Suchdolský
zpravodaj
10/2021

V pátek 1. října 2021 jsme strávili podvečer
v DKT s našimi seniory na tradičním setkání. Účast byla
menší než obvykle, ale dobrá nálada přesto nevázla.

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
20.09.

V zasedací místnosti úřadu městyse se konalo 15. zasedání
zastupitelstva městyse.

20.09.

Konala se 71. schůze rady městyse.

21.09.

Proběhl kontrolní den na opravě chodníku v ul. Za Nádražím.

21.09.

Účast místostarostky na setkání zástupců měst a obcí se svozovou
firmou OZO Ostrava, na programu byly informace k novému zákonu
o odpadech.

22.09.

Na úřadě městyse proběhl přezkum hospodaření městyse. Kontrolní
skupina pracovníků krajského úřadu neshledala nedostatky
nebo pochybení.

22.09.

Pracovní schůzka se zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových k nemovitým věcem v majetku státu, o které projevil
v minulosti městys zájem.

23.09.

Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada dobrovolného
svazku obcí Regionu Poodří.

23.09.

Na územním pracovišti Hasičského záchranného sboru MSK v Novém
Jičíně proběhla konzultace podmínek hasičů k projektu komunikace
na ul. Záhumení v okolo lokality připravované výstavby RD.

24.09.

Předání komunikací k opravě vedoucímu pracovníkovi zhotovitelské
firmy.

24.-26.09. Konala se mezinárodní konference Moravských bratří.
27.09.

Pracovní schůzka s majitelem společnosti Romotop k informování
o rozvoji areálu firmy.

28.09.

Místní akční skupina Regionu Poodří společně s obcí Bartošovice
uspořádaly již tradiční Den zemědělství v Poodří. Akce se těšila velkému
zájmu obyvatel regionu, přijeli se podívat i mnozí Suchdoláci.
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29.-30.09. Dobrovolný svazek obcí Regionu Poodří uspořádal pro pracovníky
a představitele obcí pracovní zájezd do oblasti mikroregionu Slezská
Harta k načerpání poznatků a zkušeností z realizace tamních projektů
a z diskuse s místními starosty.
01.10.

V kulturním domě po loňském vynechaném ročníku se letos uskutečnilo
tradiční setkání seniorů.

04.10.

Konala se 72. schůze rady městyse.

05.10.

Proběhl kontrolní den na opravě chodníku v ul. Za Nádražím a kontrola
dalších rozpracovaných staveb v městysi – hřbitovní zeď s kolumbárii
na kletenském hřbitově, prodloužení splaškové kanalizace za horní
prodejnou COOP.

07.10.

Pracovníci Hasičského záchranného sboru MSK provedli plánovanou
kontrolu plnění povinností městyse na úseku požární ochrany.

08.10.

Na třech místních komunikacích byla provedena celoplošná oprava
povrchu formou celoplošného nástřiku emulze s kamenivem
a zaštěrkování.

08.-09.10. Konaly se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Volební místnosti byly zřízeny v budově úřadu městyse,
zájem voličů byl výrazně větší, než je zvykem u voleb z minulých let.
Výsledky za Suchdol, za jednotlivé okrsky, za okres i na celostátní
úrovni jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu
www.volby.cz.
13.10.

S pracovníkem Jednoty Hodonín projednány stavebně technické
záležitosti v souvislosti s budováním kanalizace za horní Jednotou
a s opravou povrchu prostoru za nákupním střediskem, která po dohodě
s vedením firmy slouží občanům Suchdolu jako průjezdná komunikace
z Malé strany na Novou ulici a jako místo pro stání kontejnerů
na separovaný odpad.

13.10.

Proběhl kontrolní den na opravě chodníku v ul. Za Nádražím a kontrola
dalších rozpracovaných staveb v městysi – hřbitovní zeď s kolumbárii
na kletenském hřbitově, prodloužení splaškové kanalizace za horní
prodejnou COOP.

13.10.

Projednání podmínek opravy povrchu komunikace v majetku městyse,
ze které je splavován štěrk do prostoru křižovatky pod kostelem,
abychom tomuto nebezpečnému jevu do budoucna předešli.
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13.10.

Se zástupcem společnosti Agrosumak, a.s. byla projednána zimní
údržba místních komunikací v zimním období 2021 – 2022.

15.10.

V budově úřadu městys se v podvečerních hodinách konalo opakované
veřejné projednávání návrhu nového územního plánu Suchdolu
nad Odrou.

Rada městyse informuje
72. schůze RM 05.10.2021
•
•
•
•
•
•

•

•

•

RM zkontrolovala plnění usnesení předchozích rad.
RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu.
RM schválila realizaci výstavby kontejnerového stání za horním obchodem.
RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností ROADMEDIC s.r.o.
Šumperk na opravu komunikace u muzea a za nákupním střediskem,
RM projednala Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse
Suchdol nad Odrou v roce 2021.
RM schválila rozpočtové opatření č. R21 a R22, a to přijetí dotace z rozpočtu
MSK na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou
ve školách z prostředků OPPMP v Moravskoslezském kraji V“ pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou
a rozpočtové opatření R22 týkající se přijetí nevyčerpané části účelové
dotace MŠMT z roku 2019 na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání od příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Suchdol nad Odrou ve výši 335.058,- Kč a zároveň odvod
do rozpočtu MSK.
RM projednala informaci KÚ MSK o změně výše finančního příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Novojičínsko západ a rozpis plateb
na rok 2022.
RM schválila uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací
s vlastníky kanalizace pro novou výstavbu na ul. Záhumení, předmětem
dohody je zajistit provozování provozně souvisejících kanalizací a odvádění
odpadních vod.
starosta informoval RM o opravě kanalizační stoky na ul. Záhumení v lokalitě
nových rodinných domů.

73. schůze RM 18.10.2021
• RM schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce zdravotnické místnosti
a sociálního zařízení v suterénu DPS, Komenského 560 za účelem
provozování masérských služeb pro seniory.
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•
•
•
•
•

RM schválila rozpočtové opatření č. R23, a to přijetí kompenzačního bonusu
pro rok 2021 ve výši 25.544,83 Kč z všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu.
RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru
se společností REMA systém, a.s., jedná se o místo sběrného odběru za
využití obecného odpadového hospodářství.
RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se
společností GasNet s.r.o., jedná se o pronájem plynárenského zařízení
v lokalitě Sokolovská, roční nájemné činí 9.253, - Kč.
RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Agrosumak, a.s.,
předmětem smlouvy je zimní údržba místních komunikací.
starosta informoval RM o přípravě kolaudace inženýrských sítí v lokalitě
Sokolovská, o proběhlém veřejném projednávání Územního plánu
a o přípravě Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady.

Ukončení svozu BRO odpadu v roce 2021
Svozová společnost Asompo a.s. Životice u Nového Jičína oznamuje, že
poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad by měl proběhnout ve čtvrtek
25. listopadu 2021.
Nádoby na bioodpad, které mají občané nasmlouvané se svozovou firmou OZO
Ostrava budou naposledy vyvezeny ve středu 17. listopadu 2021.
Iva Hrabovská, místostarostka

Zimní údržba cest a chodníků v zimním období
Údržba místních komunikací a chodníků v zimním období v městysi bude
probíhat ve stejném režimu jako v minulých letech.
Za údržbu chodníků zodpovídá vlastník, to je městys, který chodníky již několik
let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošním zimním období se budeme snažit
udržovat chodník co nejlépe „schůdný“. S ohledem na délku chodníků v městysi
není při zvýšeném sněžení možné zajistit schůdnost okamžitě. Proto žádáme
chodce, aby při pohybu na chodnících brali na vědomí jejich aktuální stav a dbali
zvýšené opatrnosti. Děkujeme všem občanům, kteří se podílejí na údržbě
chodníků, přiléhajících k jejich domům, velmi si vážíme jejich ochoty a píle.
Vážení občané, opět se na Vás obracíme s žádostí o Vaši vstřícnost při zimní
údržbě komunikací, kterou provádí firma Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou.
Jde především o to, abyste nekomplikovali parkujícími auty (svými i návštěvníků)

6

odhrnování a posyp, jedná se o všechny ulice, kromě ulice Komenského, tu
zajišťuje Správa silnic. Pokud nebude mít traktor dostatek místa, ulici neprohrne
a odpovědnost za nevyhrnutou komunikaci potom přechází na majitele
zaparkovaných aut. Ulice s překážejícími auty nebudou prohrnuty!
Prosíme Vás, abyste připomínky týkající se zimní údržby neřešili s řidiči traktorů,
ale obraceli se na městys.
Přejme Vám, abyste si letošní zimu užili jen samými příjemnými zážitky
a přečkali ji bez úrazů.
Iva Hrabovská, místostarostka

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, 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 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 Jasaňové;
telefon: 605 113 310; 724 389 269
Výpůjční doba knihovny: Po a Čt 14.00 – 18.00

7

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci říjnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Mařicová Marie
Kaňáková Vilma
Hofrová Aloisie
Novotný Josef
Cábová Libuše
Himmerová Judita
Býmová Miroslava
Hrabal Antonín
Hajdová Marie
Klvaňová Marta
Dubová Jiřina
Reblová Eva

Taubová Eva
Barvíková Eliška
Obadal Josef
Denerová Terezie
Budská Božena
Velikovský Miloslav
Pilík Jiří
Skřičková Ladislava
Navrátil Jaroslav
Brilla Michal
Bartoš Jiří
Kocmichová Božena

Dne 17.10.2021 by se dožil náš tatínek a dědeček
pan Stanislav Vandlik
60 let. Dne 25.12.2021 tomu bude 11 let, kdy navždy od nás
odešel. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Staňka a Lucka, vnučky Laurinka a Natálka.
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Dne 2.listopadu uplyne 20.let co nás opustil náš bratr, tatínek
a dědeček pan Svatopluk Orság.
Kdo jste jej znali vzpomeňte prosím s námi, rodina.

Dne 17.10.2019 nás opustil milovaný tatínek,
dědeček a manžel
pan Ivan Korčák.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přišli
na poslední rozloučení, rodina, kamarádi, známí či
kolegové. Nesmírně si toho vážíme a děkujeme
za květinové dary. Letos uplynulo 2. výročí, co nás
navždy opustil.
„Neplačte, že jsem odešel. Ten klid a mír mi přejte, jen v srdcích věčnou
vzpomínku si na mne zachovejte.“
V srdci Tě máme stále a vždy mít budeme, nikdy nezapomeneme, chybíš nám.
S láskou na Tebe vzpomíná manželka, synové Martin, Ivan, Jakub a dcera
Maruška s rodinami.

Z činnosti naší školy a školky
Divadlo ve školce
První říjnový den přiletělo do školky divadlo Letadlo s krásným představením
Průzkumníci v Africe.
Bc. Martina Hessková
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Drakiáda
V úterý, 21.9.2021, se nad suchdolským nebem začalo slétat dračí hejno. Děti z
mateřské školy byly povolány na výcvik a krocení těchto draků. Za pomoci úkolů,
které plnily u krotitelek, se naučily draky krotit. Dokonce se postavily tváří v tvář
tomu
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nejhrůzostrašnějšímu drakovi, který se usídlil na suchdolském hřišti v jeskyni.
Díky jejich pilností a odvážností se jim podařilo draky zkrotit a nad Suchdolem
mohl začít poklidný podzim. Všem malým i velkým krotitelům i jejich rodičům
děkujeme za krásné podzimní odpoledne.
Bc. Dominika Jarošová a kolektiv MŠ

Živá příroda na dosah
Takto se jmenuje ekovýchovný program v Záchranné stanici Bartošovice, se
kterým se seznámily Hvězdičky z mateřské školy.
V úvodní prezentaci jsme se dozvěděli něco o historii a činnosti záchranné
stanice, na panelech a trojrozměrných exponátech jsme mohli poznat rostliny
a zvířata z chráněné krajinné oblasti.

Nejzajímavější bylo pro děti uvidět zblízka až 35 druhů našich živočichů, hlavně
ptáků, ale také veverky či vydru.
A na závěr jsme byli na krátké procházce u bartošovických rybníků.
Bc. Martina Hessková
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Přírodní zahrada v mateřské škole
V červnovém
vydání
Suchdolského
zpravodaje
jsme přislíbili přinést poslední
novinky z projektu Přírodní
zahrady v mateřské škole.
A protože jsme i přes různé
peripetie
zdárně
projekt
dokončili, novinky jsou zde.
Školní zahrada se nám
rozrostla o další krásné nové
prvky jako např. dřevěné
venkovní kuchyňky, pítko,
dřevěný xylofon, dřevěné
kůly, na kterých budou
v horkých dnech stínící plachty, větrnou korouhev a dvě naučné tabule u vstupů
do mateřské školy. Meteobudku jsme vybavili nejen retro domečkem pro určování
počasí, ale také rosničkami a teploměrem.
Děti jsou šikovní zahradníci, pečlivě se starají nejen o vyvýšené záhony
s květinami, ale sklidili i spoustu voňavých bylinek.
Jsme moc rádi, že projekt Přírodní zahrady přispívá nejen k environmentální
výchově a vzdělávání dětí, ale také dětem umožní osobní zkušenost s přírodou,
sledovat její proměny, poznávat její krásu a tajemství.
Bc. Martina Hessková

Dravci v mateřské škole
V pátek 15. října 2021 přijel na návštěvu
za dětmi z mateřské školy pan sokolník se
svými ptáčky. Zajímavým a poutavým
způsobem nám je představil, ukázal, a dokonce
jsme si mohli některé i pohladit.
Bc. Martina Hessková
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Adaptační kurzy
V průběhu měsíce září probíhaly na naší škole adaptační kurzy pro všechny
žáky. Cílem těchto kurzů bylo obnovení vztahů mezi žáky. Po dlouhé distanční
výuce měli žáci opět šanci si spolu povídat, hrát hry, které rozvíjely jejich
komunikační dovednosti a umění spolupracovat. Do těchto her se také zapojili
učitelé, kteří jsou součástí třídních kolektivů. Tyto kurzy si žáci i učitelé užili
a velmi se bavili. Fotografie jsou toho důkazem.
Učitelé ZŠ
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Evropský den jazyků
V pondělí 27. září jsme si s žáky celého 2. stupně připomněli nejen jazykovou
a kulturní rozmanitost Evropy, ale také to, jak je důležité učit se cizí jazyky. Žáci

jednotlivých tříd nebo výukových skupin vytvořili prezentaci, kvíz nebo nacvičili
scénku, aby představili určitou zemi, kde se hovoří některým z jazyků, které
vyučujeme na naší škole. Žáci se dozvěděli zajímavosti a různá fakta
o Rakousku, Anglii, Rumunsku, Německu, Švýcarsku, ale přenesli jsme se také
do zemí mimo Evropu do Ruska, Austrálie, Kanady a USA. Tato akce podpořila
nejen zájem o cizí jazyky, ale také spolupráci a tvořivost žáků při tvorbě projektů,
ale zejména jejich prezentační dovednosti v českém i anglickém jazyce a umění
si vzájemně naslouchat.
Učitelé jazyků ZŠ

14

Už jsme druháci
Pod tímto názvem se konala první společná stmelovací akce pro žáky 2. B
a jejich rodinné příslušníky, kterou si málokdo nechal ujít. Využili jsme laskavé
nabídky rodičů – hasičů, kteří nám zprostředkovali možnost supr zázemí
na Kletné. Děti si zahrály šifrované hry, společně s rodiči si zasoutěžily a kdo
chtěl, měl možnost i sportovních radovánek. Šikovné maminky napekly dobrůtky
pro rychlé doplnění energie, takže ta opravdu nikomu nechyběla. Nakonec se
všude kolem linula vůně opékaných špekáčků.
Tak vesele do nového školního roku 2021/2022.
Mgr. Simona Drgová a Vendula Tichá
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Spolky a zájmové aktivity
Klub seniorů Městyse Suchdol nad Odrou informuje
1. Sportovní hry seniorů
dne 15.9.2021 v Bílovci
Zúčastnění: Bašný Richard,
Kramoliš Radek, Polášek
Josef, Kutěj Staňa, Hradilovi
Jarka a Vraťa, Dorazilovi
Věrka a Toník, Kukolovi
Vlasta a Josef, Skrabáková
Marie, Říčanová Marie,
Pleváková Naďa
Disciplíny: košíková, šípky,
floorball,
cornhole,
hod
míčkem,
bolaball,
hod
kroužky. Pro nás i některé
neznáme disciplíny.
Fialové dresy, zapůjčené od házenkářů měly velký úspěch, byli jsme opravdu
výrazni.
Náš slogan „Sportem a pohybem bojujeme s Alzheimerem“ byl pro účastníky
milým překvapením.
Atmosféra přátelská, nadšení všech příkladné, výsledky nad očekávání.
Ocenění v jednotlivých disciplínách bylo super – 6 diplomů a medailí putovalo
do Suchdolu nad Odrou.
Nyní se těšíme na příští
rok, že všem ukážeme,
jací jsme borci ☺
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2. Zájezd do Polska
Do Polska – Wisly - jsme vyrazili 24.9.2021 – v pátek, za krásného a slunného
počasí. První byl směr malá burza v Polském Těšíně, kde jsme vyprázdnili
peněženky a přesunuli se do Wisly – Hotel Golebiewski - aquapark. Všichni byli
spokojení pobytem plaveckých
vodách, mořských vlnách,
solné
jeskyni,
saunách
a vířivkách, jak uvnitř areálu,
tak i na venkovním střešním
prostoru se sluníčkem. Poté
jsme
si
naplnili
bříška
honosným jídlem a vyrazili zpět
do
běžného
života,
do
Suchdolu nad Odrou.

3. Setkání seniorů
Dne 1. října 2021Městys Suchdol nad Odrou organizoval setkání seniorů v domě
kultury. Program, pohoštění a zábava byly perfektní, účast nebyla dle představ,
ale děkujeme za vše.
Případné info: Ing. Naděžda Pleváková, tel: 777 888 308

Western klub
DETSKÝ WESTERN
SKÁLE KLETNÉ

KLUB

NA

MALÉ

Chladné počasí? To je pro nás brnkačka. I přes mrazivé,
ale slunečné, ráno jsme se 9.10.2021 sešli společně
na Saloonu Malá skála. S dětmi jsme se vydali
po vlastních nohách do Suchdolského muzea. Navštívili
jsme Westernovou a Leteckou expozici. S dětmi jsme si den užili. Cesta nám díky
her utekla jak voda. Děkujeme Danovi Řičanovi za prohlídku. Těšíme se spolu
na další schůzku v tomto měsíci.
Za DWK Tereza a Daniela Kabeláčovi
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POZVÁNKA DĚTÍ NA PODZIMNÍ TVOŘENÍ
NA MALÉ SKÁLE KLETNÉ
Ahoj, blíží se nám konec října a s ním i nástup Dušiček
a Halloweenu. Rád se bavíš a tvoříš?
Tak neváhej a přijď mezi Nás. Kdy? 30.10.2021 Kde?
Saloon na Malé skále Kletné
Čas? 8:45 hodin - 11:30 hodin. Co s sebou? Papír,
tužku, šátek, dýni, dobrou náladu
Těší se na Tebe TeDa
ROZPRAVA MORAVSKÝCH JEZDCŮ K 37. JÍZDĚ PONY EXPRESSU NA
MALÉ SKÁLE KLETNÉ
Sheriff a Moravští předáci Pony Expressu
zhodnotili 37. jízdu, která proběhla bez
komplikací a pošta byla na čas předána Českým
jezdcům.
Do řad jezdců Pony Expressu jsme přijali
3 Greenhorny, kteří mají zájem jezdit úsek
a Postmastra Terku Kabeláčovou, která se bude
se Zdenkou Bergerovou starat na Moravské
západní větvi o Post Office číslo 21 na Malé
skále. Rozpravu jsme zakončili kamarádským
posezením při kytarách.
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Různé
Co je Růžový palouček?
Pokračování ze zářijového zpravodaje
Místo, kde je dnes malý parčík pod Kletnou u odbočky k přehradě nám připomíná
loučení prvních pěti exulantů s rodnou obcí. To by však mohlo vyprávět i jiné
příběhy. Některé až neuvěřitelné.
Krajina byla kdysi protkána cestami, které spojovaly vesnice hustou sítí
nezpevněných cest pro koňské potahy. Například do Pohoře vedla původně jiná
docela frekventovaná cesta zvaná Totenweg - Cesta mrtvých. Vede od hřbitova
do údolí, kde křižuje potok a opět prudce stoupá do kopce. Svůj název dostala
v dobách, kdy Kletné patřilo pod farnost Pohoř a tudy se často vozily rakve
s mrtvými na hřbitov v Pohoři. Současná odbočka na Pohoř byla budována až
v r. 1900. Několik metrů výš křížila cestu polní cesta ze Stachovic do Mankovic.
Pod přehradní hrází dodnes vidíme hluboký úvoz v místech, kde křížila potok.
Tady koně musely pořádně zabrat, při čemž občas ztrácely podkovy. Toto místo
popisují staří badatelé v časopise Das Kuhländchen jako prastarou cestu.
Nevíme však, proč u odbočky k Pohoři, od nepaměti údajně stál dřevěný kříž.
Ten byl v r. 1875 nahrazen litinovým křížem na vysokém podstavci. Pečoval
o něj majitel gruntu čp. 2. Na konci války bylo toto místo také využito jako opěrný
bod pro obranu a vykopány zde zákopy pro obsluhu kulometu a na cestě
do Mankovic při potůčku byl vybudován mohutný protitankový zátaras. Kříž však
nebyl poškozen.
V padesátých letech sakrální památky se stávaly terčem vandalů, což ateistickou
výchovou sice nebylo přímo podněcováno, ale trpěno a bráno jako projev
politické uvědomělosti. Tak se stalo, že když dva mladíci šli na podzim 1963
ze zábavy, jeden z nich cítil potřebu předvést svou sílu a kříž ulomil. Za nedlouho
pak byl traktoristou povalen i podstavec, který pak dlouhá léta ležel na boku.
V r. 1990 péčí občanů ze Strany lidové došlo k opravě. Na podstavec upevněn
jiný litinový kříž. I ten však někomu vadil a asi po měsíci byl z podstavce shozen
a zničen. "Vyznamenali se" i zaměstnanci telekomu, kteří do těsného sousedství
kříže postavili plastovou rozvodnu - vrchol nedostatku vkusu.
V r. 2000 se hajný z Oder František Eliáš ujal opuštěného podstavce, a protože
měl na svém kontě asi deset oprav sakrálních památek v okolí, dokázal
zorganizovat jeho opravu do současné podoby. Podstavec nechal opravit
a opatřit dřevěným křížem s biblickým textem "Já jsem ta cesta pravda a život"
Jan 14,6
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Vysvěcen byl 14. 12. 2000
diecézním
biskupem
Mons.
Lobkowiczem za velké účasti
obyvatel. Biblický text na kříži byl
přijat jako moto pro celou cestu
Via exulantis Suchdol n.O. Herrnhut.
Daniel Říčan

Denní stacionář pro seniory Odry
Letní měsíce nám v denním stacionáři utekly jako voda. Během našich
společných chvil jsme využili možnost cvičení těla a paměti na terase, chodili
jsme do města na zmrzlinu, sušili bylinky, které si pěstujeme na zahrádce. Také
jsme společně pekli a několikrát si uvařili během skupinových aktivit oběd.
Po dlouhé covidové době jsme uspořádali společenskou akci pro všechny
uživatele služby, kdy k nám zavítali hudebníci a potěšili nás živou dechovou
hudbou. Klienti si prozpěvovali a někteří si dokonce zatančili. Hudební dopoledne
jsme završili společným občerstvením, kdy jsme si všichni pochutnali
na grilovaných klobáskách. Přítomní si společně povykládali u kafíčka a dezertu,
který jsme u nás upekli.
Také jsme letní měsíce okořenili několika malými výlety, kdy jsme navštívili
rozhlednu na Pohoři, Veselí a nedaleký zámek Nová Horka.
V tomto období došlo v naší službě k zásadní změně, kdy nám město Odry
předalo zrekonstruované prostory vedlejší budovy. Díky tomuto velkému kroku
jsme navýšili okamžitou kapacitu na 15 klientů. Uživatelé služby tak mají
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komfortnější prostory pro aktivní
trávení svého času, a to jak při
skupinových aktivitách, tak při
individuální práci. K dispozici máme
prostor na pohybové aktivity,
pracovnu
a
také
relaxační
multismyslovou místnost.
Kolektiv pracovnic denního
stacionáře

Milostivé léto – šance pro mnoho dlužníků
I přes to, že venku je čím dál chladněji, tak pro dlužníky svítá naděje v podobě
tzv. „milostivého léta“, nejedná se zde o roční období, ale o období od 28. října
2021 až do 28. ledna 2022, kdy mohou dlužníci za určitých podmínek využít
odpuštění části exekučně vymáhané pohledávky a zaplatit pouze jistinu dluhu
a poplatek ve výši 907,50 Kč.
Jaké jsou podmínky?
•
•

•
•
•
•
•
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Dluh musí být vymáhán soudním exekutorem
Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut
milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona
č.286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25
Spolu s jistinou je třeba zaplatit i poplatek ve výši 907,50 Kč
Dlužník se nesmí nacházet v insolvenci
Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje!
Věřitelem musí být stát, veřejnoprávní subjekt
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
Česká republika,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského
obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce
nebo veřejná vysoká škola,
dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
příspěvková organizace územního samosprávného celku,
ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním
samosprávným celkem,
státní podnik nebo národní podnik,
zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám
nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou
účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen
„veřejnoprávní oprávnění“).

Pokud si nejste jistí, zda se na Vás „milostivé léto“ vztahuje nebo si nevíte rady
se sepsáním dopisu pro exekutora, tak nás neváhejte oslovit, se vším Vám
pomůžeme, naše služby jsou bezplatné.
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI
Aneta Davidová, DiS.
•
E-mail:
aneta.davidova@odry.charita.cz
•
Telefon: 731 228 547
Mgr. Ondřej Hopp
•
E-mail:
ondrej.hopp@odry.charita.cz
•
Telefon: 739 188 592

PROVOZNÍ DOBA
8:00-11.30;
12:00-16.00
Úterý
8:00-11.30;
00
00
12: -14.
Středa
8:00-11.30;
00
00
12: -16.
Čtvrtek
8:00-11.30;
12:00-14.00
Pátek
ZAVŘENO
Pondělí

OBČANSKÁ
PORADNA
ODRY, Hranická 1113/48,
Odry
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Inzerce
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28
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Kalendář akcí na rok 2022
Rok se s rokem sešel a opět nebyl pro akce takový, jaký bychom si přáli .
Přesto připravujeme kalendář akcí konajících se v obci v daném roce
a budeme doufat, že proběhnou.
Žádáme zájemce, kteří chystají na příští rok akci pro veřejnost a chtějí, aby
byla v tomto kalendáři uvedena, aby údaje o své akci nahlásili nejpozději
do 12. listopadu 2021 na úřad městyse
na mail: mestys@suchdol-nad-odrou.cz,
případně osobně nebo telefonicky 556 770 101,
– pořadatel – název akce – místo konání – datum a znáte-li čas.
UPOZORŇUJEME, že pokud se bude jednat o akce, které mají proběhnout
v DKT, je nutné si nejprve dohodnout termín v DKT - tel. 556 736 317.

www.suchdolnadodrou.cz

Kontaktní informace

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

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

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

556 770 102
556 770 103

Helena Richtáriková
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
556 770 108
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
556 770 109
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
556 770 105
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. 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
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz 724 389 270
Jiří Bělunek
737 864 644
Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek
702 020 302
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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