Suchdolský
zpravodaj
7/2018

Družstvo Suchdolu nad Odrou
zleva: Martin Brynecký (suchdolský maskot), Jaroslav Zdráhal, Jiří Opěla,
Daniel Sikora,Iva Hrabovská (týmový kouč),Josef Dostál (rozhodčí),
Jana Zdráhalová, Martina Kociánová, Iva Žitníková

HRY BEZ VENKOVSKÝCH HRANIC
16. června 2018 v Šenově u Nového Jičína
Naše družstvo se umístilo na 3. místě z 11 přihlášených obcí

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.06.

V Šenově u Nového Jičína se konaly Hry bez venkovských hranic
Regionu Poodří. Suchdolské družstvo se umístilo na krásné třetí příčce,
to jen pro pořádek, protože smyslem těchto her je především pobavit se
a utužit nebo navázat nové kontakty s lidmi z dalších obcí regionu.

17.06.

V areálu Sokolák proběhly kynologické závody v agility.

18.06.

V budově základní školy se poprvé v novém složení sešla k jednání
školská rada.

19.06.

V Bartošovicích se konala valná hromada dobrovolného svazku obcí
Regionu Poodří.

19.06.

Účast na odborném semináři k aktualitám, týkajícím se katastru
nemovitostí.

20.06.

Konzultace rozpracovaných projektů inženýrských sítí s projektantem.

21.06.

Účast matrikářky na poradě matričních úřadů v Ostravě.

23.06.

Místní organizace Českého svazu včelařů uspořádala zájezd
s odbornými exkurzemi ke včelařům – školitelům do Chlumce nad
Cidlinou a okolí.

25.06.

Schůzka s firmou, provádějící rekonstrukci vytápění v domě kultury, k
upřesnění technického řešení.

27.06.

Konalo se zasedání zastupitelstva městyse.

28.06.

Na úřadě městyse proběhlo zaškolení uživatelů pořízené aplikace k
dlouhodobému hlídání smluvních závazků.

29.06.

V zasedací místnosti úřadu městyse byli představitelům městyse
představeni čerství absolventi suchdolské ZŠ. Odcházejícím
deváťákům byla slavnostně předána poslední vysvědčení. Zástupci
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městyse i školy popřáli všem nastávajícím středoškolským studentům
mnoho úspěchů při dalším studiu.
04.06.

V Kuníně převzat velkoplošný stan z MAS Regionu Poodří a postaven u
přehrady pro použití při VIII. Suchdolském countryfestu.

06.- 07.06. V areálu Malá skála u kletenské přehrady proběhl pod taktovkou
Western klubu z.s. VIII. Suchdolský countryfest, dvoudenní maratón
vystoupení country a folkových kapel a zpěváků, a to za hojné účasti
návštěvníků z blízkého okolí a z daleka.
08.06.

V rámci příprav na nadcházející cyklistický závod Memoriál Aloise
Dohnala bylo postaveno u úřadu městyse pódium, na kterém proběhne
nejen kulturní program, ale i slavnostní vyhlášení závodů, které se letos
konají jako dvoudenní Mistrovství ČR amatérských cyklistů.

09.06.

Velkokapacitní stan MAS zbourán a předán obci Vražné pro jejich dne
obce.

09.06.

Kontrola probíhajících prací v kulturním domě – rekonstrukce topení a
rekonstrukce povrchů podlah na balkonech.

09.06.

Organizační schůzka pořadatelů Memoriálu Aloise Dohnala.

11.06.

Schůze rady městyse.

12.06.

Kontrola probíhajících prací v kulturním domě – rekonstrukce topení.

13.06.

Konzultace rozsahu a způsobu oprav místních komunikací se
zástupcem odborné firmy.

14.-15.06 Konaly se závody v silniční cyklistice Memoriál Aloise Dohnala,
pořádané jako Mistrovství ČR amatérských cyklistů SAC.
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Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 27.6.2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM

23. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 22. až 23. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) zprávu z finančního výboru ze dne 13.6.2018
d) dokumenty:

č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-5/2018
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-5/2018
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-5/2018
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2018
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
e)
f)
g)
h)

zprávu z kontrolního výboru Regionu Poodří z 19.6.2018
Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2017
Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2017
Informaci o předběžném schválení žádosti ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou,
příspěvkové organizace, jedná se o dotaci z programu IROP na projekt
„PROvýuku“. K tomuto bylo přijato platné usnesení ZM č. 15.3.g) ze dne
14.12.2016, týkající se profinancování projektu prostřednictvím bezúročné
půjčky z prostředků zřizovatele

23. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Mgr. Janu Bechnou a
a zapisovatelkou Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.

Ing.

Marka

Bechného

23. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
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a) program 23. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
27.6.2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opatření č. Z10 takto:

Příjmy

+165,60 tis. Kč tj. 50.442,61 tis. Kč

Financování

+772,50 tis. Kč tj. 3.388,47 tis. Kč

Celkové zdroje ve výši

+ 938,10 tis. Kč tj. 53.831,08 tis. Kč

Běžné výdaje

+ 461,10 tis. Kč tj. 41.381,63 tis. Kč

Kapitálové výdaje

+477,00 tis. Kč tj. 12.449,45 tis. Kč

Celkové výdaje ve výši

+ 938,10 tis. Kč tj. 53.831,08 tis. Kč

v členění dle přílohy „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z10/2018
z 27. 6.2018“
c) celoroční hospodaření městyse Suchdol nad Odrou za rok 2017 bez výhrad v
rozsahu předloženého materiálu „Závěrečný účet“
d) účetní závěrku městyse Suchdol nad Odrou sestavenou k 31.12.2017; v této
souvislosti schvaluje převést výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení z účtu
431 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období, a to ve výši
12.819.888,30 Kč
23. 4. Zastupitelstvo městyse s t a n o v u j e
a) počet zastupitelů pro volební období 2018 – 2022 na 15 členů
Iva Hrabovská

Ing. Richard Ehler

místostarostka

starosta městyse
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Rada městyse informuje
78. schůze RM 26.06.2018





RM schválila finanční dar ve výši 20.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov
Odry na projekt „Výměna matrací k antidekubitnímu systému Dynamik“
RM schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku z HZS MSK
Ostrava, jedná se o převod majetku pro místní jednotku dobrovolných hasičů
do vlastnictví městyse (5x radiostanice a 2x jednonásobný nabíječ).
RM schválila uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene s HZS MSK
Ostrava, jedná se o výmaz věcného břemene k elektronické siréně na budově
č.p. 498 v majetku městyse
RM souhlasila s použitím znaku městyse při cyklistickém závodu Memoriál
Aloise Dohnala a pro Destinační management turistické oblasti Poodří –
Moravské Kravařsko pro vydání publikace pro základní školy v okrese Nový
Jičín

79. schůze RM 11.07.2018










RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu
RM jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou projednala a schválila platový výměr řediteli příspěvkové
organizace v souladu s novým nařízením vlády č. 341/2017, o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách.
RM schválila občanům, kteří dobrovolně pomáhali při organizaci cyklistického
závodu Memoriál Aloise Dohnala v termínu 14. – 15. 8.2018, finanční odměnu
RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, jedná se
o zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního vedení veřejné
komunikační sítě, které se dotýkají pozemků parc.č. 3121 a 3141 v majetku
městyse
RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb se
společností 2K Consulting s.r.o. Olomouc, jedná se o změnu platebních
podmínek
RM schválila návštěvu starosty v družebním městě Herrnhut v termínu 17. –
19. 8.2018 a úhradu cestovních nákladů
Starosta informoval RM o rekonstrukci topení a podlahy v domě kultury
a o opravách místních komunikací
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Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny
Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě

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 úkolů mimo budovu.

Návštěvní hodiny muzeí (na objednávku)
Út – Pá
So, Ne, Svátky

10:00 – 12:00 13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové
Telefon: 605 113 310; 724 389 269

Výpůjční doba knihovny
Po
Čt
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14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci červenci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kubešová Bohuslava
Melnarová Anna
Vojvodíková Marie
Spál Cyril
Holčák Josef
Mikulcová Anna
Žitník Zdeněk
Matoušková Jaroslava
Dohnalová Anna
Menšík Josef
Soviarová Marie
Vrzala Václav
Pagáčová Jiřina

Kalíšková Marta
Brázdová Věra
Korčák Aleš
Velička Václav
Mládenka Josef
Šimková Božena
Volek Josef
Uhlíř Miroslav
Ježková Anna
Truksová Anna
Jaroňová Jiřina
Vilášková Eva
Valová Božena

Dne 27. 07. 2018 vzpomínáme 1. smutné výročí úmrtí
pana Jiřího Jurnykla
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Jurnyklova
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Kdo v srdci žije, ten neumírá.
Dne 23. srpna 2018 vzpomeneme 5. smutné výročí
náhlého úmrtí našeho drahého tatínka, syna, bratra
pana Vladimíra Kováře.
Dne 29. srpna by se dožil 52 let. S láskou a úctou
vzpomínají syn Slávek, rodiče, sestry Renáta a Lidka
s rodinami, Pavla s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 16. 08. 2018 by se dožila paní Dagmar Šinarová 100 let.
Dne 12. 06. 2018 by se dožil 98 let pan František Šinar.
Vzpomíná celá rodina.

Kulturní okénko
Setkání důchodců
z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se
setkání důchodců přesouvá na úterý 2. října 2018 od 16:30 hod.
Program: DJ Paul Doktor
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Den městyse 25.8.2018
Odpolední program:
14.00 – 14.05
14.05 – 15.05
15.15 – 15.30
15.30 – 17.30
17.30 – 18.50

zahájení
koncert VOXEL
ocenění dárců krve
PEPINO PRCEK – program pro
děti
koncert LUBOŠ POSPÍŠIL

Večerní program:
20.00 – 02.00
21.00 – 22.00

taneční zábava - kapela
GALAXY
koncert PAVEL DOBEŠ

22.00

OHŇOSTROJ

Celodenní program 14.00 – 19.00:
vodní válce
atrakce pro děti
malování na obličej
stánkový prodej
prohlídka skautské klubovny, soutěže pro
děti
ochutnávka medu místních včelařů
stánek základní školy
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Z činnosti naší školy a školky
Rozloučení s předškoláky
V úterý 26.6.2018 proběhlo v prostorách mateřské školy Rozloučení
s předškolními dětmi s účastí zástupců městyse a základní školy.
Bc. Martina Hessková

12

Spolky a zájmové aktivity
Loko Suchdol n.O.-turnaje starší přípravky

Po ukončení mistrovské sezóny jsme sehráli ještě 2 turnaje pod vedením
trenérů Nerada Martina, Mrliny Marka a Klučky Jaroslava.
Turnaje v Koblově (VI.ročník memoriálu Václava Činčaly) 16.6.2018 se
účastnilo celkem 10 družstev z okolí Ostravy a polského celku Branica. My
jsme hráli v pětičlenné B skupině, kterou jsme vyhráli a s vítězem A skupiny
jsme hráli ve finále. Po remíze 1 : 1 jsme prohráli na penalty a obsadili 2. místo.
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Na posledním turnaji v Odrách (8.ročník memoriálu You Never Walk Alone – na
počest Tomáše Strnada, Lukáše Horáka a Josefa Štekbauera) dne 23.6.2018
jsme v neúplné sestavě a za účasti 5 družstev (Odry, Vítkov, Fulnek, Bludovice)
obsadili poslední místo (2 remízy a 2 prohry). Branky Nerad 7, Halašta, Kowalik,
Mrlina.

Z činnosti spolku western klub z.s.

8. ročník Suchdolského country festu proběhl ve dnech 6. a 7.
července 2018 v krásném přírodním prostředí Kletenské přehrady v areálu Malá
skála. V loňském roce jsem psal, že 7. ročník byl nejlepší ze všech minulých a
tak se nechci opakovat, ale tento 8. ročník to ještě vylepšil. A co bylo neobvyklé,
tentokrát už na páteční program přišlo tolik diváků, že v Saloonu na Malé skále a

14

ve velkém stanu bylo plno. Celkem se festu zúčastnilo 24 kapel a písničkářů,
dodatečně si o nich můžete přečíst na
http://www.suchdolskycountryfest.cz/kapely.
V pátečním bloku vystoupilo 9 kapel a 1 písničkář. Krásnou plaketu
Suchdolského country festu z dílny Tomáše Hanáka a Vladimíra Morčinka si
odnesla díky divákům, kteří hlasovali opět pomocí lístků na našem speciálním
hlasovacím
zařízení,
kapela DALLAS z Lipníku
nad Bečvou.
No a přes pokročilou
noční hodinu následovala
velmi oblíbená činnost
hlavně mezi muzikanty
a věrnými posluchači –
hraní na Saloonu, kde se
jamování protáhlo za
všeobecné spokojenosti
až do ranních hodin.
Sobota - těšili jsme se
podle předpovědi na lepší počasí, což vyšlo – program začínal v 11 hodin, ale
Western klub měl rušno již od rána, protože se čekal velký nápor návštěvníků
a pro ně bylo nutné připravit jídlo, tekuté a jiné občerstvení v prostorách Saloonu
a velkého stanu.
Čekaly nás celkem 3
hudební bloky, což
je docela náročný
maraton hlavně pro
zvukaře, který musí
vždy
po
půlhodinovém
vystoupení nazvučit
novou kapelu – tím
smekám
klobouk
před
Jirkou
Macíčkem, který toto
bravurně
a
bezchybně zvládl –
byl to polední, odpolední a večerní hudební blok celkem 18 kapel. Vítězem
poledního bloku se stala kapela BLUE EXIT - Dolany,
odpoledního bloku kapela BO! BOSORKY - Ostrava
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a večerního bloku kapela
HUBERTUS – Bruntál.
No a co byste čekali, opět se
hrálo - jamovalo na Saloonu,
tentokrát skoro do ranního
kuropění.
Co dodat. Díky skvělým
kapelám a písničkářům, díky již
osvědčené moderátorské
dvojici Ludmile a Richardovi,
díky přízni skvělých diváků, díky
dobrému počasí, které na Malé skále vydrželo přes lijáky v blízkém okolí, díky
dobrému jídlu a pití a skvělé obsluze našich
děvčat v obou barech, určitě i díky sehranému týmu Western klubu, který dokázal
akci skvěle připravit
a zabezpečit po
všech stránkách se
8.
ročník
Suchdolského
country
festu
mimořádně vydařil
a děkujeme všem,
kteří nás podpořili
nejen sponzorsky,
ale i svou účastí na
tomto
velkém
setkání hudebníků,
fanoušků country
muziky a přátel
Western klubu.
Také spolupráce s W-clubem, reprezentovaným Dušanem McGyverem, přinesla
pro diváky skvělou zábavu, nejen při bičařských a vrhačských vystoupeních ale
i v tom, že si mohli se svými dětmi v areálu Malá skála vyzkoušet své vrhačské
umění s noži a tomahavky.
Výtěžek z Country festu bude věnován k budování přírodní naučné stezky pro
děti v areálu Malá skála.
A naše obvyklé zní, těšíme se spolu s vámi na příští, 9. ročník Suchdolského
country festu.
Za WK fotograf Jarek.
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Příměstský tábor na Malé skále

Týden plný her a zábavy utekl jako voda. Chtěla bych poděkovat dětem, že to
s námi celou dobu vydržely a doufám, že se jim ten týden líbil tak, jako nám.
Velké díky také patří našemu týmu: Terce Kabeláčové za celý koncept tématu
tábora, Pavče a Hance Priviczerovým a Davidu Kabeláčovi za přípravu her
a skvělé vedení oddílů. Lidušce Tošovské za úžasné fotky, Lidce Tošovské
za pomoc na postu zdravotníka, Terce Vaškové za výtvarnou činnost a Martě
Matulové za dovoz proviantu.
Už se těšíme na příští rok. S pozdravem a přáním hezkého prožití zbytku
prázdnin.
za DWK Sylva Vašková.
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Různé
Počasí prvního pololetí roku 2018
První pololetí roku 2018 bylo s průměrnou teplotou 7,9°C o 1,4°C teplejší
než je hodnota dlouhodobého normálu za období 1979 – 2013. Zásluhu má na
tom především duben, který byl s teplotou 13,4°C mimořádně nadnormální. Silně
nadnormální byl taky leden a květen a nadnormální červen. Měsíce únor a březen
byly naopak podnormální. Opět jsme si mohli povšimnout velmi rychlého nástupu
jara, spíše by se dalo říci, že jsme ze zimy během necelých 14 dnů skočili rovnou
do léta. Nejnižší teplota byla naměřena až 1. března a to -18,1°C. První letní den,
kdy maximální teplota přesáhla 25°C nastal 9. dubna, první tropický den 10.
června. Nejvyšší teplota vzduchu dosáhla za první pololetí roku 2018 31,5°C a to
dne 21. června.
Srážkový úhrn 221,5 mm tvoří 73% normálu. Napadnout by mělo asi o
80 mm více. Mimořádně podnormální byl měsíc duben, to napršelo pouze 4,1
mm. Taky květen byl podnormální, ostatní měsíce byly normální. Nejvyšší denní
srážkový úhrn činil 28,8 mm dne 2. června.
Letos bylo již 17 bouřkových dnů, první bouřka se vyskytla 23. dubna.
Často to byly ale jen vzdálené bouřky a srážková oblačnost se Suchdolsku
vyhýbala. Při bouřkách byly 1. června zatopeny sklepy kolem vodních toků
v Potštátě, Partutovicích a Stříteži n. Ludinou. O den později zaplavila voda
suchdolský železniční podjezd. Větší bouřky vytopily 3. června Větřkovice
dokonce dvakrát během dne. Zaplaveny byly sklepy a nově otevřený sportovní
areál. Hladina Husího potoka tak přechodně stoupla, na vodoměrné stanici
Fulnek ale povodňový stupeň dosažen nebyl. Začátkem května se dvakrát
objevily kroupy, ale byly jen malé velikosti, které nezpůsobily žádné škody.
Sucho z minulých let stále přetrvává, zejména řeky v Poodří se stále drží
jen těsně nad hranicí sucha. Ještě horší je úroveň hladin podzemních vod, které
jsou výrazně pod hodnotami dlouhodobých průměrů.
Nejvyšší rychlost větru byla dosažena 17. března – 18 m/s, což je
klasifikováno jako bouřlivý vítr. Tady v okolí se větší škody nevyskytly, zato se
vítr 17. – 18. března vyřádil na Libavé. Tamější, kůrovcovou kalamitou těžce
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zkoušené lesní porosty nevydržely nápor vichřice. Polámáno bylo údajně na 200
tisíc stromů, kromě smrkových byly poškozeny i listnaté porosty.
Sněhová pokrývka ležela od začátku roku 38 dnů, od 8. února do 7.
března byla každý den, tedy v kuse 28 dnů. Nejvyšší vrstva sněhu – 11 cm, byla
naměřena 8. února. Poslední den se sněhovou pokrývkou byl 20. březen.

Petr Dobeš
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Inzerce
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

Firma Pohořelský
Voda, topení, plyn, plynoservis
Suchdol nad Odrou, Kletné 41
IČO: 62322681
DIČ: CZ 6606120323
provádí revize kotlů na tuhá paliva Zn.
a vlastní výroby

Viadrus,

Immergas

Revize a opravy plynových kotlů, ohřívačů vody a plynových
topidel zn, Thermona, - Dakon – Viadrus – Buderus – JunkersMoratop Immergas – Destila – Beretta – Brotje – Ariston – Karma
Beta a Quantum
Výměna kotlů v rámci kotlíkové dotace Moravskoslezského kraje
Tel: 724 147 282, 778 725 920
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11. ročník cyklistického závodu Memoriál Aloise
Dohnala

Uctění památky Aloise Dohnala na hřbitově
Ocenění za dlouholetou činnost
v cyklistice nejen v Suchdole n.O.
převzal Radomír Kramoliš

2. místo v časovce za Suchdol n.O.
získal Jan Vahalík - kategorie junioři

4. místo v časovce i silničním
závodě za Suchdol n.O. získal
Miroslav Adamčík - kategorie
muži E

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

556 770 102
Ing. Richard Ehler
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 103
Iva Hrabovská
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 101
Helena Richtáriková
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 108
Zdenka Bergerová
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 109
Jana Poštová
postova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 105
Jitka Jurkovičová
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 106
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 107
Miroslav Graclík
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 104
Petr Bartošík
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
556 736 317
Miloslava Klichová
724 389 270
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
Alena Ondračková
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
702 020 302
Jaromír Šrámek
cov@suchdol-nad-odrou.cz
733 335 331
Libuše Pazderová
605 113 310
Kamila Jasaňová
724 389 269
Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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