Pracovníci městyse při čištění okapů za použití hydraulické plošiny

Kalendárium městyse
17.07. Celodenní plánované přerušení dodávky elektřiny v Suchdole
za nádražím a na rybníkách.
18.07. Kontrolní den č. 4 na stavbě rekonstrukce vodovodu Za Nádražím.
19.07. Kontrolní den č. 17 na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
20.07. Projednání nabídky dodavatele systému plovoucích poklopů uličních vpustí a šachet. Letos bylo provedeno zkušebně na pěti
místech v městysi, další spolupráce bude záviset na výsledcích
po několikaměsíčním provozu.
25.07. S dodavatelem proběhla konzultace opravy podlahy v klubovně
DKT, kde vlivem vlhkosti v konstrukčních vrstvách podlahy došlo
k rozdrolení povrchové vrstvy pod PVC.
26.07. Kontrolní den č. 18 na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
26.07. Pracovní schůzka organizátorů Dne městyse.
01.08. Poslední rozloučení s panem Jiřím Jurnyklem, správcem areálu
Sokolák.
02.08. Kontrolní den č. 19 na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
09.08. Kontrolní den č. 20 na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
15.08. Představení se a pracovní jednání starosty s MUDr. Žanetou Šimíčkovou, novou praktickou lékařkou v Suchdole nad Odrou.
15.08. Kontrolní den č. 5 na stavbě rekonstrukce vodovodu Za Nádražím. Konstatováno fyzické dokončení prací na samotných rozvodech vody, zbývají dokončit jemné terénní úpravy a zpevněné
plochy, příprava dokladů potřebných ke kolaudaci stavby.
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Upozornění
Pracovníci Městyse Suchdolu nad Odrou ořezali v minulých dnech nad
chodníky převislé větve stromů, rostoucích na vedlejších pozemcích.
Některé z větví byly tak nízko, že pod nimi nebylo možné projít.
Žádáme vlastníky těchto dřevin, aby do budoucna dbali na údržbu a
pravidelně ořezávali větve přesahující nad chodníky tak, aby byla umožněna bezproblémová chůze i s případným vyšším batohem nebo deštníkem.

Kanalizace a ČOV - důležité upozornění!
Upozorňujeme všechny občany, napojené na splaškovou kanalizaci
(I. i II. etapa), že byly zahájeny kontroly, zda do splaškové kanalizace
nejsou odváděny rovněž vody dešťové. Odvádění dešťových vod
splaškovou kanalizací je zcela nepřípustné, způsobuje poruchy
technologie a je důvodem k sankcím ze strany městyse jako
provozovatele splaškové kanalizace. Toto upozornění slouží
pro případné hříšníky, kteří se mylně domnívají, že se na to nepřijde,
aby okamžitě učinili nápravu a vyhnuli se tak sankcím po odhalení
při kontrole.
Dále žádáme všechny uživatele napojených nemovitostí, aby si
zkontrolovali, zda naopak nezůstal některý jejich zdroj odpadní vody
(např. WC, umývadlo, výlevka, pračka apod.) napojen na starou
kanalizaci, která nyní slouží výhradně k odvádění dešťových vod. Pokud
se prokáže takovýto případ, i zde hrozí znečišťovateli vysoká sankce.
I tady je proto v zájmu případných hříšníků zjednat okamžitou nápravu.
Opakovaně žádáme, aby do kanalizace nebyly splachovány vlhčené
ubrousky! Tento materiál se nerozpadne, namotá se na hřídel čerpadla
a je natolik pevný, že způsobí vyřazení čerpadla z provozu a provozní
problémy na čerpacích stanicích.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje
občanům, kteří v měsíci srpnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje
pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Šubrtová Magda

Dorušincová Dana

Kocmich Eduard

Marčišovský Štefan

Zajíčková Marie

Polášková Danuše

Škrobalová Alena

Žitníková Eva

Dobiášová Božena

Komarová Jiřina

Holeňa Svatopluk

Hansová Eva

Babinčák Ján

Přecechtěl Josef

Janík Josef

Klichová Marcela

Grossová Helga

Studená Marta

Grentková Irena

Dorazilová Věra

Gorčík Jaroslav

Škrabák Pavel

Skalik Walter

Najmonová Vladimíra

Karolová Helena

Kdo v srdci žije, ten neumírá.
Dne 23. srpna 2017 vzpomeneme 4. smutné výročí
náhlého úmrtí našeho drahého tatínka, syna, bratra
pana Vladimíra Kováře.
Dne 29. srpna by se dožil 51 let.
S láskou a úctou vzpomínají syn Slávek, rodiče,
sestry Renáta a Lidka s rodinami, Pavla s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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Děkujeme všem, kteří se 1. srpna 2017 naposledy rozloučili
s naším milovaným
manželem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem
panem
Jiřím Jurnyklem
Zvláštní poděkování patří členům kynologického klubu.
Zarmoucená rodina

Vzpomínka na pana Jiřího Jurnykla
V úterý 1. srpna jsme se naposledy rozloučili s panem Jiřím Jurnyklem, který do
posledních chvil před svým náhlým úmrtím pracoval jako obětavý správce areálu Sokolák. Díky jeho obrovské pečlivosti a důslednosti máme areál, jaký nám
závidí návštěvníci ze širokého okolí. Pan Jurnykl coby dlouholetý kynolog vždy
pro areál dělal daleko více, než by bylo bývalo jeho povinností, protože jej považoval tak trochu za své dítě. Tam, kde jiní viděli hotovo, on vždy viděl spoustu
a spoustu další práce, a nejen viděl, on se do ní pouštěl a pracoval, dokud nebylo vše podle jeho náročných představ. Nikdy nelitoval času námahy a bez ohledu na počasí jsme ho mohli takřka denně vídat, jak na své červené čtyřkolce
jede na Sokolák, aby tady zase a opět zanechal kus díla ve prospěch uživatelů
– kynologů, skautů a koneckonců i celé veřejnosti, zkrátka ve prospěch městyse. Přitom všem dokázal být ke všem uživatelům a návštěvníkům areálu vždy
milý, vstřícný, přátelský a kdo potřeboval s něčím pomoci, u pana správce vždy
našel pomocnou ruku. Vším, co při své práci na údržbě a rozvoji areálu Sokolák
dokázal, nasadil pomyslnou laťku hodně vysoko a jeho následovníci se budou
muset velice ohánět, aby ji alespoň udrželi.
My všichni, kdo jsme ho znali a měli tu čest i radost s ním spolupracovat, jsme
byli zprávou o jeho předčasném a nečekaném skonu zaskočeni. Je nám nesmírně líto ztráty dobrého správce, sympatického spolupracovníka a pro mnohé
milého kamaráda.
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Říká se, že každý je nahraditelný. Jenže někdo je nahraditelný snadno, jiný hůře a jsou lidé, které nahradit je přetěžký úkol. Pan Jiří Jurnykl patřil mezi ty naposledy jmenované.
Budiž čest jeho památce!
Richard Ehler, starosta

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 25. 11.
2017 v DKT Městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám upřesníme
v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 03. 11. 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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Klub seniorů informuje o zájezdech:
a/ dne 5.9.2017 – úterý - jedeme na Macochu. Vstupné, včetně jízdy lodičkou
je 160,- Kč. Úhrada uvedené částky do konce srpna 2017. Odjezd v 6.30 hod.
zastávka „Kostel“ a následně v 06.40 hodin od DKT Suchdol nad Odrou. Čas
příjezdu cca 16.00 hodin
b/ do Polska – Wisly - 17.10.2017 – úterý. Odjezd v 7.00 hod. zastávka „Kostel“
a následně v 07.15 hodin od DKT Suchdol nad Odrou. Směr malá burza v
Polském Těšíně a poté Wisla - Golubowski aquapark. Vstup do bazénu 2 hodiny 35 zl. nebo 230,- Kč, oběd 54 zl. nebo 350,- Kč cesta 70,- Kč. Nahlásit se
do konce září 2017, včetně úhrady částky v Kč nebo Zl.. Čas příjezdu cca 16.00
hodin.
Případné informace: Ing. Naděžda Pleváková, tel: 777 888 308

Prodám stavební pozemek v Suchdole nad Odrou
o výměře 863 m2.
Inženýrské sítě na hranici pozemku.
Cena dohodou. Telefon 735 499 289
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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)
Letní tábor – Dobrodružná plavba
Letošní posádka nastoupila na loď v neděli 2. července v počtu 15 plavčíků, 5
důstojníků a kapitána. Než jsme stačili vyplout na moře, přišla zpráva o ukradených hvězdách letního trojúhelníků, který námořníci používají k navigaci. Jelikož
naše posádka byla posádkou skautskou, vyrazili jsme vstříc dobrodružství a
hledali ukradené hvězdy.
Nebyl to vůbec lehký úkol.
Museli se obeplout celou
Zemi. Během plavby jsme
navštívili snad všechny
kontinenty,
střetli
se
s piráty, došli na konec světa, našli kotviště Bludného
Holanďanu i se ubránili Sirénám. Díky této plavbě
jsme se naučili různým dovednostem, ať už vyřezávání ze dřeva, rozdělání
ohně, pádlování na lodi, či
poznávání přírody, užili
jsme si spolu spoustu zábavy a krásných 14 nocí, které povětšinu večerů rozzářil měsíc. A když měsíc zašel za kopce, mohli jsme v malebném údolí řeky Odry
pozorovat krásu hvězdné oblohy. Nechyběl ani táborový oheň, který zářil nejen
na začátku a na konci tábora, ale i u slibových ohňů. A ukradené hvězdy?
Všechny jsme je nalezli a vybojovali zpět, a v posledním večeru je hvězdným
korábem, který postavila sama posádka, vynesli zpátky na nebe, takže opět
můžou hvězdy Veda, Deneb a Altair zdobit souhvězdí Lyry, Labutě a Orla.
Děkujeme rodičům a kamarádům za pomoc při stavbě a přípravě tábora, panu
Kozákovi za odvoz věcí na tábor a firmě Agrosumak za finanční dar.
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Začínáme 8. září!
Již v pátek 8. září od 16:00 do 18:00 máme první schůzku v novém skautském
roce. Na tuto zahajovací schůzku mohou dorazit také děti, které by měli zájem o
vstup do oddílu. Nabíráme holky od první třídy ZŠ a kluky od druhé třídy ZŠ
(věk 7 let). Schůzky míváme pravidelně každý pátek od čtyř do šesti, mimo
prázdniny a svátky, ve skautské klubovně na Sokoláku, na ulici Za nádražím.
V klubovně se schází smečka vlčat – mladší kluci, roj světlušek – mladší holky
a družina skautů – holky a kluci starší 12 let. Další informace na webových
stránkách oddílu.
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HÁZENÁ
ROZLOSOVÁNÍ - ročník 2017/2018
PODZIM 2017

DATUM

MUŽI

10.9.
Neděle
17.9.
Neděle
24.9.
Neděle
1.10.
Neděle
8.10.
Neděle
15.10.
Neděle
22.10.
Neděle
29.10.
Neděle
5.11.
Neděle
12.11.
Neděle

V
KLIMKOVICE
VOLNO

10,30

V
TRNÁVKA
V
POLANKA B
D
N.JIČÍN
D
KLIMKOVICE
VOLNO

10,30

D
TRNÁVKA
D
POLANKA B
V
N.JIČÍN

14,30

17,00
14,30
14,30

14,30
16,00

Vzhledem k propojení soutěže s oddíly z Olomouckého (3) a Zlínského (2) kraje
a celkovému počtu 15 oddílů, jsou družstva rozdělena do 3 skupin dle
geografické polohy. V těchto skupinách se odehraje podzimní část soutěže, a to
dvoukolově každý s každým. Pro jarní část sezony budou vytvořeny opět 3
skupiny po 5, avšak podle umístění v jednotlivých skupinách po podzimu. Dojde
tedy k vytvoření skupin podle výkonnosti a výsledků z podzimní části.
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Co se suchdolským rychtářstvím?
Zachraňovat torzo starého nevzhledného objektu, nebo zbourat? Než se budeme
moci svobodně rozhodnout, bylo by dobré o něm něco vědět. Zdá se, že jeho osud se
posouvá lepším směrem. Našli se v zahraničí dva zájemci – filantropové, kteří chtějí odkoupit pozemky, aby místo bylo zachráněno dalším generacím jako park a zařízení sloužící občanům. Toto řešení má nevýhodu, že na objekty v soukromých rukou nelze získat
prostředky z grantů. Přesto je to úspěch. Toto místo, kudy kráčely dějiny městyse má
ještě stále šanci, že z ruiny vznikne něco, co bude nadále sloužit celému Suchdolu.

5. část: Budova rychtářství
(seriálové vyprávění o ohrožené památce)

Význam rychtářství byl při prvním přidělování čísel popisných vyjádřen tím, že obdrželo Nr.2 (Nr.1 fara), až při přečíslování r. 1881 dostalo nové číslo 159. To už ztratilo význam správního centra obce, protože po revolučních letech 1848 obdržely obce samosprávu s volenými starosty. Úřadovnou se stala malá místnost ve dvorku, když projdeme
průchodem mezi starým kinem a domem čp. 178 (naproti obchodu Na sýpce). Zato rychtářství si vzhled rezidence uchovalo.
Reprezentativní vchod byl od Rychtářské lípy (Lípy Komenského), litinovou ozdobnou
bránou a litinovým oplocením do prostoru pod čtyřmi lípami, které dosud stojí, a po předsazeném schodišti se vstoupilo do prostorné haly-síně se schodišti do suterénu i poschodí, všech místností, ale především sálu s parketovou podlahou a vysokými kachlovými kamny bohatě zdobenými. Pamatujeme tuto místnost jako taneční sál, kde se konaly zábavy, svatební hostiny, protože od padesátých let sloužil objekt JZD jako kulturní
zařízení s prostornou kuchyní - vývařovnou a veškerým vybavením, které později v Suchdole n.O. nahradil dnešní Klub kultury u stadionu.

14

Přes to však nejpoužívanějším vchodem byl vstup pro účely hospodářské činnosti ze
dvora z průčelí severozápadního, do suterénu. Byl zde klenutý průjezd dvoukřídlými vraty do síně, odkud byl přístup do přilehlých místností pro čeleď a do všech tří sklepních
prostorů. Nejzajímavější byly sklepy přístupné kamennými schody a klenutými točitými
chodbami, po kterých se dala svážet úroda na trakařích. Vlastní prostor sklepů byl zastropen valenou kamennou klenbou. K odvětrání obou sklepů byla zabudována klenutá
okénka v masivních obvodových zdech. Do prvního sklepa byla rovněž zaústěna klenutá
chodba, která byla však z větší části zasypána. Dle ústních podání měla tato tzv. tajná
chodba vést až do kostela za cestou. Třetí největší sklep je pod někdejším sálem, ten se
nám zachoval. Valeným obloukem se dalo vstoupit na dvouramenné dřevěné schodiště,
kterým bylo přístupné další podlaží do už zmíněných reprezentačních prostor. Z mezaninové podesty se dalo vstoupit do místnosti se suchými záchodky. Jeden z nich byl původní, dřevěný, ale splachovací (z konce 19. stol.). Ve své době ukazoval na vyspělost
hygieny uživatelů. Tato místnost v minulosti měla kdysi jiné poslání, sloužila jako úkryt v
dobách nebezpečí. Dalo se do ní sestoupit tajným úzkých schodištěm z horního poschodí. Po odsunutí širokého okenního parapetu (130 cm širokého) se objevilo cihlové schodiště vedoucí do dolní místnosti, která byla patrně bez dveří. Rychtář a jeho rodina se
tak mohli ukrýt v době třicetileté války před protahujícími vojsky, která po něm vyžadovaly opatřit ve vesnici výpalné a proviant. V jednom případě byly rychtáři vypáleny oči rozžhavenou podkovou. Z podesty byly zde přístupny dvě místnosti, sloužící v minulosti patrně jako byt. Půda byla přístupná kamenným schodištěm do prostoru rozlehlé půdní
komory – sýpky, která je nad celým zadním křídlem objektu – výminkem. Vlastní půdní
prostory nad hlavní budovou byly velice rozlehlé a v různých výškových úrovních. Nosnou konstrukci střechy tvořily stojaté stolice se střední vaznicí a vazným trámem cca 6080 cm nad podlahou. Proto byly jednotlivé prostory propojeny dřevěnou lávkou. V půdních prostorách upoutával pozornost zajímavý systém komínových těles, které byly většinou průlezné.
V průčelí jihovýchodním ze zahrady byl rovněž vstup dvojitými dveřmi do někdejšího
výminku čp. 388, kudy je přístup do prostoru, sloužícího v minulosti jako byt (naposled
Sehnalovi). Tento vstup vedl do romantické rekreační části zahrady se studnou s pumpou a jednopatrovou vyřezávanou besídkou. Do tohoto bytu byl vchod i ze strany jihozápadní od potoka po dlouhém schodišti.
Půdorys domu byl ve tvaru nepravidelného kříže, jehož křídla nesvírají pravý úhel,
což ukazuje na různé stavební fáze celého komplexu. Zdivo bylo z větší části kamenné,
obvodové zdivo mělo sílu kolem 90 cm, vnitřní příčky 60 cm. Krytina střechy byla z břidlicových šablon na bednění.
Nejstarší částí bylo patrně jádro se schodištěm a sál čnící směrem k silnici. V r.
1878 byla provedena poslední větší přestavba z podoby barokní do klasicistní. Na fotografii z r. 1866 má budova ještě strmé střechy kryté šindelem a výminek byl jen malým
přístavkem. Na kresbě z r. 1843 má štít k silnici barokní úpravu s volutami, jaké vidíme
na domech z Jižních Čech.
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Je nesporné, že tento objekt skýtal mnohé záhady a tajemství. Za účelem

rekonstrukce na hotel a restauraci bylo provedeno r. 1990 podrobné zaměření a plánová
dokumentace, která nám nyní slouží alespoň jako dobrý průvodce celou stavbou. Díky
suchdolským muzejníkům bylo z tohoto objektu zachráněno dost předmětů, které představují bohatství rodu Telčiků, kterým před r. 1945 rychtářství patřilo.
D. Říčan
______________________________________________________________________

500 let reformace
Její vliv trvající dodnes na příkladu Kravařska
Ve dnech 28. a 29. října si v Suchdole n. O. připomeneme výročí, které proměnilo
Evropu.
Populárním způsobem si chceme představit celé reformační hnutí od Husa po Jednotu
Bratrskou a až do současnosti.
v sobotu 28. 10. v 10 hodin přednášková prezentace hosta Davida Rafaela, se soutěží
pro děti v odpoledních hodinách jako host Jaroslava Kretchmerová - herečka
V neděli 29. 10. slavnostní bohoslužba v evangelickém kostele, po níž vystoupí s přednáškou Reformace na Kravařsku prof. Dr. Ulf Brossmann z Mnichova
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Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé
spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout
hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest
musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených
spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím
vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých
předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové
cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé
kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
•

při každé stavební úpravě komína,

•

při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,

•

před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
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•

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

•

po komínovém požáru,

•

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

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker
a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
DruhVýkon
paliva připojeného spotřebiče paliv
připopevné
jeného
Činnost
celo- sesporoční zónní
třebiproproče pavoz
voz
liv
do 50
kW
včetně

kapalné
celoroční
provoz

plynné

sezónní
provoz

čištění spalino- 3 x za 2 x za 2 x za
1 x za rok
vé cesty
rok
rok
rok

1 x za rok

kontrola spali1 x za rok
nové cesty

1 x za rok

1 x za rok
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čištění a konnad
trola spalinové 2 x za rok
50 kW
cesty

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou.
Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně
nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k
výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i
hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup
vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči.
Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při
užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení
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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

Alena Ondračková

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
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