Suchdolský
zpravodaj
5/2021

Přestože nám díky vládním opatřením nebylo již druhým rokem
dopřáno, abychom oslavili všichni společně Den maminek,
komorní osazení Hvězdiček si pro maminky připravilo nejen
dáreček: děti malovaly na hrníčky a vyráběly podtácek
z perliček, ale také nacvičily básničku a zazvonily na zvonečky
písničku, kterou poslaly „po internetové síti“.

Den Matek u Hvězdiček

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
19.04.

20.04.

20.04.
21.04.
21.04.
22.04.

26.04.
26.04.
05.05.
05.05.

05.05.
05.05.
10.05.
12.05.

Na pozvání Správy CHKO se starosta zúčastnil v obci Střeň
v Litovelském Pomoraví schůzky spojené s ukázkou v terénu, tématem
byly praktické zkušenosti se zásahy proti larvám komárů v obci
přípravkem Vectobac.
Proběhla závěrečná kontrolní prohlídka parkoviště v centru městyse.
K dosavadním 7 odstavným stáním před budovou úřadu městyse přibylo
23 nových parkovacích míst za úřadem městyse a 5 nových odstavných
stání u hlavní silnice.
S právním zástupcem městyse projednány aktuální požadavky,
především připravované majetkoprávní záměry.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí přes farní zahradu katolické
fary na u. Záhumení.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro výstavbu RD
na Sokolovské ulici.
V budově úřadu městyse se konala schůzka zástupců svozové oblasti
Fulnek společnost ASOMPO. Představitelům města a obcí oblasti byla
představena nová ředitelka společnosti Mgr. Marta Kiššová a byly
projednány některé podklady k připravované valné hromadě
společnosti.
Konalo se 13. zasedání zastupitelstva městyse.
Proběhla 63. schůze rady městyse.
Pracovní jednání k přípravě veřejných zakázek na r. 2021.
Na místě se konala schůzka, iniciovaná Agenturou ochrany přírody
a krajiny, která se týkala možných způsobů likvidace zlatobýlu (invazní
rostliny) pod vedením velmi vysokého napětí v Suchdolském lese.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí přes farní zahradu katolické
fary na u. Záhumení.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro výstavbu RD
na Sokolovské ulici.
Proběhla 64. schůze rady městyse.
V rámci přípravy stavby sběrného dvora v Suchdole nad Odrou proběhla
pracovní schůzka s představitelem společnosti NC Line, týkající se
možných vzájemných vlivů s ohledem na plánované umístění sběrného
dvora v prostoru před centrální ČOV.

3

12.05.
12.05.

Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí přes farní zahradu katolické
fary na u. Záhumení.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro výstavbu RD
na Sokolovské ulici.

Rada městyse informuje
63. schůze RM 26.04.2021
• RM projednala předložený návrh prázdninového provozu mateřské školy,
ve kterém byla zohledněna celozávodní dovolená velkých podniků v městysi.
• RM schválila rozpočtové opatření č. R6, a to navýšení příjmu ze státního
rozpočtu dle zákona o kompenzačním bonusu ve výši 117.458,44 Kč,
ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona na daňové příjmy obcí
za období od 01.02.2021 do 31.03.2021 a rozpočtové opatření č. R7 přijetí
příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.
• RM povolila konání rychlostní zkoušky RALLY FULNEK – ODRY 2021, která
se bude konat 8. srpna 2021 v lokalitě místní části Kletné.
64. schůze RM 10.05.2021
• RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu.
• RM schválila rozpočtové opatření R8, R8 a R10, a to uvolnění části rezervy
rady ve výši 45.375, - Kč na úhradu výkonu autorského dozoru na stavbu
„Prodloužení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace na parc.č. 17/1 v k.ú
Suchdol nad Odrou“, poskytnutí finančního daru Fondu pro opuštěné
a handicapované děti a mládež Mořkov ve výši 6.000,- Kč na 13. setkání
postižených a opuštěných dětí Moravskoslezského, Olomouckého
a Zlínského kraje a úhradu navýšení ceny za zpracování projektové
dokumentace na výstavbu sběrného dvora ve výši 25.000,- Kč.
• RM se finančními záležitostmi příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Suchdol nad Odrou, kdy byla seznámena se sdělením
Krajského úřadu MSK s rozpočtem přímých výdajů na vzdělávání na rok 2021
a nechválila převod nepotřebného a vyřazeného majetku do majetku
městyse, souhlasila s likvidací tohoto majetku odevzdáním do sběru
a v případě zájmu k prodeji s tím, že výtěžek bude použit na provoz školy.
• RM schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce se Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Kolonie za školou, jedná se o výpůjčku pozemků
za účelem provozování zahrádkářské činnosti organizace.
• RM schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností PKD
stavba s.r.o., dodatek se týká termínu dokončení a předání díla „Technická
infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě Sokolovská“ a snížení ceny
za méněpráce.
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•

•

•

RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností STAVO
– Karel Černoch s.r.o., dodatek se týká termínu dokončení a předání díla
„Prodloužení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace na p.č. 17/1 v k.ú.
Suchdol n/O“.
RM se zabývala harmonogramem výběrových řízení na stavby v městys
a schválila uzavření příkazních smluv se společností QUANTUM CZ s.r.o.
Ostrava na přípravu a zajištění výběrového řízení na dodavatele pro akce
„Prodloužení splaškové kanalizace U Valchářů, Suchdol nad Odrou“, „Oprava
chodníků Za Nádražím“ a „Oprava hřbitovní zdi na Kletné“.
RM se zabývala žádostí majitelů soukromých stavebních pozemků
o možnosti napojení nového veřejného osvětlení na stávající v majetku
městyse.

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 26.04.2021 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
2021. 13. 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 12. a 13. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) zprávu ze schůze finančního výboru ze dne 12.4.2021
d) dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-3/2021
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-3/2020
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-3/2021
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
č. 7 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2021
e) Zprávu o likvidaci Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
2021. 13. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Ing. Ivu Žitníkovou a Jiřího Bělunka a zapisovatelkou Bc.
Kateřinu Kollerovou, DiS.
2021. 13. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 13. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
26.4.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opatření č. Z5 takto:
Příjmy
+
99,44 tis. Kč
tj. 53.857,50 tis. Kč
Financování
+
76,42 tis. Kč
tj. 22.075,00 tis. Kč
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Celkové zdroje ve výši +
175,86 tis. Kč
tj. 75.932,50 tis. Kč
Běžné výdaje
+
175,86 tis. Kč
tj. 48.629,50 tis. Kč
Kapitálové výdaje
+
0,00 tis. Kč
tj. 27.303,00 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši +
175,86 tis. Kč
tj. 75.932,50 tis. Kč
v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z5 z 26. 4.2021“
c) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí neinvestiční
dotací Městu Nový Jičín, IČ 00298212, ve výši 252.028, - Kč a znění
veřejnoprávní smlouvy na spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín, a to
z rozpočtu roku 2022.
d) odkoupení části parc. č. 1907/22 – orná půda o výměře cca 840 m2 v k.ú.
Suchdol nad Odrou z majetku firmy Agrosumak a.s., Komenského 211,
Suchdol nad Odrou, IČ: 47672404, do majetku Městyse Suchdol nad Odrou,
a to za cenu 22,- Kč/m2 + náklady řízení. Přesná výměra po zaměření
geodetem. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy.
2021. 13. 4. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse podpisem veřejnoprávní smlouvy
2021.13.3.c).

dle

usnesení

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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Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
NÁHRADNÍ TERMÍN
5. ČERVEN 2021, 8.00 – 12.00 hodin, parkoviště u DKT
➢ Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO,
nashromážděného při půlročním provozu domácností pouze
občanům městyse Suchdol nad Odrou.
➢ Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu
z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO,
tak NO!
➢ Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme!
Upozornění platí i pro lepenku, eternit, okna apod.

!!!POZOR – NEPŘÍJÍMAJÍ SE PNEUMATIKY!!!
➢ Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase
na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
➢ Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době
konání svozu VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby
k tomuto areálu přijížděli ze strany od knihovny a postupně se řadili
za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na pokyny zaměstnanců svozové
firmy.
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad
lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.
Kovový odpad
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili
v rámci svozového dne, kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu
kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další
rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů
oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 3. června 2021 na ÚM
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni
a v průběhu soboty 5. června 2021 k vám přijedou sportovci pro sběr.
Iva Hrabovská, místostarostka
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Svoz bioodpadu v roce 2021
Svoz biologicky rozložitelného odpadu byl zahájen v měsíci dubnu, kontejnery se
vyvážejí 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek.

Vhazujte do kontejnerů jen to, co tam PATŘÍ:
➢ travní hmota
➢ plevel, košťály i celé rostliny
➢ listí, hobliny, piliny
➢ jemné nebo drcené větve
➢ listí a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnila zelenina
a ovoce
➢ odpad ze zeleně z domácností.
Co do kontejneru určitě NEPATŘÍ:
➢ zemina a kamení
➢ velké větve případně i celé keře a stromy, které
přesahují výšku kontejneru i o 1,5 metru
➢ pařezy
➢ BRO v igelitových pytlích
➢ plasty, popř. směsný komunální odpad
➢ stavební odpad – betonové obrubníky, cihly, omítka
apod.
V roce 2021 je v provozu 34 kontejnerů, které jsou umístěny na stanovištích
stejně, jako v minulých letech.

Opět připomínám, že není přípustné svévolně přemísťovat
kontejnery!!!
Kontejnery naplněné nevhodným odpadem (viz výše uvedené) nebudou
svozovou společností ASOMPO, a.s. vyvezeny, likvidaci si bude muset městys
zajistit sám na své náklady, bude zjišťovat, kdo to způsobil a bude vymáhat
náhrady.
Náklady na svoz a likvidaci bioodpadu se stále navyšují, městys zaplatil v roce
2020 za svoz bioodpadu částku ve výši 273.477, - Kč (v roce 2018 byly náklady
ve výši 134.711, -, - Kč a v roce 2019 237.394, - Kč).

VHAZUJTE DO KONTEJNERŮ NA BIOODPAD JEN TO, CO
TAM PATŘÍ!!!!
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Zakázaný obsah v kontejneru na stanovišti Na Zahrádkách u řadových
garáží ve čtvrtek 13.5.2021, který by poničil buben svozového vozidla.
Pokud se zjistí přímo u výsypu, že se v nádobě nachází něco, co tam nepatří,
tento kontejner nebude vyvezen a likvidaci si bude muset městys zajistit sám
na své náklady a potom bude zjišťovat, kdo to způsobil a bude vymáhat náhrady.
V případě, že pracovníci svozové firmy nezjistí složení odpadu v kontejneru ještě
před výsypem a kontejner vysypou, může dojít k poničení nejen bubnu vozidla,
ale k poničení zařízení drtičky v kompostárně a k znehodnocování BRO
k dalšímu využití.
Iva Hrabovská, místostarostka
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Oznámení o odečtech vodoměrů
POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ KE SPLAŠKOVÉ KANALIZACI
Ve dnech 21. - 25. 6. 2021 Vás navštíví zaměstnankyně Městyse Suchdol
nad Odrou - Marta Matulová, která bude provádět opis stavu vodoměru pro účely
fakturace stočného od 1. 4. 2021 – 30. 6. 2021.
Jana Poštová

Připlulo kanalizací…
…aneb věčný, marný, ale nutný boj s lidskou hloupostí
Mysleli jsme si, že už jsme viděli všechno, ale vždycky se najde někdo s IQ
nízkým jak lednová teplota, kdo nás překvapí něčím novým. Tentokrát to byl
zahrádkář, jenž do splaškové kanalizace vysypal něco, co odhadujeme jako
nasekané větve po ořezu stromků – viz foto (propiska slouží jako měřítko
velikosti).
Výsledkem je příjemná noční šichta pracovníka obsluhy na ČOV, protože jiní
"myslitelé" permanentně do WC splachují vlhčené ubrousky nebo hadry, čímž
neustále vyřazují z chodu část čerpadel. Zbývající čerpadlo zřejmě nestíhalo
večerní špičku, v jímce stoupla hladina a vyplavila česlicový koš na nátoku do
ČOV. Větvičky se dostaly z koše ven a dokonaly dílo zkázy na čerpadlech.
Následná SMS zpráva o poruše technologie vyhnala zodpovědnou obsluhu od
domácí večerní pohody a umožnila mu strávit čas až do půlnoci noční rozborkou
a sborkou čerpadel, celých zasviněných ….. však vy víte, čím.
Podle dodavatele technologie stačí čerpadla jednou měsíčně preventivně
vytáhnout, zkontrolovat jejich stav a zase je spustit dolů. Obsluha se v podstatě
ani neumaže. Což v Suchdole je nemožné. Čerpadla se vytahují málem obden,
a to ne kvůli prevenci, ale proto, že na hřídel se namotá něco, co v odpadní vodě
nemá vůbec být. Vlhčené ubrousky, dámské vložky, pánská ochrana, podlahové
hadry, provázky, igelitové pytlíky, plastové tyčinky, kelímky, tuky a kuchyňské
oleje... Obsluha pak čerpadla rozebírá, pracně z hřídelí doluje namotaná a
utažená vlákna nasáklá fekáliemi, a zase stroje skládá... Fuj!
Odpadní voda se nazývá odpadní vodou právě proto, že je to kapalina, že.
Toaletní papír a exkrementy jsou pevné příměsi, které se na prvních pár metrech
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kanalizace rozloží a do ČOV už přitečou jen jako kapalina trošku větší hustoty
než voda. A na tuto kapalinu je technologie ČOV připravena. Na odpadní vodu.
Co proboha je tak těžkého pochopit na tom, že do kanalizace nesmí nic, co se
samo nerozpadne?
Jak si takoví lidi představují, že funguje ČOV?
Tak polopaticky: Voda přiteče potrubím z rozvodů stokové sítě městyse a vteče
do velké jímky s vyspádovaným dnem, kde jsou v nejnižším místě čerpadla. Do
této jímky voda vtéká přes tzv. česlicový koš, který má zachytit hrubé nečistoty.
Průlina (mezera mezi žebry koše) je podstatně menší než průchodnost čerpadel,
takže je teoreticky nemůže nic ucpat. Teoreticky ne, prakticky ano. Nečistoty typu
textilních vláken, vlhčených ubrousků, provazů a podobný materiál průlinou
projdou, ale čerpadla si s nimi neporadí. Vlákno se namotá na hřídel, utáhne a
vyřadí čerpadlo z provozu. Čerpadla jsou sice tři, ale suchdolská voda je natolik
bohatá na nepřípustný materiál, že je schopna vyřadit z provozu postupně
všechna tři. Aby se tak nestalo, nesmí, nesmí a nesmí se v žádném případě
odpad typu vláken, textilií a vlhčených ubrousků do odpadní vody dostat.
Česlicový koš je jedno z mála zařízení, které není automatizováno a pracovník
obsluhy ho musí pravidelně vizuálně kontrolovat a v případě nutnosti včas
vytáhnout a vysypat, aby se hrubé nečistoty nedostaly mimo koš. Zde bohužel
může dojít – a nezřídka také dochází – k situaci, kdy stoupne hladina v jímce až
nad úroveň vtoku, obsah česlicového koše je vyplaven do volného prostoru a
pracovník obsluhy má o zábavu postaráno. Toto nastává nejen kvůli poruchám
čerpadel, ale třeba kvůli mimořádně vysokému nátoku vody do ČOV. To je také
jeden z důvodů, proč neustále opakujeme, že nesmí, nesmí a nesmí být na
stokovou kanalizaci připojeny dešťové vody. V případě intenzívnějšího deště
může být přítok do ČOV tak velký, že i když jsou všechna čerpadla v chodu, jímka
se naplní nad koš, ten se vyplaví a čerpadla v chodu být přestanou…
Pokud se voda podaří přečerpat ze vstupní jímky dále, už je víceméně vyhráno,
projde zařízením na odloučení hrubých nečistot a písku, které je dopravníky
vyneseno do kontejnerů na odpad. Pak už jde do biologického stupně čištění,
kde se bakterie za přítomnosti kyslíku postarají o likvidaci biologického
znečištění. Biologického, nikoli chemického! Opět platí, že žádné chemikálie,
ropné látky a podobné znečištění nemají v odpadní vodě co dělat. Pouze klasická
odpadní voda z domácnosti – z WC, koupelen a kuchyňských dřezů. Žádné dílny,
garáže a podobně! Žádné barvy, žádná ředidla, žádné oleje, žádné technické
kapaliny, žádné kyseliny nebo zásady, nic, nic, nic! Možná bude
překvapením, že bakterie si nedokážou poradit ani se zbytky jídel, ty by se
neměly do odpadu v žádném případě vyhazovat, dokonce ani s použitím drtičů
kuchyňských odpadů. Kapitolou samou pro sebe jsou potravinářské tuky, ty
dokážou ucpat už kanalizační stoky a na technickém zařízení ČOV dokážou
napáchat hotové peklo. Nevylévat oleje do odpadu, používat nádoby na jedlé
oleje, rozmístěné po městysi! Z chemických látek si čistírna umí poradit snad jen
s fosforem, obsaženým v pracích prášcích, na to je technologicky vybavena.
Po průchodu biologickým stupněm čištění je voda převedena do sedimentační
nádrže, kde se usadí kal na dně. Voda pak opouští ČOV potrubím do Odry. Kal
je ze dna odtahován do tzv. kalojemu a z něj je potom čas od času odebírán na
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kalolis, kde je vylisován a uskladněn ve velkém kontejneru, obsluha jej už pouze
hygienizuje vápnem. Jedná se už v podstatě o hnojivo, které nijak nezapáchá.
To je odebíráno zpracovatelskou firmou k dalšímu využití.
Je zřejmé, že tyto články činy některých myšlenkových velikánů neovlivní, ale
snad rozumného čtenáře alespoň zaujaly k úvaze, co se bude dít s odpadem,
který se chystá vylít do kanálu.
Richard Ehler, starosta
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci květnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Brynecká Anna
Klichová Helena
Masnicová Angela
Kuc Miroslav
Juchelka Alexandr
Šulgan Štefan
Maňáková Zdeňka
Tomečková Marie
Látalová Anna
Říčan Gustav
Korčáková Zdenka
Pagáč Jiří
Holčáková Miluše
Barvík Kamil
Kukol Karel
Dýčková Anna
Černochová Ivanka
Obadalová Zdeňka
Irgl Vladimír
Fojtů Jaromír
Uhlíř Miloslav
Černochová Ludmila
Kovář Bohuslav

Kutěj Stanislav
Dančák Edvard
Mikan Miroslav
Reková Božena
Drdová Anna
Ondračka Miroslav
Klimčík Jan
Hradilová Jaroslava
Zdráhalová Marie
Kovářová Marie
Hovadíková Božena
Fiľáková Alenka
Pánková Marie
Kovář Josef
Opěla Jiří
Knápková Jana
Uhlířová Květoslava
Hrabalová Božena
Kořenková Jaroslava
Böhm Bořivoj
Kollová Jana
Blinková Jiřina
Šimonová Libuše

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
03.07.2021 v obřadní síni Úřadu městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám
upřesníme v písemné pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 23.06.2021
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na Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, do emailu
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz (přihláška umístěna rovněž na www.suchdolnad-odrou.cz) nebo osobně na matriku (p. Kollerová).
Iva Hrabovská, místostarostka
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
2.

**NE

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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Spolky a zájmové aktivity
Western Klub
Z ČINNOSTI SPOLKU WESTERN KLUB z.s.
www.westernklub.cz
www.suchdolskycountryfest.cz
www.ponyexpress.cz
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UŽ SE RÝSUJE NOVÉ OPLOCENÍ

Děkuji všem, kteří se zapojili.
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JARNÍ PROVOZ KLUBOVNY WESTERN KLUBU S OBČERSTVENÍM
od 21.5.2021 PRODEJ Z OKÉNKA, SEZENÍ NA ZAHRÁDCE DLE POKYNŮ
VLÁDY
PONDĚLÍ - ČTVRTEK: ZAVŘENO
PÁTEK:
17.00 - 21.00
SOBOTA:
14.00 - 21.00
NEDĚLE:
14.00 - 19.00
ROSTE I NA MALÉ SKÁLE.
Tajenka prozradí, co to je a to doplnit do textu.
1. Je hořký a pro své mimořádné léčivé účinky je nazýván žen-šenem Evropy
2. Svěží vůně keřů, pohladí tělo i duši, ale nepříjemný hmyz odpudí
3. Píchá, pálí, ale přitom léčí zdraví - čistí krev
4. Skromná bylinka, kterou najdete i na rumišti, v sobě ukrývá velkou sílu při
všech potížích. Zná ji každý, kdo byl někdy nachlazený či bojoval se zažívacími
obtížemi.

Víte, jak vypadala nevěstina kytice za dob antického Řecka a Říma? Zapomeňte
na lilie, kaly nebo růže, byl to ______. V tehdejších časech se totiž věřilo, že
zastrašuje zlé duchy. A asi na tom něco bylo, když je známý do dnešních dní.
Jen se teď spíš zaměřuje na neduhy těla:

•
•
•
•
•

je prospěšný při redukci hmotnosti a zrychluje metabolismus,
zabraňuje nežádoucímu ukládání cholesterolu,
obsahuje
velké
množství
antioxidantů
a
zvyšuje
obranyschopnost,
upravuje zažívání,
podporuje správné fungování srdce a srovnává krevní tlak,
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•
•
•
•

usnadňuje usínání a prohlubuje spánek,
má pozitivní vliv na náš zrak,
snižuje pocity úzkosti,
hojí vyrážky a podráždění kůže.
_______ je trnitý keř většího vzrůstu (někdy se uvádí strom). Doma byl
původně v severní Evropě, ale postupně se rozrostl do dalších koutů mírného
pásma. Běžně se tak vyskytuje volně i v našich končinách.
Jeho květy jsou růžové či bílé a k jejich rozpuku dochází v měsíci květnu. Z
_______ se využije pro léčebné účely téměř vše - listy, květy i plody. Ty
připomínají svou barvou i tvarem šípky.
Všechny části rostliny se před zpracováním doporučuje usušit. Tento proces
probíhá velmi pomalu ve stínu tak, aby zůstaly zachovány důležité látky.
Ať použijete z ________ cokoliv, účinky jsou totožné. Nejčastějším způsobem
konzumace je příprava nálevu, jehož chuť může být lehce nahořklá, ovšem v
kombinaci s medem si nápoj vyladíte podle Vašich představ.
Návod na přípravu:
Usušené listy a květy _______ zalijte vroucí vodou v poměru 1 čajová lžička na
0,2 l vody. Luhujte 5-10 minut, přeceďte. Popíjejte 3x denně šálek čaje.
Prvních 10 luštitelů, kteří odešlou na e-mail westernklub@centrum.cz
správnou odpověď, dostanou lahodný ovocný čaj Rychlé kolty.
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Za Western klub Ľudmila Tošovská
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Dětské cyklistické závody
Pořadatelé CK Suchdol nad Odrou, z.s. zvou Vás a Vaše děti na
3.ročník Dětských cyklistických závodů
Memoriálu Aloise Dohnala Suchdol nad Odrou
Startovné ZDARMA!
Kapacita: 200 dětí
Prvních 120 přihlášených dětí, které závod dokončí, dostanou za cílem medaili!
První tři v každé kategorii budou odměněni výherními poháry!
Pořadatel: Cyklistický klub Suchdol nad Odrou, z.s.
Kontakt na dětské závody: Radek Melichar - 606 252 871
Kdy: sobota 12.06.2021, registrace 12.30-13:30, starty kategorií od 14.00
od nejmladších po nejstarší, vyhlášení a předání cen po zpracování výsledků
po dojetí poslední kategorie
Kde: centrum městyse Suchdola nad Odrou
Místo registrace: před kulturním domem v Suchdole nad Odrou
Místo startu: před COOP Marketem u křižovatky Nová ulice-Komenského
v Suchdole nad Odrou
Závody budou vypsány v 10-ti kategoriích:
BENJAMÍNCI
ročník 2017 a mladší
- jen rovinka cca 100 m
PŘEDŽÁČCI
ročník 2015 – 2016
- 1.okruh = 1,2 km
MALÍ ŽÁČCI
ročník 2013 – 2014
- 2.okruhy = 2,5 km
MLADŠÍ ŽÁCI
ročník 2010 – 2012
- 3.okruhy = 3,8 km
STARŠÍ ŽÁCI
ročník 2007 – 2009
- 4.okruhy = 5,0 km

– Holky a kluci hodnoceni zvlášť
– Holky a kluci hodnoceni zvlášť
– Holky a kluci hodnoceni zvlášť
– Holky a kluci hodnoceni zvlášť
– Holky a kluci hodnoceni zvlášť

Upozornění: Každý závodník může startovat pouze v jedné kategorii !!! účastníci
JUNIOR SPACu nemohou startovat v dětských závodech!!!
Cyklistická přilba povinná pro všechny účastníky závodu!
Každého nezletilého může přihlásit pouze zákonný zástupce starší 18-ti let!
Akce se bude konat pouze v případě příznivých epidemiologických
podmínek!!! VŠICHNI ZÁVODNÍCI i ÚČASTNÍCI AKCE se musí řídit
nařízeními vlády, platnými ke dni pořádání závodů (roušky, odstup 2m, atd.)
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Každý startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pokynů pořadatelů.
Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje
svým podpisem na startovní listině.
Trasa: start před COOP Marketem v centru, dále po Nové ulici a Malé straně, cíl
před Muzeem Moravských bratří.

Tímto prosíme obyvatele Suchdolu nad Odrou, zejména Nové ulice a ul.na Malé
Straně o spolupráci a ohled při průběhu závodů, tzn. v sobotu 12.06.2021 v době
13:45 až cca 15.30 hodin.
Velmi děkují POŘADATELÉ

Různé
Významná osobnost Moravy - David Zeisberger
(2. 3. 1721–17. 11. 1808) Suchdol n. O. si připomíná 300 let od jeho narození
III. část: Francouzsko-anglická válka a dál od civilizace
Období sedmileté anglicko-francouzské války (1754–63)
Když vypukla válka, indiáni v Pensylvánii se postavili většinou na stranu Francie.
V Pensylvánii docházelo ze strany indiánů k násilnostem, také ke skalpování žen
a dětí. Proto byl Zeisberger rychle povolán z Onondaga zpět, aby pomohl indiány
na území Pensylvánie uklidnit a zachovat je ve věrnosti britské vlajce. Málem ho
to stálo život. Dne 24. listopadu 1755 jen chvíli před tím, než přicestoval
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do osady Gnadenhutten na říčce Mahony, profrancouzští indiáni napadli misii
a zabili 11 bělochů, včetně několik týdnů starého dítěte a dvou žen. Mezi zabitými
byl i Suchdolan Martin Nitschmann z čp. 136, strýc Davida Zeisbergera. Osadu
vypálili, zbylí indiáni se rozprchli. Několika misionářům se podařilo uprchnout
do Bethlehemu, kde zahájili přípravy na obležení. Stal se útočištným městem.
Z bezpečnostních důvodů indiány křesťany odvedli do nových osad
vybudovaných poblíž Bethlehemu, Nain (1758–65) a Wechquatank (1760–63).
V místě Gnadenhuten postavil Benjamin Franklin pevnost Fort Allen na obranu
celé oblasti. V tomto stavu setrvala misie do konce války.
Misijní práce za války ustala a David se pouští do intenzivní již zmíněné
jazykovědné práce, ze které vzešly sedmidílný irokézsko-německý slovník,
menší irokézský slovník, delawarská gramatika, překlady duchovních písní
a části Nového zákona. Většina těchto prací zůstala v rukopisech.
Když byla francouzská armáda poražena a zdálo se, že bude mír, vypuklo
Pontiakovo povstání profrancouzských indiánů (1763–65). Ti pokračovali další
dva roky ve válce, což vyvolalo další protiindiánské nálady mezi bílými. Proto
úřední vyhlášky vyzývaly bílé osadníky: „...aby křesťanským indiánům
nepřisuzovali činy spáchané jinými indiány a nevyhrožovali jim smrtí. Vždy chodí
oblečeni, nejsou pomalováni a nenosí pera ale klobouky nebo čapky, nechávají
si vlasy volně růst, nosí pušky na ramenou hlavní vzhůru, když potkají bělocha,
zavolají na něj a pozdraví, na lov se vydávají jen se svolením misionářů.“ Aby
nedošlo k dalšímu masakru, byli na popud guvernéra přemístěni z Nain
a Wechquatank pod ochranu pevnosti ve Filadelfii. Po 22 letech práce zde dva
roky živořilo 125 moravských indiánů v hladu, nemocech a nudě.
Dál od civilizace mezi Delawary
Roku 1765 znovunastolením míru vedoucí Moravské církve jasně poznali, že již
nemohou provádět misii poblíž sídel bělochů. Proto se přemístili z dosahu
bělošské civilizace. Zeisberger se pro moravské misionářské hnutí nyní stal
klíčovou postavou. Jeho spolupracovníci pracovali podle těchto instrukcí: Naučit
se indiánské jazyky. Vychovat si indiánské pomocníky. Učit indiány číst a psát.
Přeložit nejdůležitější části Bible. Vést všechny obrácené ke křesťanským
povinnostem řádných občanů.
Na jaře 1765 přivedl svých devadesát indiánů k břehům řeky Susquehana. Zde
na severu Pensylvánie založili osadu Friedenshutten II, „Stany pokoje“ (1765–
72), která vzkvétala a stala se jednou z nejúspěšnějších moravských misií.
Tvořila ji jedna dlouhá ulice o dvanácti domech a třinácti vigvamech, za každým
domem byla zahrada, za zahradou kukuřičná pole a celá osada byla ohraničena
palisádou. Uprostřed stál kostel, dům misionářů, škola pro děti. Neživili se pouze
lovem. Poznali cenu půdy, rozvíjeli obchod. Zeisberger ve své zprávě napsal:
„Čím více pracovali, tím měli větší radost, celý den bylo slyšet jejich písně.“
Zeisbergerova kázání byla zasahující: „Když kážu, často se stává, že se chvějí,
a někdy se tak třesou strachy, že ztrácejí vědomí a zdá se, že omdlí.“ Stany
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pokoje se na dva roky staly centrem probuzení. Pro Krista získal 180 indiánských
bratří.
Okolní náčelníci zvali moravskou misii na svá území. Poblíž tedy současně
vznikala další osada Schechschiquanunk (1769–72) a Zeisberger se snažil
o další rozšíření misijních polí. Na pozvání Delawarů vydal se dál na západ. Stal
se prvním bílým mužem, který překročil zakázanou stezku Seneců, zapovězenou
všem bělochům. Přešel hory s prameny řeky Allegheny v západní Pensylvánii
a následujícího roku tam založil misii Goschgoschunk (1768–70)
a Lawunakhanek (1769–70).
Zeisberger je znám především z velkého obrazu „Moc evangelia“, který byl
namalován Charlesem Schüsselem v roce 1862. Jde o fantaskní zobrazení
Zeisbergera kázajícího v Goschgoschunku na jaře 1767. Malba měří více než
šest stop (180 cm) na výšku a devět stop (270 cm) na délku a visí v budově
Archivu v Betlehemu. Indiáni tady byli obzvlášť zlí a nebezpeční. Zeisberger si
byl vědom, že nemají zábrany ho zabít. Někteří z nich se zúčastnili masakru
v Gnadenhuten. Vyjádřil se, že nikdy předtím neviděl ve tvářích indiánů tak jasně
vykreslenou temnotu pekla i svět přemáhajícího evangelia. V očích některých
viděl žízeň po krvi, u jiných touhu po pokání. Zeisberger zde práci vzdal. Moc
byla v rukou kouzelníků, kteří byli obdařeni nadpřirozenými schopnostmi. Podle
jeho vlastních slov se ocitl v satanské pevnosti. Zeisberger se v zoufalství rozhodl
toto místo opustit. Posunul se dále na západ k Bobří řece (Beaver River)
na pozvání delawarského náčelníka Glikikana a zřídil misii Friedenstadt, „Město
svobody“ (1770–73).
V tomto období Zeisberger narazil na nový problém. Jeho osady zřídka měly přes
sto osob, ale domorodí náčelníci přesto považovali misionářskou práci za hrozbu
jejich kultuře.
Doslov
O Davidovi Zeisbergerovi který se narodil na Horním dvoře čp. 115 se můžeme
dočíst i v beletristické literatuře. Především si ho rádi vypůjčují romanopisci
dobrodružných knih. V románech J. F. Coopera se vyskytuje v románech
Poslední Mohykán a Prérie. Cooper jej místy představuje jako karikaturu
misionáře prozpěvující žalmy. David však byl ve skutečnosti zálesák typu Old
Shaterhanda, překonávající vzdálenosti stovky mil v kanoi a na koni a čelící
různým nebezpečím. Vystupuje také v románech J. Moravce v knihách Zrazený
tomahavk a Útěk z Onondagy, v románech Zane Graye Duch pohraničí, před
nedávnem vyšla kniha holandského autora Legene Zlomený tomahavk. Většinou
byly čerpány informace o této době z odborných knih Loskiela, nebo přímo
z deníků Davida Zeisbergera. Vedle Davida Zeisbergera občas jako zálesák
vystupuje i další Suchdolan původem z čp. 44 a 130 John Heckenwelder. …
pokračování příště…
Daniel Říčan
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Malá kamenná mohyla kryje ostatky obětí masakru v Gnadenhutten v Pensylvánii

Obraz Moc evangelia od Schüssela
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Detail náhrobku se jmény obětí, mezi nimi Martin Nitschmann a jeho manželka Susan.
Jejich dva malí synové byli právě v Bethlehemu. Jejich potomci občas navštíví Suchdol
nad Odrou.

Informace praktické lékařky
Vážení pacienti,
tento rok budeme čerpat řádnou dovolenou v termínu 12.7.2021 - 30.7.2021.
Zastupující lékař - MUDr. Šrámek Josef , ordinace Jeseník nad Odrou, vždy po
předchozím telefonickém objednání (tel: 556 739 023), ordinační doba: 7:3011:00 (středa 12:00-16:00).
Prosím zajistěte si léky během naší dovolené s dostatečným předstihem. Při
zástupu nebude MUDr. Šrámek chronickou medikaci předepisovat.
S pozdravem a přáním pěkného léta
MUDr. Žaneta Šimíčková
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
čisté koberce, předložky….
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče
hygienické potřeby, drogistické zboží
dětské potřeby, lahvičky, dudlíky...)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

➢
➢
➢

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel.: 224 317 203, 224 316 800
Sběr bude probíhat v Klubu kultury ve dnech 7.- 11.6.2021 od 8:00-16:00 hodin
tel: DKT 724 389 270
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Inzerce
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30

www.suchdolnadodrou.cz

Kontaktní informace

Starosta
Místostarostka

Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

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

Klub kultury
Technické služby
Penzion Poodří
Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum

elektronická podatelna:
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w

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

556 770 102
556 770 103

Helena Richtáriková
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
556 770 108
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
556 770 109
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
556 770 105
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík
556 770 107
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
556 770 104
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová
556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz 724 389 270
Jiří Bělunek
737 864 644
Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek
702 020 302
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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