
    Suchdolský
zpravodaj

5/2020

Byla dokončena rekonstrukce 
víceúčelového hřiště a běžecké dráhy s doskočištěm
v areálu základní školy 



Za budovou úřadu městyse byly zahájeny práce  
na stavbě parkoviště, kde vznikne cca 25 nových
parkovacích míst
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

16.04. Kontrolní den na stavbě rekonstrukce školního hřiště. 

20.04. V souladu s vládními nařízeními úřad městyse opět otevřen 

pro veřejnost pro vyřizování běžné agendy, nejen akutních případů. 

23.04. S projektantem zasíťování lokality RD na Sokolovské ulici projednána 

a připomínkována rozpracovaná technická dokumentace. 

23.04. Na místě stavby školního hřiště a běžecké dráhy se konala závěrečná 

kontrolní prohlídka dokončovaného díla před jeho předáním. 

24.04. Na úřadě městyse se sešla komise pro otevírání obálek s nabídkami 

uchazečů o zakázku na vybudování I. etapy inženýrských sítí na ulici 

Sokolovské. Nabídky byly poté předány zpracovateli výběrového řízení 

ke kontrole plnění zadávacích podmínek. 

25.04. Na úřadě městyse byla doplněna vzduchotechnika o klimatizační 

jednotky na chodbě s cílem zvýšit komfort klientů úřadu v letních 

měsících. 

27.04. Zhotovitel předal městysi jako investorovi dokončené dílo v areálu 

základní školy – rekonstruované školní hřiště a běžeckou dráhu 

s doskočištěm pro skok daleký. Dílo bylo převzato s výhradou, týkající 

se neestetického (byť funkčního) zakončení povrchu v prostoru okolo 

odrazových prken pro skok daleký, což zhotovitel přislíbil do týdne 

dorřešit. 

27.04. Schůze rady městyse. 

28.04. Předání staveniště „Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou – 

Za Nádražím – 1. a 2.etapa“ zhotoviteli. Stavbou bude zajištěno 

zásobování pitnou vodou v ulici Za Nádražím pro ty objekty, které byly 

zásobovány z vlastních studní, případně prostřednictvím rozvodu vody 

z nádraží. 

29.04. Krajský úřad provedl přezkum hospodaření městyse za rok 2019. 

Přezkumem nebyly shledány nedostatky ani uložena nápravná opatření. 

29.04. Schůzka se zástupci zahrádkářské organizace ze zahrádek za školou, 

předmětem jednání byla problematika zásobování zahrádek užitkovou 

vodou ze studny na pozemku v majetku městyse. 

30.04. Jednání se zástupcem zhotovitele v souvislosti se zahájením stavby 

zateplení bytového domu v majetku městyse na Nové ulici č.p. 498. 
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30.04. Místní šetření za účasti dotčených vlastníků nemovitých věcí 

v souvislosti s žádostí fyzické osoby na Kletném o odkup části pozemku 

z majetku městyse. 

30.04. Předání staveniště parkoviště za úřadem městyse zhotoviteli. Stavba 

řeší nedostatek parkovacích míst v centru městyse. Nová místa 

vzniknou mezi úřadem městyse a ulicí Malá strana s novým vjezdem 

vedle obřadní síně, dále pak úpravu stávajících stání u Komenského 

ulice dle požadavků Správy silnic MSK. 

04.05. Zahájení terénních prací na stavbě parkoviště u ÚM. 

06.05. Starosta s místostarostkou položili kytice na pietních místech, 

spojených s II. světovou válkou, u příležitosti 75. výročí osvobození 

Suchdolu n. O. 

07.05. Schůzka se zhotovitelem stavby běžecké dráhy u školy k dořešení 

reklamované estetické (nikoli funkční) vady. Zhotovitel nabídl 

kompenzaci v podobě poskytnutí druhého prkna z kompozitního 

materiálu, investor souhlasil. 

07.05. Konal se první kontrolní den na stavbě parkoviště u úřadu městyse. 

11.05. Schůze rady městyse. 

12.05. Schůzka se zástupci ČSOP Studénka v souvislosti se snahou řešit 

zadržování vody v krajině, konkrétně na lesních pozemcích okolo Odry. 

13.05. Kontrolní den na zateplení bytového domu č.p. 498. 

 

 

 

Rada městyse informuje 
 
40. schůze RM 27.04.2020 
 

• RM schválila realizaci rekonstrukce bytu v bytovém domě č.p. 126. 

• RM neschválila záměr prodeje pozemku parc.č. 314 z majetku městyse 
fyzické osobě, s tímto pozemkem se počítá pro veřejné účely – stání pro 
kontejnery na odpad. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., jedná se o zařízení distribuční soustavy na 
části pozemku parc.č. 1916/43 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
jedná se o stavbu el. přípojky NN přes pozemek parc.č. 886/1 v k.ú. Suchdol 
nad Odrou v majetku městyse. 

• RM z pozice zřizovatele schválila přijetí účelově určeného finančního daru ve 
výši 150.000, - Kč, kdy příjemcem je příspěvková organizace Základní škola 
a mateřská škola Suchdol nad Odrou. 
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• RM schválila uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci  
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení se společností GasNet, 
s.r.o., jedná se o budoucí napojení odběrných míst v lokalitě Sokolovská II. 
etapa. 

• RM schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 1907/59 v k.ú. Suchdol 
nad Odrou v majetku městyse, jedná se o pozemek pro umístění nové 
trafostanice v lokalitě Sokolovská - II. etapa. 

• RM schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. Kletné. 

• RM projednala Inventarizační zprávu pro rok 2019 a závěry a návrhy 
inventarizační komise. 

 
 
41. schůze RM 11.05.2020 
 

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

• RM schválila prominutí nájmu nájemníkovi, který z důvodu koronaviru musel 
odložit stěhování do přiděleného bytu v majetku městyse. 

• RM schválila přidělení bytu v DPS. 

• RM se zabývala kapacitou v mateřské školy, vzhledem k demografickému 
vývoji a s přihlédnutím k tomu, že se přijímají i děti dvouleté, bude od školního 
roku 2022/2023 současná kapacita nedostačující. Rada bere na vědomí 
možné varianty navýšení kapacity MŠ a ve spolupráci s vedením školy 
připraví návrh pro rozhodnutí zastupitelstva. 

• RM neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na nákup 
dezinfekčních prostředků pro sociální zařízení v Kuníně s tím, že toto zařízení 
nevyužívá žádný občan městyse. Městys podporuje ta zařízení, ústavy a 
instituce v sociálních službách, které v době žádosti o podporu mají přímou 
vazbu na městys. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
jedná se zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc.č. 1334/1  
a 1547 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM byla informována o vyloučení účastníka STAVO – Karel Černoch s.r.o. 
Suchdol nad Odrou z výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební 
práce „Technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě Sokolovská“  
a rozhodla o přidělení zakázky firmě PKD Stavba, s.r.o. Suchdol nad Odrou, 
která se umístila v rámci výběrového řízení jako druhá v pořadí a schválila 
uzavření Smlouvy o dílo. 

• RM schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 327 v k.ú. Kletné. 

• RM stanovila, že požádá Krajský úřad MSK o provedené přezkoumání 
hospodaření městyse za rok 2020. 

• RM se zabývala hospodařením příspěvkové organizace Základní škola  
a mateřská škola Suchdol nad Odrou, kdy schválila účetní závěrku za rok 
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2019, hospodářský výsledek a byla seznámena s výši přiděleních finančních 
prostředků na vzdělávání prostřednictvím Krajského úřadu MSK. 

• RM schválila rozpočtové opatření R6 – R8, týkající se neinvestiční dotace  
z MMR v rámci projektu „PROvýuku“ pro příspěvkovou organizaci Základní 
škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou a rozpočtové opatření R9 na krytí 
mzdových nákladů pro zaměstnance na VVP za měsíc 12/2019. 

• RM schválila přijetí investiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
1.770.964,89 Kč na realizaci projektu „Stavební úpravy bytového domu, Nová 
ulice č.p. 498, Suchdol nad Odrou“. 

• RM schválila přijetí investiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
3.462.779, - Kč na realizaci projektu „Víceúčelové hřiště“, jedná se o hřiště a 
běžeckou rovinku s doskočištěm pro skok daleký v areálu základní školy. 

• Starosta informoval RM o konání schůzky ve věci železničního nadjezdu 
u sila, která se bude konat 20.05.2020. Jedná se o vstupní jednání 
projektanta s dotčenými orgány a institucemi s cílem získat maximum 
podkladů pro zpracování záměru stavby nadjezdu, kterým se na popud obcí 
nahradí železniční přejezd u sila. 

 
 
 
 
 
 

Informace o provozu domu kultury, muzeí a knihovny  
 

V souladu s vládními nařízeními jsou uvedená zařízení opět v provozu, přičemž 

platí omezující podmínky dle aktuálních předpisů hygieniků. 

Přítomnost pracovníka v domě kultury je z organizačních důvodů dočasně 

omezena, využijte telefonický kontakt na mobil 724 389 270. 

 
Návštěvní hodiny muzeí (na objednávku) 
Út–Pá  10:00–12:00 13:00–15:00   
So, Ne, Svátky           13:00–15:00 
Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové 
Telefon: 605 113 310; 724 389 269 
 
Výpůjční doba knihovny   
Po 14:00–18:00 
Čt 15:00–19:00    
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Provoz úřadu městyse 

Od 18. 5. 2020 je úřad městyse v běžném provozu s tím, že platí aktuální 

hygienická nařízení, týkající se používání ochranných pomůcek obličeje, 

případně rukou, dodržování minimálních odstupů mezi osobami nebo používání 

dezinfekce rukou (dezinfekce je k dispozici v přízemí ve vstupním vestibulu na 

umývadle u WC pro veřejnost). 

 

Doporučujeme veřejnosti, aby i nadále upřednostňovala ve všech případech, kde 

to lze, vyřízení svých záležitostí bez osobní návštěvy úřadu (telefonicky, 

elektronicky). 

 

Dále žádáme veřejnost o přednostní využívání bezhotovostních plateb, 

především převodů mezi účty (náležitosti převodu sdělí telefonicky nebo e-

mailem pracovnice pokladny úřadu městyse). V případě osobní návštěvy 

pokladny upřednostněte použití platebních karet. 

 

V případě nutnosti osobního jednání doporučujeme vždy předchozí telefonický 

kontakt s konkrétním úředníkem s cílem ověřit nezbytnost osobního setkání. 

 

V úterky a čtvrtky nelze garantovat návštěvníkovi přítomnost úředníka, na tyto 

dny jsou přednostně směřovány pracovní aktivity mimo budovu, proto si jednání 

v tyto dny dohodněte dopředu. 

 

 

 

Úřední hodiny úřadu městyse včetně stavebního úřadu (SÚ) jsou  

v následujícím rozsahu 

: 

Pondělí   8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 (SÚ v Kuníně) 

Úterý (dohodnutá jednání) 8.00 – 11.30 12.30 – 14.00 (SÚ v Kuníně) 

Středa   8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 

Čtvrtek (dohodnutá jednání) 8.00 – 11.30 12.30 – 14.00 

Pátek   neúřední den 
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Oznámení o odečtech vodoměrů 

 

POUZE PRO OBČANY PŘIPOJENÉ  KE  

SPLAŠKOVÉ  KANALIZACI 

Ve dnech 15. - 19. 6. 2020 Vás navštíví zaměstnankyně 

Městyse Suchdol nad Odrou - Marta Matulová, která 

bude provádět opis stavu vodoměru pro účely fakturace 

stočného od  1. 5. 2020  –  30. 6. 2020.  

Jana Poštová                             

 

Místní poplatek ze psů na rok 2020 

Upozorňujeme občany, že splatnost místního poplatku ze psů na 
rok 2020 byla prodloužena do 30. 6. 2020. 
Upřednostňujeme úhradu veškerých plateb z Vašeho 

bankovního účtu.  
K platbě poplatku ze psů sdělujeme následující: 

Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo 

poplatníka (je stejné jako v loňském roce a je potřeba jej uvést do zprávy  

pro příjemce), 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                                              1341 

Konstantní symbol                                            0378 

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

městyse (výše uvedené telefonní číslo). 

mailto:postova@suchdol-nad-odrou.cz
mailto:jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
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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     Fojtů Jaromír 

Klichová Helena       Uhlíř Miloslav 

Konopásek Jaroslav    Černochová Ludmila  

Masnicová Angela    Kovář Bohuslav 

Kuc Miroslav      Kutěj Stanislav 

Juchelka Alexandr      Dančák Edvard 

Šulgan Štefan     Mikan Miroslav 

Maňáková Zdeňka    Reková Božena 

Tomečková Marie    Drdová Anna 

Látalová Anna     Kuchyňka Jiří  

Korčáková Zdenka    Himmer Svatopluk  

Pagáč Jiří     Klimčík Jan 

Holčáková Miluše     Hradilová Jaroslava 

Barvík Kamil     Zdráhalová Marie 

Kukol Karel     Kovářová Marie 

Dýčková Anna     Hovadíková Božena 

Černochová Ivanka    Fiľáková Alenka 

Obadalová Zdeňka    Honzek Otakar 

Irgl Vladimír     Pánková Marie 

Říčan Gustav     Dohnalová Marie  

 

 

 
Dne 16. května 2020 jsme vzpomněli 12. smutné výročí 
úmrtí 
 
   pana Antona K i č i n k y . 
 
S láskou v srdci vzpomínají manželka a dva synové  

s rodinami. 
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Spolky a zájmové aktivity 

Memoriál Aloise Dohnala – dětský cyklistický závod 
 

 
Pořadatelé CK Suchdol nad Odrou, z.s. zvou Vás a Vaše děti na 

 

2. ročník Dětských cyklistických závodů 
Memoriálu Aloise Dohnala Suchdol nad Odrou 

 
Startovné ZDARMA!  Kapacita: 100 dětí příp.více dle povolení vlády 
Prvních 100 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 13.06.2020, registrace 13.00-13:45, starty kategorií od 14.00 

od nejmladších po nejstarší, s časovými odstupy mezi kategoriemi, vyhlášení a 
předání cen s odstupem 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 2016 a mladší  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť 
     -  jen rovinka cca 100 m 
PŘEDŽÁČCI        ročník 2014 – 2015  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť 
     -  1.okruh   = 1,3 km 
MALÍ ŽÁČCI ročník 2012 – 2013  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť 
     -  2.okruhy = 2,6 km 
MLADŠÍ ŽÁCI ročník 2009 – 2011  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť 
     -  3.okruhy = 3,9 km 
STARŠÍ ŽÁCI ročník 2006 – 2008  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť 
     -  4.okruhy = 5,2 km 
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Upozornění: Každý závodník může startovat pouze v jedné kategorii !!! účastníci 
BABY spacu nemohou startovat v dětských závodech!!! 
 
Cyklistická přilba povinná pro všechny účastníky závodu!  
Každého nezletilého může přihlásit pouze zákonný zástupce starší 18-ti let! 
 
Na základě mimořádných opatření ohledně nemoci Covid-19 se musí 
VŠICHNI ZÁVODNÍCI i ÚČASTNÍCI AKCE řídit nařízeními vlády, platnými ke 
dni pořádání závodů (roušky, odstup 2 m atd.) 
 
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 Suchdola nad Odrou, zejména Nové ulice a ul.na Malé 
Straně o spolupráci a ohled při průběhu závodů, tzn. 13.06.2020 v době 13:45 až 
cca 15.15 hodin. 
 

Velmi děkují POŘADATELÉ 
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Házená 
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Western klub z.s. 
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Různé  
 

Oznámení ordinace praktické lékařky 

 

Vážení pacienti,  

kvůli situaci ohledně nemoci COVID 19 prosím NEVSTUPUJTE BEZ 

PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE. 

Ordinace funguje v objednávkovém režimu. Proto je 

čekárna uzamčená.  Kontaktujte nás pro objednání: Tel.: 556 736 905.   

Blíží se léto a s tím i opět pro mírnou zimu větší výskyt klíšťové encefalitidy. 

Zkontrolujte si prosím svá očkování nebo zvažte, zda se nenechat naočkovat, 

nyní je nejvyšší čas. 

Tento rok budeme čerpat řádnou dovolenou v termínu 27.7.2020-14.8.2020. 

Zastupující lékař – MUDr. Šrámek Josef, tel: 556 739 023 

ordinační doba: 7:30-11:00, bude přítomen pouze v ordinaci Jeseník nad 

Odrou 

Prosím zajistěte si léky během naší dovolené s dostatečným předstihem. 

S pozdravem a přáním pěkného léta MUDr. Šimíčková Žaneta   

Poděkování ZŠ a MŠ 
 

Touto cestou bychom chtěli z celého srdce poděkovat ZŠ a MŠ Suchdol nad 

Odrou, kterou devět let navštěvoval náš syn Lukáš Klosek s diagnózou PAS. 

Slovy se nedá ani vyjádřit, jak moc si vážíme práce všech pedagogů, kteří vždy 

ochotně, trpělivě a s pochopením přistupovali k našemu synovi. Vždy jsme se na 

ně mohli s důvěrou obrátit. Mnohdy i v době jejich osobního volna. Nikdy to nebyl 

problém, vždy nás vyslechli a podali pomocnou ruku. Jsme s jejich prací velice 

spokojeni. 
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Za zmínku také stojí, že se v době svého volna ochotně věnují dětem při přípravě 

k přijímacímu řízení na střední školy, což nelze brát jako samozřejmost, protože 

na ostatních školách tomu tak není. Jmenovitě to jsou paní učitelka Jitka Hašová 

a paní učitelka Petra Janurová, které naše děti připravily na sto procent k již 

zmiňovanému přijímacímu řízení, a tímto jim velice děkujeme. 

Veliké poděkování patří také paní učitelce Vendule Večerkové, kterou bychom 

chtěli tímto poděkováním vyzdvihnout, neboť nám byla po celou dobu synovy 

školní docházky velikou oporou. Velice si jí vážíme jako pedagoga a také jako 

člověka se srdcem na správném místě. Je to obdivuhodná bytost. 

Děkujeme všem pedagogům. 

Jmenovitě to jsou: Mgr. Bechná Jana, Mgr. Čížková Veronika, Mgr. Hašová Jitka, 

Mgr. Hoňková Kateřina, Mgr. Horníková Miluše, Mgr. Janurová Petra, Mgr. 

Kubincová Dagmar, Mgr. Kudla Petr, Mgr. Martínková Lenka, Mgr. Medková Eva, 

Mgr. Nohel Jan, Mgr. Nohel Milan, Mgr. Štarhová Radka, Mgr. Škrabalová 

Pavlína, Mgr. Vala Pavel DiS., Mgr. Večerková Vendula, Mgr. Vindiš Tomáš. 

Přejeme Všem zmíněným, aby i nadále šli po cestě, kterou si vybrali, aby 

nezabloudili a šli vždy jen tím správným směrem. Tam, kam je vede jejich 

srdce a přesvědčení. Děkujeme!!!   

Radka a Lukáš Kloskovi 

 

Poděkování suchdolskému hasičskému sboru 
Chceme z celého srdce poděkovat 

za obětavou pomoc a nasazení při požáru 

dvora na faře Českobratrské církve 

evangelické. Díky vaší rychlosti nedošlo 

k přenesení požáru na další obytné části 

budovy a modlitebnu. Také děkujeme, že jste 

po požáru setrvali v noci na místě požářiště 

a pohlídali tento prostor. Moc si toho vážíme 

a přejeme vám, aby i v dalších podobných 

situacích jste zachovali takovou duchaplnost 

jako v našem případě. 

 

S přáním Božího požehnání za FS 

ČCE v Suchdole nad Odrou Vladimír Pír, farář 
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Rouška píše dějiny 
 

Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko 

srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší 

zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.  

Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, kolegy, 

všechny kolem a v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se vrylo notoricky 

známé heslo“ „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Kousek látky, 

který stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým v nás 

je. Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací. 

Rozhodli jsme se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie 

České republiky a zanechat tak historickou stopu. Do projektu se může 

zapojit každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i se 

vzkazem policistům či konkrétnímu policistovi a my z vašich děl vytvoříme 

historickou sbírku, odkaz dalším budoucím generacím.  

Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou 

rouškou pro hrdiny.  

Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke 

Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České 

pošty je až do odvolání možné zasílat roušky zdarma, pokud jsou umístěné 

v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“. 

plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ 

 

SmVaK informuje – napouštění bazénů 
 

Nechejte si rychle a pohodlně napustit bazén! Vyhnete se 

sousedským sporům 

Více než 300 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu 

cisternou společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta 

zabrání případným problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům 
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Ostrava, 29. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě 

z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a 

výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravských 

vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se 

negativně okolních odběratelů. Zájem o tuto službu každoročně výrazně stoupá 

– loni se téměř zdvojnásobil. 

Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si 

nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a 

nepředstavuje zdravotní riziko.  

Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – 

kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový 

formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.  

Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK 

Ostrava rozhodly nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi 

od března epidemií nového typu koronaviru. Služba bude poskytnuta při přísném 

dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko 

minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě 

rukavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby. 

Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet 

obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží 

relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. 

Proto jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále 

přibývá. To platí i pro moravskoslezský region. 

Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady 

dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli 

problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde 

bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do 

rukou profesionálů? 

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů 

v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí 

mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke 

změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v 

potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může 

dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles 

tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být 

omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava 

Milan Koníř. 

http://www.smvak.cz/
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Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. 

Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo 

odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den. 

„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu 

do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně 

nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou 

tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich 

odběratelů napustili více než tři sta deset bazénů, přičemž počet zájemců o tuto 

službu každoročně roste,“ vysvětluje Koníř. 

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit 

100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku 

s 36 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si 

shodně nechali navézt vodu do téměř 90 bazénů. 

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit 

na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty 

detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je 

bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer. 

Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK 

Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné 

bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 

korun bez DPH. 

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. 

Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda 

ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti 

Vodotech (www.vodotech.cz).  

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost 

vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou 

nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také 

dochází k reakci s  prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé 

kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách 

bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti 

Vodotech Pavla Veselá. 

Kontakt: 

Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

tel. 725 500 509  e-mail marek.sibrt@smvak.cz www.smvak.cz 

mailto:marek.sibrt@smvak.cz
http://www.smvak.cz/
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Vzkaz návštěvníkům přírody 
 

Vážení občané, s ohledem na zákon o ochraně přírody si Vás dovolujeme 

upozornit na zásady chování při vycházkách do polí, lesů a luk (nejen) v našem 

okolí. Právě probíhá období rození mláďat mnoha volně žijících živočichů, nejen 

srnčat, ale třeba i u nás vzácného hnízdícího ptáka chřástala polního. Toto 

období trvá až do půlky prázdnin. 

Žádáme Vás, abyste při Vašich aktivitách v přírodě brali na tuto skutečnost 

ohledy. Především zabezpečte své pejsky, aby Vám volně nepobíhali v otevřené 

krajině nebo dokonce svévolně neopouštěli Vaše dvorky a zahrady. Tímto 

nekontrolovaným pohybem stresují matky mláďat nebo dokonce aportují některá 

mláďata. 

O tom, že v přírodě nemáme být hluční, snad není třeba ani psát, stejně tak o 

tom, že terénní motorky a čtyřkolky a další motorová vozidla do přírody mimo pro 

ně určené tratě nepatří, pokud nejde o pracovní prostředek. 

Historické okénko 

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

IV. pokračování – Lípa Komenského 

I děti z první třídy už vědí, že nejpamátnější místo v Suchdole je Lípa 

Komenského. Mají to naučeno. My, kteří jsme ji pamatovali, jsme to měli lehčí. 

Upoutávala nás její mohutnost, byla obdivuhodná a nepřehlédnutelná. Měla také 

velice neobvyklý tvar koruny. Její některé větve, nesměřovaly směrem od koruny 

do stran, nýbrž kolmo vzhůru jako by vyrůstaly z dolních větví další lípy.  Tento 

charakteristický tvar vzniknul tak, že za velkého sucha koncem 19. století jeden 

z pacholků rychtáře větve lípy drasticky ořezal dobytku na krmení. Z těch pak 

vyrašily větve kolmo vzhůru, jak to vidíme na obrázcích. To bylo pro ni 

charakteristické.  
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Místními lidmi byla vážena 

pro pověst, která o ní 

kolovala: ... že pod ní 

kázával sám Jan Amos 

Komenský, když docházel 

do Suchdolu navštěvovat 

své členy Jednoty bratrské. 

S tím také souvisel název 

domu šikmo přes cestu 

(čp.162), který už nestojí. 

Říkávalo se domu: An der 

Alten Brüderschule (Na 

staré bratrské škole). Jestli 

měli bratří v Suchdole školu 

není jasné, vyjadřuje to 

však, jaký byl v Suchdole 

vztah a úcta k osobnosti 

Komenského. Proto 

vznikaly i další 

pseudopověsti, vedle 

skutečných zmínek v 

životopisech Moravských 

bratří. 

Název Lípa Komenského 

však není jediný její název. 

Mezi německými obyvateli byl nejobvyklejší název Richterslinde (Rychtářova 

lípa), nebo také Teltschikslinde (Teltschikova lípa). Byl to jeden ze symbolů 

zdejšího rychtářství, stojícího naproti ní přes cestu. Lípa byla majetkem 

rychtářského rodu Teltschiků a dodnes ji mají v rodovém erbu.  O lípě bylo 

sepsáno několik studií a pod lípou se odehrávaly nejrůznější významné události. 

Jedna z nejstarších pověstí vypráví, že za třicetileté války Švédové zde oslepili 

rychtáře rozžhavenou podkovou, protože nechtěl plnit požadované dávky 

potravin. Že pod lípou byly páleny protestantské knihy, zde pod lípou vydával své 

rozkazy ruský vojevůdce Suvorov, který nocoval 21.- 23.3.1799 na katolické faře. 

Také francouzská elitní jednotka prchající před francouzskou revolucí r.1789 je 

spojována s touto lípou. Za revolučního roku 1848 zde se cvičila místní garda 

pod vedením mladého faráře Szepessyho aj. Po vzniku Československé 

republiky, zde bylo tradiční seřadiště průvodů mířících na Sokolské hřiště, či na 

stadion. 
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Zajímavá je kapitola o vyobrazeních 

Lípy Komenského. Je to nejčastěji 

kreslený a fotografovaný objekt v 

Suchdole. Za svou existenci 

prodělala několik radikálních 

proměn. Kmen měl r. 1957 v 

obvodu 620 cm a proto byl i cílem 

malířů a fotografů. Při letní vichřici r. 

1961 však došlo ke zničení koruny, 

takže k obloze trčely jen torza větví. 

Zůstala jediná živá větev, mohla 

tedy stát a dožívat dodnes, kdyby ji 

nějaká horká hlava neodřízla při 

odklízení poraženého velikána. Až 

v roce 1970 při třístém výročí úmrtí 

Komenského došlo k zastřešení 

kmene kruhovou šindelovou 

stříškou a k umístění pamětní desky 

s textem "Pod touto lípou kázal v 

letech 1618-1621 J. A. Komenský". 

Celou úpravu místa navrhnul a vedl 

akademický sochař Antonín 

Chromek. V roce 1979 však kmen zcela 

ztrouchnivěl a rozpadl se. Téhož roku 

byla zde zasazena lípa nová. Při dalším 

výročí 400 let narození Komenského 

byla zhotovena výtvarníkem Vladimírem 

Pazderkou pamětní deska v provedení, 

jak ji známe dnes.  

Místo však už nepřitahuje zrak 

kolemjdoucích tak jako kdysi. Lípa sice 

mohutní, ale ničím není zajímavá, "zdobí ji jen dopravní značky" a pamětní deska 

také nedokáže vše zachránit. Je to místo nezajímavé pro fotografy a výtvarníky.  

Vážení občané, máte vhodný nápad, čím toto jedno z nejpamátnějších míst v 

Suchdole k výročí 350 let od úmrtí J.A.Komenského obohatit, aby stálo opět za 

povšimnutí kolemjdoucích? 

Můžete reagovat prostřednictvím  www.moravian.cz          

D.Říčan 
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5. Výzva Místní akční skupiny Regionu Poodří 

 

 
 
 
 
Místní akční skupina Regionu Poodří, z.s. vyhlásila Výzvu 
MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD, 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 
(ŘO Programu rozvoje venkova) 
 
Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 
 
Název SCLLD: Poodří – přívětivý region 
 
Termín vyhlášení výzvy: 30. dubna 2020 
 
Termín příjmu žádostí: od 4. 5. 2020 do 29. 6. 2020 - podání Žádosti 
o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 23 602 352,- Kč. 
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 
a 8. 
 
Číslo Název Fiche  Vazba Fiche  Alokace  
Fiche Fiche   na článek Nařízení  pro 5. výzvu 

EP a Rady (EU) 
  

F1  Podpora rozvoje  Článek 17, odst. 1., 8 398 407,- Kč 
rostlinné a živočišné  písmeno a) 
výroby v zeměděl.  – Investice do 
podnicích   zemědělských 

podniků 
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F2  Podpora regionální  Článek 17, odst. 1.,  3 509 434,- Kč 
produkce   písmeno b) 

- Zpracování a 
uvádění na trh 
zeměděl. produktů 

 

F3 Podpora rozvoje  Článek 19, odst. 1.,  6 308 222,- Kč 
nezemědělských  písmeno b) 
činností  - Podpora investic 

na založení nebo 
rozvoj nezeměděl. 
činností 

 

F8  Podpora rozvoje  Článek 20  5 386 289,- Kč 
kvality života na – Základní služby 
venkově   a obnova vesnic 

ve venkovských 
oblastech 
 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou výzvy, je vyvěšen na webových 
stránkách www.mas.regionpoodri.cz, konkrétně na adrese 

( https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/prv/vyzvy-
prv/vyzva-c-5-prv) 
 
Fiche č. F8 je vhodná mimo jiné také pro spolky. 
 

   
 

http://www.mas.regionpoodri.cz/
https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/prv/vyzvy-prv/vyzva-c-5-prv
https://www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/prv/vyzvy-prv/vyzva-c-5-prv
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Inzerce 





556 770 102
 

556 770 103
 
 

556 770 101
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