Suchdolský
zpravodaj
4/2018

Starostka obce
Hladké Životice
předala představitelům
městyse drobný dárek

15. března 2018 proběhlo slavnostní přestřižení pásky
zrekonstruovaného úřadu městyse za účasti zhotovitele stavby,
projektanta, stavebního dozoru, starostů okolních obcí a dalších hostů

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
17.03.

V kulturním domě pořádal Western klub, z.s. tradiční Josefovský country
bál.

21.03.

Jednání výboru spolku MAS v sídle MAS na zámku v Bartošovicích.

21.03.

Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR pro představitele měst a obcí
v Ostravě.

21.03.

Schůze rady městyse, rozšířená o účast členů zastupitelstva městyse.

22.03.

Za velkého zájmu veřejnosti se konala prohlídka nově zrekonstruované
budovy úřadu městyse.

23.03.

Prohlídka budovy úřadu pro zastupitele, pro zaměstnance městyse a
pozvané hosty.

24.03.

Příznivci motoristického sportu měli možnost zúčastnit se v blízkém okolí
jako diváci dvou rychlostních zkoušek Valašské rally, a to oderské a
fulnecké, přičemž trasa fulnecké vedla také územím Kletného.

24.03.

V kulturním domě pořádal Klub kultury tradiční akci Suchdolské „odvaž
se“ společně s jarním jarmarkem.

24.03.

V tělocvičně ZŠ se konala první část florbalového turnaje o pohár
starosty městyse Suchdolano 2018 – pro starší žáky.

27.03.

Ze strany Ministerstva zemědělství byla provedena kontrola městyse
coby vlastníka lesů, a to včetně fyzického stavu vysazených porostů
přímo v terénu. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

28.03.

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

28.03.

Jednání valné hromady Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.,
rovněž v Bartošovicích na zámku.

29.03.

Úřad městyse před spuštěním provozu dovybaven orientačními tabulemi
a označením místností.
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31.03.

Suchdolský Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v kulturním domě
maškarák, tentokrát rockový.

03.04.

V rámci společného postupu několika obcí při přípravě na start GDPR
proběhla na úřadě městyse schůzka za účelem získání dat pro analýzu
stavu nakládání s osobními údaji a vypracování nových metodik.

04.04.

Poslední den běžné činnosti úřadu městyse v prostorách železničního
nádraží.

05.04.

Jednání dozorčí rady společnosti Asompo, jejímž je městys akcionářem.

05.-06.04. Zahájeno stěhování úřadu městyse z náhradních prostor do nově
rekonstruované budovy, a to přesunem IT a sdělovací techniky a jejím
zprovozněním na novém místě.
06.04.

V kulturním domě se konalo klání o krále suchdolské pálenky 2018.

09.-13.04. Proběhlo fyzické přestěhování veškerého vybavení úřadu městyse do
nových prostor a příprava na zahájení provozu.
12.04.

Představitelé městyse přijali pozvání na setkání s pracovníky zdejší
základní a mateřské školy.

14.04.

V tělocvičně ZŠ se konala druhá část florbalového turnaje o pohár
starosty městyse Suchdolano 2018 – pro mladší žáky.

Rada městyse informuje
72. schůze RM 21.03.2018
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RM schválila se společností 2K Consulting s.r.o. Olomouc uzavření Smlouvy
o dílo na zpracování ochrany osobních údajů a Smlouvy o poskytování služeb
tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů týkající se Nařízení Evropského
parlamentu a rady 2016/697 z 27.04.2016 pro městys a příspěvkovou
organizaci Základní škola a mateřská škola
RM schválila přijetí průtokové dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy pro financování projektu PROinkluzi pro příspěvkovou organizaci
Základní škola a mateřská škola











RM schválila poskytnutí finančního daru na projekt Na kole dětem – nadační
fond Josefa Zimovčáka a schválila záštitu na 9. ročníkem mezinárodního
projektu na podporu onkologicky nemocných dětí pro akci Na kole dětem
RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí a sjezdu
se soukromou fyzickou osobou
RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s., předmětem věcného břemene je zemní vedení NN na části
pozemku parc.č. 747 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse
RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o zřízení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., předmětem
věcného břemene je zemní kabelové vedení NN na části pozemku parc.č. 38
a 1096/7 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse a souhlas s provedením
stavby
RN schválila uzavření Dohody o stavebních úpravách v nájemním bytě
v bytovém domě Komenského 498
RM schválila zpracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodu na
ul. Sokolovská (směr Hl. Životice) dle nabídky Ing. Lubomíra Nováka – AVONA
Nový Jičín
RM schválila úpravu ceníku v DKT takto: půjčovné ubrusu 25,- Kč/kus
a spotřeba elektrické energie 7,- Kč / kWh
Starosta informoval RM o konání Valašské rally v termínu 24.03.2018 v místní
části Kletné, o nástupu sedmi pracovníků na veřejně prospěšné práce, o
vyčištění kanálu v lokalitě Za Nádražím, o kontrole Ministerstva zemědělství
na hospodaření v lesích v majetku městyse a o zaměstnanosti v muzeu
městyse

Úprava úředních hodin na úřadu městyse
S přestěhováním ÚM do zrekonstruovaných prostor došlo k úpravě pracovní doby
pracovníků ÚM. Od 1. května 2018 je zavedena pružná pracovní doba. Pevná část
pracovní doby se kryje s úředními hodinami úřadu městyse, které jsou následovně:
Po

08:00 – 11:30

12:30 – 17:00

Út

08:00 – 11:30

12:30 – 14:00

St

08:00 – 11:30

12:30 – 17:00

Čt

08:00 – 11:30

12:30 – 14:00

Pá

zavřeno

po předchozí dohodě

po předchozí dohodě
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Pro stavební úřad platí rozpis pouze v rozmezí středa – pátek (v pondělí a úterý
jsou pracovníci SÚ přítomni v Kuníně).
V uvedených časech jsou pracovníci úřadu povinně v práci, zbývající část pracovní
doby mají volitelnou v rámci kalendářního měsíce.
Protože úředníci plní část pracovních povinností i mimo budovu ÚM, znamená to,
že být v práci se nerovná být automaticky přítomen na ÚM. Součástí pracovní
náplně jsou různé pochůzky, jednání s klienty a organizacemi mimo budovu, místní
šetření, stavební řízení, povinná školení apod. K plnění úkolů mimo budovu ÚM
jsou využívány kromě pátku, kdy je pro veřejnost zavřeno, také úterý a čtvrtek,
proto je u těchto dnů (ostatně stejně jako posledních 15 let) poznámka „po
předchozí dohodě“ – prostě doporučujeme se domluvit s daným úředníkem předem
na termínu jednání. Pokud přijdete v úterý nebo čtvrtek bez předchozí dohody, je
zde riziko, že jste vážili cestu marně, protože konkrétní úředník se nachází mimo
budovu či dokonce mimo Suchdol.
Pracovníci ÚM budou klientům k dispozici ve svých kancelářích na úřadě
v pondělky a středy, tedy klasické úřední dny, kdy mají i prodlouženou povinnou
část pracovní doby do 17 hodin.
Pracovníci úřadu mají i volitelnou část pružné pracovní doby a jsou na pracovišti
přítomni tedy i mimo stanovené úřední hodiny. To tedy znamená, že si můžete
s konkrétním úředníkem sjednat termín jednání i mimo uvedené úřední hodiny, ale
zde je termín skutečně věcí nalezení shody obou stran, jak klienta, tak pracovníka
úřadu.
V úředních hodinách bude úřad zcela zpřístupněn pro veřejnost, bude otevřen
hlavní vstup do budovy i následující vstupní dveře ze zádveří do vestibulu.
Mimo úřední hodiny, bude-li na úřadě přítomen alespoň některý z úředníků, bude
otevřen hlavní vstup do budovy, ale budou zamčené následující dveře do vestibulu.
V tomto případě je možné v zádveří zazvonit na konkrétního pracovníka, který
může dálkově uvolnit elektrický zámek a vpustit klienta do budovy.
Richard Ehler, starosta
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Nabídka nepotřebného nábytku
Městys Suchdol nad Odrou nabízí za odvoz použitý kancelářský nábytek. Jedná
se především o psací stoly, případně skříňky. Větší část nábytku je pro účely
stěhování v rozmontovaném stavu.
Nabídka platí do konce měsíce května. Je nutné, aby si vybraný nábytek zájemce
odvezl co nejdříve, nejlépe obratem, důvodem je potřeba vyklidit prostor
uskladnění. Nábytek je možné vidět v garáži městyse po předchozí telefonické
dohodě o termínu zpřístupnění (úřad městyse: 556 770 101).
Richard Ehler, starosta

Prázdninová brigáda pro studenty léto 2018
Městys Suchdol nad Odrou nabízí na období letních prázdnin brigádu pro
studenty, kteří mají chuť pracovat.
Pracovní náplň:
pomocné údržbářské práce na majetku městyse, péče o veřejná prostranství,
úklidové a pomocné práce v objektech městyse, pořadatelská služba při akcích
pořádaných městysem
Termíny brigád:
9. 7. – 27. 7. 2018 – tři pracovní týdny
30. 7. – 17. 8. 2018 – tři pracovní týdny
20. 8. – 31. 8. 2018 – dva pracovní týdny
Mzdové podmínky: 75 Kč/hod.
Požadavky: věk min. 15 let, ukončená základní školní docházka, zdravotní
způsobilost (nutno doložit lékařským potvrzením před nástupem, prohlídku hradí
zaměstnavatel).
Kontaktní osoba:
Iva Hrabovská, místostarostka, tel: 556 770 103, 605 307 695
Je nutné počítat se zdravotní prohlídkou u lékaře před nástupem na brigádu.
Počet pracovních míst je omezen.
Zájemci, přihlaste se v termínu od 4. 6. do 8. 6. 2018.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci dubnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.

Jsou to:
Karolová Anežka
Jezerský Nikolaj
Tomášková Květuše
Štrbačková Blažena
Kunčar František
Bartošíková Dagmar
Bartoňová Marta
Benkeová Vincencia
Král Josef
Kucová Miroslava
Dostálová Karla

Marčišovský Jan
Juchelková Zdenka
Mrtvá Olga
Masnica Rudolf
Vala Josef
Kutěj Stanislav
Červenec Viktor
Randis Jiří
Bašná Alžběta
Valová Světlina
Klopštok Miroslav

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit s naším milovaným synem
Václavem Veličkou
23. 3. 2018 v obřadní síni ve Fulneku. Dík patří všem kamarádům, fotbalistům,
spolužákům a zaměstnancům Romotopu. Velké poděkování za květinové dary.
Zarmoucená rodina
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Dne 16. 05. 2018 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás tragicky
opustil pan Anton Kičinka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Syn Antonín a syn Milan s rodinou.

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@suchdolnad-odrou.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
6. RC rally Suchdol nad Odrou
Moribundus RC Rally Team vás zve na 6. ročník Suchdolského RC rally.
Jde o soutěž rádiem řízených modelů aut v měřítku 1:10. K vidění budou
desítky krásných aut na speciálně upravené trati. Akce proběhne
v sobotu 19. května 2018 v multifunkčním areálu v Suchdole nad Odrou
(Sokolák) od 9.00 do 15 hodin. Přijďte se podívat.

Výsledky koštování
Král jabkovice: Václav Vrzala

Král hruškovice: Simona Adámková

2. Josef Polášek

2. Josef Kyselý

3. Ludvík Novotný
4. Pavel Šrom

Král slivovice: Jan Gola

5. Josef Menšík

2. Josef Kočíb

6. - 7. Antonín Dorazil
a Josef Kyselý

3. Viktor Kozák

8. Josef Kočíb

4. Václav Vrzala
5. Josef Polášek
6. Josef Menšík
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Suchdolská pouť s průvodem
V neděli 27. května 2018 v 9:00 hod
vyjde od DKT do katolického kostela průvod.
Zde bude sloužena mše svatá.
Otevřena bude hasičská zbrojnice i obě muzea.
V budově obecního muzea:
výstava fotografií „Srpen 1968 – 50. výročí okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy“.
Otevřeno od 10.00 – 17.00 hod
Občerstvení v DKT zajištěno.

Den matek
Klub kultury městyse Suchdol nad Odrou
zve všechny maminky a babičky
na DEN MATEK
ve čtvrtek 10. 05. 2018 v 16:00 hodin do DKT.
V programu vystoupí naše děti.
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Noc kostelů
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Z činnosti naší školy a školky
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Ukázková hodina předškoláků
V mateřské škole
proběhla ukázková
hodina předškoláků.
Děti předvedly svým
rodičům a paním
učitelkám ze
základní školy, jak
se připravují
k blížícímu se zápisu
do první třídy.
Bc.Martina
Hessková

Malí plaváčci
Starší děti z mateřské
školy navštěvují
plaveckou školu
Laguna v Novém
Jičíně.
Bc.Martina Hessková
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Jarní tvoření s rodiči ve školní družině
V úterý 27. března
2018 jsme přivítali
maminky, tatínky, ale
i babičky ve školních
družinách.

Vyráběli

jsme jarní svícen a
papírové

zajíčky.

Všem

výrobky

se

opravdu podařily. Byli
jsme rádi, že jsme
strávili

společně

krásné

odpoledne.

Děkujeme SRPŠ za finanční podporu této akce.
vychovatelky školní družiny

Noc s Andersenem 2018
V měsíci dubnu
jsme
každoročně
oslavili
výročí
narození dánského
spisovatele H. Ch.
Andersena. Při akci
Noc s Andersenem
jsme s žáky 6. a 7.
třídy prožili večer
plný her, četby a
soutěží.
Mgr. Petra
Janurová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SUCHDOL NAD ODROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ: 75027712
e-mail: zakladni@skolasuchdol.cz, www.skolasuchdol.cz
tel.: +420 556 736 336

Suchdol nad Odrou
28. 03. 2017

Nařízení ředitele číslo 6/2018
Stanovení místa, termínu a doby pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 a stanovení kritérií
pro přijímání dětí
Po projednání se zřizovatelem stanovuji, že žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání od počátku školního roku 2017/2018 budou přijímány v budově
mateřské školy na ulici Záhumení 482 ve čtvrtek 10. 05. 2018 od 12.00 do
16.00 hodin.
K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily
stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní
nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto se

nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

1.

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijaty děti, které nejpozději
před 01. 09. 2018 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt,
v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu zdejší mateřské školy
(tedy v městysi Suchdol nad Odrou).
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V případě zájmu vyššího, než je volná kapacita mateřské školy, budou děti
přijímány podle pořadí určeného datem narození (nejdříve budou přijímány
starší děti). V tomto pořadí budou o 1 rok zvýhodněny děti, které mají v MŠ
sourozence. Až o 1 rok mohou být zvýhodněny děti se specifickými
vzdělávacími potřebami.
2.

Pokud nebude volná kapacita mateřské školy naplněna přednostně
přijímanými dětmi dle bodu 1., budou děti, které nejpozději před 01. 09. 2018
dosáhnou dvou let věku a které mají trvalý pobyt, v případě cizinců místo
pobytu, ve školském obvodu zdejší mateřské školy (tedy v městysi Suchdol
nad Odrou) přijímány podle pořadí určeného datem narození (nejdříve
budou přijímány starší děti).
V tomto pořadí budou o 1 rok zvýhodněny děti, které mají v MŠ sourozence.
Až o 1 rok mohou být zvýhodněny děti se specifickými vzdělávacími
potřebami.

3.

Pokud nebude volná kapacita mateřské školy naplněna přednostně
přijímanými dětmi dle bodu 1. a dětmi přijímanými dle bodu 2., budou děti,
které nejpozději před 01. 09. 2018 dosáhnou dvou let věku a které nemají
trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu zdejší
mateřské školy (tedy v městysi Suchdol nad Odrou) přijímány podle pořadí
určeného datem narození (nejdříve budou přijímány starší děti).
V tomto pořadí budou o 1 rok zvýhodněny děti, které mají v MŠ sourozence.
Až o 1 rok mohou být zvýhodněny děti se specifickými vzdělávacími
potřebami.

V případě rovnosti rozhodne los za přítomnosti zástupců zřizovatele a rodičů.

Součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro děti, které ke dni
01. 09. 2018 nedovršily tří let věku, je čestné prohlášení rodičů (zákonných
zástupců) o sebeobslužných schopnostech dítěte.
Mgr. Tomáš Vindiš, ředitel, v.r.
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Spolky a zájmové aktivity
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Městys Suchdol nad Odrou finančně podpořil a zaštítil tuto akci. Peloton cyklistů
v rámci 9. ročníku veřejné charitativní cyklotour „Na kole dětem“ projede
městysem ve středu 30. května 2018 a od 14.45 do 15.15 hodin je přivítá
starosta před budovou úřadu městyse. Během zastávky pelotonu proběhne
taneční vystoupení dětí základní školy.
Přijďte se podívat, povzbudit cyklisty a podpořit celou akci.
Iva Hrabovská, místostarostka

Bowlingová liga 2017–2018
Tabulka po základní části soutěže. První čtyři týmy postupují do čtvrtfinále, týmy
na 5. – 12. místě hrají osmifinále, z nich kdo vyhraje, hraje o 1. – 8. místo, kdo
prohraje, hraje o 9. – 16. místo. Finále se hraje 28. 4. 2018 od 14°° hodin
na BOWLINGU. Přijďte povzbudit hráče, ať předvedou své nejlepší výkony. Hned
po skončení finále se budou vyhlašovat výsledky týmů i jednotlivců.
TABULKA:
POŘ.

JMÉNO TÝMU

Z

V

R

P

SKÓRE

1.
2.

BIZONI
PHANTOM
TRIKERS
ČD
BABKA
TÝM
METLAŘI
HÁZENKÁŘI
KISS TEAM
SNAJPŘI
Z JERSEY
VARIOTI
HASIČI
–
HUKOVICE
NORÁCI
RUMCAJSI
ČTYŘI LIŠKY
ALL IN
JUNIORKA
SENIOŘI
MANKY

30
30

24
21

2
3

4
6

30

20

4

30
30
30
30

18
17
17
16

30
30
30
30
30
30
30
30
30

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

185:55
170:70

MAX.
NÁHOZ
997
1015

PRŮM.
NÁHOZ
890,13
853,30

BO
DY
50
45

6

168:72

955

866,77

44

5
5
2
1

7
8
11
13

152:88
139:101
142:98
126:114

921
930
1008
930

842,43
827,83
844,50
831,63

41
39
36
33

13
12

3
2

14
16

118:122
114:126

932
927

784,70
811,00

29
26

10
11
7
8
8
6
5

5
2
6
4
3
3
4

15
17
17
18
19
21
21

96:144
100:140
87:153
86:154
95:145
76:164
66:174

842
907
885
894
840
854
848

751,47
761,67
741,20
801,97
739,23
769,70
753,00

25
24
20
20
19
15
14
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NEJLEPŠÍ NÁHOZ TÝMŮ:
1. PHANTOM TRIKERS
2. KISS TEAM
3. BIZONI

1015
1008
997

NEJLEPŠÍ NÁHOZ JEDNOTLIVCE:
1. VIČAN LUMÍR
KISS TEAM
2. VELÍK JAROSLAV ml. KISS TEAM
3. VIČAN LUMÍR
KISS TEAM

384
382
378

NEJLEPŠÍ PRŮMĚR:
1. SVOBODA ZBYNĚK
2. DOBEŠ JOSEF
3. KOLLA JAROSLAV

HÁZENKÁŘI
ČD BABKA
ČD BABKA

316,97
314,5
311,43

Jak skončí III. ročník bowlingové ligy se dozvíte v dalším čísle Zpravodaje. Rád
bych připomněl, ať se na finále dostaví alespoň jeden zástupce z týmu
na vyhlašování výsledků SPORTU ZDAR A BOWLINGU ZVLÁŠŤ!!! AŤ KOULE
LÍTAJÍ A KUŽELKY PADAJÍ!!!
Svoboda Zbyněk, spoluorganizátor a hráč turnaje

Ze spolkové činnosti Western klubu
17. 3. 2018 - Josefovský country bál
Ahoj kamarádi a příznivci Western klubu a jeho akcí.
Děkujeme všem příznivcům, kteří nás z celého okolí navštívili a tím naplnili sál.
Kapela TRB z Ostravy hrála country i rockové skladby, takže si zatančili příznivci
všech hudebních žánrů. O dobrou náladu se po celý večer staral moderátor Luki
Lukeš, svým vystoupením program obohatila westernová show s kolty, lasem,
can-canem a scénkou spolku Black&Braun. Bavila nás westernová valašská
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show s bičem Dušana Mac
Gyvera" Dvořáka a vrcholem
večera pak byla ohňová show
Dušana a Kláry ,,Miss
Catalyny" Strakové. Zásluhu
na tom, že jsme se dobře
bavili, mají i naši sponzoři,
kteří
nám
pomohli
s programem a bohatou
tombolou. Výtěžek tomboly
bude
věnován
na WESTERNOVÝ DĚTSKÝ
DEN,
který
se
uskuteční
v
sobotu
16.
6.
2018
od 14 hodin, na ceny IX. ročníku celorepublikové dětské výtvarné soutěže
Western a Koně očima dětí na téma ŽIVOT V PŘÍRODĚ a na vybavení Saloonu
na Malé skále.

31. 4. 2018 Brigáda –
„V zimě bude teplo“
Děkujeme
městysi
Suchdol nad Odrou
za dřevo a všem, kteří
nám přišli pomoci
dřevo
nařezat,
poštípat a nakonec
i uložit.

14. 4. 2018 Česko uklízelo a Western klub se zapojil
Počasí nám přálo a sešlo se nás nad očekávání, zapojili se i noví členové přátelé
WK.Uklidili jsme okolí a les kolem přehrady Kletné a prostory kolem cesty
od rozhledny Pohoř až po Malou skálu. Nasbírali jsme spoustu pytlů pohozeného
odpadu, nejvíce petky, alobaly z letních grilovaček, rozbité lahve, železný šrot,
pneumatiky, boty a spousty papírů, špačků cigaret, papírových kapesníků atd.
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Děkujeme všem kamarádům, kteří se akce zúčastnili. Kromě pravidelné
činnosti dle kalendáře
akcí
Western
klub
nadále
rekonstruuje
objekt Kletné 100 na
Malé skále.
13.-14. 4. 2018 jsme měli
další velkou brigádu,
která začala v pátek
pokládáním venkovních
drenáží a v sobotu
pokračovala
úpravou
terénu pro venkovní
posezení, izolací opěrné
stěny
svahu,
uvnitř
objektu se pracovalo na nových odpadech, rozvodech topení a vody. Na
parkovišti a ve spodní části areálu Malé skály se řezalo a odváželo dřevo na
topení. Nakonec není třeba popisovat práce, které se dělaly, raději se podívejte
na fotky z akce ve fotogalerii na www.westernklub.cz

WESTERN KLUB VÁS
ZVE DO AREÁLU
MALÁ SKÁLA LETNÉ
V PÁTEK 27. 4. 2018
NA
KLUBOVÉ
POEZENÍ
PŘI
KYTARÁCH od 17.
hodin
V SOBOTU 28. 4. 2017
od 11.00 na 8. JARNÍ
VYJÍŽĎKU – otevření
jezdecké sezony s W
clubem – proběhne
výuka hodu nožem a sekerou včetně soutěže pro všechny účastníky a
návštěvníky. Zároveň můžete prodat nebo si něco koupit v rámci westernové
burzy „PRODEJ, CO NEPOTŘEBUJEŠ – KUP, CO SE TI HODÍ“ od 11 do 13.
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hod. K tanci a poslechu bude od 17 hodin hrát ve stylu country „Jara trio“ (bývalý
KANOT) z Nového Jičína.
Srdečně vás zve Western klub.
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Různé
Nebezpečný je i volně pobíhající pes
I když si chce pes se zvířaty jen pohrát, jako je tomu v případě, když najde malé
srnky nebo malé zajíčky, zvířata tím přijdou o život. Malá mláďata, která pes
najde třeba v houští, později jejich matka opustí kvůli pachové stopě, kterou pes
na mláďatech zanechá. Doslovně se k nim bojí kvůli pachu psa vrátit. Opuštěné
mládě tak nemá žádnou šanci na přežití.
Stejné je to s ptáky a bažanty. Samička, kterou vyžene pes několikrát po sobě
z hnízda, kde sedí na vajíčkách, už se často zpátky nevrací a malé nevysedí.
Někteří si myslí, že příroda je nezničitelná a snese všechny lidské zásahy. Její
samo obnova je ale možná jen do jisté míry. Největším nebezpečím pro zvěř
na polích a v lesích jsou ale volně pobíhající psi. I když směrnice majitelům psů
povoluje pobíhání od pána do vzdálenosti na 300 metrů bez vodítka, je v případě
nutnosti nemožné jeho přirozený lovecký instinkt ovládat, samozřejmě i příroda
se umí bránit, a to bohužel jen někteří živočichové, což je u nás konkrétně zvěř
černá (tedy divočák) a tady spíš hrozí riziko jen psovi, kdy útočící pes muže být
poraněn bachyní, která chrání svá selata. V každém případě je divočák plachý
tvor, bojí se člověka, který je pro něj přirozený predátor a určitě pes na vodítku
bude ochráněn před nepříjemným kontaktem. Ve většině známých případů se
jedná o kojící bachyně, která se dostala do kontaktu se psem, ostatní kategorie
těchto zvířat raději utečou.
Proto bych rád apeloval za nás myslivce a ochránce přírody prosím mějte své
mazlíčky pod kontrolu a zbytečně je nepouštějte daleko od sebe a mějte
na vědomí, že i mláďata ostatních zvířat mají právo na klidný vývoj a pobyt
ve svém přirozeném prostředí.
za myslivce Petr Ficbauer
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Inzerce
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Zahradnictví Kunín s.r.o.
Balkonové květiny, ovocné stromy,
zeleninové přísady, substráty.
Kunín č. p. 267
Otevřeno: po-pá 9-16, so 9-12
Květen: po-pá 9-17, so 9-12

Prodám stavební pozemek v centru městyse Suchdol nad
Odrou, p. č. 154/2; 152/4; 156; 155/1 o celkové výměře 892 m2.
Všechny sítě jsou na hranici pozemku.
Telefon: 735 499 289
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Návštěvní hodiny muzeí

Úřední hodiny úřadu městyse

Út - So 10:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Ne
13:00 – 15:00

Po, St
Út, Čt

Termín prohlídky muzea je
nutno předem dohodnout
u K. Jasaňové

Úřední hodiny stavebního úřadu
Po, Út pracoviště Kunín
St, Čt pracoviště Suchdol nad Odrou

Výpůjční doba knihovny
Po
Čt

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě

Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci
nemusí být přítomni z důvodu plnění pracovních úkolů
mimo budovu.

Kontaktní informace

Starosta
Místostarostka

Hospodářsko správní úsek Czech POINT

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

Klub kultury

Penzion Poodří + sauna
Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum
Knihovna

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
556 770 110
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
Jaromír Šrámek
702 020 302
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269
Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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