Suchdolský
zpravodaj
4/2021

duben 2020
duben 2021

20. dubna 2021 proběhla kolaudace
nově vybudovaného parkoviště za úřadem městyse, které
slouží pro klienty úřadu, návštěvníky muzea, restaurace a
obyvatelům okolních domů

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
22.03.

Schůze rady městyse.

24.03.

Účast na kontrolním dní na opravě budovy katolické fary.

24.03.

Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na ul. Záhumení přes farní
zahradu.

26.03.

Odborná konzultace k odhalení příčiny a možnosti řešení problémů se
zatékající vodou do bytů v bytovém domě č.p. 126 a 375 v majetku
městyse.

29.03.

Podle nařízení vlády ČR proběhlo první testování všech zaměstnanců
městyse na koronavirus.

30.03.

Kontrolní skupina pracovníků krajského úřadu provedla na městysi
přezkum hospodaření za rok 2020. Kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky a pochybení.

31.03.

Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na ul. Záhumení přes farní
zahradu.

01.04.

S pracovníky společnosti AGROSUMAK byly projednány některé
majetkoprávní záměry městyse, především řešení přístupu k plánované
cyklostezky Odra – Morava – Dunaj, na niž je zpracovávána projektová
dokumentace.

01.04.

V terénu byly geodety vytýčeny hranice biokoridoru, s jehož realizací se
počítá v letošním roce. navazuje na ekodukt přes dálnici směrem na
Suchdol a na výsadby, provedené v rámci realizace biokoridoru na
kletenské straně dálnice. Vzniká tak několik desítek metrů široký pruh
stromů a keřů, umožňující migraci zvěře.

06.04.

Účast starosty na zasedání dozorčí rady ASOMPO a.s., jejímž je městys
akcionářem.

07.04.

Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na ul. Záhumení přes farní
zahradu.
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07.04.

Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD
na ul. Sokolovské směr Hl. Životice.

08.04.

Konala se závěrečná kontrolní prohlídka stavby Prodloužení vodovodu
Za Nádražím. Realizací této stavby je umožněno přímé napojení všech
domů v lokalitě Za Nádražím na vodovod ve vlastnictví městyse,
provozovaný společností SmVaK, bez zprostředkování dodávek pitné
vody přes interní rozvody drážních organizací.

09.04.

Závěrečná kontrolní prohlídka dílčích stavebních úprav budovy saloonu
Western klubu, předmětem bylo podkroví budovy.

12.04.

Odborná konzultace k odstranění problémů s podmáčením bytového
domu č.p. 192 ve vlastnictví městyse. Bylo rozhodnuto o úpravách
dešťové kanalizace, jejíž stavebně technický stav problémy způsobuje.

12.04.

Schůze rady městyse.

12.04.

Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse k připravovaným
rozpočtovým opatřením a k hospodaření městyse za první tři měsíce
roku 2021.

13.04.

S pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny za účasti odborného
lesního hospodáře městyse byl projednán návrh AOPK, který má za cíl
znemožnit růst nepůvodní invazivního zlatobýlu v prostoru ochranného
pásma pod vedením vysokého napětí v Suchdolském lese u Odry.
Řešením je udržovaný travní porost nebo husté nízké patro dřevin, které
zastíní invazivní rostliny a ztíží jejich růst.

14.04.

Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na ul. Záhumení přes farní
zahradu.

14.04.

Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD
na ul. Sokolovské směr Hl. Životice.

Rada městyse informuje
61. schůze RM 22.03.2021
• RM souhlasila jako zřizovatel se zapojením příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou do projektu „Poskytování
bezplatné stavy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP
PMP v Moravskoslezském kraji“.
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•
•
•
•

RM projednala finanční záležitosti příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Suchdol nad Odrou a schválila účetní závěrku
a hospodářský výsledek za rok 2020.
RM nesouhlasila s kácením vzrostlých stromů na pozemku parc.č. 164/1
a 163/2.
RM projednala seznam staveb v městysi k realizaci a souhlasila se zadáním
výběrového řízení na stavby: oprava povrchů chodníků na ulici Za Nádražím,
oprava hřbitovní zdi na Kletné a oprava kanalizace v lokalitě Za Nádražím.
Starosta informoval RM o přijetí zaměstnanců na veřejně prospěšné práce
prostřednictvím Úřadu práce, o testování zaměstnanců městyse na COVID,
o opravě sociálních zařízení pro zaměstnance v mateřské škole a rozšíření
veřejného osvětlení na ulici Záhumení a Sportovní a o podání žádosti
o kolaudaci parkoviště u budovy úřadu městyse a vodovodu Za Nádražím.

62. schůze RM 12.04.2021
• RM projednala program 13. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude
konat v pondělí 26.04.2021 v 18. hodin v zasedací místnosti v budově úřadu
městyse.
• RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům splňujícím podmínky dalšího prodloužení nájmu.
• RM schválila uzavření dvou Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene s Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic
MSK, jedná se o výstavbu zemního kabelového vedení pro stavbu chodníků
na části pozemku parc.č. 2278 v majetku MSK a výstavbu splaškové
a dešťové kanalizace pro stavbu RD v lokalitě Sokolovská II. etapa na části
pozemku parc.č. 2275/1 v majetku MSK.
• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, jedná
se o výstavbu zemního kabelového vedení na části pozemků parc.č. 66/1
a 17/1 v majetku městyse.
• RM se zabývala hospodařením městyse a schválila rozpočtové opatření
č. R3, kterým schválila poskytnutí finančních darů z rozpočtu městyse ve výši
9.200, - Kč a rozpočtové opatření č. R4 přijetí dotace na mzdové náklady
za zaměstnance veřejně prospěšných prací na období 12/2020 až 3/2021
a příjem vratky vkladu do dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, který je
v likvidaci, dále projednala Zápis o výsledku hospodaření městyse, přezkum
hospodaření proběhl 30.03.2021 bez připomínek a stanovila, že požádá
Krajský úřad MSK o provedení přezkumu hospodaření za rok 2021.
• RM projednala žádost města Nový Jičín o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse k zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb pro rok
2022.
• RM schválila znění Pachtovní smlouvy, pacht byl schválen RM dne
22.02.2021.
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•
•

•

•

RM se zabývala cenovou nabídkou na opravu dešťové kanalizace
a zpevněné plochy u BD č.p. 192 a opravu schodů ke katolickému kostelu
a souhlasila s realizací obou staveb dle předložené cenové nabídky.
RM schválila prominutí třech nájmů za 2. čtvrtletí roku 2021, nájemcům
provozoven v budově Komenského 65, kteří podali žádali o prominutí nájmu
z důvodu přerušení nebo omezení provozu v době epidemie koronaviru dle
nařízení vlády.
Starosta informoval RM o konání rychlostní zkoušky Valašské rally v termínu
07.08.2021, o novém veřejném projednávání územního plánu o možnosti
společného řešení obcí poodří postřiku komárů letecky aplikací prostředků
VectoBac a o návrhu o zřízení soukromé MŠ v městysi, kdy bylo sděleno, že
městys má do budoucna zajištěnou kapacitu MŠ rozšířením v budově ZŠ,
proto není potřeba této služby.
RM společně s finančním výborem projednala materiály pro 13. zasedání ZM,
a to čerpání rozpočtu za období 1–3/2021 a návrh rozpočtového opatření
č. Z5.

Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny
Po dobu mimořádných opatření z důvodu epidemie koronaviru
uvedené hodiny nemusí platit, sledujte aktuality na www stránkách
městyse.
Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě
Úřední hodiny stavebního úřadu
Po, Út pracoviště Kunín
St, Čt pracoviště Suchdol nad Odrou
Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí
být přítomni z důvodu plnění úkolů mimo budovu.
Návštěvní hodiny muzeí (na objednávku)
Út – Pá 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00, So, Ne,
svátky 13.00 – 15.00
Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové
Telefon: 605 113 310; 724 389 269
Výpůjční doba knihovny: Po 14.00 – 18.00, Čt. 15.00 – 19.00
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Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
NÁHRADNÍ TERMÍN!!!
5. ČERVEN 2021, 8.00 – 12.00 hodin, parkoviště u DKT
➢ Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO,
nashromážděného při půlročním provozu domácností pouze
občanům městyse Suchdol nad Odrou.
➢ Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu
z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO,
tak NO!
➢ Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme!
Upozornění platí i pro lepenku, eternit, okna apod.
➢ Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase
na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
➢ Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době
konání svozu VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby
k tomuto areálu přijížděli ze strany od knihovny a postupně se řadili
za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na pokyny zaměstnanců svozové
firmy.

Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad
lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.
Kovový odpad
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili
v rámci svozového dne, kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu
kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další
rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů
oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 3. června 2021 na ÚM
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni
a v průběhu soboty 5. června 2021 k vám přijedou sportovci pro sběr.
Iva Hrabovská, místostarostka

7

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci dubnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné
zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Jezerský Nikolaj
Tomášková Květuše
Štrbačková Blažena
Bartošíková Dagmar
Bartoňová Marta
Benkeová Vincencia
Král Josef
Kucová Miroslava
Dostálová Karla
Juchelková Zdenka
Mrtvá Olga
Masnica Rudolf
Vala Josef

Kutěj Stanislav
Randis Jiří
Bašná Alžběta
Valová Svetlina
Meisselová Otilie
Pantálek Jaroslav
Mašková Jarmila
Kuchyňková Dana
Zelmanová Olga
Ležák Josef
Lipšaj Milan
Klučka Jaroslav
Chrastinová Marie

Dne 12. května tomu bude rok, kdy nás opustil
pan Jiří Valík.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila
a synové s rodinami.

Dne 31.03.2021 jsme si připomněli 15 let od úmrtí
pana Jaroslava Šubrta.
Vzpomíná maminka Magda a dcery s rodinami.
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Děkujeme všem za projevy účasti k poslednímu rozloučení
s naším zesnulým manželem, tatínkem, dědečkem
a pradědečkem panem Jaroslavem Valíkem,
který nás opustil 26.3.2021. Manželka a děti s rodinami.

Dne 19.4.2021 jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí
naší maminky, babičky, prababičky a přítelkyně
paní Danuše Poláchové.
S láskou vzpomínají dcera Lenka s celou rodinou a přítel
Štefan.

Dne 17. května 2021 uplyne 20 let, co nás navždy opustil
pan Petr Orság.
S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Vítání občánků
Vážení rodiče,
komise Sboru pro občanské záležitosti městyse Suchdolu nad Odrou zveřejňuje
informace o slavnosti Vítání občánků. Bohužel současná epidemiologická
situace nám nedovoluje setkání s vámi a vašimi dětmi uskutečnit. Rádi bychom
vás touto cestou požádali, pokud budete mít zájem se této slavnosti zúčastnit,
abyste vyplnili naši přihlášku a poslali ji na Úřad městyse Suchdol nad Odrou,
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Komenského 318, do emailu kollerova@suchdol-nad-odrou.cz (přihláška
umístěna rovněž na www.suchdol-nad-odrou.cz) nebo osobně na matriku
(p. Kollerová). O konání akce Vítání občánků vás budeme informovat hned,
jakmile dojde k takovému rozvolnění epidemiologické situace, že tuto akci bude
možné uskutečnit.
Iva Hrabovská, místostarostka
Přihláška na slavnostní Vítání občánků Městyse Suchdol nad Odrou
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Doručovací adresa
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat)
Jméno a příjmení matky:
Kontakt (telefon, email):
Uděluji tímto souhlas městysi Suchdol nad Odrou: dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“)
1. se zpracováním osobních údajů mého dítěte a svých,
městysem Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou,
Komenského 318, IČ: 00298450 pro účely vítání občánků
v rozsahu:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO,
PŘÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
**ANO
2.

**NE

se zveřejněním fotografií z vítání občánků v Suchdolském
zpravodaji, se zápisem v kronice městyse Suchdol nad
Odrou.
**ANO

**NE

(**nehodící se škrtněte)
Tento souhlas udělují na dobu trvání právní subjektivity organizace.
Projev vůle
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na
základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně
uděluji souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora
vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování
nevyplývá z jiného zákonného důvodu.
V Suchdole nad Odrou dne:......................
Podpis zákonného zástupce:.....................................................
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Spolky a zájmové aktivity
Western klub
Z ČINNOSTI SPOLKU WESTERN KLUB z.s.
www.westernklub.cz
www.suchdolskycountryfest.cz
www.ponyexpress.cz
V těžké pandemické době mají i spolky útlum ve
svých aktivitách, a tak Western klub musel nejprve
s těžkým srdcem oželet Josefovský country bál,
z kterého výtěžek měl být věnován na tradiční Dětský den a na další úpravu
areálu Malá skála. Další akcí, o kterou jsme přišli, bylo „Jarní tvoření s Blankou“.
Musíme oželet i Jarní vyjížďku se soutěžemi a večerní country zábavou. Zatím
se tedy budeme věnovat brigádám s venkovními úpravami areálu a novému
oplocení. Po uvolňování nařízení vlády plánujeme začít od 30. 4. 2021 nejprve
s prodejem přes výdejové okénko, a to o víkendech – sobota, neděle od 14.00
hodin a pokud to bude možné, uskutečníme i KLUBOVÁ PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ
NEJEN PŘI KYTARÁCH – JAMM MUZIKANTŮ od 18.00 hod.

brigáda - akce uklízíme Česko a WK bylo u toho
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Zatím pro zpestření při čekání na uvolnění jsme vám připravili Western klubovou
hádankovou tajenku. Prvních 10 luštitelů, kteří odešlou na e-mail:
westernklub@centrum.cz správné vyluštění, získá "sladkou" odměnu dle věku.
1 Březnovou akcí Western klubu v KD Suchdol n.O. je …..
2 Jarním zahájením jezdecké sezony Western klubu je …..
3 Areál Western klubu u přehrady Kletné má název …..
4 Oblíbeným cílem turistů je Pohořská …..
5 Dvoudenní letní soutěž country kapel je oblíbený …..
6 Každý rok jezdíme lesem zavzpomínat na Hospodáře na …..
7 Akcí pro děti spojenou s vyhodnocením výtvarné soutěže je …..
8 Pro milovníky dobrého jídla máme gastronomickou soutěž …..
9 Svou první stálou poštovnu má na Kletné koňská pošta ….
10 V letní sezoně pořádá WK Páteční setkávání nejen při …..
11 Na facebooku mají svou stránku také Přátelé a příznivci …..
12 Ukončením jezdecké sezony Western klubu je …..

Těším se, že se již brzy podaří pandemii zvládnout a setkáme se s přáteli
Western klubu na Sallonu
Za Western klub z.s. Ľudmila Tošovská

13

14

Různé
Významná osobnost Moravy - David Zeisberger
(2. 3. 1721–17. 11. 1808) Suchdol n. O. si připomíná 300 let od jeho narození
II. část: Mezi indiány ve státech Pensylvánie a New York
Dospívající David Zeisberger se již pevně rozhodnul pro misii mezi indiány. Měl
k tomu dobré předpoklady, rychle se učil jazykům. Ovládal irokézštinu a některé
z jejich sedmi dialektů a algonkinštinu, včetně některých z jejich 25 dialektů.
Především v dobách válečných, kdy se musela práce přerušit a odvést
křesťanské indiány do bezpečí pevnosti Philadelphia, nezahálel a věnoval se
jazykovědné činnosti ve prospěch obou jazykových skupin.
David Zeisberger:
- sepsal sedmidílný irokézsko-německý slovník
- menší irokézský slovník
- delawárskou gramatiku
- přeložil stovky duchovních písní
- napsal eseje, kázání a další literární poklady
- je obdivováno, jak při své pracovitosti zvládal psát deníky; v anglickém jazyce
vyšly deníky znovu souborně (700 stran)
Většina jeho prací zůstala v rukopisech, jsou však považovány za mezníky
písemné kodifikace indiánských jazyků. Ne všechny indiánské kmeny měly svého
Zeisbergera, a tak zůstaly po nich pouze názvy těchto kmenů, případně názvy
řek, potoků, míst a hor.
Budování Bethlehemu v Pensylvánii
V roce 1740 se přeplavili na sever do Pensylvánie. Z pobřeží putovali asi 150 km
na západ do pustého vnitrozemí krajiny, která je podobná našemu Poodří. Kola
vozů dalších a dalších kolonistů rozjížděla indiánské stezky a civilizace se
zakusovala stále hlouběji do území indiánů. Čtenáři románů z dalekého západu
si z dětských let pamatují romanticky popisované příběhy, a je škoda, že pro ně
zde není více místa. Zimu přečkali v osadě Nazareth. V jarních měsících roku
1741 se věnovali úpravě 500 akrů pozemků, které zakoupili na řece Lehigh, asi
15 km na jih. Položení základů velkého domu 28. června je považováno za
založení Bethlehemu, významného střediska Jednoty bratrské, dnes
univerzitního města s ocelářským průmyslem. Mezi 15 zakladateli je také David
Zeisberger (19letý s otcem a s matkou. Osada Bethlehem se rychle rozrůstala,
zvláště když připluly další výpravy z Evropy: roku 1742 dorazilo 57 bratří a sester,
roku 1743 31, roku 1749 112. Mezi nimi se vyskytují známá jména z Kunína,
Šenova, Žiliny, Životic, Ženklavy, Butovic, Mankovic a odjinud.
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Misie mezi Mohykány
Současně s pracemi na budování osad bylo vždy několik Moravanů vydržováno
na misii. Moravané si vytvářeli systém hospodaření, který umožňoval vydržovat
misijní pracovníky, ale nebyl to nadstandard. Misie byla součástí jejich životního
stylu. Misijně působili mezi indiány, ale také mezi bílými osadníky, kteří byli
většinou duchovně zcela nezaopatřeni. V Pensylvánii Moravané začínají
organizovat misii mezi Mohykány v provincii New York, asi 140 km
severovýchodně. Mohykáni v té době byli zanikajícím kmenem morálně
rozdeptaným těsným sousedstvím s bílou civilizací. Křesťanství tam upřímně
přijal proslulý pijan a rváč, náčelník Čup. Jeho obrácení bylo příkladem jiným
indiánům. Stávali se z nich vzorní křesťané. Vznikla osada indiánů abstinentů.
Schekomeko (1740–45) a současně další misijní místa Wechquadnach (1742–
53) a Pachgatgoch (1742–62). Byla to osada přísných abstinentů, což bylo
trnem v oku bílým obchodníkům. Intrikami a pomluvami, že táhnou s Francouzi,
dosáhli zrušení osady. Román Poslední Mohykán je z tohoto období a prostředí.
Sám „Poslední mohykán“ Činganšgúk byla skutečná postava, Moravský bratr.
Tři roky po založení Bethlehemu zřídili Bratří svoji první školu indiánského jazyka.
Vedl ji Christopher Pyrläus. Zeisberger se stal jedním ze sedmi žáků a brzy pro
dobrou znalost jazyka a čistý vztah k indiánům často sloužil jako tlumočník při
složitějších jednáních. V Bethlehemu se na své poslání začalo připravovat
mnoho misionářů, které indiáni nazývali Blackcoats – Černé kabáty.
Misie mezi Mohawky
V lednu 1745 byl David vybrán pro svůj první úkol, doprovázet Ch. F. Posta
do vesnice Mohawků. Zde se měli učit jazyku Mohawků. Byli však zatčeni
a převezeni do New Yorku s obviněním ze špionáže pro Francouze a tam vězněni
po jedenačtyřicet dní. Zeisberger zde strávil své čtyřiadvacáté narozeniny trpě,
jak napsal, „z Božího dopuštění“.
Ani ne měsíc po návratu zamířil Zeisberger zpět do divočiny, do země Irokézů.
Cílem byla vesnice Irokézů Onondago – hlavní stan irokézské konfederace šesti
národů. Účelem výpravy bylo získání v Onondagu povolení umožnit usadit někde
indiány – křesťany ze Schekomeko. V těsném sousedství Bethlehemu si pak
vybudovali vesnici Friedenshuten (1745–47).
Bezprostřední blízkost indiánů byla spojena s neustálými potížemi. Proto byly
zakoupeny pozemky 25 km severně od Bethlehemu na řece Mahony, kde založili
novou misii: Gnadenhutten (1746–55) „Chýše milosti“. Tam se přestěhovali zbylí
indiáni ze Schekomeko. Byla to jedna z nejúspěšnějších osad. Indiáni byli vedeni
k práci a k plánování, což neznali. Proto při nedostatku lovné zvěře trpěli hladem.
Tady jim byla přidělena půda, učili se dělat si zásoby, měli pamatovat na chudé
a nemocné. Vydělávali si pletením košů, sběrem borůvek, byl zřízen vodní mlýn
a pila, řezivo se plavilo po řece, mnoho mužů pracovalo v lese.
Obec se stala nezávislou na cizí pomoci. Rozvíjel se i život duchovní, byl
postaven větší kostel, když původní nestačil. Tento indiánský Ochranov
přitahoval návštěvníky, kteří obdivovali přátelské vztahy. To způsobilo, že
na přání tamějšího náčelníka, jenž se nechal s rodinou pokřtít, založili další
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vesnici, Meniolagomeka (1749–54). Netrvala však dlouho. Bílí si začali dělat
nároky na půdu a indiáni museli území vyklidit.
David Zeisberger byl v letech 1747–1748 asistentem Martina Macka v nové misii
Shamokin (1747–1755) asi 100 km do vnitrozemí a roku 1749 jako 28letý byl
ordinován na jáhna a působil zde 2 roky jako vedoucí misionář.
Misie mezi Irokézy
Přes pět následujících let (1750–1755) řídil Zeisberger práci mezi Irokézy
v Onondagu, hlavním sídle svazu šesti Irokézských národů. Když tam dorazili,
právě zasedala Velká rada, na které přednesl poselství biskup Cammerhof, který
byl již v roce 1748 přijat do svazu Irokézů. Jeho indiánské jméno bylo Gallichuro,
tj. Dobrá zpráva. Neprozřetelně oznámil, že přináší poselství od bratří, které
přednese na příštím setkání, až si po dlouhé cestě odpočinou. Během
následujících několika měsíců byla většina rady tak poznamenaná alkoholismem,
že další jednání nebylo možné. Bratří mezitím navštívili kmen Seneků, který žil
na druhém břehu jezera Kajuga. Zde byla situace ještě horší. V první vesnici,
kterou navštívili, byli opilí všichni muži, v další byly opilé i ženy a museli použít
násilí, aby se ubránili.
Zeisberger se trvale usadil v Onondagu. Měl uspokojivý pocit, že zde bude
indiánům sloužit celý život. Byl přijat do Želvího kmene, jeho indiánské jméno
bylo Ganuserači (Na tykvi). Vystavěl kostel, ve kterém se scházelo malé
křesťanské společenství. Získal si důvěru a lásku indiánů, v jeho domě se konala
shromáždění „Velké rady Irokézů“ a v jeho pracovně byly uloženy vládní
dokumenty. Byl zásadový abstinent, když byli indiáni opilí, stáhnul se do své
chýše v lese. Věřil, že jednou se Onondago stane Jeruzalémem Šesti národů.
Byl na prahu úspěchu, projekt byl však zničen vypuknutím francouzské
a indiánské války. Procestoval přes čtyři sta mil a celé jeho dlouhé a unavující
úsilí přišlo vniveč. V roce 1755 byla zde práce ukončena. Byl odvolán, aby
v Pensylvánii indiány žijící v okolí Bethlehemu uklidnil a zachoval v neutralitě
během války. … pokračování příště…
Daniel Říčan

Zeisberger byl spoluzakladatelem Bethlehemu. Dnes velké univerzitní město
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Christians Springs – místo, kde se připravoval na dráhu misionáře

Indiánskou osadu Mohykánů Shekomeko dnes připomíná jen pomník
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Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu
připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do
nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je proto ještě
vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla!
Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci
navštívit ze speciálního interaktivního TV studia.
Během virtuálního výletu do jaderných elektráren
Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným
zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické
ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně
v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes
31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý
je list větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického
menu,
který
začali
ve
virtuálním
televizním
studiu
ČEZ
servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na
telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických
provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny
bez zábavy.
Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line prohlídek elektráren
těšit? Špičková technika interaktivního TV studia umožňuje propojit unikátní 3D
modely, animace a videa ze zákulisí. Další novinkou jsou fyzikální pokusy,
originální rekvizity dovezené přímo z elektráren a prostor pro divácké dotazy.
Někteří z virtuální show neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost vyhrát v
soutěžích o ceny. „Hosté se s námi podívají i tam, kam se při běžných exkurzích
nedostanou. Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí bezemisní
energie a kam se ubírá moderní energetika 21. století. Doufám, že v létě budeme
moci naše infocentra a elektrárny znovu otevřít, aby si u nás naši virtuální
návštěvníci získané znalosti ověřili. On-line prohlídky ale v určité podobě
plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková.
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského roku
se k do elektráren virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím
o pozitivních ohlasech, kterých přišlo nepočítaně. Tohle všechno nás přivedlo na
myšlenku posunout hranice ještě o kousek dál a nabídnout lidem v této nelehké
době zážitek, na který opravdu nezapomenou. Vymysleli jsme pro ně program,
který je ještě rozmanitější, interaktivnější a zábavnější. Těší nás, že touto cestou
pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční výuku a umožňujeme lidem
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alespoň virtuálně cestovat. Věříme, že je zbrusu nová podoba našeho on-line
bádání v zákulisí elektráren nabije nejen poznáním, ale i pozitivní energií,“
vysvětluje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na
webu www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude
probíhat až do konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů
hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení
probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit,
které Skupina ČEZ nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí
například pokračují interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také
přibývají novinky a zajímavosti na vzdělávacím portálu www.svetenergie.cz

E-kola pro Poodří. Výzva je stále ještě otevřená

Rádi byste si na kole projeli Poodří, ale bojíte se, že stoupání do kopců
nezvládnete? Nezoufejte, jsou tu e-kola, jejichž počet v uplynulých
měsících v TO Poodří vzrostl díky projektu Moravskoslezského kraje. Ten
si klade za cíl podpořit zájem o cykloturistiku nejen u aktivních sportovců,
ale také u lidí s pohybovým omezením, seniorů či nesportovců.
Například v rekreačním areálu Spálovského mlýna se dočkali milého překvapení
v podobě e-kol v čase předvánočním. Takže teď si můžete zdejší úchvatnou
krajinu bez větší námahy, ale s o to větší chutí… Rozhodně se sem vypravte, je
tu krásně!
E-kola, která byla pořízena díky podpoře ze strany MSK, jsou dále k dispozici
například v IC Fulnek, v Bernarticích na Technotrase v sídle společnosti UAX,
českého výrobce oblečení nejen pro volný čas, s originálními a neotřelými
potisky, nebo v Hostinci u Feldů v Klimkovicích, odkud se na výlet po okolí
můžete vydat po malé přestávce – je tu totiž vyhlášená kuchyně. Pohodovou
zastávku si na e-kole můžete udělat v Mlýnu Wesselsky v Loučkách u Oder, kde
je dobíjecí stanice. Než vyrazíte dál, určitě si prohlédněte pohádkový vodní mlýn
i zevnitř, stojí to opravdu za to!
Tipy na nejhezčí místa a na výlety po Poodří najdete na www.poodri.com i na
https://severnimorava.travel/, kde je spousta informací zaměřených na turisty, na
https://severnimorava.travel/musite-videt/e-kola-pro-kraj/homepage
můžete
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vyhledat místa, kde si v Moravskoslezském kraji můžete e-kola v rámci projektu
půjčit.
Možnost získat podporu díky programu Podpora rozvoje cykloturistiky
v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+ stále trvá, výzva je otevřena do konce
května 2022. (https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpora-rozvojecykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2021-3439 )
Bc. Pavlína Ambrosch, Turistická oblast Poodří
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Informace praktické lékařky
Vážení pacienti, nově v ordinaci praktické lékařky probíhá ANTIGENNÍ
TESTOVÁNÍ ZDARMA, možno testovat co 3 dny, hradí zdravotní pojišťovna.
Vydáváme potvrzení o negativitě Ag COVID 19 testu. Odběr vzorku může být dle
volby pacienta: z nosohltanu, z okraje nosní sliznice či z krku (orofarygu). Více
informací u sestry Ruskové.
S pozdravem MUDr. Žaneta Šimíčková
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Inzerce
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DLF Seeds – trávu si vybírejte uvážlivě
Péče o okrasný trávník není jednoduchá, a musíme do ní vložit veškerou
možnou péči.Nakonec se ale můžeme pyšnit něčím, co jsme vlastními
silami dokázali vytvořit a co nám bude dělat dlouhou dobu radost. Úplným
základem jsou ale samozřejmě kvalitní trávníková osiva, která vždy
vybíráme pečlivě. Jestliže totiž vyberete běžné pícní travní druhy, již brzy
budete kvalitou svého trávníku nemile překvapeni. V Hladkých Životicích
už po dlouho dobu šlechtíme a vyrábíme osivo pro zahradu, sport, krajinu
i zvířata. Rádi Vám poradíme s výběrem vhodným pro Vaši potřebu
a nakoupit tak můžete přímo od výrobce.
Váš nový trávník s našimi trávníkovými odrůdami bude vynikající díky:
- Optimální rychlosti růstu
- Hustotě, která je dosažena v krátkém čase
- Vysoké odolnosti vůči sešlapávání
- Zimovzdornosti, která dokáže překvapit
- A v neposlední řadě díky vysoké konkurenční schopnosti vůči plevelům,
a odolnosti vůči škůdcům a chorobám
Příprava půdy pro zakládaní Vašeho trávníku se ovšem musí provést velmi
pečlivě! Přesvědčte se o tom, že v hloubce, ve které se vyvíjejí kořeny, je zajištěn
dostatečný odvod vody. Půda se zpracovává do hloubky 20–25 cm.
PŘÍPRAVA K SETÍ
Před výsevem je třeba provést konečné srovnání pozemku. Na to je možno
použít například dřevěné prkno. Je-li to možné, půdu srovnáme i hráběmi, aby
se prokypřilo několik cm vrchní vrstvy. Hroudy, kameny, kořeny a oddenky
plevele musíme odstranit.
TERMÍN VÝSEVU
Ideální termín pro výsev je na jaře – většinou až do půlky května. Od května může
přijít období sucha, a proto se nedoporučuje provádět výsev na pozemcích bez
možnosti zavlažování. V normálních podmínkách se pro zakládání nových
trávníků závlaha nevyužívá. Další termín pro výsev je začátek podzimu, počínaje
půlkou srpna do konce září.
VÝSEV
Před výsevem plochu pohnojíme trávníkovými hnojivy, ideálně dlouhodobě
působícími a připravenou travní směs řádně promícháme. Výsev se poté provádí
ručně nebo secím strojem. Při ručním výsevu se může směs promíchat ještě
s dvoj až trojnásobným množstvím písku. Směs se rozdělí na dvě části – jedna
část se vysévá jedním směrem a druhá poté kolmo na směr prvního výsevu.
Semena i hnojivo je dobré zasypat vrstvou zeminy o síle 5-10 mm pomocí hrábí.
Nedoporučuje se utužit povrch běžným válcem na trávníky, ale lehkým seťovým
válcem. Na m² budeme potřebovat zhruba 25–30 g osiva. A během 2–3 týdnů po
výsevu můžeme očekávat, že nám trávník začne krásně vzcházet.
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SEKÁNÍ TRÁVNÍKU
První sekání se provádí při výšce trávy 6-8 cm. Důležité je si pamatovat, že
bychom neměli posekat více než 1/3 délky rostliny a že vždy dbáme na to, aby
naše sekačka měla naostřené nože. Výšku trávníku poté s každým dalším
sekáním můžeme snižovat až do pro Vás ideální podoby.
Doporučená výška sekané trávy:
- okrasné trávníky 3 cm
- trávníky pro sportovní hřiště 5 cm
V období sucha je nezbytné, aby délka sekané trávy zůstala o 1-2 cm vyšší.
Sekání se provádí obvykle 1x týdně a při každém následném sekání by se měl
směr sekání bezpodmínečně měnit. Trávník by měl po sekání vždy zůstat zelený.
PLEVELE
Trávy nového trávníku musí odolávat plevelům, které se nachází v půdě. Mnohé
z nich budou dostatečně růst až do začátku sekání trávníku. Některé druhy se
odstraňují ručně, zejména pampeliška, ostatní selektivními herbicidy. Boj
s plevely obvykle začíná 3-5 měsíců po výsevu.
MECH
Jestliže se objeví mech, je to pro trávník špatné znamení.
Mech se objevuje při:
- vyšší vlhkosti půdy
- nízkém pH
- nízkém obsahu dostupných živin v půdě
Mech se dá odstranit, ale může se objevit znovu, jestliže se neodstraní příčina
jeho vzniku. Pro odstranění mechu doporučujeme přípravky, které jsou běžně
dostupné v kterémkoliv zahradnictví. Významně nám může pomoci také
vertikutace – prořezání trávníku vertikutátorem, čímž se zlepší příjem vzduchu,
živin i vláhy. Osvědčeným prostředkem pro srovnání PH v půdě je i aplikace
jemně mletého vápence. Po uhynutí odstraníme mech z trávníku hráběmi.
HNOJENÍ
Hnojení způsobuje urychlení růstu trávníku, což má za následek jeho častější
sekání. Hnojit je ale nezbytné proto, aby se zabezpečil hustý růst trávníku,
zachovala se jeho pěkná zelená barva a také proto, aby se pozemek zbavil
dalších plevelů a mechu. Porost se stane také více odolný k suchu a chorobám.
Hnojivo se aplikuje nejlépe v tom případě, kdy je porost suchý, ale dle předpovědi
se očekává déšť.
Plán aplikace hnojiv:
- půlka dubna
- počátek června
- začátek srpna
- začátek listopadu
Nejen u hnojiv, ale také herbicidů a ostatních chemických prostředků je na trhu
velký výběr a záleží na požadavcích a zkušenostech uživatele, který prostředek
si vybere.
ZÁVLAHA
Voda je základ života a v období prodlouženého sucha nutností. Závlaha se
provádí pravidelně, pokud vůbec neprší cca v jednotýdenním intervalu a přispívá
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tak k přirozenému vodnímu režimu. Nízké dávky vody, nebo častá závlaha
naopak mohou podporovat rozvoj plevele. Závlahu je vhodné provádět časně
ráno anebo poté k večeru s první rosou.

Firma ANBREMETALL s.r.o. zabývající se
výkupem a zpracováním kovových odpadů přijme
zaměstnance/brigádníka na pozici dělník ve
výrobě.
Informace na tel. č.:602 191 041, 724 067 809
anbremetallsro@gmail.com
27

V Suchdole nad Odrou před 10 lety

V areálu Sokolák probíhala výstavba skladovacího objektu a sociálního zařízení,
připravovalo se vyasfaltování hřiště.

Před evangelickým hřbitovem byla vytvořena zpevněná plocha pro stání automobilů
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Před 10 lety probíhala intenzivně stavba přeložky komunikace III. třídy

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online
sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online
prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google
Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí
domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo
o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což
jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem
k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře
spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní
probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných
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hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni
na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním
formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat
dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny
na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech
sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář
i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít
praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí
každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba
k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České
pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké
veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná
hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu
https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené
informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace
k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi
na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
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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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