Suchdolský
zpravodaj
11/2019
Klub kultury, Klub senior a Městys Suchdol nad Odrou
zvou v echny děti na

Mikulá ské odpoledne
a rozsvícení vánočního stromečku
v sobotu 7. prosince 2019
od 15.00 do 17.00 h v DKT
od 17.00 h bude program pokračovat
na prostranství vedle úřadu městyse

vstupné 50,- Kč dospělí
30,- Kč děti

19. íjna 2019 jsme v ob adní síni p ivítali nové občánky m styse

Adamovi, Julii, Ele, Damienovi, Kristýn , Ester, Maximovi, Veronice,

Viktorii, Dáriusovi, Amálii, Sá e, Janovi, Adamovi, Kristýn a Ev
p ejeme hodn zdraví, radosti a lásky

Ú ad m styse informuje
Kalendárium m styse
16.10.

18.10.
19.10.
19.10.

21.10.
21.10.
22.10.
29.10.

31.10.

01.11.

01.11.
02.11.

Informativní sch zka se zástupcem dodavatelské společnosti
k technickým možnostem využívání mobilní aplikace pro pot eby
informování občan o komunálních záležitostech se zp tnou vazbou.
Jednání výboru spolku Místní akční skupina Regionu Pood í na zámku
v Bartošovicích.
V ob adní síni prob hlo vítání občánk .
V areálu Malá skála u kletenské p ehrady uspo ádal Western klub
tradiční Hubertovu jízdu, letos za mimo ádn velkého zájmu jak jezdc
na koních, tak z ad ve ejnosti. Obrovský zájem byl zp soben určit
nádherným podzimním počasím, ale p edevším vynikající
po adatelskou prací, která se stává vyhlášenou.
Sch ze rady m styse.
Pracovní porada člen zastupitelstva m styse.
Účast starosty na jednání dozorčí rady společnosti ASOMPO Životice u
N. Jičína, m stys je m stys akcioná em společnosti.
Zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
provedli kontrolu p ipravenosti a akceschopnosti jednotky požární
ochrany Suchdol nad Odrou.
Pracovní jednání starost obcí ze správního obvodu obce s rozší enou
p sobností Nový Jičín se konalo na m stském ú ad v Novém Jičín .
Zástupci obcí byli seznámeni s legislativními novinkami a dopady na
činnost vybraných odbor M Ú Nový Jičín ve vztahu k obcím.
Ve Fulneku se konalo společné jednání p edstavenstva a dozorčí rady
společnosti ASOMPO, p edm tem jednání byla strategie nakládání
s komunálním odpadem v nejbližší budoucnosti v souvislosti se
zm nami v legislativ , kdy je tlak na omezení skládkováni a maximální
využití komunálního odpadu jako zdroje surovin a energií.
Sbor dobrovolných hasič uspo ádal v podvečerních hodinách
lampionový pr vod s doprovodným programem.
Na parkovišti u domu kultury se konal podzimní svozový den
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Došlo k logistickým
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02.11.
04.11.

04.11.
05.11.

06.11.

07.11.

08.11.

11.11.
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zádrhel m, protože zájem byl opravdu rekordní, odpadá i museli mimo
p vodní plán m nit kontejnery, které byly velice rychle zapln ny. Nutno
ovšem poznamenat, že to bylo zp sobeno částečn také tím, že n kte í
lidé nedokážou rozlišit mezi velkoobjemovým odpadem a velkým
objemem drobného odpadu. Ten pak zabírá zbytečn prostor
v kontejnerech a zdržuje p i p ekládce ostatní, protože se vykládá
zdlouhav ji. P itom tento odpad lze pr b žn dávat do popelnic,
p ípadn , jde-li o velké množství, ešit individuáln s odpadá skou
firmou nebo skládkou. Máme navíc podez ení, že ne všechen odpad m l
p vod v Suchdole. D kujeme člen m oddílu kopané na aktivní pomoc
p i manipulaci s odpadem na parkovišti a za sb r železa v m stysi.
Konala se Helloween party, po ádaná házenká i v dom kultury.
V suterénní expozici muzea m styse byla namontována a zprovozn na
opravená rekuperační jednotka, jejíž zásluhou je snižována vlhkost
vzduchu v prostorách s leteckými exponáty a militáriemi. Oprava čeká
ješt druhou jednotku, ob sloužily bez problém adu let.
Sch ze rady m styse.
Účast starosty na cvičení v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového
ízení. Cvičení s praktickými ukázkami, které navazovalo na jarní
teoretickou p ípravu, po ádal v Ostrav pro starosty obcí Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
Ú ad m styse navštívili žáci 9. t ídy zdejší základní školy, prohlédli si
budovu ú adu a poté besedovali se starostou a místostarostkou o
komunálních záležitostech.
Pracovníci Zdravotní pojiš ovny ministerstva vnitra byli k dispozici na
ú ad m styse pro klienty této pojiš ovny. Jedná se o aktivitu na základ
požadavk klient a m stys vyšel vst íc poskytnutím prostor a zázemí.
Zda se činnost mobilního pracovišt stane pravidelnou záleží p edevším
na zájmu klient .
Na míst stavby rekonstrukce školního h išt se konala sch zka
zástupc investora (m stys), uživatele (základní škola), technického
dozoru a poddodavatele k vyjasn ní podmínek zahájení zemních prací.
V dom kultury prob hlo úvodní jednání a prohlídka za ízení
s architektkou, pozvanou na základ rozhodnutí rady m styse.
Zám rem rady je vyhotovit koncepci postupné modernizace a
rekonstrukce domu kultury, aby vyhovoval současným pot ebám a
požadavk m.

11.11.

13.11.

13.11.

14.11.

14.11.

Na p d společnosti NC Line se konala pracovní sch zka za účasti
zástupc dopravní policie, projektanta, vedení společnosti NC Line a
m styse, na které byly ešeny komplikace spojené s vybudováním
chodníku a navrženo ešení takové, aby bylo v souladu se zájmy
m styse i s pot ebami provozu společnosti NC Line.
Pracovníci Krajského ú adu Moravskoslezského kraje provedli
v souladu s právními p edpisy na ú ad m styse dílčí p ezkum
hospoda ení m styse.
Na Krajském ú ad MSK se za účasti p edstavitel kraje, Správy
železniční dopravní cesty a zástupc polského partnera této organizace
konala pro zástupce obcí a m st prezentace postupu p ípravy
vysokorychlostní trati. Úsek s názvem „Moravská brána“ mezi
Prosenicemi a Ostravou – Svinovem bude veden soub žn s dálnicí,
tedy i katastrem Suchdolu (Kletného). Probíhají p ípravné práce (v
terénu lze spat it geodety, pracuje se na výb ru dodavatele
dokumentace pro územní ízení), v roce 2020 budou dle sd lení SŽDC
organizovány ve ejné sch ze s občany v dotčených územích za účelem
p edání informací a p ijetí p ipomínek. Pro samotné zahájení stavby je
uvažováno v daném úseku v r. 2025. Po dokončení všech úsek
(plánované zahájení posledního z úsek v české části je v r. 2029) bude
dojezdový čas mezi Ostravou a Prahou 1:50 hod.
Na ú ad m styse prob hla ze strany obce s rozší enou p sobností
Nový Jčín, odboru správních agend, kontrola činnosti Matričního ú adu
– M styse Suchdol nad Odrou na úseku matrik a vedení matričních knih
a sbírek listin.
Informativní sch zka se stavebním technikem biskupství. Zástupci
m styse byli seznámeni s pr b hem prací na oprav budovy katolické
fary a s p ípravou další etapy t chto prací, m stys pro zm nu informoval
o p íprav výstavby kanalizačního a vodovodního adu, na které bude
objekt v budoucnu napojen.
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Rada m styse informuje
26. sch ze RM 4.11.201ř
 RM schválila uzav ení Smlouvy na poskytování služeb pov ence pro
ochranu osobních údaj se společností 2K Consulting. S.r.o. Olomouc.
 RM chválila prodloužení nájemních smluv na dobu určitou nájemník m, kte í
spl ují požadavky dalšího prodloužení nájmu.
 RM projednala Nabídku p stebních a t žebních prací v lesích m styse na rok
2020
 RM projednala cenovou nabídku na workoutové h išt p edloženou
společností Enuma Elis s.r.o. Praha
 RM vzala na v domí informaci, že Česká školní inspekce ani Školská rada
p i Základní škole a mate ské škole Suchdol nad Odrou nepodaly podn t
k vypsání konkurzu na editele p ísp vkové organizace Základní škola a
mate ská škola Suchdol nad Odrou podle školského zákona a automaticky
prodlužuje pracovní pom r editeli Mgr. Tomáši Vindišovi na dobu určitou o
dalších 6 let.
 Starosta informoval RM o souhlasu majitelky pozemku parc.č. 1380 v k.ú.
Kletné s prodejem části pozemku na vybudování h išt , o p ezkumu
hospoda ení, který se bude konat 13.11.2019, o jednání na krajském ú ad
ve v ci vysokorychlostní trati, o oznámení uzav ení provozu ordinace
d tského léka e MUDr. Aleše Polácha k datu 31.12.2019 a o svozu
Velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který prob hl 2.11.2019.

Ukončení svozu bioodpadu
Dle oznámení svozové společnosti Asompo a.s. Životice u Nového Jičína
upozor ujeme občany, že poslední svoz hn dých kontejner na bioodpad
prob hne v pond lí 25. listopadu 201ř. Po tomto vývozu budou kontejnery
svezeny.
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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

Zimní údržba cest a chodník
Údržba místních komunikací a chodník v zimním období v m stysi bude
probíhat ve stejném režimu jako v minulých letech.
Za údržbu chodník zodpovídá vlastník, to je m stys, který chodníky již n kolik
let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošním zimním období se budeme snažit
udržovat chodník co nejlépe „sch dný“. S ohledem na délku chodník v m stysi
není p i zvýšeném sn žení možné zajistit sch dnost okamžit . Proto žádáme
chodce, aby p i pohybu na chodnících brali na v domí jejich aktuální stav a dbali
zvýšené opatrnosti. D kujeme všem občan m, kte í se podílejí na údržb
chodník , p iléhajících k jejich dom m, velmi si vážíme jejich ochoty a píle.
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Vážení občané, op t se na Vás obracíme s žádostí o Vaši vst ícnost p i zimní
údržb komunikací, kterou provádí firma Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou.
Jde p edevším o to, abyste nekomplikovali parkujícími auty (svými i návšt vníku)
odhrnování a posyp, jedná se o všechny ulice, krom ulice Komenského, tu
zajiš uje Správa silnic. Pokud nebude mít traktor dostatek místa, ulici neprohrne
a odpov dnost za nevyhrnutou komunikaci potom p echází na majitele
zaparkovaných aut. Ulice s p ekážejícími auty nebudou prohrnuty!
P ejme Vám, abyste si letošní zimu užili jen samými p íjemnými zážitky
a p ečkali ji bez úraz .
Iva Hrabovská, místostarostka

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečn gratuluje občan m,
kte í v m síci listopadu oslavili své životní jubileum. Do dalších let p eje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Špringlová Zlatuša
Nitková V ra
Szilva Julius
Biskupová Ludmila
Rus ák Jan
Fusková Františka
Himmerová Hanna
Br cknerová Zdenka
Lažek Karel
Fialová Marie
Černoch František
Jurnyklová Jarmila
R žička Antonín
Valík Ji í
Kramolišová Marta
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Hrušková Zdenka
Cibulec Jan
Závacký Miroslav
Spálová Anna
Polášek Karel
Bechná Marcela
Slováček Ji í
Barošová V ra
Kozáková Marie
M síčková Anna
Marčišovská Drahomíra
Koláček Alois
Hilscher Petr
Ková ová Marie
Szelongová V ra

Kulturní okénko
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Klub senior M styse Suchdol nad Odrou informuje
Informujeme všechny členy – seniory:
1. Dne 5.12.2019, ve čtvrtek, v 15.00 hodin, se bude konat tradiční
p edvánoční posezení v kulturním dom v Suchdole nad Odrou.
Zábava a pohošt ní bude pro Vás milé p ekvapení. T šíme se na
hojnou účast.
2. Dne 11.12.2019, ve st edu, v 14.00 hodin, se sejdeme na bowlingu
Barto City. P ij te si zahrát, pobavit a na pizze pomlsat.
Nad žda Pleváková, tel. 777888308

Z činnosti naší školy a školky
Hv zdičky v kin
21. íjna 2019 se odd lení Hv zdiček z mate ské školy vydalo poprvé v tomto
školním roce do kina
Kv ten v Novém Jičín
na pásmo kreslených dnes už retro – pohádek.
Bc.Martina Hessková
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Drakiáda MŠ
Jak už to bývá zvykem, počasí nám
na drakiád nep álo. P estože celý
den foukal vítr, po p íchodu na
h išt se utišil a do večera panovalo
úplné bezv t í. Proto d kujeme
všem rodič m, kte í se aktivn
zúčastnili akce na h išti, a snad je
za odm nu pot šila aspo
ta
nádherná duha. A ješt jednou
blahop ejeme ocen ným d tem, i
když vít zem byl každý, komu se poda ilo dostat draka aspo
vzduchu.

na chvíli do

Lucie Mičková, Bc.Martina Hessková

Hv zdičky na zámku
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se
vydaly Hv zdičky na edukační
program do Žerotínského zámku
s názvem Mahulena, zlatá panna.
Prost ednictvím p vabných ilustrací
Adolfa Zábranského jsme se ocitli
v pohádce a v roli poutníka, který
v rn pomáhá svému p íteli princi
v nesnázích. Společnými silami
jsme p i pln ní úkol nakonec
zakletého poutníka vysvobodili a
zahráli jsme si s loutkami prince a princezny pohádku.
Bc. Martina Hessková
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Zábavná 1. pomoc ve školce
V pond lí 18. listopadu
2019 se v mate ské škole
zachra ovalo a oživovalo.
D ti se s pomocí pana
doktora učily znát číslo
155, kdy ho volat a kdy ne.
Na svých plyšácích si
vyzkoušely masáž srdíčka
a zjistily, co d lat v p ípad
ošklivé popáleniny.
Bc. Martina Hessková

Já mám kon , vraný kon , to jsou kon mý…
Touto písničkou začal v pátek 1.11.2019 t lovýchovný program pro d ti 1.stupn
(1.A., 1.B., 2. t ., 3. t .).
Nejd íve jsme se „rozklusali“,
jak by to ud lali správní
koníci. Bylo pot eba nakrmit
kon ovšem, aby pak zvládli
p ekážkovou dráhu. Poté
jsme použili laso a krotili
divoké
kon .
Závod
ko ských sp ežení ukázal
spolupráci mezi d tmi.
Po práci na farm p išla zábava – krátký „country“ tanec.
paní učitelka Škrabalová a paní asistentka Hradilová
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Spolky a zájmové aktivity
Z činnosti spolku western klub
1ř.10.201ř 42. HUBERTOVů JÍZDů
Kletné - Malá skála
V sobotu nám opravdu p álo počasí a tak se od
10. hodiny na tradiční Hubertov zel ačce
sešel hojný počet jak jezdc , tak i divák . Byli
jsme spokojení, napočítali jsme 78 jezdc s ko mi a 4 záp ahy. Ve 12 hodin
jezdci startovali na Hubertovu vyjíž ku s mezip estávkou na St íbrném jezírku.
Pozdravili jsme tradičn Hospodá e, pobavili se, občerstvili, ud lali společné
fotky, zavzpomínali a v dobré nálad vyrazili na zpáteční cestu. Mezitím dorazilo
na Malou skálu dalších 39 koní, ti se pak zapojili do sout ží. Dále na louce pod
Malou skálou prob hl hon na lišku a následovaly westernové sout že – klíčová
dírka, slalom, barely a záchraná i. Od 16ti hodin na Saloonu začala hrát country
kapela Do Pohody, která nás bavila hudbou k tanci i poslechu až do p lnoci.

Všichni zúčastn ní byli nadmíru spokojení a pochvalovali si, jak se Hubertova
jízda vyda ila. Touto akcí byla ukončena naše jezdecká sezona roku 2019.
foto na: ttps://westernklub.rajce.idnes.cz
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6.11.201ř ROZPRůVů K 35. JÍZD PONY EXPRESSU Členové Moravských
v tví se sešli na Malé skále, aby probrali 35. jízdu Pony Expressu a zahájili
p ípravu 36. ročníku Pony Expressu. Jezdci Pony Expressu dorazí s poštou na
Malou skálu do Post Office č. 21 dne 22.8.2020 - sledujte na:
www.ponyexpress.cz
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D tský western klub
Kdo by to ekl, že ub hl m síc a zase jsme byli spolu.
Naše druhá sch zka se konala 2.11.2019 na Malé
skále. Dopoledne jsme strávili na ranči u koní u
lopaty, kartáče a nakonec i v sedle. D ti se díky Jarce
Ehlerové dozv d ly, jak se
právn chovat ke koním a jak o
n pečovat. Jejich zaslouženou
odm nou bylo usednutí do sedla
(d kujeme Ehler m a Svobod m)
a vcít ní se do role jezdce.
Nechyb la ani krátká hra
"Kolíčky". I p es velký vítr ze
Severní strany jsme si dopoledne
náramn užili. Všichni se t šíme na další společné setkání.
Za DWK Kate ina Levová a Tereza Kabeláčová

PROVOZ KLUBOVNY WESTERN KLUBU S OBČERSTVENÍM JE OD
2.11.2019 UKONČEN ůŽ DO 30.4.2020 Z D VODU DůLŠÍ REKONSTRUKCE
Nů SůLOONU ů ůREÁLU MůLÉ SKÁLY.
Za WK Ludmila Tošovská
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Pony Express má na Morav stálou poštovní stanici
Československého Pony Expressu č. 21 se stálou Post
Office a mini expozicí o EPEA v areálu Malá skála,
Kletné - Suchdol nad Odrou
Myšlenka z ídit v Suchdole
nad Odrou stálou Post
Office Pony Expressu
vznikla u člen
Pony
Expressu a Western klubu
v dob , kdy jsme od
m styse získali areál u
Kletenské
p ehrady
s
bývalým kioskem pro svou
činnost. Svépomocn a za
podpory m styse Suchdol
nad Odrou a sponzor
jsme vybudovali areál s
westernovým Saloonem a p i p íležitosti 35. jízdy Pony Expressu jsme slavnostn
otev eli na Malé skále i novou stálou Post Office. Slavnostním prost ižením pásky
Sheriffem Pony Expressu Jaroslavem Čermákem a starostou M styse Ing.
Richardem Ehlerem byl za p ítomnosti člen Pony Expressu zahájen provoz této
stálé Post Office.
Post Office bude v provozu na všech westernových akcích, koupíte zde
a odešlete poštou Pony Expressu pohlednice, je možno zakoupit i propagační
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p edm ty Pony Expressu. Výt žek z prodeje je použitk hlavní činnosti Pony
Expressu a to hlavn na jízdu Evropského Pony Expressu.

Bowlingová liga 2019 - 2020
Bowlingová liga pokračuje, je to již 5. ročník. Ligu hraje 14. družstev, každý
s každým hraje dvakrát a potom PLAY-OFF.

Tabulka:
Jméno týmu

Z

V

R

P

Hasiči - Hukovice
Varioti
Phantom strikers

8
8
8

7
6
5

0
0
1

1
2
2

48:16
42:22
42:22

888
922
956

862,75
871,38
864,75

14
12
11

4.

Jeseník

8

5

1

2

42:22

960

849,13

11

5.

Snajp i z Jersey
Metla i
ČD Babka tým
Házenká i
Rumcajsi
Čty i lišky
All in
Noráci
Senio i
Manky

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
4
4
3
3
3
2
2
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

2
3
4
4
4
5
5
6
6
8

40:24
36:28
36:28
28:36
34:30
26:38
22:42
22:42
18:46
12:52

955
991
1003
945
926
929
884
840
789
815

868,38
861,38
865,38
832,63
819,63
793,00
764,25
777,63
754,13
767,00

11
10
8
8
7
6
6
4
4
0

Po
.
1.
2.
3.

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

Nejlepší nához tým :
1. ČD Babka tým
2. Metla i
3. Jeseník
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Skóre

1003 bod
991 bod
960 bod

Max.
nához

Pr m.
nához

body

Nejlepší nához jednotlivce:
1. Blažek Lukáš
ČD Babka tým
2. K ibík Josef
hasiči Hukovice
3. Velík Jaroslav ml.
Jeseník

324,2 bod
319,7 bod
318,4 bod

P ij te se podívat a povzbudit známé, kamarády, rodinné p íslušníky. Hrací dny
jsou st eda a čtvrtek od 17 hodin.
Zbyn k Svoboda, editel turnaje

V Klubíčku se nenudíme, po ád n co vymýšlíme…
Jak už to bývá, ke konci roku
ten čas n jak rychle letí. Proto
bychom Vás rádi informovali,
co se vše od letních prázdnin
v Klubíčku událo. Dokud nám
počasí p álo, po ádali jsme
výlety po okolí. Ud lali jsme si
výlet vláčkem do blízkého
Fulneku na zmrzlinu, byli jsme
se podívat, jak se da í
zví átk m v Záchranné stanici
v Bartošovicích a navštívili
jsme také d tské h išt na Skalkách v Novém Jičín .
Potom už nás ale počasí zahnalo do našich krásných prostor a začalo tvo ení pro
d ti a maminky. U d tí mají velký úsp ch barvy na ruce, kterými mohou d lat
nejr zn jší obtisky a um lecké díla nejen na papír, ale zkoušeli jsme i n jaké
vyst ihovánky a učili se nové ukazovací básničky a íkanky.
A jelikož op t nastává zimní čas, p ipravujeme se už na Mikuláše a na svátky
vánoční. V Klubíčku máme samoz ejm jen hodné d ti, které určit Mikuláš
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odm ní n jakou sladkostí za krásnou básničku nebo písničku, a v íme, že ani
Ježíšek na n letos nezapomene. P ehled
našich aktivit m žete sledovat na Facebooku - Klubíčko Suchdol nad Odrou,
anebo se za námi jednoduše zastavte do naší klubovny na základní škole,
kdykoliv ve st edu 9-11h.

Vendula Tichá a Šárka Reková

R zné
Oznámení praktického d tského léka e
Oznamujeme tímto, že provoz ordinace praktického d tského léka e MUDr.
ůleše Polacha v Suchdole nad Odrou, bude ukončen 31.12.201ř.
Od 1.1.2020 budou všichni pacienti p evedeni do ordinace v Novém Jičín ,
Sokolovská 20.
Tato zm na se uskuteč uje z provozních a personálních d vod .
MUDr. ůleš Polach, Pediatrie s.r.o.
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Oznámení praktické léka ky
V

V

23.12.2019

6:00-10:30
MUD J

Š
P

(ordinace J
V

O

- 7:00-10:00).

V
MUD Ž

Š

Čipování ps
Od 1.1.2020 musí být každý pes označen mikročipem, p ípadn
tetováním (provedeným p ed 3. červencem 2011).
Čipované psy je vhodné zaregistrovat na internetu.

čitelným

Dostupné registry:
www.pet2me.eu – zdarma
www.narodniregistr.cz
www.czpetnet.cz
www.identifikace.cz
www.backhome.cz
Psa lze registrovat v jednom i více registrech.

MVDr. Tomáš Malina

Topná sezóna začala
S p íchodem chladn jších dn nám naplno začala topná sezóna. Je t eba si
uv domit, že ješt p ed pravidelným topením by m la p ijít p íprava na topnou
sezónu. Ta zahrnuje v p ípad topení pevnými palivy zajišt ní dostatečného
množství kvalitního, dob e uskladn ného paliva a p ípravu radiátor na sezónu.
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Tím se rozumí r zné opravy či ošet ení, pop ípad kontrola termostatických
hlavic a v neposlední ad odvzdušn ní radiátor . Spalovat by m li
provozovatelé kotl , kamen, krbových vložek atd. pouze paliva doporučená
výrobcem v odpovídající kvalit .
P ed samotným započetím topné sezóny nebo i v pr b hu by si m li
provozovatelé nechat zkontrolovat spalinové cesty odbornou firmou. U zdroj
spalujících tuhá paliva, napojených na teplovodní úst ední soustavu, je povinnost
nechat jednou za t i roky zkontrolovat zdroj vytáp ní tj. kotel nebo kamna odborn
zp sobilou osobou. Veškeré dokumenty od kontrol je t eba pečliv uschovávat,
mohou být vyžádány orgánem ochrany ovzduší p i kontrole. Dále je t eba
upozornit provozovatele, že zdroje druhé emisní t ídy je možné používat pouze
do konce roku 2022.
Vzhledem k povinnosti používat pouze paliva doporučená výrobcem je možné p i
kontrolách zjistit ze vzorku popela analýzou, čím se v daném zdroji topilo. Dle
zákona o ochran ovzduší je kontrolující oprávn n vstoupit do obydlí za účelem
kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona.
Josef Vav ín, OŽP

Požáry kontejner v m stysi
Vážení občané, kte í v zimním období topíte v kotlích na tuhá paliva,
reaguji na p edchozí článek „Topná sezóna začala“. U nás v m stysi poznáme
začátek topné sezóny tím, že nám ho í kontejnery na sm sný odpad!!! Proč
ho í?.... Protože do nich vhazujete popel, který není dostatečn vychladlý.
Kontejnery jsou plastové a tento materiál velice rychle a dob e ho í. V týdnu od
18. do 22. listopadu vyjížd li hasiči k nahlášenému zaho ení kontejneru již 2x,
a to je teprve začátek topného období!!!!
Dle statistiky HZS MSK m l m stys v uplynulém roce nejvíce požár kontejner
v okrese, což není zrovna chvályhodné!!!
Prosím Vás, zamyslete se nad svým konáním a d sledn kontrolujte
vhazovaný popel. Upozor uji Vás, že pokud bude p vodce zaho ení objasn n,
veškeré náklady za zp sobené škody budou vymáhány.
Iva Hrabovská, místostarostka
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Pozvánka
K lásce a pohod pozval nás posvátný vánoční čas,
hlas zvon v dálce slyšíme zas.

P ijm te pozvání na vánoční koncert

"Už z hor zní zvon“,
který se koná v ned li 2ř. 12. 2019 v katolickém
kostele Nejsv t jší Trojice v Suchdole nad
Odrou, začátek v 16:00 hod.
Účinkuje M stská dechová hudba Nový Jičín a její hosté:
 Sólisté Marie Dohnalová Lenka Hniličková, David
Ška upa, Radek Vacula, Václav K esina
 Kytarové trio – Marie Hurtová, Richard Ehler,
David Ška upa
 Diriguje: Božena Varajová
Koncert je po ádán ve spolupráci M styse Suchdol nad
Odrou, ímskokatolické farnosti a MO KDU – ČSL.
P ij te strávit p íjemné odpoledne a načerpat vánoční atmosféru.
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Krádež trakčního vedení - výzva policie

Vážení občané,
„Mezi t ináctou hodinou odpolední dne 6. listopadu a šestou
hodinou ranní dne 8. listopadu 2019, na úseku železniční trat
mezi stanicemi Suchdol nad Odrou a Hladké Životice neznámý
pachatel dosud nezjišt ným zp sobem p erušil odst ižením,
demontoval a odcizil zesilovací vedení elektrického proudu
trakčního vedení v délce bezmála 2 kilometr a hmotnosti p ibližn
2 000 kilogram .“
Policisté žádají občany, kte í by mohli k této události podat
jakékoliv informace, zejména pak k pohybu osob pachatel
a motorových vozidel v blízkosti železniční trat mezi stanicemi
Suchdol nad Odrou a Hladké Životice, aby tyto informace sd lili
osobn na kterékoliv odd lení Policie České Republiky, p ípadn
na bezplatnou linku tís ového volání Policie České republiky,
telefonní číslo 158.
nprap. Petr Novák
vrchní inspektor
25

Inzerce
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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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