Suchdolský
zpravodaj
9/2018

Zahájení školního roku 2018 - 2019 proběhlo již tradičně v domě
kultury. Děti byly do školních lavic po prázdninách přivítány učiteli,
rodiči a zástupci městyse v pondělí 3. září 2018.

Ohlédnutí za VII. ročníkem Dne městyse
Další ročník dne městyse, který se konal v sobotu 25. srpna 2018, je za námi. Po
dlouhé době nám počasí moc nepřálo, ale nám to vůbec nevadilo a den probíhal bez
komplikací.
Slavnostnějším momentem programu bylo předávání pamětních plaket dárcům krve,
kterým ještě jednou děkuji za tuto záslužnou činnost.
Program dne městyse byl zajímavý nejen pro dospělé, ale také pro děti. Škola si
připravila stánek, kde si děti vyráběly různé dárečky. Velký zájem byl opět o malování
tváří, které každoročně malují naše šikovné hasičky. Nechyběly ani atrakce pro děti
(kolotoč, velká skluzavka a vodní válce), o dětskou zábavu se postaral Pepino Prcek.
Veškeré aktivity, které jsou připraveny pro děti, mají děti zdarma.
Děkuji pořadatelům, účinkujícím a prodejcům za aktivní přístup a ochotu podílet se na
této organizačně náročné akci. Rovněž děkuji návštěvníkům, kteří se přišli pobavit.
Po zahájení programu byli občané požádáni o vyplnění malého dotazníku, který dopadl
takto:
- vyplněno a odevzdáno 77 dotazníků, z toho 39 pro Sokolák, 33 pro centrum městyse,
4 úplně jinde (Malá skála, hřiště)
- návrhy na program byly různorodé, např.: pozvat výraznější osobnosti; bavíme se
sami - scénky, taneční ukázky, verše; soutěže na stmelování občanů; někoho ze
šlágru; turnaj pro děti (ale v čem a jaký?); známí interpreti a skupiny; více vyžití pro
děti?!?!?
Co z toho pro nás vyplývá: akci budeme nadále pořádat na Sokoláku; výraznější
osobnosti bychom rádi pozvali, ale vždy záleží, zda mají zájem vystupovat na malých
akcích, kolik stojí takové vystoupení, jestli mají volný termín apod.; nejvíce nás zarazil
návrh na více vyžití pro děti – atrakcí a programu pro děti je dostatek, děti mají všechno
zdarma, což není vždy na akcích v okolí pravidlem.
Pokud má někdo z občanů zájem a ochotu být součástí realizačního týmu, bude vítán!!!
Iva Hrabovská

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.08.

Vzhledem k tomu, že během půlročního užívání budovy úřadu městyse
nedošlo k dalšímu pohybu stavebních konstrukcí na sledovaných
terčících, nainstalovaných na trhlinách v obřadní síni, byly zahájeny
práce na rekonstrukci obřadní síně ÚM. Během prací dojde k odstranění
původní podlahy, sanaci trhlin ve stěnách a v podlaze, vyrovnání
poklesů podlah, položení nových podlah. Vybavení a vzhled obřadní
síně zůstane z převážné části zachován.

17.-19.08.Účast suchdolských fotbalistů v partnerském městě Herrnhutu na
fotbalovém Sommerfestu. Akce se zúčastnil rovněž starosta, který
partnerskému městu předal dřevěnou plastiku, představující poutníka –
Moravského bratra z 18. století. Autorem plastiky, vyřezané z akátového
dřeva, je Armin Firouzi.
21.08.

Pochůzka s dodavatelem k opravám místních komunikací.

22.08.

Ve spolupráci s odbornou firmou proběhlo ve spisovně úřadu městyse
třídění dokumentů a jejich příprava pro další nakládání ve smyslu
zákona o archivnictví a spisové službě.

22.08.

Proběhlo mytí autobusových zastávek tlakovou vodou a ošetření
impregnací. Mytí proběhlo na náklady dodavatele jako kompenzace za
nedodržení termínu při dřívější zakázce (fasáda bytového domu).

22.08.

Zahájeny lokální opravy povrchů místních komunikací – výtluky,
propady, praskliny apod.

23.08.

Dokončení lokálních oprav povrchů místních komunikací.

23.08.

Se stavbyvedoucím, který má na starosti práce na čištění koryta
Suchdolského potoka, byly dohodnuty podmínky provádění prací
u parku osvobození, kde proběhne výstavby nové opěrné zdí.

25.08.

Na Sokoláku se konal Den městyse, kam i přes zpočátku nepříznivé
počasí našlo cestu dostatek návštěvníků a městys jako pořadatel doufá,
že všichni příchozí se celé odpoledne i večer dobře bavili.
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28.08.

Jednání se zástupcem stavebního odboru Biskupství ostravskoopavského k vzájemnému informování o probíhajících a připravovaných
akcích, především se jedná o katolickou faru, kterou vlastník
momentálně opravuje.

29.08.

Konzultace s odbornou firmou o zprovoznění místního rozhlasu, kde
přetrvávají technické problémy. Bylo nalezeno technické řešení bez
větších finančních nákladů (v průběhu září započaly práce na realizaci).

29.08.

Za účasti starostů Oder a Fulneku proběhlo jednání k možnostem
vypracování studie k čistotě vody v přehradě. S ohledem na cenu takové
studie, která má analyzovat příčiny znečištění a návrhy na zlepšující
opatření, bude dále pokračovat diskuse se zástupci Moravskoslezského
kraje. Vlastníkem a provozovatelem přehrady a navazujících vodních
toků je Povodí Odry, nikoli městys Suchdol nad Odrou.

31.08.

V sedlnické Sněžence se konalo školení zaměstnanců obcí, především
úředníků, k ochraně osobních údajů (GDPR), kterého se zúčastnili
i pracovníci úřadu městyse a dalších jeho pracovišť, kde dochází
k nakládání s osobními údaji.

01.09.

Proběhl již 13. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře mužů o putovní
pohár starosty městyse, vítězem se stala (tradičně) dvojice Karel
Černoch, Petr Ekkert.

03.09.

v domě kultury byl slavnostně zahájen školní rok 2018/19 a přivítáni noví
prvňáčci do naší školy.

06.09.

Návštěva starosty na cvičení Safe Guard 2018 na elektro rozvodně
„Kletné“ v Hl. Životicích, kdy bylo zúčastněným předvedeno plnění úkolů
k ochraně kritických míst. Cvičení, simulující napadení strategických
míst, probíhalo současně na několika místech kraje a zúčastnili se ho
vojáci Armády ČR – příslušníci aktivních záloh ve spolupráci se složkami
Integrovaného záchranného systému.

08.09.

Na Kletném se konal sraz příznivců historických vojenských vozidel,
které mohli obyvatelé (nejen) Suchdolu spatřit při společné vyjížďce po
okolí či při návštěvě leteckého muzea v Suchdole.

10.09.

Na úřadě městyse se konala 1. schůzka okrskových volebních komisí
pro suchdolské volební okrsky k připravovaným komunálním volbám
5. – 6. října 2018. Členové komisí složili slib, byli vylosováni předsedové
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obou komisí a členové komisí byli dále seznámeni se svými úkoly, které
budou plnit v průběhu voleb.
11.-13

Provedena celoplošná oprava místní komunikace Na Rybníkách
vyplněním propadlých míst a výtluků a nanesením nové obrusné vrstvy.

12.09.

Schůze rady městyse.

13.09.

Se zástupci společnosti NC Line byly projednány otázky spojené
s připravovanou stavbou chodníku okolo firmy směrem na Rybníky.

15.09.

V domě kultury se konalo tradiční setkání Čechů z Volyně a jejich přátel.

15.09.

V areálu Malá skála u kletenské přehrady se konala soutěž o nejlepší
guláš a dále mistrovství ČR v hodu nožem a sekerou.

15.09.

Proběhl tenisový turnaj ve čtyřhře žen o pohár místostarostky městyse,
vítězkami turnaje jsou Andrea Sehnalíková a Ludmila Mücková.

Rada městyse informuje
81. schůze RM 12.09.2018


mimořádná schůze RM podpořila Biskupství ostravsko-opavské při podávání
žádosti o dotaci do Programu záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury ČR v roce 2019 na opravu katolické fary

Ohlédnutí za volebním obdobím 2014–2018
Vážení občané,
v době, kdy budete číst zpravodaj, již budou zbývat pouhé dny do nových
komunálních voleb, ve kterých zvolíte nové zastupitelstvo městyse. Rád bych
poděkoval končícímu zastupitelstvu, které pracovalo ve složení (dle abecedního
pořadí):
Jiří Bartoň (14. 10. 2015 z funkce odstoupil), Mgr. Jana Bechná, Ing. Marek
Bechný, Jiří Bělunek, Ing. Tomáš Dohnal, MUDr. Jana Dostálová, Ondřej Dubec,
Ing. Richard Ehler, Iva Hrabovská, Radovan Kutěj, Stanislav Matuškovič, Ivana
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Tvarůžková, Mgr. Lenka Tymráková (od 14. 10. 2015 po odstoupení J. Bartoně),
Josef Zajíček, Petr Zajíček a Ing. Iva Žitníková.
Radu městyse tvořili:
starosta Ing. Richard Ehler, místostarostka Iva Hrabovská a radní Ing. Tomáš
Dohnal, Ing. Iva Žitníková, Jiří Bartoň (rezignoval 14. 10. 2015) a Ivana
Tvarůžková (od 16. 12. 2015).
Finanční výbor pracoval ve složení:
předsedkyně Ivana Tvarůžková, členové Ing. Tomáš Dohnal, Ing. Dagmar
Pantálková, Alžběta Závacká a Ing. Marek Bechný.
Kontrolní výbor pracoval ve složení:
předseda Petr Zajíček, členové Radovan Kutěj, Ondřej Dubec, Stanislav
Matuškovič, Jiří Bartoň (do 14. 10. 2015) a Mgr. lenka Tymráková (od 16. 12.
2015).
Ve školské radě městys jako zřizovatele Základní a mateřské školy Suchdol nad
Odrou, příspěvkové organizace, zastupovali Ing. Richard Ehler, Josef Zajíček
a Ing. Iva Žitníková.
Zastupitelstvo se sešlo celkově na 24 veřejných zasedáních, rada městyse pak
k datu vydání tohoto zpravodaje celkem na 82 schůzích – tento počet se ještě
změní, protože současná rada bude pracovat až do zvolení rady nové na
ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva na přelomu října a listopadu
2018.
Podobně jako v minulém volebním období je potřeba ocenit, že všichni
zastupitelé bez ohledu na to, za kterou volební stranu do zastupitelstva
kandidovali, hájili dle svého nejlepšího přesvědčení zájem městyse a jeho
občanů, nikoli zájmy politických stran a seskupení. Zda to bylo ku prospěch věci
mohou posoudit občané sami. Zajímavostí je, že 9 z 15 členů zastupitelstva bylo
v této funkci v tomto volebním období poprvé, jednalo se o největší obměnu členů
zastupitelstva od roku 1990.
Městys hospodařil po celé období vyrovnaně s tím, že si na účtech držel trvale
poměrně velkou finanční rezervu. To je důležité s ohledem na nákladné dotované
akce z předchozího období, které doposud nejsou uzavřeny – běží období
udržitelnosti, během kterého může ze strany poskytujícího orgánu proběhnout
kontrola a být uložena sankce, což sice nepředpokládáme, ale rezerva pro jistotu
určitě není na závadu.
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Z větších akcí, řešených zastupitelstvem v tomto volebním období, bych rád
zmínil tyto: kolaudace II. etapy kanalizace, rekonstrukce a nástavba budovy
úřadu městyse, nový vodovod v lokalitě Za Nádražím (další etapa je ve fázi
projektových prací), vodovod na ul. Sokolovské, rekonstrukce budovy drobných
provozoven, sklad technických služeb, oprava střechy a sociálního zázemí tech.
služeb, oprava dešťové kanalizace za nádražím, rekonstrukce veřejného
osvětlení (za nádražím, Nová ulice, u přehrady…), výstavba inženýrských sítí pro
RD (Záhumení, prodloužení Čsl. Armády), chodníky (v centru městyse, u sýpky,
ke škole), nové kolumbárium na katolickém hřbitově, opravy a rekonstrukce
v DKT (podlaha, vytápění, zadní vchod, závěs), úprava břehu přehrady, pořízení
hydraulické plošiny pro komunální práce, pořízení zametacího vozu, získání nové
hasičské cisterny Mercedes Atego, pořízení kompostérů pro občany, dokončení
poslední změny starého územního plánu a zahájení prací na novém územním
plánu atd.
Je potřeba vyzdvihnout dobrou spolupráci se školou, která je vidět také na
zlepšování vybavení školy.
Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům za vstřícnost při podpoře spolkového
života v městysi. V porovnání s jinými obcemi je u nás finanční podpora všech
spolků poměrně vysoká a myslím si, že to je dobře, protože spolkový život je
důležitou součástí života každé obce a přispívá k dobrým sousedským vztahům.
Všem zastupitelům, členům komisí a výborů, ale i zaměstnancům městyse
a v neposlední řadě aktivním občanům, kteří byli ochotni dobrovolně a ve volném
čase udělat něco pro městys a pro spoluobčany, děkuji za spolupráci v končícím
volebním období.
Richard Ehler, starosta

Samoodečty vodoměrů
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 30.9.2018 z důvodu fakturace
stočného za 3. čtvrtletí 2018.
Hlášení můžete provést těmito způsoby:
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- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz) pomocí
vyplňovacího formuláře „Stav vodoměru“,
- telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana),
- osobně v pokladně městyse.
Stav vodoměru nahlaste do 5. 10. 2018.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.
V Suchdole nad Odrou dne 11. 9. 2018
Jana Poštová

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
8

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci září oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Mačáková Anna
Zuzaňáková Ludmila
Kovářová Ludmila
Vochalová Božena
Najmonová Emilie
Kouřilová Naděžda
Kovářová Marie
Svoboda Bohuslav
Kašpárková Jiřina
Klein Josef
Gross Štefan
Reková Dobromila
Slováková Ludmila
Szilvová Eva
Kőhlerová Libuše
Karolová Jana
Dorazil Antonín
Mládenková Ludmila
Ullrichová Ludmila
Valíková Jarmila

Štaf Alfred
Bergerová Eva
Martinec Štefan
Trúchlá Mária
Přibylová Marie
Steinitzová Eliška
Holeňová Miloslava
Chorinová Ivanka
Kačalová Drahomíra
Himmer Zdeněk
Baroš Rudolf
Káňa Václav
Jezerská Věra
Gavlas Václav
Mynářová Libuše
Odstrčilíková Dagmar
Himmerová Zdenka
Kozák Pavel
Šumský Milan

Děkujeme všem, kdo se dne 5. 9. 2018 ve Fulneku rozloučili s milovaným
manželem, tatínkem a dědečkem panem
Václavem Veličkou.
Manželka a dcera s rodinou.
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Děkujeme všem přátelům, známým, kamarádům a členům mysliveckého
sdružení Suchdol nad Odrou za účast na posledním rozloučení s panem
Eduardem Kocmichem.
Děti s rodinami.

Setkání důchodců – změna termínu
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

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 20. 10.
2018 v Kulturním domě městyse Suchdolu nad Odrou. Hodinu Vám
upřesníme v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 08. 10. 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
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Přihláška na slavnostní Vítání občánků Městyse Suchdol nad Odrou
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Doručovací adresa
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat)
Jméno a příjmení matky:
Kontakt (telefon, email):
Uděluji tímto souhlas městysi Suchdol nad Odrou: dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“)
1.

se zpracováním osobních údajů mého dítěte a svých, městysem
Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského
318, IČ: 00298450 pro účely vítání občánků v rozsahu:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO,
PŘÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
**ANO

2.

**NE

se zveřejněním fotografií z vítání občánků v Suchdolském
zpravodaji, se zápisem v kronice městyse Suchdol nad Odrou.
**ANO

**NE

(**nehodící se škrtněte)
Tento souhlas udělují na dobu trvání právní subjektivity organizace.
Projev vůle
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na
základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji
souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených
osobních údajů za shora uvedených podmínek.
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování
nevyplývá z jiného zákonného důvodu.
V Suchdole nad Odrou dne:......................
Podpis zákonného zástupce:.....................................................
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Kulturní okénko
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Spolky a zájmové aktivity
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Z činnosti spolku western klub z.s.
Gulášfest na Malé skále – Kletné
15.9.2018 Western klub zorganizoval v areálu Malá
skála 1. ročník Gulášfestu. Do soutěže se přihlásilo
6 týmů a vařilo se 11 druhů gulášů. Povinností týmů
bylo od každého druhu uvařit nejméně 10 litrů guláše. Vařily se guláše z
hovězího, ze zvěřiny, z beránka i ze špekáčků. Kromě gulášů byla ochutnávka
piv z pivovaru Koníček - Ryzák 11st., Grošák 14st. a Podkovář 15st. I tato piva
byla zařazena do divácké soutěže - ceny věnoval Pivovar Koníček z Vojkovic.
Celým dnem, který byl nejen o vaření gulášů, ale pro pobavení diváků zde
probíhaly i soutěže o ceny, nás provázel moderátor Luki Lukeš. Diváci se
dobrovolně i nedobrovolně před Saloonem zúčastňovali vtipných soutěží, což
byly - hod kloboukem na věšák, hod vařečkami do hrnce a hod bramborami do
Mexičana. Všichni diváci hlasitě fandili a parádně se bavili, vítězové získali ceny
- trička od Staropramenu, koření od Antonína a malinovky od pivovaru Koníček.
Ve 13 hodin nastoupila odborná porota, vyzbrojená kuchařskými čepičkami
a materiály na hodnocení gulášů. Porotci postupně obcházeli jednotlivé týmy
a pečlivě posuzovali dle stanovených kriterií uvařené guláše.
Diváci se zapojili do soutěže o Top guláš zakoupením vstupenky, jejíž součástí
byl hlasovací lístek o Top guláš. Tato vstupenka byla zároveň slosovatelná a tak
mohli i diváci vyhrávat.
Odborná porota vybrala jako nejlepší guláš, kde první cena bylo selátko z D.W.
ranče Bravinné, Rockerský guláš týmu Rockeři ze Suchdolu nad Odrou. Druhé
místo obsadil guláš z Beránka od lesa týmu Nimrodi, Jestřábí, třetí místo Tramp
guláš týmu Hubařky, Kletné-Pohoř.
Diváci se na 100% shodli s odbornou porotou a ve stejném pořadí vybrali na
prvním místě Rockerský guláš týmu Rockeři ze Suchdolu nad Odrou, druhé místo
obsadil guláš z Beránka od lesa týmu Nimrodi, Jestřábí a třetí místo Tramp guláš
týmu Hubařky, Kletné-Pohoř. Kromě gulášů se hodnotila i výzdoba jednotlivých
stánků a originalita oblečení závodníků. První místo získal tým Parťáci
ze Slovenska, druhé místo tým Jaroníček z Kozlovic a třetí místo tým Rockeři
ze Suchdolu nad Odrou.
Od 15 hodin byly připraveny koncerty skupin Zajatci - Odry, Do pohody - Nový
Jičín a písničkáře Radima - Čagos - Kolarčíka. Bylo příjemné jejich střídání
a diváci se spolu s nimi bavili při tanci a zpěvu až do pozdních večerních hodin.
Ve 20 hodin ještě proběhlo poslední divácké losování o ceny pivovaru Koníček.
1.místo - Luděk Nebl, 2.místo - Martinát, 3.místo - Lucka Románková
Další vydařená akce na Malé skále, která nás překvapila především velkou
návštěvnickou účastí. Všem moc děkujeme za pomoc při přípravě gulášfestu,
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účinkujícím za dobrou zábavu, závodníkům za skvělé guláše a divákům za účast
a tedy podporu našeho snažení. A tak tedy na shledanou 14. září 2019.
Fotodokumentaci z Gulášfestu najdete na:
https://westernklub.rajce.idnes.cz/
Za Western klub z.s.
Ľudmila Tošovská
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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 potřebné podmínky a zázemí pro další příznivý vývoj.
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 13.10.2018 od 10 do 18 hodin v Dolní oblasti
Vítkovice, z.s.. 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 dále 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 rovněž
najít na webových stránkách: https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.
Mgr. Richard Pešat,
vedoucí oddělení SPOD
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Informace pro pacienty praktické lékařky
Vážení pacienti,
ráda bych vás informovala o každoroční možnosti očkování proti chřipce
v ordinaci v Suchdole nad Odrou, se kterou začínáme od 20.9.2018.



Nově tento rok poprvé očkujeme čtyřvalentní vakcínou – VAXIGRIP
TETRA, která poskytuje širší ochranu proti chřipce, protože na rozdíl od
třívalentní vakcíny (používané v minulých letech) chrání proti čtyřem
chřipkovým kmenům současně! (proti dvěma kmenům chřipky typu A a
dvěma kmenům chřipky typu B)

Chřipka je virus způsobující každoroční epidemii a jednou z prevencí je očkování,
které je vhodné pro seniory, pacienty s chronickým onemocněním (cukrovka,
závažné choroby srdce a plic, poruchy imunitního systému, onemocnění ledvin a
jater), dále pro občany pohybující se v prostředí s větší koncentrací lidí - veřejná
doprava, větší pracovní kolektivy.
Více informací o vakcinaci a objednávání u sestry Ruskové /tel 556 736 905/
telefonicky nebo osobně v ordinaci.
S pozdravem MUDr. Šimíčková Žaneta
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Inzerce
Akce oprav

šicích strojů
v bytech zájemců
Dne 2. října budu opravovat v Suchdole nad Odrou šicí stroje. Dle zájmu
můžu i následující dny. Zájemci mne mohou kontaktovat:

E-mail: milan.miller@seznam.cz
Tel.: 553 628 936 od 19.00 až 21.00 hod.

Výhody:







Záruky časově téměř neomezuji.
Opravím v bytě zájemců, případně vezmu stroj do dílny.
Ponechávám na stroji trvalý kontakt na sebe pro případný další
servis.
Benzín při této akci neúčtuji.
Prodej náhradních dílů.
Přijímám objednávky i na jiné termíny.
Váš mechanik šicích strojů Milan Miller
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CVIČENÍ
______ B O D Y A N D M I N D______
POWERJÓGA
každý čtvrtek od 18 do 19 hodin,
od 11. 10. 2018,
v relaxační místnosti Základní školy
v Suchdole nad Odrou
Cena lekce je 70,- Kč.
Není nic lepšího, než po náročném dni věnovat chvilku sám
sobě. Při cvičení se protáhnete, posílíte, odreagujete
a načerpáte novou energii. Lekce jsou vhodné pro všechny každého věku i fyzické kondice. Během hodin budou
zařazovány prvky Powerjógy a Pilates.
Vlastní podložku nebo karimatku s sebou.
(sraz před hlavním vchodem ZŠ 17:45 – 17:55)
Předem nahlášení mají přednost.
Hlaste se prosím na tel. 739 430 108 (stačí SMS).
Na vaši návštěvu se těší instruktorka Soňa.
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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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www.suchdol-nad-odrou.cz
elektronická podatelna:
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz

středa
14. listopadu 2018 v 19:00 hod.
Kontaktní
informace

VYSOKÁ HRA

DKT Suchdol nad Odrou

DETEKTIVNÍ KOMEDIE S PŘEKVAPIVÝM KONCEM
DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA A AGENTURA MARCUS
hrají:
Pavel Trávníček
Yvetta Blanarovičová
Pavel Skřípal
Hana Tunová
Pavel Dytrt

autor: ROBERT THOMAS
režie: PAVEL TRÁVNÍČEK
Cena vstupenek v předprodeji je 250,- Kč na místě pak 300,- Kč.
Předprodej vstupenek v DKT Suchdol nad Odrou
od 1.10.2018 v pracovní dny denně od 6:00-14:00 hod.
a každé pondělí od 18:00- 20:00 hod.
724 389 270

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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