XVII. Hry bez venkovských hranic se konaly v sobotu 6. 6. 2015 v obci Vražné. Suchdol
nad Odrou zastupovalo družstvo házenkářů ve složení: Jana Zdráhalová, Alena Kleinová,
Martina Kotzianová, Iva Hrabovská, Josef Dostál, Daniel Sýkora, Jiří Opěla a Martin
Brynecký.

Kalendárium městyse
16.05. Na zámku v Bartošovicích se konalo Otevírání Poodří, spojené s regionálním
kolem soutěže o krále pooderské pálenky.
18.05. Na vodní nádrži Kletné proběhla úspěšně funkční zkouška výusti. Přehrada je na
provozním stavu.
20.05. Jednání se zástupcem Českomoravského štěrku ve věci povolení čerpání finančních prostředků na sanaci a rekultivaci dobývacího prostoru Mankovice,
které společnost povinně tvoří k zajištění rekultivace vytěženého území po
ukončení těžby. Ze zákona se k použití mimo další orgány vyjadřuje rovněž
obec, na jejímž území se těží.
20.05. Schůze rady městyse.
21.05. Účast místostarostky na Vzdělávání starostů obcí v oblasti krizového řízení.
21.–22.05. Sněm Svazu měst a obcí, jehož je městys členem a který je respektovaným
partnerem pro vládu a parlament při prosazování zájmů komunální sféry.
23.05. V obřadní síni úřadu městyse se konalo vítání občánků.
25.05. Schůzka s elektroprojektantem rekonstrukce hráze přehrady Kletné. městys je
vlastníkem a provozovatelem veřejného osvětlení v lokalitě. Bohužel při rekonstrukci hráze došlo k pochybení a městys nové osvětlení nepřevzal a nepřevezme, dokud nebudou odstraněny závady bránící řádnému provozu. Místní elektrikář zajistil provoz osvětlení alespoň na části areálu.
25.05. Jednání na vodoprávním úřadě ve věci žádosti o kolaudaci stavby prodloužení
vodovodu na Sokolovské ulici.
27.05. Na obecním úřadě v Jeseníku nad Odrou se konala schůzka zástupců obcí Jeseník, Vražné a Suchdol a římskokatolické farnosti o návrhu zajistit společně
zajímavý suvenýr z moravského Kravařska – oplatků. Oplatky budou ke koupi již
v průběhu léta.
27.05. Zástupci společnosti ČEPS představili na úřadě městyse variantní řešení vedení
VVN 400 kV. Bohužel trasa, kterou při úvodním jednání před dvěma lety požadoval městys, tedy souběh se stávajícím vedením 400 kV zcela mimo obydlené
území Suchdolu, je zcela neprůchozí pro zásadní nesouhlasy ostatních zúčastněných stran. Jediná možná cesta je souběh s dálnicí, kde městys jedná o
převedení trasy přes dálnici co nejdále od zastavěného území a o co nejmenší
dopady na zeleň.
27.05. Schůze rady městyse a pracovní porada členů zastupitelstva městyse.
29.05. V Novém Jičíně se konala valná hromada akciové společnosti ASOMPO, která
provozuje skládku odpadu v Životicích u N. Jičína a jejímiž jedinými akcionáři
jsou města a obce včetně Suchdolu nad Odrou.
31.05. Konala se tradiční suchdolská pouť, dopoledne církevní průvod od domu kultury
do chrámu Nejsvětější Trojice, kde se sloužila slavnostní mše, převážně odpoledne pak světská část s kolotoči a stánky. O pouti byla otevřena zdarma muzea, v kulturním domě byla výstavka ke 40. výročí otevření tohoto domu, hasiči
zpřístupnili prostory hasičské zbrojnice a vystavili svou techniku a v centru se
konala také zajímavá soutěž modelů aut RC rally.
01.06. Organizační schůzka k letošnímu ročníku cyklistického závodu Memoriál Aloise
Dohnala.
04.06. V sídle realitní kanceláře podepsána kupní smlouva na prodej bytového domu
č.p. 427.
04.06. Pracovní jednání s technickým dozorem stavby kanalizace a ČOV ve věci vypořádání stavby vůči poskytovateli dotace a státním orgánům.
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04.06.
05.06.
06.06.

06.06.

07.06.

08.06.
08.06.

09.06.
09.06.

12.06.

13.06.

Převzetí opravené střechy na budově hasičské zbrojnice.
Převzetí nových úseků chodníků od zhotovitele.
Dětské westernové odpoledne v domě kultury a okolí pořádal Western klub za
velké účasti dětí z celé republiky, které přijely na vyhodnocení výtvarné soutěže
na téma Indiáni a jejich tradice.
Ve Vražném se konal další ročník zábavných soutěží mezi týmy z obcí Regionu
Poodří – Her bez venkovských hranic, letos již po sedmnácté. Za horkého letního počasí se suchdolské družstvo umístilo na 9. – 10. místě, ale to není důležité,
protože smyslem akce je pobavit se a utužit vztahy s dalšími obcemi regionu,
což se myslím podařilo letos měrou vrchovatou. Poděkování patří nejen soutěžícím a pořadatelům, ale také všem, kteří přijeli naše borce podpořit.
Děti z divadelního kroužku základní školy v Suchdole představily v domě kultury
hru Pohádky pro Aničku. Malé herečky a herci sklidili na závěr zasloužený
aplaus publika, protože hra byla velice zábavná a herci měli „šmrnc“.
Schůzka se zahradníkem k nové výsadbě veřejné zeleně okolo nových chodníků
v centru městyse a na katolickém hřbitově.
Byla podána žádost do Regionálního operačního programu o dotaci na financování stavby zázemí technických služeb v Suchdole. Stavba proběhne od poloviny července do konce roku na prostranství vedle stávajících dílen městyse, cílem je získat prostor pro uskladnění strojů a sezónního materiálu a pro opravy a
údržbu.
Jednání s projektantem a dotčenými obyvateli ve věci přístupové komunikace na
novou lokalitu pro zástavbu rodinnými domy za hasičskou zbrojnicí.
Jednání se zástupci Pozemkového úřadu k pokračování realizace plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v Suchdole – příprava
podkladů pro II. etapu (jedná se o účelové komunikace k obsluze zemědělských
pozemků, protierozní a protipovodňová opatření v krajině apod.)
V areálu ZŠ se konala taneční párty. Děti od nejmenších z mateřské školy až po
ty nejstarší návštěvníkům předvedly zajímavý program plný pohybu, tance a
muziky.
V evangelickém kostele se konal letní koncert Skřivánků a jejich přípravných
sborů, představili se také jejich hosté ze smíšeného pěveckého sboru Komenský
z Vítkova.

Rada městyse informuje
12. schůze rady městyse proběhla ve středu 20. května 2015 a schválila Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu se společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, jedná se o lokalitu Záhumení
(stavba rodinných domů), projednala finanční záležitosti příspěvkové organizace Základní
škola mateřská škola Suchdol nad Odrou, kdy nařídila odvod z investičního fondu dle platebního kalendáře, starosta informoval o plánované opravě v budově základní školy, jedná se o stavební úpravy sociálních zařízení. Dále rada schválila závazek provést rozpočtové opatření v případě, že se prokáže zavinění městyse při možném porušení odvodnění
bytového domu č.p. 427 např. při stavbě II. etapy kanalizace a tím vyvstane nutnost uvést
napojení odvodnění do funkčního stavu.
Rada městyse nevyhověla žádosti klubu maminek „Klubíčko“ o proplacení návštěvy bowlingu s tím, že lze přispět na akci s větším přínosem pro děti, např. výlet do Zoo,
aquaparku apod.
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Starosta informoval členy rady městyse o vyjádření městyse k žádosti společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá k povolení čerpání finančních prostředků na sanaci a rekultivaci dobývacího prostoru Mankovice; rada městyse schválila uzavření Darovací smlouvy
se společností Českomoravský štěrk, jedná se o věcný dar – radarový informační panel
(u základní školy).
Poté rada schválila dvě Smlouvy o dílo, a to se společností UNISTAD, spol. s r.o. Suchdol nad Odrou na stavební akci „Stavební úpravy u ZŠ v Suchdole nad Odrou“ – lapol
tuků, plocha pod kontejnery a rozšíření parkovacího stání a druhou se společností
STAVO – Karel Černoch, s.r.o. Suchdol nad Odrou, jedná se o přístavbu budovy u dílen
městyse.
Ve středu 27. května 2015 se konala 13. schůze rady městyse rozšířená o členy zastupitelstva, na které schválila záměr výpůjčky kiosku na Kletné Western klubu Suchdol
nad Odrou v souladu s návrhem Smlouvy o výpůjčce, schválila příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou plán účetních odpisů na rok 2015,
rozpočtovým opatřením navýšila rozpočet na propagaci městyse o 20.000,- Kč, schválila
záměr prodeje pozemku parc.č. 176/2 v k.ú. Kletné v majetku městyse, schválila uzavření
Smlouvy o právu provést stavbu s manželi Hruzíkovými, jedná se o vodovodní přípojku
k rodinnému domu a schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná se o zřízení a vymezení věcného břemene a provozování distribuční soustavy na dotčeném pozemku parc.č. 1158 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse, na závěr starosta podal informaci o sdělení Úřadu pro zastupování státu k podmínkám prodeje pozemku parc.č. 192/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou
v majetku městyse.
Rada městyse

Prázdninová brigáda pro studenty – léto 2015
Městys Suchdol nad Odrou nabízí na období letních prázdnin brigádu pro studenty.
Pracovní náplň: pomocné údržbářské práce na majetku městyse, péče o veřejná prostranství, úklidové a pomocné práce v objektech městyse, pořadatelská
služba při akcích pořádaných městysem
Termíny brigády: v třítýdenních turnusech

29. 6. – 19. 7. 2015

20. 7. – 9. 8. 2015

10. 8. – 30. 8. 2015
Mzdové podmínky: 55 Kč/hod.
Požadavky: věk min. 15 let, ukončená základní školní docházka, zdravotní způsobilost
(nutno doložit lékařským potvrzením před nástupem, prohlídku hradí zaměstnavatel)
Kontaktní osoba: p. Iva Hrabovská, místostarostka, tel. 556 770 103
Zájemci, hlaste se včas, je nutné počítat se zdravotní prohlídkou u lékaře před nástupem
na brigádu. Počet pracovních míst je omezen.
Úřad městyse
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Čistírna odpadních vod - upozornění
Upozorňujeme opakovaně, že odpadní voda, kterou obyvatelé vypouštějí do nově vybudované stokové sítě splaškové kanalizace, nesmí obsahovat mechanické příměsi typu
hadrů na podlahu, dámských vložek, pánské antikoncepce, vlhčených ubrousků, provázků a podobně. Tento odpad patří do odpadkového koše, nikoli do výlevek a WC.
Ačkoli je zařízení vybaveno mechanickým předčištěním a hrubé nečistoty se zachycují
v koši na přítoku do ČOV, přesto čas od času něco sítem propadne a dokáže vyřadit
z chodu čerpadla. Věřte, že i když má obsluha ochranné a hygienické pomůcky, není nic
příjemného ani v rukavicích a s rouškou takové čerpadlo plné fekálií rozebírat a páčit namotané zbytky. Koneckonců ani každodenní odstraňování nečistot z koše na přítoku do
ČOV není příjemná práce a přitom stačí tak málo, aby této nepříjemné činnosti radikálně
ubylo – nesplachovat je do záchodů.
Richard Ehler, starosta
Nové chodníky v centru městyse
V minulém čísle zpravodaje jsem pod titulní fotografii chodníku u Muzea Mor. bratří napsal upozornění, že tato komunikace není určena pro provoz motorových vozidel. Cílil
jsem tím hlavně na řidiče motocyklů, protože chodník je široký jen 1,5 m a u muzea byly
navíc položeny dva velké kameny bránící vjezdu. Ani ve snu mě nenapadlo, že by na
chodník mohlo vjet osobní auto. A stalo se.
V předvečer pouti někdo nedokázal překousnout ztrátu času nebo náklady na benzín,
kdyby měl od muzea na hlavní komunikaci jet kousek zpátky po Malé straně a kameny
nekameny vydal se po novém chodníku autem. Samozřejmě na chodník se nevešel, kličkoval a tu nabalil bláto na kola z levé strany, tu z pravé, protože okolní terén je měkký po
terénních úpravách a výsevu trávy. Bláto vyvezl na chodník, přeskočil obrubník, znečistil
novou ulici, vše vyčištěné před poutí, a vyrazil směr nádraží.
Přidali jsme další kámen a objednali bytelný betonový truhlík na květiny, kterým vstup na
chodník ještě zúžíme. Nic jiného nám nezbývá, lidská blbost, arogance a neúcta k cizí
práci a veřejným hodnotám je nevymýtitelná, ale musí se to zkoušet.
Dalším chodníkem jsme propojili cyklistické zastavení s Novou ulicí a s úřadem městyse,
pod zastavením místo dosavadní nevzhledné trávy je také nová dlažba. Snad bude zastavení sloužit k odpočinku v kulturním prostředí nejen cyklistům, snad se nebudeme
muset potýkat s e znečišťováním a poškozováním laviček, stolu a okolí nudícími se dětmi
a mládeží.
Třetím chodníkem byl propojen přechod u DPS okolo potoka s Obchodem Na Sýpce, zde
bylo hlavním cílem zvýšení dopravní bezpečnosti při pohybu chodců. Tento chodník ještě
bude doplněn v krátkém úseku nejblíže k potoku ochranným zábradlím.
Čtvrtým chodníčkem je pak krátký úsek okolo penzionu, kde je dlažbou zpevněná zkratka
mezi parkovištěm za penzionem a schodištěm k penzionu.
Richard Ehler, starosta
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci červnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Švajdová Augustina
Kocmich František
Neradová Marie
Janečková Anna
Matula Ladislav
Konopásková Anna
Steinitz Ervin
Davidová Emilie
Hofrová Zdenka
Kuchyňková Alžběta
Ježko Ján
Poláchová Danuše
Červenec Antonín
Masnicová Emília
Valchářová Jiřina
Odstrčilík Jaromír
Vlachová Evženie
Levinský Petr
Bašný Richard
Řehoř Josef
Kutějová Ludmila
Válek Jan
Davidová Marcella
Říčan Daniel
Zajíc Josef

Děkujeme za projevy soustrasti a za květinové dary při posledním rozloučení
s naším milovaným manželem, tatínkem a dědečkem, panem
Jindřichem Ullrichem
Ludmila Ullrichová s rodinou
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Děkujeme Všem za projevy soustrasti, květinové dary a doprovod na poslední cestě naší milované, paní Alžběty Stoklasové,
se kterou jsme se rozloučili 14.5.2015 v chrámu Páně
a na
místním hřbitově v Suchdole nad Odrou. Rodina

Dne 29. května 2015 jsme vzpomněli 1. smutné výročí, kdy
nás náhle opustila naše milovaná
maminka, sestra, babička, prababička a teta paní Marie Kovářová.
S láskou vzpomínají dcera Andrea a syn Libor s rodinami a
ostatní příbuzní

Kdo v srdci žije, ten neumírá.
Dne 28. června 2015 vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka, pana Jaroslava Žitníka.
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Hana, syn Tomáš a
dcery Hana a Iva s rodinami.
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Vítání občánků
Protože narození miminka je v každé rodině významnou událostí, i náš městys každoročně přivítá desítky novorozených dětí. V sobotu 23. května 2015 v obřadní síni Úřadu
městyse v Suchdole nad Odrou se uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků, které
proběhlo ve dvou skupinách. Vítání se zúčastnilo 13 dětí nejen se svými rodiči, ale i
s nejbližšími příbuznými či rodinnými známými. Od 9.30 hodin se vítání zúčastnili nově
narozeni Annemarie Krotká, Šarlota Vaňková, Leoš Hudák, Klaudie Zdráhalová, Lilian
Hapalová a Karolína Kubánková. Od 10.15 hodin jsme uvítali Ellen Rekovou, Juliána
Nábělka, Matěje Štveráka, Kristinu Novákovou, Tomáše Fajkuse, Dorotu Bechnou a Beátu Janovskou.
V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy s paní učitelkou Ester Ševčíkovou
a část pěveckého sboru Skřivánek pod vedením V. Brázdové a Z. Šimůnkové. Za své
vystoupení byli účinkující odměněni potleskem od všech přítomných.
Ještě jednou se připojujeme k blahopřání, přejeme Vám mnoho hezkých chvil s Vaším
dítětem, ze srdce přejeme hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti a lásky. Ať Vaše
radost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě dětské
lásky, radosti a úsměvu.
Za SPOZ R. Ješková
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Provoz ordinace v Suchdole nad Odrou v období: červenec 2015
07.07.
08.07.
09.07.
10.07.

07.30 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30. - 11.30 hod.

Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.

13.07.
14.07.
15.07.
16.07.
17.07.

07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.

Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.

20.07.
21.07.
22.07.
23.07.
24.07.

07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.

Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.

V době 27. 7. – 31. 7. 2015 provoz v Suchdole n. O. každý den.
Provoz ordinace v Suchdole nad Odrou v období: srpen 2015
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08

07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.
07.30 – 11.30 hod.

Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.

10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.

07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.

Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.

17.08.
18.08.
19.08.
20.08.
21.08.

07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.
07.30 – 11.30 hod.

Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.
Jeseník n. O.
Suchdol n. O.

V době od 24. 8. 2015 normální provoz
Tel. ordinace Suchdol n .O.: 556 736 905
Tel. ordinace Jeseník n. O.: 556 739 023
Příjemné prožití letní dovolené
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8. ROČNÍK MEMORIÁLU ALOISE DOHNALA
Česko-polský pohár, závod SPAC 2015 v silniční cyklistice jednotlivců

Pořadatel:
Datum konání:
Kontaktní osoba:

Městys Suchdol n.O., TJ Lokomotiva, Cyklokramo Suchdol n.O.
27. 6. 2015
Tomáš Dohnal - tel.: 604 592 548,
Radomír Kramoliš - tel.: 608 135 350
Kancelář závodu: Dům kultury a tělovýchovy (DKT)
Rozhodčí:
delegován ČSC
Velitel tratě:
Iva Hrabovská
Startovné:
150 Kč všechny kategorie SPAC, 200 Kč příchozí, 100 Kč doprovodná vozidla, záloha na čip licence nebo 100 Kč
Místo startu:
DKT, Komenského ul., Suchdol n.O.
Místo cíle:
Pohoř (na kopci u rozhledny)
Prezentace:
8,00 h – 9,00 h v kanceláři závodu
Pořadí startu:
9,30 h – kat. A, B, C – 3 okruhy, hlavní závod (83,5 km)
9,35 h – kat. D, M – 2 okruhy (54,5 km)
9,40 h – kat. E, Ž – 2 okruhy (54,5 km)
Trať závodu:
Suchdol n.O. – Mankovice – Hynčice – Veselí – Odry – Pohoř
Délka okruhu:
29 km
Sponzoři:
NC Line Suchdol n.O., a.s., Unicredit Bank Czech Republic and
Slovakia a.s., rodina Dohnalova, Městys Suchdol n.O., květinářství
Bartek Fulnek, 4EVER Studénka, Pamet s.r.o., Agrosumak a.s.,
Stavo – Suchdol n.O, s.r.o.., Barton City, Robert Moravec, Město
Odry
Mapa a profil okruhu:
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Fotogalerie suchdolského družstva Her bez venkovských hranic:
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Zábavné odpoledne ve školní družině a klubu s „PEPÍNEM PRCKEM“
V pondělí 18. 5. 2015 nás přišel navštívit klaun „Pepíno Prcek“. Moc jsme se na něho
všichni těšili a čekání jsme si zkrátili malováním obrázků motivů klaunů na chodníky. Byla to taková malá soutěž, kterou nám „Pepíno“ později vyhodnotil. Pro děti měl připraveno mnoho soutěží, tancování a zábavy. Také každý dostal cukrovou vatu a nafukovací
balónek vytvarovaný do zvířátka. Moc děkujeme rodičům, kteří mezi nás přišli a donesli
nějakou tu dobrůtku z vlastní pekárny. Tato akce se opravdu vydařila, počasí nám přálo
a děti byly radostné a spokojené. Děkujeme SRPŠ za financování této akce.
Vychovatelky školní družiny a klubu

Pasování prvňáčků na čtenáře
Žáci 1. třídy se už naučili všechna písmena, a proto se v úterý 19. května sešli ve školní
knihovně, aby byli pasováni na čtenáře. Zároveň byli seznámeni s provozem školní knihovny a mohli si poprvé vypůjčit knížky. Věříme, že zájem o četbu dětem vydrží.
Mgr. Eva Medková
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Krajské kolo biologické olympiády
Dne 20. května 2015 se v Ostravě ve středisku přírodovědců konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie D. Olympiádu řešilo 28 nejlepších mladých
biologů z celého Moravskoslezského kraje.
Naši školu reprezentovala KLÁRKA BUKSOVÁ, která se díky výborným biologickým znalostem stala úspěšnou řešitelkou krajského kola BiO a získala velmi
pěkné 13. místo.
Klárce gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Vendula Večerková
vyučující přírodopisu

„VÍCE WESTERNU PRO DĚTI aneb OD POČÍTAČE DO PŘÍRODY“

DĚTSKÉ INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE
v rámci VI. ročníku dětské výtvarné soutěže „Western a koně očima dětí “ na téma
INDIÁNI A JEJICH TRADICE
Sobota 9. června v Kulturním domě v Suchdole nad Odrou - slavnostní finále 6. ročníku
výtvarné soutěže Western a koně očima dětí. Kulturní
dům je plný obrázků a jiných výtvarných prací,
z barevnosti obrázků, totemů, masek, lapačů snů aj. až
oči přecházejí, vyhlášené téma totiž tentokrát bylo „Indiáni a jejich tradice“. Kolik fantazie a představivosti
tady děti uplatnily, můžete sami posoudit na fotografiích z akce, pokud si otevřete webovou stránku
s fotkami
Western
klubu
–
http://westernklub.rajce.idnes.cz/
A jak jsme byli s letošním ročníkem soutěže, kterou již šestým rokem vyhlašuje Western klub ve spolupráci s Městysem Suchdol nad Odrou, spokojeni? Dá se říci bez nadsázky, že opět překonal ročníky minulé. Hlavně počtem výtvarných prací, přišlo jich
807, přestože jsme soutěž omezili jen na Moravskoslezský kraj. I přes toto omezení ale
dorazily pořádajícímu Western klubu krásné práce i z jihomoravského, jihočeského a

14

západočeského kraje, až nám bylo líto, že jsme je do soutěže nemohli zařadit. Ale pravidla soutěže byla předem dána.
Děti mohly v tomto ročníku namalovat nebo vytvořit cokoliv, co je na dané téma napadlo: indiánské čelenky, masky, indiánské vzory, kresby na oděv, týpí, totemy, talismany
indiánů, lapače snů, lov bizonů, válečné malby obličeje a těla, chrastítka. Výtvarné práce pak stačilo označit adresou a do 30.4.2015 zaslat do Kulturního domu v Suchdole
nad Odrou.
Z 807 bylo do semifinále soutěže hodnotící komisí vybráno 96 dětských prací v pěti
soutěžních kategoriích + ocenění za tvořivost:
1. kategorie: MŠ - předškoláci - zapojilo se 9 kolektivů.
Děti kreslily: indiánská čelenka, masky, indiánské vzory, kresby na oděv.
1. místo MŠ Hvězdičky Suchdol n.O., 2. místo MŠ Kunín , 3. místo MŠ Havířov
2. kategorie: 1. - 2. třída ZŠ
Děti kreslily: týpí, obydlí indiánů, totem strážce indiánské vesnice.
Ze 144 obrázků do semifinále postoupilo 20 žáků.
1. místo Klára Sovadinová, 2. místo Ondřej Zvoneček, 3. místo Adéla Lukášová

3. kategorie: 3. - 5. třída ZŠ
Děti kreslily: talismany indiánů, lapače snů, hudební nástroj, chrastítko.
Ze 199 obrázků do semifinále postoupilo 20 žáků.
1. místo Lada Matoušková, 2. místo Sára Langerová, 3. místo Eliška Večerková
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4. kategorie: 6. - 7. třída ZŠ
Děti kreslily: indiánská dýmka míru, Velký náčelník, Rada starších.
Z 233 obrázků do semifinále postoupilo 20 žáků.
1. místo Eliška Slaninová, 2. místo Tereza Kutáčová, 3. místo Tomáš Kalvar

5. kategorie: 8. - 9. třída ZŠ
Děti kreslily: na válečné stezce, lov bizonů, válečné malby obličeje a těla.
Ze 188 obrázků do semifinále postoupilo 20 žáků.
1. místo Markéta Miturová, 2. místo Marie Jurečková, 3. místo Tereza Harabišová

ZVLÁŠTNÍ CENY
Cena za tvořivost, uděluje starosta Městyse nad Odrou
David Kabeláč, ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou
Cena za tvořivost, uděluje fa Pamet, spol. s r.o. - Kolektiv 1. třídy, ZŠ Bílovec
Cena za tvořivost, uděluje fa Agrosumak a.s. - ŠD Hladké Životice
Cena za tvořivost, uděluje fa REGE tiskárna - ZŠ Janová - Vsetín
Cena za tvořivost, uděluje Western klub z.s. - ŠD - Bruntál
Cena za tvořivost, uděluje Pony Express - Žofie Neckářová, Dita Nováková, Zborovice
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Slavnostní vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií v kulturním domě se po celé odpoledne prolínalo se zábavným doprovodným programem, kterým nás provázel moderátor
Luki Lukeš. V krásných indiánských oděvech vystoupili v několika vstupech indián
„Orlí pero“ z Ranče na Vraní stezce a jeho partnerka s indiánským jménem „Zpívající
srdce“, kteří dětem vyprávěli o indiánech, jejich životě a zvycích a předvedli nám ukázky indiánských tanců.
Dále v programu vystoupily Pohybové kroužky pod vedením Mgr. J. Bechné
a I. Tymrákové ze ZŠ Suchdol nad Odrou.

V předsálí kulturního domu probíhaly soutěže INDIÁNSKÁ STEZKA ZA ZLATÝM
POKLADEM, děti mohly soutěžit s rodiči. Jejich prvním úkolem byla výroba čelenky a
pomalování kmenovými barvami. Pak následovalo krocení mustanga, složení indiánského obrazce, lov bizona, roztočení lasa, válečné plížení a rozluštění moudra indiánů.
Děti si po splnění úkolů vytahovaly z „truhly se zlatým pokladem“ drobné dárky.
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Před Kulturním domem se děti vozily na koních a na formance a samozřejmě tu opět
byla soutěž v paintballové střelbě pod vedením Zbyňka Kuchyňky S.N.O. Military Paintball team Suchdol nad Odrou. Skautský oddíl nám pomohl před kulturním domem
vytvořit indiánskou atmosféru, postavili zde velké indiánské týpí, které bylo stále obležené fotografy - stylová památka na soutěž v Suchdole nad Odrou. Je třeba říci, že
všichni semifinalisté, kteří se zúčastnili finále soutěže, byli obdarováni dárky od Western klubu a super nanuky, které nám do soutěže věnovala firma Bidvest Opava.

Na závěr je třeba poděkovat celému týmu členů a přátel Western klubu, kteří se na realizaci dětského dne podíleli od náročné instalace expozice výtvarných prací v sále kulturního domu, přes zajištění občerstvení, cen pro děti, zajištění soutěží a vození dětí na
koních a formance, až po programovou realizaci výtvarné soutěže a dětského dne a
skautskému oddílu za postavení indiánského týpí.
Děkujeme Městysi Suchdol nad Odrou za podporu a spolupráci při realizaci celé akce a
za sponzorskou podporu firmám Pamet spol. s r.o. a Agrosumak a.s.
Těšíme se na sedmý ročník soutěže, prozradíme, že bychom to chtěli jinak a ještě lépe.
Za realizační tým Lidka s Martou - Western klub, Suchdol nad Odrou
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3. RC Rally Suchdol nad Odrou
V neděli 31. května se jela soutěž RC rally ze seriálu Moravia Cup. Tratě byly postaveny
v novém prostoru kolem knihovny, penzionu, muzea a kulturního domu. Vytvořeno bylo
několik propojených okruhů, které se kombinovaly. Povrch byl převážně hliněný s asfaltovou částí a dlažbou. Příznivé počasí zajistilo spoustu diváků a dokonce bylo slyšet i
fandění domácím jezdcům.
Do soutěže se přihlásil rekordní počet 35 jezdců, z toho 7 dětí do 10 let. V devět hodin
odstartoval první jezdec. Každý další pak s jednominutovým odstupem. Celkem se jelo 9
rychlostních zkoušek a součet časů určil výsledné pořadí. Bojovalo se ve čtyřech kategoriích. Hlavní kategorie, do které se počítají všichni jezdci. Kategorie „Pirelly Cup“, která je
omezena použitím jednoho druhu pneumatik. „Rally Academy“ pro jezdce do 10 let a kategorie „Týmová soutěž“. Jako domácí jezdci startovali Čestmír Jeřábek (14. místo celkově a 1. místo Pirelly Cup), Václav Klich (18. celkově a 3. místo Pirelly Cup), Petr Hlaváček (31. celkově a 14. místo Pirelly Cup), Ondřej Klich (10. celkově), Jiří Klich (8. místo celkově), Zuzana Klichová (34. místo celkově a 7. místo Rally Academy) a Šimon
Klich (33. místo celkově a 6. místo Rally Academy) V týmové soutěži startovaly domácí
posádky týmu Moribundus RC Rally Team ve složení Čestmír Jeřábek a Ondřej a Jiří
Klichovi a obsadili krásné třetí místo a tým Junior RC ve složení Zuzana a Šimon Klichovi na 10. místě. Kompletní výsledkové listiny jsou uvedeny na webových stránkách soutěže www.moraviacup.cz.
3. ročník Suchdolské rally se vydařil. Tímto chceme poděkovat obci za příspěvek na materiální přípravu tratě, zázemí a poháry pro vítěze. Dále chceme poděkovat firmě Romotop za ceny pro soutěžící a všem, kteří se podíleli na výstavbě trati a bezproblémové organizaci během akce.
Další informace a fotografie naleznete na týmových stránkách moribundusrc.webnode.cz.
Za pořadatele Jiří Klich
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Denní stacionář
pro seniory
Stárnout nemusí znamenat vzdát
se zábavy a společenských aktivit.
Co je denní stacionář
Denní stacionář je bezpečné, klidné místo zařízené tak, aby se v něm Vaši blízcí cítili co nejvíce jako doma, bylo jim příjemně a užili si každý den s péčí a podporou,
kterou potřebují. Součástí péče a podpory jsou každodenní programy aktivit, které Vašim blízkých pomůžou zůstat psychicky a fyzicky aktivní. Máme otevřené dveře všem
dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo
zdravotního postižení.
Víme, že není jednoduché si představit, jak denní stacionář funguje, proto se
k nám, prosím, přijďte kdykoliv nezávazně podívat (předem prosím zavolejte). Jsme na
adrese Hranická 162/36 Odry, každý den od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, telefonní číslo 736 200 228. Pokud se Vám a/nebo Vašemu blízkému u nás bude líbit, využijte
tzv. tři dny na zkoušku. První den můžete přijít společně. Další dvě návštěvy by ale měl
Váš blízký absolvovat sám, abychom se mohli lépe poznat a dohodnout se, jestli je pro
něj denní stacionář vhodný.
Proč navštěvovat denní stacionář
Výhody pro Vás, naše klienty:







získáte možnost trávit čas aktivně a zábavně
díky aktivitám si budete udržovat fyzické i psychické zdraví (kondice,
paměť), což zvýší Vaši nezávislost
obohatíte svůj život o nové zážitky a přátele
budete ve společnosti svých vrstevníků
zvýšíte si sebedůvěru

Výhody pro Vás, rodinné pečující:







můžete chodit do práce
je to alternativa k zařízením dlouhodobé péče (domovy pro seniory)
máte jistotu, že Vaši blízcí tráví čas v příjemném prostředí
víte, že díky dennímu programu tráví čas aktivně
máte možnost si odpočinout a zařídit věci, které potřebujete
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Jak vypadá program v denním stacionáři
Ve stacionáři se řídíme denním programem. Dopoledne vždy cvičíme tělo a paměť a
před obědem se věnujeme tvoření, vycházkám nebo výstavám. Odpoledne se nese spíše
v odpočinkovém duchu – hrajeme společenské hry, zpíváme, sledujeme filmy a dokumenty.
Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit Vašim blízkým takovou podporu a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle svých potřeb, přání a zájmů
a aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve společnosti vrstevníků.
Aktivity v současnosti:
Cvičení a tanečky na židli
Trénování paměti
Tvořivé činnosti
Společenské hry
Vycházky za přírodou nebo kulturou
Besedy, přednášky
Filmový klub
Muzikoterapie (poslech hudby, zpěv)

Připravujeme:
Vaření a pečení
Canisterapie (léčebný kontakt psa a člověka)
Arteterapie (využití výtvarných technik)
Celodenní výlety
Pěstování bylin a květin

Kolik stojí jeden den ve stacionáři
Od července měníme ceník denního stacionáře, abychom vyšli vstříc Vašim požadavkům a potřebám. Ne každý chce strávit ve stacionáři celý den, proto si po společné domluvě můžete určit, které dny a kolik hodin u nás chcete být a my Vám budeme pobyt
účtovat po hodinách. Za jednu hodinu v denním stacionáři zaplatíte 20,- Kč. Malá dopomoc (při oblékání, pohybu, podávání jídla a pití, při osobní hygieně apod.) stojí 30,Kč/den a velká dopomoc 50,- Kč/den. Pokud budete mít zájem, můžete si na den pobytu
objednat oběd za 54,- Kč (+ 12,- Kč za dovoz) nebo si přinést oběd vlastní. Zajistit Vám
můžeme také svoz a odvoz do denního stacionáře v ceně 5,- Kč/km (+ čas pečovatelky
32 Kč/15 min).
Pobyt ve stacionáři může vypadat například takto (uvedeny jsou pouze dva příklady, ale
Váš pobyt může vypadat úplně jinak – podle domluvy):
Příklad 1: přijdete v 8:00 a odejdete ve 14:00 a nepotřebujete žádnou dopomoc.
6 hodin krát 20,- Kč
120,- Kč
Příklad 2: přijdete v 8:00 a odejdete ve 12:00, objednáte si oběd a potřebujete malou
dopomoc.
4 hodiny krát 20,- Kč
80,- Kč
Oběd s dovozem
66,- Kč
Malá dopomoc
30,- Kč
Celkem:
176,- Kč
Věříme, že k nám najdou cestu všichni lidé, kteří i přes
všechny neduhy a nemoci chtějí být stále aktivní a setkávat se dalšími
lidmi. Těšíme se na Vás.
Mgr. Petra Mašlaňová a Michaela Tomášková, Dis.
Denní stacionář Charity Odry, tel.: 736 200 228, 732 472 855
www.odry.charita.cz
petra.maslanova@odry.charita.cz
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Mobilní hospic Strom života
Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, kteří jí byli
ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na nás obrátí.
Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové
tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do
smrti, od kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život chýlí
k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud nepoznaným začátkům - i pro
ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí.
Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti.
Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný …
Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby,
biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický
duchovní. Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen vůči
nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým.
Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše
služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme
Vás ubezpečit, že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit.

Marie Ryšková
zakladatelka mobilního hospice Strom života

Můžete nás podpořit:
č. účtu 3925391369/0800
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života
(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz)
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Házená–sezóna 2014/2015
Muži: hrají Moravskoslezskou ligu, hrajícím trenérem je Svoboda Zbyněk. Ženy se do
soutěže v této sezóně již nepřihlásily pro nedostatek hráček. Tři naše hráčky – Červencová Nikola, Kotzianová Martina a Sehnalíková Andrea hostovaly v druholigovém družstvu TJ Nový Jičín. V této sezóně odehrála Červencová 14 zápasů a dala 72 branek,
Kotzianová - 6 zápasů a 14 branek, Sehnalíková 3 zápasy a 6 branek.
Výsledky:
Suchdol n.O.– Klimkovice
26 : 8 32 : 15 Krmelín 24 : 26 17 : 28
Nový Jičín
30 : 22 24 : 19 Orlová A 22 : 28 20 : 16
Trnávka
32 : 20 18 : 29 Třinec
20 : 14 33 : 11
Paskov
25 : 28 30 : 24 Orlová B 33 : 18 41 : 14
Branky celkem:
Šimsa 122, Zdráhal 82, Slováček 63, Sikora 57, Kutěj 36, Svoboda Z. 18, Brynecký 12,
Pitrun 12, Opěla 10, Dostál J. 8, Lošák 5, Žitník 2
Sestava:
Jiřík R. (B), Valík D. (B), Brynecký M., Dostál J., Kutěj R., Lošák M., Opěla J., Pitrun M.,
Sikora D., Slováček P., Svoboda Z., Šimsa J., Zdráhal J., Žitník T.
Tabulka:
1. Sokol Krmelín
16 15 0 1
471 : 314 30
2. TJ Trnávka
16 14 0 2
489 : 326 28
3. TJ Loko Suchdol
16 11 0 5
427 : 320 22
4. Meteor Orlová A
16 9 0 7
420 : 370 18
5. TJ Klimkovice
16 7 1 8
330 : 376 15
6. KH Orel Paskov
16 6 1 9
452 : 444 13
7. TJ Nový Jičín
16 5 0 11
397 : 394 10
8. TJ TŽ Třinec
16 4 0 12
330 : 448 8
9. Meteor Orlová B
16 0 0 16
248 : 572 0
V této sezóně jsme skončili na 3. místě za loňskou druholigovou Trnávkou a do
2.ligypostupujícím Krmelínem.
Náš nejlepší střelec Jan Šimsa je ve střelecké soutěži MS ligy na 2. místě a s 38 proměněnými sedmičkami je v tabulce střelců sedmimetrových hodů na 1. místě.
V sezóně 2015/2016 budeme mít v soutěži Moravskoslezské ligy opět jen družstvo
mužů.

Družstvo mužů s rozhodčími a s pohárem za 3. místo po posledním zápase s Třincem
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I. ročník turnaje v bowlingu trojic
Dne 13. června 2015 se uskutečnil TURNAJ V BOWLINGU TROJIC, kterého se zúčastnilo osm týmů. Tři týmy byly ze Suchdolu n.O., zbylé týmy byly z Oder (4) a Klokočůvku
(1). Úvodní slovo si vzal organizátor turnaje, Mojmír Bartoň, přivítal zúčastněné týmy
a popřál, ať se jim daří v turnaji. Po slavnostní zahájení – přípitku (pozornost podniku, ať
se lépe zaostřuje na kuželky) turnaj začal. Hráli se čtyři kola a počítal se součet všech
čtyřech kol, kdo měl nejvíce shozených kuželek, ten vyhrál. Suchdolské družstva byly
složené z důchodců, Prduši: Dorazilová Věra, Kutějová Ludmila a Kutěj Stanislav, Senioři: Hradilová Jarka, Hradil Vratislav a Dorazil Antonín a pořádající družstvo HSK: Bartoň
Mojmír, D’angolo Martin, Korčák Ivan, Martin a zaskakující Bartoň Tom. Ohodnocené
byly první tři týmy a potom nejlepší hráčka a hráč, kteří naházeli nejvíce bodů, byli to tito
hráči: Hradilová Jarka (Senioři) – 137 bodů a Gajdičar Ondřej (Saláti) – 174

TABULKA TURNAJE:
Název týmu
PRDUCHY
SENIOŘI
KLOKOČŮVEK
BONBONCI
BUDDGRESRESS
BARONI
SALÁTI
HSK

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

337
396
311
324
309
354
380
435

259
313
381
323
362
331
361
420

288
337
383
321
362
361
403
361

284
441
268
310
373
367
321
418

součet
bodů

1 171
1 487
1 343
1 278
1 405
1 413
1 465
1 634

pořadí

8.
2.
6.
7.
5.
4.
3.
1.

Turnaj se opravdu povedl, všichni si ho pochvalovali a myslím si, že by se mohl uchytit a
stát se tradicí, jako třeba vánoční turnaje v nohejbalu a stolním tenise. O regulérnost a
zapisování výsledků se staral Svoboda Zbyněk, o obsluhování soutěžících, dobrou náladu a kulisu se starala obsluha bowlingu.
Spokojeni byli všichni a na závěr turnaje si pochutnali na pizze. Doufám, že se příští rok
tady zase sejdeme v hojném počtu a bude více suchdolských družstev. Třeba tomu pomůže i bowlingová zimní liga BARTON CITY 2015 – 2016, která se chystá na podzim
a o které se dozvíte v dalším čísle zpravodaje.
Sportu zdar, bowlingu zvlášť, ať koule létají a kuželky padají!
Svoboda Zbyněk, organizátor, zapisující pořadatel
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Požadovaná profese:

Zámečnice-skladnice

Pracoviště a kontakty
NC LINE s.r.o. , Suchdol nad Odrou,
Firma:
Suchdol nad Odrou 233, 742 01 Suchdol nad OdPracoviště:
rou, okr. Nový Jičín
Sokolová Petra, personalistka, tel.:
Komu se hlásit:
+420 556 768 687 , e-mail: psokolova@ncline.cz
Vlastnosti volného místa
Třísměnný provoz
Směnnost:
Plný
Pracovní úvazek:
Pracovní poměr
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné – vyučen
Nástup – 15.6. 2015
Pracovní poměr:
od 14 000,- Kč do 25 000,- Kč
Mzdové rozpětí:
Požadované dovednosti:
Jazykové znalosti:

Nabízíme

- znalost čtení výkresové dokumentace
- spolehlivost, pečlivost
--------------------životní pojištění ve výši 1 500,- Kč
příspěvek na stravování
čtvrtletní odměny, roční odměny, mimořádné odměny
bonus pro nové zaměstnance až do výše
10 000,- Kč
nadstandardní mzdové ohodnocení
v závislosti na vykonané práci
Naše požadavky: znalost výkresové dokumentace,

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis
Poznámka k volnému místu: s popisem profesních zkušeností a dosažené
kvalifikace na e-mail psokolova@nclline.cz, případně volejte na tel.: 556 768 687

dělník lakovna – navěšovač
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Požadovaná profese:

Dělník lakovna - navěšovač

Pracoviště a kontakty
NC LINE s.r.o. , Suchdol nad Odrou,
Firma:
Suchdol nad Odrou 233, 742 01 Suchdol nad
Pracoviště:
Odrou, okr. Nový Jičín
Sokolová Petra, personalistka, tel.:
+420 556 768 687 , e-mail: psokoloKomu se hlásit:
va@ncline.cz
Vlastnosti volného místa
Dvousměnný provoz
Směnnost:
Plný
Pracovní úvazek:
Pracovní poměr
Pracovněprávní vztah:
základní
Minimální stupeň vzdělání:
Nástup – 15.6. 2015
Pracovní poměr:
Od 10 000 do 25 000
Mzdové rozpětí:
Běžné odborné práce, ruční zavěšení výrobků
na závěs dopravníku, zakrytí krycích ploch,
Charakteristika pracovní pozice:
šroubů atd.

životní pojištění ve výši 1 500,- Kč
příspěvek na stravování
čtvrtletní odměn, roční odměny, mimořádné odměny
bonus pro nové zaměstnance až do výše 10 000,- Kč
nadstandardní mzdové ohodnocení
v závislosti na vykonané práci
Naše požadavky: spolehlivost, pečlivost,
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis s popisem profesních zkušeností a
dosažené kvalifikace na e-mail psokolova@ncline.cž případně volejte na tel.:
556 768 687
-

Nabízíme

Poznámka k volnému místu:
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www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

Starosta

el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
Ing. Richard Ehler
556 770 102
ehler@suchdol-nad-odrou.cz

Místostarostka

Iva Hrabovská

Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Helena Richtáriková

Finanční odbor – vedoucí

Zdenka Bergerová

556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 108

bergerova@suchdol-nad-odrou.cz

Správa bytů a pokladna

Jana Poštová

556 770 109

postova@suchdol-nad-odrou.cz

Hlavní účetní

Jitka Jurkovičová

Matrika
Czech POINT

Radomíra Ješková

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 106

jeskova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 107

graclik@suchdol-nad-odrou.cz

Petr Bartošík

556 770 104

bartosik@suchdol-nad-odrou.cz

Klub kultury

Miloslava Klichová

Penzion Poodří

Marie Parmová

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
702 020 302

cov@suchdol-nad-odrou.cz

Dům s pečovatelskou službou

Libuše Pazderová

733 335 331

Muzeum

Daniel Říčan

777 348 231

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Provozní doba muzea
Út - So
Ne

Výpůjční doba knihovny

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Po
Čt

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny stavebního úřadu

8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
8:00 – 11:30
12:00 – 15:30
pro veřejnost zavřeno

Po, Út
St, Čt

pracoviště Kunín
pracoviště Suchdol nad Odrou

Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být přítomni z důvodu plnění pracovních úkolů mimo budovu.
Suchdolský zpravodaj, měsíčník
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
Evid. č. MK ČR E 10193, Místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné
Redakční rada: Ing. R. Ehler, I. Hrabovská, R. Ješková
č. 6/2015 vydáno 24. června 2015 nákladem 1030 výtisků
Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15 07. 2015
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