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Úřad městyse informuje 
Sloučené číslo zpravodaje 
 

Vážení občané, do rukou se vám dostává 11. vydání zpravodaje roku 2020, 

přesto je to prosincové číslo. Situace byla způsobena nucenou karanténou na 

úřadě městyse z důvodu několika pozitivních testů na koronavirus mezi 

pracovníky úřadu. Kvůli karanténě by bylo listopadové číslo připraveno do tisku 

až v průběhu prosince. A protože prosincové vydání má tradičně uzávěrku již 

10.12., aby se stihla roznáška do schránek ještě před Vánoci, rozhodla redakční 

rada o sloučení listopadového a prosincového zpravodaje do jednoho čísla. 

Děkujeme za pochopení. 

Richard Ehler, starosta 

 

Kalendárium městyse   
 

19.10. Schůze rady městyse. 

19.10. Pracovní porada členů zastupitelstva městyse k informování o aktuálně 

řešených záležitostech. 

20.10. Kontrolní dny na stavbách inženýrských sítí – zasíťování parcel 

v lokalitě Sokolovská a prodloužení sítí přes farní zahradu na Záhumení. 

21.10. Ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu proběhla na 

místě kontrola před vyplacením dotace na ukončený projekt geologické 

expozice a sociálního zařízení pro veřejnost v budově muzea městyse. 

V rámci projektu bylo pořízeno 10 ks vitrín pro vystavení exponátů 

geologické expozice, položení nové podlahové krytiny v místnosti 

geologické expozice a modernizace WC v patře, které bylo beze změn 

ve stavu, který si pamatují ještě mnozí dnešní důchodci, když zde 

začínali svou základní školní docházku. Kontrola neshledala pochybení, 

bránící vyplacení dotace. 

22.10. Ve Slatině na OÚ se sešla Rada dobrovolného svazku obcí SOMPO 

2016 k projednání programu Shromáždění delegátů tohoto svazku, 

jehož členy je 35 obcí včetně Suchdolu n. O. 

27.10. Kontrolní skupina krajského úřadu provedla přezkum hospodaření 

městyse. S ohledem na omezující opatření vlády proběhl přezkum 

dálkově. Při přezkumu nebyly zjištěny nedostatky. 
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03.11. Projektant předal dokumentaci pro společné řízení na chodník od 

podjezdu pod železniční tratí okolo Romotopu a NC-LINE na Rybníky. 

Po doručení stanovisek dotčených orgánů, kterým běží lhůty, a po 

dopracování rozpočtu bude možné ucházet se o dotaci, bude-li vypsána 

vhodná výzva. S ohledem na náročné podmínky umístění chodníku 

mezi potokem a silnicí bude stavba finančně velice náročná. 

04.11. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na ulici Sokolovské. 

09.-17.11. Úřad městyse uzavřen z důvodu karantény, výskyt několika případů 

covidu mezi zaměstnanci úřadu. Větší část zaměstnanců zůstala  

v karanténě dle pokynů svých lékařů ještě déle a plný provoz ÚM mohl 

být obnoven až od 23.11. 

12.11. Zrušen původně vyhlášený termín veřejného projednávání návrhu 

nového územního plánu z důvodu karantény. Nový termín bude řádně 

oznámen na úřední desce. 

23.11. Jednání s dotačním poradcem k možnostem financování rekonstrukce 

házenkářského hřiště, jehož povrch je již roky po termínu životnosti,  

a i přes několik oprav je stále častěji nezpůsobilý ke hře. 

23.11. Schůze rady městyse. 

25.11. Kontrolní dny na stavbách inženýrských sítí – zasíťování parcel 

v lokalitě Sokolovská a prodloužení sítí přes farní zahradu na Záhumení. 

26.11. Jednání s potenciálním investorem o možnostech využití konkrétních 

stavebních parcel v soukromém vlastnictví pro výstavbu  

a o podmínkách stávajícího a připravovaného územního plánu v této 

souvislosti. 

29.11. První adventní neděle, podle plánu byl rozsvícen vánoční strom 

městyse, ale proti plánu zcela bez programu, který byl připraven pro děti 

letos poměrně velkoryse. Bohužel koronavirus plány zhatil. 

01.12. Zhotovitel za účasti technického a autorského dozoru stavby předal 

městysi dokončené dílo – prodloužení vodovodu Za Nádražím. Touto 

stavbou byla ukončena závislost některých odběratelů na 

zprostředkovaném odběru vody prostřednictvím Správy železnic  

a všechny objekty vyjma areálu Sokolák budou po kolaudaci technicky 

připojitelné na vodovod v provozování SmVaK. Nyní probíhá 

administrativní příprava kolaudace (doklady, smlouvy, dokumentace 

atd.). 

03.12. Jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří 

na zámku v Bartošovicích před chystanou valnou hromadou tohoto 

svazku. 

04.12. Na pozvání investora (spolek Plaménka) si představitelé a zaměstnanci 

městyse prohlédli nové byty pro seniory v bývalém průmyslovém objektu 

Za Nádražím. Za investora prohlídku vedl Ing. Karel Pšenica. 
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Obsazování bytů, splňujících technické standardy 21. století, 

provozovatel konzultuje s městysem. 

07.12. Schůze rady městyse. 

07.12. Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse. 

09.12. Kontrolní dny na stavbách inženýrských sítí – zasíťování parcel 

v lokalitě Sokolovská a prodloužení sítí přes farní zahradu na Záhumení. 

09.12. Jednání Shromáždění delegátů dobrovolného svazku obcí SOMPO 

2016 ve Veřovicích. Přítomní na shromáždění se v souladu se 

stanovami usnesli na zrušení svazku k 9. 12. 2020. Hlavním důvodem 

je to, že z důvodu vývoje v odpadářské legislativě a praxi pominuly 

účely, pro které byl svazek v r. 2016 založen. 

09.12. Jednání se zástupci organizace svazu zahrádkářů z osady za školou 

o budoucí spolupráci s městysem. 

 

Rada městyse informuje 
 
53. schůze RM 23.11.2020 
 

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

• RM schválila přidělení bytu o velikosti 1+1 v bytovém domě Za Nádražím 273 
a bytu o velikosti 2+1 v bytovém domě Komenského 126. 

• RM schválila přidělení uvolněné zahrádky v lokalitě „Za školou“. 

• RM se zabývala finančními záležitostmi příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou a vyhodnotila činnost ředitele. 

• RM schválila rozpočtové opatření R19, jedná se o přijetí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu MSK ve výši 32.200, - Kč v rámci dotačního programu 
„Podpora hospodaření v lesích v MSK“ a přijetí finančního příspěvku ve výši 
78.000, - Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku a 
rozpočtové opatření R20 úhradu výdajů na opravu a pořízení vývěsních 
skříněk u hřbitovů.   

• RM projednala cenovou kalkulaci na rekonstrukci házenkářského hřiště. 

• RM schválila uzavření Kupní smlouvy se společností Českomoravský štěrk, 
a.s. na nákup posypového materiálu na zimní údržbu chodníků a komunikací 
ze závodu Mankovice. 

• RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností PKD 
stavba, s.r.o. Suchdol nad Odrou na stavbu „Technická infrastruktura pro 
výstavbu RD v lokalitě Sokolovská“, dodatek se týká termínu dokončení  
a předání díla. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, jedná 
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se o zemní kabelovou přípojku na části pozemku parc.č.17/1 v majetku 
městyse.  

• RM schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene se stavebníkem RM, jedná se o stavbu vodovodní přípojky 
na části pozemku parc. č. 1547 a 1334/1 v majetku městyse. 

• RM projednala žádost žadatele o koupi části pozemku parc.č. 412/1  
za účelem výstavby garáže a doporučila zastupitelstvu ke schválení. 

• RM schválila úhradu materiálu na přeložku vedení dešťové kanalizace přes 
pozemek parc.č. 586. 

• RM se zabývala „Návrhem na úpravu vlastnických vztahů, řešení dopravní 
infrastruktury a návrh rozvoje inženýrských sítí v lokalitě ulice Záhumení 
v Suchdole nad Odrou“, který předložili vlastníci pozemků v této lokalitě  
a nedoporučila zastupitelstvu vyhovět. 

• RM projednala žádost vlastníka rodinného domu v lokalitě ulice Sokolovská 
(směr Hladké Životice) o možnosti vybudování kanalizačního řadu pro tuto 
lokalitu. 
 

54. schůze RM 07.12.2020 
 

• RM projednala program 11. zasedání zastupitelstva městyse, které se koná 
v pondělí 14.12.2020. 

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

• RM schválila uzavření Dohody o stavebních úpravách v bytě s nájemníkem 
bytu v majetku městyse. 

• RM schválila prominutí třech nájmů za 4. čtvrtletí roku 2020, nájemcům 
provozoven v budově Komenského 65, kteří podali žádali o prominutí nájmu 
z důvodu přerušení nebo omezení provozu v době epidemie koronaviru dle 
nařízení vlády. 

• RM schválila uzavření dodatků ke smlouvám se společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace týkající se provozování nově vybudovaných vodovodů 
v městysi. 

• RM projednala návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu, 
předložený příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola 
Suchdol nad Odrou. 

• RM schválila přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva zemědělství 
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 83.916, - Kč a přijetí účelové 
dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na výdaje Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů ve výši 36.616, - Kč 

• RM vyhodnotila práci občanů, spolků a členů Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů a schválila jednorázové finanční dary za rok 2020 za práci pro městys, 
jeho propagaci a rozvoj 

• RM schválila uzavření Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene se společností ČEZ Distribuce, týkající se zařízení distribuční 
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soustavy na části pozemku parc.č. 411, 332/1, 332/2 a 412/1 v majetku 
městyse.  

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jedná se  
o služebnost inženýrských sítí kanalizace a ČOV na pozemcích v majetku 
České republiky. 

• RM schválila cenu stočného v síti splaškové kanalizace na rok 2021 ve výši 
42, - Kč/m³ včetně DPH. 

• RM se zabývala finanční náročností programů, se kterými by se žádalo  
o dotaci v roce 2021, jedná se o rekonstrukci vytápění budovy ZŠ včetně 
vybudování jednoho oddělení MŠ a sociální zařízení u tělocvičny ve staré 
budově ZŠ, chodníky v lokalitě od železničního podjezdu kolem firmy 
Romotop a NC Line až po Rybníky a sběrný dvůr. 

• RM schválila přidělení uvolněné zahrádky v lokalitě „Za školou“. 

• RM neschválila prezentaci městyse v publikaci Omalovánky první pomoci. 

• Proběhlo společné jednání RM a finančního výboru – čerpání rozpočtu  
za období 1. – 11. / 2020 a příprava rozpočtového opatření Z23 k jednání 
11. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat v pondělí 
14.12.2020. 
 

 

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 
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Provoz úřadu městyse v době svátků 
 
V období svátků bude provoz úřadu městyse omezen z důvodu čerpání řádných 

dovolených, a to takto: 

pondělí 21. 12. – středa 23.12.: 

- v provozu pokladna a stavební úřad 

- mimo provoz matrika, ohlašovna a podatelna 

 

pondělí 28.12. – čtvrtek 31.12.: 

- úřad městyse uzavřen celý 

 

 

Oznámení o ceně stočného na rok 2021 

 

Městys Suchdol nad Odrou oznamuje, že ceny stočného v kanalizační síti 
městyse jsou v souladu s pravidly poskytovatele dotace SFŽP ČR od 1. ledna 
2021 stanoveny na částku  

42,- Kč/m3 s DPH 10 %. 

 

Místní poplatek ze psů na rok 2021 

Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2021. 
Místní poplatek je nutno uhradit do 31.3.2021. 
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo 

poplatníka (je stejné jako v loňském roce), a to na telefonním čísle: 556 770 109, 

případně e-mailem na jedné z adres: 

postova@suchdol-nad-odrou.cz a jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz,  

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

Variabilní symbol                                              číslo poplatníka 

Specifický symbol                                            1341 

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu 

městyse (výše uvedené telefonní číslo). 

mailto:postova@suchdol-nad-odrou.cz
mailto:jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
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Pouze pro občany připojené ke splaškové kanalizaci  
 
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01 
 

Upozornění na hlášení stavu vodoměru 
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru  
k 31. 12. 2020 z důvodu fakturace stočného za 4. čtvrtletí 2020.   
Hlášení můžete provést těmito způsoby: 
- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz)  
  pomocí vyplňovacího formuláře „Stav vodoměru“, 
-  telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana), 
-  osobně v pokladně městyse. 

Stav vodoměru nahlaste do 6. 01. 2021. 
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude  
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.           

      Jana Poštová 
 
 

Veřejné projednávání nového územního plánu 
 

Veřejné projednávání nového územního plánu, svolané původně na 12. 11. 2020, 

muselo být zrušeno pro nařízenou karanténu osob, které se ze strany městyse 

měly jednání zúčastnit. 

Nové projednávání máme v úmyslu svolat co nejdříve, nejlépe na leden nebo 

únor, termín ale záleží především na vládních protiepidemiologických nařízeních. 

Doporučujeme sledovat úřední desku městyse, kde bude termín projednávání 

v předstihu oznámen. 

Richard Ehler, starosta 

 

 

Zimní údržba cest a chodníků  
 

Vážení občané, zima prý už klepe na dveře, a proto se vás obracíme s žádostí o 

spolupráci při zimní údržbě komunikací. Tato spolupráce spočívá v tom, aby 

komunikace zůstaly průjezdné pro techniku, která se o cesty stará. Svá vozidla 

tedy parkujte tak, aby neznemožnila úklid komunikací, upozorněte i vaše 

návštěvy. Ulice s překážejícími auty nebudou prohrnuty! 

http://www.suchdol-nad-odrou.cz/
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Rovněž apelujeme na ty občany, kteří si pravidelně po vyhrnutí cest a chodníků 

proházejí vstup na svůj pozemek tak, že sníh hodí zpět na vyhrnutou silnici, aby 

tak nečinili. Komplikuje to život ostatním uživatelům komunikace. 

Dále bychom chtěli požádat o pochopení, když nebude při každém sebemenším 

sněhovém poprašku vše odhrnuto a posypáno. Zimní údržba je nákladná 

záležitost a nemá smysl odhrnovat sníh, když je zřejmé, že během dne roztaje. 

Stejně tak posyp bude většinou proveden jen na úsecích, které by bez něj byly 

zcela nesjízdné (zejména svažité komunikace). Na rovinatých úsecích je potřeba 

přizpůsobit pohyb stavu komunikace.   

Nyní pár slov k údržbě chodníků, za kterou zodpovídá vlastník, tedy městys, který 
chodníky již několik let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošní zimě se budeme 
snažit udržovat chodník „schůdný“. S ohledem na délku chodníků 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.  
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří se podílejí na údržbě chodníků, 
přiléhajících k jejich domům, jejich ochoty a píle si velmi vážíme.  
Přejme si, abychom si letošní zimu užili jenom samými příjemnými zážitky a 
přečkali ji bez úrazů. 

Iva Hrabovská, místostarostka 
 
 

Svoz odpadu v době vánočních svátků 2020/2021 

   

Svozová firma OZO Ostrava sděluje termíny svozu popelnic v době 
vánočních svátků, svoz proběhne takto: 
 

pátek 18. 12. 2020 – lichý týden, běžný svoz popelnic  

                                          

sobota 2. 1. 2021 – svoz přesunut z pátku (1. 1. 2021), lichý týden  

 
Rok 2021 začíná lichým týdnem a první svoz popelnic a kontejnerů 
proběhne v pátek 8. 1. 2021. 
 
Popelnice budou v roce 2021 vyváženy v pátek v lichém týdnu  
a kontejnery na směsný odpad každý pátek. 
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Zamyšlení nad vandalismem části mládeže 

Vážení Suchdoláci, taky jste si všimli, že vánoční strom městyse o druhé adventní 
neděli nesvítil? V době, kdy je všechno zavřeno, zakázáno, nic se nesmí konat  
a člověku zbývá jen málo radosti, se nějací vandalové postarají, aby jí bylo ještě 
míň. 
V oblasti 
vandalismu je jistá 
část mládeže 
opravdu tvůrčí. 
Namátkou fotky – 
přístřešek na hřišti, 
kde někomu vadila 
střecha, tak ji 
porozbíjel cihlami. 
Tabule u vstupu do 
muzea, které se 
pokoušeli  
 
zapálit, když se nepovedlo, tak je nutné je aspoň potrhat a počmárat. A najít 
desítky dalších ukázek po městysi by nedalo žádnou práci. Poničené autobusové 
zastávky, likvidace venkovního mobiliáře atd. 
Naposledy tedy přetrhli dráty na osvětlení vánočního stromu. Vizuální složka je 
zřejmě málo, takže nádavkem v neděli přidali akustický efekt, když několikrát 
spustili nouzovým tlačítkem sirénu na muzeu. 
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Když jim něco řeknete, jste 
leda pro srandu králíkům, svá 
práva znají perfektně. 
Nechytíte-li je přímo při činu, 
dozvíte se, že ten, co to udělal, 
už odešel. Nesmíte se jich 
fyzicky ani dotknout, natož 
„proliskat“ (odjakživa 
nejúčinnější první pomoc), 
nemusí vám říct jméno  
a bydliště, nesouhlasí  
s fotografováním (na což kašlu 
a fotím), a i kdyby, nesmíte 
zveřejnit jméno ani podobiznu 
syčáka. Volat policii nemá 
smysl, to by musela přijet do 
půlminuty. Školní důtky jsou jim 
taky pro smích. A bohužel, 
najde se i pár rodičů, kterým je 
fuk, co jejich potomek dělá, ba 
co víc, někteří své výrostky 
dokonce hájí. Naštěstí 
naprostá většina mládeže 
nemá potřebu bavit se ničením 
veřejného majetku a těch pár 
jedinců se sklonem  
ke klukovinám za přijatelnou 
hranou má opět naštěstí 
většinou rozumné rodiče, kteří 
si to s potomkem doma řádně 
vyřídí a postaví se čelem 
k řešení způsobené škody. 
Nejde samozřejmě jen  

o vandalismus, který je nejvíce vidět, partičky nudících se puberťáků jsou 
schopny otravovat život ostatním lidem i jinými vynalézavými způsoby. Začíná to 
u obyčejné arogance vůči dospělým, kteří se odváží je napomenout, pokračuje 
přes dennodenní závěje odpadků, když děti konzumují na schodech např. do 
knihovny či obchodu nápoje (jakékoli nápoje) a kouří, aniž by se obtěžovaly 
odpad odhodit do vedle stojícího odpadkového koše. No a končí to třeba až 
situací zavánějící smrtelným malérem, kdy si lehnou na vozovku a velice se baví 
tím, že řidič se rozčílí, když nemůže projet a přejet je nesmí… 
Těch pár věcí, které by zaručeně a rychle pomohly, když už se dotyčného podaří 
přistihnout při činu nebo se mu podaří čin prokázat, se nesmí, čehož si jsou 
lumpíci velmi dobře vědomi. 
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Ačkoli jsem odpůrcem šmírování veřejných prostranství kamerami a fotopastmi, 
situace se bohužel tak zhoršuje, že jsme je byli nuceni kapitulovat a začít je 
používat. Jsou přenosné, takže snímaná místa střídáme. Kamera přinesla  
10. prosince první ovoce – děvčata si zřejmě cestou ze školy přišla posedět na 
schody muzea, ubalit si kuřivo, zakouřit si a odejít, aniž by po sobě uklidila obaly 
od cigaretových papírků. Odpadkový koš vedle schodiště jim zřejmě přišel příliš 
z ruky. To, že děti kouří, má zajímat hlavně jejich rodiče. To, že u toho dělají 
svinčík, zajímá zase ty, kteří to po nich téměř denně musejí uklízet – a ti se s tím 
pochopitelně nechtějí smířit. Takže pokud se nám podaří obličeje dívek 
identifikovat, obrátíme se na jejich rodiče, aby jim umožnili kouřit doma v dětském 
pokoji, tam ať si stelou odpadky podle svého gusta. 
Opakovaná likvidace veřejného majetku a práce do něj vložené způsobuje, že 
časem získáte pocit marnosti cokoli pořizovat a budovat. A je taky smutné, že 
pokaždé už předem musíte myslet na to, jak je pořizovaný majetek odolný vůči 
pokusům o poškození, jakými různými způsoby může vandal svou akci provést 
tentokrát a jak dlouho vůbec pořízená věc vydrží sloužit svému účelu – jestli 
pořízení rovnou nezavrhnout jako zbytečné mrhání penězi – podle variace  
na přísloví „kde nic není, ani vandal neničí“. 
Závěrem možná trošku apel na všechny slušné lidi, aby se trochu zajímali  
a dokázali najít odvahu napomenout výrostky, pokud je přistihnou při něčem, co 
je za hranou. Osobně nemám ani problém s tím, když bude mládež vysedávat na 
schodech či zastávkách, pokud tím nebude nikoho obtěžovat, nic ničit  
a nezůstane po nich nepořádek. 

Richard Ehler, starosta 
 

 

Společenská kronika    
Dne 7. listopadu 2020 jsme vzpomněli 
25. výročí úmrtí našeho drahého 
tatínka, dědečka a pradědečka pana  
             Jana Lipšaje. 
Dne 10. prosince 2020 jsme vzpomněli 
32. výročí úmrtí drahé maminky, 
babičky a prababičky paní  
            Hermíny Lipšajové. 
S úctou a láskou vzpomínají rodina  

Lipšajova, Čumpelíkova, Zdráhalova. 
Děkujeme všem, kdo zavzpomínají s námi. 
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Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, 
kteří v měsíci listopadu a prosinci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje 
pevné zdraví a neutuchající radost ze života. 
 

Jsou to:  

Špringlová Zlatuša    Závacký Miroslav 

Nitková Věra     Spálová Anna    

Barochová Vlasta     Polášek Karel 

Biskupová Ludmila     Bechná Marcela 

Rusňák Jan      Slováček Jiří 

Fusková Františka      Barošová Věra 

Himmerová Hanna     Kozáková Marie 

Brűcnerová Zdenka    Měsíčková Anna 

Lažek Karel      Marčišovská Drahomíra 

Fialová Marie      Král Bohumil 

Černoch František    Hlavnička Zdeněk 

Jurnyklová Jarmila    Matuškovičová Božena 

Růžička Antonín     Říčanová Ivanka 

Kramolišová Marta    Prasličková Anna 

Hrušková Zdenka     Ondračková Jindřiška 

Cibulec Jan     Valíková Libuše 

Dohnalová Vilma      Pilný Robert   

Klich Václav      Červenec Jan 

Mazáčová Jiřina      Jurasová Marie    

Adamkovičová Zdenka     Menšíková Eva 

Šatánek Albert      Říčanová Marie   

Buksová Erika      Baar Vladimír 

Komara Michal      Kolla Jaroslav 

Šrom Milan      Mitašová Marie 

Kramoliš Radomír     Maderová Marie 

Pavelková Hermína 
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Z činnosti naší školy a školky 

Návštěva z nebíčka i peklíčka v mateřské škole 

I letos zavítal do mateřské školy 

Mikuláš se svou družinou. 

Slibovalo se hory doly, ukáplo  

i pár slziček, ale nakonec vše 

dobře dopadlo a čertík si sebou 

nikoho neodnesl. 

Děkujeme SRPŠ za zakoupení 

adventních kalendářů a perníčků 

pro děti.  

                                                                     

Bc. Martina Hessková 

 

Spolky a zájmové aktivity 

1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou 

Betlémské světlo 23.12.2020 

Legendy vypráví, že na jednu z prvních křížových 

výprav do Svaté země se vydal jeden mladík z 

Florencie. Pod dojmem válečných hrůz se 

zapřísáhl, že když přežije, donesedo rodného 

města plamínek z betlémské baziliky. Po třech 

letech, těsně před Vánocemi, dorazil do Florencie 

zástup zubožených účastníků křížové výpravy a 

první nesl zapálenou svíčku. Všichni přísahali, že 

plamínek je skutečně z Betléma a onen mladík jej 

opatroval během celé strastiplné cesty, aby splnil 

svůj slib. 
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V novodobé historii se každý rok před Vánocemi rozsvěcí plamínek Betlémského 

světla od věčného světla v Jeskyni narození v Betlémě. Odtud putuje letecky do 

Rakouska a pak jej skauti rozvážejí vlaky po celé Evropě. Tento symbol míru  

a pokoje představovaný malým, chvějícím se plamínkem spojuje ve vánočních 

čas lidi neznámé a cizí v několika zemích Evropy. Každoročně od roku 1989 

putuje i do České republiky. 

Do Suchdolu nad Odrou přijede plamínek 19.prosince. Navečer před Štědrým 

dnem 23.12. si můžete pro plamínek dojít na odběrná místa (nákupní středisko, 

křižovatka u katolického kostela, Šenk u Plšků).  

S sebou si vezměte svíčku a skleničku (pár jich budeme mít). Pro více informací 

navštivte naše webové stránky: suchdolsky.skauting.cz, nebo kontaktujte 

vedoucího skautského oddílu:  

jan.schovanek@skaut.cz, tel., 773 484 139. 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nebudeme plamínek 

Betlémského světla roznášet po domech. 

 

 

Starší žáci - sezóna 2020/2021 podzim 
 

 

 

 
V podzimní části soutěže po odehrání sedmi zápasů byla soutěž přerušena a 
následně ukončena. Důvodem byla druhá vlna pandemie koronaviru a vyhlášení 
nouzového stavu. Vyhráli jsme jeden zápas, v některých jsme těsně prohráli. 
Chybělo nám trošku štěstí při proměňování šancí. V neúplné tabulce jsme 
obsadili 8.místo z 10 týmů. 
FK Jakubčovice–Loko Suchdol n.O.  5:3branky: Nezmeškal 2, Kramoliš               
Loko Suchdol n.O.-TJ Spálov          0 : 4 
Loko Suchdol n.O.-FK Primus Příbor         1 : 4 branky: Kutěj 
TJ Rybí–Loko Suchdol n.O.   3 : 2 branky: Pitrun, Slováček 
Sokol Ženklava–Loko Suchdol n.O.  2 : 1 branky: Kutěj 
Loko Suchdol n.O.-TJ Slav. Jeseník n.O.   4 : 0 branky: Kutěj 3, Mik 
 
Trenéři: Nezmeškal Marek, Szabo Marcel, Szabo Zdeněk 
Sestava: 
Konečný Jan (B), Buksa Kristián, Halašta Erik, Jachník Saša, Kozák Jakub, 
Kramoliš Max, Kutěj Štěpán, Mička Kryštof, Mik Tommy, Nezmeškal Vojtěch, 
Pitrun Tomáš, Sámel Jakub, Slováček Jan, Zajonc Tomáš 
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Společná soutěž Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje ročník 2020/2021 - podzim 

 

 

 

Po skončení nedohraného ročníku 2019/2020 byla zahájena společná soutěž 

dvou krajů dne 5.září.2020. Z důvodu pokračující pandemie koronaviru se v 

úvodních 6 kolech odehrály jen některé zápasy. Dne 12.října 2020 vyhlásila 

vláda nouzový stav a soutěž byla přerušena a do konce roku 2020 se již hrát 

nebude. 
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Sestava: 

Jiřík (B), Valík (B), Večerka (B), Bartoň, Brynecký, Dostál Jos., Ehler, Jiskra, 

Kutěj, Lošák, Opěla, Segeťa,  Sikora, Slováček, Svoboda, Škrabák, Zdráhal, 

Žitník 
Branky celkem: Sikora 30, Kutěj 21, Zdráhal 19,   Svoboda 8, Bartoň 6,  

Brynecký 6, Dostál 3, Žitník 3, Ehler 2, Segeťa 2, Slováček 2 
Neúplná tabulka          

  1. Sokol Trnávka  5    5   0     0  140 : 96 10  

  2. HC Hlučín   7    4    0    3  179 : 167   8 

  3. TJ Loko Suchdol  4    3    0    1  102 : 91   6 

  4. Házená Paskov  4    3    0    1    86 : 85   6 

  5. SK Žeravice/Dřevohostice 5    3    0    2  116 : 117   6   

  6. TJ Sokol Krmelín  5    2    1    2  112 : 114   5 

  7. TJ Senice na Hané        4    2    0    2  102 : 102   4   

  8. SK Droždín   3    1    0    2    72 : 73   2 

  9. TJ Meteor Orlová  5    1    0    4  110 : 122   2 

10. TJ Sokol Klimkovice  4    1    0    3    78 : 101   2   

11. TJ Sokol Horka n.M.  6    0    1    5  137 : 166   1 

 
  

Starší přípravka podzimní sezóna 2020/2021 
 
Do ukončení soutěže pro pandemii jsme sehráli 8 mistrovských zápasů, z toho 6 
vítězných a ve dvou jsme odešli poraženi. V neúplné tabulce jsme obsadili 
2.místo s 18 body a skórem 73 : 52. Poděkování patří rodičů, hráčům a trenérům. 
Těšíme se na sezónu 2021. 
Trenéři: Nerad Martin, Szelong Jiří, Klučka Jaroslav, Szabo Michal 
Sestava: Baroš Dominik, Borák Ondřej, Buksa Samuel, Davidík Herbert, Grulich 
Daniel, Jaroš Vojtěch, Kořenek Tadeáš, Kramoliš Max, Loch Radek, Melichar 
Tomáš, Molnár Adam, Pernický Felix, Pernický Martin, Szelong Michal, 
Velechovský Filip 
Zápasy: 
Lokomotiva Suchdol n.O. - TJ Slavoj Jeseník n.O.   (V) 11 :   2                
Lokomotiva Suchdol n.O. - Sokol Bernartice    (D) 14 : 10 
Lokomotiva Suchdol n.O. - TJ Sokol Vražné         (D)   9 :   6  
Lokomotiva Suchdol n.O. - TJ Děrné    (V) 14 :   2  
Lokomotiva Suchdol n.O. - Fotbal Fulnek    (D)   3 : 14  
Lokomotiva Suchdol n.O. - TJ Sokol Vražné    (V)   6 :   3  
Lokomotiva Suchdol n.O. - TJ Slavoj Jeseník n.O.   (D) 10 :   3  
Lokomotiva Suchdol n.O. - Sokol Bernartice   (V)   6 : 12 
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Různé 

Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670)  

X. pokračování: 430. výročí od narození J. A. Komenského  

Je krátce po půlnoci neděle 15. 11. 2020, den kdy si připomínáme den úmrtí 

Komenského. Právě skončila unikátní akce, kterou připravilo Oddělení pro 

komeniologii Akademie věd ČR. Mnohé aktivity k oslavám Komenského byly 

zrušeny nebo odloženy kvůli pandemii covid-19. Proto se členové této instituce 

rozhodli zahájit iniciativu, která by netradičně připomínala Komenského 

 a zároveň nám všem umožnila účastnit se online akce v situaci, kdy nám je 

bráněno účastnit se osobních setkání a akademických konferencí. Rozhodli se 

zorganizovat 24hodinové nepřetržité veřejné online čtení textů Komenského  

15. listopadu. Cílem bylo spojit nejméně 96 lidí, kteří se o Komenského zajímají 

jako vědci, umělci, obdivovatelé. 

Každý přihlášený si vybral výňatek z díla Komenského a   přečetl jej 

prostřednictvím platformy Zoom v původním jazyce (ať už latinsky, česky nebo 

 v jiném jazyce používaném Komenským), v lidovém překladu nebo v anglickém 

překladu. Bylo také možné kombinovat více jazyků, například původní latinu  

a překlad lidového jazyka nebo překlad lidového jazyka a překlad do angličtiny. 

Každý měl na přečtení textu 15 minut, včetně krátkého představení účinkujícího. 
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Začátek byl o půlnoci (0:00) 14. listopadu středoevropského času prvním 

15minutovým čtením z Prahy, poté štafetu převzali kolegové komeniologové  

v Japonsku a pokračovali, následovaní korejskými kolegy, pak z Ruska atd. A tak 

čtení pokračovalo z východu do střední Evropy, do západní Evropy, a nakonec 

do Ameriky severní i jižní. O půlnoci dokončilo virtuální „pouť“ opět v Praze. Tímto 

způsobem se toto vícejazyčné čtení z děl Komenského dostalo z Dálného 

východu přes Evropu do Ameriky, symbolizovalo a připomínalo vlastní cesty 

Komenského v exilu, jeho Via lucis (Cesta světla) a šířící se jeho díla a objevy po 

celém světě. Ti, kteří nechtěli číst, mohli vše sledovat v PC.  

Za Moravian a tedy za Suchdol n.O. byl přihlášen Bc. Jáchym Pantálek, na nějž 

zbyl termín neděle 21:15 - 21:30 hod. Četl z Komenského publikace Die Uralte 

Christliche Catholische religion (Komenského katechismus), kterou r. 1661 

nechal vytisknout v Amsterodamu a tajně nechal propašovat celý náklad  

do Suchdolu, kde byl rozdělován i do okolních obcí Jerlochovice, Jestřábí, Kletné, 

Fulnek, Životice, Kujavy, Stachovice. V předmluvě Komenský píše: Moji milovaní 

bratři a sestry, mnozí z vás si ještě vzpomenou, komu jsem při svém loučení 

 z proroka Micheáše poručil a odevzdal - totiž arcipastýři Kristu... Ostatní členové 

Moravian a příznivci sledovali čtení 

textů u svých počítačů. Obdivoval 

jsem jak Komenského univerzální 

myšlení a objevy ovlivnily vývoj 

světa, kde všude je vydáván  

a čten, kde všude existují školy 

Komenského. Například hodinu  

a půl četli členové spolku 

Komenský v Německu (Deutsche 

Comenius Gesellschaft). Přihlásili 

se i komeniologové z Brazílie, 

Kolumbie, Izraele, Francie, Litvy, 

Skotska. Četlo se převážně  

v češtině, angličtině a latině, ale  

i portugalsky, italsky, španělsky, 

hebrejsky, kašubsky, celkem asi  

v 15 jazycích. Některé jeho návrhy 

na uspořádání světa se realizovaly 

až po 300 letech. Tak dalece 

předstihnul vývoj lidstva.   

Náš národ koronavirem až 

zbytečně trpí frustrací, strachem, 

nejistotou a máme těžké 

rozhodování, kde je hranice mezi 

statečností, odvahou riskovat a na druhé straně opatrností či rezignací, snahou 
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raději všechno zrušit, nic nedělat, lenošit. I tyto postoje kritizoval za doby moru 

Komenský. Proto stále počítáme s akcemi v průběhu národních oslav 

Komenského, které končí až v r. 2022 výročím 430 let od narození. Z nich 

připomínáme alespoň některé: 

Zájezd do lesních kostelů v okolí, další úpravy pod Lípou Komenského, návštěvy 

muzea Komenského v Přerově a Uh. Brodu, cca 3 badatelské projekty, workshop 

v muzeu pro žáky školy, pozvat některé přednášející, vyhodnocení školních 

soutěží škol v Novém Jičíně a Suchdole, zpřístupnit veřejnosti dvě "čekající" nové 

výstavy o Komenském i další akce jako Vánoce v muzeu? 

                          Daniel Říčan 

 

 

 
 

 
 
 

 

Informace praktické lékařky 

Vážení pacienti, 

 chtěla bych Vás informovat o ordinační době během vánočních svátků: 

21.12.2020 - 22.12.2020 ordinace uzavřena, zastupuje MUDr. Josef Šrámek  

(ordinace Jeseník nad Odrou - 7:00-10:00).  

23.12., 28.12., 29.12., 30.12.,31.12.2020 ordinace otevřena – pouze 

TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ. 

Přeji Vám radostné Vánoce a šťastný nový rok 2021! 

 

MUDr. Žaneta Šimíčková   
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Inzerce 
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Prodej lahvových vín z našeho 

rodinného vinařství LANGR Ladislav 

z Dolních Věstonic. Vína znáte z plesů 

a dnů městyse Suchdolu nad Odrou. 

Více na: 

www.vinarstvilangr.cz / e-schop / 

kontaktní osoba: Kalíšek Miroslav  

tel: 728 261227 

 

 

Rozsvítíme Suchdol!  

Letošní rok je v mnohém jiný a jiný musel být letos i lampiónový průvod. Zákaz 

shromažďování nám sice zabránil setkat se osobně, ale nevzal nám chuť tvořit a 

dělat radost sobě i ostatním. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se 

zúčastnili akce ROZSVIŤME SUCHDOL a v pátek 6. 11. v 17 hodin rozsvítili 

lampióny, dýně, lucerny a jiná světýlka ve svých oknech a u svých dveří. V online 

facebookovém průvodu se sešlo cca 40 příspěvků. Ve stejnou dobu projíždělo 

Suchdolem i hasičské auto a byl pořizován videozáznam celé akce. Takže kdo 

má radši pohyblivé obrázky, může se podívat na video 

(https://youtu.be/XNBcy02IeWg), které vytvořil náš velitel Lukáš Janovský. Bylo 

moc pěkné sledovat, jak k příspěvku postupně přibývají další a další rozzářené 

obrázky, ale už těšíme na příští rok a doufáme, že se budeme moci opět sejít 

v průvodu! 

Lenka Tymráková 

Kronikářka SDH Suchdol nad Odrou 

 

 

http://www.vinarstvilangr.cz/




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

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

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

Helena Richtáriková                   
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová                      
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová                               
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová                       
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.    
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík                           
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík                                
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová                      
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
Jiří Bělunek
Alena Ondračková                      
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek 
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová                        
Kamila Jasaňová                                  
                                                
Věra Dorazilová 
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz


