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Sobota 13. června 2020 patřila cyklistům.
V dopoledních hodinách dospělým,
odpoledne našim nejmladším.

záv
od

Za budovou úřadu městyse pokračují práce
na stavbě parkoviště, kde vznikne cca 25 nových
parkovacích míst

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
18.05.

Konzultace projektové dokumentace k chodníkovým tělesům směrem
na Rybníky.

20.05.

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

20.05.

Schůzka dotčených organizací, svolaná projektantem ve věci přípravy
stavby nadjezdu u sila, kterým bude nahrazeno stávající úrovňové
křížení tratí se silnicí III. tř. Zástupci drážních organizací, správy silnic,
obcí, ochránců přírody, štěrkoven atd. připomínkovali první nástřely
variant trasy s ohledem na ochranu jejich zájmů. Projektant na základě
těchto připomínek připraví dokumentaci záměru stavby.

20.05.

Jednání se zástupkyní projekční organizace, která zpracovává projekt
zkapacitnění železničního koridoru mezi Suchdolem a Bělotínem,
k připomínkám projektu ze strany městyse.

21.05.

Účast zástupců městyse a stavebního úřadu na kontrolním dni
rekonstrukce katolické fary.

21.05.

Kontrolní den na stavbě parkoviště za úřadem městyse.

25.05.

Pracovní porada členů zastupitelstva městyse.

25.05.

Schůze rady městyse.

26.05.

Místní šetření a jednání s dotčenými vlastníky pozemků v souvislosti
s žádostí fyzické osoby o odkup pozemku z majetku městyse, cílem
schůzky bylo nalezení kompromisu, vyhovujícího všem stranám,
před vyvěšením záměru prodeje na úřední desku.

27.05.

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

29.05.

V Mořkově se konala valná hromada společnosti ASOMPO, na které se
sešli k jednání zástupci akcionářů, kterými jsou výhradně obce a města.

03.06.

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

04.06.

Kontrolní den na stavbě parkoviště za úřadem městyse.
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04.06.

V objektu Muzea Moravských bratří se konala přípravná schůzka
k organizaci připomenutí výročí 350 let úmrtí J. A. Komenského,
osobnosti, která měla významný vliv na dějiny Suchdolu nad Odrou.
Oslavy jsou plánovány na 11. října letošního roku.

05.06.

Kontrola stavu stropních konstrukcí ve sklepě bytového domu č.p. 126
a 375 v souvislosti se zjištěnou korozí nosných prvků.

08.06.

S projektantem, zpracovávajícím projekt rozvodů nízkého napětí
v lokalitě pro zástavbu rodinných domů na ulici Sokolovská, byla
konzultována spolupráce při návrhu veřejného osvětlení v daném místě.

08.06.

Schůze rady městyse.

08.06.

Schůze finančního výboru zastupitelstva městyse k hospodaření
městyse za prvních pět měsíců roku 2020, k návrhu rozpočtového
opatření pro jednání zastupitelstva a k seznámení se s negativními
důsledky koronavirových opatření vlády na daňové příjmy městyse.

08.06.

Projednání posledních organizačních záležitostí k nadcházejícímu
cyklistickému závodu Memoriál A. Dohnala.

09.06.

Kontrolní den na stavbě „Prodloužení vodovodu Suchdol nad Odrou –
Za Nádražím – 1. a 2.etapa“

09.06.

Schůzka zástupců Správy železnic s účastníky kontrolního dne
na vodovodu Za Nádražím k řešení některých otázek, které souvisí
s ukončením zásobování z drážního rozvodu vody a přepojením na nově
vybudovaný řad.

10.06.

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

11.06.

Pracovní jednání se zástupkyní spolku Arnika k organizačnímu zajištění
cyklojízdy Tour de Aleje, kterou městys zaštiťuje. Pozvánka na akci,
která je vhodná pro všechny věkové kategorie a slibuje zábavu
i poučení, je na jiném místě Zpravodaje.

11.06.

Kontrolní den na stavbě parkoviště za úřadem městyse.

13.06.

Konal se závod v silniční cyklistice Memoriál Aloise Dohnala. Po
uvolnění karanténních opatření byl obrovský zájem mezi sportovci,
účast závodníků byla rekordní, proti předchozím ročníkům zhruba
dvojnásobná. Velkému zájmu se těšily i závody pro malé cyklisty, které
připravil pro příchozí suchdolský cyklistický spolek Cyklokramo.
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15.06.

V Bernarticích nad Odrou se konala schůzka starostů několika obcí
v Poodří a pracovníků krajského úřadu. Cílem bylo projednat možnosti
společných kroků k vybudování funkční sítě komunikací pro cyklistiku
jako jeden ze základních způsobů dopravy – do zaměstnání, obchodů,
na úřady, k návštěvám přátel apod.

Rada městyse informuje
42. schůze RM 25.05.2020








RM schválila uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce, jedná se
o vystoupení skupiny Second Hand Kabát revival na dni městyse 29.08.2020.
RM schválila realizaci stavby „Prodloužení vodovodu, splaškové a dešťové
kanalizace na parc.č. 17/1 v k.ú. Suchdol n/O“ a zpracování výběrového
řízení společností QUANTUM CZ s.r.o. Ostrava – Mariánské Hory.
RM schválila zadání zpracování projektové dokumentace na stavbu
„Chodníkové těleso ul. Komenského před NC-LINE a.s. a Romotop s.r.o.“
RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná se
o zařízení distribuční soustavy k novostavbě rodinného domu přes část
pozemku parc.č. 64 v majetku městyse.
RM schválila rozpočtové opatření č. R11 a R 12, a to poskytnutí příspěvků na
vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2020.
Starosta informoval RM o nabídce ceny elektřiny na rok 2021 – 2022, RM
rozhodla požádat o nabídkovou cenu pouze na rok 2021, dále předal
informaci o schůzce k výstavbě železničního nadjezdu u sila, kdy
předpokládaná realizace stavby je od roku 2025.

43. schůze RM 08.06.2020






RM projednala program 9. zasedání zastupitelstva, které se bude konat
v pondělí 22.06.2020 v 18 hodin.
RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího prodloužení nájmu.
RM schválila přidělení bytu 1+1 v bytovém domě Za Nádražím 273.
RM schválila přidělení zahrádky č. 9 v lokalitě „Školní zahrada“.
RM schválila uzavření smlouvy na administraci výběrového řízení se
společností QUANTUM CZ s.r.o. Ostrava – Mariánské Hory na akci
„Prodloužení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace na parc.č. 17/1
v k.ú. Suchdol n/O“.
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Starosta informoval RM o povinnosti členů rady aktualizovat majetkové
přiznání v Centrálním registru oznámení a o nutnosti statického posouzení
stropů ve sklepech bytového domu č.p. 126 a 375.
RM společně s Finančním výborem projednala čerpání rozpočtu městyse za
období 1 – 5 /2020, rozpočtové opatření č. Z13, závěrečný účet a účetní
závěrku za rok 2019.

44. schůze RM 11.06.2020


RM schválila úhradu věcných a finančních darů na sportovní akci 13. ročník
Memoriálu Aloise Dohnala, jehož byl městys spolupořadatelem.

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

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 to na telefonním čísle: 556 770 109,
případně e-mailem na jedné z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz a jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz,
Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol
číslo poplatníka
Specifický symbol
1341
V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu
městyse (výše uvedené telefonní číslo).

O (nejen) pejskařské ohleduplnosti
Jsou témata, o kterých se do zpravodaje může psát každý
měsíc. A jsou také lidé, které výzvy z těchto článků
spolehlivě míjí, ačkoli jsou určené právě jim. Přesto je
potřeba věřit, že jednoho dne i ten poslední osvětě
odolávající jedinec konečně pochopí a na světě bude o
problém méně.
Jedním z takových témat je neustálý výskyt psích
exkrementů na veřejně přístupných plochách.
Volně pobíhající psi se v dnešní době v obcích již téměř nevyskytují (zde je na
místě apel na chovatele těch několika posledních mohykánů, kteří se přece jen
toulají městysem, aby si konečně uspokojivě vyřešili zajištění svých zvířat proti
útěkům, nápad psa cíleně vypustit na ulici, ať se se proběhne, je snad v dnešní
době již minulostí). Proto naprostá většina psích exkrementů, které svým
výskytem obtěžují ostatní spoluobčany a návštěvníky městyse, se na místě
objevily a byly ponechány s vědomím psovoda. Přitom stačí mikrotenový sáček
v kapse, miláčkův poklad sebrat a vyhodit do nejbližší popelnice, kterou po cestě
potkáme. Obdobně platí pro jezdce na koni – tam zřejmě nebude potřeba sbírat
do sáčku, postačí seskočit a šoupnout kobylinec mimo vozovku, kde se skryt
očím kolemjdoucím poměrně rychle rozloží.
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Máme rok 2020 a doba je zcela jiná, než třeba ještě v 50. letech (leckde ještě
v 70.), kdy patřila k obrazu vesnice drůbež volně na cestách, všudypřítomní psi,
doprava koňskými povozy a hlavní silnicí každé ráno a večer hnané stádo krav,
jdoucí z jednotlivých hospodářství na společnou pastvu za obcí. Můžeme na to
mít osobní názor jakýkoli, nicméně dnešní standard na vesnici zaručuje, že při
procházce nešlápnu do ničeho nevábného s živočišným původem.
Tolik další z pokusů o rozsvícení v hlavách některých méně zodpovědných
jedinců mezi námi, a i když je mi jasné, že mohu s citováním české filmové klasiky
prohlásit „je to marný, je to marný, je to marný“, ten pokus za to vždycky stojí.
Richard Ehler, starosta

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci cervnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kocmich František
Švajdová Augustina
Neradová Marie
Janečková Anna
Konopásková Anna
Steinitz Ervin
Davidová Emilie
Hofrová Zdenka
Červenec Antonín
Masnicová Emília
Valchářová Jiřina
Levinský Petr
Bašný Richard
Vlachová Evženie
Váhala Karel
Novotný Ludvík
Davidová Marcella

Rek Miloslav
Fajkusová Eva
Králová Jana
Kičinková Helena
Gola Vít
Truchlý Antonín
Szotkowská Marie
Kulovaná Marcela
Dominiková Svatoslava
Hašová Anna
Plšek Evžen
Řehoř Josef
Válek Jan
Říčan Daniel
Zajíc Josef
Kutějová Ludmila
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Z činnosti naší školy a školky
Ohlédnutí za výukou na dálku
Školní rok pomalu končí a pevně věříme, že s ním i období různých omezení
a taky výuka na dálku. Ještě před 20 lety by asi děti měly téměř půlroční
prázdniny. Pro nás učitele bohudík (pro některé žáky možná bohužel) díky
moderním technologiím mohla výuka probíhat a děti zůstaly v kontaktu se svými
učiteli, učivem a také trošku se svými spolužáky. Březen se stal asi
nejnáročnějším měsícem v roce pro nás všechny pro děti, rodiče i učitele. Tento
neviditelný nepřítel nás přiměl se zastavit, přehodnotit životní priority, značně
nám zkomplikoval zaběhnutý životní řád, ale taky nám umožnil trávit více času
s našimi blízkými a donutil nás všechny zdokonalit se v používání informačních
technologií. Děti se učily prostřednictvím televize, tabletů, počítačů i mobilních
telefonů. Během tohoto období naši učitelé zaslali prostřednictvím internetu více
než 1100 emailů se zadáním domácích úkolů, k nim poskytli a vytvořili 1000
pracovních listů, formulářů, prezentací, přehledů učiva a dalších podpůrných
materiálů. Uskutečnilo se více než 350 skupinových i individuálních videohovorů.
Žáci se naučili pozorně číst, komunikovat, organizovat svůj čas, vyhledávat různé
dostupné zdroje informací a pracovat více samostatně. Velké většině žáků se
dařilo úspěšně plnit zadané úkoly s ohledem na jejich technické možnosti. To, že
jim technika nedokázala nahradit osobní setkání ve škole, dosvědčuje i fakt, že
možnosti dobrovolného vzdělávání ve školních skupinách využilo 63% žáků.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem kolegům za čas, který věnovali
distanční výuce a podporovali žáky v jejich vzdělávání. Poděkování náleží
rodičům, bez jejichž pomoci bychom se hlavně při vzdělávání mladších dětí
a v počáteční fázi domácího vzdělávání neobešli.
Tomáš Vindiš a Jana Bechná
Úryvky z dopisů žáků 8. ročníku na téma
„Výuka online! Co to pro mě znamená? …“
„Jedna z výhod, jak už jsem psal, je řízení času. Já si třeba píšu na lísteček
úkoly, co musím udělat dneska, co zítra, abych všechno měl splněné. Takto si
řídím čas. Samozřejmě má to i své nevýhody, např. kontakt s učitelem. Všichni
se toho naučí více s učitelem ve třídě a to je i můj případ. Mně osobně online
výuka vyhovuje…“
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„Jsem doma docela ráda, ale už se mi
pomalu začíná stýskat … Nejvíce mi chybí moji
kamarádi ze třídy, takže se na ně už těším.“
„I když se to zdá pohodové, má to
i své nevýhody. Občas se mi do úkolů vůbec
nechce a je pro mě těžké se přinutit k tomu,
abych něco udělala. Docela dlouho mi trvalo,
než jsem se naučila pracovat s počítačem
a párkrát jsem si hotový úkol nechtěně
smazala.“

Nové víceúčelové sportovní hřiště u základní školy
je přístupné pro veřejnost
Předáním vysvědčení dne
30. 06. 2020 byl ukončen
mimořádný
hygienický
režim v areálu základní
školy.
Od začátku
prázdnin je areál opět
volně přístupný a s ním
i
nová
sportoviště
s umělým povrchem
– víceúčelové hřiště
a
běžecká
dráha
s doskočištěm. Provozní
doba areálu se nemění.
Je přístupný v době mimo
vyučování přes léto do
19:00 hodin a platí, že
přednost mají školou pořádané aktivity (v létě například příměstské tábory).
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Věříme, že místní děti, mládež i dospělí si areál vezmou za vlastní a že budou
dbát na dodržování provozního řádu celého venkovního areálu školy i speciálně
provozního řádu sportovišť s umělým povrchem. Je v zájmu nás všech, aby areál
přinášel radost a možnost kvalitního sportování.
Víceúčelové hřiště nabízí stálé vyžití v oblasti míčových sportů (především malá
kopaná, házená a basketbal). Po dohodě je možno hřiště využívat i pro volejbal,
nohejbal a tenis – zde je třeba dohodnout zapůjčení příslušného vybavení
(sloupky, sítě).
Dodáváme, že hřiště je pod trvalým dohledem kamerového systému.
Na běžecké dráze je možno samozřejmě běhat a cvičit, vždy však ve sportovním
oblečení a vybavení. A děkujeme, že doskočiště pro skok daleký nebude
využíváno jako dětské pískoviště.
A zcela samozřejmou skutečností by měl být absolutní zákaz vstupu do areálu
se psy nebo jinými domácími zvířaty. Jde přeci o zdraví našich dětí.
Nezbývá, než moc poděkovat představitelům městyse za vybudování i předání
hřiště. A samozřejmě přejeme všem žákům školy i široké veřejnosti mnoho
krásných sportovních zážitků.
Jana Bechná a Tomáš Vindiš

Spolky a zájmové aktivity
Starší žáci - jarní část sezóny 2019/2020

Jarní část sezóny 2019/2020 byla zrušena vlivem celosvětové coronavirové
pandemie. Byly zrušeny tréninky i soutěžní zápasy ve všech druzích sportu nejen
v České republice, ale i ve většině zemí celého světa.
Po zrušení opatření k zamezení šíření nákazy se jarní část sezóny již nedohrála
a byla nahrazena přátelskými zápasy pod vedením trenérů Nezmeškala Marka,
Szabo Marcela a Szabo Zoltána.
Sehráli jsme 4 přátelské zápasy na domácím hřišti. Na hráčích se projevila
nesehranost po dlouhé pauze bez tréninku. Přesto na nich byla vidět
spokojenost, že opět mohli vyběhnout na hřiště. Sezóna byla ukončena na
stadionu spolu s rodiči a pohoštěním pizzou.
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2.6.2020
6.6.2020
9.6.2020
13.6.2020

Suchdol – Děrné
Suchdol – Kunín
Suchdol - Hl. Životice
Suchdol – Ženklava

0:6
1 : 12
3:3
1:7

Slováček
Kutěj, Nezmeškal, Grulich
Petr

Sestava: Mička Aleš (B), Buksa Kristián, Grulich Adam, Halašta Erik, Jurošek
Štěpán, Kowalik Štěpán, Kutěj Štěpán, Mička Kryštof, Mrlina Matyáš, Nezmeškal
Vojtěch, Petr Patrik, Pitrun Tomáš, Sámel Jakub, Slováček Jan, Zajonc Tomáš.

Ze spolkové činnosti Western klubu
www.westernklub.cz
www.suchdolskycountryfest.cz
www.ponyexpress.cz
již 11 let činnosti spolku
Pandemie korona viru v naší republice výrazně poznamenala i námi vyhlášený
11. ročník dětské výtvarné soutěže Koně a hříbata očima dětí. I přesto, že příjem
dětských prací byl prodloužen do 31.5.2020, bylo do soutěže doručeno pouze 78
prací z deseti tříd ZŠ. Z tohoto důvodu byl zrušen Westernový dětský den, kde
měla proběhnout výstava soutěžních dětských prací a naše odborná komise
pouze vybrala z každé kategorie nejlepší práce, které obdarujeme diplomem a
drobným dárkem. Diplom a dárek zašleme dětem poštou na udanou adresu.
1. kategorie MŠ:
Kristýna Macháčková - Lanškroun
Anna Hoboďová - Praha 3
2. kategorie 1. - 3. r. :
Adela Svobodová - ZŠ a MŠ Chrášťany
Laura Krejzová - ZŠ a MŠ Chrášťany
Valentýna Jarošová - ZŠ Heřmanice n. Odrou
3. kategorie 4. - 6. r.:
Nikola Harantová - ZŠ Mělník
Laura Salay - ZŠ Markvartovice
Gabriela Říhová - ZŠ Mělník
4. kategorie 7. - 9. r.:
Marcela Šimíčková - ZŠ Ostrava - Zábřeh
Kateřina Milníčková - ZŠ Pohořská - Odry
Viktorie Večerková - Kamarovské chaloupky - Opava
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Zajímavé téma letošního 11. ročníku celorepublikové dětské výtvarné
soutěže Koně a hříbata očima dětí přesouváme na rok 2021 s tím, že ty práce,
které jste nám zaslali v roce 2020, budou do soutěže znovu zařazeny i v roce
2021.
Děkujeme za pochopení, že tato situace nevznikla naší vinou a věříme, že
nám zachováte svou přízeň i v dalších ročnících této výtvarné soutěže.

ZMĚNA PROGRAMU NA MALÉ SKÁLE
Přátelé a příznivci Western klubu věřte, že Suchdolský country fest
jsme pro letošní rok zrušili jen s těžkým srdcem, ale je pro nás prioritou zdraví
občanů suchdolského regionu. Riziko zavlečení nákazy Covid-19 do naší lokality
je vzhledem k loňské vysoké návštěvnosti lidí i ze severu Moravy a Olomoucka i
při dodržování hygienických opatření příliš vysoké. Budeme se těšit, že si ve
zdraví užijeme Country fest v roce 2021, letos jsme pro vás připravili náhradní
hudební program na každý pátek letní sezony nazvaný 1. COUNTRY LETNÍ
MUZICÍ-ROVÁNÍ na Malé skále Kletné.
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Různé
Pečovatelská služba Charity Odry

Pečovatelská služba Charity Odry pomáhá překonávat nepříznivé životní situace
spojené se sníženou soběstačností. Každý z nás se může dostat do situace, kdy
i při běžných životních úkonech bude potřebovat pomoc někoho dalšího.
O důležitostí vzájemné podpory, pomoci a solidarity jsme se mohli přesvědčit
v těžkém období koronavirové pandemie, která dva měsíce ovlivňovala život nás
všech a zejména seniorů. Všem pracovníkům Pečovatelské služby Charity Odry
patří velký dík za jejich mimořádné úsilí v této těžké době. Naši pracovníci byli
vystaveni nemalému psychickému i fyzickému tlaku plynoucímu z jejich
povolání. Nemohli pracovat z domova a museli jít plnit své poslání a postarat se
o druhé i přes zvýšené infekční riziko. Děkujeme všem dobrovolníkům a lidem,
kteří nás podpořili šitím roušek jak pro naše pracovníky, tak pro seniory a další
osoby. Také děkujeme firmě AAA auto za zapůjčení osobního automobilu Kia
Ceed na zajištění služeb po dobu nouzového stavu. Pracovníci pečovatelské
služby v době nouzového stavu poskytovali stálou podporu a pomoc všem
stávajícím uživatelům a dopomoc s nákupy a pochůzkami všem seniorům
a osobám v karanténě. Našim pracovníkům byla poskytnuta podpora v rámci
zajištění ochranných pomůcek a dezinfekce. Byly zajištěny podmínky pro
minimalizaci osobního kontaktu mezi pracovníky a všichni pracovníci Charity
Odry byli 3x testováni na koronavirus. Nouzový stav jsme díky společnému úsilí
zdárně zvládli a i nadále pokračujeme v poskytování podpory všem osobám,
kteří potřebují naši pomoc. Pomocí našich terénních pracovnic (pečovatelek),
které dojíždějí přímo do domácností, se snažíme umožnit našim uživatelům
zůstat doma za důstojných podmínek i přes to, že se již nedokáží ve všech
směrech o sebe postarat. V případě zájmu nebo pro zjištění více informací,
prosím, kontaktujte vedoucí pečovatelské služby Martinu Hezinovou,
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tel: 731 075 802 nebo sociální pracovnici Bc. Veroniku Chudějovou,
tel: 605 467 813. Můžete nás také po telefonické domluvě přijít osobně navštívit
na adresu Hranická 1110/32, Odry nebo si o poskytované péči a dalších
možnostech pomoci přečíst na našich internetových stránkách
https://odry.charita.cz.
Bc. Veronika Chudějová, sociální pracovnice
Martina Hezinová, vedoucí pečovatelské služby

Prázdninové pohádkové putování Poodřím
Na začátku putování Pohádkovým Poodřím dostanou děti takzvaný „Vandrbuch“
(pohádkový pas). Až navštíví pět skřítků, splní jejich úkoly a budou mít
„Vandrbuch“ vyplněný, mohou se těšit na divadýlko. Malí návštěvníci získají na
třinácti pohádkových místech již při návštěvě skřítka malého prstového maňáska
nebo jiný drobný dárek. Celá soutěž probíhá od července do srpna 2020.
A víte, že naši skřítkové mají už i své vlastní pohádky, které najdete na YouTube
– Pohádkové Poodří a www.PohadkovePoodri.cz ? Bližší informace, soutěže
a zajímavosti ze života skřítků můžete sledovat na FB Pohádkové Poodří
a www.poodri.com.
Projekt Pohádkové Poodří byl finančně podpořen ROP Moravskoslezsko,
Moravskoslezským krajem a nově z Fondu mikroprojektů 2014-2020
v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČR-Polsko.
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Otevřené chrámy v Poodří
Církevní památky jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny. Kostely a kaple
často jen mineme na náměstích a návsích. Podél cest a uprostřed polí jsou
rozeseta Boží muka. U studánky nebo u křížku v lese si chvíli odpočineme po
dlouhé pěší túře. To vše najdeme v Poodří, které ukrývá nenápadné přírodní
i kulturní klenoty. Údolí řeky Odry, bývalé břidlicové doly a přívětivý ráz oderské
krajiny nadchne milovníky přírody. Zájemcům o kulturu, historii a sakrální umění
přijde vhod návštěva Muzea Oderska a kaple sv. Rodiny v Odrách kostela sv.
Jakuba ve Spálově, nedalekého poutního místa Panny Marie ve Skále či kostela
Českobratrské církve evangelické v Suchdole nad Odrou. Prohlídky kostelů
s průvodcem jsou součástí projektu Otevřené chrámy, který připravilo Biskupství
ostravsko-opavské za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Aktuální
informace o otevírací době všech 33 kostelů a věží najdete na
www.doo./otevrenechramy.cz

KOVÁŘI KOVAJÍ, DĚTI TVOŘÍ ANEB CO, JAK A ČÍM SE DĚLÁ! HRADEC
NAD MORAVICÍ 1. 8. – 2.8.2020
Děti společně se skřítky z Pohádkového Poodří zažijí den plný zábavy a soutěží,
kterými je provedou mistři kovářského řemesla. Vyzkouší si práci kováře,
podkováře, měditepce a ražení mincí. Odnesou si spoustu dárků, sladkostí,
vlastních výrobků a hlavně zážitků.
Na již sedmém ročníku „KOVÁŘSKÝCH SONÁT" se během dvou dnů prostřídá
u kovadlin bezmála na sedm desítek kovářů, kteří předvedou svoji uměleckou
kovářskou tvořivost a překvapí vykovanými exponáty na téma „CESTA DO
PRAVĚKU". Přijeďte se přesvědčit! www.kovarskesonaty.cz
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Prázdninové pohádkové putování Poodřím
Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko se nachází na území
Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka a města Fulnek, Studénka
a Klimkovice. Oblast, ve které působily mnohé významné osobnosti, je bohatá na
přírodní atraktivity i historické objekty, je protkána bohatou sítí cyklotras
a stezkami pro turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu navíc zabydlely
pohádkové bytosti.
Naši skřítkové našli svůj domov ve třinácti objektech po celém Poodří –
Moravském Kravařsku. Záchrannou stanici v Bartošovicích osídlil skřítek, jenž
bude léčit zvířata a stromy, v tamním zámku bude na malé i velké návštěvníky
čekat víla, které se říká Bartošovická Rusalka. Rodný dům Johanna Gregora
Mendela ve Vražném-Hynčicích obývá skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky
v Loučkách u Oder ohlídá Rarášek a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení,
pro změnu skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku uvidíte v informačním centru ve Fulneku a další skřítky,
vodníka Puškvorečka a Plamínka, pak v Muzeu obce Albrechtičky a v Muzeu
venkovského života a zemědělství ve Skotnici. Svého skřítka Větroplacha má
i Balerův větrný mlýn ve Spálově.
Další kouzelní skřítci, Picmoši, se už zabydleli v Pohádkovém sklepení muzea
v Bílovci. Rodinku roztomilých Picmochů tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka
či Jozífek. Skřítků je tam však mnohem více, sklepení se jimi jen hemží a stačí
se pozorně dívat.
U zámku ve Studénce hlídá questing trasu Bludička Kotvička a v infocentru
v Sedlnicích přebývá víla Sněženka, která na jaře hlídá koberce sněženek
v nivách řeky Odry. Brzy se do Klimkovic bude stěhovat za kamarádkou veverkou
Augustinkou i náš „cestovatel“ Floriánek Všudybyl .
Prázdninové pohádkové
putování Poodřím
Na
začátku
putování
Pohádkovým
Poodřím
dostanou děti takzvaný
„Vandrbuch“
(pohádkový
pas). Až navštíví pět skřítků,
splní jejich úkoly a budou
mít „Vandrbuch“ vyplněný,
mohou se těšit na divadýlko.
Malí návštěvníci získají na
třinácti
pohádkových
místech již při návštěvě
skřítka malého prstového maňáska nebo jiný drobný dárek. Celá soutěž probíhá
od července do srpna 2020.
A víte, že naši skřítkové mají už i své vlastní pohádky, které najdete na YouTube
– Pohádkové Poodří a www.PohadkovePoodri.cz ? Bližší informace, soutěže
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a zajímavosti ze života skřítků můžete sledovat na FB Pohádkové Poodří
a www.poodri.com.
Projekt Pohádkové Poodří byl finančně podpořen ROP Moravskoslezsko,
Moravskoslezským krajem a nově z Fondu mikroprojektů 2014-2020
v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČR-Polsko.
Bc. Pavlína Ambrosch, ředitelka
Destinačního managementu turistické
oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.

Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670)
V. pokračování Komenský a Martin Schneider
Všechny obsáhlejší publikace, především anglické, americké a německé
o Moravanech, začínají vyprávěním o staré Jednotě a o Martinovi Schneiderovi
ze Suchdolu, současníkovi J. A. Komenského, který i za doby protireformace
a velkého pronásledování zbytku protestantů na Moravě, stál pevně na straně
Boží pravdy. Nenechal se svést ani přebudovaným politickým zřízením po Bílé
hoře a z něj vzešlým novým zákonodárstvím. Uchování bratrských tradic a tím
pádem obnovení Jednoty, jak ji dnes známe, je především výsledek jeho
"sadařské práce", která 50 let po jeho úmrtí přinesla bohatou úrodu – Moravské
bratry, kteří jsou známi po celém světě. Desítky emigrantů z Moravy
zdůrazňovaly, že Martin Schneider byl jejich děd, praděd, nebo prapraděd.
V zápase o uznání obnovené Jednoty bratrské anglickým parlamentem
a představiteli ostatních evropských království, byly události kolem Martina
Schneidera uváděny jako argument, že obnovená Jednota je přímým
pokračovatelem kdysi slavné předbělohorské Jednoty v Evropě všeobecně
známé.
Původ
Rod Schneiderů pocházel z čp. 126 na horním konci obce Suchdolu. Rozlehlý
statek přebudovaný nyní v činžovní dům, leží vysoko na stráni levého břehu
Suchdolského potoka, někteří místní obyvatelé jej proto přezdívají Helštýn. V té
době to byla třetí usedlost od konce obce. Hansel (Martinův otec) když dospěl,
koupil na protějším pravém břehu usedlost, poslední v obci čp. 87(dnes Kučera).
Nad ní už byly jen pozemky velkého svobodného dvora Zeisbergerů, stojícího
mimo obec. Martin Schneider vyrůstal na této usedlosti a jako prvorozený ji
převzal po svém otci r. 1632 za 115 slezských tolarů „…za tehdejších těžkých
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poměrů“, jak poznamenává písař. Nevíme přesně co se v té době v Suchdole
dělo, ale hodnota této usedlosti se ztenčila za třicetileté války téměř na čtvrtinu.
Kronikářské záznamy vypovídají, že „zuřivý mor zahubil r. 1624 většinu
obyvatelstva Suchdolu“, krajem několikrát protáhla císařská žoldnéřská vojska,
i protestantská, 1642 - 1650 si fulnecký hrad Švédové přebudovali na mohutnou
vojenskou pevnost a zřídili zde kontribuční sklad, který plnili potravinami
a výpalným z okolních vesnic a měst. Suchdolskému rychtáři r. 1642 švédové
při vymáhání výpalného vypálili rozžhavenou podkovou oči. Kraj po třicetileté
válce byl vylidněný, zbídačený, mnohé usedlosti prázdné. Martin hospodařil na
své usedlosti čp. 87 jako hospodář 25 let.
Přestože měl 8 dětí, dne 2.5.1657 usedlost prodal sestře Susaně (16 let před
svou smrtí) za 250 tolarů. V tomtéž roce si postavil na své bývalé zahradě domek
– výminek (čp. 90 dnes Vymyslický), který měl hodnotu 50 tolarů. V té době již
byl pronásledovaným kacířem, který si nemohl být jist svým životem.
Pokoutní škola
Tak se říkalo tajným školám. Ve svém domě Martin Schneider vyučoval děti číst
a psát, aby nebyly pod vlivem zdejšího učitele. Umět číst byl základ, psát už bylo
něco navíc. Komenský byl o činnosti Schneidera informován, proto
v Amsterodamu nechal vytisknout katechismus, který poslal darem do Suchdolu.
Ten pak sloužil dětem jako učebnice ve škole Martina Schneidera.
Kazatelská činnost
Martin Schneider spolu s Janem Tannenbergerem (čp. 130 nyní Košut) byl tehdy
tak horlivým stoupencem bratrského vyznání, že luterskému a později
i katolickému faráři v Suchdole ze svých plodin dávali dvojnásobný desátek, aby
se směli držet bratrského vyznání, náležejícího k sousednímu fulneckém panství.
Dům Martina Schneidera stál na velice příhodném místě, na konci obce nedaleko
lesů. Opětovné návštěvy bratří ze Skalice, konané v noci, byly oznamovány
smluvenými znameními, umožňovaly další shromažďování bratří a učinily jej
velice váženým, přestože několikrát byl vězněn. Jeho osobnost se vyprofilovala
až v době největší nesvobody. Kazatelé Jednoty se po svém vyhnání z Moravy
uchýlili do Uherské Skalice, kde vytvořili sbor asi 300 členný. Odsud přecházeli
s velikým nebezpečím života, lesy a skaliska Karpatských hor (cca 170 km), aby
sloužili zbytkům jednoty na Fulnecku. Tajná shromáždění pro fulnecké se konala
u Lukavce v lese zvaném Naděje, ne však dlouho. Dva kláštery ve Fulneku se
přičinily o rychlou rekatolizaci. Těžiště práce podzemní církve se tedy přeneslo
na Suchdolsko, kde se konala tajná shromáždění s vysluhováním Večeře Páně
v lese za Suchdolem. Patrně někde v místech současného Lesního kostela.
Touto službou byl ve Skalici přímo pověřen kazatel Junius, který se měl věnovat
Moravě a Slezsku. Domácí bohoslužby v neděli odpoledne vedl Martin
Schneider.
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Protireformace tvrdě udeřila i proti Martinovi Schneiderovi, kterému inkvizice
vyhrožovala upálením, ale i nová katolická vrchnost jemu nakloněná mu vymohla
život i svobodu.
V tomto velice zkráceném vyprávění se přenáší příběhy spojované s Komenským
od tehdejšího centra Suchdolu do ústraní, až za hranice obce. Náš Suchdol je
nabit událostmi jako málokteré místo v ČR.
Daniel Říčan

Dům čp. 126, dřívější podoba

Dům čp. 90
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Lesní kostel 2013

V Muzeu Moravských bratří se 4. června konalo setkání týmu pro přípravu
aktivit k připomenutí 350. výročí úmrtí J. A. Komenského. Zúčastnilo se 12 členů
různých institucí ze Suchdolu, s těmito závěry:
- byl vybrán název "Dědictví Komenského v Suchdole n. O.,"
- zástupci institucí přednesli své představy o připravovaných aktivitách, kterých
se připravuje cca 10 a budou probíhat především v září – říjen,
- způsob propagace a informovanosti,
- v neděli 11. října od 10 hod. se uskuteční hlavní část oslav v evangelickém
kostele a na některých památných místech městyse,
- na závěr setkání byl umístěn na pomníku Komenského věnec, čímž můžeme
považovat oslavy za zahájené.

24

Inzerce
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18. ČERVENCE 2020 OD 9 HODIN

PROSTRANSTVÍ U ÚŘADU MĚSTYSE

Pohodová cyklojízda pro celou rodinu startuje v sobotu
18. července. Trasy čtvrtého ročníku začínají v Suchdole
nad Odrou, akce proběhne pod záštitou starosty pana
Richarda Ehlera. Cyklisté startovným přispějí na výsadbu
stromů a alejí, ořezy vrb a ochranu vzácného brouka
páchníka v CHKO Poodří.
Na malé i velké cyklisty čeká jízda za stromy a alejemi
podél meandrů Odry s naučnými zastávkami. Trasy
vedou převážně cyklostezkami nebo silničkami III.třídy.
Některé úseky cyklostezky vedou loukami.
Na komentovaných zastaveních se účastníci dozví mnoho
zajímavého o stromech a jejich obyvatelích. Na výběr je
Machr trasa o délce asi 30 km nebo junior trasa o délce
asi 15 km. V cíli budou čekat výtvarné dílničky, soutěže,
kvízy a výstava o ochraně alejí. Děti se mohou těšit na
divadelní pohádku a pásmo písniček od Milana
Šťastného. A na závěr celého dne proběhne slosování
startovních čísel o spoustu výher.
Hlavní cenou bude dětské kolo 4Ever.

ARNIKA
VÁS ZVE NA TOUR DE ALEJE 2020 - CYKLOJÍZDU
NA PODPORU STROMŮ A ALEJÍ V POODŘÍ

http://aleje.org/tour-de-alej/tour-de-aleje-2020

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
Knihovna

www.suchdolnadodrou.cz
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
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bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
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penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
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