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V měsíci říjnu byla dokončena
rekonstrukce pláště bytového domu 498 na Nové ulici
v celkové hodnotě 3,59 mil. Kč, z toho dotace z MMR 1,45 mil. Kč
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Se pracovníkem stavebního odboru Ostravsko-opavské diecéze byly
konzultovány podrobnosti napojení památkově chráněného objektu
katolické fary na nově budované inženýrské sítě.
Setkání představitelů městyse se senátorkou Jitkou Seitlovou.
Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada dobrovolného
svazku obcí Regionu Poodří, v němž je městys členskou obcí.
Konal se kontrolní den na stavbě parkoviště v centru městyse za
úřadem.
Konal se svozový den velkoobjemového a nebezpečné ho odpadu.
V Lesním kostele (v lese pod hrází přehrady) se konala bohoslužba,
pořádaná spolkem Moravian jako součást oslav výročí 350 let úmrtí
Jana Amose Komenského.
Konalo se zasedání zastupitelstva městyse.
Konala se schůze rady městyse.
Účast starosty a vedoucí finančního odboru ÚM na akreditovaném
semináři Rozpočet 2021 a střednědobý výhled rozpočtu v praxi, který
byl zaměřen na rozpočtové záležitosti ve světle aktuálních dopadů
koronavirové krize na finance.
Předání staveniště – stavba prodloužení inženýrských sítí přes farní
zahradu katolické fary k lokalitě pro výstavbu RD na ul. Záhumení.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro výstavbu RD na ulici
Sokolovské.
Konzultace k možnostem financování rekonstrukce hřišť s umělými
povrchy ve sportovním areálu městyse formou dotací.
Spolek Moravian uspořádal v rámci oslav 350 let od úmrtí J. A.
Komenského komponovaný pořad z díla J.A.K. Cesta poutníka aneb
Návrat Komenského.
Místní akční skupina Regionu Poodří uspořádala pro veřejnost v areálu
„Stodolní“ u fotbalového hřiště v Bartošovicích tradiční Den zemědělství
v Poodří, kterého se zúčastnili i zemědělci ze Suchdolu.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro Záhumení přes farní
zahradu.
Dodavatel předal městysi jako investorovi dokončené dílo – zateplení
bytového DOMU. Projekt STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU,
NOVÁ ULICE Č.P. 498 SUCHDOL NAD ODROU byl spolufinancováno
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z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
01.10. Účast v Rybím na odborném semináři Svazku obcí Mikroregionu
Čáslavsko ve spolupráci s obcí Rybí a Státním fondem životního
prostředí na téma odkanalizování menších obcí decentralizovaným
systémem.
02.-03.10. Volby do zastupitelstva kraje a I. kolo senátních voleb.
03.10. Spolek Moravian uspořádal v rámci oslav 350 let od úmrtí J. A.
Komenského veřejné čtení z díla J. A. Komenského.
05.10. Schůze rady městyse.
07.10. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro Záhumení přes farní
zahradu.
07.10. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro výstavbu RD na ulici
Sokolovské.
08.10. Pracovnici Státního fondu podpory investic provedli veřejnosprávní
fyzické kontroly naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na
výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby – jedná
se o vestavbu půdních bytů v domě č.p. 126 a 375 z r. 2005. Doba
udržitelnosti projektu (a kontrol ze strany poskytovatele dotace) je na
neurčito, městys může požádat o zkrácení na 30 let do r. 2035.
08.10. Od zhotovitele převzato dílo – parkoviště v centru městyse za úřadem
městyse. Zapsané drobné nedodělky nebrání kolaudaci stavby
a řádnému užívání.
09.-10.10. Proběhlo II. kolo senátních voleb.
12.10. Úřad městyse navštívil poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR.
12.10. V budově základní školy jednala školská rada, ve které zasedají
zástupci rodičů, pedagogů a zřizovatele. Předmětem jednání byla
výroční zpráva za školní rok 2019/2020 a dále otázky zabezpečení
organizace výuky v situaci postupného uzavírání z epidemiologických
důvodů.
13.10. V sídle společnosti ASOMPO v Životicích u N. Jičína se konalo
zasedání dozorčí rady této akciové společnosti, která provozuje skládku
odpadů a v níž jsou akcionáři obce a města včetně městyse Suchdol
nad Odrou.
13.-15.10. Vlivem vytrvalého deště nastal v našem regionu na většině vodních
toků 1. stupeň povodňové aktivity – bdělost. Na našem potoce naštěstí
nedošlo k vyhlášení dalších stupňů povodňové aktivity, Suchdol opět
ochránilo odvedení vod z bezpečnostního přelivu přehrady mimo
zastavěnou oblast do koryta Suchého potoka. Několik dnů byla
uzavřena silnice Suchdol – Bernartice z důvodu zaplavení vozovky;
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silnice Suchdol – Kuním byla také zaplavena, ale s opatrností zůstala
průjezdná. Poděkování patří našim hasičům nejen za aktivitu při
hlídkové službě, ale také za zásahy v okolních obcích, které neměly tolik
štěstí jako Suchdol.

Rada městyse informuje
50. schůze RM 21.09.2020
•
•
•

RM projednala předložené materiály k provedení inventarizace majetku
městyse k 31.12.2020
RM projednala cenovou nabídku na opravu části chodníku na ulici
Komenského, která je v havarijním stavu.
RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, jedná
se o umístění zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc.č. 1096/1
v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.

51. schůze RM 05.10.2020
•
•
•

•
•

•
•

RM schválila realizaci opravy části chodníku na ulici Komenského
RM schválila prodloužení nájemních smluv v majetku městyse nájemníkům,
kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu.
RM schválila rozpočtové opatření R18 na poskytnutí finančního daru
Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín na částečnou úhradu provozu
historického parního vlaku na trati Nový Jičín – Suchdol nad Odrou v rámci
oslavy 140. výročí železnice Suchdol nad Odrou – Nový Jičín v termínu
19.12.2020.
RM schválila Smlouvu o dílo a Servisní smlouvu se společností Digitální
nosiče s.r.o. Moravská Ostrava, jedná se o dodání a servis pro elektronickou
úřední desku.
RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností STAVO
– Karel Černoch Suchdol nad Odrou na stavební práce „Parkoviště úřadu
městyse Suchdol nad Odrou“, předmětem dodatku je navýšení ceny díla za
vícepráce.
RM schválila žadatelce slevu na nájmu extrovny v DKT.
Starosta informoval přítomné členy RM o účasti na semináři „Systém DČOV
pro obce v praxi“, který byl zaměřen na problematiku čištění odpadních vod v
lokalitách, kde není jiná možnost čištění, v městysi by se jednalo o místní část
Kletné, popř. Rybníky a část „Pekla“.

5

52. schůze RM 19.10.2020
•
•
•

•

RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Agrosumak, a.s.
Suchdol nad Odrou, předmětem smlouvy je údržba místních komunikací
v zimní sezóně 2020 – 2021.
RM byla seznámena s cenovou nabídkou na opravu místní komunikace k č.p.
382 a 146 a doporučila opravu zařadit do rozpočtu městyse na rok 2021.
RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
Správou železnic, statní organizace Praha, předmětem smlouvy je zřízení
dešťové kanalizace na části pozemku parc.č. 704/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou
v majetku městyse.
Starosta informoval o pozemcích v lokalitě ul. Záhumení v areálu „Viladomů“
v souvislosti s novým územním plánem.

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 21.9.2020 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
2020. 10. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) zprávu ze schůze finančního výboru ze dne 14.9.2020
d) Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 3.6.2020
e) Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2019
f) Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019, jehož součástí je Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOMPO 2016 za rok 2019
g) dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-8/2020
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-8/2020
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-8/2020
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2020
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
h) žádost Domova Duha Nový Jičín, IČ 48804886 z 24. 3.2020 o poskytnutí
dotace z rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou ve výši 30.000,- Kč na
částečnou úhradu provozních nákladů a Sdělení k neschválení dotací pro rok
2020 z 29. 6.2020
i) žádost p. Lenky Pírové k poskytnutí příspěvku na dopravu
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materiál Vrácení prostředků v rámci projektu PROvýuku poskytnutých v roce
2017 - možnost využití krytí provozních nákladů v roce 2020
k) žádost Western klubu z.s. o překlopení půjčky na dotaci
2020. 10. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Dohnala a Jaroslava Zdráhala a
zapisovatelkou Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.
2020. 10. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 10. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
21.9.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) Kupní smlouvu na prodej parc. č. 130/1 – ostatní plocha o výměře 1331 m2
v k.ú. Suchdol nad Odrou do majetku Společenství vlastníků Suchdol nad
Odrou, Komenského 174, 177, IČ: 07680775, schválený zastupitelstvem
městyse dne 23.9.2019 usnesením č. 2019.6.3.d)
c) rozpočtové opatření č. Z17 takto:
Příjmy
+
120,00 tis. Kč
tj. 83.776,77 tis. Kč
Financování
- 1.149,40 tis. Kč
tj.- 1.035,22 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši - 1.029,40 tis. Kč
tj. 82.741,55 tis. Kč
j)

d)

e)

f)

g)

Běžné výdaje
+
53,00 tis. Kč
tj. 45.745,91 tis. Kč
Kapitálové výdaje
- 1.082,40 tis. Kč
tj. 36.995,64 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši - 1.029,40 tis. Kč
tj. 82.741,55 tis. Kč
v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z17/2020
z 21. 9.2020“
v rámci rozpočtového opatření Z17 a dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí neinvestičních transferů (dotací a darů), a to
takto:
1. Domovu Duha, příspěvkové organizaci, Nový Jičín, IČ 48804886,
finanční dar ve výši 30.000,00 Kč a znění darovací smlouvy
2. Lence Pírové, Suchdol nad Odrou, finanční dar ve výši 18.000,00 Kč
a znění darovací smlouvy
aby finanční prostředky - způsobilé náklady projektu PROVýuku - ve výši
72.892Kč, poskytnuté Základní škole a mateřské škole Suchdol nad Odrou,
příspěvkové organizaci, IČ 75027712, v roce 2017, byly použity na
financování neinvestičních nákladů roku 2020
Western klubu z.s., Suchdol nad Odrou, IČ 22841946, dotaci ve výši
350.000,00 Kč a znění
veřejnoprávní smlouvy s tím, že tyto prostředky
byly městysem Western klubu z.s. v minulosti poskytnuty formou návratné
finanční výpomoci. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové
dotace z rozpočtu městyse nahrazuje veřejnoprávní smlouvu o návratné
finanční výpomoci poskytnutí návratné finanční výpomoci s Western klubem
z.s., z 15.10.2015 ve znění dodatku č. 1 z 6.10.2016
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Suchdol
nad Odrou s příjemcem Městem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01
Nový Jičín, IČ: 00298212, předmětem dodatku je:

7

•

úhrada dotace příjemci jednorázovou platbou ve výši 271.362, - Kč
ve lhůtě nejpozději do 31.12.2020
•
závazek příjemce výše uvedenou částku vyplatit příjemcům dotace
s Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok
2021
2020. 10. 4. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem darovacích smluv dle usnesení 2020.10.3.d)1.
a 2020.10.3.d)2
b) starostu městyse podpisem veřejnoprávní smlouvy dle usnesení 2020.10.3.f)
c) starostu městyse podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení 2020.
10.3.g)
2020. 10. 5. Zastupitelstvo městyse d e l e g u j e
a) předsedy dílčích inventarizačních komisí
DIK č. 1 Úřad městyse: Gabriela Luxová
DIK č. 2 Klub kultury: Jaroslav Zdráhal
DIK č. 3 Hasičská zbrojnice: Iva Hrabovská
a člena do inventarizační komise příspěvkové organizace Základní škola
mateřská škola Suchdol nad Odrou: Martin Brynecký

Veřejné projednání návrhu územního plánu
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Suchdol nad Odrou – návrhu
opatření obecné povahy včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území se bude konat ve středu 11. listopadu 2020 od 17 hodin v DKT
Suchdol nad Odrou, Sportovní 470, 742 01 Suchdol nad Odrou.
Změny s ohledem na karanténu sledujte úřední desce (je i na webu městyse).

Ukončení svozu BRO v roce 2020
Dle oznámení svozové společnosti Asompo a.s. Životice u Nového Jičína
upozorňujeme občany, že poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad by měl
proběhnout ve čtvrtek 26. listopadu 2020. V případě nepříznivých klimatických
podmínek (sníh a mráz) může být svoz ukončen dříve. Po posledním vývozu
budou kontejnery odvezeny a uschovány.
Iva Hrabovská, místostarostka
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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 14.00 – 18.00, Čt. 15.00 – 19.00

Z činnosti naší školy a školky
Hvězdičky v ZOO Ostrava
Ve středu 16.září 2020 se vydaly
děti z oddělení Hvězdiček na celo
dopolední výlet do ZOO Ostrava.
Počasí nám přálo, děti byly
skvělé a báječně jsme si to
společně
užili.
Z prostředků
SRPŠ si každý odnesl domů
malý dáreček.
Bc. Martina Hessková
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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:
Klos Květoslav
Horňáčková Rozalia
Mařicová Marie
Handrychová Zdenka
Kaňáková Vilma
Kuchyňka Zdeněk
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
Dobiáš Václav
Kovář Miroslav
Kirchnerová Danuše
Fojtů Zdenka

Spolky a zájmové aktivity
Memoriál Jiřího Jurnykla – svátek sportovní kynologie
Psi jsou průvodci člověka od pradávných dob (střízlivé odhady hovoří o nejméně
30 000 letech). Zpočátku jej jistě provázeli při lovu a chránili jeho obydlí, nyní jsou
často prostě lidskými společníky; řada z nich působí také třeba jako terapeutičtí
psi. Nelze přitom zapomínat na kategorii pracovních psů, kteří jsou stále ještě
nenahraditelní například ve službách policie nebo armády, případně jako
záchranářští psi.
Sportovní kynologie se věnuje právě výcviku pracovních psů. Celé měsíce a léta
tréninku a času, který strávili pes se psovodem, lze pak prověřit pomocí zkoušek
nebo sportovních závodů. Třetí ročník Memoriálu Jiřího Jurnykla, který se konal
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v prostorách Základní kynologické organizace v Suchdole nad Odrou v sobotu
22. srpna 2020, byl právě takovou akcí. Závody byly uspořádány na počest
zakládajícího člena a předsedy kynologické organizace v Suchdole Jiřího
Jurnykla, který zemřel 27.července 2017. Všechny zúčastněné potěšilo, že se
závodů zúčastnila rodina pana Jurnykla, zejména jeho manželka Jarmila
Jurnyklová. Hlavní cenou těchto závodů byl putovní pohár, který získal vítěz tří
ročníků (závody byly pořádány také v letech 2018 a 2019).
Na pomyslnou startovní čáru nastoupilo celkem 22 psovodů s 23 psy pracovních
plemen, zejména německých ovčáků, belgických ovčáků malinois a
dlouhosrstých kníračů. Soutěžící, mezi něž patřili jak začínající, tak i velmi
zkušení psovodi, se rozdělili do celkem pěti skupin, v nichž soupeřili podle
pravidel stanovených Národním zkušebním řádem (skupina ZVV1) a
Mezinárodním zkušebním řádem (skupiny SPr1, SPr3, GPr1 a GPr3). Na rozdíl
od zkoušek, které obsahují obvykle tři části (stopa, poslušnost a obrana), se
soutěžilo pouze ve cvicích poslušnosti a obranách (skupiny ZVV1, GPr1 a GPr3),
případně pouze v obranách (SPr1 a Spr3). Účast v každé kategorii byla
podmíněna úspěšně složenou zkouškou příslušného typu. Rozhodčími závodů
byli Vladimír Košťál a Ing. Zbyněk Novák, při cvicích obrany na cvičiště dále
nastoupili figuranti Ing. Karel Černoch a Michal Krbec. Soutěž finančně i věcnými
dary podpořili sponzoři Happy Dog, Giom, Gappay, Městys Suchdol nad Odrou
(za městys byl na zahájení přítomen starosta Městyse Ing. Ehler), dodavatel
stavebních materiálů fa.Beveder a také firma Stavo – Karel Černoch s.r.o.
Pro čtenáře, kteří se nevyznají ve sportovní kynologii, poznamenejme, že v
poslušnostech je třeba, aby dvojice psovoda se psem správně provedla určitý
počet cviků, mezi něž patří například chůze u nohy, odložení psa za chůze,
překonání překážek, přinášení (aport) předepsaných předmětů apod., přičemž
rozhodčí každý cvik hodnotí určeným počtem bodů a dvojice (za chyby v
provedení cviků lze penalizovat i psovoda) může získat za tuto část celkem až
100 bodů. Podobně při obranách musí pes zvládnout další cviky, například
samostatně reagovat při pokusu o útěk figuranta, bránit psovoda při jeho
napadení figurantem po hádce apod., ale také prokázat dostatečnou odolnost, tj.
musí při zákusu do rukávu od figuranta snést několik úderů měkkým obuškem
(tzv. softem), a v průběhu celé části musí být zároveň dobře zvladatelný a
reagovat na povely psovoda. Také v této kategorii může dvojice získat až 100
bodů.
Ve skupině ZVV1 (podle Národního zkušebního řádu, zkoušky všestranného
výcviku 1. stupně) se spolu utkaly dvojice Leoš Slatinský s Nemesis IQ Stanios
(2. místo, 173 bodů), Jaroslav Lach s Arminenm Schreidon (4. místo, 153 bodů),
Petr Hromek s Gerdou z Henmonu (3. místo, 163 bodů) a Lubomír Srba s
Chasanem Wapeco (1. místo, 178 bodů).
Ve skupině SPrl (podle mezinárodního zkušebního řádu, obranářské zkoušky 1.
stupně) se utkaly dvojice Marcela Botošová se Zvartem de Alphaville Bohemia
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(1. místo, 91 bodů), Helena Bojtošová s Alphou ze Ztracených skal (3. místo, 88
bodů), Zuzana Švihrová s Huricaine Moravia Campanella (2. místo, 89 bodů),
opět Zuzana Švihrová s Dowry Zullu z Martinské Staré školy (4. místo, 87 bodů),
a konečně Lubomír Viliš se psem Elvisem z Cerkasu (5. místo, 85 bodů).
Ve skupině SPr3 (podle mezinárodní obranářské zkoušky 3. stupně) se utkaly
dvojice Monika Novotná s Irem z Malebných hvozdů (3. místo, 85 bodů), Barbora
Urbanová s fenou Casidy z Cerkasu (1. místo, 95 bodů), Petra Kolářová se Sony
Black Chabet (2. místo, 90 bodů), o čtvrté místo se podělili zahraniční závodník
Tomek Popiol s Hazle Yucero Bohemia a Kateřina Farníková s Juksine Nebeský
Jezdec (81 bodů).
Ve skupině GPr1 (podle mezinárodního zkušebního řádu, zkoušky pracovní
upotřebitelnosti 1. stupně) se utkaly dvojice Daniela Kotuličová s Blaze Evelyn
Codi (1. místo, 177 bodů), Jana Kaděrová s Monretou Polo z Bakru (2. místo,
170 bodů), Milan Pavlíček s Axem Vermüll (3. místo, 166 bodů).
Konečně, v nejnáročnější skupině závodu GPr3 (podle mezinárodní zkoušky
pracovní upotřebitelnosti 3. stupně) se utkaly dvojice Ing. Karel Černoch s Erikou
z Cerkasu (3. místo, 156 bodů), Kateřina Zwilingová s Arachem Giom Kastasi (1.
místo, 170 bodů) a Jaromír Šustek z Crazy z Eskorty (2. místo, 160 bodů).
Bohužel, dvěma závodním párům se nepodařilo soutěž dokončit. V obranách
neuspěli Antonín Šimurda se psem Fia Mapet (v poslušnostech získali 89 bodů)
a Viktorie Krištofová s fenou Ariou Fatymona (v poslušnostech 92 bodů).
Zejména vyřazení této dvojice, která patřila mezi hlavní favority závodu, bylo pro
všechny velkým překvapením – po velmi krásných poslušnostech háravá fenka
bohužel neuspěla v poslední části soutěže.
Po ukončení závodů získaly první tři dvojice poháry a věcné ceny, další závodníci
pak upomínkové předměty, a Viktorie Krištofová cenu útěchy pro největšího
smolaře závodu. Vítězka všech tří ročníků memoriálu, Kateřina Zwilingová, dále
získala putovní pohár, který osobně předala paní Jarmila Jurnyklová.
Vítězové kategorie GPr3: 2.
místo (první zleva) Jaromír
Šustek, 1. místo (uprostřed)
Kateřina Zwilingová, celková
vítězka závodů, 3. místo
(vpravo) Ing. Karel Černoch.
Petr Hromek, člen ZKO
Suchdol nad Odrou
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Pony Express aktuálně
ROZPRAVA K 36. JÍZDĚ PONY
EXPRESSU
Členové Moravských větví se sešli na Malé skále, aby
probrali 36. jízdu Pony Expressu.

Celý letošní ročník byl poznamenán velice smutnou událostí, která se stala těsně
před jízdou, navždy nás opustil kamarád a dlouholetý jezdec Petr
Binhack. Jedno z jeho posledních přání bylo projet celou trasu v doprovodném
vozidle, což už bohužel nestihl. Vznikla tak myšlenka splnit mu toto přání formou
jakýchsi kondolenčních archů a jeho fotografií, které povezou u sebe předáci
všech větví a každý jezdec by tak mohl ke kondolenci připojit svůj podpis,
případně poslat vzkaz. Ti, kteří by vzali jeho fotku s sebou na trasu, by mu tak
pietně pomohli symbolicky odjet poslední jízdu. Kondolenční archy budou
uložené ve westernové expozici Muzea v Suchdole nad Odrou.

37. ROČNÍK PONY EXPRESSU 2021
Jezdci Pony Expressu budou s poštou na Malé skále
20.8.2021 ve 12 hodin.
Lidka Tošovská
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Různé
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670)
IX. pokračování: Ohlédnutí za 350. výročím Komenského
V neděli 20. září se v Lesním kostele za Suchdolem konala vzpomínková
bohoslužba.
V neděli 27. září jsme se zúčastnili komponovaného pořadu Návrat Komenského.
V sobotu 3. října proběhla akce Čtení z Komenského Všenápravy.
V neděli 11. října jsme se sešli k závěrečné akci oslav Komenského – slavnostní
bohoslužbě. Ze závěrečné slavnostní akce zbylo torzo, neboť koronavirus
naboural, co se dalo. Přes všechna úskalí, zakončení proběhlo důstojně, jak si to
jen tento velikán doby zaslouží. Shrňme si na závěr trvalejší výstupy, které
zůstaly za akcemi:
Lípa Komenského: Občané si zajisté všimli, že původní mohutnost památné lípy
je připomenuta nízkým palisádovým plůtkem, včetně obrysů vybíhajících kořenů,
jak se nám je podařilo vyčíst ze starých fotografií. Nápad vytvořit pod lípou místo,
odkud by Komenský měl kdysi kázat, jsme podepřeli umístěním plochého
kamene s citací biblického textu jeho posledního kázání v r. 1621 před odchodem
do exilu. Obrysy bot vyrytých do kamene vybízí postavit se do stejného místa a
pokusit se vžít do role kazatele. Výsledek je neočekávaný. Lidé se zde chodí
modlit za Suchdol. Vzniklo tak další sakrální místo v Suchdole n.O.
Pomník Komenského: Městys jej nechal zrestaurovat a je opět ozdobou
městyse. Jednomu návštěvníkovi uklouzlo "Wau, ten je velký". Nikdy mi nedošlo,
že je to patrně největší Komenský na světě, respektive největší hlava
Komenského. Uvidíme, co nám sdělí krejčovský metr, až budeme měřit jaké má
číslo jeho obvod hlavy pro pomyslný klobouk.
Lípa k třístému padesátému jubileu: Zasadili jsme ji před školou jako protějšek
k lípě ke sto letům ČR. Byla přivezena z Herrnhutu, našeho partnerského města,
což bude vytesáno do kamene.
Výstava Dědictví Komenského v Suchdole: Je umístěna v poschodí
evangelického kostela. Shrnuje na devíti panelech všechny události, kterými se
Komenský a Jednota bratrská zapsaly do dějin našeho městyse. Jeho působení
v nedalekém Fulneku, bratrský kostel v Hladkých Životicích, tajný koridor za
třicetileté války mezi Suchdolem a Uherskou Skalicí, největší dar Komenského
Suchdolu, působení rodu Schneiderů a vyvrcholením je působení Moravských
bratří v různých částech světa.
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Výstava Potomci Komenského: Představuje nám všechny známé potomky
Komenského z hlavní linie Figulus, ale i vedlejší linii Wollenhaupt, jejíž členové
patřili do evangelického sboru v Suchdole.
Staronový mobiliář: Pro obě výstavy byly získány luxusní repliky nábytku ze 17.
století, z nichž největší pozornost budí rotační pulpit, na němž si můžete prohlížet
ukázky knižní tvorby J.A.Komenského.
Výtvarná soutěž pro děti: Vyhodnoceny byly kresby žáků II. stupně ZŠ Tyršova
Nový Jičín s tématem Komenský.
Cenným výstupem jsou také nové informace: Například při výběru předmětů
pro výstavy byla provedena inventura prací akademického sochaře Antonína
Chromka, který kromě busty před školou zanechal v Suchdole n.O. cca 20
různých dalších prací. Možná si ani neuvědomujeme jejich vysokou hodnotu.
Proto bychom prosili o informaci, kdo nějaká Chromkova díla vlastníte.
Sborník: Uvažujeme že písemné práce, které vznikly, vydáme v menším
sborníku.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří jste svou obětavostí přispěli k průběhu této
významné akce.
Daniel Říčan
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Občanská poradna Odry

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015604
Občanská poradna Odry
Hranická 1113/48. 742 35 Odry
Jak postupovat v řešení nevyplacené mzdy
Převážný počet lidí ve společnosti se setkává s předlužeností, ať už dluhy řeší
jedinec sám či se s tím setkává u svého okolí. Do svízelné situace, kdy nelze
hradit své závazky se lidé mohou dostat i svým nedočiněním a to tak, kdy
zaměstnavatel neuhradí zaměstnanci jeho mzdu. Zaměstnanec se rázem může
dostat do prodlení s úhradou svých nákladů na bydlení a ostatních splátek, pokud
nemá vytvořenou finanční rezervu.
Jak postupovat v řešení neuhrazené mzdy zaměstnavatelem? Na koho se může
obrátit zaměstnanec v případě nečinnosti zaměstnavatele? V příběhu se dozvíte
jednu z možností řešení situace vymáhání dlužné mzdy po zaměstnavateli.
Jako příklad si přečtěte modelovou situaci paní Justýny.
Paní Justýna pracovala v malé firmě, která zaměstnávala osm zaměstnanců.
Zaměstnanci ve firmě pociťovali delší čas nejistotu, kdy měli obavy, jak to
s fungováním firmy bude pokračovat dál do budoucnosti.
Pocit nejistoty se naplnil, zaměstnavatel se dostal do platební neschopnosti a
nehradil svým zaměstnancům jejich mzdy. Paní Justýna ihned začala řešit svojí
situaci, jakmile jí nebyla vyplacena mzda kontaktovala osobně zaměstnavatele.
Zaměstnavatel uklidnil ji i ostatní zaměstnance sdělením, že dlužné mzdy jim
budou ihned uhrazeny, ale bohužel k vyplacení mezd nedošlo a zaměstnavatel
navíc přestal komunikovat se všemi zaměstnanci.
Po neustálém kontaktování zaměstnavatele paní Justýnou došlo k dalšímu
setkání a zaměstnavatel měl připravenou dohodu o rozvázání pracovního
poměru, kdy po podepsání této dohody neměla paní Justýna nárok na odstupné
ze zaměstnání a zaměstnavatel je tedy povinen uhradit pouze nevyplacenou
mzdu za uplynulé tři měsíce. Paní Justýna se ihned nahlásila do evidence Úřadu
práce, neboť již po podpisu dohody se zaměstnavatelem se stala
nezaměstnanou a mohlo by dojít ke vzniku dluhu na zdravotním pojištění.
Paní Justýně pomohla v těžkých chvílích její rodina, která jí poskytla finanční
výpomoc na uhrazení nákladů na bydlení a živobytí, alespoň v prvních měsících,
než se situace s vyplacením mzdy vyřeší. Uplynulo dalších 10 dní a stále nebyly
zaměstnavatelem uhrazeny dlužné mzdy, a tehdy se paní Justýna obrátila na
pomoc poradny, aby zjistila svá práva, a jak může postupovat v řešení své
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situace, neboť finanční výpomoc od rodiny již nadále nebyla možná a paní
Justýna se ocitla v situaci, kdy, již byla přesvědčena, že bude nucena si půjčit
peníze od nebankovní společnosti.
Paní Justýna po vyslechnutí možností řešení, zvolila řešení podání insolvenčního
návrhu na zaměstnavatele. Poté společně s ostatními kolegy ze zaměstnání si
podali návrh věřitelů pro zahájení insolvenčního řízení ke krajskému soudu a také
se obrátili na krajskou pobočku Úřadu práce, kdy si každý podal žádost o
uspokojení mzdových nároků.
Paní Justýna začala řešit svojí situaci nevyplacení mzdy ihned, její žádosti bude
vyhověno a již nemusí řešit situaci vymáhání svých peněz v insolvenčním řízení.
Nyní je klidnější, aktivně si hledá nové zaměstnání a čeká na vyplacení mzdy od
Úřadu práce.
Setkali jste se se situací, kdy Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu a Vy jste
netušili, jak můžete postupovat v řešení vymáhání dlužné mzdy? Dostali jste se
do podobné situace? Nebo znáte někoho, kdo se nachází v podobné situaci?
Nebojte se řešit své potíže ihned a neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro
Vás, spolupráce probíhá zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta.
Přijďte, vše se dá řešit, poradíme a pomůžeme Vám.
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí
8:00-11.30;
ambulantní forma
Úterý
8:00-11.30;
ambulantní forma
Středa
8:00-11.30;
ambulantní forma
Čtvrtek
8:00-11.30;
ambulantní forma
Pátek
ZAVŘENO

12:00-16.00
12:00-14.00
12:00-16.00
12:00-14.00

Terénní forma je poskytována dle potřeb klientů max. 8 hodin týdně.
Kontakt:
Sociální pracovnice
Aneta Davidová, DiS.
E-mail: aneta.davidova@odry.charita.cz; telefon: 731 228 547
Mgr. Aneta Adamusová, DiS.
E-mail: aneta.adamusova@odry.charita.cz; telefon: 739 188 592
Ing. Michaela Dlabajová, vedoucí odborné sociální poradny
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz; tel. 604 645 378
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Denní stacionář pro seniory Charita Odry
Denní stacionář pro seniory je ambulantní sociální služba určená pro seniory a
dospělé osoby od 27 let z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení.
Ambulantní = uživatel dochází do zařízení poskytujícího sociální službu
Význam služby?
•
Sociální kontakt s dalšími lidmi
•
Navázání nových přátelství
•
Komunikace
•
Aktivní trávení času mezi vrstevníky
•
Úleva pečující rodině
Uživatelé služby se zapojují do různých aktivit dle vlastních schopností a
individuálních potřeb, což má pozitivní vliv jak na psychickou, tak i fyzickou
stránku každé osobnosti. Pracovnice DS kladou důraz na individuální
potřeby jednotlivých klientů.
Jak se můžu do Denního stacionáře přihlásit a kde o něm najdu informace?
•
Informace o službě: www.odry.charita.cz
•
Mob.: 732 472 855, 732 171 684
•
e-mail michaela.tomaskova@odry.charita.cz
Přihlásit se můžete tak, že zavoláte na uvedená čísla nebo napíšete na e-mail.
V denním stacionáři jsme každý všední den od 7:00 do 15:00.
Po znovuotevření služby, kdy kvůli pandemii Covid 19 byla činnost DS v
období od 16.3. do 21. 6. 2020 s nařízením vlády ČR přerušena, se pomalu
vracíme do zaběhnutých kolejí. Služba funguje za zpřísněných hygienických
podmínek a doporučení MPSV.
Přes letní měsíce jsme chodili na procházky do nedalekého zámeckého
parku, na zmrzlinu a navštívili jsme výstavy v informačním centru. S některými
skupinami uživatelů jsme si udělali dopolední výlety, kdy jsme navštívili Maria
skálu, Spálovský mlýn a zámek Kunín. Léto jsme ukončili grilováním a společným
posezením na terase.
S přicházejícím podzimem děláme tématickou výzdobu zázemí služby,
aranžujeme věnce na dveře, klienti si procvičují jemnou a hrubou motoriku
horních končetin při výrobě dekorací, které si na památku odvážejí s sebou do
svého domácího prostředí.
Ve čtvrtek 8. října se u nás konaly Dny otevřených dveří v rámci týdne
sociálních služeb. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout výstavu pomůcek a
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podkladů na procvičování kognitivních
funkcí, odbornou literaturu na téma péče
o osoby s demencí, seznámit se s cíli
a posláním služby denního stacionáře.
Během dne byly poskytovány informace
o službě.
Bc. Michaela Tomášková
vedoucí denního stacionáře Charita Odry

Informace praktické lékařky
Vážení pacienti,
vzhledem k epidemiologické situaci, která tu nyní panuje, bychom Vás rádi
informovali, že telefonické požadavky na předpis léků/pomůcek budou
realizovány každý den od 12:00-13:00 hodin.
Během ordinační doby kvůli nově vzniklé situaci nestíháme plnit Vaše telefonické
požadavky, prosíme tedy o pochopení. Také apelujeme na skutečnost, že je
třeba se 14denním předstihem nahlásit chybějící léky, prosím, kontrolujte si svou
medikaci pravidelně.
Další možností, jak si zažádat o recepty, je formou emailu:
sestra@precechtel.com nebo požadavky na preskripci sepsané na papíře se
jménem, rodným číslem a způsobem, jakým chcete recepty předepsat (papírově,
SMS, emailem), vhozené do schránky, která je umístěná vedle sesterny.
AKTUÁLNÍ REŽIM ORDINACE (do odvolání):
Všechny pacienty ošetřujeme po předchozím telefonickém objednání!!!
Konzultace a objednávání:
volejte PO-PÁ od 6:00-13:00, úterý 12:00 – 18:00
TEL: 556 736 905
Dovoleno vstoupit pouze s rouškou, respirátorem.
MUDr. Žaneta Šimíčková
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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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