Suchdolský
zpravodaj
2/2018
37. ročník KOWAX Valašské rally ValMez 2018
se uskuteční od 23. do 25. března.
Letos rychlostní zkouška i přes Kletné!

O uzavírkách silnic na Kletném a okolí i o soutěži samotné uvnitř zpravodaje.

Foto Tomáš Kaňa
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Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
19.01.
24.01.

Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
Představitelé místního včelařského spolku představili na úřadě městyse plán
činnosti na rok 2018 včetně spolupráce na akcích, pořádaných městysem.
24.01. Na schůzce s pracovníkem pojišťovny právní ochrany konzultovány aktuální potřeby městyse v této oblasti.
24.01. Schůze rady městyse.
24.01. Pracovní porada členů zastupitelstva městyse.
25.01. Odzkoušení hydraulické plošiny (výtahu) pro osoby se sníženou pohyblivostí
v rekonstruované budově úřadu městyse po přeprogramování ovládání na požadované funkce.
25.01. Konzultace s P. Ladislavem Stanečkou, katolickým farářem, o dotačních možnostech k financování oprav církevního majetku (fara, kostel).
26.01. Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
26.-27.01. V budově ZŠ se konalo 2. kolo voleb prezidenta republiky.
27.01. V DKT se konal tradiční sportovní ples, pořádaný TJ Lokomotiva Suchdol nad
Odrou.
29.01. Schůzka se zástupcem Moravian – historicko-vlastivědné společnosti k projednání finanční podpory a pořádání podzimní konference Moravian.
30.01. Zadání zdravotních ořezů stromů v majetku městyse. Ořezy budou provedeny
do konce vegetačního klidu stromolezecky.
31.01. Konzultace možností zlepšení kvality vody v přehradě v návaznosti na případná
odkanalizování osad Jestřabí a Pohoř. Konzultace proběhla se zpracovatelem
studií odkanalizování těchto místních částí. Bude předložena cenová nabídka na
zpracování odborné studie a návrhy opatření ke zlepšení čistoty vody.
02.02. Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
05.02. Se zástupcem energetické distribuční společnosti projednány varianty řešení
napojení rekonstruované budovy úřadu městyse na síť NN, aby bylo co nejekonomičtější za situace, kdy na základě rozhodnutí Energetického regulačního
úřadu smí organizace od loňského dubna zvýhodněnou sazbu využívat pouze
pro tepelná čerpadla, zatímco ostatní spotřeba je zpoplatněna méně výhodnou
sazbou.
07.02. S ředitelem společnosti Semperflex Odry projednány možnosti spolupráce při
propagaci tohoto regionálně významného zaměstnavatele.
07.02. Podpisem představitelů městyse na výtiscích Změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Suchdol nad Odrou byl učiněn poslední krok související s vydáním
poslední změny stávajícího územního plánu. Územní plán v platném znění je pro
získání nezávazné informace k nahlédnutí na úřadě městyse. Závazná stanoviska je oprávněn vydávat výhradně Úřad územního plánování na MěÚ Nový Jičín.
Proces přípravy nového územního plánu je v běhu.
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07.02.
07.02.
09.02.
10.02.
13.02.
14.02.
15.02.
15.02.

Zasedal finanční výbor zastupitelstva městyse, který společně se členy rady
městyse projednal připravený rozpočet městyse na rok 2018.
Schůze rady městyse.
Konal se pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce budovy úřadu městyse.
V DKT se uskutečnil tradiční Školní ples, pořádaný SRPŠ pře zdejší základní
škole.
Technický dozor investora společně se zástupci dodavatele stavby podrobně
zkontrolovali stavbu a příslušné doklady před připravovanou přejímkou dokončeného díla.
Na stavbě rekonstrukce budovy ÚM byly se správcem IT a poskytovatelem telekomunikačních služeb projednány technické a organizační záležitosti, spojené
s plánovaným přesunem úřadu z nádraží zpět do rekonstruované budovy.
S poskytovatelem internetu dohodnuto umístění přijímací antény na nově rekonstruované budově úřadu a organizace přepojení internetu z nádraží do budovy
ÚM.
Se zástupcem specializované stěhovací firmy projednány organizační záležitosti stěhování úřadu městyse z nádraží do rekonstruované budovy, aby byl
minimalizován negativní dopad stěhování na fungování úřadu městyse.

Rada městyse informuje
69. schůze RM 24.01.2018
• RM schválila spolku Skřivánek bezplatné ubytování v Penzionu Poodří a pronájem kulturního domu v rámci recipročního pobytu dětského pěveckého sboru z Itálie
• RM schválila 50% slevu za ubytování v Penzionu Poodří paralympioniků – lukostřelců
České asociace handicapovaných sportovců v rámci jarního soustředění
• RM projednala cenovou kalkulaci na havarijní opravu kanalizace a čištění příkopu v lokalitě Za Nádražím a kalkulaci na opravu chodníků v městysi, rada doporučila zařadit do
rozpočtu městyse na rok 2018
• RM schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce Děčín, jedná se
o připojení v lokalitě Sokolovská, příprava pozemků na výstavbu rodinných domů
• RM schválila uzavření Smlouvy o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního
fondu pořízeného z prostředků obce s Městským kulturním střediskem Nový Jičín, jedná
se o poskytování knihovnických služeb
• RM projednala předložený záměr suchdolských skautů „Zelený prostor“ v multifunkčním
areálu „Sokolák“, jedná so o rozšíření stávajícího areálu o zelený prostor a využití prostoru k trávení volného času a odpočinku pro veřejnost, rada doporučila zařadit finanční
prostředky do rozpočtu městyse na rok 2018
70. schůze RM 7.02.2018
• RM společně s finančním výborem projednala čerpání rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
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RM se zabývala přípravou programu 21. zasedání zastupitelstva městyse, které proběhne ve středu 21.2.2018
RM se zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních smluv
v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky k dalšímu prodloužení
nájmu
RM schválila přidělení bytu o velikosti 1+1, který bude uvolněný k 1. březnu 2018
RM prodloužila funkční období současných členů Školské rady za zřizovatele
RM schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
s Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, dodatkem se upravuje odměna za činnost
lesního hospodáře o inflaci 2,5% za rok 2017
RM schálila Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy administrativní
budovy“
RM neschválila nabídku firmy Daruma spol. s.r.o. Plzeň na prezentaci městyse v multimediálním panelu v Novém Jičíně
rada městyse

Úřad městyse po rekonstrukci
prohlídka pro veřejnost 22. 3. 2018, 13.00 – 19.00
Rekonstrukce budovy úřadu městyse finišuje, po stavební stránce je téměř hotovo a vzápětí bude následovat vybavování interiérů nábytkem a technickým zařízením. Po přestěhování úřadu na nádraží jsme ještě před zahájením rekonstrukce
nabídli veřejnosti prohlídku interiérů úřadu, aby si lidé sami udělali vlastní úsudek
o potřebnosti tohoto kroku.
Nyní bychom rádi lidem ukázali, jak se celý záměr zdařil, a to ještě před nastěhováním úřadu zpět do budovy.
Srdečně zveme všechny zájemce na prohlídku nově zrekonstruovaného úřadu
městyse, která se bude konat ve čtvrtek 22. března v době od 13.00 do 19.00 hod.
Richard Ehler, starosta

Uzavření úřadu městyse z důvodu stěhování
Z důvodu stěhování úřadu městyse zpět do budovy ÚM bude úřad uzavřen od čtvrtku
5. dubna do pátku 13. dubna. Upozorňujeme, že v období 5. – 9. dubna budou mimo provoz pevné telefonní linky, které by měly od 10. dubna, pokud se nevyskytnou nečekané
technické problémy, opět fungovat. Přesto žádáme občany, aby se do pátku 13. dubna
telefonicky na úřad obraceli jen v případě skutečně mimořádně důležité potřeby.
Od pondělí 16. dubna bude úřad městyse opět v provozu.
Děkujeme za pochopení.
Richard Ehler, starosta
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Místní poplatek ze psů na rok 2018
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2018, poplatek je nutno uhradit do 31. 3. 2018.
Žádáme Vás proto, abyste poplatek hradili zejména v pokladně úřadu, a to ve dnech:
pondělí, středa
8:00 - 11:30 a 12:15 – 16:45
úterý, čtvrtek
7:30 - 11:30 a 12:15 - 15:15
Pro úhradu z Vašeho bankovního účtu sdělujeme následující:
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo poplatníka (je stejné jako v loňském roce a je potřeba jej uvést do zprávy pro příjemce), a to
na telefonním čísle: 556 770 109, případně e-mailem na jedné z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol
1341
Konstantní symbol
0378
V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu městyse (výše uvedené telefonní číslo).
!!! Místní poplatek za TKO - na rok 2018 Z R U Š E N !!!

Upozornění na uzavírky silnic III. tř.
v době konání Valašské rally
V době konání „Valašské rally 2018“ dojde dne 24. 3. 2018 k úplným uzavírkám
komunikací následovně:
Rychlostní zkouška RZ 1,4 Fulnek v době od 10.20 do 19.10 hod.
silnice III/04737 v km 0,500 – 7,694 provozního staničení v katastrálním území Kletné,
Pohoř a Odry (silnice Kletné přehrada – Pohoř – Odry)
silnice III/04738 v km 0,550 – 7,158 provozního staničení v katastrálním území Fulnek, Kletné (silnice Fulnek – Jestřabí – Kletné po odbočku k přehradě)
Rychlostní zkouška RZ 2,5 Odry v době od 11.00 do 19.45 hod.
silnice III/4418 v km 0,000 – 3,850 provozního staničení v katastrálním území Odry
a Veselí u Oder (silnice z Oder směr Veselí)
silnice III/4417 v km 7,900 – 10,930 provozního staničení v katastrálním území Odry
(silnice z Oder směr Dobešov)
Změna vyhrazena.
Příspěvek pořadatelů včetně odkazů na aktuální informace na internetu najdete
v rubrice „Různé“ v tomto zpravodaji
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Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (VO a NO) bude organizován stejným
způsobem jako předchozí svozy.
Datum a čas: 3. března 2018, 8.00 – 12.00 hodin
místo: parkoviště u DKT
způsob: občané dovezou VO a NO na místo, kde jej převezmou pracovníci OZO Ostrava
• VO: například vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, nábytek, matrace, pneumatiky,
sanitární keramika apod.
• NO: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy,
ředidla, barvy, laky, lepidla a jiné chemikálie, použitá čisticí vlna („pucvol“), farmaceutický
odpad (léky), oleje, pohonné hmoty, čisticí prostředky, jedy apod.
• Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, nashromážděného
při půlročním provozu domácností.
• Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme! Upozornění platí i pro
lepenku, eternit, okna apod.
• Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.
Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
• Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu z domácností, nikoli odpadu
firem a organizací! Týká se jak VO, tak NO!
• 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 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 1. března 2018 na ÚM na tel. 556 770 101,
556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni a v průběhu soboty 3. března 2018
k vám přijedou sportovci pro sběr.
Iva Hrabovská
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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:
Denerová Milada
Szelongová Anděla
Opršal Josef
Vašková Jaroslava
Andršová Zdena
Svobodová Jiřina
Tvarůžková Vlasta
Kleinová Milada
Rudolfová Svatava
Janíková Hana
Juras Jiří
Kuchyňková Ladislava
Štafová Jiřinka

Býma Petr
Ježek Karel
Heger Petr
Ďurica Jaroslav
Rusňáková Marie
Červencová Marie
Meissel Jaroslav
Vala Jiří
Zajíček Jan
Dorazil Josef
Baroš Lumír
Švrčinová Ludmila
Bardoň Petr

Dne 21. února 2018 jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Radomíra Kopeckého.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Vlasta s rodinou.

Dne 24. 2. 2018 vzpomínáme 1. smutné výročí úmrtí
pana Josefa HOFRA.
S láskou stále vzpomíná manželka s celou rodinou.

7

Děkujeme všem, kteří se 31. ledna 2018 v kapli v Kletné rozloučili
s naším milovaným druhem, tatínkem, bratrem a dědečkem
panem Miroslavem Pešlem.
Zarmoucená rodina.

Děkujeme všem, kdo se dne 12.2.2018 v kapli
v Lipníku nad Bečvou rozloučili s naším
milovaným synem, bratrem, švagrem a strýcem
panem Janem Škrobalem.
Zarmoucená rodina.

Kulturní okénko
V sobotu 17. února se konal již 28. bál městyse, který byl opět velice vydařený. Rád
bych touto cestou poděkoval všem, kdo se
na jeho úspěchu podíleli a bez nichž by vysoká úroveň byla nemyslitelná – tedy těm,
kdo přiložili ruku nebo hlavu při přípravě
bálu, dále pořadatelům na místě z řad zaměstnanců městyse i z řad dobrovolníků,
všem účinkujícím a samozřejmě také všem
dárcům, kteří přispěli zajímavými cenami do
tomboly.
Laťka úrovně bálu je již několik let nastavena vysoko a také letos se ji podařilo díky
všem nadšeným pořadatelům udržet, možná
i malinko pozvednout. Ještě jednou všem
díky.
Richard Ehler, starosta
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Z činnosti naší školy a školky
Hvězdičky na výletě
V prvním měsíci roku 2018 se děti z mateřské školy z oddělení Hvězdiček vydaly na návštěvu
expozice generála Laudona a muzea klobouků v Novém Jičíně.
Bc. Martina Hessková

Karnevalové veselí
v mateřské školce
Děti z mateřské školy navštívil Pepíno
Prcek se svým programem plným her, soutěží
a tanečků. Všichni jsme si to báječně užili.
Bc. Martina Hessková

Pravěký den ve 4. třídě
V rámci projektového dne se 4. třída ocitla v pravěku. Najednou jsme se začali dorozumívat jen posunky a zvuky, občas jsme
prohodili nějaké slovo. Spali jsem všichni
v tlupě v jeskyni, živili jsme se jen semeny
a kořínky, lovili jsme mamuty a tančili jsme
rituální tance. Také jsme vyráběli šperky
z kostí a větviček a malovali jsme jeskynní
malbu. Svůj pravěký den jsme zahráli pro
1. a 2. třídu. Všem se to moc líbilo.
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Spolky a zájmové aktivity
Klubíčko na výletě v Ostravě
V pátek 26. ledna jsme se vydali na výlet do
Světa techniky v Ostravě. I přes větší počet kočárků, jsme cestu vlakem a tramvají zvládli v pohodě a děti si cestu užily. Na dětském
hřišti Světa techniky čekalo na děti tolik zajímavých koutků a atrakcí, že je nestihly ani
všechny vyzkoušet. K nejoblíbenějším patřilo staveniště, kuchyňka, důlní prolézačka,
hudební studio a samozřejmě vodní svět. Každý si našel to své. Určitě sem ještě někdy
pojedeme, ale musíme vyzkoušet i jiné herny v okolí.

Maminky s malými předškolkovými dětmi (i miminky), přijďte mezi nás. Scházíme
se každou středu od 9 do 11 hodin v klubovně (vchod do staré budovy základní školy,
vpravo). Dáme si kávu, čaj, probereme radosti, strasti a bolístky našich ratolestí, děti si
vyzkouší hraní ve skupině vrstevníků, vytvoříme si něco pěkného a zazpíváme s dětmi
pár písniček a říkanek. Po domluvě se můžeme sejít i jiný den a jinou hodinu. Volejte
732 612 129.
Lenka Tymráková
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Klub seniorů Městys Suchdol nad Odrou
bilancuje činnost roku 2017
-

Dne 12.3.2017 jsme se aktivně podíleli při realizaci Dětského maškarního karnevalu – 9
seniorů – vstupné, šatna, kuchyň a prodej nápojů.
Dne 22.3.2017 se konal turnaj v tenise – účast 14 sportovců – seniorů.
Ve dnech 2.- 4.5.2017 jsme uskutečnili zájezd do termálního parku ve Velkém Mederu –
zúčastnilo se 42 zájemců.
Dne 11.5.2017 jsme vypomohli při organizaci Dnu matek – 8 seniorů – holt kuchyň je naše
hobby.
V úterý 2.5.2017 jsme se setkali na hřišti v Suchdole nad Odrou, v počtu 48 seniorů, na
tradiční „smaženici“ a domácích koláčcích.
V úterý 26.6.2017 na hřišti v Suchdole nad Odrou jsme se sešli na tvarůžkovém pohoštění,
a někdo i s chlebem se sádlem a cibulkou - 50 účastníků a opět sladkost, věnečky.
Ve dnech 4.-8.5.2017 proběhl počítačový kurz pro seniory v kulturním domě – 10 účastníků.
Dne 5.9.2017 jsme absolvovali úspěšnou akci – celodenní zájezd do Moravského krasu –
Macocha a Kroměříž – 54 seniorů.
Dne 17.10.2017 jsme byli opět na výletě a předvánočních nákupech v Polsku, ve Wisle –
aquaparku – celkem 54 účastníků.
Dne 2.12.2017 jsme se aktivně podíleli na Mikulášském odpoledni – 9 seniorů.
Dne 5.12.2017 jsme pořádali Vánoční posezení v Kulturním domě, doplněné tréninkem
paměti seniorů – oděv doplněný něčím, co připomínalo Vánoce – 56 zúčastněných seniorů.
Bohaté pohoštění – gulášek s pivečkem, chleba se sádlem a cibulkou a domácí koláčky.
Dne 13.12.2017 byla poslední akce roku – čtvrtý ročník bowlingu v areálu Barton City - zúčastnilo se 29 seniorů.

Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na našich akcích:
Městys Suchdol nad Odrou, Artis Art – Ing. Kamila Grešáková Kotalová, DENTALPRAX prim
s.r.o.- MUDr. Josef Fingerhútt, Lisovna Abart Bartoň a Vrábel, Kowalik Stanislav zednictví, Stavební firma Černoch, Melicharová Jaroslava – Hostinská činnost, Barton-City, WITRA spol. s r. o.
Děkuji za spolupráci těmto jmenovaným: Davidová Marcela, Dorazilová Věra, Gulaňová Jana
a Miroslav, Hrušková Věra, Kutějová Ludmila, Melicharová Jaroslava, Mrlinová Marcela, Odstrčilová Dana, Reková Božena, Říčanová Marie, Soviarová Marie, Škrabáková Marie.
Všem přátelům, sponzorům a příznivcům přejeme v roce 2018 hodně zdraví a spokojenosti.
Za klub seniorů: Ing. Naděžda Pleváková

Informace pro seniory - rok 2018
Dne 21.4.2018 proběhne zájezd autobusem do Prahy, na muzikál Ples upírů, který
se uskuteční v divadle GOJA MUSIC HALL, Praha 7, ve 14.00 hodin. Odjezd v 07.00
hod od zastávky kostel a 07.10 hod. od DK. Vstupenka stoji 399,- Kč a cesta autobusem
300,- Kč. Zájemci mají možnost se nahlásit do konce března a poté ihned uhradit uvedenou částku.
Telefon: 777 888 308 nebo 556 736 380
Ing. Naděžda Pleváková
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Bowlingová liga pokračuje
Ihned v novém roce se rozjela bowlingová liga na plné obrátky. Nyní vstupuje do
své třetí třetiny a o zajímavé výsledky není nouze. Začíná se krystalizovat první čtverka,
jinak střed tabulky je hodně vyrovnaný a o nepostupové čtyři místa bude boj až do konce
základní části.
POŘ.

JMÉNO TÝMU

Z

V

R

P

SKÓRE

MAX.
NÁHOZ

PRŮM.
NÁHOZ

BODY

1.

BIZONI

21

17

2

2

137:31

996

888,00

36

2.

PHANTOM TRIKERS

21

15

2

4

82:30

1015

846,86

32

3.

ČD BABKA TÝM

21

14

3

4

74:38

955

858,43

31

4.

METLAŘI

21

14

3

4

72:40

921

838,00

31

5.

HÁZENKÁŘI

21

12

4

5

68:44

930

825,00

28

6.

KISS TEAM

21

11

1

9

64:48

947

815,38

23

7.

VARIOTI

21

10

2

9

56:56

932

800,52

22

8.

SNAJPŘI Z JERSEY

21

9

1

11

56:56

895

813,05

19

9.

JUNIORKA

21

7

3

11

46:66

834

728,19

17

10.

NORÁCI

21

6

5

10

45:67

820

733,71

17

11.

RUMCAJSI

21

7

2

12

44:68

891

746,29

16

12.

ČTYŘI LIŠKY

21

5

5

11

44:68

853

740,19

15

13.

HASIČI – HUKOVICE

21

6

2

13

41:71

895

790,76

14

14.

ALL IN

21

5

3

13

38:74

894

793,48

13

15.

MANKY

21

4

4

13

40:72

848

754,86

12

16.

SENIOŘI

21

4

2

15

36:76

854

764,10

10

Přijďte povzbudit své známé, kamarády, rodinné příslušníky na bowlingové zápasy
do Bartoncity. AŤ KOULE LÍTAJÍ A KUŽELKY PADAJÍ!!!
Svoboda Zbyněk, spoluorganizátor turnaje a hráč

Házená
Rozlosování
ročník 2017/2018
Jaro 2018
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Různé

Milí spoluobčané,
začátek roku je již tradičně spojen s Tříkrálovou sbírkou. Letos probíhala za hezkého, téměř jarního počasí. Naší obcí prošlo šestnáct skupinek koledníků. Dvě skupinky
vytvořili skauti, pomáhali mladí hasiči, skupinku vytvořily i děti z pohybového kroužku I.
a II. Nemalý kus „práce“ odvádějí rodiny katolíků.
Všem patří veliký dík za to, že obětují svůj volný čas a chodí od domu k domu. Dětem
chci poděkovat za to, že Tříkrálovou sbírku obohacují svým nadšením a krásným zpěvem. Vedoucím skupinek děkuji za ochotu doprovázet.
Vám všem, kteří jste nás letos přijali, vyslechli a přispěli jakoukoli částkou, děkuji za
laskavost, štědrost.
Částku 57 198,- Kč využije z 65% Charita Odry. A to především na podporu péče
o seniory a handicapované osoby. Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek a také
ke zkvalitnění prostor sociální poradny a jejího dofinancování. Zbylá procenta jsou využita na humanitární pomoc do zahraničí, podporu projektů Charity Česká republika,
projekty diecézních charit.
Eva Štenclová
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Zhodnocení Tříkrálové sbírky 2018
Charity Odry ve všech regionech
„Změnou, kterou chceme ve světě, se musíme stát my sami.“
Kdy jsme koledovali: Hlavní
den, kdy se chodilo koledovat,
byla sobota 6. 1. 2018, ale jinak
se mohlo koledovat v období od 1.
1. 2018 do 14. 1. 2018.
Jak dlouho jsme koledovali: V každé obci a městě probíhá
koledování trošku jinak, proto jste
mohli koledníky potkat během
celé této doby v různý čas od
rána až do večera. Pokud to bylo
možné, snažili jsme se koledovat
především první sobotu nového
roku, na kterou letos připadl právě
svátek Tří králů.
Kolik nás bylo: K dispozici bylo
celkem 189 pokladniček a koledovalo nás cca 600 lidí. A to od předškoláků po seniory.
Kdo koledoval: Celá společenská paleta: žáci, studenti, skauti,
hasiči, nezaměstnaní, pracující,
učitelé, úředníci, podnikatelé, jednotlivci i celé rodiny.
Jaká byla atmosféra: Smích, radost, nadšení, někdy překonání sebe sama, nakonec
příjemná únava
Odměna: Vykoledované sladkosti a po koledování pohoštění, o které se postarali místní
asistenti, nechyběla slivovice, skvělý guláš, párečky, nebo jinde třeba tradiční domácí slané
tyčinky, na které se koledníci celý rok těší, pizza, buchty a jiné dobroty, ale hlavně příjemně
prožitý den.
Dárci: Úžasní a štědří.
Poděkování: S velkou úctou a pokorou děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali finanční příspěvek a přijímali naše koledníky s láskou a dobrotou. Poděkování patří
také všem, kdo koledovali a také těm, kteří se starali o jejich zázemí, za jejich obětavost
a úsilí o dobrou věc.
Závěr: Všem dárcům, koledníkům a pomocníkům přejeme a vyprošujeme Boží požehnání, ať Vás provází při prožívání každodenních radostí i starostí.
Jiří Rosenstein, koordinátor TKS, Bc. Petr Kučerka,ředitel Charity Odry
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„Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru“
V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na
životech, zdraví a majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický (většina vybavení domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot např. čalouněný
nábytek, bytový textil apod.) a většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem – dvě
až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na záchranu je vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná se o
jednoduché zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru. Krabička o průměru cca
12 cm s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je spolehlivým ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a na trhu je široký výběr různých typů s dostupnou pořizovací cenou.
Je vhodné hlásič umístit
minimálně na schodišti resp.
v předsíni. Ideální variantou
je však rozmístění do všech
místností. Nevhodnými místy jsou prašné prostory, velmi vlhké prostory (koupelny)
nebo v blízkosti ventilátorů a
zdrojů tepla a ve vrcholech
půdních prostorů střech.
Správná instalace hlásiče
je pod stropem uprostřed
hlídané místnosti. Maximální hlídaná plocha jedním
hlásičem požáru je 60 m2 a
vzdálenost mezi podlahou a
hlásičem požáru maximálně
6 m. Správnou údržbu hlásiče vždy uvádí v návodu jeho
výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, ve které je poprvé zakotvena povinnost vybavit určené objekty zařízením autonomní detekce a signalizace a
to jak rodinné tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je
lepší, když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.
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Motivační odměny a stipendia
Ve středu dne 31. 1. 2018 jsme na naší škole rozdávali
nejen vysvědčení, ale také odměny nejlepším žáků a žákům
preferovaných oborů. Z prostředků nadačního fondu školy
bylo vyplaceno celkem 66 000 Kč a z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo žákům dvou preferovaných oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem 44 000 Kč. Další odměny obdrží žáci naší
školy v měsíci červnu 2018. Celkem za školní rok vyplatíme
žákům na odměnách a krajských stipendiích celkem 280 000 Kč. Tato částka se bude
v příštích letech zvyšovat. Naši žáci budou moci od druhého ročníku studia navíc
pobírat podniková stipendia.
Být žákem Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně se vyplatí.
Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916.
„Našim žákům zajistíme, co nikdo jiný ani nenabídne“.
PaedDr. Bohumír Kusý,
ředitel školy
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Valašská rally po šestileté odmlce hlásí návrat
do Oderských vrchů
Valašské Meziříčí, 11. 02. 2018
Šest let museli obyvatelé oderské oblasti, pokud chtěli sledovat
dění při Valašské rally na vlastní oči, zajíždět za pro automobilový
sport příznačný adrenalin do jiných oblastí Novojičínska, nebo až na
Valašsko. Pořadatelé této věhlasné motoristické akce však vyslyšeli
hlasy fandů a část tratí rychlostních zkoušek do podhůří Oderských
vrchů vrátili. A to hned na dvě místa, do okolí Fulneku a Oder.
Možnost vrátit se na zajímavé úseky, ale rovněž využít nových
míst pro souboj posádka versus chronometr, však přivítali i sami pořadatelé 37. KOWAX
Valašské rally ValMez 2018. „Jsou tady zajímavá a technicky náročná místa. Zejména pasáž
nad Odrami patří k vůbec nejkrásnějším v celém českém šampionátu. Oba zmíněné úseky
dokonale prověří souhru soutěžních posádek a současně nabídnou fanouškům rally neopakovatelné a adrenalinem naplněné zážitky při sledování průjezdů soutěžních posádek,“
pozval obyvatele Suchdolu nad Odrou na letošní Valašku předseda organizačního výboru
37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018 Jaromír Tomaštík.
Fanouškům valašské automobilové soutěže, která ve dnech 23. – 25. března 2018 otevře sedmidílný seriál nejprestižnějších českých rally, se v Oderských vrších představí nejenom TOP posádky České republiky, jako je Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem (žije ve
Studénce), Martin Vlček (žije v Hájově nedaleko Hukvald) s Jindřiškou Žákovou, Jan Černý s
Petrem Černohorským, Václav Pech s Petrem Uhlem a dalšími, ale také přední posádky ze
zahraničí. Zejména ze Slovenska a Polska.
Ambiciózní pořadatelský tým vedený bývalým soutěžním jezdcem a mistrem České republiky ve sprintrally (jednodenní soutěže) Jaromírem Tomaštíkem ze Vsetína se pro letošní
ročník rozhodl kandidovat s Valašskou rally do evropského seriálu European Rally Trophy
(ERT). To znamená, že soutěž ponese přívlastek kandidátský podnik ERT – Central pro
rok 2018. To ale není jediné zahraniční propojení 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018.
Valaška je podruhé v řadě také součástí Valašsko-Tatranského poháru. „Cílem těchto kroků
pořadatele je zajistit valašské soutěži nejen vyšší sportovní kvalitu, ale také společenskou
prestiž a napomoci tak k zvýšení především turistického zájmu o oblasti, jimiž Valašská rally
vede,“ vyjádřil se šéf organizačního týmu.
Oderských vrchů, respektive
jejich podhůří, se 37. KOWAX
Valašská rally ValMez 2018 takzvaně dotkne v sobotu 24. března, kdy sportovní část programu
automobilové soutěže zahájí
shakedown (testovací jízda) na
zkušebním okruhu Tatra Kopřivnice. „Do první etapy se posádky postupně vydají z Kopřivnice
hodinu před sobotním polednem.
Úvodní ostré kilometry pak začnou soutěžící ukrajovat ve Ful-
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neku pár minut před dvanáctou hodinou. Odstartují z náměstí, kde je pro fanoušky rally
a obyvatele a návštěvníky města připraven od rána bohatý doprovodný program,“ uvedl
Jaromír Tomaštík.
Po absolvování úvodní rychlostní zkoušky v délce přesahující třináct kilometrů, přejedou
týmy spojovacím úsekem do sousedních Oder. Tady soutěžáky čeká erzeta dlouhá bezmála
sedm kilometrů. Na stejné úseky se pak posádky vydají v sobotu ještě jednou, a to v podvečer.
Pořadatelé 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018 očekávají, že návrat Valašky do
uvedené oblasti Moravskoslezského kraje přiláká spousty diváků. „Jsou tady skvělí fanoušci,
kteří rally rozumí a zaslouží si, aby se automobilová soutěž jela také v místech, kde oni žijí,“
svěřil se předseda organizačního výboru a dodal: „Vrátit Valašku do oblasti Oderska se mimo
jiné podařilo také díky nevšednímu pochopení, zájmu a spolupráci s radnicemi ve Fulneku
a v Odrách, jakož i s dalšími organizacemi a institucemi zmíněného regionu. Patří jim za to
velké poděkování. Byla by proto nesmírná škoda, kdy naši společnou snahu zmařila neukázněnost nezodpovědných jedinců. Žádám proto všechny, kteří se vydají sledovat kteroukoliv
rychlostní zkoušku 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018, aby dbali pokynů pořadatelů,
důsledně respektovali všechna nařízení a doporučení a uvědomili si, že rally sledují na vlastní nebezpečí.“
Připravovaný harmonogram 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018 obsahuje 15 rychlostních zkoušek vedených na osmi úsecích ve valašských, lašských a oderských kopcích.
Celková délka rally je přibližně 600 kilometrů, z nichž necelých 173 kilometrů má charakter
měřených testů. Sedm rychlostních zkoušek absolvují soutěžní posádky v sobotní a dalších
osm pak v nedělní etapě. Nedělní rychlostní zkoušky na polygonu Tatra a v Juřince nabídne
Česká televize v přímém přenosu.
Všechny nezbytné informace k organizaci a trati 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018
najdou zájemci na postupně aktualizovaných oficiálních stránkách rally www.valasskarally.
cz. Informace k soutěži je možné získat rovněž na facebookovém profilu Valašská Rally
Valmez.
Text: Dušan Póč; Tomáš Plachý
Foto: Tomáš Kaňa
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Inzerce
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Prodám stavební pozemek v centru městyse Suchdol nad Odrou,
p. č. 154/2; 152/4; 156; 155/1 o celkové výměře 892 m2.
Cena za 1 m2 = 560,- Kč. Všechny sítě jsou na hranici pozemku.
Telefon: 735 499 289

ROGASS CATERING - kuchyň Mankovice
Přijmeme kuchaře, kuchařku + pomocnou sílu
na jednosměnný provoz od 6.00 do 14,30 hod.
Zájem o práci vítán.
Vhodné i pro seniory.
Kontakt: 737 421 688.

Koupím stavební pozemek v lokalitě Suchdol nad Odrou o výměře
1 000 m2 a více.
Děkuji za případné nabídky na tel:603 873 376.

Provozní doba muzea
Út - So
10:00 – 12:00
Ne
Výpůjční doba knihovny
Po
14:00 – 18:00
Čt
15:00 – 19:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Út, Čt
8:00 – 11:30
12:00 – 15:30
Pá
pro veřejnost uzavřeno
Úřední hodiny stavebního úřadu
Po, Út
pracoviště Kunín
St, Čt
pracoviště Suchdol nad Odrou
Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být přítomni z důvodu
plnění pracovních úkolů mimo budovu.
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Kontaktní informace
www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna
Starosta
Místostarostka
Hospodářsko správní úsek
Czech POINT
Finanční odbor – vedoucí
Správa bytů a pokladna
Hlavní účetní
Matrika
Czech POINT
Stavební úřad - vedoucí

Klub kultury
Penzion Poodří + sauna
Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum
Knihovna
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el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
Ing. Richard Ehler
556 770 102
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská
556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
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
556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS. 556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík
556 770 107
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
556 770 104
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová
556 736 317
724 389 270
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek
702 020 302
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269
Věra Dorazilová
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