Suchdolský
zpravodaj
5/2019

V sobotu 18.5.2019 byli v ob adní síni p ivítáni noví občánci m styse.
Sofii, Elišce, Markét , Markovi, Soni, Janovi, Lilien a Tomášovi
p ejeme hodn zdraví, radosti a lásky

Ve čtvrtek 9. května 2019 svým vystoupením maminkám k svátku pop ály
v DKT děti z mate ské koly

Ú ad m styse informuje
Kalendárium m styse
16.04.

Se zástupcem uživatele zem d lských pozemk a za účasti zástupce
místních včela projednány možné plochy pro uskutečn ní výsadeb
d evin v rámci vyhlášených dotačních titul .

24.04.

Jednání s projektantem chodník
smlouvy o dílo.

24.04.

Jednání se zpracovatelem k podání žádosti o dotaci na výsadby d evin
biokoridoru, navazujícím na ekodukt p es dálnici.

24.04.

Návšt va výrobního závodu Semperflex Optimit v Odrách v rámci
setkání s p edstaviteli samospráv k možné spolupráci.

24.04.

V budov základní školy zasedala školská rada.

25.04.

Účast na odborném seminá i, zam eném na výskyt jmelí na území
MůS Regionu Pood í a na možnosti boje s invazí tohoto parazita.

27.04.

V klubovn sportovního areálu m styse se konalo shromážd ní
delegát TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou. Na tomto shromážd ní byl
zvolen nový výbor, p edsedkyní se stala Ing. Iva Žitníková, které
p ejeme spoustu energie a chuti do práce ve prosp ch suchdolského
sportu. Dosavadnímu vedení TJ v čele s p edsedou Ji ím Dostálem
d kujeme za dlouholetou dobrou spolupráci.

29.04.

Prob hlo 1. zasedání okrskových volebních komisí k nadcházejícím
volbám do Evropského parlamentu.

29.04.

V budov ú adu m styse se konalo zasedání zastupitelstva m styse.

29.04.

Na své sch zi se sešla rada m styse.

30.04.

Na ú ad m styse prob hlo pracovní jednání s vedoucí Odboru
sociálních v cí M stského ú adu Nový Jičín Mgr. Susíkovou, obsahem
jednání byla koncepce sociálních služeb na území správního obvodu
obce s rozší enou p sobností Nový Jičín.

v souvislosti s odstoupením od
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02.05.

Expozice militárií muzea m styse navštívila delegace vojenských
veterán , kte í se v našem regionu zúčastnili akcí na p ipomenutí konce
II. sv tové války a oslav Dne vít zství.

06.05.

P edstavitelé m styse položili u p íležitosti 74. výročí konce II. sv tové
války kytice k památníku padlých a dále k památník m 47 umučených
v z z transportu smrti na nádraží a na katolickém h bitov .

07.05.

Pracovní jednání se zástupcem banky, u které má m stys z ízen b žný
účet.

09.05.

V kulturním dom prob hla u p íležitosti nadcházejícího Dne matek
oslava, na které maminkám, ale nejen jim, p edvedly své dovednosti d ti
ze zdejší mate ské školy pod vedením svých učitelek.

13.05.

Konala se sch ze rady m styse.

14.05.

Pracovní jednání se zástupcem společnosti, která poskytuje právní
aplikaci pro pot eby ú adu m styse.

Rada m styse informuje
13. sch ze RM 2ř.04.201ř
 V rámci rozpočtového opat ení č. R3 schválila RM poskytnutí finančních dar
Společnosti p átel Pood í a Fondu pro opušt né a handicapované d ti
a mládež
 RM se zabývala hospoda ením p ísp vkové organizace Základní škola
a mate ská škola Suchdol nad Odrou, kdy schválila účetní záv rku
a hospodá ský výsledek za rok 201Ř a plán odpis majetku na rok 201ř
a neschválila p evod trvale nepot ebného a vy azeného majetku do majetku
m styse
 RM schválila uzav ení Smlouvy o dílo na opravu centrálního k íže a Smlouvu
o dílo na rekonstrukci Božích muk na h bitov Kletné
 RM schválila uzav ení Smlouvy o budoucí smlouv o z ízení služebností se
společností Česká telekomunikační infrastruktura Praha, jedná se o umíst ní
telekomunikačního vedení na pozemku parc.č. 121/1 v k.ú. Suchdol n.O.
v majetku m styse
 RM neschválila uzav ení další smlouvy pro dokončení projektové
dokumentace chodníky v lokalit Romotop, NC Line dle návrhu projektanta
14. sch ze RM 13.05.201ř
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RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku m styse
nájemník m, kte í spl ují podmínky dalšího prodloužení nájmu
V rámci rozpočtového opat ení R4 schválila RM p íjem dotace pro
p ísp vkovou organizaci Základní škola a mate ská škola Suchdol nad Odrou
ve výši 1.773.233,- Kč na realizaci projektu „PROškoly“ a p ijetí účelové
dotace na úhradu výdaj v souvislosti s konáním voleb na Evropského
parlamentu ve výši 5Ř.000,- Kč
V rámci rozpočtového opat ení R5 schválila RM poskytnutí finančního daru
zapsanému spolku Linka bezpečí Praha a po ízení ojetého vozidla na rozvoz
ob d
RM souhlasila s úhradou očkování proti žloutence člen m JSDH Suchdol nad
Odrou z d vodu možných zásah p i čišt ní kanalizace v m stysi
RM souhlasila s konáním Vánočního koncertu dle nabídky M stské dechové
hudby Nový Jičín

Zastupitelstvo m styse
USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva m styse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 2ř.4.201ř v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
201ř. 4. 1. Zastupitelstvo m styse b e r e n a v d o m í
a) kontrolu pln ní usnesení zastupitelstva m styse z p edchozích zasedání
b) zprávu o činnosti rady m styse mezi 3. a 4. zasedáním zastupitelstva
m styse
c) dokumenty
č. 1 – PLN NÍ P ÍJM bez OdPa za 1-3/2019
č. 2 – PLN NÍ P ÍJM celkem za 1-3/2019
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDůJ za 1-3/2019
č. 4 – ROZPOČET P ÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDůJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPůT ENÍ ROKU 201ř
č. 7 – REKůPITULůCE podle t íd rozpočtové skladby
d) žádost Domova Odry, p ísp vkové organizace, IČ 4ŘŘ04Řř4 z 27.3.2019
o poskytnutí dotace z rozpočtu M styse Suchdol nad Odrou
e) žádost Domova Duha, p ísp vkové organizace, IČ 4ŘŘ04ŘŘ6 ze 7.3.2019
o poskytnutí dotace
f) Zápis ze sch ze finančního výboru ze dne 15.4.201ř
g) Záv rečný účet za rok 201Ř Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč.
Zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení Dobrovolného svazku obcí
SOMPO 2016 za rok 2018
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h) Záv rečný účet Dobrovolného svazku obcí Regionu Pood í za rok 201Ř
i) Dokument „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné“ za
kalendá ní rok 201Ř
201ř. 4. 2. Zastupitelstvo m styse u r č u j e
a) ov ovateli zápisu Jaroslava Zdráhala a Gabrielu Luxovou a zapisovatelkou
Bc. Kate inu Kollerovou, DiS.
201ř. 4. 3. Zastupitelstvo m styse s c h v a l u j e
a) program 4. zasedání zastupitelstva m styse Suchdol nad Odrou, konaného
29.4.2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opat ení č. Z2 takto:
P íjmy
+
354,20 tis. Kč
tj. 52.567,řŘ tis. Kč
Financování
+ 3.323,35 tis. Kč
tj. - 544,61 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši - 3.677,55 tis. Kč
tj. 52.023,37 tis. Kč
B žné výdaje
+
7řř,16 tis. Kč
Kapitálové výdaje
+ 2.Ř7Ř,3ř tis. Kč
Celkové výdaje ve výši - 3.677,55 tis. Kč

tj. 40.16Ř,řŘ tis. Kč
tj. 11.Ř54,3ř tis. Kč
tj. 52.023,37 tis. Kč

v člen ní dle p íloh „Rozpočtové opat ení zastupitelstva Z2/201ř z 2ř.4.201ř“
c) V rámci rozpočtového opat ení a dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí transfer Ěp ísp vk , dotací a dar ě v celkovém
objemu 3.005.251,2ř Kč, a to takto:
Finanční dar Domovu Odry, p ísp vkové organizaci, IČ 4ŘŘ04Řř4,
ve výši 20.210,- Kč a zn ní darovací smlouvy
2. Finanční dar Domovu Duha, p ísp vkové organizaci, IČ 4ŘŘ04ŘŘ6,
ve výši 25.000,- Kč a zn ní darovací smlouvy
3. 1. Navýšení neinvestičního p ísp vku Základní škole a mate ské
škole Suchdol nad Odrou, p ísp vkové organizaci, IČ 75027712, ve
výši 713.14ř,20 Kč
2. Investiční transfer Základní škole a mate ské škole Suchdol nad
Odrou, p ísp vkové organizaci, IČ 75027712, ve výši
2.246.Řř2,0ř Kč.
P id lené prost edky budou použity na p edfinancování části
projektu PROvýuku, a to na úhradu díla „Stavební úpravy soc.
za ízení v objektu základní školy v Suchdole nad Odrou - Sociální
za ízení SK3 a bezbariérové WC“.
d) prodej části parc.č. 412/1 – ostatní plocha o vým e cca 25 m2 v k.ú. Suchdol
nad Odrou do majetku, Ěanonymizovánoě, a to za cenu 72,- Kč + DPH
+ náklady ízení za účelem výstavby garáže. Ve smlouv podmínit stavbu
garáže. Smlouva bude uzav ena v souladu s obecnými podmínkami prodeje
Pravidel pro prodej pozemk za účelem stavby, schválených dne 24.6.2015
1.
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usnesením č. 6.3.fě. Výši smluvní pokuty p ed uzav ením smlouvy projednat
s právním zástupcem. Zastupitelstvo schvaluje uzav ení smlouvy v tomto
smyslu.
e) po ízení služebního vozidla s primárním účelem rozvozu ob d senior m
a do mate ské školy jako náhradu za vy azené vozidlo Š Fabia a stanoví
cenový limit pro po ízení tohoto vozidla ve výši 150 tis. Kč Ěojeté vozidloě.
Zastupitelstvo m styse pov uje radu m styse provedením rozpočtového
opat ení z rozpočtové rezervy rady m styse na základ nabídky konkrétního
vozidla.
2019. 4. 4. Zastupitelstvo m styse s o u h l a s í
a) se založením prvku územního systému ekologické stability včetn následné
péče na parc.č. 15Ř2 v k.ú. Kletné, a to regionálního biokoridoru na celé ploše
pozemku s následnou péčí po dobu min. 5 let od založení biokoridoru
b) s tím, aby žádost o poskytnutí finanční podpory Ědotaceě z operačního
programu životního prost edí v r. 201ř, p íp. jiného dotačního programu, na
realizaci prvku ÚSES dle usnesení č. 201ř. 4. 4. aě podal svým jménem
spolek Divous, z. s., IČ 2661Ř47Ř, se sídlem Jiráskova 853/3, 742 35 Odry,
který bude investorem celé akce, název projektu je – Biokoridor
Pod ekoduktem
201ř. 4. 5. Zastupitelstvo m styse p r o h l a š u j e
a) že investorovi – spolku Divous, z. s., IČ – 2661Ř47Ř, se sídlem Jiráskova
Ř53/3, 742 35 Odry, umožní zajišt ní udržitelnosti projektu, tj. založeného
prvku ÚSES Biokoridor Pod ekoduktem dle usnesení č. 201ř. 4. 4. bě, po
dobu min. 10 let od ukončení projektu. M stys Suchdol nad Odrou se zárove
zavazuje, že nebude činit žádné kroky, které by mohly vést k poškození nov
založeného krajinného prvku nebo jeho zničení, a to nejen po dobu 10 let od
ukončení akce, ale i poté.
2019. 4. 6. Zastupitelstvo m styse p o v
uje
a) starostu m styse podpisem darovacích smluv dle bodu 201ř.4.3.cě 1. a 2.
2019. 4. 7. Zastupitelstvo m styse z a m í t á
a) žádost Domova Odry, p ísp vkové organizace, IČ 4ŘŘ04Řř4 z 27. 3.2019
o poskytnutí dotace z rozpočtu M styse Suchdol nad Odrou
b) žádost Domova Duha, p ísp vkové organizace, IČ 4ŘŘ04ŘŘ6 ze 7. 3.2019
o poskytnutí dotace
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Stočné - oznámení
M s t y s S u c h d o l n a d O d r o u,

Komenského 318, PSČ 742 01
tel: 556 770 109, fax: 556 770 105
e-mail: mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www: suchdol-nad-odrou.cz
bankovní spojení: 1765624389/0800
IČ: 00298450

OZNÁMENÍ
POUZE PRO OBČůNY P IPOJENÉ KE SPLůŠKOVÉ KůNůLIZůCI
Ve dnech 17. - 21. 6. 201ř Vás navštíví zam stnankyn M styse Suchdol nad
Odrou - Marta Matulová, která bude provád t opis stavu vodom ru pro účely
fakturace stočného za 2. čtvrtletí 201ř.
Jana Poštová

Svoz bioodpadu v roce 2019
V m síci dubnu byl zahájen svoz bioopadu, kontejnery jsou vyváženy 2x týdn ,
a to v pond lí a ve čtvrtek.
Vhazujte do kontejner jen to, co tam PůT Í:
travní hmota
plevel, koš ály i celé rostliny
listí, hobliny, piliny
jemné nebo drcené v tve
listí a na ze zeleniny, nepoživatelná a nahnila zelenina a ovoce
odpad ze zelen z domácností
Co do kontejneru určit NEPůT Í:
zemina a kamení
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velké v tve p ípadn i celé ke e a stromy, které p esahují výšku
kontejneru i o 1,5 metru
pa ezy
BRO v igelitových pytlích
plasty, pop . sm sný komunální odpad
stavební odpad – betonové obrubníky, cihly, omítka apod.
Pokud se zjistí p ímo u výsypu, že se v nádob nachází n co, co tam nepat í,
tento kontejner nebude vyvezen a likvidaci si bude muset m stys zajistit sám na
své náklady a potom bude zjiš ovat, kdo to zp sobil a bude vymáhat náhrady.
V p ípad , že pracovníci svozové firmy nezjistí složení odpadu v kontejneru ješt
p ed výsypem a kontejner vysypou, dochází u zpracování v kompostárn
k ničení za ízení drtičky a k znehodnocování BRO k dalšímu využití.
-

P IPOMÍNÁME, ŽE STÁLE PLůTÍ ZÁKůZ P EMÍS OVÁNÍ KONTEJNER !
VHůZUJTE DO KONTEJNER Nů BIOODPůD JEN TO, CO TůM PůT Í!
Iva Hrabovská, místostarostka

Sb r potraviná ského oleje
V polovin m síce b ezna byly rozvezeny na stanovišt sb rné nádoby
Ěpopelnice zelené barvyě na potravinové oleje a tuky. P estože jsme v únorovém
zpravodaji informovali občany, jak se má olej do sb rné nádoby vyhazovat, zjistili
jsme, že to občané nedodržují.
P ipomínám znovu pravidla sb ru:
-

potraviná ský olej a tuk vhazujte do sb rné nádoby v uzav ených PET
láhvích, plastové nádoby od nápoj , NE SKLEN NÉ!!!
do sb rných nádob NEVHůZUJTE MOTOROVÝ OLEJ!!!

Stanovišt sb rných nádob:
1.
2.
3.
4.
5.

Za Nádražím u č.p. 226 Ěu bývalého učilišt ě
Malá strana u č.p. 1ř Ěza nákupním st ediskemě
Komenského u č.p. 171 Ěnad parkem u DPSě
Komenského u č.p. 140 Ěparkovišt u horního obchoduě
Kletné – točna Ěautobusová zastávkaě
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PROSÍM VÁS, OBČůNY M STYSE, DODRŽUJTE PRůVIDLů
SB RU JEDLÝCH TUK ů OLEJ , TÍM USNůDNÍTE PRÁCI
SVOZOVÉ FIRM P I JEJICH LIKVIDůCI!
Co bylo ve sb rných nádobách a nepat í tam:
Kletné - motorový olej

Za nákupním st ediskem – plasty, igelitové tašky, prázdné PET láhve

Parkovišt u horního obchodu – olej ve sklen ných láhvích Ěv igelitové
tašceě, které se pravd podobn rozbily, a olej vytekl do sb rné nádoby.
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Iva Hrabovská, místostarostka

Informace o provozu ú adu m styse, muzeí a knihovny
Ú ední hodiny ú adu m styse
Po, St 8:00–11:30 12:30–17:00
Út, Čt 8:00–11:30 12:30–14:00 po p edchozí dohod
Ú ední hodiny stavebního ú adu
Po, Út pracovišt Kunín
St, Čt pracovišt Suchdol nad Odrou
Jednání v út a čt je po p edchozí dohod , pracovníci nemusí
být p ítomni z d vodu pln ní úkol mimo budovu.
Návšt vní hodiny muzeí Ěna objednávkuě
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 Jasa ové
Telefon: 605 113 310; 724 389 269
Výp jční doba knihovny
Po
14:00–18:00
Čt
15:00–19:00
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Volby do Evropského parlamentu
Oznámení
o dob a míst konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta m styse Suchdol nad Odrou podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o zm n a dopln ní n kterých dalších
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis ,
oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu v souladu s rozhodnutím prezidenta republiky
o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2019, se
uskuteční
v pátek dne 24. kv tna 201ř od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu dne 25. kv tna 201ř od Ř.00 hod. do 14.00 hod.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v ob adní síni – p ípravna
pro voliče bydlící na ulici –
Na Rybníkách
Za Nádražím
Na Zahrádkách
1. máje
Čsl. armády
Sportovní
Nová ulice
Malá strana
Záhumení
Za Lávkou
Zátiší
Pod Topoly
Lidická
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost na ú ad m styse – vestibul
pro voliče bydlící na ulici Sokolovská
Komenského
a místní část Kletné
Voliči bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky Ěplatným občanským pr kazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním pr kazem
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České republikyě, nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu
Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
Každému voliči budou dodány 3 dny p ede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu m že
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Společenská kronika

Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečn gratuluje občan m,
kte í v m síci kv tnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let p eje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kopecká Zdenka
Brynecká Anna
Klichová Helena
Konopásek Jaroslav
Masnicová Angela
Kuc Miroslav
Juchelka Alexandr
Šulgan Štefan
Ma áková Zde ka
Tomečková Marie
Látalová Anna
íčan Gustav
Korčáková Zdenka
Pagáč Ji í
Holčáková Miluše
Barvík Kamil
Kukol Karel
Dýčková Anna
Černochová Ivanka
Seibertová Kv toslava
Obadalová Zde ka
Irgl Vladimír

Fojt Jaromír
Uhlí Miloslav
Černochová Ludmila
Ková Bohuslav
Kut j Stanislav
Dančák Edvard
Mikan Miroslav
Reková Božena
Mikanová Bohumila
Drdová Anna
Kuchy ka Ji í
Himmer Svatopluk
Ondračka Miroslav
Klimčík Jan
Hradilová Jaroslava
Zdráhalová Marie
Ková ová Marie
Hovadíková Božena
Fi áková Alenka
Rolný Karel
Studený Antonín
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Dne 5. 6. 2019 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil
pan Pavel Kadlčík.
S láskou vzpomíná manželka Marie a d ti.
s rodinami.

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás dne 30. 04. 201ř
navždy opustil náš milovaný tatínek, d deček a prad deček
pan Josef Žlebek
V našich srdcích z stane navždy.
Dcera Radka s rodinou, dcera Martina s rodinou, syn Josef
s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

D kujeme všem p íbuzným a známým, kte í se dne 26. 04. 201ř p išli rozloučit
s naší milovanou p ítelkyní, maminkou, babičkou a prababičkou
paní Danuší Poláchovou.
Zarmoucený p ítel a rodina

D kujeme všem p íbuzným a známým, kte í se dne 03. 05. 201ř p išli rozloučit
s panem Janem Marčišovským.
Manželka Ludmila, syn Libor s rodinou a dcera Hana s rodinou.
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Cht li bychom touto cestou pod kovat všem, kdo
se p išli naposledy rozloučit dne 25. 04. 201ř
s panem Josefem Mládenkou.
Zarmoucena rodina.

Nabídka pronájmu nebytových prostor
M stys Suchdol nad Odrou nabízí k pronájmu nebytový prostor v budov
na adrese Komenského 65, Suchdol nad Odrou Ědrobné provozovnyě.
Jedná se o provozovnu č. 4o rozloze 33,7 m², roční nájem či 12.Ř40,- Kč.
Nebytový prostor je ihned k pronájmu.

Z činnosti naší školy a školky
Hv zdičky op t sout ží
Už po n kolikáté se d ti mate ské školy
z odd lení Hv zdiček zapojují do
výtvarné sout že Western očima d tí.
Letošní téma je Na farm . Držte nám
palce, t eba se nám poda í obhájit
lo ské vít zství.
D kujeme.
Bc. Martina Hessková
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ČNB Brno – výukový program pro IX. t . „Lidé a peníze“
V úterý 30.4.201ř žáci IX. t ídy navštívili v rámci výuky finanční gramotnosti
pobočku České národní banky v Brn .
Po d kladné osobní prohlídce na vrátnici začala prohlídka budovy banky
s odborným výkladem o její historii. Pak následoval zajímavý výukový program
uvedený vstupní videoukázkou o vzniku
a vývoji platidel od nejstarších dob až po
současnost.
Žáci m li možnost prohlédnout si mince
a bankovky r zných nominálních hodnot
z r zných zemí. P es ultrafialové čtecí
za ízení si každý mohl ov it pravost

bankovek a na vlastní oči si prohlédnout
a osahat zda ilé i mén zda ilé povedení
pad lk . ůkci jsme ukončili v místním
pen žním muzeu prohlídkou
numismatických sbírek z české
i slovenské historie.
Petr Kudla, t ídní učitel IX. t ídy
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Den matek
I letos si d ti z mate ské
školy p ipravily krásný
a bohatý program pro
své maminky a ve čtvrtek
9. 5. p edvedly kulturním
dom
své vystoupení.
Bc. Martina Hessková

Život hmyzu
Dne 15.5.201ř jsme a d tmi ze t ídy Broučk navštívili Žerotínský zámek
v Novém Jičín , kde jsme shlédli vzd lávací program pro d ti ,, Život hmyzu".
D ti se dozv d li mnoho informací o život hmyzu, vid ly v teráriích živý drobný
hmyz a taky si vyrobily tematický obrázek.
Bc. Martina Hessková
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Hodina hudební výchovy
V úterý 23. dubna do
naší hodiny hudební
výchovy zavítal velmi
vzácný host, muzikant
a hlavn
náš pan
starosta Richard Ehler.
S sebou p inesl dva
pomocníky v podob
hudebních nástroj mandolíny a banja.
Bylo skv lé, když se do
našeho milého zpívání
mohl zapojit hrou na
tyto nástroje a tím
vytvo it fenomenální
atmosféru v hodin
hudební výchovy.

Mgr. Eva Horáková, t ídní učitelka

Česká škola v Suchdole nad Odrou slaví 100 let
Česká škola v Suchdole nad Odrou oslaví v letošním roce 100 let. K tomuto
významnému výročí p ipravujeme na 2. zá í Den otev ených dve í, který bude
spojen s výstavou současných i starších fotografií, učebních pom cek, kronik,
učebnic, sešit … Pokud vlastníte školní fotografie, pom cky aj. a jste ochotni je
zap jčit pro účely plánované výstavy, p ineste je prosím označeny svým jménem
na sekretariát školy.
D kujeme
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Spolky a zájmové aktivity
Klub senior m styse Suchdol nad Odrou
informace pro všechny členy - seniory:
1.

Dne 4.6.2019, v úterý, v 14.00 hodin, se bude konat tradiční
smaženicové posezení na místním fotbalovém h išti. Všichni zúčastn ní
si donesou 4 vajíčka, misku a lžíci a samoz ejm dobrou náladu.

2.

Dne 25.6.201ř, op t v úterý, v 14.00 hodin , se sejdeme na místním
fotbalovém h išti na tvar žkovém posezení. Jako vždy dobrá nálada
a n jaký hudební nástroj je vítaný.

T šíme se na hojnou účast.
Nad žda Pleváková

Klubíčko
Klubíčko se op t hlásí! Od posledního článku ve zpravodaji utekl už n jaký ten
čas, ale nebojte, my se neflákáme, spo ádan se scházíme dál a vymýšlíme nové
tvo ení, výlety, a lumpárny v klubovn . Zdárn jsme p ekonali zimní období, kdy
jsme se v dešti i sn hu scházeli v hojném počtu, tvo ili pro Mikuláše i Ježíška, jeli
jsme se dokonce na čerty podívat vláčkem do Nového Jičína a všechny d ti
dovezli i zpátky dom – prý jsou moc hodní a čerti je necht li. No a dokonce i
Ježíšek si nás našel a d ti se radovaly z vánočního stromečku a z mnoha
krásných hraček, nových pom cek na tvo ení a cukroví od maminek.
V novém roce jsme op t začali výletovat, dvakrát jsme navštívili hernu
v Hranicích, další jarmark v NJ – vláčkem, který má u d tí vždy úsp ch, ud lali
jsme si procházku s piknikem na p ehrad a mnohé nás te s hezkým počasím
ješt čeká. V nejbližší dob to bude t eba už tradiční výlet do Zoo Ostrava. Když
p jdete kolem Klubíčka, m žete vid t i naše tvo ení, které se snažíme za pomoci
našich d tí stále obnovovat.
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Cht li bychom také velice pod kovat m stysu Suchdolu nad Odrou za finanční
podporu našeho spolku. Je to už dva roky, kdy je Klubíčko oficiáln registrováno
jako spolek a kdy m žeme využívat prostory naší krásné školy a jsme za tuto
pomoc velice vd ční.
Rádi i v pr b hu roku samoz ejm uvítáme nové maminky Ětatínky, babičky…ě
s d tmi. Scházíme se pravideln každou st edu od ř do 11 hodin. Najdete nás
na staré budov základní školy Ěvchod za sochou J. A. Komenského, místnost
po pravé stran ě. Po domluv jsou sch zky možné i kdykoliv jindy.
B hem letních prázdnin se budou sch zky ešit dle aktuálního zájmu, m žete
také sledovat náš Facebook: Klubíčko Suchdol nad Odrou.
Šárka Reková
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Cyklistický závod „Memoriál Aloise Dohnala“
Op t po roce zamí í cyklisté do Suchdolu n. O. na již 12. ročník Memoriálu ůloise
Dohnala. Po lo ském mistrovství republiky, kdy byl závod dvoudenní, se letos
závod uskuteční v jeden den, a to 22.6.201ř. Pro letošní rok byl náš závod určen
jako mistrovství SPůC, tudíž se op t jedná o d ležitý závod v rámci celoroční
sout že. Dále se v rámci memoriálu uskuteční krajský p ebor mládeže a tvz.
Baby SPAC.
Novinkou pro letošní rok je, že se po skončení hlavních závod uskuteční d tské
závody pro širokou ve ejnost, které jsou určeny primárn d tem, které nevlastní
cyklistickou licenci, tak aby si vyzkoušeli závod ní. Tento závod se pojede na
trase od obcho áku po Nové ulici a Malé stran k Muzeu Moravských brat í.
Tímto zveme d ti s m styse k účasti, kdy startovné je zdarma. Zárove bychom
cht li poprosit obyvatelé dotčených ulic za ohleduplnost a pokud možno, aby
v čase od 13:30 do 15:00 neparkovali svá auta v cest .
Jelikož po ádání cyklistických závod je náročné zejména na po adatele, kterých
není nikdy dost, p ivítáme jakoukoliv pomoc p i zajišt ní k ižovatek jak p i hlavním
závodu, tak p i d tských závodech.
Za po adatele Ing. Tomáš Dohnal

D tské cyklistické závody v rámci „Memoriálu Aloise
Dohnala“
Všechny d ti, které závod dokončí, dostanou za cílem medaili!!!
První t i v každé kategorii budou odm n ni poháry!
Startovné ZDůRMů!!!
22.06.2019, prezentace 13.00-13:45, starty kategorií od 14.00 od
nejmladších po nejstarší,
vyhlášení po dojetí všech kategorií
Kde:
centrum m styse Suchdola nad Odrou
Prezentace: p ed kulturním domem v Suchdole nad Odrou
Kdy:
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Start:

p ed Jednotou u K ižovatky Nová ulice - Komenského v Suchdole nad
Odrou

Závody budou vypsány v 9 - ti kategoriích:
BENJůMÍNCI
ročník 2015 a mladší – HOLKY I KLUCI DOHROMADY
- jen rovinka cca 100 m
P EDŽÁČCI
ročník 2014 – 2013 – Holky a kluci hodnoceni zvláš 1 okruh = 1,3 km
MůLÍ ŽÁČCI
ročník 2012 – 2011 – Holky a kluci hodnoceni zvláš 2 okruhy = 2,6 km
MLůDŠÍ ŽÁCI ročník 2010 – 2008 – Holky a kluci hodnoceni zvláš 3 okruhy = 3,9 km
STůRŠÍ ŽÁCI
ročník 2007 – 2005 – Holky a kluci hodnoceni zvláš 4 okruhy = 5,2 km
Upozorn ní: Každý závodník m že startovat pouze v jedné kategorii, tzn. malí
cyklisté, kte í budou startovat v BůBY SPůCu, nebudou pušt ni na start d tských
závod
Trasa: start p ed Jednotou v centru, dále po Nové ulici a Malé stran , cíl p ed
Muzeem Moravských brat í
Tímto prosíme obyvatele Suchdola nad Odrou, zejména Nové ulice a ul. na Malé
Stran o spolupráci a ohled p i pr b hu závod , tzn. 22.06.201ř v dob 13:45 až
cca 15.00 hodin.
Velmi d kují PO ůDůTELÉ!
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Bowlingová liga
V sobotu 20. 4. 201ř byl záv rečný turnaj o celkové vít ze IV. Ročníku
bowlingové ligy. Zápasy byly zajímavé, vyrovnané i jednoznačné. Letošní ročník
vyhráli METLů I z Oder nad KISS TEAMEM z Jeseníku nad Odrou, na t etím
míst skončil tým ze Suchdolu nad Odrou ČD BůBKů TÝM a porazil PHůNTOM
STRIKERS z Oder.
Celková tabulka:
1. METLů I
Ř. SNůJP I Z JERSEY
2. KISS TEAM
9. RUMCAJSI
3. ČD BůBKů TÝM
10. NORÁCI
4. PHANTOM STRIKERS
11. ČTY I LIŠKY
5. VARIOTI
12. HůSIČI HUKOVICE
6. ALL – IN
13. MANKY
7. HÁZENKÁ I
14. SENIO I
Nejlepší nához týmu:
METLů I
1014 bod
Nejlepší pr m r ženy:
Barto ová Markéta ĚůLL – IN)
305,7 bod
Nejlepší pr m r muži:
Dobeš Josef ĚČD BůBKů TÝMě
32Ř,6 nod
IV. ročník skončil a už se t ším na ten pátý ročník, který začne zase v zá í.
Z bowlingové ligy se stala tradice, která se líbí a sbližuje lidi. Kdyby se n kdo
cht l zúčastnit V. ročníku bowlingové ligy, tak to nahlaste u obsluhy bowlingu
nebo na tel. čísle: 603 105 507 (Z. Svoboda).
Zbyn k Svoboda, spoluorganizátor a hráč bowlingové ligy

Bowlingová liga – 1. místo
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Bowlingová liga – 2. místo

Bowlingová liga – 3. místo

Mojmír v turnaj
Dne 4. 5. 201ř se uskutečnil BOWLINGOVÝ TURNůJ JEDNOTLIVC na počest
Mojmíra Barton . Turnaje se zúčastnilo 41 hráč i nehráč , p ičemž šlo hlavn
o pobavení a vzpomínání, zárove se každý snažil naházet co nejvíce. Jak bylo
p edpokládáno, na bedn Ěstupn vít z ě a na p edních místech se umístili hráči
z bowlingové ligy.
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Drama bylo až do posledního hodu, t etí skončil Špurek Milan starší Ě46Ř bod –
z Metla ě, na druhém míst skončil Svoboda Zbyn k Ě4ř6 bod – z Házenká ě
a turnaj vyhrál o jeden jediný bod Dobeš Josef Ě4ř7 bod – z ČD babka týmě
Celkové umíst ní:
1. Dobeš Josef
22. Svoboda Olin
2. Svoboda Zbyn k
23. Gebauer Tomáš
3. Špurek Milan st.
24. Dorazil Tonda
4. Špurek Milan ml.
25. Kukol Josef
5. Velík Jarda
26. Korčák Jakub
6. Vičan Lumír
27. Holčáková Miluše
7. ´agnolo Martin
2Ř. Sawicki Vlá a
8. Špurek Vašek
2ř. Mrlinová Marcela
9.-10. Gebauer Filip
30. Sawicki Jakub
Simert Vladan
31. Radová Renáta
11. Kut j Sta a
32. Velíková Marie
12. Klein Ruda
33. Simertová B tka
13. Vičan Dalibor
34. Šimeček Vlas a
14. Barto Ji í ml.
35. Tichý Lá a
15. Kukolová Vlasta
36. Jackuláková Marta
16.-17. Barto Ji í st.
37. Šimečková V ra
Klein Martin
3Ř. Jaglá ová Renáta
1Ř. Tomčala Pavel
3ř. Konvičková Olga
19.-20. Klein Vlá a
40. Valchá Honza
Vrabel Karel
41. Strojv dce z Čech
21. Kut jová Lída
Chci pod kovat organizátor m akce a obsluze bowlingu za p íjemn strávené
odpoledne a večer. Na sále hrála k poslechu kapela Smečka a na bowlingu baly
diskotéka.
Zbyn k Svoboda, hráč a spoluorganizátor akce
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Ze spolkové činnosti Western klubu
www.westernklub.cz;
www.suchdolskycountryfest.cz
www.ponyexpress.cz
již 10 let činnosti spolku
20.4.2019 Western klub zahájil sezonu na Malé skále ř. Jarní vyjíž kou
Oderskými vrchy a burzou westernových v cí " „Prodej, co nepot ebuješ kup, co se ti hodí“. Počasí nám p álo a tak se sešlo kolem 72 jezdc
a 6 sp ežení. Dušan ,,MacGyver" Dvo ák, president W clubu - v prostoru Malé
skály vedl výuku hodu nožem a sekerou pro všechny účastníky a návšt vníky.
Po 3hodinové vyjíž ce ke St íbrnému jezírku a návratu všech jezdc a sp ežení
na Malou skálu nám hrála na Saloonu k tanci a poslechu country kapela Do
pohody. První roční akce Western klubu se i díky krásnému počasí mimo ádn
vyda ila a d kujeme všem zúčastn ným za dobrou náladu, kterou na Saloon
p inesli. Foto z akce najdete na www.westernklub.rajce.idnes.cz
11.5.2019
prob hlo promítání na Malé skále - VZPOMÍNKů Nů KOVBOJE.
Členové Československého Pony Expressu a Western klubu si p ipomn li
nedožité ř3. narozeniny kamaráda, kovboje a jezdce Československého Pony
Expressu Bohumila Kašpárka alias HOSPODÁ E. U této p íležitosti jsme si na
Saloonu promítli historický dokument VZPOMÍNKů Nů KOVBOJE, který natočil
a sestavil kamarád Jirka Kucha .
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Dokument zachycuje
mnoho zajímavých
p íb h a chvil ze života
Hospodá e a jeho p átel.
Ji ímu d kujeme za tuto
p íjemnou a milou
vzpomínku. Další film,
který jsme vid li, byla
MORGANOVA
BůNDů. P i sledování
dokument kamarádi
pam tníci komentovali
r zné záb ry, takže
jsme se parádn bavili
a hlavn jsme se mnoho dozv d li a p kn jsme si zavzpomínali.
Ludmila Tošovská

ZVEME D TI ů RODIČE V SOBOTU 15.6.201ř OD 14 HODIN DO ůREÁLU
MůLÁ SKÁLů KDE PROB HNE
WESTERNOVÉ D TSKÉ ODPOLEDNE.
Pro d ti je zde p ipraven bohatý westernový program, ukázky práce s bičem,
lasem, taneční vystoupení d tí, vození na koni a maratonce, skákací hrad, focení
s westernovými rekvizitami, sout ž pro d ti Nů INDIÁNSKÉ STEZCE Zů
ZLůTÝM POKLůDEM – d ti sout ží v r zných disciplínách a jsou za své výkony
odm ovány cenami a sladkostmi. V rámci westernového d tského odpoledne
prob hne i výstava d tských výtvarných prací a p edávání cen semifinalist m
X. ročníku D tské výtvarné sout že na téma „KON , KOVBOJOVÉ, INDIÁNI“
Celým odpolednem nás bude provázet moderátor Luki Lukeš, a o zábavu se
postarají Lady Fox s Bobešem, Westernová valašská kavalérie - mistr České
republiky v ovládání jednoho i dvou bič Dušan ,,MacGyver" Dvo ák a Klára
,,Miss Catalyna" Straková. V areálu Malé skály bude otev ena Post Office Pony
Expressu, kde si účastníci mohou zakoupit a poslat stylovou westernovou
pohlednici, která bude odeslána 23.Ř.201ř ko skou poštou Pony Expressu. Na
Saloonu Western klubu je možno po celý den zakoupit westernové a indiánské
upomínkové p edm ty a šperky, nanuky, cukrovinky a občerstvení pro d ti i
dosp lé.
Srdečn zvou členové WK a PE
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R zné
Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským spor m
Existuje rychlé a pohodlné ešení!
170 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou
vodárenské společnosti. Místo omezování soused zvolili rychlejší a efektivn jší
cestu
Ostrava, 24. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné napoušt t zdlouhav z ve ejné
vodovodní sít s rizikem ady nep íjemností, nebo zvolit pohodln jší a výhodn jší
cestu v podob dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravských vodovod
a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazn rychlejší a nedotkne se negativn
okolních odb ratel .
Vodárenská společnost zjednodušila a zp ehlednila cenovou politiku této služby
– krom bezplatné zákaznické linky je také možné využít jednoduchý poptávkový
formulá na internetových stránkách www.smvak.cz.
Opatrnost je na míst také v p ípad napoušt ní bazénu ze studny. Je vhodné si
nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná
a nep edstavuje zdravotní riziko.
Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel.
Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat
u svých bazén o n kolik týdn d íve, než to bylo obvyklé v minulosti. Bazén
u dom v našich m stech a vesnicích s rozši ující se zástavbou do krajiny stále
p ibývá. To platí i pro moravskoslezský region, kde ve v tšin p ípad klesá počet
obyvatel v tších sídel, naopak roste počet lidí, kte í sm ují blíž k p írod do
menších obcí, kde staví své domy.
Jak správn postupovat p i napoušt ní zahradních bazén ? Které zásady
dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podob zakalené vody nebo p edešli
problém m ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde
bydlí? Je efektivní napoušt t bazén ze sít , nebo je lepší sv it celý proces do
rukou profesionál ?
„Problémy mohou p ijít v moment , kdy se rozhodne v tší množství odb ratel
v lokalit napoušt t prost ednictvím p ípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho cht jí
mít navíc napušt ný co nejrychleji. P i náhlém zvýšení odb ru m že dojít ke
zm nám hydraulických pom r vyvolaným vysokou rychlostí proud ní vody
v potrubí. To má za následek uvol ování usazenin a zákal vody, který se m že
dostat do pom rn širokého okolí. Nárazové odb ry mohou také zp sobit pokles
tlaku vody. To se negativn projeví u ostatních odb ratel , kte í m žou být
omezeni v odb ru ze sít ,“ íká editel vodovod společnosti SmVaK Ostrava
Milan Koní .
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Nep íjemným situacím lze p edejít dodržováním n kolika základních pravidel.
Bazén je vhodné napoušt t pozvolna, klidn n kolik dn a ideáln mimo
odb rové špičky. Nejlépe p es noc ve všední den.
„Existuje ale elegantn jší, rychlejší a pohodln jší ešení. Když si lidé nechají
dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nep íjemnostem, které by mohly
nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy –
p edejdou tím p ípadným sousedským spor m. V lo ském roce jsme ke
spokojenosti našich odb ratel napustili více než sto šedesát bazén . Meziročn
počet lidí, kte í volí toto praktičt jší ešení, výrazn vzrostl,“ vysv tluje Koní .
Nejaktivn jší byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, naopak nejmenší zájem
o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na FrýdeckoMístecku a Karvinsku si shodn nechali navézt vodu do více než 40 bazén .
Zájemci o dovoz vody k napln ní svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit
na zákaznickou linku SmVaK Ostrava Ř00 292 400, kde jim budou poskytnuty
detailní informace o možnosti dodávky a cen dle parametr bazénu. Linka je
bezplatná a je v provozu v pracovní dny od p l osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napušt ní se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK
Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu. V p ípad , že je možné
bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometr 1165
korun.
Opatrnost je na míst také v p ípad , že si lidé napoušt jí bazén ze své studny.
Je žádoucí si nejd íve nechat ve specializované laborato i prov it, zda je voda
ke koupání vhodná. Obrátit se je možné nap íklad na laborato e společnosti
ůqualia infraestacturas inženýring Ěwww.ai-inzenyring.cz).
„Krom základních chemických ukazatel , jako jsou hodnota pH nebo tvrdost
vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečišt ní, které by mohlo být p íčinou
nep íjemných kožních či zažívacích problém . V p ípad vyšší tvrdosti vody také
dochází k reakci s prost edky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet n které
kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlak na st nách
bazén , ale t eba i nevzhlednou barvu vody,“ íká vedoucí laborato í společnosti
ůqualia infraestructuras inženýring Pavla Veselá.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
2Ř. íjna 1235/16ř, Mariánské Hory, 70ř 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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Cyklojízda Tour de Aleje v Pood í pro malé i velké
startuje koncem června
STUDÉNKů – Zveme vás
na pohodovou cyklojízdu pro
celou rodinu, kterou po ádá
spolek Arnika pod záštitou
starosty Studénky Libora
Slavíka. Startujeme první
prázdninovou sobotu
2ř. června ze Studénky.
Na malé i velké cyklisty čeká
jízda alejemi a loukami podél
eky Odry v Chrán né krajinné
oblasti Pood í s naučnými
zastávkami, stromolezeckými
aktivitami a hrami v p írod .
Z účastník vylosujeme
výherce d tského kola. Výt žek z benefiční akce pom že ůrnice chránit
a obnovovat aleje.
Online registrace probíhají na www.aleje.org/tour-de-aleje „Je mi ctí podpo it
Tour de Aleje. Tato akce mne zaujala a cením si myšlenky, kterou je nejen
ochrana p írody, ale také zapojení široké ve ejnosti v rámci doprovodného
programu. V ím, že cyklojízd bude p át počasí a zúčastní se jí mnoho občan
nejen z našeho m sta,” zve k projíž ce starosta Studénky Libor Slavík.
D ti, dosp lí, milovníci cykloturistiky a p írody si mohou vybrat ze dvou tras
podle náročnosti. Cestou účastníky čekají mnohá p ekvapení a také
komentované zastávky s místními znalci a pam tníky, kte í znají historky z Pood í
i p íb hy nenápadných obyvatel starých strom .
Plánované zastávky:
 Bartošovice zámek
 Pet valdík u lávky p es Odru
 Jistebník na hrázi rybníka
 Studénka u Pasečného mostu
Nejen pro všechny účastníky cyklojízdy bude ve Studénce p ipraven
doprovodný program v režii místních spolk , hry a sout že pro celou rodinu,
vystoupení souboru Mažoretky Petra Studénka a mnoho dalšího.
Všichni účastníci se mohou po skončení cyklojízdy t šit na losování registračních
čísel o ceny. Ve h e budou piva z místního pivovaru Dejf, originální pásky z duší
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od Boio, knihy o stromech z nakladatelství Kazda nebo Nakladatelství MH a další.
Hlavní cenu d tské kolo v novala firma 4EVER

Otevírání Pood í a pooderského koštování
Výsledky 1Ř. ročníku Otevírání Pood í a pooderského koštování.
Vít z m gratulujeme a zúčastn ným d kujeme za p íze .
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Kontaktní informace

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. Kate ina 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

Ji í B lunek

737 864 644

Penzion Pood í + 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 Jasa ová
605 113 310
724 389 269
V ra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Starosta
Místostarostka

Hospodá sko správní úsek Czech POINT

Finanční odbor – vedoucí
Správa byt a pokladna
Hlavní účetní
Matrika Czech POINT
Stavební ú ad - vedoucí

Klub kultury

Čistírna odpadních vod
D m 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
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Otev ena bude
hasičská zbrojnice
i obě muzea
Muzeum městyse
10 - 17 hod. výstava
"Suchdol tí letci v RAF"
DKT - koláče a drobné
občerstvení

SUCHDOLSKÁ POUŤ

