS

15

2

5

819,3

116 : 60

32

4.

HÁZENKÁŘI

15

2

5

846,5

114 : 62

32

5.

METLAŘI ODRY

13

4

5

836,3

114 : 62

30

6.

ALL - IN

12

1

9

810,9

96 : 80
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7.

SENIOŘI

7

4

11

769,2

78 : 98

18

8.

ČTYŘI LIŠKY

7

2

13

747,1

68 : 108

16

9.

VARIOTI

6

3

13

722,6

73 : 103

15

10.

JUNIORKA

6

3

13

741,0

61 : 115

15

11.

RUMSAJSI

5

3

14

730,9

68 : 108

13

12.

FOFO

4

3

15

695,3

47 : 129

11

13.

HASIČI HUKOVICE

5

0

17

667,0

50 : 126

10

14.

NORÁCI

4

2

16

708,5

48 : 128

10

Zápasy a výsledky jsou k nahlédnutí na Bowlingu. PLAY OFF se bude hrát 12.
– 13. 4. 2017, 19. – 20. 4. 2017 a finále bude v sobotu 29. 4. 2017 od 14°° hodin.
Přijďte se podívat a povzbudit své známé a kamarády. Ve zdravém těle zdravý
duch, tak sportujeme bowling.
AŤ KOULE LÍTAJÍ A KUŽELKY PADAJÍ!!!
Zbyněk Svoboda, spolupořadatel turnaje
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VELIKONOČNÍ TURNAJ DVOJIC V BOWLINGU
V pátek 14. 4. 2017 se uskuteční pod-večerní velikonoční turnaj libovolných
dvojic (muž + muž, žena + žena, muž + žena). Ženy budou mít handicap,
7 bodů se bude přičítat k jejich součtu po každém kole.
Turnaj začíná v 17°° hodin, sraz v 1630 a startovné činí 150,- Kč za osobu (pití +
jídlo). Budou se hrát celkem 3 kola (opět bude nějaká zvláštnost na rozptýlení
hráčů ☺). Každý hráč hází za sebe a body v týmu se budou
sčítat.
Přihlašovat se můžete u obsluhy Bowlingu (zapíšete se do knihy), nebo na tel.
čísle: 605 935 188 – Svoboda Zbyněk (zodpovědná osoba). O pořadí rozhodne
součet výsledků.
Zbyněk Svoboda

Poděkování sponzorům ZKO Suchdol nad Odrou
rádi bychom touto formou poděkovali sponzorům naší organizace, kteří přispívají pro bezproblémový chod kynologického oddílu v Suchdole nad Odrou.

Jsou to tito sponzoři:
Městys Suchdol nad Odrou, Jozef Richtárik – autodoprava, Zdeněk Tymrák –
autodoprava, manželé Balogovi – prodej zahrádkářských a chovatelských potřeb, Petr Stanka – Nový Jičín, STAVO – Karel Černoch s.r.o..
Děkujeme také Jiřímu Bělunkovi a jeho spolupracovníkům za prořezání starých
stromů.
Jiří Jurnykl – správce ZKO Suchdol nad Odrou

Co s rychtářstvím?
Na křižovatce cest Mankovice –
Hladké Životice, naproti kostela a Lípě
Komenského je nevzhledný objekt, kdysi

nejvýstavnější, nejvýznamnější budova v
obci (na parcele 6500m2), který už rok je
nabízen k prodeji. Zdálo by se, že jde o
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jasnou věc: Zbourat, zastavět rodinnými
domky! Tak jednoznačné to však, ale není. Jde o nejpamátnější místo našeho
městyse a torzo nejstaršího nesakrálního
objektu. Jde o původní centrum obce, které se před 40 lety přestěhovalo blíž
k nádraží. Tudy šly dějiny, konaly se zde
výroční trhy, dělaly se významná rozhodnutí, nastupovaly vojenské jednotky
k přehlídkám, o tomto místě jsou sepsány
mnohostránkové knihy, které vychází tiskem i zůstávají v archivech v těžko čitelných rukopisech. Tady lze najít i počátky
Suchdolu, tady se narodili významní lidé,
působící v cizině i v místě a o něž se zajímají badatelé v Anglii, Irsku, v Německu.
Zdejší rychtářství držel velký a významný rod Teltschiků 340 let, počátky si
klade k r. 1301, byl odsunut v r. 1946 převážně do Německa a silná větev žije také
v Texasu. Konají každých 5 let sjezdy, poslední byl v r. 2016 v Norimberku za účasti
200 členů.
Rozhodování o osudu rychtářství není
vůbec jednoduché, protože rozhodujeme i
za příští generace a náš současný názor
je velice relativní. Můžeme si to uvést na
příkladech: V Odrách v padesátých letech
zbourali zámek, protože vyhořel. Dnes se
velice často konají výstavy o zámku, a naříká se nad neuváženým rozhodnutím zastupitelstva města. V padesátých letech to
bylo rozhodnutí opravdu nejlepší, jaké
mohlo zastupitelstvo udělat. Nebyly peníze, materiál a staré věci byly bezcenné.
Jiný příklad: V sedmdesátých letech se
uvažovalo o zbourání zdejšího evangelického kostela, protože na opravu nebyly
peníze. Dnes je na seznamu chráněných
památek, konají se v něm každoročně
koncerty, různé akce, a že měl někdo takový názor, se uvádí jako vrchol hlouposti.
Jiný příklad: v r. 1977 se z kdysi velice výstavného evangelického hřbitova prodaly
náhrobky často až umělecká díla
v podstatě jen za odvoz. Nebyly ponechány ani náhrobky významných osobností,
čestných občanů, podnikatelů, senátorů,

starostů. V té době to bylo dobré, rychlé
řešení jak naložit s nezaplacenými hrobovými místy. Dnes bychom byli rádi, kdyby
zůstaly zachovány tak, jako je tomu
v okolních obcích.
V Suchdole n.O. je 5 institucí, které pečují intenzivně o dějiny a tradice našeho
městyse: Dvě muzea, dva muzejní spolky:
Klub přátel Suchdolu a Moravian Historickovlastivědná společnost a významný Western Club. Pečují o duchovní dědictví
městyse. Někdy však mi připadá naše
práce jako primitivní snahy v Hošticích
v trilogii Slunce seno a pár facek. Podařilo
se nám, že Muzeum Moravských bratří
navštěvuje mnoho cizinců. Student, který
přijede z Koreje, však zanechá v Suchdole
pouhých 25 Kč. I kdybychom zvedli vstupné o 100% je to nic pro městys. Suchdol
potřebuje, aby návštěvník našeho městyse se zde naobědval, navečeřel se a přenocoval. Mezitím bude mít čas na návštěvu obou muzeí, westernového zařízení a
jiných služeb. Takto funguje turistický manegement. Tohoto stavu musíme jednou
dosáhnout, a sice tím, že Suchdol bude
přitažlivým místem, které má co nabídnout. Muzea nemají být pro muzejníky,
nýbrž pro obyvatele.
Jednou z příležitostí je znovu oživit bývalé centrum městyse, nebo jej alespoň
zachovat pro příští generace, které na tom
budou mít zájem. Dnes jde o nevelký objekt, bez problémů se statikou, náklady na
jeho opravu by nešly do nedostupných
částek.
Moravian Historicko-vlativědná
společnost projevila zájem o osud stavby
a pozemku, ihned po zjištění, že agentura
Kostka jej nabízí k prodeji. Usiluje o jeho
záchranu, jedna z cest se nám zdála být
vhodná, spojit se s původními majiteli
Teltschiky, pro něž je suchdolské rychtářství jedním ze symbolů rodu. Rozběhla se
čilá korespondence. Pan architekt Robert
Teltschik na sjezdu v Norimberku vystavil
propagační tabuli o tomto záměru a získal
několik dalších příznivců. Jsou ochotni se
podílet na zakoupení pozemku, vypraco-
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val i architektonickou studii ve dvou verbude
muset
zapojit
instituce
zích jak by dnes stavba mohla vypadat.
s pravidelnými finančními příjmy. Největší
Například pro setkávání, rodinné sešlosti,
zájem by měl mít městys Suchdol, nebo
přednášky v komorním prostředí apod. Od
jiná instituce? Jsme ochotni aktivně vynašich členů padají různé návrhy na využipomoci zachránit památku, jichž v našem
tí celého rozsáhlého pozemku i stavby.
městysi mnoho není. Jednou může být
Moravian však nemá a patrně nebude
opět ozdobou, rozrůstajícího se městečka,
mít nikdy na provoz ve vzdálené budouccilem turistů, místem pro relaxaci a posínosti. Jde o veliké sousto. Do záchrany se
lení patriotismu.
Za Moravian Daniel Říčan daniel.rican@seznam.cz
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Poznámky k příspěvku „Co s rychtářstvím“
V předchozím příspěvku je zmíněn městys jako instituce, která by měla
mít největší zájem o záchranu rychtářství,
považuji proto za potřebné přidat komentář, protože musí zaznít i další důležitá
fakta, zejména k financování ze strany
městyse.
Městys již dnes financuje provoz
a údržbu dvou muzeí, což u obce do 3000
obyvatel je naprosto výjimečná situace,
zvlášť s ohledem na velikost muzeí jak co
do rozsahu expozic, tak co do velikosti
budov samotných. Dále se městys trvale
podílí nemalými částkami na financování
či údržbě dalších míst spojených s historií,
např. obou kostelů, kletenské kaple, parku
Mor. bratří vč. pamětní zdi, hřbitovů atd.
Je jisté, že každá obec má pečovat o historické povědomí a místní dějiny, ale
s vědomím, že tato aktivita je vesměs nevýdělečnou službou občanům a propagací
městyse. Proto je nutné si stanovit, co ještě financovat a co už nikoli. Osobně jsem
přesvědčen, že již nyní městys financuje
historické povědomí v porovnání s jinými
obcemi nadstandardně.
Protože z rychtářství zůstalo
dnes již jen pouhé torzo bez střechy, zakryté velmi provizorní konstrukcí, myslím
si, že na koupi pozemku a záchranu torza
do podoby ve studii bude potřeba částka
přinejlepším v řádu milionů, ne-li více. Pokud se podaří někomu získat od dárců potřebnou sumu peněz a dotáhnout záměr
do konce, klobouk dolů. Myslím si, že čas
na záchranu vypršel v okamžiku, kdy došlo ke zbourání větší části objektu.
Kdyby se záchrana podle studie
hned podařila, vyvstane otázka provozu a
údržby. Přitom právě dnes, v době nejrůznějších dotací, se často ukazuje následný
provoz a údržba daleko větším finančním
problémem než samotné pořízení čehoko-

li. S provozem souvisí také otázka využití
objektu, neboť pro setkávání, rodinné sešlosti, přednášky v komorním prostředí
apod. existuje již nyní v Suchdole dostatek
vhodných prostor, jak veřejných, tak soukromých, nehledě na to, že zrovna uvedené aktivity patří k těm méně výdělečným
nebo prodělečným.
K turistickému managementu –
přiznejme si, že Suchdol nikdy nebude
místem, kde se běžně trávívá dovolená.
Vždy bude jen místem, kde si turisté přijedou prohlédnout několik pamětihodností
z oboru, který je zajímá, a budou pokračovat dál po regionu. Část zde přenocuje,
někteří pojedí v restauraci, ale pro většinu
bude Suchdol jen jednou z mnoha zastávek na cestě po regionálních atraktivitách.
Další jedna, dvě nebo i pět památek typu
zachráněného rychtářství na tom příliš nezmění.
Za těchto okolností mně osobně
připadá smysluplnější smířit se s vývojem
a na místě vybudovat jen malý památník –
např. pamětní tabuli s fotografií nebo
plánkem rychtářství s několika historickými
údaji, k tomu lavičku nebo zastřešené posezení a třeba velký kámen ze základů.
Zároveň vytvořit v muzeu podrobnější expozici k rychtářství.
Tento komentář není striktním
nesouhlasem se záměrem samotným,
sám budu nejraději, pokud záměr někdo
zrealizuje a bude provozovat, leč nejsem
přesvědčen, že by se tak mělo dít z rozpočtu městyse. Mým názorem ale není
dotčeno právo jednotlivých zastupitelů mít
názor jiný a může se stát, že když by se o
převzetí osudu rychtářství na bedra městyse hlasovalo, zvítězí zrovna názor opačný - a já se výsledky demokratického hlasování budu řídit.
Richard Ehler, starosta
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OZNÁMENÍ PRO ZÁKAZNÍKY PEDIKÚRY
Od 6. 4. 2017 pedikúra opět vždy ve čtvrtek v DPS
po telefonické domluvě u p. Krečmerové.
Tel. číslo: 732 634 559.

_______________________________________________________________

FYZIOTERAPIE
MASÁŽE a BAŇKOVÁNÍ
Suchdol n. O., Komenského 65
(asi 150 m od žel. podjezdu)

Provozní doba:
Úterý - od 14 – 17.30h
Filip Rek – tel. č.: 601 325 568
Čtvrtek (sudý týden) – od 14 – 17.30h
Milan Rek – tel. č.: 724 003 280
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Firma Pohořelský
voda, plyn, plynoservis
Suchdol nad Odrou, Kletné 41
provádí:
- revize kotlů na tuhá paliva
zn. Viadrus, Immergas a vlastní výroby
- revize plynových kotlů, ohřívačů
a topidel
zn. Therma – Dakon – Viadrus –
Buderus - Junkers – Immergas Destila – Beretta - Brotje – Ariston
Karma Beta – Quantum.
- výměna kotlů v rámci kotlíkové dotace

Telefon: 724 147 282, 778 725 920
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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

Výpůjční doba knihovny

10:00 – 12:00

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. 3/2017 vydáno 25. března 2017 nákladem 1050 výtisků
Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15. 04. 2017

40

