Na snímku z expozice muzea jsou účastníci slavnostního aktu předání vyznamenání
Klubu válečných veteránů Ruské federace členům Sekce vojenské historie Klubu přátel
Suchdolu n. O. a dále vyznamenání z rozkazu ministra obrany Ruské federace členovi
klubu Petru Bartošíkovi osobně. Obě vyznamenání za činnost klubu při objasňování
osudů sovětských pilotů, sestřelených za II. světové války, předal 13. 10. 2017 honorární
konzul Ruské federace pan Aleš Zedník.
Blíže: http://www.honorarnikonzulat-rf.cz/su_2017_10_13.php

Kalendárium městyse
15.-16.09. Na Sokoláku se konalo mistrovství ČR kníračů ve sportovní kynologii.
17.09.

Provedena ukázka mytí a impregnace fasády silikonovým přípravkem. Na základě ukázky bude navázána spolupráce s odbornou firmou.

20.09.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

20.09.

Konalo se zasedání zastupitelstva městyse.

20.09.

Po skončení zasedání zastupitelstva se na své schůzi sešla rada městyse.

21.-23.09. Na pozvání paní senátorky Jitky Seitlové se představitelé městyse spolu se
zaměstnanci městyse vypravili do Prahy na prohlídku historických budov Parlamentu ČR – Senátu i Poslanecké sněmovny.
25.09.

Uskutečnila se první schůzka okrskových volebních komisí k nadcházejícím
volbám do Poslanecké sněmovny. Členové OVK složili slib a byli vylosováni
předsedové OVK.

26.09.

V budově krajského úřadu v Ostravě se konala konzultace pro zástupce měst a
obcí k návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Suchdolu nad Odrou se dotýkají především energetické sítě v koridoru mezi
Suchdolem a Kletným, vysokorychlostní železnice tamtéž, posílení vysokotlaku
plynu podél lesa Za Nádražím a okrajově průplav Odra – Morava – Dunaj. Jedná se o územně plánovací dokument.

27.09.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

27.09.

V Novém Jičíně proběhlo školení předsedů a zapisovatelů Okrskových volebních komisí pro nadcházející sněmovní volby.

27.09.

Veřejné projednání o návrhu změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Suchdol nad Odrou se konalo v kulturním domě.

28.09.

V Bartošovicích se konal další ročník Dne zemědělství v Poodří.

01.10.

Na Sokoláku proběhly závody agility.

02.10.

Jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří se konalo
na zámku v Bartošovicích.

02.10.

Pracovní jednání se zástupkyní projekční společnosti k projektům chodníků.

03.10.

Jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří se uskutečnilo na zámku
v Bartošovicích.

03.10.

Ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny proběhla u městyse jako zaměstnavatele kontrola plateb pojistného – zdravotní pojištění.
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04.10.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

04.10.

Schůze rady městyse.

05.10.

Účast na předání staveniště stavby: „Odkanalizování objektu č.207 Suchdol n.
O. – sdružené pracoviště OŘ Ostrava – realizace“, investorem je SŽDC.

06.10.

Účast na metodickém dni Ministerstva vnitra v Opavě k načerpání aktuálních
informaci k právním předpisům, týkajícím se samostatné působnosti obcí.

06.10.

V kulturním domě se konalo každoroční setkání seniorů, pořádané městysem a
jeho Sborem pro občanské záležitosti.

09.10.

V rámci modernizace proběhla montáž a sloupů a zapojení svítidel veřejného
osvětlení u kletenské přehrady od hráze ke starému kiosku směrem na Pohoř.
Instalována byla LED svítidla.

09.10.

Konzultační schůzka na stavbě rekonstrukce
s dodavatelem zabezpečovací techniky.

11.10.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

11.10.

V budově základní školy se konalo zasedání školské rady zdejší ZŠ a MŠ.

13.10.

Honorární konzul Ruské federace slavnostně předal vyznamenání Klubu přátel
Suchdolu – sekci vojenské historie za zásluhy při objasnění několika případů
havárií letadel Rudé armády za II. světové války.

budovy

úřadu

městyse

Rada městyse informuje
60. schůze RM, 20.9.2017
o Rada městyse schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy
administrativní budovy úřadu“, dodatkem se mění doba ukončení díla do 31.1.2017 a
cena díla navýšená o částku 445.825,62 Kč z důvodu víceprací a méněprací (konstrukce stropu, úprava zasedací místnosti, zámečnické práce, fasáda a podhledy)

61. schůze RM, 4.10.2017
o RM se zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních smluv
na dobu určitou v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky k
dalšího prodloužení nájmu, přidělila uvolněný byt o velikosti 2+1, zabývala se návrhem zvyšování nájemného v bytech v majetku městyse a schválila opravu schodiště v bytovém domě Nová ulice č.p. 498 dle nabídky firmy UNISTAD spol. s.r.o. Suchdol nad Odrou v celkové výši 188.684,77 Kč vč. DPH.
o RM schválila rozpočtové opatření rady městyse č. R10, týkající se přijetí účelové dotace na Volby do Poslanecké sněmovny ČR v termínu 20. – 21.10.2017, navýšení
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částky na montáž dětských prvků na hřištích v městysi, pořízení pletiva na rozšíření
prostranství stadionu u dětského hřiště.
RM schválila úpravu ceníku sauny s platností od 5.10.2017, kdy navýšila permanentní vstupné na částku 800,- Kč za 10 vstupů. Dále projednala „Odborný posudek ohledně nutných úprav hydromasážní vířivé vany v relaxačním zařízení v Suchdole nad
Odrou“, který zpracoval odborný pracovník společnosti Bazenyfm CZ s.r.o. Frýdek –
Místek. Závěry posudku jsou, že se nedoporučuje investovat do modernizace vířivky,
jelikož kdykoliv může dojít k zákazu dalšího provozování ze strany orgánu ochrany
veřejného zdraví (chybějící přepadový odtokový žlábek po obvodu vířivky je u tohoto
typu vany technicky nerealizovatelný a ostatní investice do oprav a rekonstrukcí, aby
vyhověly současným předpisům, by činila částku cca 360.000,- Kč). Proto bude hydromasážní bazén mimo provoz a v provozu zůstává pouze sauna.
Starosta předal členům rady materiály k přihlášení do Centrálního registru oznámení
dle zákona o střetu zájmu.
RM schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Moravskoslezským kraje Ostrava (budoucí povinný), předmětem smlouvy je
výstavba 4 sjezdů umístěných na části pozemků 2272/14, 3254 a 2518 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku Moravskoslezského kraje a uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby a majiteli pozemku parc.č. 1907/7 v k.ú. Suchdol v majetku městyse,
jedná se o přípojku vody.
RM schválila znění odpovědi petičnímu výboru na petici „Za řešení problematiky výstavby na území Městyse a zrušení záměru využít jako přístupovou komunikaci ulici
Čsl. Armády“. Odpověď bude zaslána petičnímu výboru.
RM doporučila zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Kletné v majetku
městyse o výměře cca 100 m2, jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů
z minulosti.
RM schválila Spolku rodičů a přítel školy při Základní škole a mateřské škole
v Suchdole nad Odrou osvobození od platby za nájem kulturního domu při pořádání
nevýdělečných akcí pro děti základní škola a mateřské školy, jedná se o podzimní a
jarní disko.

Kalendář akcí na rok 2018
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 2018, 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 10. listopadu 2017 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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Malá skála – financování rozvoje areálu u přehrady
Po Suchdole se šíří nejrůznější „zaručené“ zprávy, jak je městysem podporován nadstandardně Western klub v souvislosti s přestavbou budovy kiosku u přehrady a budováním areálu Malá skála. Protože takových nepodložených zpráv z ulic a hospodských
kuloárů, kterým se lidově říká „drby“, koluje a vždycky kolovalo po Suchdole na různá
témata spousty, pokusím se uvést na pravou míru alespoň ten o financování Western
klubu.
Osobně mám zájem na tom, aby v městysi fungoval spolkový život a vždy se budu zasazovat o jeho podporu. Vedlejším efektem společného setkávání lidí se stejnými zájmy je i
to, že se v obci něco děje, že je živo. A je jedno, jestli tím společným koníčkem je fotbal,
házená, cyklistika, kynologie, hasičská záchranařina, paintball, hudba, divadlo, historie,
myslivost, včelařství, skauting a zájmová činnost dětí nebo třeba „jen“ předškolkové děti.
Důležité je, že se lidé setkávají, vedou ke smysluplné činnosti i své potomky a v různém
měřítku je jejich činnost prospěšná i pro veřejnost nebo pro městys. Podobně jako ostatním zájmovým sdružením pomáhá městys finančně i Western klubu (WK), který udržuje
a rozvíjí suchdolské westernové tradice a tradici jízd Pony Expressu, přispívá mu na jeho
činnost a dlužno říci, že dosti velká část činnosti WK směřuje přímo k veřejnosti.
Jiná věc je financování Malé skály. Zde byla přede dvěma lety uzavřena smlouva o výpůjčce, kde WK od městyse získal bezúplatně do patnáctiletého užívání budovu kiosku a
přilehlé pozemky. To není nic neobvyklého, v obdobném režimu užívají „své“ areály
např. sportovci nebo kynologové. Co už je méně obvyklé je to, že vše, co zde WK vybuduje, pořídí, zvelebí, stane se okamžikem zániku výpůjčky majetkem městyse, a to bez
jakékoli náhrady směrem k WK. Vzhledem k tomu, co všechno zde je již dnes vybudováno, snad nemůže nikdo říci, že je to smlouva pro obec nevýhodná. A to zdaleka není
ještě hotovo. Práci poskytli členové a příznivci WK zdarma, mnozí z najatých odborníků
zde poskytli své služby za cenu symbolickou, našlo se mnoho sponzorů, kteří ze svého
poskytli peněžité nebo věcné dary v úhrnné výši několika set tisíc korun. Městys poskytl
návratnou půjčku, která pokryla část vstupních nákladů na stavbu. Vše, co se týká podpory městyse, je řádně zveřejněno na internetu. Znovu opakuji a zdůrazňuji, že vše, co
se zde vybudovalo a pořídilo za peníze nejen z půjčky městyse, ale především ze zdrojů
dárců a mecenášů, stane po ukončení výpůjčky majetkem městyse. I kdyby nakrásně
v budoucnu rozhodl městys, že půjčku převede na dar, pořád jsou to peníze z rozpočtu
městyse, investované do zvelebení vlastního majetku městyse – a pořád větší díl
prostavěných prostředků pochází z cizích zdrojů, takže ani tehdy nebude moci nikdo říci,
že je to pro městys nevýhodné. Zatím ovšem stále platí, že půjčka městyse je návratná –
WK tedy musí peníze vydělat a vrátit, a proto mne rozčiluje další zaručený „drb“, a sice o
„hospodě zdarma“. A snad jen slepý nevnímá, že to, co přede dvěma lety WK „zdarma
dostal“, bylo o deset úrovní níže, než je tam dnes. A za rok, za dva to bude o dalších deset úrovní lepší než dnes. Mou představou je, že zde vznikne podobně krásný areál, jaký
nám jiné obce závidí u našich kynologů nebo sportovců.
Je mi jasné, že náš národ, libující si v konspiračních teoriích a nabuzený teoriemi, že
všichni kradou, nepřesvědčím a dále bude plno těch, kdo za vším budou hledat nekalé
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úmysly, podvody, malé domů a podobné lumpárny. Ale pokud toto vysvětlení postačí
k pochopení alespoň několika lidem, splnilo svůj účel.
Richard Ehler, starosta

Rekonstrukce budovy úřadu městyse
Stavba rekonstrukce probíhá, avšak původně smluvně daný termín dokončení díla
nebude dodržen. Také s ohledem na předchozí příspěvek o „zaručených zprávách“ si
dovoluji průběžně poskytnout informace, abych předešel jejich vzniku. Protože vše řádně
podle zákona zveřejňujeme, mohli se občané dočíst o dodatcích ke smlouvě o dílo se
zhotovitelem. Těmito dodatky se upravuje cena o vícepráce a méněpráce a především
se posunuje termín dokončení díla. Jaké jsou důvody?
Hlavním důvodem je to, že po zahájení prací a odstranění krytů konstrukcí byl zjištěn
nečekaně špatný stavebně technický stav objektu přístavby obřadní síně, pocházejícího
z druhé poloviny 70. let, který projektant nemohl předpokládat. Ukázalo se, že objekt byl
již při stavbě před 40 roky nesprávně založen a že především celá venkovní stěna
směrem k zatrubněnému potoku vlivem špatných základů poklesla, a to až o 8 cm! Spolu
s poklesem došlo k narušení podlah v obřadní síni, k namáhání stropní konstrukce a
k poškození zdiva některých příček. Protože nebylo jasné, zda je situace již
stabilizovaná nebo hrozí další pokles, zejména s ohledem na další plánované zatížení
základů nástavbou, musel být povolán geotechnik a statik, kteří provedli potřebné
rozbory a vydali svá stanoviska. Tím se stavební práce pozdržely. Ukázalo se, že před
stavbou nebyl řádně připraven terén pro stavbu, pod základy se nacházela humusoidní
vrstva starých naplavenin z potoka, na kterou byl navezen násyp. A v takto připraveném
terénu byly položeny základové pásy. Také beton základových pásů byl ošizen a našly
se v něm kusy cihel nebo dřeva, což je materiál, který v betonu nemá co dělat. Odborníci
navrhli zesílení stávajícího základu jeho rozšířením a prohloubením. Rozbory, návrh a
realizace opatření způsobily zdržení stavby o několik týdnů.
Další nemilé překvapení nás čekalo po otevření střechy obřadní síně, kde měly být
stávající nosníky I profilu zesíleny navařením přídavných nosníků. Bohužel se ukázalo,
že původní nosníky jsou napadeny hloubkovou korozí, příčinou byl jejich obsyp škvárou
a nedostatečné odvětrání celého prostoru pod střešní krytinou. Nosníky byly v takovém
stavu, že opět byl povolán statik, aby posoudil, zda jsou vůbec použitelné, a navrhnul
zesílení a postup pro svařování, když původní záměr jednoduchého navaření nebyl
možný provést. Samozřejmě škvára musela pryč a musela být nahrazena jiným
materiálem. To způsobilo další zdržení stavby v řádu týdnů. Můžeme však být rádi, že
jsme se do rekonstrukce pustili, protože nebýt jí, hrozilo, že během několika let se část
stavby obřadní síně mohla bez varování zřítit!
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Obr. 1 a 2 – Podélná prasklina podlahy v obřadní síni, táhne se po celé délce od
stupínku oddávajícího až po zadní stěnu šatny obřadní síně
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Obr. 3 – Nejedná se o měsíční povrch, ale o korozi ocelového nosníku stropu obřadní
síně

Obr. 4 – Podsekaná a popraskaná nosná zeď po stržení dřevěného obložení v bývalé
kanceláři starosty (dříve zasedací místnost předsedy MNV). Pro upřesnění - trubky
topení na fotografii jsou z r. 2006 a byly tehdy připevněny k obložení v místnosti z přední
strany, obložení nebylo demontováno. O nebezpečí neměl nikdo celá desetiletí tušení…
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Pro dokreslení, s jakými situacemi jsme nuceni se vypořádávat – v kanceláři starosty
jsme nechali strhnout dřevěné obložení, které zde původně mělo zůstat. Naštěstí!
Ukázalo se. že celá stěna mezi kanceláří starosty a místostarostky, před přístavbou
obřadní síně původně venkovní, byla v celé délce podsekána, a to rýhou 25 x 25 cm, což
je u 30 cm nosné zdi mimořádný průšvih, vše drželo na posledních pěti centimetrech a
zdivo již bylo notně popraskané. Proč někdo v daleké minulosti rýhu nezazdil a jen
obložil ji dřevem se již dnes nedozvíme, každopádně buďme rádi, že část budovy na
někoho nespadla…

Obr. 5 – Vizualizace objektu po dokončení stavebních prací.
Richard Ehler, starosta

Zimní údržba cest a chodníků
Vážení občané, jako každý rok se na vás obracíme se 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! Velice často bývá problém v lokalitě Za Nádražím.
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. Toto
sobectví komplikuje život ostatním uživatelům komunikace.
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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 např. z vývoje počasí 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.
Iva Hrabovská, místostarostka

K parkování v uličkách Suchdolu a Kletného
Jelikož jsme opakovaně dostali upozornění od popelářů, že nemohou projet kvůli parkujícím vozidlům, naposledy spojovací uličkou mezi činžáky Za Nádražím, dovolím si zveřejnit následující:
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Uvedený text není nic jiného, než doslovná citace § 25, odst. (3) Zákona o provozu na
pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. Tímto zákonem je povinen se řídit každý
účastník silničního provozu, tedy i řidič osobního vozidla, který dojede do cíle své jízdy a
rozhodne se zaparkovat své auto. Protože velká část ulic v městysi je daleko užší než
5 metrů, vyplývá z toho, že se na nich správně nemá nejen stát, ale dokonce ani zastavit!
Když neprojedou popeláři, je to jistě nepříjemné, ale důsledek není horší než jen nevyvezené popelnice v ulici, což není tragédie. Když neprojede traktor zimní údržby, je to
obdobné – nepříjemnost, ale ne tragédie. Tragédie začíná, když se něco stane a ulicí
nemohou projet vozidla integrovaného záchranného sboru – zdravotníci, policie, ale především nákladní auta hasičů!
Osobních aut neustále přibývá, nejsou výjimkou dvě, ale ani tři auta v domácnosti. Bylo
by ideální, kdyby všichni dokázali obětovat kousek svého pozemku – dvorku, vjezdu,
předzahrádky, zahrady – a vybudovali pro svá auta, ale i auta svých návštěv odstavná
stání mimo místní komunikaci. Při pochůzce městysem vidíme, že mnozí z nás tak už
učinili. Nejenže se tak vyhnou zbytečným nervům a škodám, ale především tímto jednoduchým a ohleduplným opatřením přispívají k dobrým sousedským vztahům.
Závěrem snad ještě apel na řidiče – je jistě nesmysl striktně trvat na třech metrech volné
vozovky, pokud lze odstavené auto s trochou námahy objet, třeba i za využití krajnice,
někdy prostě není zbytí a nelze při nejlepší vůli šířku volného pruhu zcela přesně dodržet. Přesto se při každém odstavení svého vozidla zeptejme sami sebe, zda okolo našeho auta dokážou projet těžké hasičské cisterny a pokud je odpověď záporná, přeparkujme vozidlo jinam i za cenu pár kroků navíc. Oni prostě projet musí!
Richard Ehler, starosta
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Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován
stejným způsobem jako předchozí svozy.












Datum a čas: sobota 4. listopad 2017, 8.00 – 11.00 hodin
místo: parkoviště u DKT
způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO
Ostrava
VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy,
herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá čisticí vlna
(„pucvol“), farmaceutický odpad (léky), oleje, pohonné hmoty, čisticí prostředky, jedy
apod.
Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, nashromážděného při půlročním provozu domácností.
Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! Upozornění platí i
pro lepenku, eternit, okna apod.
Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 11. hodině odjedou!
Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání svozu
VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu přijížděli ze
strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na
pokyny zaměstnanců svozové firmy.

Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze
v uvedeném čase na uvedené místo.
Kovový šrot
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili v rámci svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad proto již tradičně vysbírají členové
oddílu kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 2. listopadu na ÚM na tel.
556 770 101, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 4. listopadu k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská, místostarostka
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ODPADY, ODPADY, ODPADY!!!
Již bylo napsáno mnoho článků a upozornění k problematice třídění odpadu. Stále se často objevují v kontejnerech na tříděný odpad předměty, které
tam nepatří. Teď několik příkladů, co jsme zjistili při kontrole, nahlásili nám
občané nebo svozová firma: kontejner na papír naplněn stavební sutí
a plasty (sběrné místo naproti hornímu obchodu), kontejnery na směsný
odpad plný stavební suti (Nová ulice u dětského hřiště). Pokud zjistíte, že je
kontejner plný, nevyhazujte odpad vedle kontejnerů, ale vyhoďte odpad na
jiném sběrném místě (máme jich v městysi dostatek) nebo vyčkejte, až bude kontejner vyvezený.
Prosíme Vás občané, třiďte poctivě odpady do kontejnerů podle níže
uvedeného rozpisu!!! Velice často bývají kontejnery naplněné odpadem, který do daného kontejneru nepatří a nám se množí stížnosti na
přeplněné kontejnery a nepořádek kolem!!! Svozová firma nám kontejner nevyveze, pokud bude obsahovat odpad, který tam nepatří!!!
 ŽLUTÉ KONTEJNERY NA PLASTY:
ANO: plastové obaly od potravin a drogistického zboží, PET
láhve – SEŠLÁPNUTÉ, kelímky od jogurtů, plastové folie, plastové výrobky, tetrapakové a papírové obaly od nápojů jako jsou
mléko, jogurtové nápoje, džusy, ovocné šťávy, víno, plechovky
od nápojů a potravin, drobné železo
Ne: obaly od syntetických a minerálních olejů, obaly od nebez
pečných chemikálií, výrobky z PVC, obaly od barev a ředidel
 MODRÉ KONTEJNERY NA PAPÍR:
ANO: čistý papír jako noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky,
sešity, výkresy, kancelářský a počítačový papír, kartonové a lepenkové krabice
NE: znečištěný mastný papír, použité hygienické potřeby, rozmočený papír, dětské pleny
 ZELENÉ KONTEJNERY NA SKLO:
ANO: skleněné obaly jako láhve od nápojů, sklenice od kompotů nebo marmelády apod., skleněné výrobky
 ČERVENÉ KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD:
ANO: vyřazené elektrospotřebiče do velikosti otvoru v kontejneru
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NE: baterie, žárovky, zářivky (patří do kontejneru a krabic v místnosti
vedle vchodu do obřadní síně)
 HNĚDÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD:
ANO: travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce, odpad ze zeleně z domácnosti
NE: velké větve, bioodpad v igelitových a jiných pytlích a nádobách, maso kosti, oleje z potravin, tekuté a mastné potraviny, obaly
od potravin, uhynulá domácí zvířata
 ZELENÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD:
ANO: běžný domácí odpad
NE: co patří do kontejnerů na plast, papír, sklo, bioodpad, elektroodpad, stavební suť
Iva Hrabovská, místostarostka

Ukončení svozu bioodpadu
Dle oznámení svozové společnosti Asompo a.s. Životice u Nového Jičína
upozorňujeme občany, že poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad
by měl proběhnout v pondělí 27. listopadu 2017. V případě nepříznivých
klimatických podmínek (sníh a mráz) může být svoz ukončen dříve. Po posledním vývozu budou kontejnery odvezeny a uschovány.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje
občanům, kteří v měsíci říjnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje
pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Klos Květoslav

Randýsek František

Horňáčková Rozalia

Himmerová Judita

Mařicová Marie

Býmová Miroslava

Handrychová Zdenka

Hrabal Antonín

Kaňáková Vilma

Hajdová Marie

Šimečková Štěpánka

Klvaňová Marta

Kuchyňka Zdeněk

Dubová Jiřina

Hofrová Aloisie

Kulovaný Josef

Novotný Josef

Pospíšilová Dana

Cábová Libuše

Ďuricová Elena

Gebauerová Dagmar

22. 11. 2017 vzpomeneme smutné 5. výročí úmrtí
paní Aleny Žlebkové. V našich srdcích zůstane navždy.
S láskou vzpomínají manžel Josef, dcera Radka s rodinou,
dcera Martina s rodinou, syn Josef s rodinou, vnoučata,
pravnoučata.

14

Klub seniorů Městys Suchdol nad Odrou informuje:
1. V úterý - 5.12.2017 v 15.00 hodin se sejdeme na Mikulášském posezení s guláškem
v Kulturním domě, ve velkém sále.
Od 15.00 hodin se uskuteční tréning paměti seniorů zábavnou formou „ kdo to ví, odpoví
„ ….
Přiberte si s sebou dobrou náladu, pokud možno i kytaru, a i samozřejmě další
nápady na akce pro rok 2018.
Zúčastnění senioři si doplní oblečení /pokud možno/, jakékoliv, co připomíná
Mikuláše, čerta ….
Pohoštění zajištěno. Vstupné 50,- Kč je určeno na pohoštění /většina již uhradila/.
2. Ve středu - 13.12.2017 ve 14.00 hodin se uskuteční turnaj v bowlingu v areálu Bartoň
City pro všechny seniory. První kategorie je určena pro pravidelně nehrající a druhá kategorie bude obsazena hráči aktivními.
Pro zúčastněné / aktivní a pasivní/ je zajištěno pohoštění – pizza.
Všechny seniory zve Ing. Naděžda Pleváková – 777888308

Den pěstounství
Náhradní rodinná péče má v našem kraji dlouholetou tradici a podporu, a i když počet náhradních
rodičů v posledních letech výrazně neklesá, pořád existují děti, kterým se ji zajistit nedaří. Jedná se
o téma, které by si ve společnosti zasloužilo větší pozornost, neboť jde o jednu z možností, jak
umožnit dětem, které neměly štěstí vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí, reálně žít v rodině, která jim nabídne lásku, zázemí a prostředí k vytváření dnes tak mizících rodinných a tím i společenských vzorců chování. Moravskoslezský kraj, který realizuje již od roku 2011 kampaň pod názvem
Dejme dětem rodinu, se nyní rozhodl poděkovat pěstounům za jejich ochotu pomoci dětem, které
nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách a připravit akci pod názvem „Den pěstounství“.
Den pěstounství se uskuteční dne 18.11.2017 od 10 do 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovice. V rámci
této akce budou moci pěstounské rodiny bezplatně navštívit Svět techniky a spolu s ostatními návštěvníky, kteří v daný den obdrží 20% slevu na vstupné, mohou také bezplatně využít další doprovodný program. Součástí akce bude také komponovaný program složený z vystoupení dětí, které
vyrůstají v náhradních rodinách.
Lidé, kteří o nějaké formě náhradní rodinné péče uvažují, mohou uvedenou akci využít k bližšímu
seznámení s celou problematikou. Bližší informace lze také najít na webových stránkách:
https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.
Mgr. Richard Pešat, vedoucí oddělení SPOD
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Prvňáčci na výstavě Orbis Pictus Play
V pátek jsme se společně s našimi prvňáčky vydali na výstavu do kostela sv. Josefa ve
Fulneku. Naše putování jsme započali společnou jízdou vlakem a už to byl pro mnohé
děti zážitek. Další naše kroky vedly do kostela sv. Josefa. Hned při vstupu na nás dýchla
pozitivní a příjemná atmosféra tohoto místa. Děti měly možnost vyzkoušet si netradiční
hudební nástroje, ze kterých se jim nejvíce líbil obří dřevěný xylofon – Prodvafon a harfa
s neviditelnými strunami – Harfie. Na své si také přišli malí objevitelé, které zajímají fyzikální zákony a mohli si vyzkoušet Kameru obscuru či Fontánu libosti. Paní průvodkyně
nás zavedla i do podzemní krypty.
Výlet jsme si zpříjemnili řáděním na místním hřišti a nákupem dobrot ve výborné cukrárně. Všem se nám tam moc líbilo a těšíme na další společné zážitky.
Mgr. Lenka Martinková, třídní učitelka
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Projektový den Orbis pictus play
V rámci projektového dne navštívili v pátek 29.9.2017 žáci 5.- 8.tříd naší školy město
Fulnek, které je známé působením J. A. Komenského.
Žáci se seznámili s významnými osobnostmi, které ve Fulneku působily a s některými historickými památkami. Vodítkem jim byly pracovní listy a informační tabule přímo
ve městě.
Hlavním cílem však byla návštěva kostela sv. Josefa a výstava Orbis pictus play. Po
krátkém výkladu paní průvodkyně si žáci mohli sami vyzkoušet činnost na nejrůznějších
audiovizuálních vynálezech, které se zrodily právě z inspirace a myšlenek humanistického myslitele 17. století J. A. Komenského. Projektový den splnil svůj účel a každý si z
něho odnesl určitě nějaký příjemný zážitek.
Mgr. Petr Kudla
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7. část: Teltschikové jako politici
(seriálové vyprávění o ohrožené památce)
Funkce rychtáře už sama o sobě byla funkce politická a to od samého založení Suchdolu. O tom, jak si počínali suchdolští rychtářové v každodenních povinnostech je málo informací, můžeme ale použít poznatky obecné.
Rychtář zastupoval moc výkonnou, soudní i zákonodárnou. Byl odpovědný za pořádek, bezpečí a vše co se dělo v obci. Také reprezentoval obec vůči okolním obcím a na
zámku kunínském. Vybíral daně, odváděl je na panství, měl k ruce obecního písaře,
slouhu, posla, ponocného. Aby měl autoritu, chodil obut, a to zpravidla ve vysokých holínkách, na rozdíl od bosých sousedů. Škoda že jsou dosud nezvěstné všechny předměty, které posilovaly autoritu našich suchdolských rychtářů. Bylo to především "právo" neboli žíla, či ruka, což byla krátká hůl asi 70 cm dlouhá, opletena sedmi řemeny z volské
kůže. Během soudní pře se na právo skládala přísaha, když rychtář poklepal právem na
stůl, všichni zmlkli. Pokud předal rychtář právo některému ze sousedů, znamenalo to, že
mu dočasně předává soudcovskou pravomoc nad provinilcem. Právo mělo téměř posvátný význam.
Dalším odznakem rychtářovy hodnosti byla kluka, nebo palice. Zakřivená pověstná
hůl neopakovatelného tvaru sloužila ke svolávání obecní hromady (schůze). Kluku odnesl k nejbližšímu sousedovi a zaklepal na okenní rám. Ten ji neprodleně odnesl dalšímu,
a tak se rychle vrátila z opačné strany k rychtáři. Někdy s ní obcházel vesnicí posel s
rychtářovým nařízením. Měl také pravomoc bez odporu prohlédnout příbytek obyvatele,
zda se tam nezdržuje podezřelá osoba, nebo kradené předměty. Pečetidlo Suchdol n. O.
sice nemá, ale alespoň otisk pečeti se dochoval z r. 1667. Městys Suchdol n. O. navázal
na dějiny předválečné, atributy na otisku v pečetním vosku, hrábě a kosa byly vloženy do
znaku a praporu městyse.
Důležitou událostí bylo vyměření nové hranice pozemků. Usazení hranečního kamene předcházelo, že do připravené jámy se někdy vhodila i hrst drobných mincí, pak rychtář popadnul nic netušícího malého chlapce, který byl přiveden, aby přihlížel k události a
vše si dobře pamatoval jako svědek a prutem mu vysázel na zadek pětadvacet. Brečící
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2-3 kluci byli odměněni nějakou sladkostí, aby vzpomínka na událost se co nejvíce vryla
do paměti. Náš hranečník u "uličky" s harachovsko-lichtensteinským erbem z roku 1740
neskrývá mince. Mince by mohly lákat zloděje. Proto se přistupovalo k ukládání mnohem
skromnějšího depotu: Našlo se tam několik úlomků střešní krytiny, střepy kuchyňské keramiky, staré hřebíky, nebyl to odpad, nýbrž předměty, které symbolizovaly vztah mezi
významem místa a životem v obci. Zda obřad proběhl výše popsaným způsobem nevíme. Ti kteří by si měli událost vrýt do paměti už dávno nežijí, neznáme ani jejich jména,
suchdolský rychtář byl však zcela určitě přítomen.
Letopočet na hranečníku nám prozrazuje, že to byl Teltschik David II. (1691-1742),
který řídil Suchdol v období tvrdého nevolnictví 1732-42. Jeho dva sourozenci emigrovali
do Herrnhutu a přesto politickou obratností jeho a jeho otce Heinricha si vymohli r.1734
naopak velká výnosná privilegia. Výpravná listina se zachovala a je uložena v okr. archivu. Patrně sehrálo velkou roli vybudování nové katolické fary (1729-30) podle návrhu významného vídeňského architekta Hildebrandta, jedna ze čtyř zapsaných památek Suchdolu. Jejich politická obratnost spočívala ve velice složité operaci: Horní – svobodný dvůr
Zeisbergerů kde spolumajitelkou byla rychtářova sestra byl opuštěn, protože r.1726
všichni emigrovali do Herrnhutu. Z něj byl zřízen panský dvůr a aby daňové odvody byly
zachovány, ze staré fary Nr.166 (Smilkovo) byl zřízen selský dvůr, který odkoupil pro
svého syna a byla postavena v těsném sousedství nová fara současná. Těšíme se, že
se brzy bude opravovat a přibude další architektonický skvost v naší obci.
Teltschikové nezůstali jen u komunální politiky, dosáhli z malého Suchdolu i nejvyšších míst. V dlouhé posloupnosti Teltschiků rychtářů vynikl Heinrich III. Teltschik
(1801-1878). Rodiče netušili, že bude rychtářem posledním. Od mládí se projevoval u
něj i malířský talent, pro zdejší katolický kostel si troufnul namalovat obraz „Kristus na
kříži. „Chodil do věhlasné Kunínské školy hraběnky Truchsessové, spolu se svým bratrem Františkem. Jejich spolužákem byl i pozdější Otec národa František Palacký. Hospodářství spolu s funkcí rychtáře převzal v roce 1825. Jeho schopnosti jej vynesly mezi
zvolené poslance za Kravařsko do Vídeňského sněmu, v revolučním roce 1848, který byl
však kvůli vypuknuvší revoluci přemístěn do Kroměříže, kde byl ale v r. 1949 násilně rozehnán. Pro velké zastoupení stavu selského se tomuto sněmu také říkalo Selský sněm.
V zasedacím sále v Kroměřížském zámku se na modelu můžeme dočíst, že Teltschik
měl sedadlo číslo 116. Tento parlament přinesl změny, které přetvořily celou společnost.
Došlo ke zrušení roboty, zrušení vrchnostenských úřadů, konec feudalismu a tím i zrušení funkcí rychtářů, která byla nahrazena volenými starosty obce. Byl také přítelem
Hanse Kudlicha, autora návrhu zákona na zrušení roboty.
O dva roky mladší bratr František (1803-69) znalosti, které nabyl na hraběnčině škole
v Kuníně, uplatnil jako vrchnostenský úředník. V r. 1848 byl zvolen za okres Nový Jičín
poslancem do sněmu ve Frankfurtu.
Dalším významným politikem ze suchdolského rychtářství byl Willhelm Constantin
Teltschik (1863-1937), žijící Suchdolané jej ještě pamatují. Studoval na gymnáziu
v Bruntále a zemědělské škole v Žilině. V r. 1907 byl zvolen poslancem do vídeňského
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sněmu za agrární stranu, kde setrval až do r. 1918. Ve stáří se věnoval historii jako jeho
otec Willhelm, redigoval několik ročníků vlastivědného časopisu Das Kuhländchen.
Ze současných politiků je znám především Horst Teltschik, který byl pravou rukou
někdejšího kancléře Kohla a člen jeho kabinetu, ten však nepocházel ze suchdolské
linie.
Daniel Říčan

Co se suchdolským rychtářstvím?
Situace se nyní nevyvíjí dobře. Cena pozemků v letošním roce výrazně stoupla, takže agentura KOSTKA čekala jen jeden měsíc od našeho setkání s Teltschiky 6.7.2017
a ihned prodala 1500m parcely za vyšší cenu, než kterou jsme jim nabízeli. Přestože potřebná částka k zakoupení již byla shromážděna, využili příležitosti a lakonicky nám
oznámili, že všechny parcely již byly prodány včetně budovy jinému výhodnějšímu kupci.
Je to veliká škoda, že se nepodařilo zachránit ani objekt a nemůžeme uskutečnit připravené projekty. Je tedy možné, že Suchdol, o objekt rychtářství přijde navždy. Kupec je
zatím neznámý, co v těchto památných místech vznikne, těžko odhadnout.
Přesto usilujeme o to, abychom zachránili, co se dá. Dne 5. 10. 2017 se sešla zakládací schůze nového spolku, který bude v této činnosti pokračovat. Stanovili jsme si nové
cíle, jakým způsobem uchovat krásnou historii rychtářství a rodu Teltschiků. Celé dědictví po rodě Teltschiků a suchdolském rychtářství se prodat nedá. Děkujeme všem, kteří
nás dosud v této činnosti podporovali. Věříme, že je potřeba pokračovat, protože v této
fázi jsme prohráli pouze jednu bitvu, nikoliv válku. Duchovní hodnoty – dějiny, mají hodnotu trvalou. Dějiny rychtářství a Teltschiků v Suchdole jsou tak rozsáhlé, že není možné
je zcela zničit.
O činnosti nového spolku "Teltschikovo rychtářství – zachraňujeme kulturní dědictví"
vás budeme informovat. Prosíme zájemce, kteří nás chtějí podpořit jakkoliv, třeba jen
morálně, aby zaslali jednoduchou přihlášku na adresu: daniel.rican@seznam.cz
Daniel Říčan

23

O prodeji rychtářství z pohledu starosty
Seriál Dana Říčana o historii rychtářství rádi uveřejňujeme, je to nepochybně zajímavé
téma. Uveřejňujeme pokaždé i doslov, který se týká záchrany a revitalizace budovy a
prostranství okolo ní, byť osobně s obsahem nesouhlasím a napsal jsem zdůvodnění
svého nesouhlasu z pohledu starosty pod první díl seriálu.
Na dnešní doslov ovšem reagovat musím, protože vím, že Zpravodaj se dostane do rukou i zástupcům realitní kanceláře, kteří jsou zde vykresleni jako nekulturní byznysmeni
bez špetky citlivosti k lokální historii, kteří jsou pro peníze schopni bez ohledu okamžitě
prodávat tomu, kdo nejvíc zaplatí. Protože jsem měl možnost být u několika jednání,
vím, že to tak úplně není, a to přesto, že jako soukromí vlastníci nemovitostí mají výsostné právo prodat je komu chtějí a za cenu, jakou chtějí. Nicméně vím, že jednání o
záchraně rychtářství, vyvolané Danem Říčanem, je vedeno již déle než rok a zástupci
realitky byli záměru nakloněni. O jejích přístupu k ceně pro veřejný zájem svědčí i to, že
pozemek pod autobusovou zastávkou, o který městys usiloval spoustu let, byl bez jakýchkoli obstrukcí městysi odměřen a prodán za symbolickou cenu 1,- Kč/m2 a aktuálně
je konečně v majetku městyse.
Proto jsem byl překvapen změnou kurzu vlastníků pozemku a odmítnutím dalšího jednání, o které jsem se dočetl v předchozím článku. Zavolal jsem proto jejich zástupci a
dozvěděl se, že na jednání s Teltschiky 6. 7. 2017 si dohodli „deadline“, datum, do kterého jsou ochotni ještě čekat na nabídku „zachránců“ rychtářství. A protože se do dohodnutého data ničeho nedočkali, skutečně přikročili k prodeji jiným zájemcům Pak už
skutečně jen lakonicky Danovi Říčanovi oznámili, že prodali. To, že již byla částka potřebná k zakoupení shromážděna, se dozvěděli až nyní z mého telefonátu…
Jak to bylo skutečně, to neumím posoudit, protože schůzky s Teltschiky jsem se nezúčastnil, jednak jsem se o ní dozvěděl týden před jejím konáním a už jsem byl zaneprázdněn jinou akcí, jednak zastupitelstvo od počátku zaujalo postoj, že městys se do
záchrany rychtářstvíí angažovat nebude. Jak jsem již uvedl u prvního dílu seriálu o rychtářství, je na záchranu pozdě, zachraňovat se mělo před tím, než se objekt začal rozpadat a než byl z valné části zbourán. Dalším argumentem je, že městys již financuje správu, údržbu a provoz dvou muzeí a parku Mor. bratří a nemůže sanovat další objekt a přispívat na jeho provoz, zvlášť když je navrhovaný způsob budoucího využití jako místa
setkávání vcelku nepotřebný, míst k setkávání je již nyní v Suchdole několik. A trvám na
tom, že k připomenutí rychtářství postačí zastavení s lavičkou, pamětní tabulí
s informacemi o podobě a pohnuté historii, to vše doplněné případně kusem kamene ze
základů.
Byl bych jen nerad, kdybych byl podezříván z nějakého spolčení s realitkou, jen vím, že
vždy jednali na rovinu a vstřícně, a proto jsem cítil za potřebné vysvětlením vývoje jednání okolo prodeje předejít budoucímu sporu na stránkách Zpravodaje.
Richard Ehler, starosta
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Novozélanďan Glenn Clark jede po válečných stopách svého otce
Přiletěl až z druhé strany zeměkoule, aby se sám na kole vydal po trase napříč celým
Českem až do Bavorska, místy kudy před dvaasedmdesáti lety prošel jeho otec George
William Clark jako válečný zajatec v tak zvaném „Pochodu smrti“.

Šedesátiletý Glenn Clark z novozélanského Aucklandu se takto rozhodl uctít památku
svého otce, který za druhé světové války narukoval do armády v roce 1941. Bojoval
na severní africké frontě, kde utrpěl zranění nohy následkem výbuchu miny a poté byl
zajat německou armádou. Se zraněním skončil ve vojenské nemocnici na italském
území. V roce 1943 se coby válečný zajatec dostal až do Slezska, do tábora v Novém
Bohumíně, kde strávil dva roky. Váleční zajatci zde pracovali na železnici. V lednu 1945
nastoupil do tzv. Pochodu smrti, kdy Němci zajatce pěšky přemisťovali na německé
území. V krutých mrazech a o hladu putovali přes tři měsíce neuvěřitelných 1000 kilometrů napříč Protektorátem do Bavorska, konkrétně do Krailburgu poblíž Mnichova. Tzv.
Pochod smrti, při němž zemřel vyčerpáním či v důsledku nemocí značný počet jeho
účastníků, nebyl v konfliktních situacích neznámým pojmem. K nelidské „dokonalosti“
dovedli tento pojem právě němečtí nacisté, kteří používali pochody smrti zejména v letech 1944–1945 jako způsob likvidace zajatců a vězňů. Lidé byli většinou podvyživení,
nemocní, vyčerpaní, nedostatečně oblečeni a obuti, vystaveni jakýmkoliv nepříznivým
povětrnostním vlivům. Během pochodu dostávali minimum, nebo žádné jídlo ani pití. Zajatci jedli listí, trávu, a pokud minuli pole, snědli, co na něm rostlo, syrovou cibuli, syrové
brambory. Občas dostali jídlo od místních usedlíků. George William Clark měl to štěstí,
že válečné útrapy přežil, vrátil se domů a do Evropy už se nikdy nepodíval. Zemřel
v roce 1978, když bylo Glennovi 21 let. "Otec o válce nemluvil a já jsem byl mladý, tyto
věci mě nezajímaly. Po matčině smrti jsem však objevil dopisy, které otec mamince psal
po celou dobu, co byl v Africe a potom v Evropě, a z nich jsem vyčetl celý jeho válečný
životní příběh. Natolik mě fascinoval, že jsem si řekl, že se jednou vydám po otcových
stopách tady v Evropě. No a tak jsem tu," říká usměvavý šedesátník, který vyrazil
na svou pouť a dojel do Kunína na Novojičínsku. Jeho otec spolu s ostatními zajatci dle
svých válečných zápisků v Kuníně přespali v zimě roku 1945 jednu noc v cihelně, pak
pochod pokračoval přes Suchdol nad Odrou na Odry a dále na západ.
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Glenn Clark přijal pozvání Muzea městyse v Suchdole nad Odrou, kde měl možnost
zhlédnout výsledky práce nadšenců z řad historicko - vlastivědného sdružení „Klubu
přátel Suchdolu nad Odrou – sekce vojenské historie“. Velmi děkuje Petru Bartošíkovi a
Zdence Gajdošové za milé přivítání, povídání, vstřícnost a poskytnuté informace. Během
tří týdnů by měl na kole dojet až do německého Krailburgu. Rodina mu na daleké cesty
koupila sledovací zařízení GPS, přes které z Nového Zélandu sledují, kde se Glenn právě nachází, Glenn Clark to komentuje s úsměvem, že ho manželka přes půl světa komanduje, že měl odbočit vlevo… Glenn Clark by se znovu rád do České Republiky vrátil
za pár let i s celou rodinou, oblíbil si českou kuchyni i české pivo.
Martina Valchářová, Kunín

______________________________________________________________________

Zahradní centrum ve Fulneku-Jerlochovicích oznamuje všem zahrádkářům
zahájení prodeje ovocných stromků. V nabídce jsou různé druhy jabloní,
hrušní, třešní, švestek, meruněk, broskví a také široký sortiment drobného
ovoce rybízu, angreštu, ostružin, borůvek a malin.

Prodejní doba:
pondělí – pátek od 8,00 – 16,00 hod.
sobota

od 8,00 – 12,00 hod.

telefon: 556 741 282
Využijte pěkných podzimních dnů.
Při výběru vám odborně poradí vedoucí prodejny Silvie Schöberlová.
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Venčení psů
Reakce na článek pana starosty.
Již delší dobu jsem spolumajitelkou většího
psa, kterého s manželem každý den venčíme
procházkou buď po naší obci, nebo v lesích v
jejím okolí. Souhlasím s panem starostou, že je
potřeba po našich miláčcích uklízet exkrementy, což poctivě děláme.
Problém vidím s nedostatkem odpadních nádob
v obci, protože většina majitelů rodinných domů
má nádoby na odpad schované na svých pozemcích a tak se nám stává, že s pytlíkem plným pokladu našeho mazlíčka ujdeme několik
stovek metrů, než najdeme nádobu, která stojí
u silnice, případně kontejner, který není zamčený. Přesto veškeré exkrementy sbíráme a
uklízíme.
V posledních letech pravidelně čtu v Suchdolském zpravodaji výzvy pana starosty adresované majitelům psů, ale ani jednou jsem nepostřehla podobně adresovanou výzvu majitelům
koní. Přitom se blíží podzim a to je období kdy
celá Malá strana bývá znečištěna koňskými
exkrementy. Zdá se, že tyto vedení naší obce
nevadí. Nestalo se, že bych na svých procházkách Suchdolem zahlédla jediného majitele koně, kterak uklízí po svém miláčkovi nepořádek,
který napáchal. Přitom ne každý majitel nemovitosti v naší obci čeká na případné produkty koní, aby je mohl zpracovat na své zahradě.
Proto se mi zdá jednání našeho pana starosty
diskriminační vůči některým majitelům zvířat.
Kateřina Zajoncová
Paní Zajoncová má samozřejmě pravdu, vadí
exkrementy jakéhokoli zvířete a měly by být
uklizeny tím, kdo má dané zvíře na starosti. A
to přesto, že je určitě rozdíl v zápachu, když
šlápneme do psího nebo koňského lejna, a navíc to koňské je mnohem lépe vidět.
S odpadkovými koši máme již jednu zkušenost
– negativní. Nevydržely útoky vandalů ani pár
měsíců… Nezbývá než nosit sáček domů.
Richard Ehler, starosta
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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
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
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