Suchdolský
zpravodaj
3/2020

Nejen dospělí si užívali plesové sezóny
23. února 2020 si v DKT přišli na své naši nejmenší
na Dětském maškarním karnevale

„Vážení rodiče, z důvodu přetrvávání nouzového stavu může dojít
ke změně termínu konání zápisu. O této změně budete včas
informováni.“
Mgr. Tomáš Vindiš,
ředitel ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou

Úřad městyse informuje
Vážení občané,
vzhledem k rychle se měnící situaci při postupu epidemie koronaviru nemá
smysl tisknout informace ve zpravodaji, protože zastarají. Sledujte
informace, nařízení a doporučení odpovědných orgánů a prosím, dodržujte
je v zájmu nás všech, především těch dříve narozených.
Zároveň děkuji všem, kdo se nezištně a iniciativně pustili do boje
s nákazou, šijí roušky, pomáhají potřebným…
Děkuji, vážím si vás.
Richard Ehler, starosta

Kalendárium městyse
18.02.

V budově základní školy se sešli zástupci vedení ZŠ a městyse jako
zřizovatele, aby projednali budoucí uspořádání prostor ve škole
v souvislosti s očekáváným nárůstem počtu žáků a se záměry městyse.

18.02.

V Bartošovicích se sešel výbor spolku Místní akční skupiny Regionu
Poodří.

18.02.

V Bartošovicích se konala valná hromada Místní akční skupiny Regionu
Poodří, z.s.

19.02.

Schůzka se soukromým zájemcem o výstavbu bytového domu
v Suchdole o podmínkách ze strany městyse, pokud by došlo k realizaci
záměru.

20.02.

Jednání k aktualizaci pojištění majetku a odpovědnosti městyse.

20.02.

V souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na zhotovitele zateplení
bytového domu č.p. 498 se konala pro uchazeče prohlídka místa plnění.

21.02.

Komise pro otevírání obálek otevřela obálky s nabídkami uchazečů
o veřejnou zakázku prodloužení vodovodu Za Nádražím.
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22.02.

V suchdolském kulturním domě se konal ples TJ Vražné.

24.02.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce školního hřiště.

24.02.

Konalo se zasedání zastupitelstva městyse.

24.02.

Konala se schůze rady městyse.

25.02.

V budově úřadu městyse proběhlo jednání rady svazku dobrovolného
svazku obcí SOMPO 2016.

26.02.

Komise pro otevírání obálek otevřela obálky s nabídkami uchazečů
o veřejnou zakázku stavby parkoviště v centru u úřadu městyse.

29.02.

V kulturním domě se konal dětský maškarní karneval, pořádaný Klubem
kultury městyse Suchdolu nad Odrou. Děkujeme Klubu seniorů na
tradiční výpomoc.

04.03.

Jednání na Dopravním inspektorátu v Novém Jičíně ve věci
nedodržování pravidel silničního provozu na křižovatce ulic
Komenského a Sokolovská a návrhu řešení.

04.03.

Na Úřadu práce byla podána žádost o přijetí pracovníků na veřejně
prospěšné práce, občanů městyse, kteří jsou v evidenci uchazečů.

09.03.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce školního hřiště.

09.03.

Konal se schůze rady městyse.

10.03.

Od dnešního dne platí opatření vlády k omezení šíření nového
koronaviru, kterým se zakazuje konání akcí s účastí nad 100 osob
a o uzavírají školy, opatření má dopad na společenský, sportovní
a kulturní život nejen v Suchdole.

11.03.

Konzultace rozpracované vize rekonstrukce kulturního domu
se zpracovatelkou s ohledem na potřeby městyse, organizací
i soukromých osob.

11.03.

Představení vizualizace záměru stavby bytového domu na území
Suchdolu soukromým subjektem a konzultace požadavků a podmínek
městyse.

15.03.

Usnesením vlády vyhlášena pro celou ČR karanténa, zrušení všech
plánovaných akcí pro veřejnost v Suchdole nad Odrou.
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Rada městyse informuje
35. schůze RM 24.02.2020
 RM projednala nabídky na rekonstrukci bytu 2+1 v bytovém domě č.p. 126,
kdy uložila starostovi porovnat nabídky do příští schůze rady městyse.
 RM projednala žádost Charity Odry o výpůjčku zdravotnickou místnosti
a sociálního zařízení v suterénu DPS s využitím pro pečovatelky konající
pečovatelskou službu občanům městyse a schválila záměr výpůjčky.
 RM rozhodla o přidělení dvou uvolněných bytů v DPS.
 RM projednala žádost ředitele Základní školy a mateřské školy o přerušení
provozu školní družiny o jarních prázdninách a přerušení provozu mateřské
školy o hlavních prázdninách v termínu 20.07. – 14.08.2020.
 RM schválila příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou plán odpisů majetku za rok 2020.
 RM nedoporučila zastupitelstvu městyse odkoupení části pozemku parc.č.
1537 v k.ú. Kletné na realizaci „Růžového paloučku“ dle žádosti spolku
Moravian Suchdol nad Odrou.
 RM se zabývala programem na Den městyse 2020 a schválila uzavření
několik smluv na zajištění programu.
 RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy na části pozemku
parc.č. 264 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
 Místostarostka informovala RM o jednání s Úřadem práce v Novém Jičíně ve
věci zaměstnání občanů městyse na veřejně prospěšné práce v roce 2020.
36. schůze RM 09.03.2020
 RM projednala stížnost občanky městyse na nedodržování pravidel silničního
provozu na křižovatce ulic Komenského a Sokolovská a návrh řešení
dopravního značení dle doporučení dopravního inspektorátu s tím, že návrh
bude projednán se správcem komunikace.
 RM schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Charitou Odry, jedná se o
zdravotnickou místnost a sociální zařízení v DPS pro využití pečovatelek.
 RM schválila prodloužení nájemní smlouvy v bytě v majetku městyse
nájemnici, která splňuje požadavky dalšího prodloužení nájmu.
 RM schválila rozpočtové opatření R1, kterým schválila poskytnutí finančních
darů z rozpočtu městyse v celkové výši 204.030,- Kč
 RM schválila uzavření smlouvy o provedení hudebního vystoupení na Den
městyse 2020.
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RM povolila konání rychlostní zkoušky motoristického podniku RALLY
FULNEK 2020 v termínu 08.08.2020 v podobném režimu jako v roce 2019 při
Valašské rally.
RM rozhodla o ekonomicky nejvýhodnější nabídce v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Prodloužení vodovodu Suchdol nad
Odrou – Za Nádražím – 1. a 2. etapa“, kterou podal účastník AQUALIA
infraestructuras inženýring, s.r.o. Ostrava a schválila uzavření Smlouvy
o dílo.
RM rozhodla o ekonomicky nejvýhodnější nabídce v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště úřadu městyse Suchdol nad
Odrou“, kterou podal účastník PKD stavba, s.r.o. Suchdol nad Odrou
a schválila uzavření Smlouvy o dílo.
RM schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce se Sborem dobrovolných hasičů
Suchdol nad Odrou, jedná se o výpůjčku „Areálu Tábořiště pod hrází“
RM schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce se saunovým klubem Suchdol nad
Odrou, z.s., jedná se o výpůjčku nebytových prostor v DKT – zařízení sauny
a kuchyňky.
RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy na části pozemku
parc.č. 886/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
RM schválila pořízení a umístění zrcadla na Kletné k výjezdu z místní
komunikace na silnici pod rodinným domem č.p. 49 z důvodu špatné
viditelnosti ze strany od Fulneku.

37. schůze RM 13.03.2020
 RM se operativně sešla k projednání uzavření mateřské školy, kdy z pozice
zřizovatele souhlasila s přerušením provozu mateřské školy od pondělí
16.03.2020 do odvolání, jedná se o preventivní opatření omezující riziko
šíření koronavirového onemocnění

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 24.2.2020 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
2020. 8. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
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b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 7. a 8. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 3.2.2020
d) dokumenty k návrhu rozpočtu na rok 2020
č. 1 – PŘÍJMY
č. 2 – VÝDAJE vč. komentáře
č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY
č. 4 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM
ORGANIZACÍM
č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND
č. 6 – REKAPITULACE příjmů a výdajů podle tříd rozpočtové skladby
e) Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu
Poodří ze dne 10.12.2019
2020. 8. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Jiří Bělunek a Ondřej Dubec a zapisovatelkou Bc. Kateřinu
Kollerovou, DiS.
2020. 8. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 8. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
24.2.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) doplnění zásad pro provádění rozpočtových opatření radou městyse, které
zohledňuje každoroční zmocnění rady městyse zastupitelstvem městyse
k provádění rozpočtových opatření při schvalování rozpočtu
c) pravidlo o poskytování dotací a darů z rozpočtu městyse na rok 2020
následovně:
finanční podpora jednomu příjemci do úhrnné výše menší než 50.000,Kč za kalendářní rok bude poskytnuta formou finančního daru, přičemž
v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, je poskytování věcných darů
v hodnotě nad 20.000,- Kč a peněžitých darů ve výši nad 20.000,- Kč
fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce v kompetenci
zastupitelstva městyse
finanční podpora jednomu příjemci v úhrnné výši 50.000,- Kč a více za
kalendářní rok bude poskytnuta formou účelové dotace
d) rozpočet městyse pro rok 2020 takto:
Příjmy
60.935,22 tis. Kč
Financování
10.752,06 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši
71.687,28 tis. Kč
Běžné výdaje
40.812,98 tis. Kč
Kapitálové výdaje
30.874,30 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši
71.687,28 tis. Kč
v členění dle přílohy č. 1 – PŘÍJMY
č. 2 – VÝDAJE
č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY
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č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND
Závaznými ukazateli stanovuje zastupitelstvo městyse
členění výdajů rozpočtu dle odvětvového třídění (paragrafy) vyjma par.
6330 - převody mezi vlastními bankovními účty
částku 4.800.000,- Kč jako neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové
organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou,
příspěvková organizace, IČ 75027712
e) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
neinvestičních transferů (dotací a darů) dle schváleného rozpočtu na rok 2020
v té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 4. v
celkovém objemu 1.901 tis. Kč, a to takto:
1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdolu nad Odrou, IČ
64629368,
dotace ve výši 70.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
2. Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s.,
IČ 48808300,
dotace ve výši 550.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
3. Český kynologický svaz ZKO Suchdol nad Odrou - Louka – 626, IČ
68921055,
dotace ve výši 150.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
4. Western klub z.s., Suchdol nad Odrou, IČ 22841946,
dotace ve výši 320.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
5. Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou, IČ 44937768,
dotace ve výši 250.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
6. MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost Suchdol nad Odrou, IČ
66741611
dotace ve výši 106.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
7. CHARITA Odry, IČ 62351052
dotace ve výši 160.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
8. NORÁCI z.s. Suchdol nad Odrou, IČ 08688524,
dotace ve výši 50.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
9. ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ 08569355
dotace ve výši 60.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
10. Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou, IČ 69581428,a
finanční dar ve výši 35.000,- Kč a znění darovací smlouvy
11. JUNÁK - český skaut, středisko Odry, IČ 14614782,
Finanční dar ve výši 35.000,- Kč a znění darovací smlouvy
12. Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou, IČ 65471920,
finanční dar ve výši 40.000,- Kč a znění darovací smlouvy
13. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Suchdol nad Odrou,
IČ 64125483,
finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy
14. Saunový klub Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 08570299,
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finanční dar ve výši 45.000,- Kč a znění darovací smlouvy
f) Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 – 2022, kterým se zrušuje
střednědobý výhled rozpočtu přijatý usnesením 2019.3.3.f) ze dne 25.2.2019
g) Jednací řád zastupitelstva městyse
2020. 8. 4. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) Jednací řád zastupitelstva městyse schválený usnesením 2.3.k) na 2.
zasedání ZM dne 13.12.2010
2020. 8. 5. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem veřejnoprávních a darovacích smluv dle bodů 114 usnesení č. 2020.8.3.e)
b) radu městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2,
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, platném znění:
1. prováděním rozpočtových opatření do souhrnné roční výše 700.000,- Kč
v rámci výdajů r. 2020; tato pravomoc se nevztahuje na závazný ukazatel
„příspěvek na provoz“ zřízené příspěvkové organizaci
2. přijímáním veškerých transferů, dotací, příspěvků a darů do rozpočtu
městyse r. 2020 a s tím souvisejícím případným provedením rozpočtových
opatření na straně výdajů

Místní poplatek ze psů na rok 2020
splatnost místního poplatku ze psů na
rok 2020 byla prodloužena do 30. 6. 2020.
Upřednostňujeme úhradu veškerých plateb z Vašeho
bankovního účtu.
Upozorňujeme občany, že

K platbě poplatku ze psů sdělujeme následující:
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo
poplatníka (je stejné jako v loňském roce a je potřeba jej uvést do zprávy
pro příjemce), a to na telefonním čísle: 556 770 109, případně e-mailem na jedné
z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz a jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz,
Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol
1341
Konstantní symbol
0378
V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu
městyse (výše uvedené telefonní číslo).
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Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny
Po dobu mimořádných opatření z důvodu epidemie koronaviru uvedené
hodiny nemusí platit, sledujte aktuality na www stránkách městyse.
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

Odpadové hospodářství městyse v roce 2019
Vážení občané, ráda bych Vás seznámila s přehledem vyprodukovaného odpadu
v roce 2019. Jedná se o veškerý odpad, vyprodukovaný občany městyse, jedná
se o odpad, který třídíme v kontejnerech na sběrných místech (papír, sklo, plast,
textil, elektroodpad a bioodpad), směsný odpad z domácností z popelnic
a kontejnerů u bytových a rodinných domů a velkoobjemový odpad, který se 2x
ročně sváží. K porovnání přikládám i rok 2018.
Přehled druhu a množství vyprodukovaného odpadu v městysi v roce 2018
a 2019:
Motorové, převodové a mazací oleje
Plastové obaly (žluté kontejnery)
Obaly obsahující nebezpečné látky
Pneumatiky
Laboratorní chemikálie
Železo a ocel
Odpad z čističky odpadních vod
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rok 2018

rok 2019

83 kg
2 156 kg
35 kg
1 200 kg
46 kg
4 180 kg
30 683 kg

277 kg
4 656 kg
119 kg
2 030 kg
64 kg
9 240 kg
53 107 kg

Papír a lepenka (modré kontejnery)
23 521 kg
Sklo (zelené zvony)
43 360 kg
Oděvy (kontejnery na textil)
8 320 kg
Barvy, lepidla, nebezpečné látky
980 kg
Nepoužitá léčiva
2 kg
Dřevo
2 510 kg
Plasty
56 260 kg
Biologicky rozložitelný odpad (hnědé kontejnery) 195 286 kg
Biologicky nerozložitelný odpad
5 420 kg
Směsný komunální odpad (popelnice, kontejnery) 346 606 kg
Velkoobjemový odpad (svoz odpadu 2x ročně)
14 430 kg
Elektroodpad (červené kontejnery)
1 396 kg
Jedlý tuk a olej (zelené popelnice)
---------------Celkem jsme vyprodukovali odpadu
736 474 kg
Množství odpadu na občana (včetně dětí)
273,98 kg

25 424 kg
42 412 kg
10 224 kg
1 578 kg
4 kg
11 980 kg
59 967 kg
182 962 kg
5 314 kg
341 749 kg
25 490 kg
1 554 kg
9 kg
---------------778 160 kg
285,25 kg

Financování odpadového hospodářství v roce 2018 a 2019:
Výdaje:
rok 2018

OZO Ostrava
1 910 969,- Kč
(směsný, tříděný a velkoobjemový a nebezpečný odpad)
Asompo Životice u Nového Jičína
134 711,- Kč
(biologicky rozložitelný odpad)
-------------------Celkem výdaje:
2 045 680,- Kč
Příjmy:
rok 2018

TextilEco Praha (textilní odpad)
Elektrowin Praha (elektroodpad)
EKO–KOM (odměna za tříděný odpad)
Celkem příjmy:
celkové náklady z rozpočtu městyse
náklady na občana a rok (včetně dětí)

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

rok 2019

2 072 703,- Kč
237 394,- Kč
-------------------2 310 097,- Kč
rok 2019

9 000,- Kč
2 501,- Kč
439 140,- Kč
-----------------450 641,- Kč

1 628 648,- Kč
1 859 456,- Kč
606,- Kč
682,- Kč

Co z přehledu vyplývá???
Můžeme porovnat jaký a kolik odpadu jsme vyprodukovali v roce 2018 a v roce
2019. Potěšilo mě zjištění, že se snížilo množství směsného odpadu z popelnic
a zelených kontejnerů oproti roku 2018 o 4 857 kg, to znamená, že občané odpad
více třídí a nevhazují všechno do směsného odpadu. Naopak se dosti navýšil
velkoobjemový odpad, a to o 11 060 kg. Ubylo biologicky rozložitelného odpadu,
to znamená, že občané využívají kompostéry a počet kontejnerů je dostačující.
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Městys uhradil v roce 2019 ze svého rozpočtu na občana včetně dětí částku 682,Kč, z toho vyplývá, že by každý občan, včetně dětí měl hradit poplatek za odpady
v této výši.
Žádám Vás, občany a spolky, o odevzdání vážních lístků od železa a papíru,
které obdržíte ve sběrnách, na úřad městyse. Všechen odevzdaný odpad se
vykáže, a tím se zvýší odměna z EKO-KOMU za tříděný odpad.
V několika domácnostech došlo ke změně vytápění, z tuhých paliv na tepelná
čerpadla, plynové vytápění apod. (v rámci kotlíkové dotace), ale nám nenahlásili,
že již nepotřebují větší nádoby, které měli z důvodu většího odpadu - popela.
Tímto Vás prosím, kdo nepotřebuje popelnici (kterou měl na popel), nebo chce
vyměnit za menší, nahlaste změnu nádoby na úřad městyse.
TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL!!!
Iva Hrabovská, místostarostka

Svoz odpadu v době velikonočních svátků
Svozová firma OZO Ostrava sděluje termín svozu popelnic v době
velikonočních svátků, který proběhne takto:
pátek 10. 4. 2020 – svoz popelnic a kontejnerů (beze změn)
pondělí 13.4.2020 – vývoz kontejnerů na plasty

Zahájení svozu BIO odpadu v roce 2020
Informace občanům, kteří mají sepsanou smlouvu se svozovou
firmou OZO Ostrava, s. r. o., na svoz bioodpadu (popelnice u domu):
Svoz bioodpadu bude v letošním roce probíhat sudý týden ve středu,
první svoz bude proveden ve středu 01.04.2020.
Svoz bioodpadu (kontejnery na stanovištích) firmou Asompo, a.s.
bude zahájen ve středu 14. 04. 2020, svoz bude probíhat 2x týdně,
svozové dny upřesníme hlášením v místním rozhlase. Kontejnery
přistavíme na stejná místa jako v minulých letech.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci březnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Marônek Vladimír
Levinská Libuše
Richtárová Marie
Tobola Jindřich
Kocmichová Anna
Marčišovská Ludmila
Drdová Ludmila
Bardoňová Jana
Ondříšková JIřina
Kamas Josef
Galetka Miloslav
Šatánek Miroslav
Kunčarová Veronika
Hovadík Oldřich
David Vladislav
Váhalová Josefka
Pilíková Antonie
Mrlina Josef
Hykel Jaroslav
Ježek Jaroslav
Pohanková Gertruda
Trval Petr
Szotkowski Edvard
Trvalová Alena
Červencová Mária
Bardoň Karel
Hrušková Věra
Zíka Jan
Valchář Jan
Kutěj Antonín
Kozáková Marie
Vrzalová Ludmila
Valík Jaroslav
Kukol Josef
Hradil Vratislav
Galetka Ladislav
Šromová Marie
Brynecká Marcela
Bartoňová Milada
Polášková Stanislava

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo
se přišli naposledy rozloučit dne 19. února 2020
s panem Antonínem Obadalem.
Za zarmoucenou rodinu manželka Zdeňka.
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat Charitě Odry za vstřícnost, ochotu, velice
milý a profesionální přístup při ošetřování mého manžela Antonína Obadala.
Manželka Zdeňka s rodinou

Dne 29. března 2020 vzpomínáme 1. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava Strouhala, bratra, strýce a prastrýce.
Stále vzpomíná sestra Vlasta s rodinou.

Dne 1. září 2020 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí
paní Vlasty Strouhalové, maminky, babičky a prababičky.
Stále vzpomíná za celou rodinu dcera Vlasta.

Dne 19. 4. 2020 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
naší milované přítelkyně, maminky, babičky a prababičky
paní Danuše Poláchové.
S láskou v srdci vzpomínají přítel Štefan s celou její rodinou.
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Kulturní okénko

„V případě přetrvávání nouzového stavu se akce neuskuteční.“
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„V případě přetrvávání nouzového stavu se akce neuskuteční.“

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 16. 05.
2020 v obřadní síni Úřadu městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám
upřesníme v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 04. 05. 2020 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).
„V případě přetrvávání nouzového stavu se akce neuskuteční.“
Iva Hrabovská, místostarostka
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Přihláška na slavnostní Vítání občánků Městyse Suchdol nad Odrou
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Doručovací adresa
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat)
Jméno a příjmení matky:
Kontakt (telefon, email):
Uděluji tímto souhlas městysi Suchdol nad Odrou: dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“)
1. se zpracováním osobních údajů mého dítěte a svých, městysem
Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou,
Komenského 318, IČ: 00298450 pro účely vítání občánků
v rozsahu:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO,
PŘÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
**ANO
2.

**NE

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

**NE

(**nehodící se škrtněte)
Tento souhlas udělují na dobu trvání právní subjektivity organizace.
Projev vůle
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na
základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji
souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených
osobních údajů za shora uvedených podmínek.
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování
nevyplývá z jiného zákonného důvodu.
V Suchdole nad Odrou dne:......................
Podpis zákonného zástupce:.....................................................
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Z činnosti naší školy a školky
Cestou necestou, polem nepolem….
I tak by se mohl jmenovat celodopolední program
Hvězdiček, které se vydaly do lesa za
dobrodružstvím. Trávit co nejvíce možného času
v přírodě, zdolávat náročnější terén, rozvěsit
vyrobené eko-krmítka pro ptáčky a hlavně zažít
spoustu legrace – to je environmentální výchova
v praxi. Báječně jsme si to užili!
Bc. Martina Hessková

Recitační soutěž
Recitační soutěž patří již k tradičním akcím naší školy. Do letošního školního
kola, které se uskutečnilo ve středu 19. února, se přihlásilo téměř 20 odvážných
recitátorů z prvního stupně. Poetické odpoledne zahájily děti z prvních tříd, které
svým milým vystoupením vytvořily příjemnou atmosféru pro začátek samotné
soutěže. V příštím roce (jako druháčci) se soutěže zúčastní jako rovnocenní
soupeři. Všichni soutěžící se výborně připravili a každý z účastníků recitační
soutěže si tak zaslouží velkou pochvalu a uznání.
I. kategorie (2. – 3. ročník)
1. místo: Romana Geletková (3. tř.)
2. místo: Matyáš Dvořáček (3. tř.)
Adéla Olšanská (2. tř.)
3. místo: Kryštof Pilík (3. tř.)
II. kategorie (3. – 4. ročník)
1. místo: Anna Marie Krhovjáková (4. tř.)
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2. místo: Vojtěch Sýkora
(5. tř.)
3. místo: Markéta
Suchánková (5. tř.)
Dva nejlepší soutěžící z
každé kategorie budou naši
školu reprezentovat
v okrskovém kole recitační
soutěže v Odrách,
blahopřejeme.
učitelky I. stupně

Spolky a zájmové aktivity
„Bronzové kilometry“
Země zaslíbená sportu, rajská oáza pro milovníky pohybu s jedinečnou
univerzální možností si vychutnat a především prožít unikátní atmosféru
s nenapodobitelným kouzlem Boží přírody – Švýcarsko.
Otestoval jsem si postupně její krásu během času v neviditelné stopě svých
maratónek. Každý krok, odraz v běhu za hlubším poznáním života, především
jeho smyslu, mne učil a učí vidět vnímat i nenápadný odraz maratónky jako
myšlenku. V labyrintu mé duše rezonuje, proniká srdcem, občas píchne a zabolí.
Přesto spoluvytváří střípek štěstí naděje v geniální mozaice stvoření.
Maratón je tvrdá řehole, nic v něm není zadarmo, ale ani nadarmo, je úzce
propojen s životem. Protíná se v kříži, který majestátně vévodí na Švýcarské
vlajce, ta jásavě upoutá oči každého maratónce v cílové rovince.
Hlavní město olympijského světa Laussane, poslední krok jsem v cíli
210životního maratónu 42 km 195 m dlouhého, je to celkově 8 tisíc km 800m ve
26 zemích Evropy. Mým největším sportovním vítězství je radost, že jsem žádný
doposud nevzdal. Do morku kostí to pochopí ten, kdo alespoň jeden odběhl.
Nedaleko od cíle je kaskádové schodiště, vede k „Olympu“ …….. Zavede vás
před muzeum olympijských her. Do jednotlivých schodů jsou vytesány
s mistrovským umem přehledně od roku 1896 až do současnosti jednotlivá
města, kde proběhla olympiáda. U každé jsou zvýrazněna i jména postů, kteří
měli tu obrovskou čest zapalovat olympijský oheň.
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Hosteska v cíli mne dekoruje účastnickou medailí s olympijskými kruhy, na její
šerpě s antickým logem olympijského muzea. Navíc mi věnuje jednu i pro mého
trenéra Jeníka Koperu.
Nenápadný Francouzský Dominikán v té době kolem roku 1896 neúnavný
propagátor tělesné výchovy katolický kněz Henry Didón zaslechl v odrazu
myšlenek, v touze vábivé vnuknutí uspořádat novodobé olympijské hry. Dlouho
orodoval, hledal cesty a způsob. Našel odezvu a oporu u Barona „Pierre de
Coubertina“, kde přijal fenomenální nápad a uvedl jej svou autoritou v život. Stal
se světoznámým zakladatelem olympijských her. Henry Didón odsloužil
v Athénské katedrále Mši svatou za tehdejší první olympioniky. Zrodila se
nádherná oslava sportu pro celý svět.
I já, jako pisatel, jsem dvakrát startoval v Athénách na 100 km Ultra - běhu s cílem
v Marathon Tombe, kde jsem obsadil na interkontinentálním poháru 9. místo.
Doběhl
jsem
na
škvárovém
historickém
olympijském
stadiónu
i klasický maratón z Maratónu do Athén.Ve sprše Hostelu v olympijském parku
v Laussane ze mě spadla únava. Dopíjím na pokoji pivo Kozel a přece jen
neodolám a zvědavě ochutnávám u sport baru švýcarské pivo „Boxer“. Člověk
i maratonec musí bohužel občas snést i ránu pod pás. Naše pivo je lepší, jen
mne zaujal ten název „Boxer“… Život je maratón, opravdu nevím, na kterém jsem
kilometru, vzhledem k věku, mám už 63 let, tak se přece jen přibližuji k cíli. Ještě
před startem 23.10 ráno, už s číslem na hrudi v dresu jsem si našel chvíli čas a
zatoulal se, ani nevím jak, do útulného kostelíka „Sacre Cour“ nejsvětlejšího
srdce Ježíšova. V úplném tichu jsem vnímal tep vlastního srdce a meditoval nad
slovy apoštola Pavla – Dobrý boj jsem bojoval …. Svůj běh jsem skončil, víru
uchoval, teď mne už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi dá Pán Spravedlivý
soudce.
Vyhrál jsem tři maratóny. Vítězné vavřínové věnce už časem vzaly za své. Před
startem svého 210 životního maratonu jsem měl strach. Přivřel jsem oči
a kamerou v duši jsem si přehrál nesdělitelně vzpomínkové video – klipy v zemi
Hetvetského kříže. Okruhový maratón v Curychu, mistrovství Švýcarska
v Tenneru, v roce 1993 a 1994dvakrát start na nočním ultra-maratónu na 100 km
v Biellu, 5x jsem zažil okouzlení z úchvatné přírody na profilem velmi těžkém
maratónu Hermat – Matterhorn. 2x jsem běžel dvojmaratón Gondo. Z Gonda do
Briegu a na druhý den zpět nejlépe 9. místo.
Při prvním startu se rozpoutaly „Běsy“ alpská bouře. Ve skalních rozsedlinách to
bylo nebezpečné, 7 km před cílem nás z trati stahovali hasiči a policisté. Naštěstí
se nikomu nic nestalo.
V lucernu jsem běžel se začínající chřipkou, ani slivovice nepomohla, doběhl
jsem silou vůle. V nádherném městě skvělá organizace. V olympijském Laussane
jsem proběhl cílem třikrát. Francouzský kanton a samotné město mě fascinuje.
Letos to byly galeje, ale nelituji.
2810 x jsem si vystoupal olympijské schody před muzeem k bronzové soše
velikána světového sportu, Emila Zátopka. Dílo mistra sochaře je geniálně
pravdivé – „Živý Emil“. Nebýt jeho paní Dany Zátopkové, olympijské vítězky
v oštěpu, tak by dodnes stála naproti jen socha Paavo Nurmiho, legendárního
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finského předválečného vytrvalce. Je to obraz bohužel české ubohosti. Byl jsem
u sochy trojnásobného olympijského vítěze hrdý, že jsem Čech a měl slzy
v očích.
Když jsem se před léty vracel ze závodu Suomi-Juoksu z finské Hartoly, byl jsem
tam tehdy sedmý, prohlédl jsem si olympijský stadion v Helsinkách, dějiště
Emilova trumfu. U sochy Nurmího před stadionem jsem se nechal vyfotit. Bylo to
v roce 1995. V Laussane jsem se děl na schodišti mezi Nurmim a Zátopkem,
v duchu děkoval paní Daně, že svůj záměr uskutečnila. Zalistoval jsem okénkem
vzpomínky do zežloutlých listů časopisu Stadión - na fotografii na okupačním,
tehdy Sovětském tanku Emil vysvětloval vojákům, ať táhnou, odkud přišli. Byl
degradován a vyhozen z armády k vrtné věži. Svět se ptal, kde je Zátopek, byl
zván na olympijské hry do Mnichova v roce 1972. Emil byl velký sportovec a
charakterní člověk, který miloval svou zem. Nikdy se nestal normalizačním
kolaborantem. Mám radost, blýská se na časy, konečně se o něm točí český film.
Před léty jsem běžel maratón v Lisabonu. Ve skupině přede mnou běželo asi 20
portugalských maratonců, jejichž klub měl v záhlaví na dresech nápis „Zátopek“.
Pondělí je po francouzsku „Lundi“. Bohužel muzeum je zavřené. Žiju nadějí, že
si v květnu zaběhnu maratón v nedaleké Ženevě a že si ji důkladně prohlédnu.
Nejvíce kilometrů mám v Polsku, 105 maratónů 2x 100 km. Následuje Holandsko,
celkově 1200 km. Bronzovou příčku v počtu kilometrů se dostalo Švýcarsko
a předběhlo Švédsko Itálii atd., bronzové kilometry znamenají 832,725 km.
Vděčně děkuji panu starostovi, Ing. Richardu Ehlerovi, paní Ivě Hrabovské
a radním našeho městyse za příspěvek a také panu Antonínu Witosovi z firmy
NC-LINE.
Prosba – pokus o překonání Českého rekordu v bruslení na 100 km se uskuteční
ve čtvrtek 2.4.2020, start na zimním stadionu ve Studénce ve 14.45 hodin, cíl ve
20 hodin.
Stávající rekord 4 hodiny, 44 minut, 37 sekund. Překonat rekord lehké není.
Děkuji. Děkuji za Vaše povzbuzení.

Karel Ligocki

Valentýnský turnaj dvojic v bowlingu
V sobotu 15. února 2020 proběhl V. ročník Valentýnského turnaje dvojic. Házelo
se opět při svíčkách k navození příjemné a milé atmosféry. Turnaje se zúčastnilo
16 dvojic. Atmosféra byla přátelská, všichni se bavili, ale každý chtěl naházet co
nejvíce. Každý rok je jiný výherce, což je dobré a každý má šanci vyhrát, nebo
být na stupních vítězů. Letošní V. ročník vyhráli manželé Šistkovi (Jarka a Petr),
druzí skončili Miluše Holčáková a Lukáš Blažek a na třetím místě se umístili
Radka Kuchyňková a Jaromír Závorka.
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Výsledky turnaje:
1. Jarka a Petr Šistkovi
2. Holčáková Miluše, Blažek Lukáš
3. Kuchyňková Radka, Závorka Jaromír
4. Ludmila a Staňa Kutějovi
5. Vlasta a Josef Kukolovi
6. Duchoňová Růžena, Bartoň Tom
7. Kurnátová Naďa, Svoboda Zbyněk
8. Friedecká Lucie, Obadal Martin
9. Schenková Jana, Zdráhal Jan
10. – 11. Duchoňová Jana, Šustek Dominik
10. – 11. Kochová Ivana, D’agnolo Martin
12. Marie a Milan Böhmovi
13. Jackuliaková Petra, Škrobák Martin
14. Bortlová Viki, Romančák Michal
15. Hlavatá Lenka, Gockert Richard
16. Horáková Jana, Břežný Michal

395 bodů
370 bodů
366 bodů
356 bodů
352 bodů
337 bodů
331 bodů
300 bodů
290 bodů
286 bodů
286 bodů
274 bodů
264 bodů
236 bodů
234 bodů
203 bodů
Občerstvení bylo zajištěno. Každá
dvojice převzala při vyhlašování
výsledků diplom a růži. Turnaj se
všem zúčastněným líbil, tak
doufám, že se zase za rok
sejdeme.
Sportu zdar a bowlingu zvlášť!!!
Zbyněk Svoboda,
spoluorganizátor a hráč turnaje
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Bowlingová liga 2019 – 2020
X. ročník Bowlingové ligy se chýlí ke konci a tabulka je vyrovnaná. Jak na
předních příčkách (boj o první čtyři místa zaručující jisté čtvrtfinále), tak na
opačné straně tabulky (boj o místa zaručující hraní Play-off, 5. – 12. místo).
Jméno týmu

Z

V

R

23

15

4

4

124:60

986

896,13

34

2.

Snajpři z
Jersey
Metlaři

24

16

0

8

122:70

991

867,29

32

3.

Jeseník

23

14

3

6

117:67

993

874,13

31

4.

ČD Babka
tým
Hasiči
Hukovice
Varioti
Phantom
strikers
Rumcajsi

23

14

1

8

122:62

1003

892,52

29

23

13

1

9

102:82

957

864,78

27

23
23

12
10

3
2

8
11

99:85
91:93

937
1005

834,52
867,70

27
22

23

8

5

10

88:96

940

828,17

21

Noráci
Házenkáři

23
23

9
8

2
4

12
11

83:101
78:106

907
945

795,39
827,09

20
20

Senioři
All in
Čtyři lišky
Manky

23
24
23
23

7
6
7
6

3
4
1
1

13
14
15
16

68:116
74:118
68:116
60:124

847
900
937
835

775,61
791,13
804,65
780,96

17
16
15
13

Po
ř.
1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

P

Skóre

Max.
nához

Prům.
nához

bo
dy

Nejlepší nához týmů:
1. Phantom Strikers
1005 bodů
2. ČD Babka tým
1003 bodů
3. Jeseník
993 bodů
Nejlepší nához jednotlivce:
1. Káňa Jiří (Phantom Strikers)
396 bodů
2. Velík Jaroslav ml. (Jeseník)
395 bodů
3. Dobeš Josef (ČD Babka tým)
385 bodů
3. Zdráhal Jan (Házenkáři)
385 bodů
Play-off začíná 8.4.2020, zápasy o 13. -14. místo od 9.4.2020 se hrají zápasy od
16 hodin. Přijďte povzbudit své kamarády, známé, rodinné příslušníky…
Sportu zdar a bowlingu zvlášť. Ať koule lítají a kuželky padají!!!
Zbyněk Svoboda, ředitel a hráč Bowlingové ligy
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Turnaj házené OLD BOYS v Kopřivnici

V neděli 16.2.2020 se v kopřivnické hale konal turnaj Old boys (starších hráčů) v
házené. V silné konkurenci jsme obsadili pěkné třetí místo.
Účastnila se 4 družstva: KoprTrnávka (starší hráči Kopřivnice a Trnávky)
Pozdní sběr (výběr olomouckého kraje)
Rožnov
Suchdol nad Odrou
Výsledky: Suchdol n/O.

- KoprTrnávka
- Pozdní sběr
- Rožnov

18 : 24
10 : 15
15 : 6

Pořadí: 1. Pozdní sběr

2. KoprTrnávka 3. Suchdol n/O. 4. Rožnov

Branky: Slováček 10, Paschek 9, Zdráhal 9, Svoboda 6, Žitník 3, Škrabák 2,
Valík 2, Večerka 2
Sestava: Hruška Dušan (B), Buksa Martin, Paschek Richard, Slováček Petr,
Svoboda Zbyněk, Škrabák Jiří, Valík Daniel, Večerka Martin,
Zdráhal Jaroslav, Žitník Tomáš a fanoušek Jiskra Martin
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Různé
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670)
II. pokračování Komenský ve
Fulneku
Město Fulnek si přidává ke
svému
názvu
"Město
Komenského" má na to docela
nárok, protože je to jediné místo,
kde působil v dospělosti delší
dobu a kde je počátek jeho
činnosti, která z něj udělala
velkého Evropana. Překvapivé
je, že to byly pouhé tři roky.
Člověk, který někde působí tak
krátkou dobu, upadne tam z pravidla v naprosté zapomnění.
Přímých zpráv o Komenském ve Fulneku máme velice málo. Mnoho o něm
sesbíral později fulnecký kronikář Felix Jäschke (1790-1830), jehož obsáhlá
kronika není v oblibě historiků, Tak zvaný Sbor Jednoty bratrské ve Fulneku
považuje se za snůšku legend a klepů. Proto jsou uznávány jako prameny
městské knihy a zmínky, případně narážky v Komenského osmi spisech,
v Komenského korespondenci a také v deníku jeho přítele Mikuláše Drábíka
(1616-1621). Dají se jmenovat i další rozptýlené prameny, které osvětlují dobu, v
níž Komenský žil. Důležitý je údaj o sňatku s vdovou Magdalenou Vizovskou 19.
6. 1618, která zdědila nějaký majetek, takže Komenský si mohl založit poměrně
velkou knihovnu. Byl třikrát ženatý a víme také, že se mu ve Fulneku narodili dva
chlapci nám neznámého jména a pohřbeni později za válečných časů asi r. 1621
na neznámém místě snad na přerovsku, patrně i s matkou, snad na mor.
Komenský přišel z univerzitních studií v zahraničí, nejdříve do Přerova jako
pomocník učitele, ale hned nato do Fulneku r. 1618 jako správce fulneckého
sboru Jednoty bratrské. Ten patřil v té době k nejlepším na Moravě. Hovořilo se
zde německy, protože majitel panství Žerotín přijal na fulnecko valdenské
uprchlíky z Branibor a sbor se postupně poněmčil. Proto na tuto výbornou školu
chodili studovat dobří žáci z Moravy, kteří se připravovali na studie v cizině. Škola
byla vystavena nově, krátce před jeho příchodem. Spolu se sborem a kaplí tvořil
v rohu náměstí rozsáhlý komplex, z nějž dnes zbyl pouze kostelík, dnes Památník
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Komenského. Pamětní deska na hudební škole je tedy omylem. Ve Fulneku se
věnoval duchovní správě i vyučování ve škole, kde získával první poznatky jak
tehdejší školský systém zmodernizovat. Z té doby také pochází legendy
o vyučování v přírodě a o Školním háji, což nám připomíná pomník s malým
amfiteátrem na zámeckém kopci, kam vás dovede naučná cesta. Ve Fulneku
jsou také počátky jeho rozsáhlé spisovatelské činnosti. Tady byly sepsány
Listové do nebe a patrně tady má počátek šest dalších jeho knih. Soudí se, že
tady pracoval na mapě Moravy, která byla ve velké oblibě a byla vytisknuta
v několika vydáních.
Do tohoto prostředí patřili i členové Jednoty bratrské ze Suchdolu. Ve Fulneku
se patrně scházeli při výjimečných příležitostech, protože nejblíže to měli "přes
kopec" do bratrského kostelíku v Hladkých Životicích. Ten stál mezi hlavní silnicí
a tzv. Malým dvorem, kde dnes sídlí stavební firma IZOBETON. Byl patrně zřízen
pro rozptýlené členy v okolních obcích, jak je Komenský jmenuje v publikaci Die
Uralte Christliche Catholische Religion: Kujavy, Kletné, Jestřábí, Stachovice,
Životice a Suchdol. Kostelík byl dřevěný jako většina v té době, dokonce se u něj
pohřbívalo, ale dnes toto památné místo je bez jakéhokoliv označení. Patrně
nebyl tak úplně malý, protože když po třicetileté válce schátral, bral se z tohoto
místa materiál na tři stavby. Patrně největší část trámy a prkna odkoupil David
Grosser ze Suchdolu, r. 1650 se zde bral materiál na stavbu Malého dvora a r.
1686 obec žádala o povolení brát z rozvaliny materiál na stavbu současného
kostela sv. Mikuláše.
David Grosser povoláním nožíř převezl dříví do Suchdolu a postavil z něj stodolu
na pozemku svého domu čp. 92, (dnes Kocmichovi). Je to v jedné
z nejzajímavějších částí Suchdolu, která přitom nemá žádný název (zasloužil by
si název Cajsbergrov na památku rodu Zeisbergerů). V té době končil Suchdol
domem čp. 90 (Vymyslický) a v Pekle ještě nebylo žádných domů. Grosserova
stodola pak požívala velké vážnosti a svědčí o vztahu Suchdolanů k Jednotě
bratrské a Komenskému. David Hans *1707 čp. 91, který později emigroval do
Herrnhutu, nám ve svém životopisu popisuje, jak jej jednou strýc Grosser zavedl
do této stodoly a s velkou úctou mu ji ukazoval. Ještě na mapách stabilního
katastru ji můžeme dohledat. Které rodiny byly v přímém styku s Komenským
a členy Jednoty bratrské? Víme, že je natolik ovlivnil, že po zániku sboru
ve Fulneku, činnost Jednoty bratrské se v podstatě přesunula do Suchdolu.
Daniel Říčan
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Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava
ve změněném režimu
Společnost VodoTech, která odečítá vodoměry pro zákazníky SmVaK Ostrava,
v souvislosti s aktuální situací mění preferovaný způsob zjišťování spotřeby vody.
Ostrava 17. 3. 2020 – Společnost VodoTech provádí prostřednictvím online
terminálů fyzické odečty vodoměrů pro Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava především v okresech Nový Jičín, Opava, Karviná, Frýdek-Místek
a v okrajových částech okresu Ostrava. V důsledku šíření nového typu koronaviru
v České republice se společnost rozhodla z preventivních důvodů pozastavit
fyzické odečty v domácnostech svými pracovníky a preferuje jiné formy hlášení
spotřeby pitné vody.
„Z preventivních důvodů jsme se s ohledem na minimalizaci potenciálních rizik
rozhodli, že naši zaměstnanci nebudou vstupovat do domácností odběratelů, ale
budeme preferovat řešení, při kterém kontaktujeme odběratele telefonicky
s žádostí, aby našemu zaměstnanci nahlásil stav vodoměru. Údaj následně
zadáme do našeho systému. Dalším alternativním způsobem nahlášení stavu
vodoměru je buď telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 292 400,
elektronicky na adresách nabidkasluzeb.smvak.cz a www.vodotech.cz nebo
prostřednictvím našeho korespondenčního lístku vhozeného do schránek
odběratelů. Jako odpovědný zaměstnavatel musíme chránit před riziky naše
zaměstnance. Stejně tak chceme vyjít vstříc odběratelům, kteří v současné citlivé
době mohou negativně vnímat návštěvy ve svých domácnostech,“ říká ředitel
společnosti VodoTech Radek Kaňok.
Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině případů provádí čtyřikrát ročně podle
schváleného harmonogramu, o němž jsou odběratelé v dané lokalitě předem
informováni.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů

28

Inzerce

29

30

do
m
al
uj
a
vy
ba
rv
i

www.suchdolnadodrou.cz

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

elektronická podatelna:
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w

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
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