
    Suchdolský
zpravodaj

7/2021

V sobotu 3. července 2021
jsme v obřadní síni slavnostně přivítali nové občánky městyse.
Rodičům přejeme, ať Vám Vaše děťátka přinesou hodně lásky, smíchu 
a něhy, ať prozáří každý den štěstím a radostí.



30. června 2021 "deváťáci" slavnostně ukončili v obřadní síni za účasti
zástupců školy a představitelů městyse jednu životní etapu . 

Přejeme mnoho úspěchů v následném studiu a další cestě životem.
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

16.06. Konaly se kontrolní dny na stavbách inženýrských sítí pro lokality 

budoucí zástavby rodinnými domy. 

18.06. V Bartošovicích na zámku se sešel výbor spolku Místní akční skupiny 

Regionu Poodří. 

20.06. Starosta se na pozvání trojanovického kolegy Jiřího Novotného 

zúčastnil na Horečkách Posledního zvonění za uzamčení země 

valašské na 100 roků. Letos se každoroční zvonění konalo naposledy, 

protože bylo dosaženo cíle desetiletí trvajících jednání a dojde k fyzické 

likvidaci černouhelných dolů ve Frenštátě a okolí. 

21.06. Proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů o veřejné zakázky, 

zadávané městysem: oprava chodníku v ulici Za Nádražím, prodloužení 

kanalizace za obchodem Jednoty na horním konci  

a rekonstrukce hřbitovní zdi na Kletném. 

21.06. Konalo se 14. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou. 

21.06. Konala se 66. schůze rady městyse. 

22.06. Pozemkový úřad svolal jednání k předání staveniště polní cesty, která 

je realizována jako jeden z prvků Plánu společných zařízení  

po komplexních pozemkových úpravách v Suchdole nad Odrou a která 

by má navazovat na cyklostezku Odra-Morava-Dunaj. 

22.06. Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada Místní akční 

skupiny Regionu Poodří. 

22.06. V mateřské škole proběhlo rozloučení s první částí předškoláků –  

od podzimu budoucích prvňáčků základní školy. 

23.06. Starosta se v Jeseníku n. O. zúčastnil slavnostního otevření cyklostezky 

mezi Hůrkou a Vražným. 

23.06. Proběhl kontrolní den na stavbě inženýrských sítí pro lokality budoucí 

zástavby rodinnými domy. 
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24.06. V mateřské škole proběhlo rozloučení s druhou částí předškoláků – 

 od podzimu budoucích prvňáčků základní školy. 

24.06. V budově základní školy se konalo zasedání školské rady. 

26.06. Na Malé skále se konalo dětské westernové odpoledne, pořádané 

spolkem Western klub, na kterém byla mimo jiných cen pro účastníky 

dětské výtvarné soutěž pro děti z celé republiky předána i cena starosty 

městyse. 

28.06. Zástupci městyse navštívili Polanku nad Odrou a za doprovodu tamního 

starosty Pavla Bochnii si prohlédli sportoviště, vybudovaná  

a provozovaná městským obvodem. 

28.06. Konzultace s odborným zástupcem městyse jako provozovatele 

splaškové kanalizace. 

30.06. V obřadní síni městyse proběhlo slavnostní rozloučení s absolventy  

9. třídy suchdolské základní školy, žáci byli představeni představitelům 

městyse, obdrželi poslední vysvědčení a ti nejúspěšnější také dárky. 

30.06. Pracovní schůzka se statikem k posouzení stavu a návrhu úprav 

v jednom z bytových domů v majetku městyse. 

30.06. Konal se kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitě Sokolovská. 

30.06. Konala se 67. schůze rady městyse. 

02.07. Kontrolní den na stavbě polní cesty, která je realizována Pozemkovým 

úřadem jako jeden z prvků Plánu společných zařízení po komplexních 

pozemkových úpravách v Suchdole nad Odrou. 

02.-03.07. Na Malé skále Kletné proběhl dvoudenní hudební maratón – X. ročník 

Suchdolského Countryfestu. 

07.07. Kontrolní den na stavbě polní cesty, která je realizována Pozemkovým 

úřadem jako jeden z prvků Plánu společných zařízení po komplexních 

pozemkových úpravách v Suchdole nad Odrou. 

09.07. Jednání se zástupci společnosti OZO Ostrava, tématem byly mimo jiné 

dopady odpadového zákona na ceny za odpad v následujících letech 

 a problematika shromažďovacích míst separovaných odpadů, resp. 

sběrných dvorů. 

12.07. Společná schůzka se zhotovitelem stavby opravy chodníku  

Za Nádražím a Správy silnic MSK ke koordinaci požadavků a činností. 
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12.07. Konala se 68. schůze rady městyse. 

13.07. Na úřadě městyse byly představeny nabídky společností, zaměřujících 

se na opravy komunikací a na opravy kanalizačních vpustí a šachet. 

14.07. Konal se kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitě Sokolovská. 

 

Rada městyse informuje 
 
66. schůze RM 21.06.2021 

• RM schválila zadání zakázky na vypracování veškeré dokumentace včetně 
stavebního povolení stavby „Rekonstrukce přístupové komunikace včetně 
opěrné stěny a opravy hřbitovního plotu pod kostelem Nejsvětější trojice 
v Suchdole nad Odrou“ zhotoviteli Stavoateliér, Ing. Karel Černoch Suchdol 
nad Odrou dle cenové nabídky. 

• RM schválila uzavření Darovací smlouvy, přijetí finančního daru ve výši 
1.560, - Kč na rozvoj sociálních služeb v DPS. 

• RM schválila přijetí finančního příspěvku ve výši 18.960, - Kč na hospodaření 
v lesích v majetku městyse, jedná se o péči a výsadbu lesního porostu. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem RI OKNA a.s. Bzenec 
na výměnu oken v bytovém domě č.p. 171. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací, jedná se o překládku kabelu CETIN v souvislosti s přípravou 
stavby sběrného dvora v městysi. 

• RM schválila přijetí daru – venkovního stolu na stolní tenis od společnosti 
ZAPA beton, který bude umístěn v areálu základní školy. 

 
67. schůze RM 30.06.2021 

• RM schválila finanční dary obcím postižených živelnou pohromou v celkové 
výši 100.000, - Kč, jedná se o pět obcí v lokalitě Jižní Moravy. 

• RM se zabývala veřejnými zakázkami na stavby v městysi, kdy rozhodla 
 o nejvhodnější nabídce na stavební práce a schválila uzavření Smlouvy  
o dílo na tyto akce: 
„Oprava chodníku Za Nádražím“ – Unistad spol. s r.o.  
„Prodloužení kanalizace U Valchářů“ – PKD stavba, s.r.o.  
„Rekonstrukce hřbitovní zdi na Kletné“ – STAVO – Karel Černoch s.r.o.  

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ Distribuce a.s., jedná se o zařízení distribuční soustavy na pozemcích 
v majetku městyse. 

• RM schválila částečnou úhradu nákladů na Dětský fotbalový den do výše 
20.000, - Kč.  
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68. schůze RM 12.07.2021 

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

• RM schválila rozpočtové opatření R15, a to přijetí nevyčerpané části účelové 
dotace z rozpočtu MSK na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském 
kraji IV“ ve výši 29.051,19 Kč od příspěvkové organizace Základní škola  
a mateřská škola Suchdol nad Odrou a současně odvod do rozpočtu MSK. 

• RM schválila rozpočtové opatření R16, jedná se o částečnou úhradu opravy 
podlážky přenosné tribuny ve výši 5.000, - Kč 

• RM souhlasila s pořízením zahradního traktoru včetně příslušenství pro Sbor 
dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou na údržbu areálu „Kemp přehrada 
Kletné“ a okolí hasičské zbrojnice. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s obcí Osoblaha, jedná se  
o vzájemnou spolupráci při objasnění letecké havárie sovětského bitevního 
letounu na území obce Osoblaha prostřednictvím muzea městyse  
a dobrovolníků. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového 
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností 
ELEKTROWIN a.s. Praha, jedná se o využití systému odpadového 
hospodářství v městysi zřízením míst zpětného odběru odpadních 
elektrozařízení.  

• RM schválila uzavření Smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání se 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, střediskem Nový Jičín, Městysem 
Suchdol nad Odrou a společností UNISTAD spol. s r.o. Suchdol nad Odrou, 
jedná se o užívání části silnice v rámci stavby „Oprava chodníku  
Za Nádražím“. 

• starosta informoval RM o jednání se zástupci svozové firmy OZO Ostrava  
ve věci odpadového hospodářství v městysi v souvislosti s novým zákonem 
o odpadu a o provozu budoucího sběrného dvora, a o zahájení stavby polní 
cesty v rámci realizace vybraných prvků plánu společných zařízení v rámci 
komplexních pozemkových úprav. 
 
 

Zastupitelstvo městyse 
 

U S N E S E N Í 
z 14. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, 

konaného dne 21.06.2021 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM 

 

2021. 14. 1.   Zastupitelstvo městyse b e r e   n a   v ě d o m í 

a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání  
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 13. a 14. zasedáním zastupitelstva 

městyse 
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c) zprávu ze schůze finančního výboru ze dne 7.6.2021 
d) dokumenty:  
  č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-5/2021   

   č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-5/2021    

             č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-5/2021 

č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY 

č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE 

č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2021      

č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby 

e) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2020 
f) Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu 

Poodří ze dne 1.6.2021 
g) Porovnání všech položek výpočtu cen stočného za rok 2020 

 
2021. 14. 2.  Zastupitelstvo městyse u r č u j e 

a) ověřovateli zápisu Martina Bryneckého a Ondřeje Dubce a zapisovatelkou Bc. 
Kateřinu Kollerovou, DiS. 
 

2021. 14. 3.  Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e 

a) program 14. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 
21.6.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM 

b) v rámci rozpočtového opatření č. Z12 dle svých kompetencí vyhrazených 
zákonem o obcích 
1. poskytnutí transferů (příspěvků, dotací a darů) a v souladu s usnesením 

ZM č. 21.12.3.b) z 22. 2.2021 takto: 

- navýšení dotace roku 2021 o 50 tis. Kč na úhradu nákladů při pořádání   

Mezinárodního mistrovství seniorů 2021 ve dnech 13. - 15. 8.2021.  

2. Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. FIN/04/2021/VPS s Českým 
kynologickým svazem, ZKO Suchdol nad Odrou - Louka – 626, IČ 68921055 

c)   rozpočtové opatření č. Z12 takto: 
  Příjmy   + 113,43 tis. Kč tj. 54.358,39 tis. Kč 

  Financování  + 150,00 tis. Kč tj. 22.212,55 tis. Kč 

  Celkové zdroje ve výši + 263,43 tis. Kč tj. 76.570,94 tis. Kč 

 

  Běžné výdaje  + 163,43 tis. Kč tj. 49.097,56 tis. Kč  

  Kapitálové výdaje  + 100,00 tis. Kč tj. 27.473,38 tis. Kč 

  Celkové výdaje ve výši + 263,43 tis. Kč tj. 76.570,94 tis. Kč  

  v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z12 21.6.2021“ 
d) Závěrečný účet za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 

městyse Suchdol nad Odrou bez výhrad 
e) Účetní závěrku městyse Suchdol nad Odrou sestavenou k 31.12.2020 
f) prodej parc. č. 544, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 311 m2 

v k.ú. Kletné do vlastnictví anonymizováno, anonymizováno  
a anonymizováno, a to za cenu 72,- Kč/m2 + náklady řízení 
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2021. 14. 4.  Zastupitelstvo městyse v o l í 
a) ve smyslu § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 

 a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 
anonymizováno do funkce přísedící u Okresního soudu v Novém Jičíně pro 
období 2022 – 2026 
 

2021. 14. 5. Zastupitelstvo městyse n e v y h o v u j e 

a) žádosti anonymizováno o zajištění výstavby veřejného osvětlení na parcelu 
č. 1916/88 v k.ú. Suchdol nad Odrou, která je v majetku žadatelů, podle 
návrhu žadatelů, který uvedli ve svém dopise ze dne 21. 5. 2021, podací č. 
jednací 934/2021/Ri. 

 
 

Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny  
 

 

Úřední hodiny úřadu městyse   
Po, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00      
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
Úřední hodiny stavebního úřadu 
Po, Út pracoviště Kunín 
St, Čt pracoviště Suchdol nad Odrou 
 
Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí 
být přítomni z důvodu plnění úkolů mimo budovu.   
 
Návštěvní hodiny muzeí (na objednávku) 
Út – Pá 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00, So, Ne,  
svátky 13.00 – 15.00  
 
Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové 
Telefon: 605 113 310; 724 389 269 
Výpůjční doba knihovny: Po 14.00 – 18.00, Čt. 15.00 – 19.00 
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10. Den městyse 28.8.2021 

 

Odpolední program: 

 

14.00 – 14.10   slavnostní zahájení  

14.10 – 14.30   ocenění dárců krve  

14.30 – 15.30   koncert Stanley's Dixie Street Band 

16.00 – 17.30   koncert Legendy se vrací   

18.00 – 19.30   koncert LUCIE revival 
 

Večerní program: 

 

20.30 – 21.15   koncert Freddie Mercury revival  

21.30 – 21.45   Ohňostroj 

22.00 – 02.00   Diskotéka DJ Machy   

 

Celodenní program 14.00 – 19.00: 

• atrakce pro děti a dospělé – dětská vozítka 
Linde, nafukovací Wipe Out zametač a 
nafukovací Moucha 

• pouťové atrakce 

• malování na obličej 

• stánkový prodej 

• ochutnávka medu místních včelařů 

• stánek základní školy 
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Společenská kronika    
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, 
kteří v měsíci červenci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné 
zdraví a neutuchající radost ze života. 
 

Jsou to:  

Kubešová Bohuslava    Uhlíř Miroslav 

Melnarová Anna     Ježková Anna     

Spál Cyril     Jachník Jaroslav 

Holčák Josef      Gulán Miroslav 

Mikulcová Anna      Minářová Františka 

Žitník Zdeněk       Dubový Ladislav 

Matoušková Jaroslava     Macháč Jaroslav 

Dohnalová Anna     Jiřík Miroslav 

Soviarová Marie      Mlčák Jiří 

Vrzala Václav      Mitaš Jindřich 

Pagáčová Jiřina      Bechný Jan 

Brázdová Věra      Mrlinová Marcela 

Korčák Aleš      Kukolová Eva 

Šimková Božena     Drdová Alena 

Volek Josef     Vandlíková Hana 

        
 
 
 
 
 

 

Dne 22. 8. 2021 uplyne rok, kdy nás navždy opustil  

milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,  

pan František Kocmich 

Dne 19. 6. 2021 jsme vzpomněli jeho nedožité  

              90. narozeniny. 

S láskou vzpomíná manželka Anna s rodinou. 
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Dne 5.8.2021 uplyne 20.let co nás navždy opustila  
 
naše teta paní Maruška Orságová. 

 
Kdo jste ji znali vzpomeňte prosím s námi, rodina.  
 

 
 

 

„Kdo v srdcích žije, ten neumírá“ 

Dne 6. července 2021 jsme vzpomněli nedožité 

70. narozeniny manžela, tatínka a dědečka 

     pana Jaroslava Žitníka. 

S láskou vzpomínají manželka Hana, syn Tomáš 

a dcery Hana a Iva s rodinami.     

 

 

Z činnosti naší školy a školky 
Loučení se školním rokem 

V posledních červnových dnech proběhlo na třídách 

v mateřské škole slavnostní rozloučení se školním rokem. 

Paní učitelky připravily pro své děti spoustu překvapení: 

starší děti z oddělení Hvězdiček dostaly své první 

vysvědčení, kde nemohlo být nic jiného než velká jednička 

s hvězdičkou. Nechybělo ani dětské šampáňo a díky 

štědrosti pana Moravce měly všechny děti ve školce 

výbornou pizzu. Také děkujeme SRPŠ, díky kterému jsme 
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mohli dětem nakoupit drobné dárky a další občerstvení. Přejeme Vám všem 

krásné a pohodové prázdniny. 

     Za kolektiv MŠ Bc. Martina Hessková 

 

 

 

 

 

 
Hvězdičky jsou jedničky!!!  

Ve XII. ročníku soutěže Western a koně očima dětí 
na téma „Koně a lidé“ se dětí z mateřské školy 
z oddělení Hvězdiček spolu s paní učitelkou 
Martinou umístili na 1. místě!!!  A jako velké a milé 
překvapení bylo další ocenění, a to cena starosty 
Suchdolu nad Odrou za dlouhodobou účast 
v dětské výtvarné soutěži. Moc děkujeme za krásné 
dárečky. 

                                                                                 
Bc. Martina Hessková 
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Něco končí a něco krásného začíná 

Zase to uteklo tak strašně rychle a v mateřské škole nastalo loučení 

s předškoláky. Na slavnostním rozloučení budoucích školáků s mateřskou školou 

ukápla nejedna slzička dojetí, když děti předvedly svým rodičům program, který 

si pro ně připravily. Na cestu do školy je také přišli vyslat a zároveň i přivítat 

zástupci ze základní školy a městyse. A jako sladkou tečku si děti odnesly 

dárečky, které jim budou připomínat čas strávený v mateřské škole. Děkujeme 

tímto SRPŠ za finanční příspěvek a městysi za krásný dřevěný penál. 

Přejeme všem skoro-prvňáčkům krásné léto a co nejlehčí vstup do nové etapy 

v životě. 

                                                                                            Bc. Martina Hessková  

 

 

Spolky a zájmové aktivity 

 
Veliké poděkování dobrovolným hasičům ze Suchdolu 

nad Odrou 

Dovolte mi, abych jménem rodičů poděkovala paní Lence Tymrákové, Monice 

Černické, dobrovolným hasičům, paní zdravotnici, kuchařce a ostatním 

organizátorům tábora pod názvem „Poklad na stříbrném jezeře aneb Indiánské 

léto na Kletné“, který se uskutečnil v týdnu 5.7. - 11.7.2021. 

I přes veškerá úskalí, která tato doba přináší, neztratili chuť, elán a energii,  

a přesto tábor zorganizovali. Ve svém volném čase, přes úmorná vedra 

překypovali úsměvem, optimismem, elánem, a především chutí vše připravit 

k radosti dětí. Opravdu klobouk dolů před Vámi všemi. 

Děti byly nadšené z celého týdne. Zažily spousty legrace, vyrobily si indiánský 

oblek, boty, čelenku, náramek přátelství, bubínek, tomahavk, lapač snů, plnily 
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úkoly, soutěžily, tábořily. Poslední den všichni ukončili túrou ke Stříbrnému 

jezeru, kde našli indiánský poklad. Děti byly maximálně nadšené, očička jim jen 

zářila nadšením. Tento týden bude pro všechny určitě ještě dlouho 

nezapomenutelným zážitkem. 

Všem patří opravdu veliké poděkování, jelikož pro nás rodiče nemůže být lepší 

pocit, než když vidí, že je jejich dítě spokojené, nadšené. Vše bych shrnula  

do této věty: „Chce to opravdu veliké a laskavé srdce věnovat se dětem.“ 

Děkujeme nejen za tábor, ale i za kroužek „Hasičů“, kterému věnujete svůj čas, 

energii a chuť po celý školní rok. 

Milé paní instruktorky a ostatní organizátoři, přejeme Vám krásnou zaslouženou 

dovolenou plnou sluníčka, odpočinku a načerpání energie do dalších akcí. 

        

 Simona Segeťová 

10. Suchdolský country fest 

10. jubilejní ročník Country festu po roční proluce je za námi. A tak se podíváme, 
co nám přinesl. Výhoda domácího prostředí Western klubu na Malé skále je pro 
pořádání akcí nesporná, materiál pro akce je skladován na jednom místě, 
instalace elektrorozvodů je rychlá díky stabilním přípojkám, univerzální stánky se 
dají rychle postavit atd. Městys Suchdol n.O. nám pro akci zapůjčil velký stan, 
což vzhledem k vrtkavému počasí byla výhra, jak se později ukázalo. Měli jsme 
trochu obavy, zda dorazí větší počet diváků, když se před rokem Country fest 
nekonal, ale nakonec to dobře dopadlo a po oba dva dny bylo plno, odhadem 
bylo na festu kromě 130 hudebníků asi 700 návštěvníků. Ve dvoudenním 
programu se představilo celkem 21 kapel, vystoupení byla velmi zajímavá díky 
měnícím se stylům vlastní tvorby kapel, kapely s sebou měly i své příznivce,  
a tak atmosféra country festu byla jako vždy pohodová, usměvavá a z pohledu 
hostujících kapel prý i „taková domácká“, že se k nám z toho důvodu rádi vracejí. 
Ohlasy návštěvníků jsou také velmi kladné a povzbudivé, takže kdo přišel, 
neprohloupil. Ozvučení kapel nám jako vždy zajišťoval profesionálně Jirka 
Macíček z Nového Jičína, moderaci celé akce skvěle zvládl Ríša Ehler. Aby 
návštěvníci nestrádali hladem a žízní, tak o to se starala převážně ženská část 
Western klubu spolu s přáteli Western klubu, všem za to patří velký dík.  
Suchdolský country fest měl již tradičně čtyři hudební bloky, jeden v pátek 
odpoledne a tři bloky v sobotu. U každého hudebního bloku diváci svými 
hlasovacími lístky rozhodovali o vítězi, který obdržel plaketu z dílny Tomáše 
Hanáka z Bělotína podle návrhu Vladimíra Morčinka. Plakety získaly vítězné 
kapely Wind, Bo!Bosorky, Sakrapes a 5 pod nulou. Kapely letos vítězily takzvaně 
jen o fous, kdy často rozhodl jeden jediný hlas. Ale i to dokazuje, že všechny 
kapely byly skvělé a jsme rádi, že se u nás všichni cítili dobře. Příjemnou 
atmosféru festu dokládají i záběry z vyhodnocení vítězných kapel. 
Každý den se po skončení programu samozřejmě jamovalo do pozdních hodin, 
klobouk dolů, jakou hudebníci mají výdrž. Foto z celé dvoudenní akce najdete 
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opět na facebooku Suchdolský country fest, nebo na westernklub.rajce.idnes.cz. 
Na závěr patří ještě velký dík celému realizačnímu týmu Western klubu  
pod vedením Lidky Tošovské, Marty Matulové a Miloše Laciny, který 10. ročník 
tak skvěle zvládl. 

Děkujeme vám, divákům, že jste přišli a vytvořili kapelám pohodovou  
a soutěživou atmosféru a věříme, že se budete všichni těšit na příští 11. ročník 
Suchdolského country festu v roce 2022. No a nezapomeňte, že na Malé skále  
u Saloonu probíhá o prázdninách každý pátek 2. letní muzicírování s kapelami 
dle programu, 14.8. je plánován Westernový den s programem, 20.8. očekáváme 
ve 12 hodin dojezd a start 37. jízdy Pony Expressu - večer je posezení s kapelou 
OK Country a 11.9. pak všemi netrpělivě očekávaný Gulášfest. 
Těšíme se na vás a přijďte posedět na pivko, kávičku či nealko k nám na Saloon 
Malá skála u kletenské přehrady. 

                                                            Za Western klub fotograf Jarek  

 

 

 

V pátečním hudebním bloku zvítězila kapela Wind 
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V sobotním dopoledním hudebním bloku kapela Bo!Bosorky 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotním odpoledním hudebním bloku kapela Sakrapes 
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V sobotním večerním hudebním bloku kapela 5 pod nulou 
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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 

V. část: Dílo Davida Zeisbergera ze Zauchtenthalu 

Tragedie v Gnadenhuten 
Protože indiáni stále trpěli hladem, vydalo se asi 150 indiánů do Gnadenhuten, 
aby tam sklidili úrodu. Právě když byli hotovi, objevil se americký plukovník 
Williemson se svou jednotkou, který byl přesvědčen, že jde o britské zvědy. 
Rozdělil je do dvou skupin. Muže dal do jedné stáje a ženy a děti do druhé. Potom 
se zeptal svých mužů, jestli je má poslat do Pittsburgu, nebo je nechat na místě 
popravit. Vojáci s několika výjimkami hlasovali pro smrt. Někteří je chtěli upálit  
za živa, jiní navrhovali je zastřelit a skalpovat a další říkali, ať je utratí jako 
dobytek. Většina přijala třetí návrh. 
Brzy ráno následujícího dne 8. března 1782 vojáci rozrazili dveře a zeptali se 
zajatců, jestli jsou připraveni zemřít. Ti jim odpověděli: „Své duše jsme odevzdali 
Bohu a věříme, že nám dá potřebnou odvahu.“ Znovu byli rozděleni do dvou 
skupin a muži měli tu čest být prvními oběťmi. První úder zasadil vojín  
z Pensylvánie. S bednářskou palicí v ruce popadl letitého indiána za vlasy, 
zasadil mu smrtelnou ránu a oddělil skalp. Zabil čtrnáct indiánů. Několik hodin se 
ozývaly údery palic. Podlaha byla pokryta těly, jen jednomu mladíkovi se podařilo 
uprchnout. Když vojáci skončili s muži, přešli k ženám a dětem. Opět jednomu 
mladíkovi se podařilo uprchnout a v lese se připojil k druhému uprchlíkovi. A tak 
mohli svůj příběh vyprávět v Sandusky. Ten den bylo popraveno 90 křesťanů. 
Mezi mrtvými bylo 24 žen a 22 malých dětí. Vojáci potom místo zapálili a se 
skalpy na opascích se vydali hledat další oběti do Schoenbrunu. Po mnoha letech 
byly kosti obětí řádně pohřbeny. Na místě stojí vysoký pamětní kámen. David 
Zeisberger byl zdrcen. Po válce americká i britská vláda se snažily hříchy odčinit 
a darovaly mu velké pozemky, na nichž vznikly další osady. 
 
Povolání zpět do Detroitu 
Roku 1782 přišlo nařízení přestěhovat se blíže k Detroitu, protože bylo na ně 
žalováno, že mají styky s Američany. Přepravili se tedy na druhý břeh jezera  
k Detroitu, kde žili roku 1782 v Captiwe Town. Poté jim bylo povoleno zřídit 
osadu u jezera St. Clair. Doprovázelo je 19 indiánů a vybudovali Nový 
Gnadenhuten (1782–86).  Koncem roku 1785 jich bylo 117. Pod tlakem intrik 
 a nepřátelství toto místo opustili a vybudovali na jižním okraji jezera Erie 
Pilgerruh (1786–87). Byli zde pouze jeden rok a přestěhovali se asi 80 km 
západněji, kde vybudovali Nový Salem (1787–91).  Po Schoenbrunnu  
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a Gnadehuttenu se jednalo o největší úspěchy. Proto Zeisberger založil další 
vesnici Warte (1791–92) a Fairfield (1792–1813). Práce zde nebyla úspěšná, 
protože do osad musel být povolen přístup i bílým osadníkům, takže stále častěji 
se jeho indiáni obraceli k alkoholu. To byl důvod, že některé z nich musely být 
opuštěny. 
 
Stěhování do Ohia – Goshen 
Po 17 letech bloudění po kanadském severu zavládl vytoužený mír. Zeisberger 
se svými nejbližšími opět po 51 dnech cestování se vrátil do povodí řeky 
Muskingum. Spolu s 31 indiány dorazil na místo, které vybral pro novou osadu 
nazvanou Goshen. Bylo mu 77 let a opět začínal znovu. Roku 1804 měla osada 
již 159 obyvatel. Vybudována byla i misie dál ve vnitrozemí v Indianě na Bílé řece 
(1801–06) a Petquoting (1804–09) u jezera Erie, která byla svěřena mladším 
misionářům. 
David Zeisberger znovu a znovu prchal se svými indiány před zhoubnými vlivy 
bílých osadníků, jako byl alkohol a zabírání půdy ve prospěch „bílých“. Ti byli 
příčinou, že se okruh jeho indiánských přátel stále více zužoval, takže  
17. listopadu 1808 zemřel v docela malém hloučku 24 indiánů. Pohřben je mezi 
svými indiány v malé osadě Goshen která má asi tisíc obyvatel,  
Zeisbergerovo úsilí bylo misijním pokusem uprostřed nerovného střetu dvou příliš 
rozdílných světů, Evropanů a Indiánů. Šlo o jedinečný zápas o záchranu lidství  
v nelidské době. David Zeisberger byl mužem, který pro indiány vykonal snad 
nejvíce ze všech Američanů. Místa jeho působení jsou osázena pomníky, které 
připomínají obětavou práci Moravana ze Zauchtenthalu. 
 
Závěrem - Oslavy a mezinárodní konference 
Sepsat solidní stručný životopis Davida Zeisbergera nelze. Buď je nutno 
vynechat celé úseky jeho života, nebo se omezit na suchá data. Tak je tomu 
 i v této práci. Budování některých osad, které trvalo několik let, muselo být 
vtěsnáno do jednoho řádku.  
Podrobnější životopisné údaje a prameny je možno nalézt v publikacích, které se 
nabízí v Muzeu Moravských bratří: David Zeisberger apoštol indiánů, Zlomený 
tomahavk a různé podrobnější studie, které vycházely ve sbornících přednášek 
z mezinárodních konferencí. Především doporučujeme filmově zpracovaný 
příběh Davida Zeisbergera, který nabízíme na DVD. 
300 let narození Davida Zeisbergera, přináší různé nabídky, které se objeví 
během roku na www.moravian.cz . Především je to IX. mezinárodní konference 
24.-26.9.2021 věnovaná tomuto výročí. V sérii přednášek se budeme zabývat 
jeho dílem, představíme nově vydané publikace, odhalíme Zeisbergerům  
ze Suchdolu 5 pamětních desek v Parku Moravských bratří, shlédneme premiéru 
filmu David Zeisberger aneb Delavárové v Suchdole od společnosti Vistafilm, 
otevřeme a předáme veřejnosti Růžový palouček - místo, kde se loučili r. 1724 
první emigranti s rodným Suchdolem. Jste srdečně zváni. 

 
Za Moravian Historicko-vlastivědnou společnost Daniel Říčan 
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Místo, kde se odehrál masakr v Gnadenhuttenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo s ostatky devadesátišesti Zeisbergerových indiánů 
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Text na náhrobku Davida Zeisbergera uvádí, že se narodil na Moravě. Většina 
Američanů se však domnívá, že Morava leží někde v Německu. 

 

Tour de aleje v Poodří startuje už v červenci    

Prázdninová hra pro celou rodinu prověří fyzickou zdatnost i znalosti  
a pomůže brouku páchníkovi. 

Pokud chcete prázdniny strávit aktivně v krásné přírodě, a navíc se i něco 
překvapivého dozvědět, je pro vás Tour de aleje 2021 tou nejlepší volbou. 
Arnika společně s místními spolky pomáhá krajině a ohroženým druhům 
živočichů, pořádá letos už pátý ročník této rodinné cyklojízdy. Spolky  
a dobrovolníci v Poodří vysazují stovky stromů, především dubů, topolů a starých 
odrůd hrušní. Staré vrby znovu ořezávají na hlavu, aby se pod tíhou přerostlých 
větví nerozlomily. Vy svou účastí přispějete na nákup sazenic a dalšího materiálu 
pro výsadbu nových stromků. Na podzim si navíc můžete přijet stromeček 
vlastnoručně zasadit. 
Letos jsme se v Arnice i kvůli covidové situaci rozhodli místo tradiční jednodenní 
cyklojízdy pro veřejnost připravit prázdninovou hru, kde můžete jednotlivé úkoly  
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na trase plnit individuálně, s rodinou nebo v malých skupinách. Nespornou 
výhodou je, že si můžete zvolit trasu k jednotlivým výletním místům sami, stejně 
jako termín, který vám vyhovuje. Celou hru si můžete rozložit do více dní 
a absolvovat trasu   na kole nebo pěšky. 
A o co ve hře půjde? Ke každému místu je pro účastníky připraven nějaký úkol, 
otázka nebo výzva - náročnější pro dospělé, zábavná pro děti, týmová  
pro skupiny. Úkoly budou prověřovat pozorovací schopnosti, fyzickou zdatnost  
a kreativitu. Někdy účastníky přivedou k zajímavé informaci. Každý, kdo splní 
alespoň 8 z 12 úkolů, od nás obdrží hezké ceny.  
Skvělým bonusem budou krátká videa, ve kterých odborníci na krajinu a přírodu 
názorně ukáží to, čeho si běžný turista možná ani nevšimne, ale co rozhodně 
stojí za pozornost. 
Herní plán, originálního průvodce po výletních místech a videa naleznete  
na webových stránkách http://aleje.org/tour-de-aleje. 
Tour de aleje startuje 8. července, do hry se ale můžete přihlásit až do 5. září. 
Za splněné úkoly na vás čekají hezké ceny. Každý účastník navíc bude zařazen 
do tomboly se super výhrami. 
Patrony akce jsou Vilém Dubnička, moderátor pořadu Cyklotoulky a Lada 
Kozlíková-Usnulová, trojnásobná olympionička a mistryně světa v cyklistice. 
 

Vendula Šmoldasová koordinátorka Tour de aleje 2021 
Arnika - Centrum pro podporu občanů 

 

 

 

 

 

 
 

Comenius Fulnek a Informační centrum ve Fulneku si vás dovoluje pozvat  

na koncert Štěpána Raka spojený s vernisáží jeho fotografií, který proběhne 

v neděli 8. srpna od 17:30 v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Výstava potrvá do 

konce září.  

www.comenius fulnek.cz, FB Comenius Fulnek, mic@fulnek.cz 

http://aleje.org/tour-de-aleje
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 Rallysprint Fulnek – Odry: přípravy finišují 
                                                                                                                                                                                    
 Už loni se objevila v předběžném kalendáři českých sprintů Rally Fulnek. 
Nakonec její první ročník byl kvůli pandemii zorganizován jako KOWAX 
Rallysprint, společně s Valaškou. Proto až letos se dočkáme oficiální 
premiéry ve dnech 6. – 7. srpna 2021. Navíc pod novým oficiálním názvem 
Rallysprint Fulnek – Odry. 
 
Za přípravami závodu stojí zkušený pořadatelský tým Valašské rally ValMez. Ten 
už dříve lokalitu Fulnecka a Oderska ke své soutěži využíval. 
„Protože se nám při Valašce podařilo obnovit další staronové úseky, umožnilo 
nám to vyčlenit RZ Odry a Fulnek do samostatného závodu. RZ Odry vždy patřila 
k tomu nejlepšímu, co české tratě nabízí, RZ Fulnek je sice rychlejšího 
charakteru, ale rovněž má svou kvalitu. K tomu letos přidáme jeden úsek v okolí 
Tošovic,“ naznačuje bývalý soutěžní jezdec a organizátor Jaromír Tomaštík. 
Soutěž bude započítávána do šampionátů FIA CEZ Historic Rally, Autoklub 
Rallysprint Série, Autoklub České Trofeje v rally historických automobilů  
a do Poháru 2+. Více než desítku soutěžících slibuje i zařazení do Čermák 
 a Hrachovec ADAM Cupu 2021. 
Předběžný harmonogram závodu počítá v pátek 6. srpna v 17:30 hodin se 
slavnostním startem na náměstí ve Fulneku. Do sobotního závodu pak posádky 
vyrazí ze servisu ve Fulneku v 9 hodin. Harmonogram čítá šest rychlostních 
zkoušek na třech úsecích, celkem necelých sedmdesát ostrých kilometrů. První 
posádky lze očekávat v cíli po 15. hodině. 
„Pořadatelský tým se těší na novou výzvu, na nové prostředí Fulnecka 
 a Oderska. Připravujeme kompaktní závod, do kterého zapojíme obě blízká 
města. Fulnek díky slavnostnímu startu a servisu, Odry kontrolou přeskupení  
po dopolední sekci. V obou městech, kde cítíme velkou podporu, pak soutěž 
zpestří zajímavý program. Věříme, že díky blízkosti Barumky soutěž využije  
k testování řada jezdců a fanoušci uvidí početné a kvalitní startovní pole. Rádi 
bychom přivítali na startu více než stovku posádek,“ doufá Jaromír Tomaštík. 
Aktivity kolem významného závodu republikové úrovně s sebou přinesou 
dopravní omezení ve Fulneku i v Odrách. Jedním z těch zásadních bude  
od pátku do soboty uzavření Náměstí Komenského ve Fulneku a úprava 
autobusové dopravy. Prosíme už dopředu místní obyvatele o toleranci. 
Za to se místní i fanoušci mohou v pátek a v sobotu těšit na zajímavé akce. 
Nejprve budou spojené s prvním ročníkem Trabant Rally Fulnek – Odry. Vše 
odstartuje páteční výstava Trabant veteránů na Náměstí Komenského  
ve Fulneku, na sobotu je naplánována „Spanilá jízda“ mezi průjezdy soutěžních 
automobilů na RZ Fulnek. Více informací přineseme v samostatné tiskové 
zprávě. 
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Vrcholem doprovodných akcí na fulneckém náměstí, které pro vás připravilo MKC 
Fulnek, bude v sobotu 7. srpna od 17 hodin program společnosti Cirkus trochu 
jinak. Ti předvedou novocirkusovou inscenaci Cvičme v rytme, která je plná 
akrobacie, žonglování a tance. Od 19 hodin pak soutěžně-kulturní víkend  
ve Fulneku zakončí koncerty hudebních skupin Civilní obrana a populární 
slovenské kapely DESMOD. 
Více informací k soutěži bude po začátku července zveřejněno na oficiální 
stránce www.rally-sprint.cz, řada novinek bude dostupná i na facebookovém 
profilu Rally Fulnek – Odry. 
 

Rallysprint Fulnek – Odry 2021, tiskový servis, Tomáš Plachý 
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Počasí prvního pololetí roku 2021 

 
Průměrná teplota vzduchu za první pololetí 2021 činila 6,5°C, což je o 0,3°C 
méně, než dlouhodobý normál za období 1979 – 2013. Je to od prvního pololetí 
roku 2013 první půlrok, kdy bylo chladněji, než odpovídá dlouhodobým měřením. 
Přesto je pololetí hodnoceno jako teplotně normální. Normální hodnoty měly 
teploty vzduchu v lednu, únoru a březnu. Měsíce duben a květen byly 
podnormální, červen naopak silně nadnormální. Největší zápornou odchylku  
od průměru vykázal duben (-2,4°C), největší kladnou odchylku měl měsíc červen 
(+2,1°C). 
Nejnižší teplota -21,7°C byla naměřena 15. února. Nebyla to jediná hodnota 
minimální teploty nižší než -20°C. Podobně chladný byl i 18. leden, kdy bylo -
21,5°C. Přesto je počet arktických dnů ve sledovaném půlroce opět nulový. Aby 
byl den považován za arktický, nesmí ani nejvyšší teplota v daném dni vystoupat 
nad -10°C.  
Nejvyšší teplota byla naměřena 21. června a dosáhla hodnoty 32,7°C. Letních 
dnů se vyskytlo již 20, přičemž první z nich nastal 10. května. Tropických dnů 
bylo dosud šest, s prvním výskytem dne 17. června.  
Srážek napadlo 310,6 mm, což činí 102 % dlouhodobého průměru. Srážkově 
normální byly všechny kalendářní měsíce s výjimkou května. Tento měsíc je 
s úhrnem 71,8 mm, což činí 134 % normálu, klasifikován jako nadnormální.  
Tzv. normalita teplot a srážek se vypočítává kvantilovými statistickými metodami 
z dlouhodobě měřených hodnot, často za celé období, po které stanice danou 
charakteristiku měří. Pro Hladké Životice zatím pracuji s obdobím 1979 – 2013,  
i když už by bylo vhodné výpočty aktualizovat na období do roku 2008.  
Nejvíce srážek napršelo 24. června a to 38,0 mm. Ten den se v naší oblasti 
vyskytla dlouhotrvající večerní bouřka. Hřmělo prakticky od 17:30 do 23 hodin, 
 i když se centrum bouřkové aktivity pohybovalo v různé vzdálenosti. Při bouřce 
se vyskytovaly silné dešťové přeháňky, dvakrát i s kroupami, až 3 cm velkými. 
Kroupové přeháňky byly jen krátké a slabé intenzity.  
Stejný den se prohnalo Břeclavskem a Hodonínskem tornádo o síle F4 
mezinárodní stupnice. Při něm dosahuje rychlost větru hodnot od 338 do 418 
km/h. Tornádo po sobě zanechalo rozsáhlou spoušť v sedmi obcích  
a bohužel se neobešlo bez obětí na životech. Jedná se o nejsilnější tornádo 
v Evropě v tomto století.  
Jedna z nejznámějších pranostik, ta o Medardově kápi přisuzuje červnu deštivé 
a zamračené počasí. Letošní červen se však vyznačoval minimální oblačností. 
Obloha byla zatažená jen ze 45 %, což je nejnižší červnová hodnota od roku 
2002. S tím souvisí vysoký počet jasných dnů – 11 a naopak nízký počet dnů 
zamračených – pouze 5. 
Nejsilnější vítr se vyskytl 30. června a měl nárazy okolo 20 m/s. Zanechal po sobě 
jen polámané větve.  
Bouřkové jevy se vyskytly v 16 dnech, nejčastěji v červnu, kdy byly bouřky 
zaznamenány v deseti dnech. První bouřka byla v Suchdole 21. dubna. Kroupy 
se vyskytly pouze 24. června, avšak dvakrát v jediném dni. Letos konečně 
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napadlo i trochu sněhu. V lednu ležela sněhová pokrývka 12 dnů, v únoru 19 
a v březnu a dubnu po jednom dni. Celkem je to 33 dnů. Poslední sněhová 
pokrývka se vyskytovala 6. dubna 2021. Ve dnech 14. a 15. února byla sněhová 
pokrývka vysoká 16 cm.  
 
 
 
 

  leden únor březen duben květen červen 
I. 
pololetí 

průměrná teplota -0,6 -1,4 3,1 6,1 11,6 18,7 6,2 

minimální teplota -21,5 -21,7 -7,6 -3,1 -1,1 2,8 -21,7 

maximální teplota 11,0 16,7 23,2 24,0 28,8 32,7 32,7 
        

  leden únor březen duben květen červen 
I. 
pololetí 

dny arktické 0 0 0 0 0 0 0 

dny ledové 6 11 1 0 0 0 18 

dny mrazové 24 20 20 12 1 0 77 

dny letní 0 0 0 0 3 17 20 

dny tropické 0 0 0 0 0 6 6 
        

  leden únor březen duben květen červen 
I. 
pololetí 

počet srážkových 
dnů 18 13 13 16 22 10 92 

srážkový úhrn 31,9 38,0 21,7 49,3 96,1 73,6 310,6 
        

  leden únor březen duben květen červen 
I. 
pololetí 

počet dnů s bouřk. 
jevy 0 0 0 2 4 10 16 

dnů se souvis. sněh. 
pok. 12 19 1 1 0 0 33 

 

Petr Dobeš 
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Inzerce  
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Byly zahájeny práce na rekonstrukci hřbitovní zdi 
na Kletném. Nově bude součástí i kolumbárium.
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Správa bytů a pokladna
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Matrika Czech POINT
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Klub kultury
                                                               
Technické služby
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el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w

Suchdolský zpravodaj, periodický tisk ÚSC,  měsíčník, vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdolnadodrou.cz, evid. č. MK ČR E 10193, 

místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné. Redakční rada: Richard Ehler, Iva Hrabovská, Kateřina Kollerová, 
č. 7/2021 vydáno 22. července 2021 nákladem 1100 výtisků. Za autorská práva k použitým materiálům zodpovídají

přispěvatelé. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15. 8. 2021

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


