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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

16.02. Jednání s pracovníkem společnosti NC Line o otázce osvětlení 

připravovaného chodníku na Rybníky. 

17.02. Jednání se zástupcem společnosti OZO Ostrava k problematice úhrad 

za služby. 

18.02. Konala se výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Suchdol 

nad Odrou. 

23.02. Proběhl přezkum hospodaření městyse za rok 2021. Přezkum provedli 

pracovníci krajského úřadu, během přezkumu nebyly shledány závady 

a nedostatky. 

24.02. konala se výroční členská schůze místní organizace Českého svazu 

včelařů. 

25.02. S odborníkem konzultován způsob opravy místních komunikací v r. 

2022. 

28.02. Konalo se 17. zasedání zastupitelstva městyse. 

28.02. Konala se 82. schůze rady městyse. 

01.03. Proběhla kolaudace místní komunikace v lokalitě pro výstavbu RD na 

ulici Sokolovská. 

04.03. Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce přízemí staré budovy ZŠ 

na 5. oddělení MŠ. 

09.03. Na čistírně odpadních vod v Suchdole nad Odrou proběhla kontrola ze 

strany České inspekce životního prostředí, zaměřená na provoz ČOV, 

plnění předepsaných limitů u vypouštěných odpadních vod, vedení 

příslušných evidencí, platnost všech povolení a provozní dokumentace 

a další oblasti. 

11.03. Konzultace s poskytovateli ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny – potřeby 

uprchlíků a možnosti městyse. 

12.03. Konala se výroční členská schůze TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou. 
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14.03. Účast na jednání krizového štábu v Novém Jičíně, kde byly se starostům 

obcí, spadajících pod obec s rozšířenou působností (ORP) Nový Jičín, 

předány aktuální informace a konzultovány možnosti ORP a obcí při 

řešení uprchlické krize. V Suchdole tou dobou již bylo poskytnuto 

ubytování řádově desítkám osob v ubytovacích kapacitách městyse,  

v soukromých ubytovacích kapacitách a také v několika domácnostech. 

 

Rada městyse informuje 
 

 
82. schůze RM 28.02.2022 

• RM schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Sběrný 
dvůr v Suchdole nad Odrou“ včetně zadávacích podmínek, seznamu firem, 
kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a jmenovala komisi pro otvírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku. 

• RM schválila uzavření Příkazní smlouvy se společností QUANTUM CZ s.r.o., 
předmětem smlouvy je administrace výběrového řízení podlimitní veřejné 
zakázky na akci „Dodávka víceúčelového malého nákladního vozidla“. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Lesnická projekce 
Frýdek – Místek, a.s., jedná se o zhotovení Lesního hospodářského plánu 
s platností od 01.01.2023 v rozsahu 179 ha dle nabídkové ceny ve výši 450,- 
Kč/ha (bez DPH). 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., předmětem smlouvy je právo zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na části 
pozemku parc.č. 114/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., předmětem smlouvy je právo zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených 
pozemcích parc.č. 411, 332/1, 332/2 a 412/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou 
v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., předmětem smlouvy je právo zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemku 
parc.č. 264 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., předmětem smlouvy je právo zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemku 
parc.č. 886/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření dvou Nájemních smluv se společností České dráhy, 
a.s. jedná se o pronájem části pozemků parc.č. 710/1 o výměře 20 m2  
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a parc.č. 2287/22 o výměře 25 m2, pronájem pozemků se týká stavby 
chodníků s názvem „Chodníkové těleso I., k.ú. Suchdol nad Odrou“. 

 
 

Zastupitelstvo městyse 
 
U S N E S E N Í 
ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, 

konaného dne 28.2.2022 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM 

2022. 17. 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 16. a 17. zasedáním zastupitelstva 

městyse 
c) zprávu ze schůze finančního výboru ze dne 7.2.2022 
d) dokumenty k návrhu rozpočtu roku 2022  

č. 1 – PŘÍJMY       

č. 2 – VÝDAJE                        

č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY 

č. 4 – TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 

č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND 

č. 6 – ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE TŘÍD ROZPOČTOVÉ SKLADBY 

               STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 

2022. 17. 2.   Zastupitelstvo městyse u r č u j e 

a) ověřovateli zápisu Radovana Kutěje a Ing. Tomáše Dohnala a zapisovatelkou 
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS. 

2022. 17. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e 

a) program 17. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 
28.2.2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM 

b) pravidlo o poskytování dotací a darů z rozpočtu městyse na rok 2022 
následovně: 
- finanční podpora jednomu příjemci do úhrnné výše menší než 50.000,- 

Kč za kalendářní rok bude poskytnuta formou finančního daru, přičemž 
v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon 
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, je poskytování věcných darů 
v hodnotě nad 20.000,- Kč a peněžitých darů ve výši nad 20.000,- Kč 
fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce v kompetenci 
zastupitelstva městyse 

- finanční podpora jednomu příjemci v úhrnné výši 50.000,- Kč a více  
za kalendářní rok bude poskytnuta formou účelové dotace. Do úhrnné 
výše se započítávají i nevyčerpané prostředky z předchozích období, 
pokud zastupitelstvo usnesením umožnilo jejich čerpání v aktuálním 
rozpočtovém roce 

c) rozpočet městyse pro rok 2022 takto: 
Příjmy     55.335,00 tis. Kč 
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Financování     43.448,91 tis. Kč         

Celkové zdroje ve výši   98.783,91 tis. Kč 

 

Běžné výdaje    55.337,31 tis. Kč 

Kapitálové výdaje    43.446,60 tis. Kč  

Celkové výdaje ve výši   98.783,91 tis. Kč 

  

   v členění dle přílohy č. 1 – PŘÍJMY       

                                          č. 2 – VÝDAJE  

   č. 3 – VÝDAJE MÍSTNÍ SPRÁVY 

    č. 5 – SOCIÁLNÍ FOND    

   Závaznými ukazateli stanovuje zastupitelstvo městyse  

- členění výdajů rozpočtu dle odvětvového třídění (paragrafy) vyjma par. 
6330 - převody mezi vlastními bankovními účty  

- částku 4.800.000,- Kč jako neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové 
organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, 
příspěvková organizace, IČ 75027712    

d) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí transferů 
(dotací a darů) dle schváleného rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm 
právnickým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 4. v celkovém objemu 
10.232,53 tis. Kč, a to takto: 

1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdolu nad Odrou,  
IČ 64629368,  
dotace ve výši 170.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 

2. Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s.,  
IČ 48808300,  
dotace ve výši 8.505.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 

3. Český kynologický svaz ZKO Suchdol nad Odrou - Louka – 626,  
IČ 68921055, 
dotace ve výši 150.000,- Kč  a znění veřejnoprávní smlouvy  

4. Western klub z.s., Suchdol nad Odrou, IČ 22841946, 
             dotace ve výši 360.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 

    5. MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost Suchdol nad Odrou, 

            IČ 66741611, dotace ve výši 150.500,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 

6.   CHARITA Odry, IČ 62351052, 

dotace ve výši 160.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 

7.   Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou, IČ 44937768, 

     dotace ve výši 110.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 

8.   Saunový klub Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 08570299, 

      finanční dar ve výši 95.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy 

9.   Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou, IČ 69581428, 

finanční dar ve výši 35.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

10. JUNÁK - český skaut, středisko Odry, IČ 14614782, 

     finanční dar ve výši 35.000,- Kč a znění darovací smlouvy 
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  11. Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou, IČ 65471920, 

     finanční dar ve výši 40.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

  12. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Suchdol nad Odrou, IČ 

64125483, 

     finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

13. Cyklistický klub Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 06901336, 

     finanční dar ve výši 25.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

14. Sbor Bratrské jednoty baptistů v Suchdole nad Odrou, IČ 26521709, 

 finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

15. ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ 08569355, 

     finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

16. Charita Frýdek - Místek, IČ 45235201 

           finanční dar ve výši 25.000,- Kč a znění darovací smlouvy  

     17. Aikido dojo Suchdol nad Odrou, IČ26607549, 

  finanční dar ve výši 30.000,- Kč a znění darovací smlouvy 

V rámci schválených prostředků na transfery je zahrnuta dotace na 

spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností ORP Nový Jičín pro příjemce Město Nový Jičín, IČ 

00298212, ve výši 252.028,- Kč. Veřejnoprávní smlouva byla schválena 

usnesením ZM č. 2021.13.3.c) dne 26.4.2021 

e) střednědobý výhled rozpočtu na období let 2023 – 2024, kterým se zrušuje 
střednědobý výhled rozpočtu přijatý usnesením 2021.12. 3. e) ze dne 22. 
2.2021 

f) dodatek č. 2 Směrnice č. 3/2019 Tvorba a použití prostředků sociálního 
fondu, kterým se upravuje možnost použití prostředků k pořízení 
rehabilitačních přístrojů pro potřeby zaměstnanců 

g) Plán financování obnovy vodovodu městyse Suchdol nad Odrou pro období 
2022 – 2031 dle předloženého návrhu 

h) Plán financování obnovy kanalizace městyse Suchdol nad Odrou pro období 
2022 – 2031 dle předloženého návrhu 

i) prodej části parc.č. 314, ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Suchdol 
nad Odrou do vlastnictví (anonymizováno), a to za cenu 72,- Kč/m2 + náklady 
řízení. Přesná výměra po zaměření geodetem 

j) bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2276/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 74 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou z majetku 
Moravskoslezského kraje Ostrava 

2022. 17. 4.   Zastupitelstvo městyse n e s ch v a l u j e 

a) prodej parc.č. 162, zahrada o výměře 519 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou do 
vlastnictví (anonymizováno). 

2022. 17. 5.   Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e 

a) radu městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
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1. prováděním rozpočtových opatření do souhrnné roční výše 1.000.000,- Kč 

v rámci výdajů r. 2022; tato pravomoc se nevztahuje na závazný ukazatel 

„příspěvek na provoz“ zřízené příspěvkové organizaci 

2. přijímáním veškerých transferů, dotací, příspěvků a darů do rozpočtu městyse 

r. 2022 a s tím souvisejícím případným provedením rozpočtových opatření na 

straně výdajů 

 

Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny  
 

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

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2022 

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

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

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

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

kollerova@suchdol-nad-odrou.cz  

 

 

mailto:kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
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Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800  

Variabilní symbol                                              číslo poplatníka 

Specifický symbol                                            1345 

Konstantní symbol        0558 

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

číslo nebo e-mail. 

 

Ohlášení poplatkové povinnosti – komunální odpad 

 

Žádáme občany s pobytem v městysi, kteří ještě neohlásili 

poplatkovou povinnost písemnou formou, aby tak 

neprodleně učinili a vyplněný formulář doručili na úřad 

městyse!!!  

Příslušný formulář určený pro každého poplatníka zvlášť 

naleznete na:  

https://www.suchdol-nad-

odrou.cz/mestys/formulare/file/2237-ohlaseni-poplatkove-

povinnosti-fyzicke-osoby 

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

městyse Suchdol nad Odrou.      

 

 Kateřina Kollerová 

 

 

 

 

 

https://www.suchdol-nad-odrou.cz/mestys/formulare/file/2237-ohlaseni-poplatkove-povinnosti-fyzicke-osoby
https://www.suchdol-nad-odrou.cz/mestys/formulare/file/2237-ohlaseni-poplatkove-povinnosti-fyzicke-osoby
https://www.suchdol-nad-odrou.cz/mestys/formulare/file/2237-ohlaseni-poplatkove-povinnosti-fyzicke-osoby
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Místní poplatek ze psů na rok 2022 

Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2022. 
Místní poplatek je nutno uhradit do 31.3.2022. 
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). 

 

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. 03. 2022 z důvodu fakturace stočného za 1. čtvrtletí 2022.   
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 06. 04. 2022. 
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude  
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.          Jana Poštová 
 

 

Svoz odpadu v době velikonočních svátků 2022  
 

Svozová firma OZO Ostrava sděluje termín svozu popelnic v době 

velikonočních svátků, který proběhne beze změn takto: 

pátek      15. 4. 2022 – vývoz popelnic a kontejnerů (beze změn) 

 

 

mailto:postova@suchdol-nad-odrou.cz
mailto:jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
http://www.suchdol-nad-odrou.cz/
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Zahájení svozu BIO odpadu v roce 2022   
 

Informace občanům, kteří mají sepsanou smlouvu se svozovou 

firmou OZO Ostrava, s. r. o., na svoz bioodpadu (popelnice u domu): 

Svoz bioodpadu bude v letošním roce probíhat sudý týden ve středu, 

první svoz bude proveden ve středu 6. 4. 2022. 

 

Svoz bioodpadu (hnědé kontejnery na stanovištích) firmou  

Asompo, a.s. bude zahájen v pondělí 18. 4. 2022 (Velikonoční 

pondělí), svoz bude probíhat 2x týdně. Kontejnery přistavíme na stejná 
místa jako v minulých letech. 

 

Společenská kronika    

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

Jsou to:  

Marônek Vladimír     Bardoňová Jana 

Marčišovská Ludmila     Kamas Josef     

Drdová Ludmila      Šatánek Miroslav 

Ondříšková Jiřina      Hovadík Oldřich 

Galetka Miloslav       Váhalová Josefka 

Kunčarová Veronika       Mrlina Josef 

David Vladislav      Ježek Jaroslav 

Pilíková Antonie      Trval Petr 

Hykel Jaroslav      Trvalová Alena 

Szotkowski Edvard      Bardoň Karel 

Červencová Mária     Wágner Marian 

Hrušková Věra     Kutěj Antonín 

Valchář Jan                                                                  Vrzalová Ludmila 

Kozáková Marie      Kukol Josef 

Hradil Vratislav      Galetka Ladislav 

Šromová Marie      Brynecká Marcela 

Bartoňová Milada     Měsíček Jiří 

Tobola Jindřich     Svoboda Jaroslav 

      Šatánková Vlasta                                                         
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Dne 26.03.2022 tomu bude rok, co nás navždy opustil  

náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 

         pan Jaroslav Valík.  

Vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

 

 
Dne 29. března 2022 vzpomínáme 3. smutné výročí úmrtí 
  

pana Ladislava Strouhala, bratra, strýce a prastrýce. 
 
Stále vzpomínají sestry Vlasta a Jindra s rodinami.  

  

 

 

Dne 17.03.2022 jsme si připomněli první smutné výročí  
 
od úmrtí paní Marie Ligocké. 
 
S láskou a žalem v srdcích vzpomíná dcera, syn  
 
a vnoučata. 
 

 

 

Dne 5. března jsme vzpomněli 5. výročí, kdy nás opustil  

pan Stanislav Matuškovič. 

Stále vzpomínáme, manželka Božena s celou rodinou. 
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Dne 11. 03. 2022 jsme vzpomněli 8. smutné výročí, kdy nás 

opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček 

          pan Jaroslav Zdráhal.  

 S láskou vzpomíná manželka Marie, děti Naďa a Jaroslav 

s rodinou. 

 

 

 

„Každý z nás má v životě člověka, na kterého nikdy 
nezapomene.“ 
 
Dne 1. března 2022 jsme vzpomněli 1. smutné výročí 
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky 
                    paní Gertrudy Pohankové. 
 
S láskou a úctou vzpomínají dcery a synové s rodinami. 
 

 

Vítání občánků 

Vážení rodiče, 

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

svými novorozenci na slavnost Vítání občánků, která se uskuteční dne  

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

upřesníme v písemné pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 06.05.2022  

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

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

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

 

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

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

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

Jméno a příjmení matky: 

Kontakt (telefon, email): 

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

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

 
**ANO                                **NE 

 
1. se zveřejněním fotografií z vítání občánků v Suchdolském 

zpravodaji, se zápisem v kronice městyse Suchdol nad 
Odrou.  
 

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

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

V Suchdole nad Odrou dne:......................   
Podpis zákonného zástupce:..................................................... 
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Zveme vás na divadlo. 

Do Klubu kultury v Suchdole nad Odrou 

8.4.2022 v 19:00 hod. 

Vstupné 150,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavný spisovatel a nositel Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou arogancí, žije už 

léta sám na vzdáleném ostrově v Norském moři. Znorko nepřijímá návštěvy a razantně 

odmítá všechna interview. Když jej ale osloví novinář jednoho regionálního deníku, 

překvapivě souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední, nejuznávanější knize 

„Zapřená láska“ – románu složeném z vášnivých milostných dopisů, který věnoval H.M. 

Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisovatel tají? A o čem všem ví novinář? Enigmu 

– záhadu, zastřenější, než se zdálo, budou postupně – s jízlivostí i odzbrojujícím citem 

– oba muži odkrývat. 
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Z činnosti naší školy a školky 
Karneval v mateřské školce 

Rok se s rokem sešel a my jsme moc rádi, že 

jsme se opět mohli spolu radovat, tančit  

a soutěžit.      

                             Bc. Martina Hessková 

 

 

 

 

 
 

 

Hvězdičky ve Stromě života 

Děti z mateřské školy z oddělení Hvězdiček byly na 

úžasném výletě v Novém Jičíně v mobilním hospici 

Strom života: nejdříve jsme byli ve sklepě pohádkových 

strašidel, kde jsme si vyprávěli o jaru a zvířátkách. Pak 

nás čekalo seznámení s tím, co je to Strom života, co 

dělá a jak pomáhá. Děti si vyzkoušely oxymetra 
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poslechly své srdíčko. Potom nás 

čekalo milé občerstvení a na 

závěr jsme hledali čokoládového 

zajíčka na zahradě.  

                                                                                           

Bc. Martina Hessková 

 

Spolky a zájmové aktivity 
Western klub 

 

 Z ČINNOSTI SPOLKU WESTERN KLUB z.s.  

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

www.ponyexpress.cz 
Členové Western klubu  

a Dětský Western klub vás zvou 

na jarní brigádu Česko uklízí  

a my chceme být u toho. Uklízet 

se bude okolí dětského hřiště, 

parkoviště, kolem přehrady až 

pod kopec směr rozhledna, 

areál Malá skála a kolem 

chodníku na Kletnou. Po práci 

bude zasloužená odměna - 

opékání špekáčků. 

 

 

 

 

 

http://www.westernklub.cz/
http://www.suchdolskycountryfest.cz/
http://www.ponyexpress.cz/


18 

Pozvánka na zahájení sezóny na Malé skále Kletné 
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Z ČINNOSTI DĚTSKÉHO WESTERN KLUBU 

https://www.facebook.com/western639 

Měsíc únor nám končil, a tak jsme si v sobotu 26.2.2022 

udělali další společnou schůzku. S dětmi jsme se vydali 

na Kletnou ke koním. Děti poklidily u koní, jak se patří 

nachystaly Emírka a Elišku k ježdění.  V sobotu si děti vyzkoušely nejen 

hřebelcovat, čistit kopyta, ale také vodit koně "slalomem". Viděli jsme, jak uvázat 

koně a jak koně po jízdě správně protáhnout. Dopoledne nám uteklo jak voda 

děkujeme Jarušce Ehlerové a Julči Kašpárkové za jejich čas.                                

Za DWK T. D. Kabeláčovi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl házené TJ Lokomotiva 
 

Na podzim minulého roku se náš oddíl házené po 
mnoha letech rozrostl o další družstvo – družstvo 
přípravky miniházené. Přípravka je určena 
především pro předškolní děti a žáky 1. a 2. třídy 
ZŠ. Trénujeme pravidelně každý čtvrtek 

v tělocvičně ZŠ za účasti dvaceti až pětadvaceti dětí. Tréninky jsou zaměřeny na 
všeobecnou pohybovou průpravu, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj 
obratnosti, do cvičení zahrnujeme prvky gymnastiky, atletiky, samozřejmě se 
věnujeme pohybu a manipulaci s míčem. Začínáme od samých základů, děti se 

https://www.facebook.com/western639
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učí orientaci na hřišti a pravidla miniházené. Podzimní část soutěže jsme proto 
ještě vynechali. A jaké byly naše aktivity, kromě tréninků, v zimních měsících? 

Vánoční trénink 

I přes mnohá onemocnění a opakující se karantény jsme uspořádali vánoční 

trénink, na který jsme si přizvali rodiče a o zábavu bylo rázem postaráno       

V několika disciplínách jsme si rozdali souboj rodiče vs. děti. Po vyrovnaných a 
napínavých bojích vyhrály s těsným rozdílem skóre děti. 

Turnaj ve Frýdku Místku 

Dne 15.ledna 2022 jsme se 
s našimi malými házenkáři 
vydali na turnaj do Frýdku 
Místku. Byl to náš první turnaj, 
na který jsme se moc těšili. Pro 
většinu dětí to byl první vstup na 
„velké hřiště“. Přípravky hrají 
v počtu 4 + 1. Našimi soupeři 
byly týmy KH ISMM Kopřivnice, 
SKP Frýdek Místek, HC Nový 
Jičína Bohumín.  

Prázdninové minisoustředění 

O jarních prázdninách jsme ve 
spolupráci se ZŠ připravili pro 
naše malé sporťáky 
minisoustředění. Dopolední 
část tréninku byla zaměřena na 
cvičení bez míče, běh, opičí 
dráhy, závody apod. Po obědě 
jsme se podívali na videa z 

„velké házené“ a provedli jsme rozbor záběrů z turnaje ve Frýdku Místku. 
Odpolední trénink jsme věnovali gymnastice, atletické abecedě a samozřejmě 
cvičení s míčem a nácviku střelby na branku. 

Turnaj v Polance nad Odrou 

V sobotu 5.března 2022 nás čekal druhý start na turnaji. Tentokrát v Polance nad 
Odrou. Soupeři byli: Nový Jičín (A, B), Klimkovice (A, B), Kopřivnice a domácí 
Polanka n.O. Ve hře už bylo vidět zlepšení dětí a turnaj jsme si opět moc užili.  

Co nás čeká dál? 

Připravujeme se na další turnaj, který se uskuteční v sobotu 2. dubna 2022 
v Kopřivnici.   
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Čtvrtý turnaj nás čeká v neděli 22. května 2022 
na domácím hřišti. Po ukončení jarní části 
soutěže bychom chtěli uspořádat ještě jeden 
turnaj, a to o pouťovém víkendu 11. června 
2022. 

Tímto Vás srdečně zveme, přijďte nám fandit!  

Další informace naleznete na facebooku– 
Házená Suchdol nad Odrou 

 

 

 

 

 

 

V současné době zahajujeme tréninky i pro starší kategorii dětí:  

       Iva Žitníková 
      Vedoucí oddílu házené TJ  

Předsedkyně TJ 
 
 

 

HÁZENÁ PRO KLUKY I HOLKY 

4., 5., a 6. třídy 

Úterý: od 16,00 do 17,00 hodin 

Neděle: od 17,00 do 18,00 hodin 

Nová tělocvična ZŠ Suchdol nad Odrou 

Trenéři: Richard Paschek ,tel.: 739 813 827, Petr Dohnal, tel.: 

603 216 956 
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Různé 
Suchdolský bruslař 

Suchdolský bruslař Karel Ligocki 

se pokusí překonat český rekord 

v maratónu na bruslích na 100 km. 

V neděli 3.4.2022 odstartuje v 10 

hodin dopoledne na zimním 

stadiónu ve Studénce s touhou 

překonat stávající rekord 4 hodiny 

44 minut 37 sekund. Je to 730 

okruhů. Jedno kolo měří 137 

metrů. Předpokládaný cíl je 14 až 

14,45 hodin. 

Děkuji za Vaše povzbuzení. 
Uprostřed kluziště si mohou děti a rodiče dle chuti zdarma zabruslit. 
Je to v podstatě stokilometrový sprint na počest hokejisty a rozhodčího Jiřího 
Fraise – jeho Memoriál (Případný sponzor je vítán). Děkuji.  

Karel Ligocki 

 
300 let od založení Herrnhutu – Ochranova 
 
Asi 5 let se Herrnhut naše partnerské město připravuje na veliké oslavy. Byla 
zbourána škola postavená po válce v ve stylu socialistického realismu  
a postaveny budovy nové v původním tzv. Herrnhutském slohu. Proběhla 
generální přestavba modlitebny (kostela), která v r. 1945 vyhořela a proběhlo 
mnoho dalších stavebních aktivit, které směřují k uvedení do původního stavu, 
co zničila válka a necitlivé přístavby. Herrnhut si zaslal žádost o zařazení města 
na seznam UNESCO, což je velice odvážné, ale reálné. Pro nás Suchdolany je 
jistě důležité, že právě Suchdol měl významný podílna budování tohoto města,  
o němž se píší studie a publikace v superlativech, protože vešlo do světových 
dějin.  
Po třicetileté válce protestantská víra byla zakázána, ale právě v Suchdole se 
udržely tradice Jednoty bratrské nejdélei po odchodu J. A. Komenského do exilu. 
Největší zásluhu na udržení bratrských tradic měla legendární osoba Martin 
Schneider (1612-1673). Byl posluchačem kázání J. A. Komenského, stal se 
později vůdčí legendární postavou zdejších bratří. Pokračovatelem Martina 
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Schneidera byl jeho vnuk Samuel Schneider (1669-1710) další velká autorita  
a po něm další vnuk David Schneider (1693-1755). Poslední ze jmenovaných byl 
vůdčí postavou zdejších evangelíků, mnohokrát trestaný vězením. Suchdolané 
tedy měli kontinuitu osobností, které udržely povědomí příslušnosti k Jednotě 
bratrské. Řády jednoty zůstaly jen legendou, protože podzemní církev měla úplně 
jinou strukturu, mnohem jednodušší. Komenského katechismus však byl hlavním 
vodítkem a základem jejich víry, jako věc nejpodstatnější. Celý obsáhlý příběh 
lze shlédnout ve zdejším Muzeu Moravských bratří.  
Hlavní postavou k založení Herrnhutu je ale Kristian David (1692-1751) prostý 
tesař z nedaleké Ženklavy. Ten se na svých cestách setkal s pietisticky 
orientovaným hrabětem N. L. Zinzendorfem, kterému vyprávěl o situaci  
na Moravě. Hrabě mu přislíbil, že by se na jeho panství v Sasku našlo místo, kde 
by si tito pronásledovaní evangelíci z Moravy mohli najít místo k založení osady. 
Kristian David se vydal zpět na Moravu a v červnu 1722 přivedl  
na Berthelsdorfské panství první hlouček emigrantů z okolí Ženklavy. Tak došlo 
k založení Herrnhutu (cca 30 km na severozápad od Liberce). Svou sekeru 
 k poražení stromu pro stavbu prvního domu zaťal 17. června 1722. Kristian 
David navštívil Suchdol v následujícím roce 1723 a tady nalezl situaci odlišnou. 
Ne hlouček, ale celou evangelickou vesnici. Jeho kázání způsobila veliké 
duchovní probuzení, které trvalo až do jara 1724. I po odchodu Kristiana Davida 
se shromažďovali Suchdolané ve velikém počtu ke společné četbě z Bible. 
Probuzení se přelilo i do sousedního Kunína a dalších vesnic, což neušlo 
pozornosti vrchnosti. Následovalo pronásledování, při němž bylo vyslýcháno 
přes 400 osob ze Suchdolu a Kunína. Za nalezení zapovězených knih byly 
stanoveny vysoké peněžní tresty a nucené práce v železech. Následovalo období 
útěků, za něhož odešlo z Kravařska 550 osob: ze Suchdolu asi 250, z Kunína 
100, ze Šenova 58, ze Žiliny 47, ze Životic u Nového Jičína 24, z Mankovic 21,  
ze Ženklavy 17, Butovic 9, Štramberka 8. Herrnhut se velice rychle naplnil a stal 
městečkem. Kristian David se vypravil na Moravu celkem asi dvanáctkrát, 
Herrnhut rostl nejen počtem budov, ale i duchovně. Rok 1727 se považuje za rok 
obnovení Jednoty bratrské. Hrabě Zinzendorf dělal vše pro to, aby toto hnutí 
setrvalo v rámci luterské církve. Byli to však především Suchdolané, kteří natolik 
si ctili bratrských řádů po předcích, že si vynutili, aby byla obnovena Jednota 
bratrská. Na starou Jednotu bylo navázáno tím, že vnuk J. A. Komenského Daniel 
Arnošt Jablonský ordinoval r. 1735 Suchdolana Davida Nitschmanna – Tesaře, 
prvním biskupem obnovené Jednoty bratrské. Dům, ve kterém se narodil, stál  
v místech dnešního Parku Moravských bratří. 
Bratří byli od počátku nakloněni k evangelizační činnosti. To, co jim dalo pevný 
směr a řád pro život, chtěli nabídnout i jiným národům. Misijní práce se stala jejich 
programem. Toto je pak nejslavnější část jejich práce, v níž vynikli svou nevšední 
obětavostí. Zakládali bratrské osady v pustinách tam, kde šli mezi domorodé 
obyvatelstvo – severoamerické, nebo jihoamerické indiány, Eskymáky, černochy, 
Asiaty. Bratrské sbory však rostly i ve stávajících velkých městech (Londýn, 
Berlín). V osadách vedle kostela, nechyběla nikdy škola, sirotčinec. Zásluhou 
bratří se zachovaly informace o kultuře původního obyvatelstva. Přinášeli  
s sebou písemnictví, sestavovali slovníky, seznamovali se s gramatikou, 
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překládali Bibli do domorodých jazyků, stáli u zrodu hudební kultury některých 
národů (např. USA), křesťanský přístup se účinně projevoval i v oblasti sociální. 
Na misijních stanicích Jednoty působilo více než 160 bratří a sester emigrantů z 
Moravy.  
Oslavy probíhají po celý rok, různými akcemi. Hlavní oslavy za účasti hostů  
z celého světa se konají 17. - 19. června. Suchdolané dle tradice připutují pěšky 
po Via exulantis v pátek odpoledne k místu, kde stojí památník skácení prvního 
stromu. Bude to putování symbolické, půjdeme pouze poslední úsek z Leuby  
do Herrnhutu.  
Budování Via exulantis přináší první ovoce, každým rokem cestu někdo 
absolvuje. Z důvodu koronaviru nebylo možno chodit pěšky, pouze dopravními 
prostředky. V loňském roce 5 skupin, asi 17 lidí. V letošním roce je situace 
příznivější, pokud chce někdo absolvovat celou trasu, nebo její část, lze se 
přihlásit a informovat na: jachym.pantalek@gypri.cz 
Zdrávi došli!                                                                                    

Daniel Říčan 
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Inzerce  
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556 770 102

556 770 103

556 770 101

556 770 108

556 770 109

556 770 105

556 770 106

556 770 107

556 770 104

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

702 020 302

733 335 331
605 113 310
724 389 269

Starosta                                                        
                
Místostarostka                                              
                    

Hospodářsko správní úsek 
Czech POINT                

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

Klub kultury
                                                               
Technické služby
Penzion Poodří 
                                              
Čistírna odpadních vod                          

Dům s pečovatelskou službou               
Muzeum                                                        
                  
Knihovna                                                       
                  

Kontaktní informace

www.suchdolnadodrou.cz
elektronická podatelna: 
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w
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bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
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postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová                       
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
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kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
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graclik@suchdol-nad-odrou.cz
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bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
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