Suchdolský
zpravodaj
10/2019

Na h bitov na Kletném byly opraveny
schody, brána a zrekonstruována boží muka

Se ká í d ch dc

4 íj a
d ěk l

Ú ad m styse informuje
Kalendárium m styse
16.09.

22. sch ze rady m styse.

16.09.

Sch ze finančního výboru zastupitelstva m styse.

23.-26.09. Dopravu v Suchdole komplikovalo uzav ení p ejezdu p es hlavní
železniční tra u sila.
23.09.

6. zasedání zastupitelstva m styse.

23.09.

23. sch ze rady m styse.

24.09.

Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada dobrovolného
svazku obcí Regionu Pood í.

24.09.

Starosta se zúčastnil slavnostního p edání díla – dílčí rekultivace
skládky ůSOMPO v Životicích u N. Jičína.

25.09.

Pracovní sch zka se zpracovatelem výb rového ízení na zhotovitele
zakázky malého rozsahu – rekonstrukce školního h išt – k záv rečným
úkon m p i administraci výb rového ízení.

28.09.

Na svátek Sv. Václava se stává tradicí Den zem d lství v Pood í, který
organizuje v Bartošovicích Místní akční skupina Regionu Pood í. Letos
vyda ené počasí vylákalo na akci i návšt vníky ze Suchdolu, rovn ž
na stran vystavovatel m l Suchdol zastoupení.

30.09.

Prob hlo p edání objektu sauny v DKT Saunovému klubu z.s. Suchdol
nad Odrou, který bude využívat tyto prostory pro své členy.

01.10.

Pracovnice krajského ú adu provedly kontrolu výkonu p enesené
p sobnosti stavebního ú adu.

01.10.

Organizační sch zka k p íprav zahájení stavby rekonstrukce školního
h išt se zástupcem vybrané dodavatelské firmy Sport Construction.
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03.10.

Zpracovatel výb rového ízení na zhotovitele p edal m stysi
dokumentaci k ukončenému výb rovému ízení na dodavatele
rekonstrukce školního h išt .

03.10.

Sch zka se zástupci m styse, Společenství vlastník Suchdol nad
Odrou, Za Nádražím 435 a České pojiš ovny ve v ci poškození fasády
z d vodu zaho ení kontejner

04.10.

V kulturním dom se uskutečnilo tradiční podzimní setkání senior .

07.10.

Zpravodajské redakci Českého rozhlasu Ostrava poskytnut rozhovor
v souvislosti s výročím první vlny navracení statut m styse obcím,
které v roce 2006 prokázaly na tento statut nárok a m ly o navrácení
zájem. Mezi tyto obce pat il i Suchdol nad Odrou.

07.10.

24. sch ze rady m styse.

09.10.

Na míst samotném prob hlo p edání staveništ k rekonstrukci školního
h išt a b žecké dráhy s doskočišt m pro skok daleký v areálu základní
školy. Samotné práce by m ly být zahájeny v listopadu, p edání
hotového díla je plánováno p íští rok na koci dubna.

14.10.

P evzetí další části dokončeného díla na kletenském h bitov ,
konkrétn opravených schod s nov vybudovaným nájezdem a
vydlážd ného prostoru za vstupní bránou pro snazší otevírání brány.
Tím byla ukončena na tomto h bitov letošní porce prací, p i nichž byla
zrekonstruována boží muka a zrestaurován centrální k íž.

14.10.

V budov základní školy prob hlo jednání školské rady, které m lo
na programu p edevším výroční zprávu ZŠ a dále úpravy školního ádu,
související p edevším s posunem zahájení vyučování ze 7.30
na 8.00 hod. od 1. 9. 2019.

14.-1Ř.10. Dopravní situaci v ulici Za Nádražím komplikovala částečná a po
omezenou dobu dokonce úplná uzavírka železničního p ejezdu na trati
do Nového Jičína.

Rada m styse informuje
23. sch ze RM 23.ř.201ř
 RM schválila uzav ení Smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného
b emene a dohodu o umíst ní stavby se společností ČEZ Distribuce, jedná
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se o zemní kabelové vedení na pozemku parc.č. 264 v k.ú. Suchdol nad
Odrou v majetku m styse
RM schválila s majitelem pozemku, budoucím stavebníkem rodinného domu,
Smlouvy o budoucí smlouv o z ízení služebnosti a Smlouvu o právu provést
stavbu, jedná se o p ípojky a souhlas se stavbou p ípojek k novostavb

24. sch ze RM 7.10.201ř6
 RM projednala opravy, rekonstrukce a nákup nových za ízení v budov
kulturního domu a doporučila projednat návrhy rekonstrukcí a architektem
 RM schválila prodloužení nájemních smluv na dobu určitou v bytech
v majetku m styse nájemník m, kte í spl ují podmínky dalšího prodloužení
nájmu
 RM schválila Sboru dobrovolných hasič prominutí úhrady za ubytování
pozvaných hasič z partnerského m sta Herrnhut v Penzionu Pood í
v termínu 17. – 19. ledna 2020
 RM schválila uzav ení Smlouvy o dílo se společností ůgrosumak, a.s.
Suchdol nad Odrou na údržbu místních komunikací v zimní sezón
2019 – 2020
 RM schválila rozpočtové opat ení na úhradu zvýšených náklad na opravy
místního rozhlasu

Zastupitelstvo m styse
USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva m styse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 23.ř.201ř v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
201ř. 6. 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 5. a 6. zasedáním zastupitelstva
m styse
c) dokumenty
č. 1 – PLN NÍ P ÍJM bez OdPa za 1-8/2019
č. 2 – PLN NÍ P ÍJM celkem za 1-8/2019
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDůJ za 1-8/2019
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) Zápis ze sch ze finančního výboru ze dne 16.ř.201ř
e) Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Pood í ze dne 17.6.201ř
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201ř. 6. 2. Zastupitelstvo m styse u r č u j e
a) ov ovateli zápisu Ing. Vladimíra Je ábka a Radovana Kut je a
zapisovatelkou Bc. Kate inu Kollerovou, DiS.
201ř. 6. 3. Zastupitelstvo m styse s c h v a l u j e
a) program 6. zasedání zastupitelstva m styse Suchdol nad Odrou, konaného
23.9.2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opat ení č. Z14 takto:
P íjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

+
260 tis. Kč
+ 9.820,25 tis. Kč
+ 10.080,25 tis. Kč

tj. 55.132,15 tis. Kč
tj. ř.Ř4Ř,6ř tis. Kč
tj. 64.řŘ0,Ř4 tis. Kč

B žné výdaje
+ 4.223,24 tis. Kč
tj. 46.7Ř6,Ř1 tis. Kč
Kapitálové výdaje
+ 5.Ř57,01 tis. Kč
tj. 1Ř.1ř4,03 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši
+ 10.0Ř0,25 tis. Kč
tj. 64.řŘ0,Ř4 tis. Kč
v člen ní dle p íloh „Rozpočtové opat ení zastupitelstva Z14/201ř
z 1ř. ř.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 6.504.02ř,27 Kč, a to takto:
1. Navýšení neinvestičního p ísp vku Základní škole a mate ské škole
Suchdol nad Odrou, p ísp vkové organizaci, IČ 75027712, ve výši
3.742.274,61 Kč
2. Navýšení investičního transferu Základní škole a mate ské škole Suchdol
nad Odrou, p ísp vkové organizaci, IČ 75027712, ve výši 2.761.754,66 Kč.
P id lené prost edky budou použity na p edfinancování části projektu
PROvýuku, a to na úhradu dodávek v rámci „Modernizace učeben“ po ízení nábytku, učebních pom cek, pro zajišt ní konektivity školy a
dodávky ICT
d) prodej parc. č. 130/1 – ostatní plocha o vým e 1331 m2 v k.ú. Suchdol
nad Odrou do majetku Společenství vlastník Suchdol nad Odrou,
Komenského 174, 177,
IČ: 076Ř0775, a to za cenu 1,- Kč/m2 + náklady ízení. Jedná se o pozemek
kolem bytového domu. Ve smlouv nutno z ídit v cné b emeno na
inženýrské sít v majetku m styse
e) odkoupení budovy č.p. 471 na parc.č. 16Ř – zastav ná plocha o vým e
486 m2 a parc.č. 164/2 – ostatní plocha o vým e 52ř m2 v k.ú. Suchdol
nad Odrou z vlastnictví Ěanonymizovánoě do vlastnictví M styse Suchdol
nad Odrou, a to za cenu 3 mil. Kč + náklady ízení a da z nabytí
nemovitosti
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f) v souladu s podmínkami zákona o majetku státu úplatný p evod pozemk
parc.č. 11ř7/2 a části parc.č. 11Ř6 v k.ú. Suchdol nad Odrou z majetku ČR
– Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových do majetku M styse
Suchdol nad Odrou v rozsahu pod t lesy účelové komunikace, která je
v pasportu komunikací za azená pod č. 101u
g) bezúplatné nabytí vlastnictví parc.č. 11ř1 a části parc.č. 11ř0 a 11ř6/5
v k.ú. Suchdol nad Odrou z majetku ČR – Ú adu pro zastupování státu
ve v cech majetkových do majetku M styse Suchdol nad Odrou, v rozsahu
pod t lesy místních komunikací, které jsou v pasportu komunikací za azené
pod č. 124c,125c,126c a 127c
201ř. 6. 4. Zastupitelstvo m styse o d m í t á
a) úplatný p evod parc.č. 11ř1, části parc.č. 11ř6/5 a 11ř0 v k.ú. Suchdol nad
Odrou z majetku ČR – Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových
do majetku M styse Suchdol nad Odrou.
201ř. 6. 5. Zastupitelstvo m styse u k l á d á
a) svolat ve v ci Smlouvy o budoucí finanční spolupráci p i realizaci projektu
„Zajišt ní spolufinancování základní sít sociálních služeb ve správním
obvodu obce s rozší enou p sobností ORP Nový Jičín“ sch zku se
zástupcem m sta Nový Jičín a zastupiteli m styse
Z: místostarostka
T: do 31.10.2019
201ř. 6. 6. Zastupitelstvo m styse d e l e g u j e
a) p edsedy dílčích inventarizačních komisí
DIK č. 1 Ú ad m styse: Ing. Vladimír Je ábek
DIK č. 2 Klub kultury: Mgr. Lenka Tymráková
DIK č. 3 Hasičská zbrojnice: Bc. Kate ina Melicharová
a člena do inventarizační komise p ísp vkové organizace Základní škola
mate ská škola Suchdol nad Odrou: Josef Zajíček

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

-

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ĚVO a NOě bude
organizován jako p edchozí svozy.





Datum a čas: sobota 2. listopad 2019, 8.00 – 12.00 hodin
místo: parkovišt u DKT
zp sob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej p evezmou pracovníci
OZO Ostrava
VO: nap íklad vysloužilé v tší domácí spot ebiče, koberce, nábytek,
matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod.
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NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zá ivky, výbojky, tuky, maziva,
pesticidy, herbicidy, edidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá
čisticí vlna Ě„pucvol“ě, farmaceutický odpad Ělékyě, oleje, pohonné hmoty,
čisticí prost edky, jedy apod.
Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO,
nashromážd ného p i p lročním provozu domácností.
Pozor, stavební odpad nepat í do svozu, OZO jej nep evezme!
Upozorn ní platí i pro lepenku, eternit, okna apod.
Upozor ujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase
na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodin odjedou!
Upozor ujeme, že akce je určena pouze pro odb r odpadu
z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
Upozor ujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v dob konání
svozu VO a NO částečn pr jezdná! Prosíme občany, aby k tomuto areálu
p ijížd li ze strany od knihovny a postupn se adili za sebe a čekali, až
na n p ijde ada a dbali pokyn zam stnanc svozové firmy.

P ípadné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne ú ad m styse, tel.
556 770 101 a 605 307 6ř5. Upozor ujeme občany, že odpad lze dovézt pouze
v uvedeném čase na uvedené místo.
Kovový šrot
Žádáme občany, kte í se pot ebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili
v rámci svozového dne velkoobjemového odpadu. Kovový odpad proto již
tradičn vysbírají členové oddílu kopané, kte í jej poté odevzdají do sb rny
a utržené peníze použijí pro další rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít n kdo zájem odevzdat kovový odpad prost ednictvím člen
oddílu kopané, nahlaste se, prosím, nejpozd ji ve čtvrtek 31. íjna na ÚM na tel.
556 770 101 a 605 307 695, kde budete zaevidováni a v pr b hu soboty
2. listopadu k vám p ijedou brigádníci pro sb r.
Iva Hrabovská, místostarostka

Odpady, odpady, odpady!!!
Tašky na t íd ný odpad jsou ROZEBRÁNY! M stys p iobjednal ješt 150
velkých sad, které budou spolufinancovány z rozpočtu m styse a společnosti
EKO-KOM a.s. M ly by p ijít ješt do konce roku.
Vážení občané,
op t p ikládáme podrobný popis, jak správn t ídit odpad do kontejner . K tomuto
Vám nyní slouží tašky, které m stys rozdává zdarma do domácností.
Prosíme Vás, t i te poctiv odpady do kontejner !!!
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ŽLUTÉ KONTEJNERY NA PLASTY:
ANO: sešlápnuté PET láhve, kelímky a krabičky od pokrm ,
sešlápnuté nápojové kartony, sáčky, folie, CD, DVD, VHS
media, polystyrén, obaly od kosmetických a hygienických
pot eb, konzervy, plechovky od potravin a kosmetiky
Ne: obaly od syntetických a minerálních olej , obaly od
nebezpečných chemikálií, výrobky z PVC, obaly od barev
a edidel
MODRÉ KONTEJNERY NA PAPÍR:
ANO: čistý papír jako noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky,
sešity, výkresy, kancelá ský a počítačový papír, kartonové a
lepenkové krabice
NE: znečišt ný mastný papír, použité hygienické pot eby,
rozmočený papír, d tské pleny, nápojové kartony
ZELENÉ KONTEJNERY NA SKLO:
ANO: sklen né obaly jako láhve od nápoj , sklenice od kompot
nebo marmelády Ěbez víčekě, st epy tabulového skla
NE: porcelán, keramika, zrcadlo, drát né sklo, autosklo

ZELENÉ KONTEJNERY NA SM SNÝ ODPAD:
ANO: b žný domácí odpad
NE: co pat í do kontejner na plast, papír, sklo, bioodpad,
elektroodpad, STAVEBNÍ SU
HN DÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD:
ANO: travní hmota, plevel, koš ály i celé rostliny, listí, hobliny,
piliny, jemné nebo drcené v tve, listy a na ze zeleniny,
nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce, odpad ze zelen
z domácnosti
NE: zemina a kamení, velké v tve i celé ke e a stromy, pa ezy,
bioodpad v igelitových a jiných pytlích a nádobách, maso,
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kosti, oleje z potravin, tekuté a mastné potraviny, obaly od
potravin, uhynulá domácí zví ata
ČERVENÉ KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD:
ANO: vy azené elektrospot ebiče do velikosti otvoru v kontejneru
NE: baterie, žárovky, zá ivky Ěpat í do kontejneru a krabic
v místnosti vedle vchodu do ob adní sín ě
BÍLÉ KONTEJNERY NA TEXTIL:
ANO: nepot ebné od vy, textil, obuv a textilní hračky
NE: plastové hračky, značn znečišt ný textil a obuv

ZELENÉ POPELNICE NA POTRAVINÁ SKÝ OLEJ A TUKY:
ANO: použitý potraviná ský olej a tuk – vhazovat vždy v plastových
láhvích Ěne ve skle)
NE: motorový a technický olej

KONTEJNERY NA VYSLOUŽILÉ ÚSPORNÉ ŽÁROVKY ZÁ IVKY:
Ěsb rné místo vedle vchodu do ob adní sín ě
ANO: vysloužilé úsporné žárovky a výbojky
NE: klasické žárovky

ANO: vysloužilé kompaktní, kruhové a lineární zá ivky, výbojky
a LED sv telné zdroje
NE: obaly, klasické, reflektorové a halogenové žárovky
a viditeln poškozené sv telné
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KONTEJNER NA BATERIE A DROBNÝ ELEKTROODPAD:Ěsb rné místo
vedle vchodu do ob adní sín ě
ANO: baterie, vysloužilé drobné elektroza ízení, CD, DVD,
kancelá ská technika Ěklávesnice, myš, kalkulačka, počítačové
komponenty), tonery Ězabalené do ochranného obaluě, elektro
hračky, GPS navigace, tachometry, el. teplom ry a tlakom ry,
mobilní telefony, fotoaparáty, videokamery
NE: diskety, HVS a audiokazety, žárovky a velká
elektroza ízení

O ezy na evangelickém h bitov
Vážení občané,
začátkem m síce íjna byly na evangelickém h bitov zlikvidovány ke e
krušpánku Ěneboli buxusu, či zimostrázu), které byly napadené housenkou
Ězavíječem zimostrázovýmě. P estože jsme se na ja e snažili zachránit je
post ikem, tak se to nezda ilo a musely jít pryč.
Prosíme majitele hrob , aby si schovali vázy a sklenice, které m li ukryté
v ke ích. Pa ezy prozatím ponecháme, máme informace, že snad obrostou, tak
na ja e uvidíme.
Iva Hrabovská, místostarostka

11

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

Informace pro občany
Vážení občané,
Zdravotní pojiš ovna ministerstva vnitra ČR zabezpečuje služby občan m
m styse Suchdol nad Odrou prost ednictvím mobilního pracovišt v prostorách
ú adu m styse, a to vždy první čtvrtek v m síci od ř do 11 hodin. Zde si m žete
vy ídit nap . registraci, p ísp vky z fondu prevence, zm nu Vašich osobních
údaj a mnoho dalšího. Budeme se t šit na vaši první návšt vu již 7. 11. 201ř.

Michaela Šv bová
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečn gratuluje občan m,
kte í v m síci íjnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let p eje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Klos Kv toslav
Hor áčková Rozalia
Ma icová Marie
Handrychová Zdenka
Ka aková Vilma
Kuchy ka Zden k
Hofrová Aloisie
Novotný Josef
Cábová Libuše
Gebauerová Dagmar
Randýsek František
Himmerová Judita
Býmová Miroslava

Hrabal Antonín
Hajdová Marie
Klva ová Marta
Dubová Ji ina
Reblová Eva
Taubová Eva
Barvíková Eliška
Obadal Josef
Denerová Terezie
Budská Božena
Masnica Anton
Petr Miroslav
Umlaufová V ra

Setkání jubilant
Vážení senio i – oslavenci,
m stys Suchdol nad Odrou společn se Sborem pro občanské záležitosti vám
oznamují, že od ledna 2019 došlo ke zm n zp sobu gratulací Vám, občan m
m styse. Společná gratulace k výročí narození Ěv k 70, 75, Ř0, Ř5, ř0, ř1, ř2,
ř3, ř4…ě bude probíhat dvakrát ročn , a to v kv tnu Ěvýročí narození v m sících
leden – červeně a v listopadu Ěvýročí narození v m sících červenec – prosinec).
Setkání s programem se uskuteční v ob adní síni a oslavenc m bude
zasláno osobní pozvání.
Iva Hrabovská, místostarostka

13

„Kdo v srdci žije, neumírá“
Dne 27. 10. 201ř vzpomeneme 10. výročí úmrtí
tatínka, d dečka a prad dečka
pana Karla Holubce.
S láskou a úctou vzpomínají d ti s rodinami.

„Kdo v srdci žije, neumírá“
Dne 2. 11. 201ř vzpomeneme 6. výročí úmrtí
maminky, babičky a prababičky
paní Zde ky Holubcové.
S láskou a úctou vzpomínají d ti s rodinami.

Dne 21. 10. 201ř uplynulo 1. výročí úmrtí
paní Svatavy Kukolové.
S láskou vzpomínají vnoučata Tereza a Tomáš.
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Pod kování
Dne 2ř. 0ř. 201ř jsem byl p i cest ze zam stnání sv dkem události, se kterou
se chci pod lit s ostatními občany Suchdolu nad Odrou. Dva mladí muži, Adam
Melnar a Karel Látal neváhali a okamžit pomohli našemu spoluobčanovi, který
upadl, a oni mu duchap ítomn poskytli první pomoc, pomohli mu vstát a
následn zavolali rychlou záchrannou službu. Proč toto pod kování v bec píši?
Takových lidí jako tito dva mladí muži je t eba si vážit, je t eba si uv domit, že
takové situace se týkají nás všech. Nezbývá než íci: „Kluci, jste dob í!“
Jaromír Šrámek

Z činnosti naší školy a školky
Poznáváme náš region
Ve st edu 25. ř. 201ř navštívila 4. t ída, v rámci projektu Poznej sv j region,
m sto Nový Jičín. D ti si prohlédly nejen nám stí, ale i Návšt vnické centrum,
kde zhlédly dv zážitkové expozice. V první z nich d ti odhalily kouzlo vzniku
klobouk , v tv rčí díln
si zahrály na návrhá e a
díky své fantazii si
vyrobily sv j originální
suvenýr.
Ve
druhé
expozici se seznámily
s historií generála E. G.
Laudona.
Na záv r je čekal výstup
na radniční v ž, odkud
se jim naskytl úžasný
pohled na celé okolí
Nového Jičína.
Mgr. ůlena Vráblová
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MŠ a ZŠ Suchdol nad Odrou ve spolupráci se
SRPŠ a Klubem kultury
Vás srdečn zve na VÁNOČNÍ JARMARK
ve čtvrtek 2Ř. 11. 201ř od 16 hodin
do 18 hodin v dom kultury.
Zájemci o prodej vánočních rukod lných prací se mohou obrátit
na DK tel.: 724 389 270
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Spolky a zájmové aktivity

17

D tský western klub
ů už je to tady. Nejen, že nám začal podzim, ale také D tský western klub. Naše
první sch zka se konala 5.10.201ř na Malé skále Kletné.
Hlavní náplní našeho prvního setkání bylo poznávání d evin. D ti se dozv d ly
spoustu zajímavých informací o stromech. Rozvíjení d tské fantazie a jemné
motoriky si d ti procvičily p i výrob "Lapače kouzel" z p írodních materiál ,
pot ebné materiály si d ti nasbíraly na louce a v lese. Nechyb la ani krátká hra
"Neposedné špejle…"
Všichni se t šíme na další společné setkání. Rádi uvítáme každého zájemce.

Za DWK Tereza a David Kabeláčovi
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R zné

20

Inzerce
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Kade nický salon ARTEP oznamuje rozší ení provozní doby
z d vodu poskytnutí kade nických služeb Gabriely Sehnalíkové.

22
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Kontaktní informace

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
Technické služby
Penzion Pood í
Čistírna odpadních vod
D m s pečovatelskou službou
Muzeum
Knihovna

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. Kate ina 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
Ji í B lunek
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 Jasa ová
605 113 310
V ra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

724 389 269
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