Suchdolský
zpravodaj
3/2018

Úřad městyse počátkem dubna opustí své dočasné útočiště
v budově nádraží, kde strávil 1,5 roku

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.02.

Kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.

17.02.

V kulturním domě se konal 28. bál městyse.

21.02.

V kulturním domě se konalo 21. zasedání zastupitelstva městyse.

22.02.

V rámci stavby rekonstrukce budovy úřadu městyse proběhlo zaškolení
uživatelů k části technologického vybavení, konkrétně k obsluze systému
vytápění a dále k provozování hydraulické plošiny pro osoby se sníženou
pohyblivostí (výtahu).

23.02.

Zahájeno předávání hotového díla na stavbě rekonstrukce budovy úřadu
městyse.

23.02.

Jednání s poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiřím
Strýčkem na úřadě městyse.

24.02.

V kulturním domě proběhl ples TJ Vražné.

26.02.-02.03.
Probíhalo odstraňování drobných vad a nedodělků v rámci
přejímacího řízení na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
03.03.

Na parkovišti u kulturního domu proběhl jarní svozový den
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, tentokrát v zimním počasí.

03.03.

V kulturním domě se konalo dětské maškarní odpoledne.

06.03.

Předkolaudační prohlídka budovy ÚM z hlediska požární ochrany, ze
strany hasičů byly připomínkovány detaily k dořešení ke kolaudaci.

07.03.

Jednání se zástupkyní pojišťovny k výročí pojištění a k aktualizaci
pojištění rekonstruované budovy ÚM.

07.03.

Konala se schůze rady městyse.

08.03.

Na místě převzato zrekonstruované schodiště v bytovém domě městyse
č.p. 498.
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08.03.

Předkolaudační prohlídka budovy ÚM z hlediska předpisů BOZP.

09.03.

V kulturním domě vystoupilo hranické ochotnické divadlo Ventyl
s představením Erica Assouse Dokud nás milenky nerozdělí.

10.03.

Výroční členská schůze Českého svazu včelařů.

13.03.

Zahájeno kolaudační řízení stavby rekonstrukce budovy úřadu městyse.

15.03.

Slavnostní otevření rekonstruované budovy úřadu městyse.

Uzavření úřadu městyse z důvodu stěhování
Z důvodu stěhování úřadu městyse zpět do budovy ÚM bude
úřad uzavřen od čtvrtku 5. dubna do pátku 13. dubna.
Upozorňujeme, že v období 5. – 9. dubna budou mimo provoz pevné telefonní linky,
které by měly od 10. dubna, pokud se nevyskytnou nečekané technické problémy,
opět fungovat. Přesto žádáme občany, aby se do pátku 13. dubna telefonicky na
úřad obraceli jen v případě skutečně mimořádně důležité potřeby.
Od pondělí 16. dubna bude úřad městyse opět v provozu.
Děkujeme za pochopení.
Richard Ehler, starosta
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Rada městyse informuje
71. schůze RM 7.3.2018
 RM schválila prodloužení nájemní smlouvy v bytě v majetku městysi nájemkyni,
která splňuje požadavky dalšího prodloužení nájmu
 RM schválila Dohodu o stavebních úpravách v bytě č. 1 v budově základní školy
 RM schválila uvolnění části rezervy rady městyse na poskytnutí dotací a darů
žadatelům
 RM schválila poskytnutí odměny členům okrskových volebních komisí při
dvoukolových volbách prezidenta ČR jako náhradu za neadekvátní stanovenou
odměnu za práci ve volební komisi
 RM schválila zapojení městyse do akce Sadba lípy k 100 letům založení ČSR
v termínu 20. – 28.10. 2018
 starosta informoval RM o konání Her bez venkovských hranic v termínu 16.
června 2018 v obci Šenov u Nového Jičína

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 31.3.2018 z důvodu fakturace
stočného za 1. čtvrtletí 2018.
Hlášení můžete provést těmito způsoby :
- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz)
vyplňovacího formuláře „Stav vodoměru“,
- telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana, Jurkovičová Jitka),
- osobně v pokladně městyse.

pomocí

Stav vodoměru nahlaste do 4. 4. 2018.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude vyfakturována
částka z předchozího čtvrtletí.
V Suchdole nad Odrou dne 7. 3. 2018
Jana Poštová
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Vývoz odpadu o velikonočních svátcích
Dle sdělení svozové firmy OZO Ostrava proběhne vývoz odpadu beze změn:
POPELNICE – pátek 30.3.2018
KONTEJNERY – pátek 30.3.2018

Zahájení sběru a svozu bioodpadu v roce 2018
Svoz biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) bude zahájen v měsíci dubnu
v týdnu od 18. dubna 2018. Svoz bude probíhat v probíhat 2x týdně, stejně jako
v minulých letech v pondělí a ve čtvrtek.
Co do kontejnerů ukládat:

plevel

travní hmota

listí

košťály a celé rostliny

hobliny, piliny

jemné nebo drcené větve

listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce

odpad ze zeleně z domácností
V roce 2018 bude v provozu 32 kontejnerů. Opět upozorňuji, že není přípustné
kontejnery svévolně přemísťovat, přesunem se ničí a opravy si hradíme sami,
jelikož jsou kontejnery v našem majetku. Naplněné kontejnery nevhodným
odpadem (např. odpad v igelitových pytlích, taškách apod.) svozová firma
nevyveze.
Iva Hrabovská
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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:
Marônek Vladimír
Hradil Vratislav
Richtárová Marie
Šromová Marie
Kocmichová Anna
Bartoňová Milada
Drdová Ludmila
Levinská Libuše
Valchář Zdeněk
Tobola Jindřich
Ondříšková Jiřina
Marčišovská Ludmila
Galetka Miloslav
Bardoňová Jana
Kunčárová Veronika
Kamas Josef
David Vladislav
Šatánková Jaroslava
Pilíková Antonie
Šatánek Miroslav
Hykel Jaroslav
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Hovadík Oldřich
Pohanková Gertruda
Váhalová Josefka
Szotkowski Edvard
Mrlina Josef
Vančura Jiří
Ježek Jaroslav
Červencová Mária
Trval Petr
Hrušková Věra
Trvalová Alena
Valchář Jan
Kopecký Bořek
Obadal Antonín
Brynecký Jaroslav
Randýsková Anna
Králová Danuše
Kozáková Marie
Petrovská Anežka
Valík Jaroslav
Škrabáková Marie

Dne 11. 03. 2018 jsme vzpomněli 4. smutné
výročí, kdy nás opustil pan Jaroslav Zdráhal. S láskou
vzpomínají manželka Marie, děti Naďa a Jaroslav s rodinou.

Dne 23. 4. 2018 uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil pan Miroslav Krištof. Kdo jste ho
znali, věnujte mu tichou vzpomínku s námi.
Dcera Jana s rodinou.

Dne 3. března uběhlo 9 let, kdy nás opustila
naše milovaná maminka
paní Julie Kocúrková.
Dcera Eva a syn Mirek
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Dne 9. března vzpomínáme 43. výročí od tragické
smrti naší sestry Jaroslavy Kocúrkové.
Sestra Eva a bratr Mirek

Dne 25. března by se dožil 89. let náš tatínek pan
Josef Kocúrek. Vzpomínky jsou jako ptáci.
Nikdo je nevolá, ale přesto se stále vrací…
Dcera Eva a syn Mirek

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se
přišli naposledy rozloučit 16. 3. s naším bratrem
Milanem Kocúrkem.
Zvlášť velké poděkování patří Sboru dobrovolných
hasičů v Suchdole nad Odrou za jejich kamarádský
přístup a úctu, kterou Milanovi vyjádřili.
Sestra Eva a bratr Mirek

8

Vítání občánků
Vážení rodiče,
komise Sboru pro občanské záležitosti městyse Suchdolu nad Odrou Vás zve se
svými novorozenci na slavnost Vítání občánků, která se uskuteční dne 19. 05.
2018 v Kulturním domě městyse Suchdolu nad Odrou. Hodinu Vám upřesníme
v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 04. 05. 2018 na Úřad městyse
Suchdol nad Odrou, Komenského 318, do emailu kollerova@suchdol-nadodrou.cz (přihláška umístěna rovněž na www.suchdol-nad-odrou.cz) nebo osobně
na matriku (p. Kollerová).
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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Kulturní okénko
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Z činnosti naší školy a školky

11

Spolky a zájmové aktivity
Sportovní ples 2018
Dne 27.1.2018 proběhl v domě kultury v Suchdole nad Odrou 23. sportovní ples.
Jak jsem psal minulý rok, tak poslední roky tento ples spadá pod kompetenci nás
mladších ročníků. Vzhledem k našemu věku máme jiné (možná bych je nazval
moderní) nápady a snažíme se každý rok přijít s něčím novým. A tento styl, zdá
se, začíná nést ovoce. Toho jsme byli svědky na letošním plese, kdy jsme byli
docela překvapeni množstvím návštěvníků. Celkový počet okolo 200 osob je už
docela slušná návštěva a my jsme za to samozřejmě rádi a bereme to jako ocenění
naší práce a našich nápadů.
Rovněž jsme rádi, že tyto naše nápady inspirují i další a jsou používány i jinde.
Příkladem může být např. zavedení barových (konferenčních) stolků do předsálí
DKT, popř. fotokoutek, který se tento rok objevil i na jiných plesech. Letos jsme
např. přišli s inovací, kdy jsme se rozhodli zainvestovat do kvalitní hudby a oželili
jsme doprovodná vystoupení. Samozřejmě pouze čas ukáže, zda je tento směr
správný.
Také výzdoba na našem plese je (dovolím si říci) na vysoké úrovni a již několik let
si drží svůj vysoký standard. S tímto jsou spojeny jednak každoroční vymýšlení a
inovativní nápady, ale především dlouhé týdny příprav a výroby používaných
ozdob. Myslím si, že výzdoba je rovněž jedním z příčin, že letos na náš ples
dorazilo tolik návštěvníků.
V neposlední řadě bych rád vyzdvihnul také tombolu, ve které bylo opět (jako již
tradičně na sportovním plese) velmi mnoho cen. Krbová kamna sice letos nebyla,
ale i tak to z našeho pohledu stálo za to a většina výherců byla při přebírání cen
evidentně spokojena.
Zde bychom chtěli velmi poděkovat všem SPONZORŮM, kteří nám pravidelně
přispívají do tomboly a sdělit jim, že jsme jim vždy velmi vděční za jakýkoliv
dar, ať už se jedná o krbová kamna, mobilní telefon, poukázku do IKEy nebo
primuli v květináčku.
Dále bychom chtěli poděkovat také všem, kteří se podíleli na organizaci a
zařizování plesu, oslovování sponzorů a především holkám za jejich nádhernou
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výzdobu, která jim zabrala cca 4 týdny práce a příprav. Jedná se především
o Terezu Černochovou, Karolínu Drdovou a Kateřinu Látalovou.
Rovněž chceme poděkovat všem návštěvníkům sportovního plesu a doufáme, že
si najdete také cestu na 24. sportovní ples (ať už kvůli výzdobě, atmosféře plesu,
hudbě nebo kvůli setkání s přáteli).
Děkujeme a budeme se těšit na naše setkání.
Michal Žlebek, TJ Lokomotiva

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)
Jaro už se hlásí
V sobotu 10.3.2018 jsme se
sešli ráno v devět hodin
u
skautské
klubovny
na
Sokoláku,
abychom
započali jarní úklid. Trošku
jsme se zapotili, ale kousek
práce máme za sebou.
Počasí nám přálo, sníh už se
vytratil, takže jsme vysbírali
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klacky a větve spadlé ze stromů, odpadky zanechané nepořádnými návštěvníky
Sokoláku, odvezli listí i nasekali a uklidili zbylé dřevo na topení. Kolem jedenácté
jsme ukončili práce a užili si dopoledního sluníčka hraním her.
Pozvánka
Již teď Vás srdečně zveme na tematický seminář a ples ve
Spálově. Akci pořádá naše skautské středisko Odry pro
širokou veřejnost. Termín konání je v sobotu 17.11.2018.
Bližší informace v průběhu roku a na FB a webu oddílu
a střediska.
Nabíráme nové členy
Zveme všechny holky a kluky na naše pravidelné schůzky,
kterýkoliv pátek v dubnu od 16:00 do 18:00. Každý si tak bude moct vyzkoušet, jak
to u nás chodí. A pokud se mu u nás zalíbí, může chodit pravidelně. Zahrajeme si
spoustu her a naučíme se něco nového. Více na webových stránkách oddílu a na
FB.
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Bowlingová liga – základní část
Základní část bowlingové ligy se pomalu blíží ke konci a pořád není rozhodnuto,
kdo postoupí rovnou do čtvrtfinále, kdo bude krát osmifinále a kdo bude hrát „jen“
cenu útěchy.
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Přijďte se podívat na bowlingové zápasy a povzbudit své kamarády. Ať se daří
naházet co nevíce, jak hráčům, tak i týmům. SPORTU ZDAR A BOWLINGU
ZVLÁŠŤ!!!
Svoboda Zbyněk, spoluorganizátor turnaje a hráč

Valentýnský bowlingový turnaj
V sobotu 17. února 2018 se uskutečnil 3. ročník VALENTÝNSKÉHO TURNAJE
V BOWLINGU. Turnaje se zúčastnilo 18 dvojic, hrálo se na tři kola a vyhrát ten,
kdo měl nejvíce naházeno (největší součet). Turnaje se zúčastnili hráči se
Suchdolu n. O., Oder, Nového Jičína, Hukovic a Přerova.
TABULKA TURNAJE:

POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DVOJICE
Market, Mojmír
Daniela, Tom
1. FC Pikola Mája
Klára, Martin
Jarka, Petr
Nikola, Zbyněk
Lenka, Roman
Miluše, Josef
Marcela, Mirek
Lucka, Martin
Kukolovi
F+F
Jana, Vašek
Katka, Richard
B+B
Saaba, Martin
Jana, Milan
Zuzka, Ňuňas

SOUČET
453
419
413
406
367
364
340
324
323
309
307
302
292
284
280
244
241
239

ODKUD BYLI
Suchdol n. O.
Suchdol n. O.
Nový Jičín
Hukovice
Přerov
Suchdol n. O.
Mankovice
Suchdol n. O.
Mankovice
Hukovice
Suchdol n. O.
Hukovice
Odry
Suchdol n. O.
Hukovice
Hukovice
Odry
Hukovice

Turnaj se lidem zamlouval, ale bohužel se datum shodoval s Bálem městyse.
V příštím roce se budeme snažit o jiný termín (letos to byl jediný volný). TAK
SPORTU ZDAR A BOWLINGU ZVLÁŠŤ PŘEJE
Svoboda Zbyněk, spolupořadatel a hráč
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Různé
Hodnocení Penzionu Poodří
Společnost Booking.com zaslala městysi hodnocení Penzionu Poodří za rok 2017,
a je to velmi vysoké hodnotící číslo, jaké se běžně v jiných zařízeních nevídává.
Děkuji tímto zaměstnancům penzionu za jejich vynikající práci.
Richard Ehler, starosta
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Inzerce

21

22

Provozní doba muzea
Út - So 10:00 – 12:00
Ne
Výpůjční doba knihovny
Po
14:00 – 18:00
Čt
15:00 – 19:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St 8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Út, Čt 8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Úřední hodiny stavebního úřadu
Po, Út
pracoviště Kunín
St, Čt
pracoviště Suchdol nad Odrou
Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být přítomni
z důvodu
plnění pracovních úkolů mimo budovu.
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Kontaktní informace
Starosta
Místostarostka

Hospodářsko správní úsek Czech POINT

Finanční odbor – vedoucí
Správa bytů a pokladna
Hlavní účetní
Matrika Czech POINT

Stavbní úřad - vedoucí

Klub kultury

Penzion Poodří + sauna

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
Helena Richtáriková
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
Miroslav Graclík
556 770 107
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
556 770 104
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová

556 736 317
724 389 270
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz

Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum

Jaromír Šrámek
Libuše Pazderová
Kamila Jasaňová

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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