Suchdolský
zpravodaj
9/2019

V pondělí 2. září 2019 proběhlo v DKT slavnostní zahájení školního
roku 2019/2020. Prvňáčky přivítali zástupci školy, městyse, rodiče
a spolužáci z vyšších ročníků

Setkání důchodců
4. října 2019 v 16.30h
v domě kultury

Zájemci o odvoz hlaste se na tel. 556 770 101

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.08. Pracovní schůzka s organizátorem výběrového řízení na dodavatele
pro stavební práce na rekonstrukci školního hřiště k přípravě podkladů
pro jednání rady městyse.
17.08.

Za hojné účasti veřejnosti se na louce pod přehradní hrází a v areálu
Malá skála konal westernový den se závody ve westernových
disciplínách.

19.08.

Schůze rady městyse.

19.08.

Pracovní porada členů zastupitelstva městyse k aktuální problematice.

22.08.

Pracovníci Správy silnic MSK obnovili v městysi nátěry přechodů pro
chodce.

22.08.

Se zástupkyní Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dohodnuty
principy spolupráce, kdy městys poskytne pojišťovně prostor pro jednání
jejího mobilního pracoviště s klienty. Podrobnosti budou oznámeny
po dojednání konkrétních podmínek.

22.08.

Pracovní jednání zástupců obcí Suchdol nad Odrou, Hladké Životice
a Pustějov, dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří a projekční firmy
ve věci projektování scházejících úseků cyklostezky Odra-MoravaDunaj ve jmenovaných obcích.

22.08.

V Suchdole nad Odrou měla zastávku hlídka Českého rozhlasu Ostrava,
místní se mohli zúčastnit soutěže, v přímém přenosu byly propagovány
některé akce a zařízení v Suchdole.

23.08.

Jednání výboru spolku Místní akční skupiny Regionu Poodří.
Předmětem jednání byly především výsledky vyhlášených dotačních
výzev ve smyslu hodnocení předložených projektů.

23.08.

Již po pětatřicáté projel Suchdolem Pony Express, předávka pošty
s doprovodným programem se konala v areálu Malá skála na Kletném.
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26.08.

Na vodoprávním úřadě konzultovány dokumenty pro podání žádosti
o stavební povolení na prodloužení vodovodu Za Nádražím. Po doplnění
několika scházejících dokladů bude žádost co nejdříve podána.

26.08.

V sídle společnosti ASOMPO a.s. byly převzaty osvědčené tašky
na třídění odpadu v domácnostech, které pro obce zdarma připravila
společnost EKO-KOM za přispění společnosti ASOMPO.

27.08.

Bylo svoláno společné projednávání návrhu územního plánu pro orgány
veřejné moci, státní správy a dalších dotčených institucí.

28.08.

S dodavatelem provedena kontrola plnění díla a dopřesněny další úkoly
na kletenském hřbitově. V současnosti je dokončeno zrestaurování
centrálního kříže a probíhá rekonstrukce božích muk včetně
bezprostředního okolí, byla dohodnuta dále úprava vstupu na hřbitov –
renovace schodiště, zřízení nájezdu pro kočárky, vydláždění prostoru
brány pro usnadnění manipulace s křídly brány, nátěr brány.

28.08.

V rámci probíhajícího výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce
školního hřiště se konala prohlídka místa plnění.

28.08.

Na Sokoláku se konala organizační schůzka pořadatelů před
nadcházejícím Dnem městyse.

29.08.

Konzultace aktuální problematiky s právním zástupcem městyse.

29.08.

Se zástupkyní společnosti AGROSUMAK a.s. projednány právní vztahy
k pozemkům v majetku městyse (pachty) v souvislosti s připravovanými
stavebními záměry městyse.

30.08.

V sídle společnosti PAMET proběhlo jednání dotčených organizací
k plánovanému omezení dopravy na komunikaci III. tř. z technologických
důvodů, k němuž by mělo dojít v sobotu 12. 10. 2019.

30.08.

Zaměstnanci městyse se společně s pracovníky dalších obcí zúčastnili
pravidelného školení k ochraně osobních údajů (GDPR) ve Sněžence
Sedlnice.

31.08.

Na Sokoláku se konal Den městyse, který se podle ohlasů tentokrát
velice vydařil.

02.09.

V kulturním domě proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2019/20.
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02.09.

V rámci oslav 100 let českého školství v Suchdole nad Odrou proběhl
den otevřených dveří v základní škole, nejprve pro bývalé pracovníky
školy, členy rady městyse coby zřizovatele školy a zástupce spolkového
života v městysi. Od 15 hodin pak otevřená škola patřila veřejnosti, která
si mohla prohlédnout nově zrekonstruované prostory odborných
učeben.

03.09.

Konzultován postup opravy rekuperačních jednotek v muzeu městyse.

06.09.

V rámci výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce školního hřiště
zasedla komise pro otevírání obálek, posouzení a vyhodnocení
nabídek. Byly doručeny tři nabídky. Po podrobné kontrole formálních i
faktických náležitostí nabídek rozhodne rada městyse.

07.09.

Na tábořišti pod hrází přehrady se konal sraz příznivců historických
vojenských vozidel, který i přes nepřízeň počasí zaznamenal velký počet
účastníků.

07.09.

Na tenisových kurtech ve sportovním areálu městyse se konal tradiční
turnaj ve čtyřhře mužů O pohár starosty městyse. Putovní pohár, o který
se hraje od r. 2006, tentokrát získala dvojice Petr Ekkert – Tom Bartoň.

11.09.

Účast zástupce městyse na Dni sociálních služeb v Novém Jičíně,
na kterém se prezentovali poskytovatelé sociálních služeb.

14.09.

Na tenisových kurtech ve sportovním areálu městyse se konal IV. ročník
turnaje ve čtyřhře žen „O pohár místostarostky městyse“, kterého se
zúčastnilo šest ženských dvojic, pohár za 1. místo převzaly Andrea
Sehnalíková a Ludmila Mücková.

14.09.

Již po patnácté se v domě kultury konalo setkání Čechů z Volyně a jejich
přátel, které za městys pozdravila místostarostka.

Rada městyse informuje
21. schůze RM 19.9.2019



RM projednala program 6. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude
konat v pondělí 23. září 2019.
RM se zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemní
smlouvy v bytě v majetku městyse nájemníkovi, který splňuje požadavky

5


















6

dalšího prodloužení nájmu a přidělila byt v DPS v souladu se seznamem
žadatelů.
RM byla informována o dodání a distribucí tašek na tříděný odpad, které byly
pořízeny za finanční spoluúčasti společnosti Asompo, a.s. a EKO-KOM
RM schválila Smlouvu o prodeji 5 ks sběrných nádob na bioodpad, které měl
městys v pronájmu a nyní končí nájemní vztah, cena za kontejnery činí 500,Kč (100,- Kč/kus).
RM schválila uzavření dvou dodatků ke smlouvám: Dodatek ke smlouvě
o umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá elektrozařízení v rámci
projektu „Zelená obec“ se společností REMA Systém, a.s. Praha a Dodatek
ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
ELEKTROWIN, a.s. Praha, dodatky se týkají aktualizace v rámci
legislativních změn.
RM se zabývala inventarizací majetku městyse k 31.12.2019
RM schválila rozpočtové opatření R9 – R13 takto: přijetí účelové neinvestiční
dotace na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve
výši 12.005,- Kč, finanční dary občanům, kteří se podíleli na organizaci a
pořadatelské pomoci při přípravách a průběhu Dne městyse, přijetí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na projekt „Poskytování bezplatné stravy
dětem ohroženým chudobou ve školách“ ve výši 40.712,28 Kč, pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad
Odrou, finanční dar žadatelce na pokrytí nákladů na dopravu a finanční dar
na provoz odlehčovací služby Pohoda v Novém Jičíně.
RM doporučila zařadit objekt katolické fary do Programu záchrany
architektonického dědictví v roce 2020 a podpořila Biskupství Ostravskoopavské při podávání žádosti o dotaci.
RM se zabývala úpravami ceníku za ubytování v ubytovně v Muzeu MB
a v Penzionu Poodří.
RM schválila s dodavatelem elektřiny smlouvu o službách dodávky elektřiny
na rok 2020
RM schválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Kletné.
RM schválila realizaci projekční a inženýrské činnosti v rozsahu dokumentace
pro stavební povolení na stavbu „Technická infrastruktura pro výstavbu RD
v lokalitě Sokolovská v Suchdole n/O – 2. etapa, prodloužení vodovodu,
oddílné kanalizace, plynovodu a komunikace“ dle nabídky firmy AVONA Nový
Jičín.
RM rozhodla o nejvhodnější nabídce na stavební práce „Víceúčelové hřiště“
a schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností SPORT Construction, a.s.
Praha, jedná se o hřiště v areálu školy
RM projednala možnost vybudování hřiště v místní části Kletné.
RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s.




Děčín, jedná se o zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc.č. 578
v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
RM projednala vyjádření Správy silnic MSK k žádosti o souhlas s umístěním
svítidel na silnici mezi Suchdolem nad Odrou a Kletným, kdy SSMSK
vyžaduje projekt.
RM společně s Finančním výborem projednala hospodaření městyse
za období leden – srpen 2019 a rozpočtové opatření Z14 k projednání
6. zastupitelstva městyse.

Informace o uzavírkách železničních přejezdů
Oznamujeme tímto občanům městyse, že bylo zahájeno správní řízení o
uzavření železničních přejezdů. V době uzavírky zpravodaje dosud nebylo
rozhodnuto.
Uzavírky přejezdů
Železniční přejezd „Jičínky“ - u Sokoláku:
14. 10. částečná uzavírka
15. 10. úplná uzavírka 7,00 – 24,00
16. 10. úplná uzavírka 0,00 – 18,00
17. 10. částečná uzavírka
18. 10. částečná uzavírka
Železniční přejezd „Jičínky“ – silnice do Bernartic:
15. 10. úplná uzavírka 7,00 – 18,00
Správní řízení dosud nebylo ukončeno, a proto může dojít ke změně, o které vás
městys bude informovat prostřednictvím SMS, případně místního rozhlasu.
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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

Pouze pro občany připojené ke splaškové kanalizaci
Upozornění na hlášení stavu vodoměru
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru
k 30. 09. 2019 z důvodu fakturace stočného za 3. 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 4. 10. 2019.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.
Jana Poštová
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Tašky na tříděný odpad
Sady tašek na třídění odpadů distribuované mezi občany byly pořízeny
za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a EKO KOM, a.s.
Ing. Přemysl Hajník, ředitel ASOMPO, a.s.

Sady tašek na tříděný odpad se budou vydávat v měsíci
říjnu vždy v pondělí a ve středu v budově úřadu městyse
v kanceláři místostarostky nebo na podatelně.
Iva Hrabovská
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Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

-

__________

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude
organizován jako předchozí svozy.












Datum a čas: sobota 2. listopad 2019, 8.00 – 12.00 hodin
místo: parkoviště u DKT
způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci
OZO Ostrava
VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek,
matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva,
pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá
čisticí vlna („pucvol“), farmaceutický odpad (léky), oleje, pohonné hmoty,
čisticí prostředky, jedy apod.
Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO,
nashromážděného při půlročním provozu domácností.
Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme!
Upozornění platí i pro lepenku, eternit, okna apod.
Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase
na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu
z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době konání
svozu VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu
přijížděli ze strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, až
na ně přijde řada a dbali pokynů zaměstnanců svozové firmy.

Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze
v uvedeném čase na uvedené místo.
Kovový šrot
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili
v rámci svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad proto již
tradičně vysbírají členové oddílu kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny
a utržené peníze použijí pro další rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů
oddílu kopané, nahlaste se, prosím, nejpozději ve čtvrtek 31. října na ÚM na tel.
556 770 101 a 605 307 695, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty
2. listopadu k vám přijedou brigádníci pro sběr.
Iva Hrabovská, místostarostka
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Je nutný u odpadkového koše návod k použití?
V úterý 10. září projíždím Suchdolem
a nejprve nevěřím vlastním očím. Je tohle
vůbec možné? Přibrzdím a vidím, že to je
nejen možné, ale i uskutečněné. Na
odpadkovém koši u autobusové zastávky
před školou leží vrak sekačky na trávu.
Nikdy jsem si nemyslel, že bude potřeba
věnovat se osvětě i stran toho, k čemu slouží
odpadkový koš, protože to je jasné i malému
dítěti. Tedy, to jsem si myslel až do onoho
úterý.
Myslel jsem si, že všichni vědí, že odpadkový
koš slouží k odkládání drobného odpadu,
prošlých jízdenek, papírků, sáčků od
svačiny, obalů od potravin, žvýkaček, slupek
od banánů a dalších drobností, které
vyhozeny na zem by hyzdily veřejné
prostranství. Zde ovšem došlo k tomu, že
veřejné
prostranství
bylo
zhyzděno
čouhajícím torzem sekačky, takže koš nejen
nesplnil účel, pro který zde byl instalován, ale
posloužil k účelu přesně opačnému. A to
prosím před školou, kde je veřejné
prostranství péčí školníka jedno z nejhezčích v městysi a kde by také
z výchovných důvodů mělo vše být vzorné a příkladné, tedy i použití
odpadkového koše.
Přemítám, zda není potřeba
umístit ke každému koši
návod k použití, což by
normálního člověka mohlo
urazit, že je považován
za pitomce. Nebo je to
umělecké dílo neznámého
autora, které jsem nepochopil,
nezištně kulturně obohacující
jinak fádní veřejný prostor?
V dnešní době se dočkáváme
různých věcí, které selský
rozum dříve považoval za naprosto vyloučené.
Pochopitelně pracovníci městyse obratem artefakt odvezli, ačkoli jsem váhal,
jestli to není špatný signál směrem k pachateli, který si vytvoří falešný závěr, že
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takto to funguje a příště nám na koš odloží ještě něco většího s přesvědčením,
že někdo se postará. Nikoli, takto to nefunguje.
Doplňuji, že ideální příležitost nastává dvakrát ročně při svozovém dni
velkoobjemového a nebezpečného odpadu – viz podrobnosti v tomto vydání
Zpravodaje.
Richard Ehler, starosta

Několik poznámek k parkování
V Suchdole se opakovaně vyskytují případy nesprávného parkování vozidel,
některé případy jsou jen ukázkou bezohlednosti a arogance řidičů, jiné jsou
vyloženě porušováním pravidel silničního provozu, část případů přímo ohrožuje
ostatní na zdraví a životech.
Případ první ilustruje snímek auta
zaparkovaného u úřadu městyse
šikmo tak, že zabralo tři parkovací
místa, a zatímco posádka se
věnovala prohlídce muzea, další
řidiči
nemohli
zaparkovat.
Obdobným
příkladem
je
parkování před sjezdy na (cizí)
pozemek, před vraty (cizí) garáže
a podobně. Zařadil bych zde
i
parkování
na
veřejných
zelených
plochách,
typická
situace je např. na Kletném v centru u autobusové točny, kde bývají auta
odstavená na trávníku uprostřed (i přes upozornění, umístěné za stěrač). Při
odstavení na zpevněné ploše vedle trávníku zase překážejí autobusům při
zajíždění k zastávce.
Případ druhý je typicky stání v úzkých uličkách, kde nezůstane dostatečně široký
průjezd, popsaný v pravidlech silničního provozu. V takovém případě mají
problém popeláři a pokud by nedejbože došlo k požáru, neprojedou ani hasiči.
S ohledem na to, že některé místní komunikace mají taktak šířku jednoho
jízdního pruhu, je z logiky věci vyloučeno, aby na takové komunikaci vůbec
parkovalo auto. A přesto parkují…
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Třetím případem je nešvar
parkování na chodníku, kdy auto
zabere chodník v celé jeho šířce
a chodci jsou nuceni sejít přes
obrubník na silnici, aby auto
obešli. V případě kočárku
s malým dítětem je to manévr
nebezpečný,
v
případě
vozíčkáře je situace bez pomoci
dalších
osob
neřešitelná.
Protože městys nemá přístup
do registru motorových vozidel
a neví tedy, koho konkrétního
„umravnit“, obrátili jsme se
s žádostí o častější kontroly a pokutování hříšníků na policii ČR.
Richard Ehler, starosta

Den městyse 2019
V krásně prosluněnou poslední sobotu v měsíci srpnu se konal 8. ročník Dne
městyse. Již od podzimu loňského roku jsem oslovovala kapely, sháněla zábavný
program pro děti a zajišťovala zábavné atrakce pro děti apod. Podle spokojených
výrazů a pozitivních ohlasů návštěvníků se nám podařilo zajistit velmi zdařilý
program. Hlavně děti byly spokojené s množstvím atrakcí, které kromě
autodromu a střelnice byly zdarma.
Důležitým bodem programu je poděkování dárcům krve z řad občanů městyse,
jejich velice záslužná činnost bývá již tradičně oceněna (plaketou a finančním
darem ve formě poukázky) právě na této akci. V letošním roce byli oceněni tito
občané městyse:
Zlatou medaili prof. MUDr. Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů udělil
Český červený kříž Petru Dohnalovi, Jaroslavu Dubovému, Silvii Gavlákové, Olze
Kladonicsové, Zuzaně Matouškové, Martinu Šalatovi a Tomáši Žitníkovi. Zlatý
kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů udělil český červený kříž Lukáši
Vjaclovskému, Bc. Richardu Matouškovi a Martinu Lošákovi a nejvyšší ocenění
Zlatý kříž I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů udělil Český červený kříž Bc.
Pavlu Kalíškovi. Naši milí občané, dárci krve, velice Vám děkujeme!!!
Ke spokojenosti návštěvníků nestačí jen zajištění programu, ale taky něco
dobrého ke snědku a pití, o to se postarali hlavně naši hasiči, kterým patří velký
dík také za zajištění odpálení ohňostroje a za krásná výtvarná díla na obličejích
našich nejmenších. Také další stánky měly široký sortiment a opravdu bylo za co
utrácet. Jako každý rok se do programu zařazuje základní škola a mateřská
škola, letošní stánek byl zaměřen pro všechny věkové kategorie, děkujeme.
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Ráda bych touto cestou poděkovala celému organizačnímu týmu, všem
vystupujícím, stánkařům apod. za zdárný průběh 8. ročníku Dne městyse.
Rovněž děkuji návštěvníkům, kteří se přišli pobavit; myslím, že nelitovali.
Za tým pořadatelů Iva Hrabovská
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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
Martinec Štefan
Vochalová Božena
Najmonová Emilie
Kouřilová Naděžda
Kovářová Marie
Svoboda Bohuslav
Kašpárková Jiřina
Klein Josef
Gross Štefan
Reková Dobromila
Slováková Ludmila
Szilvová Eva
Kőhlerová Libuše
Bergerová Eva
Trúchlá Mária
Přibylová Marie
Steinitzová Eliška
Holeňová Miloslava
Chorinová Ivanka
Kačalová Drahomíra

Himmer Zdeněk
Baroš Rudolf
Káňa Václav
Jezerská Věra
Gavlas Václav
Mynářová Libuše
Karolová Jana
Dorazil Antonín
Mládenková Ludmila
Ulrichová Ludmila
Valíková Jarmila
Himmerová Zdenka
Kozák Pavel
Vašíček Milan
Doubková Libuše
Ligocká Marie
Opěla Zdeněk
Chorina Miloslav
Melichar Zdeněk
Orságová Vlastimila
Porubová Helena
Odstrčíliková Dagmar
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Setkání jubilantů
Vážení senioři – oslavenci,
městys Suchdol nad Odrou společně se Sborem pro občanské záležitosti vám
oznamují, že od ledna 2019 došlo ke změně způsobu gratulací Vám, občanům
městyse. Společná gratulace k výročí narození (věk 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92,
93, 94…) bude probíhat dvakrát ročně, a to v květnu (výročí narození v měsících
leden – červen) a v listopadu (výročí narození v měsících červenec – prosinec).
Setkání s programem se uskuteční v obřadní síni a oslavencům bude
zasláno osobní pozvání.
Iva Hrabovská, místostarostka

Vítání občánků
Vážení rodiče,
komise Sboru pro občanské záležitosti městyse Suchdolu nad Odrou Vás zve se
svými novorozenci na slavnost Vítání občánků, která se uskuteční dne
19. 10. 2019 v obřadní síni Úřadu městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám
upřesníme v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 04. 10. 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
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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

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:.....................................................

17

Z činnosti naší školy a školky
Nový školní rok 2019/2020
Prvňáčci
Slavnostní zahájení školního roku letos proběhlo opět v kulturním domě. Nejvíce
se do školy těšili naši prvňáčci. Přivítali je pan ředitel spolu s paní učitelkou

Lenkou Martinkovou a čápem Edou. Také dostali dárečky a tradiční zvonečky,
kterými si hned první den společně zazvonili. Letošní prvňáčci jsou rozděleni do
dvou tříd. Program doprovodila Eliška Večerková svým klavírním vystoupením.
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100 let českého školství
Toto zahájení však bylo letos ozvláštněno. České školství v naší obci slavilo 100
let. Škola byla vyzdobena pracemi současných i bývalých žáků, dobovými
fotografiemi a školními pomůckami z dob minulých. Vše si mohlo široké okolí
prohlédnout spolu s novými učebnami při Dnu otevřených dveří. Moderně
vybavené třídy cvičné kuchyně, jazykové učebny a matematických učeben,
výtahovou plošinu, které byly financovány z projektu PROvýuku, zhlédlo mnoho
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návštěvníků. Sté výročí také vedlo k setkání bývalých pedagogů, kteří na naší
škole pracovali. Společně strávené chvíle byly plné vzpomínek, nevšedních
zážitků a úsměvů. Pozvání do školy přijali také zástupci městyse, členové školské

rady a všichni, kteří se školou úzce spolupracují. Pro nejmenší byly připraveny
atrakce plné zábavy. Skákací hrady, malování na obličej, kvíz či jiné sportovní
aktivity pobavily nejen děti, ale i dospělé. Pro odpočinek a čas nostalgie si
návštěvníci popovídali a poseděli v kavárně.
Mgr. Petra Janurová

Spolky a zájmové aktivity
Klub seniorů informuje o zájezdě
Do Polska – Wisly - 18.10.2019 – pátek. Odjezd v 8.00 hod. zastávka „Kostel“
a následně v 08.15 hodin od DKT Suchdol nad Odrou. Směr malá burza
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v Polském Těšíně a poté Wisla – Hotel Golebiewski - aquapark. Vstup do bazénu
2 hodiny 50 zl. nebo 310,- Kč, oběd 54 zl. nebo 335,- Kč, cesta 70,- Kč.
Nahlásit se můžete do 10. října 2019, včetně úhrady částky v Kč nebo Zl.
Čas příjezdu cca 17.00 hodin.
Případné informace: Ing. Naděžda Pleváková, tel: 777 888 308, 556 736 380
Ing. Naděžda Pleváková

1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
Skautský tábor
Malebné údolí horního toku řeky Odry se opět stalo na 14 dní útočištěm 30 skautů
a skautek. Vše začalo v pátek 5. července odjezdem nejstarších členů
skautského oddílu a několika rodičů, společně s veškerým vybavením na stavbu
tábora. Již první den se práce dařila a táborové stavby rostly závratnou rychlostí.
Ruku k dílu přiložili také skauti z Bravantic, kteří si od nás tábořiště na týden
v srpnu vypůjčili. Počasí nám přálo a tak vše bylo připravené na příjezd účastníků
tábora.
Sraz s účastníky byl v neděli 7. července na parkovišti u Mariasteinu
v Klokočůvku. Kromě vedoucích, přivítal účastníky také déšť, který naštěstí brzy
ustál, a cesta do tábora se nesla v dobré náladě. Příchodem na tábořiště vše
začalo. I když stany – indiánské obydlí teeepee – již stály, účastníci tábora se
museli nastěhovat, připravit si postele, podlážky pod své věci, nachystat ohniště
a nespočet dalších prací jako třeba vyrobit nástěnku, vykopat vsakovačku,
postavit stožár, nachystat dřevo do teepee a na táborák či vybudovat hráz
na koupání.
První dny tábora byly chladnější, teploměr k ránu ukazoval i 8 stupňů. Přes den
bylo příjemněji a ani občasné deště nám nevadily. Ve druhém týdnu jsme si
naopak užívali mnohem teplejší počasí.
Účastníci si během tábora vyzkoušeli stavbu indiánské sauny, práci s dlátem při
výrobě totemu, odkorňování tyčí na teepee a nakonec i samotnou stavbu teepee,
práci s pilou a sekerou, batikování, střelbu z luku a vzduchovky, sladit se při hře
na hrací trubky, vyrobit si věšák na oblečení, rozdělat oheň, nebo uvařit čaj
z přírodních surovin. Také nás navštívil vojenský instruktor přežití společně
s vojákem v záloze, aby nám ukázali, jak vojáci získávají vodu, jak rozdělávají
oheň křesadlem, práci s vojenskou mapou nebo jak poskytnout první pomoc
a transportovat zraněného do bezpečí.
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Děti po celý skautský
(školní) rok pracují ve
skupinkách v tzv. šestkách,
ve
kterých
pracovali
i během tábora, nejen při
hrách, ale i jako táborová
služba. Ta měla na starosti
po celý den donášení pitné
vody z nedaleké studánky,
zajištění vody na umývání
rukou a čištění zubů,
pořádek na tábořišti, dřevo
do kuchyně, ale také
chystání jídel a vaření pod
dohledem svého patrona z řad starších členů a kuchařky.
Během tábora měli zkušenější
účastníci možnost složit různé
zkoušky, například zkoušku
Třech orlích per, u starších
členů, která se skládá z 24
hodin mlčení, 24 hodin hladu a
24 hodin samotky, nebo
zkoušku Tři bílé tesáky či Tři
kapky rosy, u mladších členů.
Ta se skládá z hladovky, 12
hodin samoty a samostatné
výpravy.
Táboření jsme ukončili v neděli
21.
července
společným
odchodem v dopoledních
hodinách zpět na parkoviště u Mariasteinu, kde si děti vyzvedli jejich rodiče.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s přípravou tábora a to jak se zajištěním
potřebného vybavení, tak i při stavbě a bourání tábora!
Nábor nových členů
Náš skautský oddíl má již téměř naplněnou kapacitu a prozatím nepřijímáme
nové členy. V měsíci září zveřejníme informace k náboru nových členů na našich
internetových stránkách www.suchdolsky.skauting.cz. Bližší informace Vám také
poskytne vedoucí oddílu Jan Schovánek, email: jan.schovanek@skaut.cz,
tel.: 773 484 139.

22

Ohlédnutí Western klubu
za 2. ročníkem Gulášfestu
v areálu Malá skála – Kletné.
Je sobota 14.9. ráno, v areálu na Malé skále, připraveném na velkou
návštěvnickou akci, se scházejí soutěžní týmy Gulášfestu, aby postavily své
stánky, nažhavily kotlíky a začaly připravovat své soutěžní guláše. V Saloonu se
chystají podklady pro soutěž a vybavení pro návštěvníky, aby mohli od týmů
dostat degustační porce a posléze dát svůj hlas TOP guláši. Do soutěže vstupuje
celkem 10 týmů se 14 druhy guláše. Vstupenky do areálu jsou slosovatelné,
vstup do areálu je možný pouze po zaplacení vstupného, každý po jeho zaplacení
dostává identifikační pásku a vybavení pro degustaci vzorků guláše. V 8 hodin
obdrží v Saloonu jednotlivé týmy pokyny pro soutěž a cedulky s názvy týmu.
V 8:15 startuje vaření, konec je stanoven nejpozději ve 12:45. Za chvíli se v
areálu kouří ze všech komínků, dobrá nálada je zase tady a je radost si jít mezi
týmy tzv. pokecat, často totiž dostanete i štamprličku, což není podplácení, ale
radost z pěkného dne 😊. Andy ze skupiny Zajatci dokončuje nazvučení pódia
pro kapely; dnes budou vystupovat 3 hudební skupiny - už jmenovaná skupina
Zajatci, skupina Fčil a Tu a skupina Do Pohody. V 10 hodin začíná hudební
program Fčil a Tu, do areálu přicházejí první návštěvníci. Mimo hlavní program
mohou přítomní obdivovat řezbářské umění Ariana Firouzi, který svou motorovou
pilou dokáže vykouzlit ze dřeva krásné sovičky, děti si mohou zařádit na velkém
skákacím hradě, na maratonce Honzy Valcháře se dnes povozí mnoho
spokojených návštěvníků. V 11 hodin přichází odborná porota Gulášfestu,
tentokrát zastoupena třemi opravdu fundovanými odborníky ze Střední školy
společného stravování Ostrava v kuchařských rondonech a dvěma zástupci
veřejnosti. Ve 12:45 podle programu končí příprava gulášů a začíná hodnocení
odbornou porotou. Také návštěvníci již obcházejí soutěžní týmy a vybírají Top
guláš. Na pódium nastupuje skupina Zajatci a ve 14:30 končí soutěž návštěvníků
o Top guláš. Areál je v této době již zcela zaplněn návštěvníky, po guláši se jen
zaprášilo a už nenííííí…V 15:30 jsou výsledky hodnocení odborné poroty a
návštěvníků uzavřeny a pod taktovkou moderátora Lukiho probíhá před
Saloonem vyhlášení vítězných týmů.

23

První kategorie je hodnocení odbornou porotou za originální stánek:
1. místo Jack ranch, 2. místo Rockeři a 3. místo Houbařky.

Druhá kategorie je hodnocení návštěvníků za Top guláš:
vyhrává Srnčí guláš Marka Mitáše, druhý je Klokaní guláš týmu Suchdoláci
a třetí Rockerský guláš týmu Rockeři.
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Třetí kategorie je hodnocení odbornou porotou za nejlepší guláš: 1. místo
vyhrává Maďarský guláš od týmu Jeníci, 2. místo Ovečka z lesa týmu Jack
ranch a 3. místo Hovězí guláš týmu W.D.ranč.

Tím oficiální program končí, den pokračuje country zábavou se skupinou Do
Pohody. Bičařskou show předvádí Květka se synem a Jiřík, děti i dospělé velmi
baví malování na obličej, probíhají i soutěže pro návštěvníky - hod kloboukem na
věšák, hod vařečkou, šťouchadlem a paličkou do hrnce. Krásnou tečkou za celým
dnem je noční ohňová show Květky a Jiříka.
2. ročník Gulášfestu je za námi, 3. ročník je už naplánován na 12.9.2020 a týmy
si mohou už teď psát o přihlášku na westernklub@centrum.cz
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Různé
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Pozvánka na ,,Den pěstounství v MSK“
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 lásku,
zázemí a prostředí k vytváření žádoucích rodinných vzorců chování.
Moravskoslezský kraj, který realizuje již od roku 2011 kampaň pod názvem
Dejme dětem rodinu, se 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 12.10.2019 od 10 hodin 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 také 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 také najít na webových stránkách:
https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.
Mgr. Richard Pešat,
vedoucí oddělení SPOD
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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
Technické služby
Penzion Poodří
Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum

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
556 770 103

Helena Richtáriková
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
556 770 108
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
556 770 109
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
556 770 105
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík
556 770 107
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
556 770 104
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová
556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz 724 389 270
Jiří Bělunek
737 864 644
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

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

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. 9/2019 vydáno 24. září 2019 nákladem 1100 výtisků. Za autorská práva k použitým materiálům zodpovídají
přispěvatelé. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15. 10. 2019

