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Stěhování bludných balvanů nalezených 
v mankovické štěrkovně před Muzeem městyse 
v Suchdole nad Odrou dne 9.2.2022



Bludné balvany a jejich nálezy v okolí Suchdolu n.O.
Bludnými balvany jsou obecně nazývány samostatné bloky hornin, větší kameny, které byly v
době ledové přepravovány ledovcem na velkou vzdálenost, kde se pak v místě po roztání
ledu usadily v geologicky zcela odlišném prostředí. Jsou tedy jakýmisi přírodními poutníky z
dalekých severských krajů, které již na první pohled zaujmou něčím výjimečným a zvláštním.
Svým oblým, ohlazeným tvarem a výraznou barevností se totiž značně odlišují od většiny
našich místních hornin. Svůj původ mají většinou ve Skandinávii. Často se mezi nimi nacházejí
žuly z jižního Švédska z krajů Smaland a Bohuslän a rapakivické žuly a porfyty z Alandských
ostrovů v Baltském moři. Převážná část balvanů z žul, rul a pískovců má červenou nebo
růžovou barvu. Do našeho kraje doputovaly spolu s pohybem pevninského ledovce někdy v
období čtvrtohor, při tzv. sálském zalednění, což je před 230 až 170 tisíci lety. Pro nás
současníky jen stěží představitelná doba… 
Pevninský ledovec původem ve skandinávských horách se tehdy sunul přes celé dnešní
Švédsko, Finsko a Baltské moře, zasáhl celé Dánsko, velkou část Nizozemska, Německa
Polska, část Ruska a Pobaltských zemí a prorazil si cestu až k nám do Moravské brány. Čelo
ledovcové morény a ledovec sunoucí před sebou masu hornin se u nás zastavil u Kletného a
dále pokračoval po svazích Oderských vrchů Moravskou branou přes údolí řeky Odry
směrem k Bělotínu až k evropskému rozvodí. Nejjižnějším prokázaným bodem v linií dosahu
ledovce je pak obec Dub, místní část Starého Jičína, kde zřejmě došlo i k částečnému přelivu
vod z tajícího ledu do řeky Bečvy a povodí řeky Moravy. Nicméně většinu vod z tajícího
ledovce odváděla řeka Odra zpět do Baltského moře. Nálezy bludných balvanů ve štěrkovně
u Mankovic jsou toho důkazem a při těžbě štěrkopísku z pravěkých naplavenin řeky Odry se
mezi místními horninami vzácně nacházejí i horniny severského původu, tzv. ledovcové
souvky. Tu a tam se objeví i nějaký ten bludný balvan větší velikosti. Díky spolupráci štěrkovny
s místním muzeem se podařilo členům Klubu přátel Suchdolu n.O. několik těchto „němých
svědků“ minulosti zachránit a přemístit před budovu Muzea městyse, z těchto náhodných

nálezů již vnikla zajímavá venkovní
expozice – sbírka bludných
balvanů, dokumentující geologický
vznik a vývoj našeho kraje. Bludné
balvany, například ze severního
Švédska, k nám doputovaly až ze
vzdálenosti 1500 km a jsou tak
zároveň i nejstaršími pamětníky
naší lidské minulosti. 

Klub přátel Suchdolu n.O. – Petr Bartošík
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

18.01. Zástupci městyse se zúčastnili předvedení komunálního vozidla 

u provozovatele k načerpání zkušeností a doporučení. 

19.01. Ve škole se v rámci kontrolního dne konalo jednání mezi zhotovitelem 

a investorem k odkontrolování více- a méněpracemi na přestavbě 

přízemí staré budovy ZŠ na další oddělení mateřské školy. 

20.01. Na úřad územního plánování MěÚ Nový Jičín předán fyzicky nový 

územní plán Suchdolu nad Odrou. který byl schválen zastupitelstvem 

městyse na prosincovém zasedání a počátkem ledna 2022 nabyl 

účinnosti. 

22.01. Konala se výroční členská schůze spolku Cyklokramo Suchdol 

nad Odrou. 

24.01. Konala se schůze rady městyse. 

24.01. Na pracovní poradě k aktuálním otázkám se sešli členové zastupitelstva 

městyse. 

25.01. Online formou proběhla Vstupní všeprofesní porada stavby „Náhrada 

přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou“ 

ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí. Jedná se o stavbu 

nadjezdu na místě stávajícího železničního přejezdu u sila. Zástupci 

dotčených organizací včetně městyse se vyjadřovali k variantním 

návrhům rozpracované dokumentace. 

25.01. V domě s pečovatelskou službou se konala schůzka zástupců městyse 

s nájemníky k vysvětlení negativního dopadu prudkého zdražení plynu 

na trhu na obyvatele domu. 

26.01. Jednání se zástupcem jedné ze zprostředkovatelských agentur 

k možnostem čerpání dotací k připravovaným akcím městyse. 

26.01. Kontrola sběrného místa zpětného odběru elektrozařízení 

provozovatelem kolektivního systému Asekol, a.s.  

27.01. S odborníkem prohlédnuto místo stavby budoucí účelové komunikace 

na ul. Záhumení ke stanovení hrubého odhadu ceny stavebních prací 

pro účely rozpočtu. 

31.01. S Českou inspekcí životního prostředí řešen nahlášený únik 

znečišťujících látek do Suchdolského potoka z jedné z výústí. 

02.02. Na stavebním úřadě MěÚ Nový Jičín konzultovány podklady pro žádost 

o kolaudaci místní komunikace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů 

na Sokolovské ulici. 
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03.02. Na žádost dodavatele proběhlo seznámení s možností interaktivních 

virtuálních prohlídek muzeí na internetu. Z důvodu vysoké ceny za tuto 

službu prozatím bude nutno muzea v Suchdole navštívit jedině fyzicky. 

07.02. Konala se schůze finančního výboru zastupitelstva městyse. 

07.02. Konala se schůze rady městyse. 

11.02. Představitelé městyse se zúčastnili posledního rozloučení s dlouholetou 

ředitelkou zdejší základní školy a později také zastupitelkou městyse 

a vedoucí klubu seniorů paní Mgr. Janou Šedovou. 

14.02. Kontrola sběrného místa zpětného odběru elektrozařízení 

provozovatelem kolektivního systému EKOLAMP s.r.o. 

 

Rada městyse informuje 
 

80. schůze RM 24.01.2022 

• RM schválila uzavření Příkazní smlouvy se společností QUANTUM CZ s.r.o. 

na administraci výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr v Suchdole nad 

Odrou“. 

• RM schválila uzavření Dodatku ke smlouvě č. 202010 o ukládání odpadů na 

skládce Životice u Nového Jičína ze dne 1.1.2020 se společností Asompo, 

a.s., předmětem dodatku je stanovení provozní doby na skládce. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budpoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8022481 se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy na části 

pozemků parc.č. 3087 a 2223/54 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku 

městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o hostování pouťových atrakcí v roce 2022 

v rámci Suchdolské pouti v termínu 11. – 12.06.2022. 

• RM schválila uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o výkonu funkce lesního 

hospodáře č. 1/2013 s Lesy ČR, s. p., předmětem dodatku je dohodnutá 

odměna za činnost odborného lesního hospodáře na rok 2022. 

• Starosta informoval o stavbách a projektech městyse, které budou hrazeny 

z rozpočtu městyse v roce 2022. 

• RM společně s členy ZM projednala předložené žádosti o dotace z rozpočtu 

městyse na rok 2022. 

81. schůze RM  

• RM projednala program 17. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude 

konat v pondělí 28.02.2022 v 18 hodina v zasedací místnosti v budově Úřadu 

městyse. 
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• RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse 

nájemníkům, kteří splňují všechny požadavky dalšího prodloužení nájmu. 

• RM schválila na základě několikaletých dobrých zkušeností s používáním 

v jiném objektu v majetku městyse realizaci odvlhčení zdiva elektrofyzikálním 

systémem Hydrodry® v objektech v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene o dohodu o umístění stavby č. IV-12-8022429 se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy na části 

pozemků parc.č. 17/1 a 1907/75 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku 

městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s majitelkou 

nemovitosti, předmětem smlouvy je dešťová kanalizace na části pozemku 

parc.č. 1519 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 314 a pozemek parc.č. 

162 v k.ú. Suchdol nad Odrou. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o poskytování služeb se společností Urbicus 

s.r.o., jedná se o užívání mobilní aplikace Česká obec. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení 

knihovního fondu pořízeného z prostředků městyse s Městským kulturním 

střediskem Nový Jičín.  

• RM schválila uzavření Dodatku číslo 5 Smlouvy o poskytnutí programového 

vybavení značky Datacentrum a jeho servisu, dodatek se týká navýšení ceny 

do 01.04.2022. 

• RM schválila na výšení ceny za snídani v Penzionu Poodří ve výši 150,- Kč / 

osobu. 

• RM společně s Finančním výborem projednala návrh rozpočtu městyse  

na rok 2022. 

 

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

5. březen 2022, 8.00 – 12.00 hodin, parkoviště u DKT 
 

➢ Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, 

nashromážděného při půlročním provozu domácností pouze 
občanům městyse Suchdol nad Odrou. 
 

➢ Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu 

z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak 
VO, tak NO! 
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➢ Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! 

Upozornění platí i pro lepenku, eternit, okna apod.  

➢ Pozor, pneumatiky do svozu nepatří!!! 
 

➢ Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase  
na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou! 

 

➢ 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 pouze ze 
strany od knihovny a postupně se řadili za sebe a čekali, 
až na ně přijde řada a na pokyny zaměstnanců svozové 
firmy. 

 
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel. 
556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad 
lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.  
 

Kovový odpad 
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili 
v rámci svozového dne, kovový odpad 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 3. března 2022 na ÚM 
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni  
a v průběhu soboty 5. března 2022 k vám přijedou sportovci pro sběr. 
  

            Iva Hrabovská, místostarostka 
 

Tašky na tříděný odpad 

 
Městys má stále k dispozici sady tašek na tříděný 
odpad, které si můžete zdarma vyzvednout  
na úřadě městyse. 
 

Iva Hrabovská, místostarostka 
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Obecně závazná vyhláška za komunální odpad 
 

Městys Suchdol nad Odrou 
Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

 
Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou se na svém zasedání dne 13.12.2021 
usnesením č. 2021.16.3.e) usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1) Městys Suchdol nad Odrou touto vyhláškou zavádí místní poplatek  
za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“). 

2) Správcem poplatku je úřad městyse.1 
 

Čl. 2 
Poplatník 

1) Poplatníkem poplatku je2: 
a) fyzická osoba přihlášená v městysi3 nebo   

 
1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích 
2 § 10e zákona o místních poplatcích 
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích 

považuje  
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo   
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České 
republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o 
cizince, 
1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 
měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na 
území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany 
podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího 
dočasné ochrany cizinců. 
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b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která 
je umístěna na území městyse. 

2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně  
a nerozdílně.4 

Čl. 3 
Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5 
 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů 
ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.  

2) V ohlášení poplatník uvede6  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, 

byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě 
další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které 
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně 
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti  
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí  
s podnikatelskou činností poplatníka,  

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti 
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li  
o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační 
údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. 

3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu 
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7 

4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto 
změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.8 

5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na 
údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit 
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh 
těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9 

 
4 § 10p zákona o místních poplatcích 
5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 5 
Sazba poplatku 

1) Sazba poplatku činí 600,- Kč. 
2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 

fyzické osoby v městysi, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní 
měsíc, na jehož konci10 
a) není tato fyzická osoba přihlášena v městysi, nebo 
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 

3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví 
jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci umístěné na území městyse, snižuje o jednu dvanáctinu 
za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11 
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 
b)  poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 
c) je poplatník od poplatku osvobozen. 
 

Čl. 6 
Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného 
kalendářního roku.  

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, 
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení 
podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.  

 

Čl. 7 
Osvobození a úlevy 

1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z 
důvodu přihlášení v městysi a která je12  
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,  
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,  

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,  

 
10  § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
12 § 10g zákona o místních poplatcích 
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d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, 
nebo  

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby 
vykonávající trest domácího vězení.  

2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla 
z důvodu přihlášení v městysi, a která 
a) se nepřetržitě více než 180 dnů v příslušném kalendářním roce zdržuje 

mimo území městyse, 
b) je přihlášena v sídle ohlašovny Městyse Suchdol nad Odrou, 

Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou, přičemž na území 
městyse se nezdržuje a není znám její skutečný pobyt, 

c) je pátým a každým dalším dítětem ve společné domácnosti. 
3) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba, které poplatková povinnost 

vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba 
a která se nachází na území tohoto městyse, a která je zároveň poplatníkem 
z titulu přihlášení v městysi.  

4) Úleva se poskytuje fyzické osobě, které poplatková povinnost vznikla 
z důvodu přihlášení v městysi a která je studentem a je zároveň ubytována 
mimo území městyse, a to ve výši 50% sazby uvedené v článku 5 této 
vyhlášky. 

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro 
osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo 
zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.13 

 
Čl. 8 

Navýšení poplatku 
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, 

vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.14 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 
sledujícím jeho osud.15 

Čl. 9 
Odpovědnost za zaplacení poplatku16 

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti 
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen 
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, 
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce 

 
13 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
16 § 12 zákona o místních poplatcích 
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nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné 
procesní postavení jako poplatník. 

2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému 
zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. 

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit 
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

 
Čl. 10 

Společná ustanovení 
1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je 

vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou 
spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno 
vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17 

2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní 
společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za 
komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18 

 
Čl. 11 

Přechodná ustanovení 
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů. 
 
 

Čl. 12 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 

 

 

 

 

 

 
17 § 10q zákona o místních poplatcích 
18 § 10r zákona o místních poplatcích 
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Odpadové hospodářství městyse v roce 2021 

Vážení občané, opět předkládám přehled vyprodukovaného odpadu v roce 2021. 
Jedná se o veškerý odpad vyprodukovaný občany městyse, který třídíme 
v kontejnerech na sběrných místech (papír, sklo, plast, textil, elektroodpad, 
bioodpad a jedlý tuk), směsný odpad z domácností (popelnice a kontejnery  
u bytových a rodinných domů), velkoobjemový odpad, železo, které se 2x ročně 
sváží prostřednictvím oddílu kopané a Vámi odevzdané vážní lístky za odpad 
předaný ve výkupnách. 
 

Přehled druhu a množství vyprodukovaného odpadu v městysi 
v roce 2021: 

                           

Druh odpadu                                                                           množství / kg 

Motorové, převodové a mazací oleje 239 

Platové obaly (žluté kontejnery) 6 243 

Obaly obsahující nebezpečné látky 93 

Pneumatiky 0 

Laboratorní chemikálie 71 

Železo a ocel  6 850 

Odpad z ČOV 42 873 

Papír a lepenka (modré kontejnery) 31 165 

Sklo (zelené zvony) 47 040 

Oděvy (kontejnery na textil) 9 012 

Barvy, lepidla, nebezpečné látky 1 348 

Nepoužitá lepidla 0 

Dřevo 7 750 

Plasty (žluté kontejnery) 64 225 

Biologicky rozložitelný odpad (hnědé kontejnery) 198 048 

Biologicky nerozložitelný odpad 5 391 

Směsný komunální odpad (popelnice, 
kontejnery) 

360 442 

Velkoobjemový odpad (svoz 2x ročně) 22 320 

Elektroodpad (červené kontejnery) 2 791 

Celkem vyprodukovaný odpad 805 901 

Množství odpadu na občana (včetně dětí) 297 
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Financování odpadového hospodářství v roce 2021: 

 
                  

VÝDAJE 

OZO Ostrava (směsný, tříděný a 
velkoobjemový a nebezpečný odpad) 

2 245 405 Kč 

Asompo Životice u Nového Jičína 
(biologicky rozložitelný odpad) 

303 324 Kč 

EKO-PH Hlincova Hora                   
(jedlé tuky a oleje) 

3 025 Kč 

Celkem výdaje: 2 551 754 Kč 

PŘÍJMY 

TextilEco Praha                          
(kontejnery na textil) 

4 000 Kč 

Elektrowin Praha                     
(kontejnery na elektroodpad) 

2 833 Kč 

EKO-KOM                                       
(odměna za tříděný dopad) 

495 171 Kč 

Celkem příjmy: 502 004 Kč 

Celkové náklady z rozpočtu 
městyse: 

2 049 750 Kč  

Náklady na občana a rok (včetně 
dětí) 

756 Kč 

 
 
Městys uhradil ze svého rozpočtu v loňském roce celkem 2 049 750,- Kč,  
na občana včetně dětí je to částka 756,- Kč. Z toho vyplývá, že každý občan, 
včetně dětí měl hradit poplatek za odpady v roce 2021 v této výši.  
Z důvodu navyšování skládkovného je velmi důležité je TŘÍDIT ODPADY (hlavně 
papír, plast a sklo), které jsou dále zpracovávány a městysi se prostřednictvím 
společnosti EKO-KOM vrací do rozpočtu nemalé částky, za loňský rok odměna 
činila 495 171 Kč. Čím více vytříděného odpadu, tím méně odpadu komunálního 
(popelnic a zelených kontejnerů) a nižší platby městyse za komunální odpad 
svozové firmě, a tedy i nižší poplatek za odpady.   
Občané, kteří nenaplňují celý obsah popelnice, je možnost vyměnit popelnici  
za menší. Prosím Vás, nahlaste změnu nádoby na úřad městyse. Každou napůl 
naplněnou i prázdnou popelnici, která je zařazena do systému vývozu městys 
zaplatí!!! 
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Znovu apeluji na rodiče, kterým byla přidána popelnice na plínky, aby popelnici, 
kterou z tohoto důvodu již nepotřebují, vrátili zpět (nahlásit na městys a bude 
odvezena). 
Rovněž se obracím na občany a spolky s žádostí 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.  
TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL!!! 

Iva Hrabovská, místostarostka 
 
 

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2022 

Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství na rok 2022 
Místní poplatek je nutno uhradit do 30.06.2022. 
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky nebo emailem 

požádali o údaje pro platbu poplatku, pokud jej budete hradit příkazem k úhradě 

(každý poplatník má svůj variabilní symbol = číslo poplatníka), a to  

na telefonním čísle: 556 770 106, případně e-mailem: 

kollerova@suchdol-nad-odrou.cz  

Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800  

Variabilní symbol                                              číslo poplatníka 

Specifický symbol                                            1345 

Konstantní symbol        0558 

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na výše uvedené telefonní 

číslo nebo e-mail. 

 

Místní poplatek ze psů na rok 2022 

Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2022. 
Místní poplatek je nutno uhradit do 31.3.2022. 
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo 

poplatníka (je stejné jako v loňském roce), 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                                              číslo poplatníka 

Specifický symbol                                            1341 

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu 

městyse (výše uvedené telefonní číslo). 

mailto:kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
mailto:postova@suchdol-nad-odrou.cz
mailto:jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
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Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny  
 

 

Úřední hodiny úřadu městyse   
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
Úřední hodiny stavebního úřadu 
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
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 Bőhmové; 
telefon: 605 113 310; 724 389 269 
 
Výpůjční doba knihovny: Po a Čt 14.00 – 18.00 
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Společenská kronika    

Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, 
kteří v měsíci únoru oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví 
a neutuchající radost ze života. 
 

Jsou to:  

Szelongová Anděla    Ďurica Jaroslav 

Opršal Josef      Rusňáková Marie     

Vašková Jaroslava     Červencová Marie 

Andršová Zdena      Meissel Jaroslav 

Svobodová Jiřina      Vala Jiří 

Tvarůžková Vlasta       Zikmund Václav 

Kleinová Milada      Prekrški Pavel 

Rudolfová Svatava     Reková Zdenka 

Janíková Hana      Bolcek Ervín 

Juras Jiří       Mládenková Milada 

Kuchyňková Ladislava     Kukolová Marie 

Štafová Jiřinka     Gulánová Janal 

Býma Petr                                                                    Uhlářová Eva 

Heger Petr                                                                   Slováčková Danuše 

 

 

 

 

 
Dne 14. února 2022 uplynuly 2 roky, co nás opustil 

 

 milovaný manžel, tatínek, dědeček 

               pan Viktor Červenec. 

S láskou vzpomíná manželka s rodinou. 
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Dne 24. 2. 2022 vzpomínáme 5. smutné výročí úmrtí 

  pana Josefa HOFRA. 

S láskou stále vzpomíná manželka s celou rodinou. 

   

 

 

„Někdy se jen usměji, podívám se nahoru a řeknu 

si pro sebe: Vím, že jsi to byl ty. Děkuji.“ 

Dne 15. února 2022 jsme si připomněli nedožitých 

100 let našeho tatínka, dědečka a pradědečka 

         Josefa Pohanky. 

S láskou a úctou vzpomínají synové a dcery 

s rodinami.  

 

 

 

 

9. února jsme vzpomněli 4. výročí, kdy nás opustil náš 

bratr  

                    Milan Kocúrek.  

Stále vzpomínáme, sourozenci Mirek a Eva.  

Jediné, co bude důležité, až odejdeme, 

budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.  
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Zveme vás na divadlo. 

Do Klubu kultury v Suchdole nad Odrou 

8.4.2022 v 19:00 hod. 

Vstupné 150,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavný spisovatel a nositel Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou arogancí, žije už 

léta sám na vzdáleném ostrově v Norském moři. Znorko nepřijímá návštěvy a razantně 

odmítá všechna interview. Když jej ale osloví novinář jednoho regionálního deníku, 

překvapivě souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední, nejuznávanější knize 

„Zapřená láska“ – románu složeném z vášnivých milostných dopisů, který věnoval H.M. 

Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisovatel tají? A o čem všem ví novinář? Enigmu 

– záhadu, zastřenější, než se zdálo, budou postupně – s jízlivostí i odzbrojujícím citem 

– oba muži odkrývat. 
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Z činnosti naší školy a školky 
Šššš! Hůůů! Haf! 

Ano, přesně takto zvláštně se jmenovalo loutkové představení v Beskydském 

divadle v Novém Jičíně, kde se v úterý 15.2.2022 vypravily děti z oddělení 

Hvězdiček a Broučků. 

Na speciálně upraveném jevišti vznikla postupně velká železnice a na ní se 

odvíjel příběh pejska, který se pro nalezení své psí kamarádky rozhodne 

překonat strach z neznáma a vrhne se po hlavě vstříc velkému vlakovému 

dobrodružství. Cestou za svou láskou navíc získá spoustu nových psích 

kamarádů, kteří mu při jeho pátrání pomáhají. Velmi zajímavé bylo to, že 

inscenace byla téměř beze slov a děti seděly přímo na dosah scény.                                                                                                

 

Bc. Martina Hessková 
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Olympiáda v MŠ 

Poslední lednový týden byl věnován přípravám na zimní olympijské hry  

v Bejingu 2022. U nás v mateřské škole, ve třídě Hvězdiček, už olympiáda 

proběhla a děti si ji náramně užily. Medaile byly rozdány, dětské šampaňské teklo 

proudem a nyní se zaťatými pěstmi budeme fandit našim sportovcům a doufat, 

že si také vybojují medaile jako my, Hvězdičky. 

Bc. Dominika Jarošová 
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Lyžařský výcvikový kurz (14.2. – 18.2.2022) 

Hned po jarních prázdninách se přihlášení žáci 7., 8., a 9. ročníků vydali čelit 
velkému pětidennímu dobrodružství na lyžařsko – snowboardový výcvikový kurz. 
Tento rok jsme pro LVK zvolili osvědčené lyžařské středisko Rališka Horní Bečva, 
ubytováni jsme byli v bungalovech při hotelu Cherry. Žáci byli rozděleni podle 
výkonnosti na tři družstva lyžařská a jedno družstvo snowboardové. Počasí nám 
až na jedno dopoledne přálo, a tak jsme si kurz skutečně užili.  Po dobu pobytu 
jsme měli nastavený denní režim. Od pondělního příjezdu až do pátečního 
odjezdu jsme prožívali dny velmi perné. Každé ráno nás čekala snídaně, odchod 
na sjezdovku, oběd, krátký odpočinek a zase hurá na svah zdokonalovat své 
lyžařské a snowboardové umění. Po odpoledním výcviku následovala chvilka 
klidu a poté pestrý večerní program v režii naší jedinečné MONČI, která si pro 
všechny připravila nezapomenutelné aktivity plné zábavy a legrace, za které ji 
patří obrovské DÍKY. Myslím, že máme všichni na co vzpomínat. V úterý nás 
poctil svou návštěvou náš pan ředitel, podíval se jak to našim lyžníkům  
a snowboardistům krásně jezdí a po odpoledním výcviku jsme se ještě společně 

vydali, někteří už z posledních sil 😊, zdolat zdejší vyhlídku, ze které se nám 

naskytl úchvatný pohled do okolní krajiny Horní Bečvy.   
Ve čtvrtek jsme poznali hory i z druhé strany-díky silnému větru, dešti byl 
přerušen provoz lanovek, a tak jsme se místo dopoledního výcviku rozdělili na 
jednotlivé týmy a zahráli si známou televizní soutěž „Hodinu pravdy“. Vybraní 
členové týmu mezi sebou soutěžili ve vědomostních a dovednostních soutěžích. 
Všichni se jednotlivých úkolů ujali poctivě a podali úžasné výkony. Na odpoledne 
byl naplánovaný aktivní odpočinek, který jsme využili k procházce do centra 
Horní Bečvy. Poslední večer patřil diskotéce, do které se zapojili všichni účastníci 

zájezdu😊. Nikomu se z diskotéky nechtělo nejen proto, že byla skvělá, ale také 

proto, že diskotékou končil celý nezapomenutelný lyžák. V pátek dopoledne jsme 
se byli naposledy rozloučit se svahem, a po obědě jsme vyrazili zpět k domovu.  
Celých 5 dní se kurzem nesla příjemná atmosféra a dobrá nálada. Velkou 
pochvalu zaslouží samotní žáci, kteří se slušným chováním na svahu i při 
večerním programu zasloužili o bezproblémový a vydařený kurz. Děkuji také 
svým kolegyním (instruktorům) Dagmar Kubincové, Jitce Hašové, Monči 
Vindišové a naší „zdravušce“ paní Lence Nezmeškalové.  
Velmi dobře se poslouchá pochvala na svahu na adresu našich žáků a instruktorů 
od úplně cizích učitelů. Prostě skvělý tým. Díky všem. 
 

Mgr. Aneta Janovská 
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Spolky a zájmové aktivity 
Western klub 
 

Z ČINNOSTI SPOLKU WESTERN KLUB z.s. únor 
2022 
www.westernklub.cz; www.suchdolskycountryfest.cz,; 
www.ponyexpress.cz 

 

 

Western klub vyhlásil XIII. ročník dětské soutěže, propozice a přihláška je 

zveřejněna na www.westernklub.cz. Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit děti, 

předškoláci MŠ, žáci ZŠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holky i kluci, rádi uvítáme každého, kdo se chce dozvědět něco víc o westernu, 

koních, kovbojích, indiánech a o přírodě. Tak neváhej přijít mezi nás. Budeme se 

http://www.westernklub.cz/
http://www.suchdolskycountryfest.cz/
http://www.ponyexpress.cz/
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na Tebe těšit          . Více informací o Dětském western klubu a přihláška je ke 

stažení na našich webových stránkách www.westernklub.cz, nebo na tel.  

792 451 983, Terka Kabeláčová. Najdeš nás i na FB jako - Dětský Western klub. 

 

 Z ČINNOSTI DĚTSKÉHO WESTERN KLUBU  

https://www.facebook.com/western639 

Na konci ledna, v sobotu 29. ledna 2022, jsme měli 

další schůzku na Saloonu. S dětmi jsme vyrobili 

lojové koule pro ptáky, které jsme zavěsili na stromy 

v areálu Malá skála. A jak se říká: Po práci, legraci. S dětmi jsme si zahráli hru 

"čokoláda" a poté jsme se šli společně vydovádět na sníh. Dopoledne jsme si 

společně užili, a těšíme se na další schůzku.       

                                                                                   Za DWK T. a D.  
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Různé 
Tříkrálová sbírka 2022 v Suchdole nad Odrou 

 

 

 

 

 

 

Po roce odmlky, kdy tříkrálové koledování probíhalo on-line formou vyrazili v roce 

2022 opět do ulic kolednické 

skupinky, které v rámci Tříkrálové 

sbírky přinášeli občanům Suchdolu 

nad Odrou a Kletné přání pokoje 

 a všeho dobrého do nadcházejícího 

roku.  

Při této příležitosti měli lidé možnost 

přispět na činnost Charity Odry, 

která v naší obci zajišťuje 

poskytování sociálních služeb. 

V letošním roce se v Suchdole nad 

Odrou a Kletné vykoledovalo 61 215 

Kč. 

Veliké poděkování patří zejména 

všem koledníkům, dětem  

i dospělým, kteří se aktivně  

do koledování zapojili a v průběhu  

1. – 16. ledna obcházeli suchdolské 

domácnosti a také všem dárcům, 

kteří svým příspěvkem podpořili 

charitní činnost.   

Výtěžek sbírky bude využit z 65% na 

financování obnovy vozového 

parku, pro nové příležitosti a rozvoj služeb a práci s lidmi bez přístřeší. Dalších 

15% sbírky je určeno pro projekty diecézní charity, 10% putuje do krizového 

fondu pro případné mimořádné události a na pomoc v zahraničí. 5% využívá na 

své projekty Charita Česká republika a zbývajících 5% tvoří zákonné režie sbírky. 

Ondřej Zuchnický 
koordinátor TKS v Suchdole nad Odrou 
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Inzerce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Provoz kadeřnictví od 1. března 2022. 
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                                                       Tradiční soutěž
o nejlepší jabkovici, hruškovici a slivovici 

se bude konat 25. 3. 2022 
od 19:00 hod. v DKT Suchdol nad Odrou

KOŠTOVÁNÍ
2022

Vzorek o objemu 0,3 l označený druhem pálenky a adresou
soutěžícího je nutno dodat nejpozději do 18. 3. 2022  do
DKT nebo na úřad městyse

Pokud jste loni nezaháleli a zpracovali květy, bylinky,
ořechy, med, ovoce a pod. a máte chuť se se svým skvostem
podělit, dodejte svůj vzorek rovněž do 18. 3. 2022

MÁTE DOMÁCÍ LIKÉR?



556 770 102

556 770 103

556 770 101

556 770 108

556 770 109

556 770 105

556 770 106

556 770 107

556 770 104

556 736 317
724 389 270
737 864 644
731 467 643

702 020 302

733 335 331
605 113 310
724 389 269

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                                                        
                  
Knihovna                                                       
                  

Kontaktní informace

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

Suchdolský zpravodaj, periodický tisk ÚSC,  měsíčník, vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdolnadodrou.cz, evid. č. MK ČR E 10193, 

místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné. Redakční rada: Richard Ehler, Iva Hrabovská, Kateřina Kollerová, 
č. 2/2022 vydáno 24. ledna 2022 nákladem 1130 výtisků. Za autorská práva k použitým materiálům zodpovídají

přispěvatelé. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15. 3. 2022

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

Helena Richtáriková                   
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová                      
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová                               
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová                       
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.    
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík                           
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík                                
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová                      
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
Jiří Bělunek
Alena Ondračková                      
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek 
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová                        
Kamila Böhmová                                   
                                               
Věra Dorazilová 
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz


