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Dal ím krokem k úpravě prostranství u Památníku padlých
bylo pokácení dvou ztrouchnivělých vrb a odfrézování zbylých pa ez .
Na jejich místě budou vysazeny stromy nové.

Ú ad m styse informuje
Kalendárium m styse
16.03.

23.03.
23.03.
24.03.
26.03.

31.03.
06.04.
06.04.

Vláda České republiky vyhlásila karanténu s dosud nevídaným
dopadem na život obyvatel ČR a na ekonomiku. Rovn ž na m stys jako
instituci m lo opat ení dopad. Ú ad m styse a všechny další ve ejn
p ístupné budovy ve vlastnictví nebo správ m styse byly uzav eny.
Bylo posunuto zahájení plánovaných staveb a rekonstrukcí z rozpočtu
m styse (prodloužení vodovodu Za Nádražím, parkovišt v centru
m styse u ÚM, zateplení bytového domu č.p. 498). Významnou součástí
práce ú adu m styse se stalo zabezpečování roušek nebo
dezinfekčních prost edk .
Za dodržení všech hygienických na ízení se konal kontrolní den
na stavb rekonstrukce školního h išt , kde práce pokračovaly.
Formou telekonference se uskutečnila 38. sch ze rady m styse.
Malí ská firma p edala dokončené dílo – výmalbu chodeb a schodišt
muzea m styse.
S hlavním inženýrem stavby telefonicky vyjasn ny p ipomínky m styse
ke stavb Správy železnic, p i níž má dojít ke zkapacitn ní železniční
trati mezi Suchdolem nad Odrou a B lotínem. Požadavek m styse
na investora stavby sm uje k opat ení, aby nedošlo k omezování
pr jezdu linkových autobus a vozidel IZS, p ípadn osobních vozidel,
p es železniční p ejezd u sila po dobu stavby.
S pracovníkem svozové firmy konzultován zám r po ízení sb rného
dvora, p ípadn místa na separování odpad v Suchdole nad Odrou.
Další kontrolní den na stavb rekonstrukce školního h išt .
Formou telekonference se uskutečnila 39. sch ze rady m styse.

Dubnové zasedání zastupitelstva m styse zrušeno
Zasedání zastupitelstva m styse, které bylo plánováno na pond lí 27. 4. 2020,
je zrušeno, a to s ohledem na doporučení, že se v dob nouzového stavu nemají
zastupitelstva scházet na zasedání vyjma záležitostí, které nesnesou odkladu
z d vodu hrozících škod nebo sankcí. Jelikož v současné dob nebyl
k projednání na zastupitelstvu žádný neodkladný bod, postačí až zasedání
v dalším ádném plánovaném termínu v pond lí 22. 6. 2020.
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Rada m styse informuje
3Ř. sch ze RM 23.03.2020 – prob hla formou telekonference
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RM schválila uzav ení Smlouvy o nájmu, jedná se o dočasný pronájem
místnosti na n kolik m síc v budov Sportovní 471, Suchdol nad Odrou.
RM rozhodla o výb ru nejvhodn jší nabídky v rámci ve ejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Zateplení BD – Suchdol nad Odrou“, kterou podal
účastník STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. Ostrava, a schválila
uzav ení Smlouvy o dílo. Jedná se o akci, na níž byla podána žádost o dotaci
z prost edk Ministerstva pro místní rozvoj.
RM schválila rozpočtové opat ení č. R2, a to poskytnutí finančního daru
žadateli na po ízení nových včelstev. Jedná se o p ísp vek na obnovu
včelstev po požáru, kdy pln ní pojiš ovny společn s p ísp vkem včela ské
organizace zdaleka nestačí na po ízení náhrady zničeného vybavení.
RM schválila rozpočtové opat ení č. R3, a to p ijetí pr tokové dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 8.312.229,62 Kč na realizaci projektu
„PROvýuku“ pro Základní školu a mate skou školu Suchdol nad Odrou,
p ísp vková organizace. Jedná se o projekt, jehož realizací byla podstatn
zlepšeno vybavení základní školy (nové učebny, bezbariérový p ístup pomocí
hydraulické plošiny atd.)
RM schválila prominutí nájmu na 2. čtvrtletí roku 2020 nájemc m provozoven
v budov Komenského 65 z d vodu p erušení provozu v dob epidemie
koronaviru.
RM schválila p id lení bytu v bytovém dom Za Nádražím 273.
RM schválila prominutí dvou nájm nájemník m, kte í z d vodu epidemie
koronaviru museli odložit st hování do p id leného bytu.
RM schválila uzav ení Smlouvy o dílo se zhotovitelem opravy Božích muk
v místní části Kletné. Nacházejí se n kolik desítek metr za Kletným na
modré turistické značce sm r zámek Fulnek.
RM schválila rozpočtové opat ení č. R4, a to uvoln ní části rezervy rady ve
výši 50.000, - Kč na úhradu výdaj v d sledku nouzového stavu. Prost edky
jsou využívány na nákup ochranných pom cek, materiálu na šití roušek,
nákup dezinfekce a podobné výdaje.
RM schválila úhradu jednorázových nádob na ob dy ze školní jídelny pro
seniory po dobu epidemie koronaviru. Používání dezinfikovaných vlastních
jídlonoš
není možné na základ
opat ení hygieny v souvislosti
s koronavirem.
starosta informoval RM o p ípravách výb rového ízení na zhotovitele stavby
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalit Sokolovská v Suchdole
n/O – 1. etapa prodloužení vodovodu a oddílné kanalizace“, o úprav terénu
na Bike park v místní části Kletné, o cenové nabídce za elekt inu na rok 2021

a 2022, a o zp sobech ešení platby za nájem z d vodu ztráty zam stnání
v návaznosti na epidemii koronaviru v jiných obcích a m stech.
3ř. sch ze RM 06.04.2020 – prob hla formou telekonference














RM byla informována, že firma PKD stavba, s.r.o. Suchdol nad Odrou
odstoupila od podpisu Smlouvy o dílo na stavbu „Parkovišt ú adu m styse
Suchdol nad Odrou“, RM rozhodla o p id lení zakázky firm STAVO – Karel
Černoch s.r.o. Suchdol nad Odrou, která se umístila dle výsledku hodnocení
jako druhá v po adí a schválila uzav ení Smlouvy o dílo.
RM schválila vyhlášení ve ejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalit Sokolovská“, zadávací
podmínky a komisi pro otvírání obálek a posouzení nabídek.
RM schválila zajišt ní plánu BOZP na stavbu „Zateplení BD – Suchdol nad
Odrou“, což je pro m stys jako investora ze zákona povinná dokumentace
pro tento druh stavební činnosti.
RM schválila uzav ené Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o budoucí
smlouv o z ízení služebnosti s majitelem pozemku, jedná se o p ípojky
vodovodu, splaškové a deš ové kanalizace k novostavb rodinného domu na
části pozemku parc. č. 2223/54 v majetku m styse.
RM schválila uzav ení Smlouvy o uzav ení budoucích smluv o p ipojení
odb rných elektrických za ízení k distribuční soustav , jedná se o budoucí
p ipojení a zhotovení odb rných míst k budoucím rodinných domk m
v lokalit Sokolovská.
RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku m styse
nájemník m, kte í spl ují podmínky dalšího prodloužení nájmu.
RM projednala n kolik žádostí o dotaci z rozpočtu m styse s tím, že tyto
žádosti budou s ohledem na výši požadovaných finančních prost edk na
programu jednání zastupitelstva.
RM neschválila podpo it ve ejnou sbírku vyhlášenou Diakonii Broumov, která
má za cíl udržet chod této organizace a její chrán ná pracovní místa. Bohužel
v situaci, kdy byla podstatn p ibrzd na ekonomika z d vodu nouzového
stavu, lze očekávat nár st žádostí tohoto druhu i z blízkého okolí, m stys
bude pomáhat i s ohledem na konkrétní využití místními občany.
RM souhlasila s realizací projektu „P írodní zahrada pro d ti MŠ Suchdol nad
Odrou“.
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Informace o provozu domu kultury, muzeí a knihovny
Jmenované provozy jsou uzav eny na základ usnesení vlády České republiky.
Otev eny budou podle vládou stanoveného rozvol ování omezení, aktuální
informace o otev ení m stys oznámí operativn jšími informačními kanály, než je
zpravodaj s m síční periodicitou vydání.

Pravidla provozu ú adu m styse od 20. dubna 2020
V návaznosti na usnesení vlády č 399 ze dne 9. 4. 2020 a mimo ádné opat ení
Ministerstva zdravotnictví ČR stanovuji pravidla provozu ú adu m styse Suchdol
nad Odrou od 20. 4. 2020 do odvolání následovn :
1. Ú ední hodiny ú adu m styse včetn stavebního ú adu jsou
v následujícím rozsahu:
Pond lí
8.00 – 11.30
12.30 – 17.00
Úterý
8.00 – 11.30
12.30 – 14.00
St eda
8.00 – 11.30
12.30 – 17.00
Čtvrtek
8.00 – 11.30
12.30 – 14.00
Pátek
neú ední den
2. Veškerá agenda, kterou lze vy ídit elektronicky, telefonicky nebo jinou
formou bez osobní návšt vy ú adu, bude p ednostn vy izována touto
formou.
3. Veškeré platby budou p ednostn provád ny v následujícím prioritním
po adí

bezhotovostním p evodem (náležitosti p evodu sd lí
telefonicky nebo elektronicky pracovnice pokladny)

platební kartou na terminálu v pokladn ú adu

v hotovosti v pokladn ú adu (zcela výjimečné p ípady)
4. V p ípad nutnosti osobního jednání je doporučen vždy p edchozí
telefonický kontakt s konkrétním ú edníkem s cílem ov it nezbytnost
osobního setkání, p ípadn garantovat návšt vníkovi p ítomnost
konkrétního ú edníka.
5. Vnit ní vstupní dve e do budovy ú adu budou uzamčeny, návšt vník se
spojí s konkrétním ú edníkem interním telefonem na ovládacím panelu
u dve í. Pro každého návšt vníka si ú edník p ijde osobn .
6. Po vstupu do budovy si každý návšt vník vydezinfikuje ruce, dezinfekce
bude k dispozici u umývadel ve vstupním vestibulu v p ízemí (u WC pro
ve ejnost).
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Vstup a pohyb návšt vník ú adu je možný výhradn s ochrannými
pom ckami, zakrývajícími nos a ústa.
8. Pohyb návšt vník po budov ú adu bude omezen – agenda, u níž to
je možné, bude vy ízena ve vstupním vestibulu v p ízemí.
9. P i pohybu a jednání v prostorách ú adu je nutné udržovat vzájemný
odstup nejmén 2 m, a to jak od ú edník , tak mezi návšt vníky, kte í
nejsou z jedné domácnosti.
10. K jednání či ú ednímu úkonu bude umožn n současný vstup do budovy
pouze t m osobám, jejichž p ítomnost je nezbytná.
11. Týká-li se jednání či ú ední úkon v tší skupiny osob a není možné
zajistit odstup alespo 2 m, bude ú edník v p ípadech, kde to je
procesn možné, p ijímat klienty do budovy postupn .
12. Ú ední úkony mimo budovu ú adu m styse budou provád ny jen ve
zcela nezbytných p ípadech a vždy budou individuáln posuzovány
podmínky ochrany účastník z hlediska zabrán ní ší ení nákazy.
Není-li možné zajistit dodržení hygienických pravidel, m že být tento
úkon odmítnut.
7.

V Suchdole nad Odrou dne 17. 04. 2020

Ing. Richard Ehler, starosta

Roušky pro občany m styse
M stys Suchdol nad Odrou ihned po na ízení povinného nošení ochrany úst
i nosu začal se shán ním roušek, ale bohužel nikde nebyly k dostání. V Dopasu
v Odrách jsme tudíž nakoupili dostatečné množství bílého plátna, v obchodech
poshán li nit , š rky a gumičky a mohlo se začít s šitím. Roušky pro m stys
začaly šít místní švadlenky nejen pro zam stnance m styse, ale i pro Vás,
občany, a hlavn pro seniory. Do šití roušek se zapojily také ostatní šikovné
švadlenky z m styse, které ušily roušky pro své p íbuzné, kamarády, známé
a pro sociální služby. Celkem se ušilo cca 1000 kus roušek.
Milé „suchdolské švadlenky“ d kujeme Vám všem za Vaši ochotu a za Váš
čas strávený p i šití roušek a velice si toho vážíme.
V současné dob máme ve všech obchodech s potravinami, v eznictví a na
pošt krabice s rouškami s nápisem ROUŠKY, do kterých m žete, pokud máte
p ebytek roušky vložit. V p ípad , že v krabicích roušky dojdou, obra te se na
m stys. Jelikož tyto ručn šité látkové roušky jsou na opakované použití, dbejte
na pravidelnou sterilizaci vyva ováním a d kladným žehlením.
„Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání m !“
Iva Hrabovská, místostarostka
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Stočné pro m stys – samoodečty vodom r
Upozorn ní na hlášení stavu vodom ru

Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodom ru
k 30. 04. 2020 z d vodu fakturace stočného za 01-04/ 2020.
Hlášení m žete provést t mito zp soby:
- na webových stránkách m styse (www.suchdol-nad-odrou.cz)
pomocí vypl ovacího formulá e „Stav vodom ru“,
- telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana),
- osobn v pokladn m styse.

Stav vodom ru nahlaste do 6. 5. 2020.

V p ípad nenahlášení stavu vodom ru v daném termínu Vám bude
vyfakturována částka z p edchozího čtvrtletí.
Jana Poštová

Vodné pro SmVaK – výjimečné samoodečty vodom r
Vzhledem k situaci, která nastala, prosíme zákazníky (odb ratele) o nahlášení
stavu vodom ru telefonicky nebo sms na mobil číslo 775114922 a
730899615 nebo na email radim.fusek@vodotech.cz. Stav vodom ru m žete
také nahlásit na internetových stránkách www.vodotech.cz (odkaz „Nahlásit stav
vodom ru“)
nebo
zákaznická
linka
SmVak
Ostrava
800 292 400 (pracovní dny 7.30 až 20.00). Stav vodom ru nahlaste nejpozd ji
do 30.4.2020. D kujeme.
Vodotech spol.s.r.o., Jaselská 220/47, 74707 Opava

Snížení DPH m ní od kv tna výši vodného a stočného
Vodné a stočné bude nov činit Ř5,37 korun za metr krychlový včetn 10%
DPH, tedy o tém čty i koruny mén než doposud Ostrava 20. 4. 2020 –
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zohled ují snížení sazby
dan z p idané hodnoty o p t procentních bod , které vstupuje v platnost
1. kv tna 2020. Novela zákona o DPH p e azuje úpravu a rozvod vody
prost ednictvím sítí a také odvád ní a čišt ní odpadní vody včetn
ostatních služeb souvisejících s t mito činnostmi z první snížené sazby
dan do druhé, tedy z 15 % na 10 %.
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Nová cena za odb r pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku,
Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 45,21 korun za metr krychlový
včetn 10% DPH, cena za odvád ní a čišt ní odpadních vod (stočné) bude nov
40,16 korun včetn DPH. U vodného p edstavuje snížení oproti současné výši
2,06 koruny, u stočného 1,83 koruny. Souhrnn jde o pokles o 3,89 koruny včetn
10% DPH. Souhrnn činí nové vodné a stočné 85,37 korun, včetn 10% DPH.
„Reflektujeme zm nu legislativního prost edí od prvního kv tna a v dané
souvislosti upravujeme výslednou úrove solidární ceny vodného a stočného pro
region, kde p sobíme. Logicky se také m ní sazby pro oblasti, kde provozujeme
vodárenskou infrastrukturu, která není v našem majetku, na základ smluvních
vztah . Naše politika udržuje dlouhodob výši vodného a stočného n kolik korun
pod celorepublikovým pr m rem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazník m
vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za p im ené ceny,“ íká
generální editel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Svoz bioodpadu v roce 2020
Svoz biologicky rozložitelného odpadu byl zahájen v m síci dubnu, kontejnery
budou vyváženy 2x týdn , a to v pond lí a ve čtvrtek.
Prosím Vás, vhazujte do kontejner jen to, co tam pat í:
 travní hmota
 plevel, koš ály i celé rostliny
 listí, hobliny, piliny
 jemné nebo drcené v tve
 listí a na ze zeleniny, nepoživatelná a nahnila zelenina a ovoce
 odpad ze zelen z domácností.

V poslední dob se v kontejnerech nachází:
 zemina a kamení
 velké v tve p ípadn i celé ke e a stromy, které p esahují výšku
kontejneru i o 1,5 metru
 pa ezy
 BRO v igelitových pytlích
 plasty, pop . sm sný komunální odpad
 stavební odpad – betonové obrubníky, cihly, omítka apod.
V roce 2020 je v provozu 33 kontejner , které jsou umíst ny na stanovištích
stejn , jako v minulých letech. P ipomínám, že není p ípustné svévoln
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p emís ovat kontejnery!!! Kontejnery napln né nevhodným odpadem (viz výše
uvedené) nebudou svozovou společností ASOMPO, a.s. vyvezeny, likvidaci si
bude muset m stys zajistit sám na své náklady, bude zjiš ovat, kdo to zp sobil
a bude vymáhat náhrady.
Svoz bioodpadu není pro m stys levná záležitost a náklady se stále navyšují.
V roce 2019 jsme zaplatili za svoz bioodpadu částku ve výši 237.394, - Kč (v roce
2017 byly náklady ve výši 97.289, - Kč a v roce 2018 134.711, - Kč).
VHůZUJTE DO KONTEJNER

Nů BIOODPůD JEN TO, CO TůM PůT Í!!!!
Iva Hrabovská, místostarostka

Místní poplatek ze ps na rok 2020
splatnost místního poplatku ze ps na
rok 2020 byla prodloužena do 30. 6. 2020.
Up ednost ujeme úhradu veškerých plateb z Vašeho
bankovního účtu.
Upozor ujeme občany, že

K platb poplatku ze ps sd lujeme následující:
Ke správné identifikaci platby je pot ebné, abyste si telefonicky ov ili číslo
poplatníka (je stejné jako v lo ském roce a je pot eba jej uvést do zprávy
pro p íjemce), a to na telefonním čísle: 556 770 109, p ípadn e-mailem na jedné
z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz a jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz,
Poplatek uhra te ve prosp ch účtu u České spo itelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol
1341
Konstantní symbol
037Ř
V p ípad jakýchkoliv nejasností se, prosím, obra te na finanční odbor ú adu
m styse (výše uvedené telefonní číslo).
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Vítání občánk – jarní termín zrušen
Vážení rodiče,
komise Sboru pro občanské záležitosti m styse Suchdolu nad Odrou Vás touto
cestou informuje o zrušení jarního vítání občánk , které se m lo konat
16. kv tna 2020. Tato společenská událost se bude konat v náhradním termínu
17. íjna 2020. D kujeme za pochopení.
Iva Hrabovská, místostarostka

Setkání jubilant – jarní termín zrušen
Vážení jubilanti,
M stys Suchdol nad Odrou ruší kv tnové setkání jubilant . Setkání se uskuteční
v náhradním termínu na podzim 2020. D kujeme za pochopení.
Iva Hrabovská, místostarostka

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečn gratuluje občan m,
kte í v m síci dubnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let p eje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:

Jezerský Nikolaj
Tomášková Kv tuše
Štrbačková Blažena
Bartošíková Dagmar
Barto ová Marta
Benkeová Vincencia
Král Josef
Kucová Miroslava
Dostálová Karla
Juchelková Zdenka

Mrtvá Olga
Masnica Rudolf
Vala Josef
Kut j Stanislav
Randis Ji í
Bašná Alžb ta
Valová Svetlina
Meisselová Otilie
Kyselý Josef
Škrobalová Milena
Zajícová Libuše

11

Dne 9. b ezna jsme si p ipomn li 100 let od narození a dne
24. dubna vzpomeneme 15. výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky
paní ůnny ůdamcové.
Kdo jste ji znali, vzpome te s námi. D kujeme.
Dcera Anna Ježková s rodinou.

Dne 19. 4. 2020 vzpomínáme 1. smutné výročí úmrtí,
manžela, otce, d dečka
pana Josefa Mládenky
S láskou vzpomínají manželka Milada, syn Josef
s rodinou, dcera Dagmar s rodinou.

Dne 27. dubna 2020 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka a d dečka
pana Jana Marčišovského.
S láskou vzpomíná manželka Ludmila s rodinou.
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Spolky a zájmové aktivity
Házená ročník 2019/2020
Sout že MSKSH 201ř/2020 ukončeny
Anulace sout žního ročníku 2019/2020 v sout žích
ízených Moravsko - slezským krajským svazem házené
(MSKSH).
Vážení sportovní kolegové, na základ aktuální situace v ČR týkající se
pandemie onemocn ní COVID-19 rozhodla Exekutiva MSKSH o ukončení
aktuálního sout žního ročníku 201ř/2020 pro všechny sout že ízené
MSKSH, a to jak samostatné, tak společné sout že s Olomouckým krajským
svazem házené (OLKSH). Výsledky sout žního ročníku se anulují.
Stejný krok provedl i OLKSH, tedy jsou zrušeny veškeré sout že organizované
jak MSKSH tak OLKSH.
V p íprav na další ročník prob hnou ze strany sportovn technických komisí a
komisí mládeže bu to workshopy nebo dotazníkové akce se zástupci oddíl
stran nastavení nejvhodn jších model sout ží ízených MSKSH a OLKSH.
V Ostrav 06.04.2020

Pavel Bochnia, p edseda MSKSH

Zimní liga starší p ípravky 2019/2020
Družstvo vedou trené i Nerad Martin, Szelong Ji í a Klučka Jaroslav. Hrála se 4.
kola. První t i kola hrála vždy t i družstva dvoukolov . První kolo se hrálo
17.11.2019 v Pust jov . Druhé kolo se hrálo 1.12.2019 v Pust jov . T etí kolo
se hrálo 18.1.2020 v Odrách. Poslední čtvrté kolo se hrálo 22.2.2020 v Pust jov
se 4 družstvy jednokolov .
Výsledky 1. kola:
Výsledky 2. kola:
Suchdol – Fulnek 1 : 4 0 : 2
Suchdol – P íbor
1:1 0:2
Bílovec 2 : 3 3 : 1
Mo kov
3:0 0:5
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Výsledky 3. kola:
Suchdol – Jeseník 0 : 2 0 : 2
D rné 4 : 0 3 : 1

Výsledky 4. kola:
Suchdol – Kop ivnice
0:6
Pet vald
1:5
P íbor
1:6
Branky 2. kola:
Velechovský F. 2, Borák O. 1,

Branky 1. kola:
Melichar T. 2, Szelong M. 2,
Kramoliš M. 1, Kunčar T. 1
Branky 3. kola:
Branky 4. kola:
Kramoliš M. 6, Velechovský F. 1
Baroš D. 1, Borák O. 1
Memoriál Pavla Heinricha
Hrálo se 24.1.2020 v Pust jov za účasti 4 družstev jednokolov . Obsadili jsme
3. místo po rozst elu na penalty s Bludovicemi. Suchdol – Bludovice 1 : 1
Suchdol – Libhoš
0 : 3
Suchdol – Pust jov
0 : 2
Branky: Kramoliš M. 1
Sestava: Klučka Adam (B), Baroš
Dominik, Borák Ond ej, Buksa Samuel,
Grulich Daniel, Kramoliš Max, Kunčar
Michal, Kunčar Tomáš, Melichar
Tomáš, Szelong Daniel, Velechovský
Filip
Branky
celkem:
Kramoliš
8,
Velechovský 3, Borák 2, Melichar 2,
Szelong 2, Baroš 1, Grulich 1, Kunčar 1
Starší p ípravka odehrála p ed jarní sezónou v rámci zimní ligy a memoriálu
celkem 18 zápas – 4 vít zné, 1 remíza a 13 proher. Pod kování pat í hráč m a
trenér m.

Z činnosti spolku Western klub
www.westernklub.cz; www.suchdolskycountryfest.cz;
www.ponyexpress.cz

V t žké koronavirové dob mají i spolky útlum ve svých aktivitách, a tak Western
klub musel nejprve s t žkým srdcem oželet Josefovský country bál, jehož výt žek
m l být v nován na tradiční D tský den a na další úpravu areálu Malá skála.
Další akcí, o kterou jsme p išli, bylo „Jarní tvo ení s Blankou“, akcí jsme cht li
pot šit d včata a vyrobit si nápaditou jarní velikonoční výzdobu. Místo toho jsme
tvo ily doma a šily roušky pro své rodiny a známé, no, co se dá d lat, alespo tak
jsme byly prosp šné. Musíme oželet i akci „Vzpomínka na kovboje“ s promítáním
na Malé skále, Jarní vyjíž ku s večerní country zábavou a prozatím i jarní
otev ení Saloonu pro ve ejnost. Na základ vládního plánu rozvol ování opat ení
koronavirové pandemie počítáme s možností začít nejprve s pátečními klubovými
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posezeními p i kytarách, kde se schází menší počet návšt vník . Termín jsme
prozatím dali na 12.6.2020, ale uvidíme, jestli to bude možné podle toho, jak se
situace bude dál vyvíjet.
V ím, že doba, kdy se nem žeme spolkov scházet a d lat naplánované akce,
brzo pomine a zase se společn sejdeme na Malé skále. Pokud byste nás i v této
pohnuté dob cht li finančn podpo it, protože i nadále pokračujeme ve
vylepšování Saloonu a areálu Malá skála, m žete nám p isp t na nákup
materiálu – zde je číslo našeho účtu: 232 678 662/0300. V te tomu, že každá
stovka nám pom že a d kujeme za ni.
T ším se, že se již brzy poda í pandemii zvládnout a setkáme se s p áteli
Western klubu na Saloonu.
Za Western klub Ludmila Tošovská

R zné
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670)
III. pokračování - Komenského odchod z Fulneku a JB v Suchdole
Komenského jsme v našem seriálu opustili v dob , kdy prožíval nejš astn jší léta
svého života. Plodn tvo il svá díla, zkoušel své pedagogické metody, byl
čerstvým manželem a otcem. V Evrop tou dobou však takováto idylka zdaleka
nepanovala, vrcholících náboženských spor mezi katolíky a protestanty se totiž
rozhodli využít panovníci jednotlivých zemí pro rozší ení své moci. V českých
zemích byla v dob Komenského p íchodu do Fulneku velice komplikovaná
situace, nebylo
totiž jasné, kdo
nahradí
dosluhujícího
krále Matyáše.
České
stavy
nakonec p ijaly
na zemském
sn mu
Ferdinanda II.,
který ač zarytý
katolík, slíbil,
že pokud se
stane českým

Komenský odchází do Lešna
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králem, bude dodržovat Rudolf v majestát, zaručující náboženskou svobodu.
Protože se tak ale ned lo, a protože se nový král všemožn snažil omezit moc
stav , vypuklo proti n mu povstání. Slavné události spojené s pražskou
defenestrací, následované p ipojením Moravy
k povstalc m, však roku 1620 vyst ídala konečná porážka povstalc v bitv na
Bílé Ho e. V pr b hu následujícího roku pak ti z v dc povstání, kte í nebyli
popraveni p i nechvaln známé poprav na Starom stském nám stí, uprchli za
hranice zem a vedli boj proti Habsburk m ve spojení s jejich dalšími nep áteli.
Pokud bychom se tou dobou p enesli do Fulneka, nenašli bychom tam ani
tehdejšího pána Jana Skrbenského z H íšt , ani Komenského. V kv tnu 1621 se
totiž oba dva odhodlali k út ku p ed postupujícími císa skými vojsky táhnoucími
Moravou. Skrbenský utekl do Slezska, kde se p ipojil k císa ov nep íteli Janu
Ji ímu Krnovskému, který brzy nato, v červenci 1621 porazil císa ovy spojence
v bitv u Nového Jičína. Komenský svého pána nenásledoval, uchýlil se totiž na
panství Karla staršího ze Žerotína, významného bratrského šlechtice, který se
však na rozdíl od svého bratrance Velena (ano, toho Velena, kterému Komenský
pozd ji v noval mapu Moravy) k povstání nep ipojil, a tak nebyl potrestán. Pod
jeho ochranou pak mohl Amos (tuto p ezdívku si vysloužil b hem svých studií
v P erov , kdy byl mezi spolužáky pro svou dobrou povahu velmi oblíben. Amos
totiž v latin znamená miláček) op t relativn klidn pracovat. To však jen do té
doby, než se dozv d l o smrti své manželky a d tí, které z staly na Morav . Na
Žerotínov panství Brandýs nad Orlicí se pak Jan znovu oženil a sepsal zde snad
své nejslavn jší dílo Labyrint sv ta a ráj srdce. P ed odchodem do zahraničí
pracoval na n kolika dalších dílech, zmi me nap íklad Českou didaktiku. Když
bylo roku 1628 po vydání Obnoveného z ízení zemského, které zakazovalo
nekatolická vyznání, jasné, že ve vlasti už nem že z stat, odešel Komenský
s rodinou do polského Lešna, tou dobou už centra exilové Jednoty bratrské. Zde
se stal učitelem na místní bratrské škole, dostal se do vedení Jednoty (stal se
jejím biskupem) a hlavn didakticky tvo il. Lešenský pobyt se nesl v duchu d l
jako Informatorium školy mate ské o výchov v rodinách, Brána jazyk otev ená
- p elomové učebnice latiny, či Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kde se
definitivn vzdal nad je na návrat dom .
P i odchodu z Fulnecka však po sob v této oblasti zanechal adu „duchovních
potomk “- vyznavač bratrského učení, kte í odejít nemohli. Jednalo se v tšinou
o sedláky, kte í však víru prožívali velmi vážn . V dob , kdy na panství už vládla
katolická vrchnost a veškerá jiná vyznání p ešla do ilegality, scházeli se tito lidé
tajn ve svých domech a po lesích a společn se modlili. Ješt n kolik let po
válce je jejich brat í z exilu (hlavn z Uher) zásobovali literaturou, když i ti museli
kv li silné rekatolizaci p estat chodit, z stali i suchdolští brat í zcela osamoceni.
Bratrské rodiny se však vzájemn ve ví e povzbuzovaly a brzy se ve vsi vytvo ila
provázaná komunita n kolika rodin. Bezpečn víme, že mezi n pat ily rodiny
Kunz , Liebisch , Nitschmann , Schneider , Tannenberger , Unger
a Zeisberger . Práv n kolik generací Schneider se pak stalo duchovními v dci
brat í v Suchdole, jakýmisi lidovými kazateli. O nich však více v dalších číslech.
Jáchym Pantálek
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Nakládání s odpady v dob ohrožení koronavirem
Vážení spoluobčané,
v současné nelehké dob , kdy společn bojujeme proti epidemii koronaviru
(Covid-19) nesmíme zapomínat na odpov dné nakládání s domovními odpady.
Chovejme se proto zodpov dn nejen sami k sob a svému okolí, ale také
ke všem lidem, kte í pro nás zajiš ují nakládání s odpady. Bez jejich práce
a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečn a efektivn fungovat
a náš m stys by nez stal čistý a bez odpadk . D kujeme Vám!
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Inzerce
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abáka vybarvi, vyst ihni a ve vyznačených
krou cích spoj patentkami

Kontaktní informace

Starosta
Místostarostka

Hospodá sko správní úsek
Czech POINT

Finanční odbor – vedoucí
Správa byt a pokladna
Hlavní účetní
Matrika Czech POINT
Stavební ú ad - vedoucí

Klub kultury
Technické služby
Penzion Pood í
Čistírna odpadních vod
D m s pečovatelskou službou
Muzeum
Knihovna

www.suchdolnadodrou.cz
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. Kate ina Kollerová, DiS.
556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík
556 770 107
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
556 770 104
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová
556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz 724 389 270
Ji í B lunek
737 864 644
Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek
702 020 302
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasa ová
605 113 310
V ra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

724 389 269
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