Suchdolský
zpravodaj
3/2021

Pokud máte chytrý telefon využijte
aplikaci Česká Obec, kde Vám budou chodit veškeré
informace z městyse (zde se nemusíte registrovat, stačí
stáhnout jen mobilní aplikaci).

Přejeme všem čtenářům Zpravodaje,
aby přes veškerá omezení, způsobená
opatřeními proti šíření epidemie,
prožili Velikonoce co nejpříjemněji
a především ve zdraví!
To vše a krásné jarní dny k tomu Vám přejí

Představitelé a zastupitelé městyse
a všichni zaměstnanci městyse

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
17.02.

Zprovoznění služby Česká obec, která umožňuje informovat občany
městyse a další zájemce o zdejší dění na podstatně lepší úrovni než
doposud.

18.02.

Účast starosty na jednání dozorčí rady společnosti ASOMPO a.s.,
provozující skládku odpadů v Životicích u Nového Jičína.

22.02.

V budově úřadu městyse se konalo zasedání zastupitelstva městyse.

22.02.

Konala se schůze rady městyse.

23.02.

Nahlášen malý sesuv svahu v Pekle, došlo k částečnému omezení
průtoku, k řešení byl povolán správce vodního toku Povodí Odry.
Následující den ráno byly Povodím Odry provedeny potřebné práce
k plnému zprůtočnění potoka. Dané místo je průběžně kontrolováno.

25.02.

Po dvou neúspěšných pokusech svolat veřejné projednácání návrhu
územního plánu v listopadu 2020 a v lednu 2021, které muselo být
v obou případech zrušeno z důvodu opatření proti šíření nemoci covid
19, se uskutečnilo veřejné projednávání formou dálkového přístupu.
Nyní se pořizovatelka a zpracovatel věnují vypořádání připomínek,
vzešlých z veřejného projednávání. Nebude-li žádná připomínka tak
zásadního charakteru, že by vyžadovala nová stanoviska dotčených
orgánů, lze konečné schválení územního plánu očekávat v řádu
jednotek týdnů.

02.03.

Projednání postupu při řešení havarijní situace vodovodních rozvodů
v přízemí mateřské školy s tím, že by mohlo být k výměně využito
nucené uzavření školky opatřením vlády ČR.

03.03.

Se zástupci společnosti AGROSUMAK projednány návrhy
na pozemkové řešení dopravní obslužnosti některých zemědělských
pozemků společně se závazkem městyse podílet se na realizaci
cyklostezky Odra – Morava – Dunaj, na které dodnes schází dokončit
úsek přes Suchdol n. O. a části úseků v Hl. Životicích a v Pustějově.

04.03.

Zástupcům městyse byl představen nový pracovník odborné firmy, která
pro městys zpracovává úkoly na úseku vodoprávní agendy městyse.
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04.03.

Se zástupkyní pojišťovny byly projednány aktuální změny, týkající se
pojištění majetku městyse a odpovědnosti za způsobené škody.

08.03.

Konala se schůze rady městyse.

15.03.

Na Městském úřadě v Novém Jičíně městys podal žádost o kolaudaci
stavby rozšíření vodovodu Za Nádražím a dále žádost o kolaudaci
parkoviště v centru městyse za budovou ÚM.

Rada městyse informuje
59. schůze RM 22.02.2021
• RM se zabývala bytovou problematikou a přidělila byt 1+1 v bytovém domě
Komenského 375 a byt 1+1 v DPS Komenského 560.
• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
Správou železnic, státní organizace Praha, jedná se o stavbu vodovodní
přípojky na pozemku parc. č. 701 v majetku městyse.
• RM schválila uzavření Kupní smlouvy s Českomoravským štěrkem, a.s.
Mokrá na nákup kameniva na zimní údržbu místních komunikací.
• RM schválila Dodatek č. 8 ke smlouvě o výkonu odborného lesního
hospodáře s Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, předmětem dodatku je dohodnutá
odměna za činnost lesního hospodáře v roce 2021.
• RM projednala protokol o provedení veřejnosprávní kontroly na 2. pololetí
2020 u příspěvkové organizace Základní škola a amatérská škola Suchdol
nad Odrou.
• RM schválila výpůjčku pozemků v lokalitě bývalé školní zahrady za účelem
provozování činnosti spolku ZO ČSZ Suchdol nad Odrou.
• RM schválila žadatelce pacht pozemků parc.č. 1411/3, 1411/4, 1411/5
a 1411/7 v majetku městyse za účelem zemědělského využití.
• RM schválila žadateli umístění včelína na pozemku parc.č. 600/1 v majetku
městyse pro období 2021–2025 a souhlasila s vjezdem určených motorových
vozidel.
60. schůze RM 08.03.2021 – proběhla formou telekonference
• RM se zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních
smluv v bytech v majetku městyse, kteří splňují požadavky dalšího
prodloužení nájmu a přidělila uvolněný byt 1+1 v DPS Komenského 560.
• RM projednala a schválila příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Suchdol nad Odrou Plán účetních odpisů majetku na rok 2021.
• RM schválila rozpočtové opatření R1, kterým schválila poskytnutí finančních
darů z rozpočtu městyse v celkové výši 101.000, - Kč.
• RM schválila plán účetních odpisů majetku městyse na rok 2021.
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•

RM schválila Pravidla pro rozdávání ochranných pomůcek a dalších
prostředků občanům městyse a dalším potřebným fyzickým či právnickým
osobám.

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 22.02.2021 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
2021. 12. 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 11. a 12. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) zprávu ze schůze finančního výboru ze dne 1.2.2021
d) dokumenty k návrhu rozpočtu na rok 2021
č. 1 – PŘÍJMY
č. 2 – VÝDAJE vč. komentáře
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
č. 7 – STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
e) Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu
Poodří ze dne 3.12.2020
2021. 12. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Josefa Zajíčka a Ing. Vladimíra Jeřábka a zapisovatelkou
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.
2021. 12. 3.
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 12. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
22.2.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) pravidlo o poskytování dotací a darů z rozpočtu městyse na rok 2021
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
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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 2021 takto:
celkem
-

Příjmy
Financování
Celkové zdroje ve výši

53.637,06 tis. Kč
21.999,58 tis. Kč
75.636,64 tis. Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje ve výši

48.333,64 tis. Kč
27.303,00 tis. Kč
75.636,64 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
neinvestičních transferů (dotací a darů) dle schváleného rozpočtu na rok 2021
v té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 4. v
celkovém objemu 1.404 tis. Kč, a to takto:
1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdolu nad Odrou,
IČ 64629368,
dotace ve výši 65.000, - Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
2. Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s.,
IČ 48808300,
dotace ve výši 360.000, - 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 290.000, - Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
5. MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost Suchdol nad Odrou,
IČ 66741611
dotace ve výši 131.000, - Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
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CHARITA Odry, IČ 62351052
dotace ve výši 160.000, - Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
7.
ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ 08569355
dotace ve výši 30.000, - Kč a znění veřejnoprávní smlouvy
8.
Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou, IČ 69581428,
finanční dar ve výši 35.000, - Kč a znění darovací smlouvy
9.
JUNÁK – český skaut, středisko Odry, IČ 14614782,
Finanční dar ve výši 35.000, - Kč a znění darovací smlouvy
10. Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou, IČ 65471920,
finanční dar ve výši 40.000, - Kč a znění darovací smlouvy
11. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Suchdol nad Odrou,
IČ 64125483,
finanční dar ve výši 30.000, - Kč a znění darovací smlouvy
12. Saunový klub Suchdol nad Odrou, z.s., IČ 08570299,
finanční dar ve výši 48.000, - Kč a znění darovací smlouvy
13. Sbor Bratrské jednoty baptistů v Suchdole nad Odrou, IČ 26521709
finanční dar ve výši 30.000, - Kč a znění darovací smlouvy
d) střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 – 2023, kterým se zrušuje
střednědobý výhled rozpočtu přijatý usnesením 2020. 3. f) ze dne 24. 2.2020
e) dodatek č. 1/2021 Směrnice č. 3/2019 Tvorba a použití prostředků sociálního
fondu, kterým se upravuje možnost použití prostředků k pořízení
zdravotnických pomůcek
f) prodej části parc.č. 412/1 – ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k.ú. Suchdol
nad Odrou do majetku (anonymizováno), a to za cenu 72,- Kč + DPH
+ náklady řízení za účelem výstavby garáže. Ve smlouvě podmínit stavbu
garáže. Smlouva bude uzavřena v souladu s obecnými podmínkami prodeje
Pravidel pro prodej pozemků za účelem stavby, schválených dne 24.6.2015
usnesením č. 6.3.f). Výši smluvní pokuty před uzavřením smlouvy projednat
s právním zástupcem. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy v tomto
smyslu.
6.

2021. 12. 4. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem veřejnoprávních a darovacích smluv dle bodů
1-13 usnesení č. 2021.12.3.d)
b) radu městyse Suchdolu nad Odrou v souladu s ustanovením § 102, odst. 2,
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1. prováděním rozpočtových opatření do souhrnné roční výše 700.000, - Kč
v rámci výdajů r. 2021; 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. 2021 a s tím souvisejícím případným provedením rozpočtových
opatření na straně výdajů
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2021. 12. 5. Zastupitelstvo městyse z r u š u j e
a) usnesení č. 2019.4.3.d), kterým byl schválen prodej části parc.č. 412/1
do vlastnictví manželů Ferencových.
2021. 12. 6. Zastupitelstvo městyse p o t v r z u j e
a) záměr městyse zachovat v novém územním plánu parc. č. 2223/64 v k.ú.
Suchdol nad Odrou jako plochu smíšenou obytnou s tím, že po komunikacích,
označených v Pasportu místních komunikací 161c (z ulice Čsl. armády)
a 164d(z Nové ulice okolo hasičské zbrojnice), bude umožněna budoucí
dopravní obslužnost této plochy.

Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny
Po dobu mimořádných opatření z důvodu epidemie koronaviru
uvedené hodiny nemusí platit, sledujte aktuality na www stránkách
městyse.
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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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. 2021 z důvodu fakturace stočného za 1. čtvrtletí 2021.
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 07. 04. 2021.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.
Jana Poštová

Zahájení svozu BIO odpadu v roce 2021
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 7. 4. 2021.
Svoz bioodpadu (kontejnery na stanovištích) firmou Asompo, a.s.
bude zahájen v pondělí 19. 4. 2021, svoz bude probíhat 2x týdně,
svozové dny upřesníme. Kontejnery přistavíme na stejná místa jako
v minulých letech.

Svoz odpadu v době velikonočních svátků 2021
Svozová firma OZO Ostrava sděluje termín svozu popelnic v době
velikonočních svátků, který proběhne takto:
pátek
2. 4. 2021 – vývoz popelnic a kontejnerů (beze změn)
sobota 10. 4. 2021 – vývoz kontejnerů na směsný odpad přeložen z pátku
9. 4. 2021
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Informace - Vodotech
Vzhledem k situaci, která nastala, prosíme zákazníky (odběratele) o nahlášení
stavu vodoměru telefonicky nebo SMS na telefonní číslo 775 114 922
a 730 899 615 nebo na email – radimfusek@vodotech.cz. V případě
nenahlášení stavu vodoměru může být fakturováno odhadem dle předchozí
spotřeby. Zákaznická linka 800 292 400.
Stav vodoměru nahlaste od 19.4. 2021 do 23.4.2021.
Děkujeme

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).

Parkování v úzkých uličkách a omezování průjezdu
Článkem reagujeme na konkrétní stížnosti na nevhodné parkování některých aut
na místních ulicích a na navazující požadavky o zjednání nápravy osazením
značek, omezujících stání.
Jde o situace, kdy jsou v úzkých uličkách odstavena vozidla místních obyvatel
nebo jejich návštěv a je velmi obtížné je objet, většinou je nutné najet do zeleného
pásu mimo zpevněnou vozovku. Pokud je odstavené vozidlo objížděno jinými
osobními auty, dojde jen časem k znehodnocení travního porostu, při horším
počasí k vyjetí koleje v zeleném páse a vyvezení bláta na vozovku. Daleko horší
situace nastává, má-li projet nákladní vozidlo nebo velká dodávka, např. popeláři,
hasiči, stavební firmy, zásobování, zásilkové služby… Takové vozidlo mnohdy
vůbec projet nedokáže. To, co u popelářů způsobí jen zbytečný vztek nad
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nevyvezenou popelnicí, u hasičů může znamenat katastrofu, pokud v ulici na
obou koncích překáží auto a uprostřed ulice hoří dům.
Každý řidič, který vozidlo odstavil, jistě zná jako držitel řidičského oprávnění
ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (zák. č. 361/2000 Sb.
v platném znění). Pro osvěžení si z něj ocitujme pasáž, týkající se parkování.
Při zastavení a stání platí obecné pravidlo minimální šířky podle ust. §25 odst. 3
zákona č. 361/2000 Sb. takto:
„Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“
Z uvedeného vyplývá následující: pokud vozidlo parkujete, tzn. zůstanete stát,
musí zůstat volno nejméně 6 metrů, tzn. 3 metry pro každý směr jízdy. Pokud
pouze zastavujete, tj. stojíte jen krátce tak, abyste rychle něco nebo někoho
naložili či vyložili, postačí celková šířka 3 m pro oba směry. Myslí se tím zpevněná
komunikace, nikoli nezpevněné krajnice a zeleň okolo cesty!
A nyní se můžeme vrátit k požadavkům na dopravní značky, zakazující stání či
zastavení vozidel. Jsou úplně zbytečné, protože zpevněná vozovka v úsecích,
kde evidujeme stížnosti, má šířku 3–4 metry, a tudíž zde z principu žádné auto
stát vůbec nesmí, a když budeme striktní, tak ani zastavit – nezůstala by
předepsaná šířka pro objetí (uličky Za Nádražím, Pod Topoly a stará Lidická,
většina Malé Strany, většina Záhumení, část Sportovní, část Čsl. Armády, Peklo,
1. Máje, téměř všechny místní komunikace na Kletném a tak dále a tak dále).
V naprosté většině jde o lokality rodinných domů se zahradami a potřebu
parkovat svá vozidla nebo vozidla svých návštěv si může každý vyřešit na svém
pozemku, byť na úkor okrasné či užitkové zahrady. U řadových a bytových domů
je to sice komplikovanější, ale i zde platí nutnost zachovat dostatečnou šířku
zpevněné komunikace pro průjezd i nákladních vozidel.
Závěrem snad jen prosba: Nemusíme s sebou vozit metr. Zkusme jen, než
opustíme vozidlo, použít obyčejný selský rozum a ohleduplně se vžít do
oprávněných potřeb jiných uživatelů komunikace, a to včetně řidičů velkých
vozidel integrovaného záchranného systému nebo popelářů.
Richard Ehler, starosta
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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
Kocmichová Anna
Drdová Ludmila
Ondříšková Jiřina
Galetka Miloslav
Kunčarová Veronika
David Vladislav
Pilíková Antonie
Hykel Jaroslav
Veličková Jana
Szotkowski Edvard
Červencová Mária
Hrušková Věra
Valchář Jan
Kozáková Marie
Valík Jaroslav
Hradil Vratislav
Šromová Marie
Bartoňová Milada
Levinská Libuše
Tobola Jindřich

Marčišovská Ludmila
Bardoňová Jana
Kamas Josef
Šatánek Miroslav
Hovadík Oldřich
Vahálová Josefka
Mrlina Josef
Ježek Jaroslav
Trval Petr
Trvalová Alena
Bardoň Karel
Zíka Jan
Kutěj Antonín
Vrzalová Ludmila
Kukol Josef
Galetka Ladislav
Brynecká Marcela
Šebesta Vladimír
Mrlina Petr
Lubeníková Zdeňka

Dne 21.3.2021 jsme vzpomněli nedožitých 85. let naší
maminky a babičky paní Heleny Košutové.
S láskou vzpomínáme, rodina.
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Dne 29. března 2020 vzpomínáme 2. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava Strouhala, bratra, strýce a prastrýce.
Stále vzpomínají sestry Vlasta a Jindra s rodinami.

Dne 19.4.2021 vzpomínáme 2. smutné výročí úmrtí
pana Josefa Mládenky, manžela, otce, dědečka.
S láskou vzpomínají manželka Milada, syn Josef s rodinou,
dcera Dagmar s rodinou.

Děkujeme za projevy účasti k poslednímu rozloučení s naší
maminkou Gertrudou Pohankovou, která zemřela 1.3.2021.
Dcery Jana a Iva s rodinami.

13

Spolky a zájmové aktivity
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Různé
Významná osobnost Moravy - David Zeisberger
(2. 3. 1721 – 17. 11. 1808) Suchdol n. O. si připomíná 300 let od jeho narození
I. část: Rod Zeisbergerů z Horního dvora
... rozrazili dveře a zeptali se zajatců, jestli jsou připraveni zemřít. Ti jim
odpověděli: “Své duše jsme odevzdali Bohu a věříme, že nám dá potřebnou
odvahu”. Znovu byli rozděleni do dvou skupin a muži měli tu čest být
prvními oběťmi. První úder zasadil vojín z Pensylvánie. S bednářskou palicí
v ruce popadl letitého indiána za vlasy, zasadil mu smrtelnou ránu a oddělil
skalp ...
I takováto zklamání a ztráty potkaly Davida Zeisbergera v jeho předlouhém životě
mezi Indiány, kterým se cele věnoval. Patřil k těm Moravanům, kteří ve své době
“tvořili dějiny Nového světa”. Jeho život je protkán nadějí i smutkem, úspěchy
i prohrami. Dožil se 87 let a z toho padesát tři let žil těžký život mezi svými
indiánskými bratřími. Měl rád divočinu a miloval tyto lidi. Již jako mladý muž měl
sklony, které předznamenaly směr, kterým se ubíral ve svém životě. Byl něco
přes pět stop vysoký (asi 150 cm – pozn. překl.) tichý, mlčenlivý a zdrženlivý,
který navzdory své výšce a samotářské osobnosti vzbuzoval důvěru u všech,
kteří ho obklopovali. Byl nezvykle odvážný a nikdy v životě neustupoval před
nebezpečím, nikdy také neztratil víru v milovaného Spasitele. Ale na rozdíl
od svých současníků vždy snižoval nebezpečí na minimum a málokdy se
rozpovídal o podrobnostech mnoha životu nebezpečných příhod, které ho
potkaly. Takto je popisován autorem dvoudílné biografie o Davidu Zeisbergerovi
E. P. Olmsteadem.
Rod Zeisbergerů v Suchdole
Velký hospodářský dvůr s aliančním erbem harrachovsko-lichtensteinským nad
vjezdem, je častým cílem návštěvníků, kteří chtějí navštívit místa, odkud vyšli
do světa Moravští bratři. Jde o tak zvaný Horní dvůr. Za třicetileté války jej koupil
roku 1636 Lorenz Zeisberger z nedalekých Kunčic u Fulneku za 600 slezských
tolarů v době, kdy průměrná cena usedlosti v Suchdole byla 150–250 tolarů.
Lorenz Zeisberger zemřel 1669 ve 100 letech. Jeho syn Jacob převzal svobodný
dvůr po otci roku 1667, oženil se s dcerou Martina Schneidera (1613–1674), který
byl legendární postavou Jednoty bratrské v Suchdole. Jacob se dožil 96 let.
Předal dvůr roku 1687 synu Eliášovi (1662–1726). Eliáš měl 3 syny a dvě dcery,
kterým roku 1721 rozdělil majetek. Svobodný dvůr zdědil nejstarší Georg, (1691–
1781), který ale za velkého pronásledování tajných evangelíků roku 1726 uprchl
do Herrnhutu (Ochranova) v Sasku s celou pětičlennou mladou rodinou. Dvůr byl
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vrchností skonfiskován a přeměněn ve dvůr panský, kde pak bylo započato se
šlechtěním skotu, který dal posléze název celému našemu kraji – Kravařsku.
Mladší syn Eliáše David senior (1696–1744), otec “Apoštola indiánů” měl 3 děti:
Davida, Annu a Georga. David Zeisberger jun. se narodil na Velký pátek ráno
2. 3. 1721. Celá rodina v roce 1726 taktéž uprchla do Herrnhutu, když Davidovi
bylo pouhých pět let.
Nepřátelské postoje saské vlády vůči přicházejícím exulantům z Moravy však
způsobily, že bratří museli pomýšlet i na možnost, že budou z Herrnhutu vyhnáni.
Proto zakládali další osady. David Zeisberger senior s manželkou byli mezi nimi.
Odejeli do Savanah v Georgii, kam dorazili s větší skupinou 28. 2. 1736. Své děti
zanechali v Evropě k výchově Jednotě bratrské, jak tam bylo zvykem. Se dvěma
se již nikdy neshledali. Anna se vdala za Andrease Jäschka a vydala se s ním
na misii do indického Tranquebaru. Nejmladší Georg zemřel na misii v Surinamu
při zachraňování topícího se indiána.
David jun. tedy zůstal v Evropě, v holandském Heerendyku. Tam měl dokončit
své vzdělávání. Pracoval jako poslíček v obchodě, kde panoval velice přísný
režim. Po nějakém nedorozumění, při kterém byl dokonce obviněn z krádeže,
rozhořčený a rozlítostněný, se vydal s jiným chlapcem na útěk za svými rodiči.
Bylo mu 15 let. Našel kapitána, který jej vzal přes Lamanche do Londýna a odsud
se jim podařilo přepravit za rodiči do Georgie. David vzpomíná na svůj útěk
s čistým svědomím “Ode dne, kdy jsem opustil bratry v Holandsku až do mého
příjezdu do Georgie, Spasitel mou duši i tělo chránil a vůbec v tom vidím zásah
Boží, a proto tím raději bratřím v Holandsku odpouštím bezpráví, kterého se
na mne dopustili.
Přesídlení do Georgie
V Savanah obdělávali pozemky a věnovali se budování nové osady. V březnu byl
ustaven řádný sbor a D. Nitschmannem byl ordinován jeho první kazatel Anton
Seifert. Byl zde postaven první kostel Moravanů na americké půdě. Vybudovali
školu pro děti indiánů, započali misii mezi Čerokí a Kríky. Tady se David
Zeisberger poprvé zapojil do misie. Připojil se k těm, kteří se vydávali
do sousední Jižní Karolíny na misijní cesty k černým otrokům.
Idyla netrvala dlouho. Roku 1739 vypukla válka mezi Anglií a Španělskem.
Bratří byli v té době přísní pacifisté, odmítli vstoupit do armády, proto byli
považováni za zrádce a vyzýváni k opuštění Georgie. Nová osada byla sužována
válečnými konflikty a brzy na to i nemocemi. Války vše dokážou zničit. V lednu
1740 bylo toto společenství již v úplném rozkladu a misijní činnost byla zde
ukončena. ...pokračování příště…
Daniel Říčan

17

Horní dvůr v r. 1955 před požárem kdy přišel o mansardovou střechu

Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás
(i v době pandemie)

Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených
nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte
a možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní mimořádné době, kdy je všechno naruby a mění se ze dne na den,
organizace Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami neomezuje provoz
a poskytuje vysoký standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb v
domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby jsou určeny pacientům s
nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány všechny
možnosti léčby a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům,
pro které je prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní neakutní péče je
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značně omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším
článkem a spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat
do poslední chvíle v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého
kraje. Mobilní hospic Strom života dbáo maximální ochranu svých pracovníků,
pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je připraven postarat se i o nevyléčitelně
nemocné pacienty s podezřením nebo nemocné Covid_19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit
přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít
obavu, nebudete na to sami! Pomůžeme Vám.
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života
kontaktovat, naleznete na: www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle
553 038 016. Odchod člověka patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, měl by
být však vždy důstojný a milostivý, protože je vždy jedinečný.
Tým pracovníků
Mobilního hospice Strom života
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Tip na výlet v době covidové, v čase velikonočním
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a zároveň obdobím
vítání jara. Kvůli covidu-19 jsou tradice spojené s těmito dny narušeny, ale i tak
můžeme Velikonoce prožít co nejlépe, někdo v rozjímání, jiný v okouzlení jarní
přírodou, přičemž jedna varianta nevylučuje druhou...
Takovým místem je například křížová cesta vedoucí podél silnice z Bílovce
do Bílova přes známé výletiště Hublesku. Je součástí vycházkové trasy
po červené i zelené turistické značce a nabízí neopakovatelný pohled na Bílovec
i na daleké Beskydy. A také zklidnění u každého z patnácti zastavení, v nichž se
snoubí nádherná příroda s industriálními materiály, které neodmyslitelně patří
k tomuto regionu. Siluety z povětrnostně odolné patinující oceli vytvářejí společně
s betonovými podstavci přirozený kontrast ke zdejší přírodě, a navíc nabízejí
úchvatné průhledy do okolí. Stávají se tak rámy výtvarných děl, jejichž tvůrci jsou
jednotlivá roční období. K tomuto duchovnímu místu a zároveň galerii v přírodě
se můžete vydat pěšky i na kole. A nejen o Velikonocích…
Neméně pozitivně na vás zapůsobí i fyzicky nenáročná procházka Františkovou
cestou v Blahutovicích. Jméno dostala po sv. Františku z Assisi a je jednou
ze čtyř desítek Františkových poutních cest v Evropě. Začíná a končí v bývalém
klášteře, v jehož kapli se konají i výstavy a semináře, odpočinout si můžete
na deseti zastaveních, z nichž každé vám nabídne něco nového. Vnímejte,
relaxujte, meditujte, radujte se z každého okamžiku. Tohle místo
s nedalekým rybníkem a dvěma kapličkami vás zcela jistě nadchne a úplně
pohltí. Je jaro a příroda otevírá svou laskavou náruč prohřátou slunečními
paprsky. Turistická oblast Poodří: www.poodri.com,

Bc. Pavlína Ambrosch
FB Poodří – Moravské Kravařsko
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Inzerce
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Travní směs na Vaši zahradu dle požadavků zákazníka,
ale zároveň i v souladu s přírodou
DLF Seeds & Science je lídr v oblasti travních osiv nejen v Evropě, ale i na
světovém trhu. Dodáváme na trh osiva pokrývající polovinu evropské spotřeby
trávníkových semen, což nám umožnuje nabídnout širokou škálu druhů a odrůd
pro všechny účely od golfových a fotbalových hřišť, přes okrasné trávníky
a veřejnou zeleň, až po různé speciální směsi – pro okolí silnic, dálnic, sady,
parky a podobně. Dokážeme poradit a vybrat směsi pro odlišné půdní i klimatické
podmínky, aby přesně odpovídaly nejen požadavkům zákazníků, ale byly
zároveň i v souladu s přírodou. Naše směsi Vám poskytnou to nejlepší pro toho
nejnáročnějšího zákazníka a zároveň berou ohled na půdu, ve které mají růst.
Hledáte, která směs by mohla být vhodná pro Vás? Připravili jsme tohoto malého
průvodce:
SPORT je travní směs vhodnou na zatěžované rekreační trávníky jako jsou
dětská hřiště, sportoviště nebo komunikační plochy na sídlištích. Povrch je
odolný zátěži a po poškození rychle regeneruje.
Speciální směs určená k zatravnění fotbalových hřišť nebo sportovišť je SPORT
PROFI. Trávník je velice houževnatý, odolný a vzhledově velmi atraktivní.
Obsahuje ty nejlepší odrůdy evropského sortimentu, které najdete i na předních
evropských fotbalových stadionech.
Pro dosetí hřiště po zimě anebo po poškození při zátěži je nejvhodnější využití
směsi REGENERACE, která stejně jako ostatní směsi pro sportovní účely
obsahuje novou generaci jílku vytrvalých 4Turf®. Tyto tetraploidní jílky se
vyznačují velkým semenem, které umožnuje velice rychlé vzcházení a zejména
za nízkých teplot tyto odrůdy nemají konkurenci v rychlosti klíčení a vzcházení.
Pro okrasné trávníky zejména okolo rodinných domků je nejvhodnějším řešením
směs ORNAMENTAL. Vyznačuje se vzhledově velice pěkným, hustým porostem
s dobrou odolností proti běžnému pošlapávání.
Směs PARK pak nabízí řešení pro plochy veřejné zeleně, kde chceme docílit
vzhledově pěkného trávníku, ale s menšími nároky na údržbu.
Směsi SVAH a KRAJINA už dle názvu patří do okolí silnic, dálnic, zatravnění
okolí polních cest, staveb a podobně. Jedná se zejména o plochy, kde
požadujeme velice rychlé vzejití porostu, ale nemáme takové nároky na kvalitu
trávníku.
Specialitu firmy představují směsi s využitím drobnolisté odrůdy jetele plazivého,
zvané Microclover®. Tyto speciální odrůdy vhodné do trávníků zajišťují
vzhledově pěkný a zelený trávník v průběhu celé sezóny, tedy i za letních
vysokých teplot. Směsi s Microclover® zvládají vysoké teploty výrazně lépe než
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jiné trávy, a navíc jsou velmi vhodné i pro nízkonákladové trávníky s minimálním
hnojením, jelikož má svou speciální schopnost produkovat vlastní dusíkaté
hnojivo. Údržba se tedy stává jednodušší a je v souladu s přírodou.
Kromě sortimentu standartních směsí Vám DLF Seeds & Science nabízí
i možnost namíchání směsí dle Vašich specifických požadavků a rovněž máme
širokou nabídku druhů a odrůd trav i jetelovin ve zcela čisté formě.
Potřebujete poradit, ale nemáte se na koho obrátit? Jsme zde pro Vás, stačí
popsat problém a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši
zprávu dostal a komunikoval s Vámi.
email: office@dlf.cz
Nově nabízíme také přihlášení k newsletteru, který Vám přijde po přihlášení se
k odběru párkrát do roka na Vaši emailovou adresu. K odběru se přihlásíte na
našich webových stránkách, nebo nás opět kontaktujte na mailu výše a my Vám
s přihlášením pomůžeme.
Ze zkušeností víme, že správná volba trávníkové směsi není vždy jednoduchá,
ale pevně věříme, že společně vybereme tu pravou směs s ohledem na půdu,
pro kterou má být určena.
DLF Seeds s.r.o. Hladké Životice
Ing. Martin Müller Ph.D.
Tel: +420 606 722 570; Email: mmu@dlf.com
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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
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