Suchdolský
zpravodaj
12/2021
I letošní rozsvícení vánočního
stromečku se muselo obejít bez
připraveného programu.
Z programu zůstal alespoň
ohňostroj a na přání našich
nejmenších se na stromečku nově
rozzářila hvězda. Pohodovou
a sváteční atmosféru navodila
nečekaná sněhová nadílka, které
využili jak děti, tak dospělí.

Přejeme vám klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.

Richard Ehler, starosta
Iva Hrabovská, místostarostka
členové zastupitelstva městyse
a kolektiv zaměstnanců městyse

Nově vybudovaná kontejnerová stání:

ulice Komenského

ulice Sportovní

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
16.11.

Na zámku v Jeseníku nad Odrou se uskutečnil seminář k rozvoji
cyklistické dopravy v kraji z účasti zástupců obcí, zájmových organizací,
a především cyklo koordinátora Moravskoslezského kraje Martina
Hiltavského a národního cyklo koordinátora Jaroslava Martínka.

22.11.

Pracovní schůzka na stavbě polní cesty, realizované Státním
pozemkovým úřadem jako jednoho z prvků Plánu společných zařízení
po komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Suchdol
nad Odrou. Předmětem schůzky byl odběr vzorků použitého materiálu
odbornou firmou za účelem posouzení jakosti.

22.11.

Konala se schůze rady městyse.

22.11.

Členové zastupitelstva městyse se sešli na pracovní poradě za účelem
informování o aktuálním dění v městysi.

24.11.

Jednání se zástupcem projekční organizace o možnostech využití
vypsaných dotačních titulů k možnému využití při řešení problémů
nakládání s odpadními vodami v městysi.

27.11.

Na prostranství u úřadu městyse proběhlo rozsvícení vánočního stromu,
bohužel kvůli v té době vyhlášeným protiepidemickým opatřením vlády
byl připravený program výrazně zredukován.

28.11.

Prvním koncertem folkové kapely Sladíme byl zahájen cyklus letošních
adventních koncertů v evangelickém kostele.

30.11.

S ohledem na nastupující nízké teploty, které by mohly mít negativní vliv
na kvalitu prací, bylo dohodnuto s dodavatelskou firmou, že část
nasmlouvaných prací na opravě zpevněných ploch bude přesunuta
do jarních měsíců roku 2022. Jedná se o plochu u muzea městyse
a o propojení ulic Malá strana a Nová ulice za nákupním střediskem, kde
po dohodě s vlastníkem nákupního střediska plochu využívá i městys
(separovaný odpad) a jeho občané (průjezd).

02.12.

Účast místostarostky na každoročním jednání zástupců měst a obcí
s vedením společnosti OZO Ostrava, cílem je vyhodnocení spolupráce
za předchozí období a podmínky pro následující rok.
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03.12.

Jednání se zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny
k rozpracovanému projektu AOPK, kdy ve spolupráci s městysem
a zemědělci má dojít postupně ke změně režimu pod vedením vysokého
napětí (průsek v Suchdolském lese u Odry). Záměrem je likvidace
nepůvodního invazivního druhu zlatobýlu, náhrada travním porostem
z původních druhů trav a následná pravidelná údržba dvojí sečí.

04.12.

Slavnostní otevření nového komunitního centra na katolické faře a den
otevřených dveří pro veřejnost.

05.12.

Druhý koncert z letošního cyklu adventních koncertů v evangelickém
kostele, vystoupil Komorní soubor Pavla J. Vejvanovského.

06.12.

Schůze rady městyse.

06.12.

Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse.

07.12.

Místní šetření, svolané projektantem, který vypracovává dokumentaci
pro územní rozhodnutí pro stavbu nadjezdu u sila coby náhradu
stávajícího přejezdu. Za účasti dotčených osob a organizací byly
projednány některé technické problémy, které v průběhu tvorby
vyvstaly.

07.12.

Na zámku v Bartošovicích jednala valná hromada dobrovolného svazku
obcí Regionu Poodří.

07.12.

Uskutečnila se schůzka, svolaná Správou silnic MSK, k vyjasnění
kompetencí k údržbě příkopy okolo silnice v úseku od jičínského
nástupiště kolem Sokoláku.

Rada městyse informuje
75. schůze RM 22.11.2021
•
•

•
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RM se zabývala návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude na
programu 16. zasedání ZM
RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a s.,
předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc.č.
1274/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
RM schválila rozpočtové opatření R27, a to uvolnění části rezervy rady ve
výši 20.000, - Kč jako neúčelový dar na činnost Římskokatolické farnosti.

•
•
•
•

RM se zabývala žádostí Krajského úřadu MSK o spolufinancování 4. výzvy
kotlíkových dotaci z rozpočtu městyse, kdy nedoporučila zastupitelstvu
vyhovět žádosti.
RM se zabývala finančními záležitostmi příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola a hodnotila práci ředitele.
RM schválila uzavření Kupní smlouvy na prodej osobního automobilu Ford
Tranzit r. v. 1986, který bylo zlikvidován na vrakovišti Polom.
Starosta informoval RM o konání akce „Rozsvícení vánočního stromečku“,
o rekonstrukci hřbitovní zdi na Kletné a o opravách cest v městysi, které
z důvodu špatného počasí budou přeložena na příští rok.

76. schůze RM 06.12.2021
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

RM projednala program 16. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude
konat 13.12.2021 v 18 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.
RM se zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních
smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky
dalšího prodloužení nájmu.
RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Nový Jičín o výkonu
přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků.
RM se zabývala záležitostmi příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, kdy projednala přerušení provozu mateřské školy a školní
družiny v době vánočních svátků, schválila platový výměr ředitele
a projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 a návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023–2024.
RM schválila rozpočtové opatření R28, a to přijetí finančních příspěvků
Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích městyse.
RM schválila jednorázové finanční dary občanům a organizacím za práci pro
městys, jeho propagaci a rozvoj a za spolupráci při organizování akcí městyse
v roce 2021.
RM schválila uzavření dvou Smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, tykající se zařízení distribuční soustavy, na
pozemku par.č. 17,8 a 1096/1, oba v majetku městyse.
RM schválila uzavření Dohody o realizaci managementových opatření
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, jedná se o provádění péče o
pozemky v CHKO Poodří a Evropsky významné lokalitě Poodří z důvodu
ochrany přírody.
RM schválila uzavření dvou Smluv o zřízení věcného břemene s
Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic MSK, jedná se o
zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2276 v rámci stavby
„Prodloužení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace na pozemku parc.č.
17/1, k.ú. Suchdol n.O.“ a na části pozemku parc.č. 2281/1 v rámci stavby
„Prodloužení vodovodu Suchdol n.O: - Za nádražím“.
RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce hřbitovní
zdi na Kletné“ se společností STAVO – Karel Černoch s.r.o. Suchdol nad
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•
•
•
•

Odrou, jedná se o navýšení prací a hodnoty díla o částku 74.009,63 Kč (vč.
DPH).
RM schválila cenu stočného pro rok 2022 ve výši 44,- Kč/m3 včetně DPH.
RM projednala ukončení nájmu provozovny č. 7 k 01.01.2022 a schválila
záměr pronájmu.
Starosta informoval RM o jednání projektantky ve věci zpracování studie na
výstavbu chodníků na ulici Sokolovská.
RM společně s finančním výborem projednala čerpání rozpočtu městyse na
období leden–listopad 2021 a návrh rozpočtového opatření Z30.

Oznámení o znovuzavedení poplatku za odpad
Oznamujeme, že v Suchdole nad Odrou bude s účinností od 1. 1. 2022
znovuzaveden poplatek za odpad. Důvodem je neustálý nárůst nákladů obcí
na likvidaci komunálního odpadu, impulsem je změna legislativy od 1. 1. 2022.
Nově se bude jednat o místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství, do letošního roku měl poplatek jiný název.
Poplatek byl navržen ve výši 600,- Kč na osobu a rok. V době vydání
zpravodaje ještě nebyl schválen usnesením zastupitelstva, příslušná obecně
závazná vyhláška je na programu jednání zastupitelstva městyse na zasedání
dne 13. 12. 2021. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce, po sejmutí
dokumentu z desky bude k dispozici na webu městyse.
Poplatek za odpad se v Suchdole nad Odrou vybíral naposledy za 1. pololetí roku
2013 ve výši 350,- Kč na osobu a rok a byl to jeden z nejnižších poplatků široko
daleko. Od 1. července 2013 až do 31. prosince 2021, tedy celých 8,5 roku,
poplatek vybírán nebyl a nakládání s komunálním odpadem šlo k tíži městyse.
V okolních obcích a městech za tu dobu došlo k postupnému navyšování
poplatku tak, jak stoupaly náklady. Dnes můžeme konstatovat, že průměrný
poplatek v okolí se za uvedené období téměř zdvojnásobil. Pokud bychom
uvažovali lineární nárůst z ceny 350,- Kč v r. 2013 na 600,- Kč v r. 2021, pak
každý jeden obyvatel ušetřil celkem přes 4000 korun a všichni obyvatelé
dohromady cca 10 milionů korun.
Bylo vcelku předvídatelné, že tato situace nebude udržitelná donekonečna,
zvláště když náklady na likvidaci odpadů pomalu stoupaly. V posledním období
se začínají zvedat strměji, což souvisí nejen se zdražováním vstupů
odpadářských společností, ale také s legislativou, která rychlým navyšováním
poplatku za uložení odpadu na skládkách sleduje cíl co největšího možného
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znovuvyužití odpadu, aby na skládkách končil jen skutečně nezužitkovatelné
minimum odpadu.
Výše 600,- Kč na osobu a rok stále ještě nepokrývá skutečné náklady městyse
na likvidaci komunálního odpadu, městys tuto oblast bude nadále dotovat
ze svého rozpočtu a ve srovnání s okolím je suchdolský poplatek opět jeden
z nejnižších. Přesná čísla za r. 2021 ještě nejsou k dispozici, ale již za předchozí
rok 2020 se náklady pohybovaly okolo 780,- Kč na osobu a rok. Se znalostí
aktuálních cen i navyšování skládkovného se dá kvalifikovaně odhadnout, že
skutečné náklady se v r. 2022 budou pohybovat až na úrovni 900 korun na osobu
a rok – třetinu nákladů za každého občana nadále dotuje městys.
Poplatek za odpad v otázkách a odpovědích
Kdo je poplatníkem?
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v městysi – jedná se především
o osoby s trvalým pobytem v městysi, ale také o cizince splňující jisté podmínky.
Poplatníkem je dále vlastník nemovité věci na území městyse (byt, rodinný
dům, stavba sloužící k rodinné rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická
osoba. U spoluvlastníků platí poplatková povinnost společně a nerozdílně.
Od poplatku za nemovitou věc je osvobozena osoba, která již platí poplatek
v městysi na základě trvalého pobytu (např. občan Suchdolu, který vlastní
na Kletném chatu, za chatu už platit nemusí. Občan jiné obce za chatu na
Kletném platí).
Jaká platí ohlašovací povinnost? Do kdy se musím ohlásit?
Každý poplatník musí správci poplatku podat ohlášení nejpozději do 30 dnů
ode dne vzniku ohlašovací povinnosti. Protože je poplatek zaváděn nově od
1. 1. 2022, je nezbytné, aby se k poplatkové povinnosti ohlásili všichni poplatníci
do 30. 1. 2022 – a to i včetně trvale bydlících!
Formuláře pro ohlášení budou k dispozici na úřadu městyse, ale není nutné
na úřad chodit pro papírovou verzi. Bude totiž také ke stažení na webových
stránkách městyse. Je nutné, aby ohlášení bylo podepsané poplatníkem (nebo
jeho zákonným zástupcem), proto je potřeba doručit úřadu městyse vlastnoručně
podepsaný listinný dokument (osobním předáním, poštou, do dopisní schránky
u vchodu do budovy úřadu, po ochotném sousedovi apod), případně elektronicky
s elektronickým podpisem poplatníka na podatelnu městyse nebo do datové
schránky.
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Na základě oznámení Vám bude přiděleno číslo, které budete moci použít
pro případnou úhradu poplatku převodem z účtu a které bude jednoznačně
identifikovat poplatníka a druh poplatku.
Pokud dojde později ke změnám, poplatník ohlásí úřadu změnu do 30 dnů
od okamžiku, kdy změna nastala.
Bude možný nárok osvobození nebo úlevu od poplatku?
Pokud vám vznikne nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku je třeba podat
žádost a doložit tuto skutečnost nejpozději do 30.1.2022 na úřadě městyse.
Pokud poplatník nestihne lhůtu pro oznámení nároku na osvobození nebo úlevu,
nárok na úlevu nebo osvobození zaniká. Nezapomeňte proto na datum 30.
ledna 2022 - později uplatněný nárok nebude možné akceptovat!
Část případů, kdy je nárok na osvobození nebo úlevu, je stanovená
celorepublikově zákonem (např. pro osoby pobývající v ústavech a další), část je
platná pouze v Suchdole a je dána vyhláškou (např. pro páté a každé další dítě
v domácnosti a další).
Jaká je splatnost poplatku?
Poplatek se platí na kalendářní rok a jeho splatnost je do 30. 6. daného
kalendářního roku. Poplatek se hradí v celé výši (nedělí se na splátky) a je možné
jej uhradit kdykoli mezi 1. lednem a 30. červnem. Např. vícečlenná rodina tak
může uhradit každý měsíc za jednoho člena a nedostane se tak do situace, kdy
bude nucena uhradit nárazově za všechny najednou, což může
u nízkopříjmových domácností vyvolat problém.
Poplatek se hradí přednostně bezkontaktně převodem na účet městyse
(identifikační údaje k platbě obdržíte při ohlášení), případně v pokladně městyse
kartou nebo v hotovosti.
Kdo mi pomůže, pokud si nebudu vědět rady?
Pracovnicí, která má agendu odpadových poplatků v kompetenci,
je paní Kollerová. Pokud se na ní budete obracet s dotazy, upřednostněte, pokud
možno, komunikaci e-mailem před telefonem nebo osobní návštěvou.
Očekáváme, že zpočátku bude dotazů hodně, telefonní linka může být obsazena
a rovněž návštěva úřadu naslepo může být záležitostí na dlouhé desítky minut –
navíc v období respiračních nemocí to není žádoucí. Pokud budete potřebovat
osobní konzultaci, je ideální si termín návštěvy dohodnout předem.
Kontakty a úřední hodiny jsou k dispozici na jiných místech zpravodaje.
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Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny
Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě
Úřední hodiny stavebního úřadu
Po, 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 Jasaňové; telefon:
605 113 310; 724 389 269
Výpůjční doba knihovny: Po a Čt 14.00 – 18.00

Svoz odpadu v době vánočních svátků 2021/2022
Svozová firma OZO Ostrava sděluje termíny svozu popelnic v době
vánočních svátků, svoz proběhne takto:

pátek 24. 12. 2021 – lichý týden, běžný svoz popelnic
pátek 7. 1. 2022 – svoz přesunut z pátku (1. 1. 2021), lichý týden
Rok 2022 začíná lichým týdnem a první svoz popelnic a kontejnerů
proběhne v pátek 7. 1. 2022.
Popelnice budou v roce 2022 vyváženy v pátek v lichém týdnu
a kontejnery na směsný odpad každý pátek.
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Pouze pro občany připojené ke splaškové kanalizaci
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01

Upozornění na hlášení stavu vodoměru
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru
k 31. 12. 2021 z důvodu fakturace stočného za 4. 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 05. 01. 2022.
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.
Jana Poštová

Zimní údržba cest a chodníků v zimním období
Údržba místních komunikací a chodníků v zimním období v městysi bude
probíhat ve stejném režimu jako v minulých letech.
Za údržbu chodníků zodpovídá vlastník, to je městys, který chodníky již několik
let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošním zimním období se budeme snažit
udržovat chodník co nejlépe „schůdný“. S ohledem na délku chodníků v městysi
není při zvýšeném sněžení možné zajistit schůdnost okamžitě. Proto žádáme
chodce, aby při pohybu na chodnících brali na vědomí jejich aktuální stav a dbali
zvýšené opatrnosti. Děkujeme všem občanům, kteří se podílejí na údržbě
chodníků, přiléhajících k jejich domům, velmi si vážíme jejich ochoty a píle.
Vážení občané, opět se na Vás obracíme s žádostí o Vaši vstřícnost při zimní
údržbě komunikací, kterou provádí firma Agrosumak a.s. Suchdol nad Odrou.
Jde především o to, abyste nekomplikovali parkujícími auty (svými i návštěvníků)
odhrnování a posyp, jedná se o všechny ulice, kromě ulice Komenského, tu
zajišťuje Správa silnic. Pokud nebude mít traktor dostatek místa, ulici neprohrne
a odpovědnost za nevyhrnutou komunikaci potom přechází na majitele
zaparkovaných aut. Ulice s překážejícími auty nebudou prohrnuty!
Prosíme Vás, abyste připomínky týkající se zimní údržby neřešili s řidiči traktorů,
ale obraceli se na městys.
Přejme Vám, abyste si letošní zimu užili jen samými příjemnými zážitky
a přečkali ji bez úrazů.
Iva Hrabovská, místostarostka
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Výzva spolkům
Městys Suchdol nad Odrou vyzývá spolky, aby vyplnily a podaly žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou pro rok 2022.
Formulář žádosti najdete na webových stránkách městyse. Datum podání je
do 25. 01. 2022.
Iva Hrabovská, místostarosta

Oznámení o ceně stočného na rok 2021
Městys Suchdol nad Odrou oznamuje, že ceny stočného v kanalizační síti
městyse jsou v souladu s pravidly poskytovatele dotace SFŽP ČR od 1. ledna
2022 stanoveny na částku
44,- Kč/m3 s DPH 10 %.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci prosinci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Dohnalová Vilma
Klich Václav
Mazáčová Jiřina
Adamkovičová Zdenka
Šatánek Albert
Buksová Erika
Komara Michal
Sosík Josef
Kramoliš Radomír
Pavelková Hermína
Valíková Libuše
Pilný Robert

Červenec Jan
Jurasová Marie
Menšíková Eva
Říčanová Marie
Maderová Marie
Tomek Miroslav
Gajdoš Zdeněk
Kukol Petr
Nerad Ladislav
Marek Jaroslav
Tvarůžek Jiří
Rőhrichová Alena
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Dne 7. listopadu 2021 jsme vzpomněli
26. výročí úmrtí našeho drahého
tatínka, dědečka a pradědečka pana
Jana Lipšaje.
Dne 10. prosince 2021 jsme vzpomněli
33. výročí úmrtí drahé maminky,
babičky a prababičky paní
Hermíny Lipšajové.
S úctou a láskou vzpomínají rodina
Lipšajova, Čumpelíkova, Zdráhalova.
Děkujeme všem, kdo zavzpomínají s námi.

Z činnosti naší školy a školky
Návštěva z nebíčka i peklíčka v mateřské škole
Ani letos Mikuláš se svým doprovodem nezapomněl na děti v mateřské škole
a poctil nás v pondělí 6.12. svou návštěvou. Zpívalo se, básničkovalo, slibovalo
a slibovalo…Na chvilku to vypadalo, že dětí ve školce zůstane o trošku méně,
ale nakonec to dobře dopadlo a čert si nikoho neodnesl. Děkujeme SRPŠ
za finanční příspěvek na mikulášský perník.
Bc. Martina Hessková
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Spolky a zájmové aktivity
Klubíčko
Než začalo léto a s ním prázdniny, tak jsme
jeli s dětmi do ZOO, kde si užily príma letní
den plný zábavy. V půlce června jsme
zaúkolovaly tatínky, aby pohlídali děti
a poseděly jsme na hřišti na pravidelném
„sedánku maminek“. Koncem června jsme
se rozloučili s dětmi, které nastupovaly
do školky a také s maminkami, kterým
skončila ta „dovolená“ ☺
Během léta jsme se pravidelně scházeli na
hřišti, když nám to počasí dovolilo. Zajeli
jsme si vláčkem na zmrzlinu do Fulneku,
byli se podívat na suchdolské farmě
a v jejím okolí na zvířata. Prostě jsme si užívali, co to šlo ☺
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S novým školním rokem si nás našly i nové maminky nejen ze Suchdolu, ale
i blízkého okolí. I s nimi jsme pak podnikly výlet do NJ na slavnosti města,
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uskutečnili mini drakiádu, i když moc nefoukalo a draci moc nelítali. Před pár
týdny nám jedna šikovná maminka z Tošovic zařídila perfektní výlet do muzea
Tatry v Kopřivnici, kde to bylo pro děti něco nového, kde nikdo z nich nebyl. Výlet
jsme zakončili na retro hřišti, kde se dětem moc líbilo. Když nevýletujeme, tak
s dětmi v prostorách
Klubíčka tvoříme, třeba šnečky z plastelíny a kaštanů, lvíčky z listů, malovali jsme
na kamínky, vyráběli lampiony, adventní věnečky. Na prosinec plánujeme
Mikuláše, pečení perníčku, výlet do NJ na trhy (pokud

budou) a na posledním setkání tohoto roku přijde pro děti i Ježíšek s malým
dárečkem.
Přehled našich aktivit můžete sledovat na Facebooku - Klubíčko Suchdol
nad Odrou, kde budou poskytovány informace o provozu Klubíčka.
Karla Pobořilová

Cyklokramo Suchdol nad Odrou sezóna 2021
27.11.2021 proběhlo v Žabni slavnostní vyhlášení sezóny SPAC 2021, čímž se
pro Cyklokramo Suchdol nad Odrou uzavřela letošní závodní sezóna. Vyhlášení
se uskutečnilo v původním termínu, nicméně opět situaci ovlivnil covid a
vyhlášení se muselo přesunout z kulturního domu do venkovních prostor. Před
sezónou jsme si dali nelehký úkol, a to dostat team opět na stupně vítězů
v kategorii družstev. Musím konstatovat, že cíl jsme splnili! Cyklokramo Suchdol
nad Odrou „A“ obsadilo konečné 3. místo z 37 přihlášených teamů. Letošní
sezóna byla z pohledu družstev až nezvykle vyrovnaná a nebyla rozhodnuta až
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do posledního závodu. O čemž svědčí konečné bodové zisky jednotlivých
družstev: 1. Havířov 2203 b, 2. Zlín 2194 b, 3. Suchdol n. O. 2152 b, 4. Bohumín
2099 b, 5. Krnov 2093. (jenom trochu pro osvětlení pravidel – v teamu je
přihlášeno 9 závodníků a do celkového hodnocení se počítají z každého závodu
3 nejlepší výsledky napříč kategoriemi) Cyklokramo Suchdol nad Odrou „A“ letos
závodilo ve složení: Adamčik Miroslav, Blaťák Petr, Dohnal Tomáš (C), Dubný
Pavel, Míček Oldřich, Pargáčová Marcela, Pekarčík Jiří, Svoboda Jan, Toman
Ladislav. Kdo nebyl nominovaný do áčka, tak jezdil za team „B“ a to byli: Bartoň
Ondřej, Graf Jiří, Kozák Pavel. Zároveň jsme poprvé postavili i team dětí
Cyklokramo Kids Suchdol nad Odrou jehož byli členy 4 mladší žáci a to: Dohnal
Tomáš ml., Kramoliš Max, Nábělek Nikolas, Melichar Tomáš.

V rámci SPAC se kromě teamu soutěží také v jednotlivcích (každý závodník
závodí v své kategorii podle věku) a ani zde se naši závodníci neztratili: Petr
Blaťák obsadil v kategorii A 3. místo a 1. místo mezi vrchaři, Tomáš Dohnal
v kategorii C 7. místo a Jan Svoboda 10. místo ve stejné kategorii. Olda Míček
vyhrál kategorii E a zároveň vyhrál v této kategorii i všechny doplňkové soutěže,
takže byl nejlepší časovkář i vrchař. Mirek Adamčík v kategorii E obsadil 4. místo.
V kategorii F jsme měli početnější zastoupení, zde skončil Láďa Toman 4., Pavel
Dubný 6. a Jirka Pekarčík 9. A na závěr naše jediná žena Marcela Pargáčová
vyhrála kategorii ŽB, zároveň skončila 2. v časovkách a byla vyhlášena nejlepší
vrchařkou. Sečteno a podtrženo Cyklokramo si ze závěrečného vyhlášení
odvezlo slušnou sbírku pohárů. Zároveň se našim závodníkům dařilo umisťovat

16

se na stupních vítězů po celý rok. Za zmínku stojí ještě 1. místo v časovce a 3.
místo v silničním závodě mistrovství SPAC Oldy Míčka a 2. místo v časovce a 3.
místo v silničním závodě Marcely Pargáčové na témže závodě.

Jak jsem již psal letos poprvé jezdil i team Cyklokramo Kids, kterých jsme se jako
trenéři ujali já s Radkem Melicharem. Původně jsme měli v plánu, že kluci budou
jezdit organizovaně na trénink a letos si zkusí poprvé zazávodit na silnici.
Nicméně realita byla jiná a mile nás všechny překvapila. Kluci se do závodění
obuli hned od začátku a výsledkově dělali radost nám a především rodičům.
Každý z kluků si letos odnesl ze závodů nějaký pohár. Konečné pořadí v soutěži
Junior SPAC v kategorii ml. žáci bylo následující: 1. Max Kramoliš, 2. Niki
Nábělek, 5. Tom Melichar, 8. Tom Dohnal ml. Kluci zároveň bodovali i do poháru
MSSC (Moravskoslezský svaz Cyklistiky), kde bylo pořadí následující 1. Niki
Nábělek, 2. Max Kramoliš, 6. Tom Dohnal ml., 7. Tom Melichar. Mimo silniční
kolo Tom Melichar závodil i na MTB, kde se mu podařilo ve své kategorii vyhrát
Valašskokarpatskou Cyklotour 2021.
Sezónu tudíž můžeme hodnotit kladně. Ale vždy se najde nějaké to „ale“…
A pro nás to „ale“ je to, že jsme v jednu chvíli v průběhu sezóny jako team
figurovali na 1. místě, což jsme nakonec bohužel neudrželi, když se projevila
vyšší kvalita a šíře kádru našich konkurentů. Již před sezónou jsme přivedli do
klubu nové tváře, a to Petra Blaťáka a Honzu Svobodu, hlavně Petr se ukázal
jako velmi platný člen teamu, kdy vyhrával především vrchařské závody a Honza
se v nabité konkurenci kategorie C také uvedl kvalitními výsledky. Proto jsme se
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rozhodli team opět trochu posílit. Již nyní máme potvrzenou jednu posilu, a to
Standu Prokeše. Standa letos v rámci SPACu ovládl kategorii D a vyhrál spoustu
závodů. Kromě klasických závodu se Standa specializuje i na ultramaratony, kdy
např. za 24 h ujel 856 km nebo zvládl před pár lety dokončit závod ve Slovinsku
na 1229 km s převýšením 14883 m na 4. místě v čase 49h42 min. Nicméně
posilují i ostatní teamy, takže uvidíme, jak složení jednotlivých teamu bude
vypadat na začátku sezóny.
Letos jako každý rok jsme uspořádali spolu s Městysem Memoriál Aloise
Dohnala, byl to již 14. ročník a 15. ročník je naplánován na 18.6.2022 opět ve
stejném formátu, tudíž i s dětským závodem, proto si již tento termín můžete
poznačit do Vašich kalendářů. Zároveň chceme pokračovat i v trénování dětí,
pokud by měl někdo zájem, aby se jeho potomek věnoval cyklistice můžete
kontaktovat mne nebo Radka Melichara.
Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří náš klub podporují a to: Městys
Suchdol nad Odrou, Prosolar s.r.o., BCC průmyslové podlahy s.r.o., Emonix
Eletric s.r.o., a také všem, kteří se podílejí na organizaci Memoriálu Aloise
Dohnala.
Jelikož se blíží konec roku, tak bych chtěl všem jménem našeho cyklistického
klubu popřát klidné prožití svátku Vánočních a vše nej do nového roku.
Ing. Tomáš Dohnal

Různé
IX. Mezinárodní konference MORAVIAN
Konala se především k výročí 300 let Davida Zeisbergera suchdolského rodáka,
který prožil celý život mezi indiány Severní Ameriky.
Po dlouhých a pečlivých přípravách, které probíhaly 8 měsíců, jsme se sešli 24.
– 26. 9. 2021 na konferenci, která vzhledem ke covidové situaci byla odvážným,
ale nakonec správným rozhodnutím.
Třídenního setkání se zúčastnilo asi 100 hostů, včetně organizátorů – členů
Moravian Historicko-vlastivědné společnosti.
Zúčastnily se národnosti:
Moravané, Češi, Němci, Slováci, Rakousko, Rumunsko, USA. Předneseno bylo
16 přednášek na tři hlavní témata: David Zeisberger, Jubilující Moravané, Jiná
témata.
PÁTEK 24. 9. 2021
Ráno proběhla prezence účastníků, což vyžadovalo zvládnout spoustu
potřebných úkonů Připravit prezenční listiny, konferenční poplatky, výdej
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stravenek, ubytování přenocujících, výdej jmenovek, pro účastníky složku s
materiály aj. To vše musela zvládnout H. Staňková se svým týmem.
Prodej publikací a jiných produktů nabízel Moravian: celé 2 dny, obstarávala jej
Sára Jasaňová s dalšími pomocnicemi. Další produkty nabízeli Aleš Mrázek –
čerstvě vytištěn seriál o Davidu Zeisbergerovi - 65 stran. Do organizace se
zapojilo asi 25 členů Moravian a jejich příznivců.
Spolupořadateli letošní konference byli: Městys Suchdol, Klub kultury, Johannes
Mathesius Gesellschaft.
Konferenci svým jménem zaštítily tyto osobnosti:
Ing. Richard Ehler - starosta městyse Suchdol n. O.
PhDr. Karel Müller - ředitel Zemského archivu Opava
Greg Peters emeritní náčelník Delawarů - Kanada
Kníže Dipl. Ing. Heinrich XIV. Reuss
Drahomír Strnadel: předseda Matice Radhošťské
10:05 Konferenci zahájil starosta městyse Suchdolu n.O. krátkým projevem.
Následovaly pozdravné projevy hostů přítomných i písemnými poselstvími ze
zahraničí.
Řetěz přednášek Moderovali: PhDr. Karel Chobot a jeho dcera slečna Mgr. Lenka
Chobotová. Všechny vyjdou ve sborníku a pokud čtenáře Suchdolského
zpravodaje zaujmou, mohou si je zakoupit v Muzeu Moravských bratří:
1. Bc. Pantálek Jáchym: Rod Zeisbergerů
2. Prof. Dr. Brossmann Ulf - Mnichov: Ballenhorst Rosina (1722-91)
3. Bc. Solnický Pavel: Lawatsch Andreas (1712-71)
4. Říčan Daniel: Dějiny Horního dvora v Suchdole n. O.
Po obědě byla připravena vernisáž čtyř výstav na galerii kulturního domu:
David Zeisberger, Sedm dlouhodobých projektů
MORAVIAN, Konference
Moravian 1996-2018, Jak se dělá Zeisberger.
Pokračování přednášek
5. Bc. Solnický Pavel: Nitschmann Susanna roz. Weicht
6. Halamová Lydie: Dopis D. Zeisbergera z r.1792 v archivu Jednoty bratrské
7. Dr. Štěříková Edita: Nitschmann Johann Starší (1711-72)
8. Mgr. Ing. Maďar Jaroslav: Misijná práca moravských bratov v Hornom
Uhorsku
Pokračování bylo v Parku Moravských bratří:
- Odhalení pěti pamětních desek příslušníkům rodu Zeisberger. Provedli odhalení
čestní hosté:
- Zasazení stromu z USA – Ohio - Goshen: Eva Mesicki z New York.
- Přesun auty 2,5 km k Růžovému paloučku – k prvnímu zastavení na Via
exulantis, kde přestřižení pásky provedli hosté Mgr.Miloš Krejčí předseda Spolku
přátel Růžového paloučku z Újezdce u Litomyšle a Kníže Reuss Heinrich XIV.
Který nám věnoval pozemek. Hosté vyslechli okolnosti vzniku tohoto památného
místa a výklad celé symboliky.
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- Setkání v lesním kostele s krátkou bohoslužbou a připomenutím kazatelů, kteří
zde přicházeli z Uherské Skalice. Zakončili jsme zpěvem Komenského písně
Soudce všeho světa Bože.
Po večeři v Klubu kultury následovala panelová diskuze, kde byla příležitost pro
ostatní účastníky představit instituci, kterou reprezentují a čím se zabývají.
SOBOTA 25. 9. 2021
Den zahájil Dětský pěvecký sbor Skřivánek a promítání filmu "David Zeisberger
aneb Delawáři v Suchdole", komentář podali manželé Hlavsovi Vistafilm s.r.o.
Přednášky:
9. Hlavsovi natáčení filmu o Zeisbergerovi v Ohiu a Pensylvánii
10. Mgr. Freitinger Daniel: Schenk Johann Michael (1735-71)
11. Bc. Pantálek Jáchym: Earl P. Olmstead životopisec Davida Zeisbergera
12. Mgr. Kurková Monika: Deníky Davida Zeisbergera
13. Neústupný Pavel: Charakteristika misijní činnosti
Po obědě:
14. Dr. Štěříková Edita: Schindler Matheus (1694-1771)
15. Říčan Daniel: Irokézové a Algonkinové v Ohiu v 18. stol.
16. Jubilující Moravští bratři v letech 2020, 2021, 2022
Zhodnocení
a
slavnostní
zakončení
konference,
poděkování
spoluorganizátorům, sponzorům, městysi Suchdol n.O., předání dárků
přednášejícím.
Pokračováním byl autobusový zájezd do Fulneku na novou expozici Komenský
a po reformačních památkách v okolí: Hl. Životice, Kunín, Šenov, Bernartice,
Mankovice.
NEDĚLE 23. 9. 2018
Přednáška v sále na faře Prof. Dr. Brossmann Ulf: Odkaz Komenského pro sedm
moravských míst v okolí Fulneku a opět promítání filmu: David Zeisberger aneb
Delawáři v Suchdole" Vistafilm s.r.o. Hlavsovi.
Bohoslužba v evangelickém kostele vedená Šimonem Dvořákem, který působil v
Suchdole jako farář, t.č. v Jednotě bratrské.
Po bohoslužbě - Historie kostela jako pokračování dějin Moravských bratří a
prohlídka kostela s výstavami: Potomci Komenského, Dědictví Komenského v
Suchdole. Většina účastníků absolvovala i výstup na věž
- Každý účastník byl obdarován složkou s programem, propagačními materiály a
publikací David Zeisberger. Vydali jsme pět nových publikací: Teltschik česky,
německy, anglicky, Rod Zeisbergerů, Deník Davida Zeisbergera.
Kromě vydaných publikací zůstalo za konferencí dalších asi pět turisticky
zajímavých objektů, které budou zdobit Suchdol a učiní jej zajímavějším.
Tyto projekty vznikly za finanční podpory městyse Suchdol n.O. a za podpory
nadačního Fondu Hyundai a nadace OSF.
Daniel Říčan
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Pohled do sálu v Klubu kultury
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Účastnící konference v lesním kostele

Slavnostní přestřižení pásky na Růžovém paloučku

22

Inzerce
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www.suchdolnadodrou.cz

Kontaktní informace

Starosta
Místostarostka

Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

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

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

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

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

556 770 102
556 770 103

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

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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