
    Suchdolský
zpravodaj

9/2020

Poslední prázdninovou sobotu se konal 9. Den městyse.
Na své si přišli jak dospělí, tak hlavně naši nejmenší. 
Blíže uvnitř zpravodaje.



Prvňáčci slavnostně přivítali nový školní rok 2020/2021

Letošní školní rok odstartovali noví
prvňáčci v tělocvičně školy, kde děti z

obou prvních tříd i jejich rodiče přivítalo
společně s ředitelem školy i vedení

městyse, které žáčkům předalo drobné
dárečky. Nechybělo ani symbolické
první zvonění keramickými zvonky.
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

17.08. Schůze rady městyse. 

17.08. Pracovní porada členů zastupitelstva městyse. 

18.08. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na Sokolovské ulici. 

19.08. Konzultace koncepce úprav a modernizace DKT s architektkou. 

20.08. V časných ranních hodinách se Suchdol stal opět po roce poštovním 

uzlem Pony Expressu. 

20.08. Kontrolní den na stavbě parkoviště v centru městyse za budovou úřadu 

městyse. 

22.08. Místní základní kynologická organizace pořádala Memoriál Jiřího 

Jurnykla, závod ve sportovní kynologii. 

25.08. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na Sokolovské ulici. 

28.08.  Starosta se zúčastnil spolu s několika dalšími kolegy starosty jednání 

o rozvoji cyklistické dopravy v regionu. 

28.08. V Bílově se konalo povinné školení k ochraně osobních údajů (GDPR) 

pro organizace, zřizované obcemi a pro obce samotné. 

29.08. V tradičním termínu o posledním prázdninovém víkendu se na Sokoláku 

konal 9. Den městyse. 

01.09. Zahájení školního roku tentokrát neproběhlo hromadně v domě kultury, 

ale s ohledem na nařízená omezení v souvislosti c nemocí Covid 19 

se konalo v jednotlivých třídách. Prvňáčky za městys pozdravila 

místostarostka. 

01.09. Kontrolní den na stavbě prodloužení vodovodu Za Nádražím. 

01.09. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na Sokolovské ulici. 

04.09. Kontrolní den na stavbě zateplení bytového domu č.p. 498 na Nové ulici. 
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04.09. Kontrolní den na stavbě parkoviště v centru městyse za budovou úřadu 

městyse. 

05.09. Konal se 15. ročník turnaje v tenisové dvouhře mužů o pohár starosty 

městyse. 

05.09. Na tábořišti pod hrází se konal sraz příznivců historických vojenských 

vozidel. 

08.09. Kontrolní den na stavbě prodloužení vodovodu Za Nádražím. 

08.09. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na Sokolovské ulici. 

09.09. Na úřadě městyse proběhla první schůze okrskových volebních komisí 

k volbám do zastupitelstev krajů a v našem případě i do senátu. 

10.09. V přízemí úřadu městyse hostovala mobilní kancelář Zdravotní 

pojišťovny Ministerstva vnitra. 

10.09. V prostorách muzea Moravských bratří se konala schůzka organizátorů 

oslav, připomínajících osobnost Jana Amose Komenského u příležitosti 

jeho 350. výročí úmrtí. 

11.09. V areálu štěrkovny Mankovice se konalo jednání v rámci zahájení 

společného řízení na stavbu skladu materiálu pro stavbu vysokotlakého 

plynovodu, který má vést souběžně se stávajícím plynovodem (podél 

lesa za nádražím). 

12.09. Za velkého zájmu veřejnosti uspořádal Western klub v areálu Malá skála 

3. ročník Gulášfestu. 

14.09. 48. schůze rady městyse se konala na úřadě městyse 

14.09. Na úřadě městyse jednal finanční výbor zastupitelstva městyse. 

15.09. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na Sokolovské ulici. 

15.09. Pracovní jednání starosty k možnostem získání dotací pro oblast 

rekonstrukce a pořizování nových bytů, oblast sportovišť a oblast 

nakládání s odpadními vodami (např. nový povrch házenkářského hřiště 

ve sportovním areálu nebo problematika čištění odpadních vod 

na Kletném). 
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Rada městyse informuje 
 
49. schůze RM 14.09.2020 
 

• RM projednala program 10. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude 
konat v pondělí 21.09.2020. 

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

• RM schválila přidělení bytů v bytovém domě Za Nádražím 273 a Komenského 
126. 

• RM schválila uzavření Příkazní smlouvy na zajištění projektového 
managementu v rámci projektu „Zateplení BD – Suchdol nad Odrou“ se 
společností INNOVA Int. s.r.o. – jedná se o komplexní administraci projektu. 

• RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se STAVEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ Šurík s.r.o., jedná se o úpravu ceny za vícepráce  
a méněpráce na stavbě „Zateplení BD – Suchdol nad Odrou“ ve výši 
19.321,86 Kč. 

• 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. 532/1 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, jedná se o zřízení věcného břemene 
na pozemku parc.č. 1907/10 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse – 
lokalita Sokolovská 1. etapa. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby, jedná se o zřízení věcného břemene 
na pozemku parc.č. 1907/10 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse – 
lokalita Sokolovská 2. etapa. 

• RM schválila rozpočtové opatření R16, jedná se o přijetí dotace Ministerstva 
financí na výdaje spojené s konáním společných voleb do Senátu Parlamentu 
ČR a zastupitelstva kraje. 

• RM projednala možnost financování prodloužení vodovodního 
a kanalizačního řadu na ulici Záhumení. 

• starosta informoval radu městyse o aktualitách chodu městyse a úřadu 
městyse. 

• společné jednání rady městyse, kdy bylo projednáno čerpání rozpočtu za 
období 1 – 8 / 2020 a připraveno rozpočtové opatření Z17 pro jednání 
zastupitelstva městyse. 

 
 
 
 



6 

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 

 
 
 

Pouze pro občany připojené ke splaškové kanalizaci  
 
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, PSČ 742 01 
 

Upozornění na hlášení stavu vodoměru 
Žádáme Vás tímto o nahlášení stavu vodoměru  
k 30. 09. 2020 z důvodu fakturace stočného za 3. čtvrtletí 2020.   
Hlášení můžete provést těmito způsoby: 
- na webových stránkách městyse (www.suchdol-nad-odrou.cz)  
  pomocí vyplňovacího formuláře „Stav vodoměru“, 
-  telefonicky – tel. číslo 556 770 109 (Poštová Jana), 
-  osobně v pokladně městyse. 
 

Stav vodoměru nahlaste do 5. 10. 2020. 
V případě nenahlášení stavu vodoměru v daném termínu Vám bude  
vyfakturována částka z předchozího čtvrtletí.           

      Jana Poštová 

http://www.suchdol-nad-odrou.cz/
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Volby 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 

Starosta Městyse Suchdol nad Odrou podle § 15, odst. 1 písm. a) zákona  

č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

o z n a m u j e: 

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek dne 02. října 2020 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 03. října 2020 od 8.00 hod. 
do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v obřadní síni – přípravna (Komenského 318) 

pro voliče bydlící na ulici -     Na Rybníkách 

Za Nádražím 

Na Zahrádkách 

 1. máje 
 Čsl. armády 

Sportovní 

Nová ulice 

Malá strana 

Záhumení 

Za Lávkou 

Zátiší 

Pod Topoly 

Lidická 

      Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 

      je volební místnost na úřadě městyse – vestibul (Komenského 318)  

      pro voliče bydlící na ulici -  Sokolovská 

 Komenského 

 a místní části Kletné 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací 

lístky. 
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Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR 

 

Starosta Městyse Suchdol nad Odrou podle § 15, odst. 1 písm. zákona  

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

o z n a m u j e: 

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne  
     02. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 03. října 2020  
    od 8.00 hod. do 14.00 hodin. 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 
    je volební místnost v obřadní síni – přípravna (Komenského 318) 

    pro voliče bydlící na ulici -     Na Rybníkách 

     Za Nádražím 

     Na Zahrádkách 

1.máje 
Čsl. armády 

Sportovní 

Nová ulice 

Malá strana 

Záhumení 

Za Lávkou 

Zátiší 

Pod Topoly 

Lidická 

     Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2   

     je volební místnost na úřadě městyse – vestibul (Komenského 318)  

     pro voliče bydlící na ulici -  Sokolovská 

 Komenského 

 a místní části Kletné 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací 

lístky. 

5.  V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se 

tyto uskuteční v pátek dne 09. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu dne 10. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.  

 6.    Místem konání II. kola voleb ve volebním okrsku č. 1 

        je volební místnost v obřadní síni – přípravna (Komenského 318) 
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pro voliče bydlící na ulici –        Na Rybníkách 

  Za Nádražím 

  Na Zahrádkách 

  1. máje 

  Čsl. armády 

  Sportovní 

  Nová ulice 

  Malá strana 

  Záhumení 

  Za Lávkou 

  Zátiší 

  Pod Topoly 

  Lidická 

    Místem konání II. kola voleb ve volebním okrsku č. 2  

    je volební místnost na úřadě městyse – vestibul (Komenského 318)       

    pro voliče bydlící na ulici -  Sokolovská 

  Komenského 

  a místní část Kletné 

7.  Voliči obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb ve volební místnosti 

ve dnech voleb. 

 

 

 

 

 



10 

Společenská kronika    

Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, 
kteří v měsíci září oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví 
a neutuchající radost ze života. 
 

Jsou to:  

Zuzaňáková Ludmila    Plánková Libuše 

Vochalová Božena    Jezerská Věra    

Najmonová Emilie    GavlasVáclav 

Kouřilová Naděžda     Karolová Jana 

Kovářová Marie      Dorazil Antonín 

Svoboda Bohuslav      Mládenková Ludmila 

Kašpárková Jiřina     Ulrichová Ludmila 

Gross Štefan     Valíková Jarmila 

Reková Dobromila     Odstrčilíková Dagmar 

Slováková Ludmila     Himmerová Zdenka 

Szilvová Eva     Kozák Pavel 

Kőhlerová Libuše     Vašíček Milan 

Bergerová Eva     Doubková Libuše 

Martinec Štefan     Ligocká Marie 

Trúchlá Mária     Šnejdrla Jaroslav 

Přibylová Marie     Jašek Miroslav 

Steinitzová Eliška                                            Svobodová Ludmila 

Holeňová Miloslava                                           Hrabicová Vlasta 

Chorinová Ivanka                                            Kašpárek Petr 

Kačalová Drahomíra                              Pánek Břetislav 

Himmer Zdeněk                              Velechovská Hana 

Baroš Rudolf                                               
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Dne 14.10.2020 vzpomeneme 5. smutné výročí  

úmrtí naší maminky, babičky a prababičky 

  paní Ludmily Orságové. 

S láskou v srdci vzpomínají děti, vnoučata a pravnoučata. 

 

 

 

 

Dne 20.09.2020 to bylo už dlouhých 10 let, co nás navždy  

opustila naše milovaná babička, maminka, teta a sestra  

   paní Marta Bajerová. 

Nikdy na Tebe nezapomeneme! S láskou na Tebe 

vzpomínají vnučky Simona, Aneta s pravnoučaty, syn 

Václav, dcera Eva a další rodina. 

 

 

 

Vítání občánků 

Vážení rodiče, 

komise Sboru pro občanské záležitosti městyse Suchdolu nad Odrou Vás zve se 

svými novorozenci na slavnost Vítání občánků, která se uskuteční dne 17. 10. 

2020 v obřadní síni Úřadu městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám 

upřesníme v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 12. 10. 2020 na Úřad 

městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, do emailu kollerova@suchdol-

nad-odrou.cz (přihláška umístěna rovněž na www.suchdol-nad-odrou.cz) nebo 

osobně na matriku (p. Kollerová).  

                            Iva Hrabovská, místostarostka  
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  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                                **NE 

 
2. 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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Setkání seniorů v DKT se letos ruší 

 

Vážení senioři,  

 

vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni tradiční setkání seniorů 

v letošním roce zrušit. Věřím, že chápete naše rozhodnutí, nechceme 

ohrozit zdraví našich občanů.  

Budeme se těšit na další možné setkání s Vámi. 

 

Iva Hrabovská, místostarostka 

 

 

Den městyse 2020 

 
Tak máme 9. ročník Dne městyse za sebou! Většina akcí a slavností v okolí se 
zrušily, ale my jsme odolali, akci uspořádali a rozhodli jsme dobře. Přestože 
v brzkých ranních hodinách pršelo a předpověď počasí nebyla optimistická už 
pár dní dopředu, na nás se přece jenom usmálo štěstí a sluníčko svítilo celé 
odpoledne. Letos se mi podařilo nasmlouvat, podle pozitivních ohlasů 
návštěvníků akce, výborný program.  
Po uvítání a zahájení akce byli již tradičně oceněni dárci krve z řad občanů 
městyse, kteří obdrželi plaketu a finanční dar ve formě poukázky. Oceněni byli 
tito občané městyse: 
Zlatou medaili prof. MUDr. Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů udělil 
Český červený kříž Renému Foltinovi, Josefu Glogarovi a Janu Helešicovi. Zlatý 
kříž II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů udělil Český červený kříž paní 
Renatě Řeháčkové. Naši milí občané, dárci krve, velice si vážíme Vašeho 
dárcovství a děkujeme Vám!!!  
V následujícím bohatém programu nás velice mile naladily děvčata z Vražného 
– cimbálová kapela Cérky. Taneční program předvedly mažoretky Petra ze 
Studénky a skupina akrobatického tance STYX Bílovec. Kapela Argema přilákala 
nejen místní občany, ale i mnoho cizích a rozproudila náladu, ve které 
pokračovaly i další kapely Beatles revival a Second hand Kabát revival. Letos 
jsme upustili od ohňostroje, který plně nahradila Ohňová show. 
Poslední prázdninovou sobotu se vyřádily hlavně děti, pro které bylo připraveno 
zdarma několik atrakcí – skákací hrad, elektrický vláček, velká nafukovací 
překážková dráha a šplhací věž a dětské čtyřkolky.   
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Kromě programu bylo v areálu několik stánků s širokým sortimentem a opravdu 
bylo zač utrácet! Děkuji místním hasičům, škole, sdružení rodičů a přátel školy, 
včelařům, zahrádkářům a ostatním prodejcům za aktivní přístup.    
Na závěr chci poděkovat všem pořadatelům za ochotu podílet se na této 
organizačně náročné akci. Rovněž děkuji návštěvníkům, kteří se přišli pobavit, 
myslím si, že byli spokojeni. 
 

Iva Hrabovská, místostarostka 
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Spolky a zájmové aktivity 

Házená - ročník 2020/2021 
     
     
 
 
 

                                          ROZLOSOVÁNÍ podzim 2020 

 

DATUM     MUŽI  

5.9.                     
Sobota 

 V                                       9,00 
ORLOVÁ  

13.9.                     
Neděle 

 D                                     14,30 
KLIMKOVICE  

20.9.                     
Neděle 

 V                                     10,00 
TRNÁVKA  

27.9. 

Neděle 

 V                                     15,00 

HORKA nad Moravou  

10.10. 
Sobota 

V                                     18,00 
PASKOV   

18.10. 
Neděle 

 D                                     14,30 
HLUČÍN  

25.10. 
Neděle 

 V                                     10,30 
KRMELÍN  

1.11. 
Neděle 

 D                                     14,30 
DROŽDÍN  

8.11. 
Neděle 

 D                                     14,30 
ŽERAVICE/DŘEVOHOSTICE 

15.11. 
Neděle 

 V                                      10,15 
SENICE na Hané 

 

V této sezóně byla vytvořena pouze jedna skupina z oddílů Moravskoslezského 

a Olomouckého kraje. 
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Tenisový turnaj mužů „O pohár starosty městyse“ 
 
Letošní jubilejní tenisový turnaj mužů o putovní pohár starosty 15. v pořadí, 
proběhl za velice malé účasti, dne 5.9.2020. 
Je poznat věkový rozdíl prvotních tenistů, co mají chuť si ještě zahrát s těmi, co 
rozjíždějí svou kariéru na kurtech. A potom jsou ti, co nejeví zájem se účastnit, 
ale umí jen kritizovat, jak je zvykem v naší obci. 
Zúčastnění si zahráli skvělý tenis jejich odměnou bylo společné foto, dobrá 
nálada a pár dárku ve formě cen za výsledky podané na kurtech. 
Velký dík patří těm, co si dali práci vše připravit (Dan a Jiří J.)  a městysi ceny pro 
hráče. 
Pořadí: 
1. Rulíšek x Kysilko 
2. Kovařčík x Mück 
3. Černoch x Ekkert 
4. Šrom M. x Uhýrek V. 
5.  Raždík x Jurnykl 
6. Dohnal V. x Uhýrek ml. 
7.  Bělunek x Valchař 
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Tenisový turnaj žen „O pohár místostarostky městyse“ 
 
Turnaj o pohár místostarostky v pořadí 5. ve čtyřhře žen, který uskutečnil 
12.9.2020. 
Počasí nám opravdu přálo, sluníčko provázelo skoro celý turnaj. Děkuji Mirce a 
Liduš za organizaci turnaje. Je vidno, že děvčata mají v tomhle oboru praxi. Také 
děkuji chlapům Danovi a Jiřímu za teplo v krbu atd. Děkujeme sponzorům 
turnaje, kterými jsou hlavně městys, TO a TJ. 
Všechny hráčky byly oceněny pěknými cenami a paní místostarostka poděkovala 
všem účastněným. Popřála, aby žen, co hrají tenis v budoucnu přibylo a účast na 
turnajích byla dostatečně zastoupena.  
Pořadí: 

1. Lucka Boráková x Andrea Dluhošová 
2. Liduš Mücková x Andrea Sehnalíková 
3. Petra Sochorová x Jiřka Bělunková 
4. Mirka Jurnyklová x Martina Gajdošová 
5. Gabča Sehnalíková x Martina Jurošková 
6. Marta Červencová x Štěpánka Kovařčíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiřina Bělunková, jednatelka tenisového oddílu 
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Z činnosti spolku Western klub z.s. 

10. ročník Westernových závodů u příležitosti 

 36. jízdy Pony Expressu. 

Sobotní Westernový den 15. 8. začal slunečným 

počasím, areál Malá skála se začal plnit závodníky i návštěvníky již kolem 

jedenácté hodiny, kdy začala i registrace závodníků. Na louce pod hrází čekal 

pečlivě připravený závodní areál. Od začátku panovala všude dobrá nálada, není 

se co divit, setkání kamarádů „westerňáků“ ani jiné být nemůže.  

Program dne odstartoval zahájením 10. ročníku Westernových závodů  

s dostihem. Závody se 

dělily na 4 disciplíny – 

klíčová dírka, barely,  

slalom a dostih na ¼ míle. 

Jezdci a koně byli jako 

vždy výborní, dávali do 

toho všechnu sílu i umění, 

a tak se závody jako vždy 

staly pro diváky velmi 

atraktivními. Po ukončení 

disciplín byli vyhlášeni 

vítězové a odměněni 

hodnotnými cenami. Slavnostní 

vyhlášení absolutního vítěze – 

vítězky závodů proběhlo na 

prostranství u Saloonu, vítězka 

získala 5000 Kč, na rok putovní 

Pohár starosty Suchdolu nad 

Odrou a další dárky od firem 

Agrosumak a.s., tiskárna 

Morčinko a Jezdecké potřeby. 

Závody vyhlášením skončily  

a program odpoledne 

pokračoval zábavným westernovým programems country kapelou OK Country z 

Valašského Meziříčí, která nám hrála k tanci a poslechu až do večerních hodin. 

Na fotogalerii ze závodů se můžete podívat na stránce:  

http://westernklub.rajce.idnes.cz/.                                                                   

http://westernklub.rajce.idnes.cz/
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Post office Pony express Suchdol nad Odrou – Kletné   
                  

 
 
 
Suchdolský cíl pošty PONY 
EXPRESS ze směru Holandsko - 
Německé hranice a start pošty PE 
směr Slovensko - Bratislava a Seňa 
– a Polsko - Poznaň úspěšně 
proběhl ve čtvrtek 20. 8. 2020 mezi 
04:00 - 05:30 hodinou. Poštu dovezli 
jezdci Pony Expressu ze Západní 
moravské větve – Josef Havrlant a 
Věrka Lichobiercová, po razítkování 
dopisnic postmasterem Zdenkou 
Bergerovou poštu převzali Marta 
Matulová s Janem Valchářem, kteří 
vezli poštu dál směrem na Polsko a Miloš Lacina a Nikolou Hanákovou, kteří vezli 
poštu dál směrem na Slovensko. 
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Ohlédnutí Western klubu za   3. ročníkem Gulášfestu 

v areálu Malá skála – Kletné  

Je sobota 12. 9. 2020 ráno, v areálu na Malé skále, 
připraveném na velkou návštěvnickou akci, se 
scházejí soutěžní týmy Gulášfestu, aby postavily své 
stánky, nažhavily kotlíky a začaly připravovat své 
soutěžní guláše. V Saloonu se chystají podklady pro 
soutěž a vybavení pro návštěvníky, aby mohli od týmů 
dostat degustační porce a posléze dát svůj hlas TOP 
guláši. Do soutěže dnes vstupuje celkem 10 týmů  

s 12 druhy guláše. Vstupenky do areálu jsou slosovatelné, vstup do areálu je 
možný pouze po zaplacení vstupného, každý dostává identifikační pásku 
 a vybavení pro degustaci vzorků guláše. V 8 hodin je rozdílení, jednotlivé týmy 
dostávají pokyny pro soutěž a cedulky s názvy týmu. V 8.15 startuje vaření 
výstřelem z koltu Miloše Bidla Laciny, konec vaření je nejpozději ve 12.45. Za 
chvíli se v areálu kouří ze všech komínků, dobrá nálada je zase tady a je radost 
si jít mezi týmy tzv. pokecat, často totiž dostanete i štamprličku, což není 

podplácení, ale radost z pěkného dne      . Chystá se nazvučení pódia pro kapely, 

dnes budou vystupovat4 hudební skupiny – Zajatci, Bo! Bosorky, Fčil a Tu a Do 
Pohody. Kolem 10. hodiny začínají přicházet první návštěvníci a k zahájení akce 
se chystá moderátor Luki. Hudební program zahajuje skupina Zajatci se svým 
novým hudebním zaměřením, pěkně se to poslouchalo, jen tak dál. Po 
vystoupení Zajatců na ploše před pódiem proběhly oblíbené divácké soutěže – 
hod kloboukem na věšák, čtyřhod kuchyňským vybavením do hrnce, skákání 
v pytlích a hod míčky. Luki to umí rozproudit, takže se všichni skvěle bavili, i ceny 
pro vítěze stály za to. V 11 hodin dorazila v kuchařských rondonech odborná 
porota Gulášfestu, opět zastoupena čtyřmi opravdu fundovanými odborníky ze 
Střední školy společného stravování Ostrava a jedním zástupcem veřejnosti.  
Ve 12.45 podle programu končí příprava gulášů a začíná hodnocení odbornou 
porotou. Také návštěvníci již obcházejí soutěžní týmy a vybírají Top guláš. Na 
pódium nastupuje skupina Bo! Bosorky, jako vždy milována a podporována 
diváky, děvčata to prostě umí. Ve 14.30 končí soutěž návštěvníků o Top guláš. 
Areál je v této době již zcela zaplněn spokojenými návštěvníky, guláše voní ze 
všech stran, tentokrát po loňských zkušenostech vyšlo na všechny. V 15.30 jsou 
výsledky hodnocení odborné poroty a návštěvníků uzavřeny a pod taktovkou 
moderátora Lukiho proběhlo před pódiem vyhlášení vítězných týmů. 
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První kategorie – hodnocení ODBORNOU POROTOU za ORIGINÁLNÍ 

STÁNEK: 

1. místo W. D. RANČ Bravinné 

2. místo DETEKTIVOVÉ Nový Jičín 
3. místo KRAJÁNCI Spálov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhá kategorie – hodnocení NÁVŠTĚVNÍKŮ  
za TOP GULÁŠ:  
vyhrává Srnčí guláš Marka Mitaše,  
tým KERAM Suchdol nad Odrou 
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Třetí kategorie – hodnocení ODBORNOU POROTOU za NEJLEPŠÍ GULÁŠ: 
1. místo opět vítězí guláš Marka Mitaše, tým KERAM Suchdol nad Odrou 
2.  místo W. D. RANČ Bravinné  
3. místo WESTERŇÁCI Western klub  

Po vyhodnocení soutěže nastupuje na pódium skupina Fčil a  

 

 

 

 

 

 

 

Tu, která se jako stánek DETEKTIVOVÉ zúčastnila i klání o nejlepší guláš a od 
rána nás bavila se svým Colombovským týmem. Nové obsazení skupiny je znát, 
krásně se to poslouchá, a navíc staré dobré fórky, prostě zábava až do pozdního 
odpoledne. Areál dál bzučí hlasy spokojených návštěvníků, guláše je stále dost 
a k tomu dobré pivečko, překrásné počasí, přátelská atmosféra, no, co by si víc 
člověk na sobotní odpoledne mohl přát. Večer nás ještě čeká poslední vystupující 
skupina Do Pohody, a protože večer návštěvníků přece jen ubylo, stěhuje se 
vystoupení na malé pódium u Saloonu.  
Název Do Pohody nezklamal, tančilo a zpívalo se ve skvělé náladě až do půlnoci. 

No, co dodat, to byl konec zase jedné vydařené akce Western klubu, usuzujeme 

tak ze spousty nadšených ohlasů návštěvníků i soutěžících. Takže jako vždy za 

celý tým a všechny přátele Western klubu, kteří nám pomáhali, děkujeme všem 

návštěvníkům za to, že přišli a vytvořili tak skvělou atmosféru 3. ročníku 

Gulášfestu na Malé skále v Suchdole nad Odrou. A nezapomeňte, že krásnou 

atmosféru Gulášfestu si můžete ještě znovu vychutnat ve fotogalerii Western 

klubu na:  

http://westernklub.rajce.idnes.cz/.              

                                                      

                                                   Za Western klub Lidka a Jarek 

  

http://westernklub.rajce.idnes.cz/


24 

Pozvánka na akce Western klubu na Malé skále Kletné  

SOBOTA 17. 10. 2020 od 10.00 hodin 43. TRADIČNÍ HUBERTOVA JÍZDA 
 + westernové závody a večerní se zábavou, od 13.00 hodin soutěže o soudek 
piva 
 
POZOR, POZOR!!! SOBOTA 14. 11. 2020 PODZIMNÍ COUNTRY BÁL 
Dům kultury Suchdol nad Odrou od 19. hodin 
 
SOBOTA 21. 11. 2019 od 13. hod Pro rodiče s dětmi VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA 
MALÉ SKÁLE s Blankou  
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Různé  

Zámek Kunín 

Navštivte pokoje Zámku Kunín, jednoho z nejbohatěji vybavených instalovaných 

zámků na Moravě. 
Přichystali jsme pro Vás také Slavnosti růží pro paní hraběnku ve dnech 26. září 

až 4. října 2020. 
A také výstavu Vzpomínky na monarchii - jedinečnou výstavu klobouků, livrejí  

a erbovních knoflíků služebnictva šlechty. 
Zámek Kunín můžete navštívit v měsících září a říjnu denně mimo pondělí  

od 9.00 do 17.00 hodin. 

Zámek bude otevřen ZDARMA!  vvvw.zamek-kunin.cz 

PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán 

 

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

VIII. pokračování: Pozvání ke Komenského slavnosti v Suchdole nad Odrou 

Příprava národních oslav Komenského vrcholí. Pozornost této významné 

postavě bude věnována v letech 2020 – 2022, kdy se bude připomínat nejen 350. 

výročí úmrtí v roce 2020, ale i 430. narození J. A. Komenského v roce 2022. O 

připravovaných oslavách odkazu J. A. Komenského jednala vláda na popud 

Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Jádro 

kulturních aktivit, připomínajících uvedená výročí, budou tvořit zejména projekty 

českých muzeí a paměťových institucí komeniologického zaměření a ze 

zahraničí především Muzeum Komenského v Naardenu. Veškeré aktivity budou 

koordinovány Pracovní skupinou složenou ze zástupců Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, ze zástupců muzeí zabývajících se 

odkazem J. A. Komenského a zástupců univerzitní obce. 

Hlavním koordinátorem oslav bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

v úzké spolupráci s Ministerstvem kultury. Koronavirus poněkud otřásl těmito 

plány i státním rozpočtem, není tomu tak ale v celé ČR.  

V Suchdole n. O. se tým pro koordinaci aktivit sešel poprvé 4. června, kdy se 

sešlo 11 zástupců čtyř místních institucí a podruhé 10. září, kdy už jsme se sešli 
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pouze čtyři. Městys se postavil k těmto aktivitám pozitivně a nabídnul příznivý 

rozpočet, který dokáže záměry pokrýt. Moravian Historicko-vlastivědná 

společnost, která se cítí být odpovědná za uchování dědictví Komenského, se 

pravidelně schází a pracuje na přípravách. Členové obětavě váží cestu i z 

Ostravy, Valašského Meziříčí, Oder. 

První, co mohli občané jako změnu postřehnout, byl hezký věnec zavěšený na 

pomníku Komenského. Nyní již je pomník zastřen lešením, aby se na bustě 

Komenského opravilo, co povětrnostní vlivy napáchaly za minulá desetiletí. 

Postupně také projde rekonstrukcí celé prostranství před školou, která je (od r. 

1930) už celých devadesát let jednou z nejpůsobivějších dominant městyse 

Suchdol n.O. 

Nejpamátnější místo připomínající působení Komenského v Suchdole je Lípa 

Komenského. Bez mohutného kmene, který ztrouchnivěl, je to místo málo 

zajímavé, nepřitažlivé. Členové Moravian se pokouší tento stav změnit. Vynořilo 

se několik nápadů, jak atraktivitu místa posílit, navýšit i výpovědní hodnotu a 

začlenit jej do nabídky hostům či zdejších muzeí, o které nemá Suchdol n. O. 

nouzi.  

Ve fázi příprav jsou i dvě nové expozice Potomci Komenského a Dědictví 

Komenského v Suchdole. Pro expozice byl získán velice kvalitní mobiliář. Obě 

témata jsou hodnotnou součástí dějin naší obce.  

To nejzávažnější, co je středem naší pozornosti, jsou hosté. Přes všechny 

nepříznivé prognózy, které provází současný stav koronaviru, hlásí se nám hosté 

nejen z našeho okolí, 

ale i z Prahy, Německa, 

Polska, Rakouska. 

Přesto vás vybízíme, 

abyste nezapomněli se 

všech připravovaných 

akcí zúčastnit. Součástí 

tohoto čísla je 

pozvánka s výčtem 

všech šesti akcí 

na obálce vydání. 

 

Daniel Říčan 

 

 

 



27 

Slavnost J. A. Komenského – slovo starosty městyse 

Jan Amos Komenský je osobností, uznávanou a ctěnou na celém světě pro své 

myšlenky, svou činnost a své dílo. Můžeme směle říct, že patří k několika 

osobnostem, které dokázaly lidstvu výrazně rozšířit obzory a posunou ho ve 

vývoji. Notoricky známá je jeho aktivita na poli pedagogiky a didaktiky, ale byl 

také významným filozofem nebo teologem, ale výrazně se zapsal například i jako 

autor duchovních písní. 

Suchdol nad Odrou se může pyšnit tím, že se Komenský nesmazatelně zapsal 

do místních dějin, a to především jako kazatel. Pouhých několik málo let jeho 

fulneckého pobytu stačilo k tomu, aby ovlivnil životy zdejších lidí na dalších sto, 

stopadesát let a v podstatě svým způsobem zde působí i dnes. 

Do Suchdolu docházel z Fulneku na kázání, která, jak se traduje, se konala 

v tehdejším centru obce – u rychtářství pod lípou, kterou mnozí znají pod 

Komenského jménem. Komenského kázání měla na účastníky tak obrovský vliv, 

že si uchovávali jeho duchovní odkaz a předávali z generace na generaci  

i v dobách, kdy jim za to hrozily tresty, věznění a smrt. Z tohoto odkazu vzešla  

i vlna odchodů téměř tří set suchdolských obyvatel do exilu do Saska, kde 

postavili město Herrnhut a odkud dále šířili Komenského duchovní odkaz do 

celého světa. 

Tím se dostávám i k onomu Komenského působení na dnešní Suchdol. Dnes je 

Herrnhut oficiálním partnerským městem našeho městyse se spoustou 

spolkových i osobních přátelských vazeb. Dnes se hlavní suchdolská ulice 

jmenuje Komenského. Dnes stojí před historickou budovou naší základní školy 

pomník s bustou Komenského, kterou u příležitosti oslav městys nechává 

opravovat. 

Hlavně ale dnes působí v Suchdole Historicko-vlastivědná společnost Moravian, 

která se odkazu Komenského a jeho duchovních následovníků – Moravským 

bratřím – věnuje zcela systematicky badatelsky, organizačně a osvětově. A právě 

tento spolek je iniciátorem a hybatelem letošních oslav J. A. Komenského  

u příležitosti 350. výročí úmrtí. 

Zkusme se v dnešní hektické době zastavit a najít si čas alespoň na některou 

z aktivit, které Moravian ve spolupráci s dalšími institucemi a jednotlivci připravil, 

jako výraz úcty ke světovému velikánovi, který přímo zasáhl i náš nevelký 

městys. Na obálce zpravodaje je pozvánka s podrobným rozpisem. 

Richard Ehler, starosta 
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Inzerce 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



J. A. Komenský  
28. 3. 1592 - 15. 11. 1670

350 let od úmrtí

Suchdol nad Odrou je jedno z míst v Evropě, kde se odkaz Komenského
zachoval nejvýrazněji a to především skrze Komenského duchovní potomky  Moravské bratry 

Proto se může považovat za kolébku obnovené Jednoty bratrské, 
kde dědictví Komenského je nejživější

LESNÍ KOSTEL 
Neděle 20. září v 15 hod.  -  setkání v Lesním kostele Martina Schneidera 
a krátká bohoslužba.

CESTA POUTNÍKA ANEB NÁVRAT KOMENSKÉHO         
Neděle 27. září v 16 hod. v evangelickém kostele
komponovaný pořad z díla J. A. Komenského s hudbou jeho života. 
Účinkují: Světlana Šamanová – zpěv a slovo, Václav Návrat - barokní housle.

VEŘEJNÉ ČTENÍ Z KOMENSKÉHO
Sobota 3. října 16 hod. v Muzeu Moravských bratří. 
Moderuje a slovem provází Ing. Pavol Krištof, 
číst bude 7 osob veřejného života Suchdolu n. O.

Přednáška 
KOMENSKÝ JAKO REFORMÁTOR 
Dr. Friedrich Goedeking
Sobota 10. října v 16 hod. Muzeum Moravských bratří. 
Promítání prezentace:  Úcta ke Komenskému v našem regionu a vzahraničí.

Slavnost "Dědictví Komenského v Suchdole n. O." v evangelickém kostele. 
Neděle 11. října 2020  
10:00 - 11:00 Slavnostní bohoslužba
11:00 - 11:15 Přestávka
11:15 - 11:30 Přednáška Potomci Komenského - PhDr. František Hýbl ředitel Muzea Komenského v Přerově. 
11:30 - 11:45 Expozice Potomci Komenského, prohlídka další výstavy Komenský a Suchdol.
12:00 - 12:45 Oběd ve škole
13:00 - 13:30 Odhalení pamětních desek v Parku Moravských bratří.
13:30 - 14:30 Káva na faře
14:30 - 16:00 Přednáška Komenského dílo Všenáprava - prezident spolku České studny David Loula 
                        Promítání animovaného seriálu o Komenském, Labyrint světa a ráj srdce.
16:00 - 16:30 Koncert - Dětský pěvecký sbor Skřivánek. Prokládáno slovem z Komenského.
16:30 - 17:00 Lípa Komenského, položení květin a krátký referát Dipl. geront. Horst Schinzel: Komenského                            
                        Katechismus.              
17:00 - 18:00 Pomník Komenského, položení květin, krátký referát - Význam Komenského pro školství.                                   
                        Zasazení lípy.
 
Sobota 17. října 2020
8:30 Poznávací zájezd:  Lesní kostely a památky J. A. Komenského. 
Hladké Životice, les Naděje za Fulnekem, Fulnek Žákovský háj, Spálov - Kněždol, vyhlídka u Jestřábí, Lesní
kostel Kletné.
Sraz zájemců s vlastními os. automobily u Muzea Moravských bratří (s nádrží asi na 100 km).

Přijměte pozvání k slavnosti i k doprovodným akcím v Suchdole nad Odrou.
Srdečně zvou: Městys Suchdol nad Odrou,
místní církve: BJB, CB, CASD, ČCE, řím. kat.

ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou 
MORAVIAN  Historicko-vlastivědná společnost

 Máte-li zájem o oběd, prosíme o nahlášení na daniel.rican@seznam.cz  do 6. října 2020
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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                                                       
                  

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

Helena Richtáriková                   
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová                      
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová                               
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová                       
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.    
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík                           
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík                                
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová                      
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
Jiří Bělunek
Alena Ondračková                      
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek 
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová                        
Kamila Jasaňová                                  
                                                
Věra Dorazilová 
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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