
    Suchdolský
zpravodaj

4/2022

Den matek
zveme všechny maminky a babičky

ve čtvrtek 5. května 2022 v 16 hodin 
do DKT oslavit svůj svátek   

Vystoupí děti z mateřské školy 



Král slivovice – Josef Kočíb 38 b.
2. Pavel Adámek 37
3. Aleš Kirchner 37
4. Josef Polášek 36
5. Josef Kamas 34
6. Jan Krištof 32
7. Pavel Šíma A 29
8. Gabriela Machů 25
9. Pavel Šíma B 24
10.-11. Jan Gola a Václav Vrzala 22
12. Jakub Tesař 19

Král jabkovice - Jan Krištof 37 b.
2. Josef Polášek 36
3. Josef Kočíb 35
4. Pavel Adámek 30
5. Antoní Dorazil 28
6. Václav Vrzala 22

Král hruškovice - Gabriela Machů 35 b.
2. Milan Bohm 34

Likéry
1. Josef Polášek – ořechovka 12b.
2. Lenka Šromová – arónie 8
3. Simona Adámková – zázvorovka 6
4. Mojmír Kořenek – ořechovka 3
5. Pavel Šrom – ostružina 2

V letošním roce jsme tradiční koštování
ozvláštnili koštováním domácích likérů.
Uvidíme, co okoštujeme příští rok! Celý večer
doprovázela svým vystoupením cimbálová
muzika "Cerky" z Oder. 

koš
tov

ání
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

16.03. Jednání výboru spolku Místní akční skupina Regionu Poodří 

v Bartošovicích. 

16.03. Proběhlo otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku – stavba 

sběrného dvora. 

17.03. Pracovní schůzka na úrovni svazku obcí Regionu Poodří ve věci 

přípravy suchdolského úseku cyklostezky Odra – Morava – Dunaj. 

Projednávalo se nesouhlasné stanovisko Pozemkového úřadu s částí 

trasy po pozemku ve správě této organizace. 

18.03. Proběhl kontrolní den na stavbě nového oddělení MŠ v přízemí 

historické budovy základní školy. 

21.03. Konala se schůze rady městyse. 

22.03. Účast starosty na zahájení výuky českého jazyka pro uprchlíky 

z Ukrajiny v budově ZŠ. 

25.03. Proběhl kontrolní den na stavbě nového oddělení MŠ v přízemí 

historické budovy základní školy. 

25.03. V kulturním domě se konalo obecní kolo pooderského koštování 

pálenek, letos s místní novinkou – koštování domácích likérů. 

28.03. Schůze rady městyse. 

28.03. Porada členů zastupitelstva městyse k aktuální problematice. 

29.03. V Bartošovicích se konala valná hromada dobrovolného svazku obcí 

Regionu Poodří. 

30.03. Na úřadě městyse byli zástupci městyse seznámeni s aktuálním stavem 

prací na přípravě vysokorychlostní trati (VRT), jednání se účastnili 

odpovědní pracovníci projekční organizace a Správy železnic jako 

investora stavby. VRT bude na území městyse trasována souběžně 

s dálnicí na její kletenské straně. Realizace stavby a uvedení trati  

do provozu se předpokládá do konce tohoto desetiletí.  

04.04. Za účasti náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila 

a Jaroslava Kanii se v Suchdole konalo slavnostní předání staveniště 

Domova NaNovo. Staveništěm je vila Warhanek (bývalé zemědělské 

učiliště) v ulici Za Nádražím. Po rekonstrukci bude tato budova 

v majetku kraje sloužit jako domov pro osoby se zdravotním postižením. 

Blíže na stránkách Domova Nanovo www.dnanovo.cz.  

04.04. Prohlídka opravených sklepních prostor v budově bytového domu 

městyse č.p. 126 před předáním dokončeného díla. Hlavním smyslem 

http://www.dnanovo.cz/
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opravy bylo řešení nadměrné vlhkosti pomocí výměny vzduchu 

přirozenou cirkulací – byly zhotoveny nové větrací otvory. 

04.04. Schůzka s projektantem rekonstrukce komunikace ke katolické faře 

a sanace svahu pod touto komunikací. Předmětem jednání bylo 

nalezení řešení k požadavku hasičů na minimální šířku komunikace, 

který nelze splnit bez zásahu do schodiště k hlavnímu vchodu 

do kostela. 

05.04. Proběhla konzultace k plánovaným opravám místních komunikací. 

08.04. Proběhl kontrolní den na stavbě nového oddělení MŠ v přízemí 

historické budovy základní školy. 

08.04. V kulturním domě se konalo divadelní představení Enigmatické variace 

ochotnického Divadla Devítka. 

11.04. Konala se schůze rady městyse. 

12.-14.04. Proběhly schůzky svozových oblastí společností ASOMPO 

před konáním valné hromady společnosti, která provozuje skládku 

odpadu v Životicích u N. Jičína a jejímž členem je i městys Suchdol 

nad Odrou. Na schůzkách jsou zástupci akcionářských obcí informováni 

o přípravě jednání valné hromady a mají prostor pro své dotazy, 

připomínky a návrhy. Schůzka svozové oblasti Fulnek se konala 

na úřadě městyse. 

 

Rada městyse informuje 
 

83. schůze RM 21.03.2022 

• RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse 
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu. 

• RM přidělila uvolněný byt 1+1 v DPS Komenského 560. 

• RM souhlasila s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola  
a mateřská škola Suchdol nad Odrou, jedná se o 3D tiskárnu Original Prusa 
MINI+ v hodnotě 10 990 Kč vč. DPH + příslušenství od společnosti Prusa 
Reserch a.s. 

• RM schválila účetní závěrku, hospodářský výsledek za rok 2021 a Plán 
účetních odpisů majetku na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola 
amatérská škola Suchdol nad Odrou. 

• RM schválila rozpočtové opatření R1, kterým schválila poskytnutí finančních 
darů z rozpočtu městyse v celkové výši 86.200, - Kč. 

• RM schválila rozpočtové opatření R2, kterým schválila zakoupení reklamní 
plochy na automobilu do výše 16.000, - Kč jako podporu projektu „Sociální 
automobil“ ve prospěch Základní školy speciální a Mateřské školy speciální, 
Nový Jičín. 
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• RM schválila rozpočtové opatření R3, a to uvolnění části rezervy rady ve výši 
300.000, - Kč na průběžné financování potřeb spojených s humanitární 
pomocí poskytovanou na území České republiky uprchlíkům z Ukrajiny. 

• RM projednala Inventarizační zprávu pro rok 2021, souhlasila s návrhy 
inventarizační komise na řešení problémů zjištěných při inventarizaci. 

• RM projednala Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2021. 

• RM schválila Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
 za rok 2022 

• RM projednala poskytování obědů ze školní jídelny pro uprchlíky z Ukrajiny  
a stanovila ceny nájmů v bytech poskytujícím uprchlíkům, kteří budou mít 
příjem ze zaměstnání. 

• RM schválila rozpočtové opatření R4, poskytnutí účelové finančního daru  
ve výši 12.000, - Kč městu Studénka k uhrazení části nákladů na realizaci 
programu REVOLUTION TRAIN, který je součástí „REVOLUTION TRAIN 
TOUR – 2022“ protidrogového programu pro vzdělávací zařízení a veřejnost, 
který bude uskutečněn v termínu 25. – 26.04. 2022 ve Studénce a kterého se 
zúčastní žáci základní školy Suchdol nad Odrou. 

• RM se zabývala Protokolem o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek  
na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr v Suchdole nad Odrou“ a rozhodla, že 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky předložil 
účastník výběrové ho řízení STAVO – Karel Černoch s.r.o. Suchdol nad 
Odrou a schválila uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací. 

• RM projednala žádost nájemníků provozoven č. 2 a 4 o výměnu dotčených 
provozoven a s výměnou souhlasila. 

• RM rozhodla, že vyřazené postele z penzionu Poodří se budou poskytovat 
zájemcům zdarma vzhledem ke stáří a opotřebovanosti (jedná se o původní 
válendy z r. 2001) 

• RM schválila slevu za ubytování handicapovaných reprezentantů 
v lukostřelbě v penzionu Poodří ve výši 20 %. 

• RM souhlasila se zapojením Základní školy a mateřské školy Suchdol nad 
Odrou, příspěvková organizace do provedení aktualizace „Strategického 
rámce Místního akčního plánu do roku 2025“, jedná se o projekt, kdy bude 
mít škola možnost žádat o finanční prostředky z evropských fondů. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce a.s., 
jedná se o zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc.č. 2223/54  
a 3087 v majetku městyse.  

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce a.s., jedná se o zařízení distribuční soustavy  
na části pozemku par.č. 66/1 a 17/1 v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen 
a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce a.s., jedná se 
o zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc.č. 2294/11, 2294/3, 
2294/1, 1646/4 a 1646/2 v majetku městyse. 
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• RM schválila realizaci stavby „Suchdol n. O. – ul. Záhumení, rozšíření 
rozvodů VO“, jedná se o rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení na ulici 
Záhumení u mateřské školy a rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě 
u katolického hřbitova 

• RM schválila opravu chodníku na ul. Záhumení do zámkové dlažby – tento 
úsek se logicky nabízí k provedení po rekonstrukci veřejného osvětlení se 
zásahem do stávajícího povrchu z litého asfaltu, který již dosloužil. 

• RM neschválila poskytnutí finančního daru společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. 
Praha. 

 
84. schůze RM 28.03.2022 

• RM schválila uzavření čtyř Smluv o dílo na opravy místních komunikací 
v městysi se společností ROADMEDIC s.r.o., Šumperk v celkové částce 
3 436 171 Kč (vč. DPH). 

• RM schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka víceúčelového 
malého nákladního vozidla“ a zadávací podmínky veřejné zakázky. 

• RM souhlasilas tím, aby Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, 
příspěvková organizace uhradila náklady na plat a odvody ukrajinské učitelky, 
která bude učit výhradně ukrajinské žáky z příspěvku zřizovatele, a to pouze 
v případě, pokud to nebude možné hradit z prostředků poskytnutích státem. 

• RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 26.000, - Kč 
Československé církvi evangelické na částečnou úhradu elektřiny, plynu, 
vodného a stočného za měsíc březen–duben 2022 v rámci humanitní pomoci 
ubytovaným uprchlíkům z Ukrajiny, pokud nebude možnost financovat 
prostřednictvím jiného zdroje. 

 
85. schůze RM 11.04.2022 

• RM společně s finančním výborem projednala čerpání rozpočtu městyse za 
období leden – březen 2022 a návrh rozpočtového opatření Z6. 

• RM projednala program 18. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude 
konat v pondělí 25. 04. 2022 v 18 hodin v zasedací místnosti v budově úřadu 
městyse. 

• RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse 
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu. 

• RM se zabývala problematikou školství, kdy projednala kritéria pro přijímání 
dětí do mateřské školy, přerušení provozu mateřské školy v době letních 
prázdnin a souhlasila s navýšením kapacity školní družiny. 

• RM schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Kletné. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností ROADMEDIC s.r.o. 
Šumperk, jedná se o opravu spojovací komunikace Za Nádražím dle 
nabídkové ceny ve výši 991 353,- Kč (vč. DPH).  

• RM schválila rozpočtové opatření R5, a to poskytnutí neinvestičního 
finančního daru ve výši 19.000, - Kč na ranou rodinám s dětmi se zrakovým 
a kombinovaným postižením Společnosti pro ranou péči Ostrava. 
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• RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s Petrem Lošákem, Suchdol nad 
Odrou, jedná se o stavbu „Suchdol n. O. – ul. Záhumení, rozšíření rozvodů 
VO“. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností STAVO – Karel Černoch 
s.r.o., jedná se o stavbu „Ul. Záhumení – oprava povrchu chodníku a místních 
komunikací“ 

 
 

Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny  
 

 

Úřední hodiny úřadu městyse   
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
Úřední hodiny stavebního úřadu 
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být 
přítomni z důvodu plnění úkolů mimo budovu.   
 
Návštěvní hodiny muzeí (na objednávku) 
Út – Pá 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00, So, Ne, svátky 13.00 – 15.00  
 
Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Bőhmové; 
telefon: 605 113 310; 724 389 269 
 
Výpůjční doba knihovny: Po a Čt 14.00 – 18.00 
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Místní poplatek za komunální odpad na rok 2022 

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

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

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

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

kollerova@suchdol-nad-odrou.cz  

 

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

Variabilní symbol                                              číslo poplatníka 

Specifický symbol                                            1345 

Konstantní symbol        0558 

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

číslo nebo e-mail. 

 

Ohlášení poplatkové povinnosti – komunální odpad 

Žádáme občany s pobytem v městysi, kteří ještě neohlásili 

poplatkovou povinnost písemnou formou, aby tak neprodleně 

učinili a vyplněný formulář doručili na úřad městyse!!!  

Příslušný formulář určený pro každého poplatníka zvlášť naleznete 

na:  

https://www.suchdol-nad-odrou.cz/mestys/formulare/file/2237-

ohlaseni-poplatkove-povinnosti-fyzicke-osoby 

nebo v aplikaci „Česká obec“, popřípadě přímo na Úřadě městyse 

Suchdol nad Odrou.  

       Kateřina Kollerová  

 

mailto:kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
https://www.suchdol-nad-odrou.cz/mestys/formulare/file/2237-ohlaseni-poplatkove-povinnosti-fyzicke-osoby
https://www.suchdol-nad-odrou.cz/mestys/formulare/file/2237-ohlaseni-poplatkove-povinnosti-fyzicke-osoby


9 

Společenská kronika    

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

Jsou to:  

Jezerský Nikolaj     Kutěj Stanislav 

Tomášková Květuše     Randis Jiří     

Štrbačková Blažena     Bašná Alžběta 

Bartošíková Dagmar     Valová Svetlina 

Bartoňová Marta       Pantálek Jaroslav 

Benkeová Vincencia       Mašková Jarmila 

Král Josef      Kuchyňková Dana 

Vala Josef      Zelmanová Olga 

Dostálová Karla      Dohnal Václav 

Juchelková Zdenka      Ridzák Milan 

Mrtvá Olga      Himmerová Ludmila 

Masnica Rudolf     Kopecká Vlasta 

 

 

 

               

Děkujeme za projevy účasti a květinové dary 

při posledním rozloučení s naší maminkou paní   

        Boženou Adámkovou,                                               

která zemřela 27.3.2022. Synové Jiří, Pavel a dcera 

Libuše s rodinami.  

 

 

https://publicdomainvectors.org/cs/volnych-vektoru/Fialky/42480.html
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Dne 19.4.2022 jsme vzpomněli 3. smutné výročí, kdy nás 

opustila naše milovaná maminka, babička, prababička  

a přítelkyně paní Danuše Poláchová. 

S láskou vzpomínají dcera Lenka s celou rodinou a přítel 

Štefan. 

 

 

Dne 29.04.2022 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil 

tatínek, dědeček a pradědeček  

                          pan Stanislav David. 

Dne 28.05.2022 vzpomeneme jeho nedožité  

85. narozeniny. S láskou vzpomíná dcera s rodinou. 

 

 

 

Vítání občánků 

Vážení rodiče, 

komise Sboru pro občanské záležitosti městyse Suchdolu nad Odrou Vás zve se 

svými novorozenci na slavnost Vítání občánků, která se uskuteční dne  

14.05.2022 v obřadní síni Úřadu městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám 

upřesníme v písemné pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 06.05.2022  

na Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, do emailu 

kollerova@suchdol-nad-odrou.cz (přihláška umístěna rovněž na: 

www.suchdol-nad-odrou.cz) nebo osobně na matriku (p. Kollerová).  

 

                          Iva Hrabovská, místostarostka  
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  Přihláška na slavnostní Vítání občánků Městyse Suchdol nad Odrou 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

Doručovací adresa 
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat) 

Jméno a příjmení matky: 

Kontakt (telefon, email): 

Uděluji tímto souhlas městysi Suchdol nad Odrou: dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“) 

1. se zpracováním osobních údajů mého dítěte a svých, 
městysem Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou, 
Komenského 318, IČ: 00298450 pro účely vítání občánků 
v rozsahu: 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO, 
PŘÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  

 
**ANO                                **NE 

 
1. se zveřejněním fotografií z vítání občánků v Suchdolském 

zpravodaji, se zápisem v kronice městyse Suchdol nad 
Odrou.  
 

**ANO                                **NE 
(**nehodící se škrtněte) 

 
Tento souhlas udělují na dobu trvání právní subjektivity organizace.  
Projev vůle  
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na 
základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně 
uděluji souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora 
vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek. 
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování 
nevyplývá z jiného zákonného důvodu.  
 

V Suchdole nad Odrou dne:......................   
Podpis zákonného zástupce:..................................................... 
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Z činnosti naší školy a školky 
Jarně – velikonoční tvoření u Hvězdiček 

Ve středu 30.3.2022 proběhla v mateřské škole dlouho očekáváná akce rodičů a 

dětí z Hvězdiček. Společně jsme vyráběli velikonočního zajíčka z polínek, 

zápichy, domečky a vrbové ozdoby. Prožili jsme pohodové, veselé  

a tvořivé odpoledne. Děkujeme rodičům za báječné občerstvení a SRPŠ za 

finanční příspěvek na nákup materiálu. 

                                                                                  Bc. Martina Hessková  
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Broučci v Muzeu 

Děti z mateřské školy ze třídy Broučků byly 6. dubna na dopoledním výletě 

v Novém Jičíně v zámeckém muzeu. Účastnili jsme se vzdělávacího programu 

Velikonoce v muzeu. Nejdříve se děti seznámily s historií a tradicí oslavy svátků 

Velikonoc, pak se zapojily do malování a zdobení vajíček, výroby váziček na 

osení, vytváření Mařeny, pletení pomlázek aj. Ochutnaly také mazanec a čaj 

z jarních bylinek. Prohlédli si také výstavu Poodří – s ukázkou živočichů a rostlin, 

které se v našem okolí vyskytují. 

                                                                                  Mgr. Ivana Kocmichová 

 

 

 

 

 
 

 

Velikonoční jarmark v mateřské škole 

V úterý 12.4. 2022 proběhl na zahradě mateřské školy historicky první 
velikonoční jarmark. A byl skvělý, úspěšný, veselý a prostě perfektní. 
Návštěvníci si mohli zakoupit velikonoční výrobky dětí a paní učitelek, něco 
dobrého na zub, vytvořit si proutěnou dekoraci nebo se naučit plést tatar. 
Děkujeme všem za krásně strávené odpoledne a SRPŠ za finanční příspěvky na 
tvoření. 

                                                                                                               
   Bc. Martina Hessková 
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Jarní diskotéka pro děti 

Jak jinak přivítat velikonoční prázdniny, než diskotékou a zábavou v kulturním 
domě. A že se vydařila!!  
Děkujeme členům SRPŠ za přípravu a realizaci a také všem, kteří se přišli 
pobavit. 
Bc. Martina Hessková 
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Spolky a zájmové aktivity 
Western klub 

 

Z ČINNOSTI SPOLKU WESTERN KLUB z.s. 

www.westernklub.cz; www.suchdolskycountryfest.cz;   

www.ponyexpress.cz 

 

Počasí nám moc nepřálo, ale stihli jsme toho moc. 

Brigáda kolem Malé skály, celkový úklid objektu po renovaci podlahy a příprava 

na sezonu. Saloon je tedy připraven a provoz klubovny Western klubu  

s občerstvením začne za příznivého počasí od 29.4.2022.  

                  

Akce uklízíme Česko a WK se i letos zapojil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ponyexpress.cz/
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JARNÍ PROVOZ NA SALOONU V AREÁLU MALÁ SKÁLA – KLETNÉ 
PONDĚLÍ - ČTVRTEK              ZAVŘENO 
PÁTEK:                                     17.00 - 22.00 
SOBOTA:                                  15.00 - 22.00 
NEDĚLE:                                   14.00 - 19.00 

Srdečně vás zvou členové WK a PE 
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Různé 
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Oprava mostu 
 
Mezi Bělotínem a Odrami úplně uzavřeme silnici kvůli opravě mostu  
 
Od pondělí 4. 4. 2022 zahajujeme úplnou uzavírku silnice I/47 mezi Bělotínem  
a Odrami. Důvodem obousměrné uzávěry je přibližně půlroční oprava 
přemostění Vraženského potoka. Přesypaný most o jednom poli s nosnou 
konstrukcí tvořenou železobetonovou prefabrikovanou žaluziovou deskou zde 
slouží už od roku 1969. 
Modernizace mostu dosáhne hodnoty přes 2,9 milionu Kč bez DPH. Veřejně 
vysoutěžená stavební firma Makos zaručí kompletní opravu nosných prvků, 
izolací, spodní stavby, vozovky, koryta potoka, krajnic i dopravního značení.  
Obousměrnou uzavírku silnice I/47 v km 71 nahradí obousměrná objízdná trasa 
vytyčena přes nejbližší obec Hynčice. Minimální zdržení potrvá po celou dobu 
stavebních prací, snahou všech zúčastněných stran bude opravu zvládnout bez 
prodlení.  
Další podobné informace najdete v předstihu také na krajském Twitteru 
ŘSD ČR: https://twitter.com/RSD_Olomoucky, 
 https://twitter.com/RSD_MSlezsky  
 
S pozdravem             Mgr. Miroslav Mazal 

tým komunikace 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

      
 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/RSD_Olomoucky
https://twitter.com/RSD_MSlezsky
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Milí spoluobčané 
 
Když před několika týdny začala válka, nikdo z nás si nedokázal představit, co to 
bude pro nás osobně, pro naše rodiny, náš kraj, naši zem, natož pro celý svět 
znamenat. A ani dnes, po týdnech kruté války, si to nedokážeme představit lépe. 
Přesto mě současná situace plní radostnou nadějí. Dovolte mi napsat, proč. 
Jako církev máme od Ježíše jasný úkol, jít v Ježíšových šlépějích vstříc Božímu 
království. Ježíš pomáhal chudým, léčil nemocné, objímal opuštěné, těšil 
uplakané, sytil hladové, dával pít žíznivým, pomáhal poníženým, posiloval slabé 
a hledal ztracené. Cítíme velkou vděčnost v srdci, za to, že v dnešním světě tento 
úkol neplní jen „věřící“! Jsme Vám vděčni, za Vaši iniciativu v pomoci uprchlíkům! 
Otevíráte své domovy, dáváte mnohé z Vašich věcí i peněz potřebným. Děkuji 
Vám! Chci poděkovat všem pracovníkům městyse za solidaritu, obětavost  
a úžasnou spolupráci. Chci poděkovat vedení i celému týmu zaměstnanců 
suchdolské základní školy za jejich profesionalitu, a láskyplné přijetí nových 
žáčků do lavic. Vím, že nic z toho není zadarmo a stojí za tím kromě notné dávky 
sebezapření i velká dávka úsilí, času a trpělivosti.  
Přeji nám všem, abychom v této cestě „pomoci druhým“ vytrvali. Počítejme s tím, 
že to není cesta lehká, ba naopak dost pravděpodobně to bude cesta trnitá, až 
by jeden řekl, doslova křížová. Mnoho lidí Vaši snahu a odvedenou práci 
nedocení, shodí nebo doprovodí pomluvou a lží. Nenechejte se odradit. 
Vytrvejme v nesení kříže, který není lehký. Náš Bůh je dobrý a spravedlivý. 
Odměna pro Ty, kteří ho s důvěrou následují, je vskutku nebeská. 
Co na první pohled vypadá jako prohra a bezmoc je začátek triumfálního 
vítězství. Platí to pro každé Boží dílo v tomto pozemském světě. Stejně tak tomu 
bylo i před několika tisíci lety v Jeruzalémě, když Ježíš, ukřižovaný Král, umíral 
na kříži, aby nás hříšníky zachránil před smrtí. Beznaděj, bezmoc a zoufalství se 
za pár dnů proměnily ve velkou radost, jásání a Živou naději.  
Žehnáme Vám všem, našim spoluobčanům, přesně touto vzkříšenou, radostnou 
a ničím neotřesitelnou nadějí.      

Jménem suchdolských křesťanů, Klára Bechná 
______________________ 
A pár informací pod čarou 
Pod záštitou místních církví je, ve spolupráci s městysem, ubytováno 26 
uprchlíků, z toho 16 dětí. O všechny je dobře postaráno a mají, co pro samostatný 
život potřebují.  
Víme, že Vás, kteří pomáháte uprchlíkům je v naší obci mnohem více. I Vám 
chceme nabídnout naši podporu. Pokud byste potřebovali pomoc s tlumočením, 
přijetím dětí do školy, při hledání zaměstnání, můžete se na nás obrátit. S čím 
můžeme, pomůžeme! 
Využijte i volnočasové aktivity, které zastřešujeme, nejen pro naše uprchlíky: 

- KIDSPOINT místo pro maminky s malými dětmi – každé pondělí 
od 9 h na evangelické faře  

- VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA jak pro děti, tak i pro dospělé – každé 
úterý od 16 hodin v ZŠ 
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- FOTBÁLEK nejen pro tatínky s dětmi – každý čtvrtek od 16.30 na 
hřišti 

- BOHOSLUŽBA včetně programu pro malé děti – každou neděli od 10 
hodin ve sboru BJB 

- VEČER MODLITEB A CHVAL – každou neděli v 18 hodin, místo 
konání se střídá podle církve, která má nad večerem záštitu – aktuální 
informace vždy najdete na webu www.bjbsuchdol.cz  

- Českým i ukrajinským dětem je každý pátek otevřený od 16. hodin 
dětský křesťanský klub PECKA, pro mládež od 18:30 LightUp. Více 
informací opět naleznete na webových stránkách.  

Pokud i Vy sami čelíte otázkám nebo pochybnostem, na které hledáte odpověď 
– nebojte se zeptat. Ať už se jedná o dotazy ohledně ubytování a péče  
o uprchlíky, tak na naši víru v Boha – jsme otevření a připraveni Vám odpovědět. 
Zavolejte (tel. 776 004 796) nebo za námi přijďte, budeme moc rádi!  
 
 

Informace praktické lékařky 
 
Milí pacienti, léto je před námi a s ním i období zvýšeného rizika infekce klíšťové 
encefalitidy, která je nyní opět na vzestupu. Jedinou možností, jak se účinně 
chránit proti této nemoci, je očkování. 
Novinkou od 1.1.2022 je aplikace u pacientů nad 50 let věku zdarma. 
Ostatní pacienti mohou využít příspěvky pojišťoven na nepovinné očkování, výše 
příspěvku se liší (dle pojišťovny) – informujte se v rámci preventivních programů 
pojišťoven na jejich pobočkách či webových stránkách. 
Druhou nemocí, kterou klíšťata přenášejí, je lymská borelióza – šířící se červená 
skvrna, často s centrálním výbledem, která se objeví v místě přisátí klíštěte. 
Pokud tuto skvrnu objevíte, navštivte lékaře a s největší pravděpodobností 
zahájíme antibiotickou léčbu. Na lymskou boreliózu neexistuje očkování. 
Nedílnou součástí prevence obou nemocí přenášenými klíšťaty je dlouhý oděv, 
opakovaná aplikace repelentu a pravidelné kontroly po procházkách venku, 
zvláště ve vysoké trávě. 
Pro více informací ohledně očkování navštivte či volejte naši ordinaci. 
V termínu 1.8.2022-26.8.2022 čerpáme řádnou dovolenou. V této době 
neprovádíme a neobjednáváme pracovně lékařské prohlídky, zajistěte si tedy 
prosím včas potřebné termíny pracovních prohlídek! Během dovolené zastupuje 
MUDr. Josef Šrámek (ordinace Jeseník nad Odrou - viz rozpis dále). Dále si 
prosím včas zajistěte recepty svých chronických léčiv během měsíce 
června/července. 
Přeji vám všem léto plné pohody, sluníčka a odpočinku! 

 
MUDr. Žaneta Šimíčková 

http://www.bjbsuchdol.cz/
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Inzerce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 





556 770 102

556 770 103

556 770 101

556 770 108

556 770 109

556 770 105

556 770 106

556 770 107

556 770 104

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

702 020 302

733 335 331
605 113 310
724 389 269

Starosta                                                        
                
Místostarostka                                              
                    

Hospodářsko správní úsek 
Czech POINT                

Finanční odbor – vedoucí
                                      
Správa bytů a pokladna
                                            
Hlavní účetní
                                                                  
Matrika Czech POINT
                                               
Stavební úřad - vedoucí
                                      

Klub kultury
                                                               
Technické služby
Penzion Poodří 
                                              
Čistírna odpadních vod                          

Dům s pečovatelskou službou               
Muzeum                                                        
                  
Knihovna                                                       
                  

Kontaktní informace

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