Suchdolský
zpravodaj
3/2019
Klub kultury městyse a
Klub seniorů městyse Suchdol nad Odrou
zve všechny maminky a babičky na

Den matek
ve čtvrtek 9. května 2019
od 16:00 hod. do DKT

Nejcennější šperk kolem mámina krku
jsou ruce jejího dítěte
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1.

Ludmila a Staňa Kutějovi

2.

Katka Hrubá a Richard Gazdoš

3.

Klára Bartošová a Martin Ondrůšek

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.02.
18.02.

18.02.

19.02.
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21.02.
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25.02.
26.02.

26.02.

26.02.
26.02.
27.02.

V kulturním domě se konal 29. bál městyse.
Za účasti starostů obcí Mankovice a Jeseník nad Odrou se na úřadě
městyse uskutečnilo jednání se zástupci Správy železniční dopravní
cesty, předmětem jednání byla možnost náhrady železničního přejezdu
i sila mimoúrovňovým křížením (nadjezdem).
V souvislosti s připravovanou žádostí o dotaci z Operačního programu
životní prostředí na zateplení bytového domu č.p. 498 v majetku
městyse proběhlo odborné posouzení technické dokumentace.
Pracovnice Úřadu regionální rady provedly kontrolu plnění podmínek
smlouvy o poskytnutí dotace u projektu přístavby budovy technických
služeb, u projektu dosud běží doba udržitelnosti. Nebyly shledány
nedostatky.
Starosta se na krajském úřadě účastnil semináře ke kotlíkovým
půjčkám, souvisejícím s III. vlnou kotlíkových dotací.
Společně s odborným lesním hospodářem provedl starosta fyzickou
obchůzku lesů v majetku městyse.
V kulturním domě se konal pro naše nejmenší dětský maškarní
karneval.
V budově úřadu městyse se konalo zasedání zastupitelstva městyse.
Konala se schůze rady městyse.
Na zámku v Bartošovicích se konalo pracovní setkání pracovníků
Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří se zástupci obcí a městy, na
jejichž katastrech se CHKO rozkládá. Starostové byli seznámeni
s činností správců CHKO, s nejnovějšími projekty a s problematikou
výskytu vybraných živočichů a rostlin na území CHKO Poodří.
Proběhla kontrola plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na
výstavbu Domu s pečovatelskou službou, který byl za použití dotace
postaven v letech 2002 – 2003 a uveden do provozu počátkem roku
2004.
Na zámku v Bartošovicích se konalo jednání výboru zapsaného spolku
Místní akční skupina Regionu Poodří.
Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada MAS Regionu
Poodří, z.s.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost městyse o dotaci
na obnovu sakrálních prvků na kletenském hřbitově – jedná se o
rekonstrukci centrálního kříže a božích muk na hřbitově.
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Na úřadě městyse proběhla se zástupkyní pojišťovny výroční
rekapitulace pojištění majetku a odpovědnosti městyse.
V muzeu městyse proběhla výroční členská schůze Klubu přátel
Suchdolu nad Odrou.
Proběhla vstupní konzultace zástupců dotčených obcí s projektanty
cyklostezky v rámci projektu „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří“.
Budoucí realizací cyklostezky mají být doplněny scházející úseky
cyklostezky na území Pustějova, Hladkých Životic a Suchdolu nad
Odrou.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost o dotaci na
rekonstrukci venkovního hřiště a běžecké rovinky s doskočištěm
v areálu základní školy.
Na parkovišti u domu kultury proběhla jarní svozový den
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Na úřadě městyse proběhlo jednání s vedoucím novojičínského
pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
k aktuálně řešeným záležitostem na území městyse.
Pracovní jednání se zhotovitelem technické dokumentace k zateplení
bytového domu č.p. 498 v majetku městyse k úpravám dokumentace
pro potřeby podání žádosti o dotaci.
V kulturním domě se konala výroční členská schůze místní organizace
Českého svazu včelařů.
Pracovní schůzka s právním zástupcem městyse ke konzultaci
aktuálních problémů.
V kulturním domě pokračovala letošní plesová sezóna tradičním školním
plesem, pořádaným SRPŠ při zdejší škole.
Pracovníci krajského úřadu provedli na městysi přezkum hospodaření
městyse za rok 2018.
Na úřadě městyse se za účasti starostů měst Fulnek a Odry, zástupců
odboru životního prostředí krajského úřadu a zástupců Povodí Odry s.p.
konala schůzka, zabývající se problematikou kvality vody v kletenské
přehradě a možnostmi zlepšení. Byly dohodnuty konkrétní kroky s cílem
získat data za delší časový úsek, na jejichž základě by bylo možné
provést analýzu původu znečišťujících látek.
Konala se schůze rady městyse.
Jako podklad pro jednání na regionální úrovní bylo provedeno
snímkování stromů, napadených jmelím. Jedná se o snahu obcí, aby
byla problematika přemnoženého jmelí řešena komplexně na úrovni
vyšších územních celků a nebyla ponechána na bedrech obcí, které
nemají dostatek prostředků ani technických, ani finančních.
Na zámku v Bartošovicích se konalo jednání k vyhodnocení Dne
zemědělství v Poodří a k přípravě letošního ročníku této již tradiční akce,
kterou pořádá tradičně 28. 9. MAS Regionu Poodří.

Rada městyse informuje
9. schůze RM 25.02.2019
 RM schválila slevu za ubytování paralympioniků – lukostřelců České asociace
handicapovaných sportovců v Penzionu Poodří
 RM schválila včelaři povolení vjezdu na lesní svážnici a stání motorového
vozidla za účelem obhospodařování včelnice
 RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností ForTest
s.r.o. Studénka, jedná se o zajišťování povinné agendy na úseku vodovodů a
kanalizací, předmětem dodatku je cena za služby, účtování DPH a doložka
dle GDPR
 RM schválila uzavření Smlouvy o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení
knihovního fondu pořízeného z prostředků městyse s Městským kulturním
střediskem Nový Jičín
 RM schválila uzavření smluv s účinkujícími na akci Den městyse 2019
10. schůze RM 11.03.2019
 RM schválila prodloužení nájemní smlouvy v bytě v majetku městyse
nájemnici, která splňuje podmínky dalšího prodloužení nájmu
 RM schválila přidělení bytu v DPS v souladu se seznamem žadatelů
 RM schválila uzavření Dohody o stavebních úpravách v nájemním bytě
v majetku městyse, jedná se o rekonstrukci koupelny a WC
 RM schválila Řád pohřebiště č. 2, který upravuje provoz veřejných pohřebišť
v městysi
 RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce zdravotnické
místnosti, čekárny a sociálního zařízení v suterénu DPS za účelem
provozování ordinace praktického lékaře pro děti, dodatek se týká
prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2021
 RM projednala žádost spolku NORÁCI z.s. Suchdol nad Odrou o umístění
sídla spolku na adresu městyse s tím, že si vyžádala podrobnější podklady
k pozdějšímu rozhodnutí
 RM schválila uzavření dalších smluv s účinkujícími na akci Den městyse 2019
 RM projednala cenovou nabídku společnosti JD ROZHLASY s.r.o. Vigantice
na pořízení solárních svítidel a vyžádala si podrobnější podklady k
rozhodování
 RM schválila poskytnutí finančních darů spolkům, organizacím a žadatelům
dle jejich žádostí
 RM projednala Inventarizační zprávu za rok 2018
 RM projednala vyjádření ředitele příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Suchdol nad Odrou k výsledku veřejnosprávní kontroly
 místostarostka informovala RM o přijímání pracovníků na veřejně prospěšné
práce v roce 2019
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starosta informoval RM o jednání s právníkem ve věci prodeje pozemků, o
zpracování směrnice grantového systému a o přezkumu hospodaření
městyse

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 25.2.2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
2019. 3. 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 2. a 3. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) dokumenty k návrhu rozpočtu 2019:
č. 1 – PŘÍJMY vč. dodatku
č. 2 – VÝDAJE vč. dodatku
č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY
č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND
č. 6 – REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
PODLE TŘÍD ROZPOČTOVÉ SKLADBY
d) Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 4.2.2019
e) Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu
Poodří ze dne 18.12.2018
f) Informaci o programu kotlíkových půjček, navazujících na 3. vlnu kotlíkových
dotací, kdy půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
poskytují svým občanům obce, které po vyúčtování buď prostředky po
odečtení uznatelných nákladů vrátí na SFŽP ČR, nebo je použijí za podmínek
stanovených SFŽP ČR na realizaci projektů v oblasti životního prostředí
g) žádost (anonymizováno) o prodloužení lhůty zahájení stavby RD na parc. č.
2223/86 v k.ú Suchdol nad Odrou v souladu s uzavřenou kupní smlouvou
h) žádost (anonymizováno) o prodloužení lhůty zahájení stavby RD na parc. č.
1916/65 v k.ú. Suchdol nad Odrou v souladu s uzavřenou kupní smlouvou
i) rozpočtové opatření č. R20
2019. 3. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
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a) ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Tymrákovou a Jiřího Bělunka a zapisovatelkou
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.
2019. 3. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 3. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
25.2.2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) Zásady pro provádění rozpočtových opatření radou městyse
c) pravidlo o poskytování dotací a darů z rozpočtu městyse na rok 2019
následovně:
finanční podpora jednomu příjemci do úhrnné výše menší než 50.000,Kč za kalendářní rok bude poskytnuta formou finančního daru, přičemž
v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon
o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
je poskytování věcných darů v hodnotě nad 20.000,- Kč a peněžitých
darů ve výši nad 20.000,- Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom
kalendářním roce v kompetenci zastupitelstva městyse
finanční podpora jednomu příjemci v úhrnné výši 50.000,- Kč a více za
kalendářní rok bude poskytnuta formou účelové dotace
d) rozpočet městyse pro rok 2019 takto:
Příjmy
52.213,78 tis. Kč
Financování

- 3.867,96 tis. Kč

Celkové zdroje ve výši

48.345,82 tis. Kč

Běžné výdaje

39.369,82 tis. Kč

Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

8.976,00 tis. Kč
48.345,82 tis. Kč

Závaznými ukazateli stanovuje zastupitelstvo městyse
členění výdajů rozpočtu dle odvětvového třídění (paragrafy) vyjma par.
6330 - převody mezi vlastními bankovními účty
částku 4.800.000,- Kč jako neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové
organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou,
příspěvková organizace, IČ 75027712
e) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
neinvestičních transferů (dotací a darů) dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té
výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 4. v celkovém
objemu 1.123 tis. Kč, a to takto:
1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdolu nad Odrou, IČ
64629368,
-
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dotace ve výši 65.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s., IČ
48808300,
dotace ve výši 300.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
3. Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou, IČ 69581428,
dotace ve výši 80.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
4. Český kynologický svaz ZKO Suchdol nad Odrou - Louka – 626, IČ
68921055,
dotace ve výši 120.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
5. Western klub z.s., Suchdol nad Odrou, IČ 22841946,
dotace ve výši 290.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
6. JUNÁK - český skaut, středisko Odry, IČ 14614782,
dotace ve výši 50.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
7. SHARKS Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 5864852
dotace ve výši 55.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
8. Moravian Historicko - vlastivědná společnost, Suchdol nad Odrou, IČ
66741611,
finanční dar ve výši 45.000,- Kč a znění darovací smlouvy
9. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Suchdol nad Odrou, IČ
64125483,
finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy
10. Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou, IČ 65471920,
finanční dar ve výši 40.000,- Kč a znění darovací smlouvy
11. CHARITA Odry, IČ 62351052
finanční dar ve výši 48.000,- Kč a znění darovací smlouvy
střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 - 2021, kterým se zrušuje
střednědobý výhled rozpočtu přijatý usnesením č. 21.3.e) z 21.2.2018
Strategický plán rozvoje městyse na období 2019 – 2024
podání žádosti o dotaci projektu „Víceúčelové hřiště", které bude realizováno
na místě stávajícího asfaltového hřiště a atletické dráhy v areálu ZŠ - dotační
titul H podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 2019 a
souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu městyse
podání žádosti o dotaci projektu „Obnova centrálního hřbitovního kříže a
božích muk na hřbitově Kletné““ – dotační program Podpora obnovy a rozvoje
venkova MMR 2019, podprogram Obnova sakrálních staveb a hřbitovů a
souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu městyse
2.

f)
g)
h)

i)

2019. 3. 4. Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s.,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje
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jako zástupce městyse pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Richarda
Ehlera (anonymizováno).
Delegace zástupce městyse, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na
všech valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních)
konaných v době od udělení této delegace do dne 15.10.2022 Zmocněnec je
oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Ivě Hrabovské,
(anonymizováno)
2019. 3. 5. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) projednat s právním zástupcem městyse návrh postupu městyse ve věci
žádosti (anonymizováno) o prodloužení lhůty zahájení stavby RD
Z: starosta
T: do příštího zasedání ZM
b) projednat s právním zástupcem městyse návrh postupu městyse ve věci
žádosti (anonymizováno) o prodloužení lhůty zahájení stavby RD
Z: starosta
T: do příštího zasedání ZM
2019. 3. 6. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem veřejnoprávních a darovacích smluv dle bodů 1.
– 11. usnesení č. 2019.3.3.e.)
b) radu městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2,
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1. prováděním rozpočtových opatření do souhrnné roční výše 700.000,- Kč
v rámci výdajů r. 2019; tato pravomoc se nevztahuje na závazný ukazatel
„příspěvek na provoz“ zřízené příspěvkové organizaci
2. přijímáním veškerých transferů, dotací, příspěvků a darů do rozpočtu
městyse r. 2019 a s tím souvisejícím případným provedením rozpočtových
opatření na straně výdajů

Valašská rally
V sobotu 30. 03. 2019 proběhne rychlostní zkouška Valašské rally přes Kletné.
Bližší informace na: www.valasskarally.cz nebo www.suchdol-nad-odrou.cz
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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 10:00–12:00 13:00–15:00
So, Ne, Svátky
13:00–15:00
Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové
Telefon: 605 113 310; 724 389 269
Výpůjční doba knihovny
Po
14:00–18:00
Čt
15:00–19:00

Místní poplatek ze psů na rok 2019
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2019,
poplatek je nutno uhradit do 31. 3. 2019.
Žádáme Vás proto, abyste poplatek hradili zejména v pokladně úřadu, a to
ve dnech:
pondělí, středa

8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

úterý, čtvrtek

8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Pro úhradu z Vašeho bankovního účtu sdělujeme následující:
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Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo
poplatníka (je stejné jako v loňském roce a je potřeba jej uvést do zprávy
pro příjemce), a to na telefonním čísle: 556 770 109, případně e-mailem na jedné
z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol
1341
Konstantní symbol
0378
V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu
městyse (výše uvedené telefonní číslo).
!!! Místní poplatek za TKO - na rok 2019 Z R U Š E N !!!

Pouze pro občany připojené ke splaškové kanalizaci
Upozornění na hlášení stavu vodoměru
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru
k 31. 03. 2019 z důvodu fakturace stočného za 1. čtvrtletí 2019.
Hlášení můžete provést těmito způsoby:
- 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 05. 04. 2019.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.
Jana Poštová
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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
Richtárová Marie
Kocmichová Anna
Drdová Ludmila
Ondříšková Jiřina
Galetka Miloslav
Kunčarová Veronika
David Vladislav
Pilíková Antonie
Hykel Jaroslav
Pohanková Gertruda
Szotkowski Edvard
Vančura Jiří
Červencová Mária
Hrušková Věra
Valchář Jan
Obadal Antonín
Kozáková Marie
Valík Jaroslav
Hradil Vratislav
Šromová Marie
Bartoňová Milada
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Levinská Libuše
Tobola Jindřich
Marčišovská Ludmila
Bardoňová Jana
Kamas Josef
Šatánek Miroslav
Hovadík Oldřich
Váhalová Josefka
Mrlina Josef
Ježek Jaroslav
Trval Petr
Trvalová Alena
Bardoň Karel
Zíka Jan
Kutěj Antonín
Vrzalová Ludmila
Šimon Ladislav
Gajdošová Stanislava
Hanzlíková Jozefína
Závacká Alžběta
Golová Danuše

Dne 30. března 2019 uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Karel Kukol
s láskou a úctou stále vzpomínají vnoučata
Tereza a Tomáš.

Dne 11. 03. 2019 jsme vzpomněli
5. smutné výročí, kdy nás opustil
pan Jaroslav Zdráhal.
S láskou vzpomínají manželka Marie,
děti Naďa a Jaroslav 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 18. 05.
2019 v obřadní síni Úřadu městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám
upřesníme v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 03. 05. 2019 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

13

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

1.

**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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Svoz odpadu v době velikonočních svátků
Svozová firma OZO Ostrava sděluje termín svozu popelnic v době
velikonočních svátků, který proběhne takto:

sobota 27. dubna 2019 – svoz popelnic přesunut z pátku 26. dubna 2019

Zahájení svozu BIO odpadu v roce 2019
Informace občanům, kteří mají sepsanou smlouvu se svozovou
firmou OZO Ostrava, s. r. o., na svoz bioodpadu (popelnice u domu):
Svoz bioodpadu bude v letošním roce probíhat sudý týden ve středu,
první svoz bude proveden 03. 04. 2019.

Svoz bioodpadu firmou Asompo, a.s. bude zahájen 15. 04. 2019, svoz
bude probíhat 2x týdně, svozové dny upřesníme hlášením v místním
rozhlase. V letošním roce bude přistaveno 33 kontejnerů na stejných
stanovištích jako v minulých obdobích.

Množství vyprodukovaného odpadu v roce 2018
Vážení občané, v tomto čísle zpravodaje Vám předkládám evidenci a přehled
vyprodukovaného odpadu námi, občany městyse, v roce 2018. Jedná se o
odpad, který třídíme v kontejnerech na sběrných místech (papír, sklo, plast, textil,
elektroodpad a bioodpad), směsný odpad z domácností z popelnic a kontejnerů
u bytových a rodinných domů a velkoobjemový odpad, který se 2x ročně sváží.
Přehled druhu a množství vyprodukovaného odpadu v městysi:
Motorové, převodové a mazací oleje
Plastové obaly
Obaly obsahující nebezpečné látky

83 kg
2 156 kg
35 kg
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Pneumatiky
1 200 kg
Laboratorní chemikálie
46 kg
Železo a ocel
4 180 kg
Odpad z čističky odpadních vod
30 683 kg
Papír a lepenka
23 521 kg
Sklo
43 360 kg
Oděvy
8 320 kg
Barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky
980 kg
Nepoužitá léčiva
2 kg
Dřevo
2 510 kg
Plasty
56 260 kg
Biologicky rozložitelný odpad
195 286 kg
Biologicky nerozložitelný odpad
5 420 kg
Směsný komunální odpad (popelnice, zelené kontejnery)
346 606 kg
Objemný odpad
14 430 kg
Elektroodpad (červené kontejnery)
1 396 Kg
V roce 2018 jsme vyprodukovali celkem 736 474 kg odpadu, což činí 273,98
kg na občana (včetně dětí).
Odpadové hospodářství v roce 2018
Výdaje:
OZO Ostrava (směsný, tříděný a velkoobjemový a nebezpečný odpad)
1 910 969,- Kč
Asompo Životice u N. Jičína (biologicky rozložitelný odpad)
134 711,- Kč
--------------------Celkem výdaje:
2 045 680,- Kč
Příjmy:
TextilEco Praha (odměna za textilní odpad)
Elektrowin Praha (odměna za elektroodpad)
EKO–KOM (odměna za tříděný odpad)
Celkem příjmy:

9 000,- Kč
2 155,- Kč
405 877,- Kč
--------------------417 032,- Kč

Na odpadové hospodářství vynaložil městys ze svého rozpočtu celkem
1 628 648,- Kč, což činí na občana a rok částku ve výši 606,- Kč (včetně dětí).
Vážení občané, jsem ráda, že odpady třídíte, což je vidět na roční odměně
z EKO-KOMU. Při auditu společnosti EKO-KOM bylo zjištěno, že městys Suchdol
nad Odrou v posledních letech vykazuje málo papíru a kovu, přestože máme
dostatek kontejnerů na papír, a ty bývají většinou přeplněné a sportovci sbírají
železo. Může to být tím, že do kontejnerů vhazujeme papírové krabice, které
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nejsou složené a zabírají velké množství objemu kontejneru. Abychom
vykazovali větší množství papíru a železa, můžete pomoci i vy, občané a spolky
tím, že na úřad městyse odevzdáte vážní lístky ze sběrny od tříděného papíru
a kovu. Všechen odevzdaný odpad se na základě vašich sběrných lístků vykáže,
a tím se zvýší odměna z EKO-KOMU za tříděný odpad.
Ještě prosím občany (rodiče), kterým byla přidána malá popelnice na sběr
dětských papírových plínek, a jejich děti již plínky nepotřebují (některé už určitě
navštěvují mateřskou nebo základní školu), aby na městys tuto situaci nahlásili,
a popelnice jim bude stažena. Pokud tak neučiní, nahlásíme na svozovou firmu
odvoz popelnice bez domluvy.
Pevně věřím, že i v letošním roce budeme my všichni v třídění odpadů důslední!!!
Iva Hrabovská, místostarostka

Z činnosti naší školy a školky
Malí skoroškoláci
Ve čtvrtek 21. února 2019
proběhla v mateřské škole
ukázková hodina předškolních
dětí pro rodiče a informativní
schůzka s p. učitelkami ze ZŠ.
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Tradiční karneval
v novém kabátě potěšil a pobavil
nejenom děti. Hvězdičky přispěly
svým tanečním vystoupením do
programu v DK u příležitosti tzv.
Šluskolony čili závěrečné taneční
žáků ZŠ.
Bc. Martina Hessková

Spolky a zájmové aktivity
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Valentýnský turnaj dvojic v bowlingu
V sobotu 15. února 2019 se uskutečnil VALENTÝNSKÝ RUTNAJ DVOJIC již po
čtvrté. Házelo se opět při svíčkách, což je tradiční osvětlení turnaje.
Turnaje se zúčastnilo celkem 17 dvojic. Atmosféra byla přátelská, házelo se
střídavě žena – muž, muž – žena. Výsledky nebyly důležité, byly až druhořadé,
ale každý chtěl naházet co nejvíce. Každý rok je jiný výherce, což je dobré
a každý má šanci vyhrát. Letošní ročník vyhráli Ludmila a Staňa Kutějovi, druzí
skončili Katka Hrubá a Richard Gazdoš a na třetím místě se umístili Klára
Bartošová a Martin Ondrůšek.
VÝSLEDKY TURNAJE:
1. Kutějovi (Ludmila a Staňa)
2. Hrubá Katka, Gazdoš Richard
3. Bartošová Klára, Ondrůšek Martin
4. Šistkovi (Jarka a Petr)
5. Pospíšilová Jana, Špurek Václav
6. Neubergerová Petra, Segeťa Václav
7. -8. Holčáková Miluše, Závorka Jaromír
7. – 8. Sýkorová Zdeňka, Svoboda Zbyněk
9. Duo pikolo Mája M & R
10. Duchoňová Růžena, Bartoň Tom
11. Bartoňovi (Alena a Jiří)
12. Kurnátovi (Naďa a Jan)
13. Priputenovi (Zdeňka a Radek)
14. Pavlíkovi (Michaela a Martin)
15. Hrabalovi (Petra a Jaromír)
16. Friedecká Lucie, Martin Obadal
17. Žitníkovi (Alena a Zdeněk)

405 bodů
402 bodů
398 bodů
391 bodů
387 bodů
380 bodů
353 bodů
353 bodů
350 bodů
346 bodů
326 bodů
325 bodů
312 bodů
310 bodů
309 bodů
302 bodů
284 bodů

Občerstvení bylo zajištěno, každá dvojice dostala přivítací balíček a při
vyhlašování výsledků upomínkové předměty. Všem se turnaj líbil a doufám, že
příští rok se zase sejdeme.
Zbyněk Svoboda, spoluorganizátor a hráč turnaje
Fotografie k článku jsou umístěny na druhé straně Suchdolského zpravodaje.
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Bowlingová liga 2018 - 2019
Vítěz po základní části bowlingové ligy je už jistý, jsou to SNAJPŘI Z JERSEY.
Ostatní umístění se může ještě změnit, chybí dvě kola do konce.
Není nouze o zajímavé výsledky, mnohdy je rozdíl mezi výhrou, prohrou či
remízou jen pár bodů (kuželek).
Tabulka:
Poř.

Jméno týmu

Z

V

R

1.

24

19

3

2

142:50

971

887,54

41

2.

Snajpři z
Jersey
ČD Babka tým

24

14

7

3

120:72

965

864,67

35

3.

Metlaři

24

13

5

6

118:74

1014

856,54

31

4.
5.

Kiss Team
Phantom
strikers
All in
Hasiči
Hukovice
Noráci
Čtyři lišky
Házenkáři
Varioti
Manky
Rumcajsi
Senioři

24
24

12
12

5
4

7
8

114:78
112:80

1013
964

872,88
869,79

29
28

24
24

12
10

1
4

11
10

92:100
98:94

932
938

817,25
818,25

25
24

23
24
24
23
24
24
24

9
8
8
8
6
5
3

4
5
4
2
3
4
5

10
11
12
13
15
15
16

85:99
91:101
84:108
80:104
70:122
74:118
56:136

905
876
881
946
899
918
846

801,25
798,33
811,46
823,30
793,50
787,54
779,21

22
21
20
18
15
14
11

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Skóre

P

Nejlepší jednotlivci podle průměru – muži:
1. Dobeš Josef
329,1 bodů
2. Machciník Vlado
323,3 bodů
3. Velík Jaroslav ml.
318,5 bodů
Nejlepší jednotlivci podle průměru – ženy:
1. Bartoňová Markéta
305,7 bodů
2. Kutějová Ludmila
278,3 bodů
3. Bartošová Klára
268 bodů

Max.
nához

Prům.
nához

body

ČD Babka tým
Snajpři z Jersey
Kiss Team
All in
Senioři
Hasiči Hukovice

Jak budete číst tento článek, už bude probíhat PLAY – OFF. Tam se začne lámat
chleba a určovat, zda sezóna byla dobrá, špatná nebo propadák.
Ať se koule válí a kuželky padají jak přezrálé švestky.
Sportu zdar a bowlingu obzvlášť!!!
Zbyněk Svoboda, spoluorganizátor a hráč bowlingové ligy
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Z činnosti spolku Western klub

WESTERN KLUB z. s.
vás zve na zahájení sezóny na Malé skále
19. 4.2019 od 17 hodin s country kapelou ZAJATCI

PROVOZ KLUBOVNY S OBČERSTVENÍM
JARNÍ KLUBOVÉ SETKÁVÁNÍ
od 19. 4.2019 – do 30. 6.2019
jen za příznivého počasí
PONDĚLÍ - ČTVRTEK:
ZAVŘENO
PÁTEK:
SOBOTA:
NEDĚLE:

17.00 - 22.00
15.00 - 22.00
15.00 - 19.00
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Od 17.00 hodin k tanci a poslechu bude hrát country seskupení
DO POHODY.
Srdečně vás zve Western klub
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Turnaj házené v Praze

V neděli 10.3.2019 jsme se zúčastnili tradičního házenkářského turnaje v Praze.
V našem družstvu hostovalo několik bývalých hráčů SK Praha 4 (Farkaš Martin,
Jaroš Petr a Ondračka Lukáš). Utkání byla velmi vyrovnaná a turnaj jsme vyhráli.
Tentokrát se zúčastnila jen 3 družstva a hrálo se 1 x 25 min.
Nejlepším brankářem turnaje se stal Valík Daniel.
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Branky: Sikora 12, Zdráhal 8, Kutěj 5, Slováček 5, Jaroš 4, Svoboda 2, Žitník 2,
Brynecký 1, Farkaš 1, Ondračka 1
Sestava: Valík Daniel (B), Bartoň Jiří, Brynecký Martin, Ehler Jan, Farkaš Martin
(H), Jaroš Petr (H), Kutěj Radovan, Lošák Martin, Ondračka Lukáš (H), Opěla
Jiří, Sikora Daniel, Slováček Petr, Svoboda Zbyněk, Zdráhal Jaroslav, Žitník
Tomáš

Zimní turnaje mladší přípravky 2018/2019

Mladší přípravka hrála v zimní přestávce 1 halový turnaj a 5 turnajů zimní ligy.
Trenéry jsou Mrlina Marek, Baroš Alois, Szelong Jiří a Klučka Jaroslav.
Halový turnaj jsme hráli ve Vítkově 3.11.2018 za účasti 5 družstev. Klučka Adam
nejlepší brankář.
Suchdol – Budišov A
0:3
Budišov B
5:0
Vítkov
1:4
Děrné
6:0
První kolo zimní ligy v Pustějově 25.11.2018 hrála 4 družstva dvoukolově.
Suchdol – Jeseník
3:0
1:1
Nový Jičín
0:2
0:1
Fulnek
0:3
0:2
Druhé kolo zimní ligy v Pustějově 16.12.2018 hrála 3 družstva dvoukolově.
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Suchdol – Petřvald
2:2
1:0
Příbor
2:0
0:0
Třetí kolo zimní ligy v Pustějově 20.1.2019 hrála 3 družstva dvoukolově.
Suchdol – Bílovec
0:8
1:8
Petřvald
4:3
2:4
Čtvrté kolo zimní ligy v Bílovci 10.2.2019 hrála 3 družstva dvoukolově.
Nastoupili jsme oslabeni o nemocné hráče.
Suchdol – Štramberk
2:3
1:3
Studénka
0:6
1:4
Páté kolo zimní ligy v Pustějově 2.3.2019 hrála 4 družstva dvoukolově.
Suchdol – Příbor B
0:2
2:1
Štramberk
2:0
1:1
Mořkov
4:1
8:2
Branky: Borák 12, Velechovský 12, Grulich Jan 8, Melichar 8, Grulich Lukáš 6,
Baroš 2, Szelong Michal 1
Sestava: Klučka Adam (B), Baroš Dominik, Borák Ondřej, Grulich Daniel, Grulich
Jan, Jaroš Vojtěch, Melichar Tomáš,
Szelong Jakub, Szelong Michal,
Velechovský Filip.
Mladší přípravka dosáhla na
turnajích dobrých výsledků,
přestože hrála i s oddíly
vyšších soutěží. Turnaje se
zúčastnil i hráč předpřípravky
Grulich
Lukáš.
Přejeme
Danielu Grulichovi brzké
uzdravení a návrat k fotbalu.
Poděkování patří hráčům,
trenérům a rodičům.

Zimní turnaje mladších žáků 2018/2019
Mladší žáci sehráli v zimní přestávce 2 halové turnaje z toho jeden mezinárodní
a 5 turnajů zimní ligy. Trenérem je Nerad Martin, Mrlina Marek a Klučka Jaroslav.
Většina našich soupeřů byla o rok starší nebo hrála vyšší soutěže.
1.kolo zimní ligy v Pustějově 11.11.2018. Hrála 4 družstva (Suchdol, Studénka,
Jeseník, Fulnek) dvoukolově. Po 1 výhře a 2 remízách jsme skončili na třetím
místě.
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Halový turnaj ve Vítkově 24.11.2018.Hrálo 7
družstev (Suchdol, DDM Bohumín, Bospor
Bohumín, Budišov n.B., Slavkov, Vítkov,
Březová). Se 2 výhrami jsme obsadili 5.místo.
Mezinárodní halový turnaj v Kopřivnici
2.12.2018. Hrálo celkem 10 družstev, my jsme
hráli ve skupině A (Suchdol, Kopřivnice, Hranice
C, Liptovský Mikuláš, Poruba). Ve skupině jsme
nezískali ani bod a hráli vítězně o 9.místo s
Fulnekem ze skupiny B.
2.kolo zimní ligy v Novém Jičíně 16.12.2018.
Hrála 3 družstva (Suchdol, Petřvald, Příbor)
dvoukolově. S 2 remízami jsme byli poslední.
3.kolo zimní ligy v Odrách 12.1.2019. Hrála 4
družstva (Suchdol, Bílovec, Spálov, Petřvald)
dvoukolově. Obsadili jsme třetí místo s 2 výhrami a 2 remízami.
4.kolo zimní ligy v Bílovci 9.2.2019. Hrála 3 družstva (Suchdol, Petřvald, Nový
Jičín) dvoukolově. Se 2 remízami jsme byli poslední. V družstvu hostoval brankář
Weber Patrik.
5.kolo zimní ligy v Bílovci
16.3.2019. Hrála čtyři družstva
(Suchdol, Frenštát, Libhošť,
Petřvald) dvoukolově. Se třemi
výhrami a třemi prohrami jsme
skončili třetí.
Sestava: Kutěj Štěpán(B), Borák
Ondřej(B), Weber Patrik (B),
Halašta Erik, Jachník Saša,
Košut Michal, Kowalík Štěpán,
Kramoliš Max, Kuchár Patrik,
Mrlina Matyáš, Nerad Matěj,
Nezmeškal Vojtěch, Petr Patrik,
Rusek David, Slováček Jan
Branky: Nerad 30, Halašta 13, Petr 7, Mrlina 5, Kutěj 3, Slováček 3, Borák 1,
Jachník 1, Košut 1
První turnaje jsme hráli s 9 až 10 hráči, v závěru už jen s 5 až 6 hráči.
Zmenšující se počet hráčů není dobrým předpokladem pro nastávající jarní
mistrovskou sezónu.
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Různé

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
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Kontaktní informace

Starosta

www.suchdol-nad-odrou.cz
elektronická podatelna:
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz

Ing. Richard Ehler
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz

556 770 102

Helena Richtáriková
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz

556 770 101

Technické služby

Jiří Bělunek

737 864 644

Penzion Poodří + sauna

Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek
702 020 302
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269
Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Místostarostka

Hospodářsko správní úsek Czech POINT

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

Klub kultury

Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum
Knihovna

556 770 103

556 770 108
556 770 109
556 770 105
556 770 106
556 770 107
556 770 104
556 736 317
724 389 270

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, evid. č. MK ČR E 10193,
místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné. Redakční rada: Richard Ehler, Iva Hrabovská, Kateřina Kollerová,
č. 3/2019 vydáno 25. března 2019 nákladem 1100 výtisků. Za autorská práva k použitým materiálům zodpovídají
přispěvatelé. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15.4.2019

KOŠTOVÁNÍ
2019
Tradiční soutěž
o nejlepší jabkovici, hruškovici a slivovici
se bude konat 5. 4. 2019 od 19:00 hod.
v DKT Suchdol nad Odrou

Vzhledem k velmi plodnému loňskému
roku se těšíme na velké množství
vzorků do soutěže
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