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Přírodní zahrada v mateřské škole

V prostorách zahrady mateřské školy 
se už několik měsíců buduje nová přírodní zahrada. Tento projekt promění
stávající venkovní prostory tak, aby sloužily k enviromentálnímu vzdělávání. 
A co si pod tím můžete představit? Dočtete se uvnitř zpravodaje
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

17.05. Společně s odbornými zástupci městyse a společnosti NC Line proběhlo 

pracovní jednání o změně podmínek odvádění odpadních vod z výrobní 

ho podniku na centrální ČOV. 

18.05. Projednání úprav návrhu nového územního plánu po připomínkách, 

vzešlých na veřejném projednávání návrhu. 

27.05. Projednání podpory městyse pro TJ Lokomotiva při pořádání dětského 

sportovního odpoledne. 

28.05. V kulturním domě na Starém Jičíně se sešla k jednání valná hromada 

jako nejvyšší orgán společnosti ASOMPO a.s., jejímž je městys 

akcionářem společně s dalšími obcemi a městy z regionu a která 

provozuje skládku odpadu v Životicích u Nového Jičína. 

29.05. Ve sportovním areálu městyse se konalo dětské sportovní odpoledne, 

které se setkalo s velkým zájmem dětí a jejich rodičů. 

30.05. Po nelehkém zvažování, zda uspořádat nebo neuspořádat pouť 

s ohledem na tehdy trvající vládní opatření, omezující konání 

společenských a kulturních akcí, bylo rozhodnuto pouť uspořádat. 

V neděli 30. 5. se pouť konala a vše přálo, zájem lidí i počasí, byť krátce 

a intenzivně i zapršelo. Velkou zásluhu na konání pouti má paní Marie 

Dohnalová s rodinou, jimž patří srdečné poděkování, stejně jako dalším 

lidem, zajišťujícím provoz např. v DKT nebo v muzeích. 

31.05. Společně s odborným lesním hospodářem a nájemcem místní honitby 

proběhla pochůzka v lese, která měla za cíl sjednotit zájmy městyse jako 

vlastníka hospodářského lesa a myslivců, pečujících o zvěř, aby byly 

minimalizovány škody na výsadbách a zároveň les fungoval jako 

přirozený domov lesní zvěře. 

01.06. Na bartošovickém zámku se před valnou hromadou sešel k jednání 

kontrolní výbor dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří.  

02.06. Proběhl kontrolní den na stavbě prodloužení inženýrských sítí přes farní 

zahradu na ul. Záhumení. 
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02.06. Proběhl kontrolní den na stavbě zasíťování stavebních parcel  

na Sokolovské ulici. 

05.06. Na parkovišti u domu kultury se konal svozový den velkoobjemového  

a nebezpečného odpadu, přesunutý na tento den kvůli vládním 

protikovidovým opatřením z původního plánovaného termínu z časného 

jara. 

07.06. Jednání s vedoucím regionálního pracoviště Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, předmětem jednání byly pozemky 

v majetku státu, o které má zájem městys. 

07.06. Konala se schůze rady městyse. 

07.06. Proběhlo jednání finančního výboru zastupitelstva městyse. 

09.06. Proběhl kontrolní den na stavbě prodloužení inženýrských sítí přes farní 

zahradu na ul. Záhumení. 

09.06. Proběhl kontrolní den na stavbě zasíťování stavebních parcel  

na Sokolovské ulici. 

10.06. Na zámku v Bartošovicích se k jednání sešla valná hromada 

dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří, kde je městys členskou 

obcí. 

12.06. Proběhl tradiční závod v silniční cyklistice – tentokrát již 14. ročník 

memoriálu Aloise Dohnala, v tobě, kdy jsme si připomněli 20. smutné 

výročí jeho úmrtí. Na „dospělý“ cyklistický závod odpoledne navázaly 

závody pro nejmenší i o trochu větší děti v centru městyse, které se po 

zkušenosti s obrovským zájmem pořadatelé z místního oddílu 

Cyklokramo rozhodli uspořádat i letos. 

15.06. Na projekční organizaci, která pro správu železnic připravuje na popud 

městyse náhradu železničního přejezdu u sila nadjezdem, byl odeslán 

nesouhlas městyse s připomínkami ministerstva dopravy k prvnímu 

návrhu, protože připomínky nezohledňovaly místní podmínky a potřeby. 
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Rada městyse informuje 
 
65. schůze RM 07.06.2021 

• RM projednala program 14. zasedání zastupitelstva městyse, které se bude 
konat v pondělí 21.6.2021 v 18 hodin v zasedací místnosti v budově úřadu 
městyse. 

• RM se zabývala bytovou problematikou a schválila prodloužení nájemních 
smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky 
dalšího prodloužení nájmu. 

• RM schválila výměnu oken v bytovém domě Komenského 171 dle předložené 
cenové nabídky společnosti RI OKNA a.s. Bzenec. 

• RM schválila rozpočtové opatření č. R11, a to přijetí příspěvku ze státního 
rozpočtu na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací dle dohody s Úřadem práce ČR. 

• RM schválila uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o smlouvě 
budoucí o pachtu a provozování vodního díla se společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava, jedná se o ukončení smluvního vztahu 
z důvodu zrušení realizace stavby. 

• RM projednala podnět občanů žijících na ulici Sokolovská (směr Hladké 
Životice) k vybudování chodníku a propojení s již vystavěným chodníkem, RM 
uložila starostovi městyse zajistit variabilní studii výstavby chodníků na ulici 
Sokolovská v obou směrech. 

• RM projednala žádost žadatelů o koupi pozemků parc.č. 4550v k.ú. Kletné  
a doporučila zastupitelstvu ke schválení. 

• RM schválila Smlouvu o provedení uměleckého vystoupení s DJ Machy, 
jedná se o reprodukovanou hudební produkci na akci Den městyse v termínu 
28.08.2021. 

• RM se zabývala veřejnými zakázkami „Oprava chodníku Za Nádražím“, 
„Prodloužení kanalizace U Valchářů“ a „Rekonstrukce hřbitovní zdi  
na Kletné“, schválila vyhlášení veřejných zakázek, zadávací podmínky, 
seznam oslovených firem a jmenovala komisi pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek. 

• starosta informoval členy rady městyse o zaslání oznámení do termínu 
30.06.2021 na Centrální registr oznámení.  

• RM společně s finanční výborem zastupitelstva městyse projednala materiály 
pro 14. zasedání ZM, a to čerpání rozpočtu za období 1–5/2021, rozpočtové 
opatření Z12, závěrečný účet a účetní závěrku na rok 2020. 
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Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny  
 

 

Úřední hodiny úřadu městyse   
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00      
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
Úřední hodiny stavebního úřadu 
Po, 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 

 
 
 
 
 

 

Mám zájem koupit či pronajmout si garáž  

v Suchdole nad Odrou, na ulici Na Zahrádkách  

nebo Za Nádražím. 

Díky za nabídku. Telefonní číslo: 736789934. 
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Společenská kronika    
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, 
kteří v měsíci červnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné 
zdraví a neutuchající radost ze života. 
 

Jsou to:  

Švajdová Augustina    Truchlý Antonín 

Neradová Marie     Szotkowská Marie     

Janečková Anna     Kulovaná Marcela 

Konopásková Anna     Dominiková Svatoslava 

Steinitz Ervin      Hašová Anna 

Davidová Emilie       Plšek Evžen 

Hofrová Zdenka      Řehoř Josef 

Červenec Antonín    Válek Jan 

Masnicová Emília     Říčan Daniel 

Valchářová Jiřina      Zajíc Josef 

Levinský Petr      Kutějová Ludmila 

Bašný Richard      Davidová Marcella 

Vlachová Evženie     Jaroň Tomáš 

Váhala Karel     Ďurica Ondrej 

Rek Miloslav     Dančáková Zdeňka 

Fajkusová Eva     Mlčáková Zdenka  
Králová Jana      Rusek František 
Kičinková Helena     Barošová Růžena 
Gola Vít        
 
 

 

 

 

 

Dne 17. července uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil 

milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Josef Baroš.  

Věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.  

Manželka Věra 
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Nocování ve školce 

Dvanáct odvážných předškoláků z oddělení Hvězdiček mají za sebou nevšední 

zážitek – noční hledání pokladu na školní zahradě a spaní ve školce přes noc. 

Všichni jsme si to báječně užili, děti byly vyřáděné, dostatečně nakrmené – 

tímto děkujeme p. Moravci za pizzy k večeři gratis – a jako odměnu měly 

dáreček z pokladu, na který přispělo SRPŠ.  

                                                                                            Bc. Martina Hessková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský den v mateřské škole 

Spousta her, zábavy, radosti a smíchu. Takto oslavily děti z mateřské školy svůj 

svátek. Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na drobné dárečky a osvěžující 

nanuk.                                                                                 

 Bc. Martina Hessková 
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Přírodní zahrada v mateřské škole 
 

V prostorách zahrady mateřské školy se už několik měsíců buduje nová přírodní 

zahrada. Tento projekt nám promění stávající venkovní prostory tak, aby sloužily 

k enviromentálnímu vzdělávání. A co si pod tím můžete představit? 

Zahrada se nám rozrostla o krásné nové prvky jako např. sluneční hodiny, ptačí 

krmítka a budky, zahradní nábytek, hmatový chodník, fóliovník aj. Postupně 

budou ještě přibývat další komponenty. 

A abychom u dětí podporovali pravidelný pobyt v přírodním prostředí, nabízíme 

jim celou řadu nových podnětů:a sadili jsme zeleninová semínka, rostlinky jsme 

pak sadili do fóliovníku. Každá třída má svůj vyvýšený záhon,  

do kterého si může zasadit zeleninu i květiny. Budeme pečovat o nově zasazený 

ovocný strom. 

Společně budeme zkrášlovat školní zahradu výsadbou nových květin, skalkou, 

vrbovou stavbou či mlhovištěm. K práci na zahradě máme spoustu nových 

pomocníků jako např. dětské zahradní nářadí, konvičky na zalévání či lehátka na 

odpočinek. 

S dětmi budeme pozorovat počasí pomocí meteobudky a dalších pomocníků – 

větrné korouhve, meteodomečku, teploměrů a dal.  

K poznávání přírody nejen na školní zahradě, ale také na vycházkách nám bude 

sloužit výukový batoh skrývající nejedno tajemství, lupy, dalekohledy či 

mikroskop a další pomůcky. 

Těšíme se, že pobyt na čerstvém vzduchu bude pro děti nejen o hraní si, ale také 
o tvoření a poznávání něčeho nového. Vytvořené prostředí pozitivně ovlivní 
kreativitu, zájem, přirozenou zvídavost a estetické cítění dětí. 
 

                                                             Bc. Martina Hessková, Lucie Mičková 
 
 

Projekt Přírodní zahrada v MŠ pokračuje 
 

Přinášíme další novinky z realizace nové přírodní zahrady: už máme postavenou 

krásnou vrbovou stavbu s kapénkovou závlahou, meteobudka stojí u vchodu jako 

voják v poli a do sudu odchytáváme dešťovou vodu. V tělocvičně na děti čekají 

sedací vaky, na kterých budou odpočívat i na zahradě. A děti se s chutí pustily 

do sázení letniček i bylinek. 

Musíme se také trochu pochlubit a pochválit: po třech dnech práce v potu tváře 

je na světe krásná skalka, zasadili jsme také jedlé a okrasné keře a pokud někdy 

zavítáte hlavním vchodem do školky, uvítá vás nová bylinkovo-květinová 

zahrádka. 
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Děti se pěkně starají i o zasazenou třešeň, hlídají, aby v horkých dnech měla 

naplněný samozavlažovací vak. 

Využíváme také pomůcky z výukového baťůžku, děti pozorují drobný hmyz přes 

lupy i pod mikroskopem. Chůze po hmatovém chodníku je moc příjemná. 

A protože se pomalu ale jistě blížíme k cíli, příště Vám přineseme poslední 
novinky.      
                                                        Bc. Martina Hessková, Lucie Mičková                                                                           

                                                                                     

Zábavné odpoledne s tátou 

Protože se blíží Den otců, paní učitelky a děti z oddělení Hvězdiček připravili 
pro tatínky odpoledne plné překvapení. 
A ačkoli vůbec nevěděli, co je čeká, tatínkové byli tak odvážní, že pozvání přijali, 
přišli a pod dohledem svých ratolestí plnili šest záludných úkolů: zatloukali 
hřebíky, oblékali miminko, vázali kravaty, skládali vlaštovky, běhali s dětmi  
a stříleli góly do branky. 
Jako odměnou byla nejen legrace a čas strávený odpoledne trochu jinak, ale díky 
finančnímu přispění SRPŠ i upečená dobrůtka, vychlazené osvěžení a přáníčko 
vyrobené od srdce. 

                                                                                                                                           
Bc. Martina Hessková 
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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                                    
Pozvánka na sobotu 26.6.2021 do areálu Malá skála 
Kletné, kde od 14 hodin proběhne WESTERNOVÉ 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE. 
Pro děti je zde připraven bohatý westernový program, ukázky práce s bičem, 
lasem, tetování a malba na obličej, focení s westernovými rekvizitami, soutěže 
pro děti i dospělé. V rámci dětského westernového odpoledne děti plní úkoly  
„NA WESTERNOVÉ STEZCE ZA ZLATÝM POKLADEM " – děti soutěží 
v různých disciplínách a jsou za své výkony odměňovány cenami. Za splnění 
úkolu na 1.- 20. stanovišti děti získají žeton, který si můžou vyměnit za odměny 
dle seznamu nebo si zatočit kolem štěstí. V rámci westernového dětského 
odpoledne proběhne i přehlídka dětských výtvarných prací a předávání cen  
XII. ročníku celorepublikové Dětské výtvarné soutěže „Western a koně očima 
dětí“ letos vyhlášené na téma – KONĚ & LIDÉ. Celým odpolednem nás bude 
provázet moderátorka Blanka Hrbáčová a o zábavu se postará mistr České 
republiky v ovládání jednoho i dvou bičů Dušan ,,MacGyver" Dvořák.  

OD 18 HODIN PROBĚHNE KONCERT COUNTRY KAPELY DRUHÁ NÁHODA 
Z ČESKÉHO TĚŠÍNA. 
V areálu Malé skály bude otevřena Post Office Pony Expressu, kde si účastníci 
mohou zakoupit a poslat pohlednici koňskou poštou Pony Expressu, která letos 
startuje 20.8.2021 v pravé poledne. 
Na Saloonu Western klubu je možno po celý den zakoupit westernové 
a indiánské upomínkové předměty, pohlednice, obrázky, magnetky, hračky  
a šperky, nanuky, cukrovinky a občerstvení. 

                                                     Srdečně zvou členové WK a PE 

 

 

http://www.suchdolskycountryfest.cz/
http://www.ponyexpress.cz/
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DOPLŇOVAČKA PRO ZÁBAVU ČESKOSLOVENSKÁ – SLOVENSKOČESKÁ 

ZDA JSME JEŠTĚ NEZAPOMNĚLI      

Jezdci Československého Pony Expressu často při jízdě zažívají velkou nepřízeň 
počasí, a tak se nelze divit, že při příjezdu na předávku v Suchdole nad Odrou 
mají na sobě … a to je naše tajenka doplňovačky. No, a protože Pony Express 
je do dneška Česko-slovenský, trochu si zavzpomínáme a doplníme do čtverečků 
slovenské výrazy našich slov, což jak uvidíte, není zrovna legrace. A ještě  
k tajence, shora dolů vám vyjde nejprve slovenský a potom český výraz toho, co 
si jezdci na předávku přivezou … Jestli jste to správně vyluštili, řekne vám to 
tajenka, nebo se to dozvíte v příštím čísle zpravodaje.  

 
1…brambora, 2…límec, 3…stáj, 4…čáp, 5…zeď, 6…borůvka, 7…řasy, 8…kozel, 
9…velbloud, 10…kartáč, 11…želva, 12… kalhoty, 13…brusle, 14…hlemýžď, 
15…žebřík, 16… kapesník, 17… pampeliška, 18… pulec, 19… pokoj. 
 
Příjemné luštění vám přejí jezdci Československého Pony Expressu. 
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TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou 
 

Jako součást pouťového víkendu jsme pro Vás a Vaše 
děti v sobotu 29.5.2021 připravili zábavné odpoledne 
pod názvem „Sportuj s námi“. Našim přáním bylo 
uskutečnit po dlouhé „covidové pauze“ sportovní 
odpoledne pro děti se zapojením všech oddílů TJ 
Lokomotivy Suchdol nad Odrou, z.s. – kopané, házené 
i tenisu.  

Na programu byl dětský tenisový turnaj, přátelská utkání přípravného oddílu  
a oddílu žáků kopané a sportovní hry oddílu házené. Doprovodný program tvořily 
atrakce pro větší i menší návštěvníky – skákací hrady, fotbalové šipky, velká 
nafukovací skluzavka a radar měření rychlosti střely. 
Hostem našich sportovních her byl pan Rastislav Trtík – Krajský trenér mládeže 
Českého svazu házené a trenér reprezentačního družstva mužů házené a paní 
Petra Zeleňaková – Krajská manažerka Moravskoslezského kraje z Českého 
svazu házené, kteří s námi s dětmi absolvovali připravené hry a soutěže. Jejich 
návštěva byla velmi příjemným zpestřením a chystáme další spolupráci. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě – trenérům házené Martinovi Jiskrovi  
a Anetě Janovské za přípravu programu Sportovních her, trenérům fotbalu 
Markovi Mrlinovi a Martinovi Neradovi za přátelská utkání kopané, panu 
Andrýskovi za dětský tenisový turnaj, chlapům z Hospůdky na hřišti – Robert 
Moravec, Zbyněk Svoboda, Filip Gebauer, Vašek Segeťa, za pomoc 
 při organizaci a zajištění občerstvení. A v neposlední řadě také sponzorům 
Městys Suchdol nad Odrou za finance na skákací hrady a Vám hostům  
a rodičům, kteří jste za námi přišli. Bez Vás by to nešlo... 
Doufám, že se Vám alespoň trochu líbilo a pokud ještě nenavštěvujete některý  
z oddílů, že se k nám přidáte. 

Iva Žitníková, vedoucí oddílu házené 
Předseda TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou, z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Další fota a videa na facebooku Házená Suchdol nad Odrou. 
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Memoriál Aloise Dohnala 2021 a začátek sezóny 

Cyklokramo Suchdol nad Odrou 

V sobotu 12.6.2021 uspořádal Cyklistický klub Suchdol nad Odrou spolu 
s Městysem Suchdol nad Odrou již 14. ročník Memoriálu Aloise Dohnala. Této 
akce se zúčastnilo 126 závodníků v rámci hlavních kategorií, 20 dětí v rámci 
Junior SPACu a krajského přeboru mládeže a 93 dětí si přišlo odpoledne zkusit 
zazávodit na dětský závod. Účast byla tedy opět hojná, i když nedosáhla počtu 
závodníků v loňském roce. Toto bylo způsobeno opět hlavně situací kolem 
Covidu, kdy se v jarních měsících nemohlo závodit a všechny závody se 
odsouvaly na pozdější termíny, a tím pádem je nyní kalendář hodně nahuštěný 
a různé závody se kryjí. I přes velké letošní problémy se zajištěním trati se nám 
závod nakonec podařilo uspořádat a proběhl bez větších problémů. Za to bych 
chtěl poděkovat všem pořadatelům, kteří se na této akci podíleli a zároveň všem 
sponzorům, kteří tuto akci podpořili. V neposlední řadě také Městysi za podporu 
a spoluorganizaci této akce. Závodu se zúčastnilo spoustu závodníků domácího 
teamu Cyklokramo Suchdol nad Odrou. Ze všech musím vyzdvihnout výkon Oldy 
Mička, který po tuhém boji ve své kategorii zvítězil (letos zatím vyhrál 4 z 5 
závodů a v tom pátém byl 3.). Marcela Pargáčová vybojovala skvělé 2. místo 
v kategorii ŽB. V rámci Junior SPACu, kdy děti měly cíl na Veselí, se Niki Nábělek 
umístil na 3. místě v kategorii ml. žáci. Tomáš Melichar potom vyhrál svou 
kategorii v dětských závodech. Takže ještě jednou všem díky a doufám, že se 
nám akci příští rok podaří uspořádat znovu. 
 
Na kole dětem 
3.6.2021 se Cyklokramo Suchdol n. O. zúčastnilo charitativní akce Na kole 
dětem, kde hlavní tváří je Josef Zimovčák, který je již legendou v jízdě  
na vysokém kole. Smyslem této akce je podpora dětí s onkologickým 
onemocněním. V rámci oddílu jsme vybrali peníze a jeli jsme je předat na náměstí 
do Nového Jičína, kde měla tato akce zastávku. Odtud jsme s celým pelotonem 
pokračovali přes Hranice do Bystřice p. Hostýnem, zde jsme se již odpojili  
a vraceli se domů. 
 

Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou 
V letošním roce jsme kromě „A“ teamu do soutěží SPAC přihlásili i „B“ team, ale 
hlavně jsme poprvé složili team dětí Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou, který 
se účastní tvz. Junior SPACu. Složení teamu je následující: Dohnal Tomáš ml., 
Kramoliš Max, Nábělek Nikolas, Melichar Tomáš + Koblovská Amélie. Na to, že 
děcka závodí v silničních závodech prvním rokem, dosahují kvalitních výsledků: 
 
VC Žabně (časovka): 2. místo Max Kramoliš, 2. místo Amélie Koblovská 
Grand Prix Forman (silnice): 3. místo Max Kramoliš 
Memoriál Aloise Dohnala (silnice): 3. místo Niki Nábělek 
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 Zástupci Cyklokramo a Josef Zimovčák 
 
Jediným závodem, kde jsme neměli obsazení na stupních vítězů, byla časovka 
v Bohumíně. Doufejme tedy, že KIDS budou i nadále pokračovat v nastoleném 

trendu a cyklistika je bude stále bavit, i když je to dřina.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na GPF si s našim mladým teamem udělal fotku Jaroslav Kulhavý (olympijský vítěz a mistr 

světa), další den i Martina Sáblíková. 

Ing. Tomáš Dohnal 
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Dětské závody Memoriál A.  Dohnala 
 

Suchdol nad Odrou – 12.06.2021 – 3. ročník – 93 dětských účastníků 
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Různé  

Významná osobnost Moravy - David Zeisberger 

(2. 3. 1721–17. 11. 1808) Suchdol n. O. si připomíná 300 let od jeho narození 

IV. část: Pozvání do Ohia 

Odchod na západ mezi Delawary do Ohia 

David Zeisberger začal redukovat misie v Pensylvánii, protože byly ohrožovány 
zábory bílých osadníků. Byl Netawatwesem, hlavním náčelníkem kmene 
Delawarů, pozván do údolí řeky Muskingum (vyguglujete si ji jako Tuscarawas) 
 v Ohiu. Roku 1772 se začala psát nová kapitola. S jedenácti indiány, několika 
pomocníky z řad indiánů a hrstkou dětí dorazil na nové místo na břehu řeky 
Muskingum a opět budoval. Rostla zde osada Schoenbrunn „Krásný pramen“ 
(1772–77). Než se završil rok, přišli zbylí indiáni z Friedenshuttenu a po proudu 
řeky byla založena další osada, Gnadenhutten II (1772–81). Zkušený misionář 
Zeisberger měl dohled nad osadami. V Schoenbrunu mu asistovali Johann  
a Anna Margaretha Jungmannovi. Nový misionář John Heckenwelder se stal 
učitelem ve škole, Johann a Johanna Schmickovi, obdrželi stejné postavení 
v Gnadenhutten. 
V průběhu prvních pěti let žili v relativním klidu. Misie prospívaly a život zde byl 
příjemný. Obě vesnice se skládaly z masivních roubených obydlí, rozsáhlých 
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oplocených polí a zahrad obklopených ovocnými stromy. V roce 1775 kronikáři 
v seznamu uváděli 263 obyvatel v Schoenbrunnu a 136 v Gnadenhuttenu, tedy 
téměř 400 osob. Tehdy dosáhla misionářská práce Moravanů vrcholu. 
Netawatwes byl unesen křesťanskou filozofií míru a pietismu. Toužil, aby jeho 
lidé zavrhli svou bojechtivost a přijali víru v bratrství všech lidí vyjádřenou 
v Zeisbergerově učení. Od chvíle, kdy Moravští bratři dorazili do údolí, vytrvale 
ve své radě usiloval, aby ji povzbudil k přijetí křesťanských myšlenek za kmenové 
náboženství. Vliv jeho obrácení na víru se rozšířil i mimo jeho kmenové území. 
„Oba, ty i já“, řekl svému příteli, náčelníkovi Pankankeovi, „jsme staří muži  
a nevíme, jak dlouho nám bude ještě umožněno žít. Pojďme tedy vykonat ještě 
jednu dobrou věc, než opustíme vezdejší bytí, a nechť svým dětem a jejich 
potomkům zanecháme poselství, že jsme přijali slovo Boží. To ať je naší poslední 
vůlí a závětí.“  Na počátku roku 1775 se tak stalo. 
Po všech těch úspěších měl Zeisberger ještě jeden sen. Ohio prohlásit 
indiánským státem a Jednotu bratrskou státní církví. Věřil, že se tento plán podaří 
uskutečnit. Na to, co se dále událo, však nebyl připraven.  
 
Válka o americkou nezávislost 1775–1783 
Ve východních státech při Atlantiku vypukla válka proti britským vládcům. 
Američtí dobrovolníci rychle zformovali armádu bojující za nezávislost. Tato 
revoluce bohužel záhy zničila moravské misie v údolí Muskingum. Zeisberger se 
marně šest let snažil o zachování neutrality svých osad i všech Delawarů, což se 
mu dlouho dařilo s výjimkou náčelníka Captain Pipe („Kapitán Dýmka“), 
náčelníka Munsee Delawarů. Opustil radu a žil v severní části Ohia v pevném 
spojenectví s Brity a Wyandoty. Navzdory těmto zběhnutím byla neutralita 
Delawarů uhájena. Na přání Delawarů se podařilo vybudovat další vesnici 
Lichtenau, „Pastvina světla“ (1776–80). 
Vše se však schylovalo k nejčernějšímu konci. Americká revoluce dorazila  
do západního pohraničí. Misie se nyní nacházely uprostřed bojiště. Čety 
nepřátelských britských indiánů každý týden překračovaly hranice osad 
Moravanů, aby útočily na západní sídla Američanů. K Britům se přidali 
Shawneyové, Wyandotové, Mingosové a Delawaři „Kapitána Dýmky“. 
Zeisbergerovy instrukce pro osazenstvo misií kázaly přijmout každého 
pohostinně, bez ohledu na to, jestli se jednalo o přítele nebo nepřítele. Během 
svých častých návštěv v kraji začali probritští indiáni vyvíjet tlak na delawarskou 
radu, aby opustila neutralitu. Docházelo ke zmasakrování osad neutrálních 
indiánů. Americké milice i Angličané ubíjeli zajaté indiány bez milosti. Bylo to pět 
let chaosu, napětí a nejistoty. 
Zeisberger byl v této době povolán na synod do Betlehemu. Vrátil se zpět  
na Muskingum o čtyři měsíce později, ženat (60letý) s manželkou, 
sedmatřicetiletou Susan Lecroneovou. Sňatek, uzavřený v Lititz, byl spontánním 
rozhodnutím, když se myšlenek na manželství již dávno vzdal. Přesvědčen byl 
svými přáteli v Betlehemu, kteří ho nabádali, aby si vybral „družku“, která mu 
bude „laskavou útěchou v jeho stáří“. 
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Deportace do Kanady, zkáza misií  
Během horkých srpnových dnů roku 1781 se Zeisberger od spřátelených 
Delawarů dozvěděl, že se blíží velká skupina bojovníků. Věřící indiáni se měli 
všichni shromáždit v Gnadenhuttenu a připravit se k odchodu do míst, kde budou 
pod dohledem Angličanů. Zeisberger nesouhlasil, ale později pod fyzickým 
nátlakem kapituloval. 
Vyrazili na obtížnou cestu trvající 17 let, později nazývanou „velké rozptýlení“. 
Opustili své milované údolí, většinu svého majetku a celou sklizeň. Tři krásné 
upravené vesničky ležely osamoceny v troskách s mrtvými zvířaty hnijícími  
na ulicích a s úrodou pošlapanou a ohradami pokácenými. Po devět let usilovali 
budovat tyto vzorové indiánské komunity. Byl to konec nejstabilnějšího údobí 
Zeisbergerovy práce. Po dvaceti dnech vyčerpávající cesty přes hory dorazili  
do povodí velkého kanadského jezera Erie, kde se měli usadit. Strávili příštích 
patnáct a půl měsíce na řece Sandusky, kde začínali s budováním nového 
domova v krajině močálů, kde se koně i na cestách brodili po pás ve vodě. Několik 
dní poté obdrželi zprávu od velitele pevnosti Detroitu, aby se dostavili k výslechu. 
Tady měl „Kapitán Dýmka“ přednést obžalovací řeč ze spojenectví misionářů  
s Američany, ale překvapivě vzal všechnu zodpovědnost za celou aféru na sebe 
a prohlásil je za své drahé přátele. Velitel Detroitu De Peyster se zdál být 
spokojen, omluvil se jim a poskytl jim potravinovou pomoc. Do zimy se jim 
podařilo vybudovat si obydlí, veškerá úroda však zůstala v Ohiu. Uhodila krutá 
zima a hlad.  
 

Doslov 
Kromě románových předloh byl David Zeisberger studován a bylo zpracováno 
jeho dílo jako biografické práce mnohými autory. Ne všechna jsou nám známa. 
Od H. Loskiela vyšla Historie misie mezi severoamerickými indiány. Dočteme se 
o něm i v knize Johna Heckenweldera Reportáž o historii, kultuře a způsobu 
života indiánů. E. Schweinitz napsal David Zeisberger life and Times (vydáno 
v roce 1870), Abásy vydal knihu Dawid Zeisberger aposstol indianow, (vydáno 
v Budapešti v roce 1876). Neznámý autor vydal v roce 1900 David Zeisberger 
klein traktate. V češtině vydal v roce 2008 Daniel Říčan knihu David Zeisberger: 
Apoštol Indiánů, v tomtéž roce byla vydána kniha v němčině. Mezi biografie 
můžeme zařadit také knihu z roku 2018 od Legeneho Zlomený tomahavk. 
Nejobsáhlejší dvoudílnou práci napsal v roce 1991 E. P. Olmstead: Blackcoats 
among the Delaware. V posledních letech jsme mohli sledovat v televizi 
polohraný film David Zeisberger, natočený Vistafilm s.r.o. manžely Hlavsovými 
ze Šumperku, který byl diváky dobře přijat. …pokračování příště… 
 

Daniel Říčan 
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Skanzen v místech, kde stála Zeisbergerova vesnice Schoenbrun – Ohio USA 
 

 

 

 

 

 

 

             Chata Davida Zeisbergera – replika ve skanzenu Schoenbrun 
 

 

 

 

 

 

 

 

Škola ve Schoenbrunu byla první školou ve státě Ohio 

 

      Kapitán dýmka-jako národní hrdina  
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Výzva muzea 
 

V horní části Suchdolu nad Odrou působila továrna na sýry Eduard Rauppach, 

dnes v tomto objektu sídlí firma Witra. Šlo o jeden  

z největších podniků na tovární výrobu sýrů v Rakousko-

Uhersku a později i v ČSR.  Výrobky získávaly na trhu 

nejvyšší ocenění. Výroba byla ukončena v roce 1947. 

 Ve zrušené továrně zůstalo velké množství etiket ze 

sýrů, které si místní děti rozebíraly na hraní  

a k nalepování do sešitů. Prosíme občany, aby pokud 

dokážou najít někde tyto etikety, aby je darovali muzeu 

městyse, kde se snažíme doplnit sbírku těchto etiket. 

Děkujeme!   

Daniel Říčan 

 

 

  

 

 

 

 

Pečovatelská služba Charity Odry 

Již přes rok se všichni potýkáme s pandemickou situací související s šířícím se 
virem Covid – 19. Pandemická situace je těžkou zkouškou pro nás všechny  
a nařízená krizová opatření změnila život prakticky každému  
z nás. Pečovatelská služba je ale především služba lidem, a i přes veškerá 
infekční rizika plnily pečovatelky 
své poslání v terénu v plné míře. 
Patří jim naše obrovské 
poděkování za jejich odvedenou 
práci, mimořádné úsilí  
a obětavost. Pracovníci 
pečovatelské služby v době 
nouzového stavu poskytovali 
stálou podporu a pomoc všem 
stávajícím klientům a dopomoc 
s nákupy  
a pochůzkami všem seniorům  
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a osobám v karanténě. Všichni pracovníci Charity Odry byli vybaveni 
ochrannými pomůckami (rouškami, respirátory, rukavicemi a dezinfekcí). Byly 
přijaty opatření pro minimalizaci osobních kontaktů mezi pracovníky. Každá 
pečovatelka má k dispozici své vlastní služební vozidlo  
a administrativní úkony plní doma na služebním notebooku. Snažili jsme se, aby 
situace ovlivnila naše klienty v co nejmenší míře, ale i přes to jsme museli 
přistoupit k omezení některých úkonů, které nejsou životně důležité. Např. úklid 
v bytě nebo doprava vozidlem a doprovody. Od listopadu 2020 dochází 
 k pravidelnému testování všech pracovníků na Covid 19 výtěrem z nosohltanu 
 a v dubnu 2021 došlo k plošnému dobrovolnému očkování pracovníků. Díky 
společnému úsilí tuto situaci zvládáme a nadále pokračujeme v poskytování 
podpory všem osobám, které potřebují naši pomoc. Pomocí terénních 
pečovatelek, které dojíždějí přímo do domácností, se snažíme umožnit našim 
klientům zůstat doma za důstojných podmínek i přes to, že se již sami o sebe 
nedokáží postarat v plné míře. Přes veškerá negativa poslední doby došlo  
i k pozitivním změnám. V rámci úspěšně realizovaného dotačního projektu EU 
jsme v závěru roku 2020 obdrželi pro pečovatelskou službu 9 nových vozů 
Hyundai, které podstatně zkomfortnily terénní práci pečovatelkám. V současné 
době se připravujeme na nadcházející letní období, kdy je naší prioritou zajistit 
zasloužilý odpočinek pečovatelkám a zároveň zabezpečit péči o klienty. V tomto 
období nám vypomůžou pracovnice na Dohodu o provedení práce. V případě 
zájmu nebo pro zjištění více informací, prosím, kontaktujte Vedoucí pečovatelské 
služby Martinu Hezinovou, tel: 731 075 802. Můžete také, po předchozí domluvě, 
osobně přijít na adresu Hranická 1110/32, Odry nebo navštívit naše internetové 
stránky https://odry.charita.cz. 

 

Denní stacionář pro seniory Odry 

 
Pro koho tu jsme? 
     Pro osoby od 27 let věku z Oder, Fulneku a blízkého okolí, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osob s chronickým 
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. 
Co nabízíme? 
     Prostřednictvím naší ambulantní služby zajišťujeme, abyste nebyli osamělí.  
V bezpečném a bezbariérovém prostředí nabízíme trávení času při smysluplných 
činnostech. Profesionální pracovní tým vás individuálně podporuje  
při upevňování a udržování stávajících schopností a napomáhá při rozvoji 
nových.  A tím směřujeme k tomu, abyste mohli co nejdéle setrvat ve svém 
přirozeném sociálním zázemí. Pomocí služby nabízíme také podporu vašim 
pečujícím. 
Jak pracujeme? 

https://odry.charita.cz/
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• ke všem uživatelům přistupujeme s ohledem, uznáním a úctou  

• každou osobnost vnímáme jako jedinečnou bytost, která má své potřeby 
a zvyky, společně hledáme, co je pro ni podnětné a co ji naplňuje 

• chápeme osobnost člověka vcítěním se do jeho pocitů a prožívání 

• pružně se přizpůsobujeme dané situaci a potřebám 
Jak to u nás chodí? 
     Přicházíte k nám ze svého 
domácího zázemí ve dny a časy, 
které jste si určili. Na každý den je 
připraven pestrý program. Ráno 
si povídáme, společně luštíme 
křížovky nebo si předčítáme 
události. Pak si připomínáme, co 
máme za den a čím byl a je 
významný. Následuje cvičení na 
židlích, kdy používáme i různé 
pomůcky (šátky, kruhy, balóny, 
padák...). Každý se zapojuje dle 
svého uvážení a zdravotního 
stavu. Po cvičení těla nikdy nevynecháme trénink paměti. Vždy přihlížíme na 
stávající schopnosti daných klientů a dle toho volíme míru obtížnosti.  Dopoledne 
bývá pestré, někdy hrajeme stolní hry, různé kvízy, věnujeme se ručním pracím, 
tvoření, muzikoterapii, zahrádce nebo jdeme na procházku, anebo si jen tak 
povídáme. Každý si může vybrat a najít, co ho bude těšit. Samozřejmě si můžete 
přinést  
z domu i to, bez čeho se neobejdete (vyšívání, knihu, časopis...). V poledne 
máme společně oběd, který zajišťujeme dodavatelsky ze školní jídelny, ale 
můžete si přinést i oběd svůj. Po obědě vám nabízíme posezení v obývací části, 
kde si můžete odpočinout, povykládat s ostatními, vypít kávu... Pokud je někdo 
po obědě zvyklý spát, nabízíme i možnost odpočinku na lůžku v oddělené 
místnosti.Kde zjistím bližší informace o stacionáři? 
www.odry.charita.cz  
Mobil: 732 472 855, 732 171 684; e-mail michaela.tomaskova@odry.charita.cz  

 

Krádež  

 
Pod lípou Komenského členové Moravian 
vyznačili obvod kmene původní lípy 40-ti cm 
palisádovými kolíky, aby její mohutnost a 
unikátnost byla alespoň tímto způsobem 
kolemjdoucím připomenuta. Někdy v březnu 
asi 15 těchto kolíků někdo zcizil. Patrně mu 
scházely na zahradě do počtu. Od 

mailto:michaela.tomaskova@odry.charita.cz
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kupovaných se dají rozeznat, že byly natřeny olejem. Tak se prosím rozhlédněte. 
Někteří lidé se prostě za titul "zloděj" nestydí.            

 Daniel Říčan 
 

Poděkování 
 
Dovolte touto cestou poděkovat všem organizátorům za úsilí, které vynaložili při 
uskutečnění Suchdolské pouti 2021. 
Tato akce by se nemohla konat bez ochoty a obětavosti mnoha lidí a bez 
finančního přispění městyse. Poděkování patří těmto dobrovolníkům. 
Organizace řemeslného jarmarku – vyměřování stánků a umisťování prodejců 
– Petr Dohnal, Petr Zajíček, Václav Dohnal 
Příprava výstavy obrazů – Klub kultury, Alena Ondračková, Kamila Jasaňová, 
Monika Kubánková    
Sobotní a nedělní sportovní program na hřišti – Iva Žitníková 
Nafukovací skluzavka z Brna – Petr Glogar 
Propagace, dovoz a stavba nafukovacího hradu KDU – ČSL – Ondřej 
Zuchnický, Josef Zajíček 
Občerstvení – Hospůdka na hřišti – Robert Moravec 
Pomoc při organizování a propagaci akce – Iva Hrabovská 
Hlavní organizátorka a koordinátorka poutě – Marie Dohnalová 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
   

  Za organizátory: Marie Dohnalová; Ondřej Zuchnický 
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Inzerce  
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Nejefektivnější využití sluneční energie 

Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích rozpočtů, největší 

položkou jsou náklady na vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám daří 

snižovat díky zateplování domů, výměně oken apod.  Druhou největší položkou je ohřev 

vody, který tvoří zhruba 25 % výdajů. Často však zůstává z pohledu možných úspor 

stranou, přitom existuje ověřené, vysoce efektivní a cenově dostupné řešení.   

Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní ohřívat vodu od jara  

do podzimu prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční energii. Jedná 

se o patentované řešení vyvinuté firmou UNITES Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, 

která ho dodává do desítek zemí po celém světě.  

Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše přivést k bojleru dva tenké 

kabely. To vyžaduje minimální zásahy do vašeho domu a celá montáž se zvládne za jeden 

den. Princip fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, sluneční energie přemění 

na elektřinu, kterou je napájeno topné těleso bojleru - třeba toho, který už doma máte. 

Výhodou také je, že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem. 

Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde po odečtení dotace 

na cca 60.000,- Kč, což se Vám při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi  

za 6 let. Jde o nejrychleji návratnou investici do fotovoltaického systému na trhu,  

s bezúdržbovým provozem a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci můžete čerpat 

dotaci 35.000,- Kč z programu Nová zelená úsporám.  Více informací najdete 

na www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 606 796 406.  
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Přírodní zahrada v mateřské škole



556 770 102

556 770 103

556 770 101

556 770 108

556 770 109

556 770 105

556 770 106

556 770 107

556 770 104

556 736 317
724 389 270
737 864 644
731 467 643

702 020 302

733 335 331
605 113 310
724 389 269

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                                                       
                  

Kontaktní informace
www.suchdolnadodrou.cz
elektronická podatelna: 
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w
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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


