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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

16.07. V terénu proběhla fyzická prohlídka místních komunikací za účelem 

volby technologie oprav od lokálních vysprávek až po celoplošné úseky. 

17.07. Ve sportovním areálu TJ Lokomotiva se konal dětský fotbalový den. 

20.07. V mateřské škole proběhla společná prohlídka vedení městyse a školy 

k informování o uskutečněných a plánovaných oprav a úprav  

a k organizačním záležitostem, týkajících se údržby zahrady. 

20.07. V rámci pořadu Křížem krajem navštívila městys posádka automobilu 

Českého rozhlasu Ostrava, která měla pro kolemjdoucí připravenou 

soutěž o drobné ceny, a také ze Suchdolu vysílala v živém vstupu. 

21.07. Na vodoprávním úřadě byla podána žádost o kolaudaci dokončené 

stavby – prodloužení inženýrských sítí z Komenského ulice přes farní 

zahradu katolické fary na ulici Záhumení. 

28.07. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitě Sokolovská. 

05.08. Zhotoviteli předáno staveniště pro stavbu prodloužení splaškové 

kanalizace za prodejnou Jednoty na horním konci. 

07.08. Konal se automobilový závod Rally Fulnek – Odry, trasa byla vedena 

mimo jiné také přes Jestřabí, Kletné a Pohoř. Příznivci tohoto sportu si 

přišli a své, cenou za to bylo omezení pohybu obyvatel Kletného 

po dobu konání rychlostních zkoušek.   

09.08. S pořadatelkou byly projednány podrobnosti k pořádání psích závodů 

Western coursing race v sobotu 11. 9. 2021 na louce u přehrady  

a možnosti podpory této akce ze strany městyse. 

10.08. Proběhl kontrolní den na opravě chodníku podél hlavní silnice v ulici  

Za Nádražím. 

13.08. Proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby prodloužení 

inženýrských sítí z Komenského ulice přes farní zahradu katolické fary 

na ulici Záhumení. 
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Rada městyse informuje 
 
69. schůze RM 16.08.2021 

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

• RM schválila rozpočtové opatření č.  R17, a to přijetí kompenzačního bonusu 
pro rok 2021 ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí  
za období 01.02.2021 – 31.05.2021 ve výši 459.077,80 Kč. 

• RM schválila rozpočtové opatření č. R18, jedná se o pořízení reklamních 
předmětů, 30 pivních setů pro kulturní a sportovní akce v městysi, nový PC 
pro objednávkový systém v knihovně a finanční dar na pořádání 
coursingových závodů 11.09.2021 na Kletném. 

• RM schválila navýšení zálohy za půjčení Party stanu DKT na 5.000, - Kč tak, 
aby zohlednila pořizovací cenu stanu v případě poškození. Při vrácení stanu 
bude odečteno půjčovné ve výši 500,- Kč a případná skutečná výše škody. 

• RM podpořila Ostravsko-Opavské biskupství při podávání žádosti o dotaci  
na opravu katolické fary, kdy doporučila zařadit objekt katolické fary 
v Suchdole nad Odrou do Programu záchrany architektonického dědictví MK 
ČR v roce 2022. 

• RM projednala porušení podmínek kupních smluv na stavební pozemky  
a uložila starostovi zajistit postup v souladu s kupní smlouvou. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
jedná se o zemní kabelové vedení na části pozemku parc.č. 1916/42 a 114/1 
v k.ú. Suchdol nad Odrou majetku městyse. 

• RM schválila úhradu rozdílu v nákladech na vybudování kanalizační přípojky 
a řadu v případě, kdy městys požaduje po stavebníkovi, jemuž stačí pouhá 
přípojka, vybudování kanalizačního řadu z důvodu možnosti dalšího 
prodloužení kanalizace. 

• RM se zabývala agendou příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Suchdol nad Odrou ve věci kapacity MŠ a souhlasila s předložením 
žádosti a s realizací projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání. 

• RM se zabývala výpomoci při řešení bydlení místní občanky, která je bez 
přístřeší. 

• Starosta informoval RM o Územním plánu, který je upraven  
po připomínkování zaslán na KÚ MSK k vyjádření, o opravách místních 
komunikací, o zpevnění plochy u muzea městyse, o návrhu využití budovy 
zdravotního střediska, o stavbách v městysi, o stížnosti na parkování 
 a o možnostech prodeje pozemků na ulici Sokolovská.    
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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 a Čt 14.00 – 18.00 

 
 

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

POZOR ZMĚNA ČASU!!! 
 

18. září 2021, 12.00 – 15.00 hodin, parkoviště u DKT 
 
❖ Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, 

nashromážděného při půlročním provozu domácností pouze 
občanům městyse Suchdol nad Odrou. 

 
❖ Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu 

z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak 

VO, tak NO! 
 

❖ Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej 

nepřevezme! Upozornění platí i pro lepenku, eternit, okna apod.  
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❖ Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném 
čase na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 15. hodině 
odjedou! 

 
❖ Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době 

konání svozu VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby 
k tomuto areálu přijížděli ze strany od knihovny a postupně se 
řadili za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na pokyny 
zaměstnanců svozové firmy. 

 
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel. 
556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad 
lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.  
 

Kovový odpad 
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili 
v rámci svozového dne, kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu 
kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další 
rozvoj své činnosti. 
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů 
oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 16. září 2021 na ÚM  
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni  
a v průběhu soboty 18. září 2021 k vám přijedou sportovci pro sběr.  
 

Iva Hrabovská, místostarostka 
 
 

Stavební suť do kontejnerů na odpad nepatří! 

V posledních týdnech se často potýkáme se stížnostmi, že nebyly vyvezeny 
kontejnery s komunálním odpadem. Stalo se to např. na Kletném, u katolického 
hřbitova, na Nové ulici. V 99 % případů se ukáže, že kontejnery nebyly vyvezeny 
právě proto, že neobsahovaly komunální odpad, ale nacházela se v nich stavební 
suť. Doloženo fotografiemi na titulní stránce tohoto vydání zpravodaje, nejde  
o ilustrační snímky, ale o skutečné případy z městyse z posledních týdnů. 
Teď odhlédnu od toho, že ne každý musí nutně znát odpadovou legislativu  
a vědět, že stavební odpad není odpadem komunálním, i když se tomuto tématu 
čas od času věnujeme i ve zpravodajích. Zarážející je i bezohlednost, kterou 
projevuje každý, kdo už jen zabere místo v kontejneru hromadou odpadu na úkor 
svých sousedů. Kontejnery jsou dimenzovány na běžně produkované množství 
odpadu z domácnosti, to znamená párkrát týdně vynesený odpadkový koš. 
Protože osvěty není nikdy dost, záměrně jsem zásadní informaci uvedl hned 
v titulku, aby si ji všimli i ti, kteří články nečtou. A teď podrobněji: Stavební odpad 
podle platné legislativy není komunálním odpadem a původce stavebního 
odpadu je povinen odpad zlikvidovat na své náklady, a to legálním způsobem, 
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nikoli "zpevněním polní cesty" nebo „vyrovnáním nějaké – nejlépe cizí – terénní 
nerovnosti“. Legálním způsobem je odvoz na skládku, případně předání odborné 
firmě k další recyklaci, to podle druhu odpadu. V každém případě je nutné mít 
likvidaci zajištěnou předem, aby se předešlo nepříjemným překvapením, kdy část 
odpadu bude při dovozu klasifikována jako odpad nebezpečný (eternit obsahující 
azbest apod.) a pak pro něj platí úplně jiný režim. 
Obec nemá povinnost stavební odpad za své občany řešit. Pokud stavebník není 
schopen si likvidaci zajistit, doporučuji, objednejte si na stavební práce firmu, 
která má v ceně i likvidaci stavebního odpadu. Upozorňuji jen, že likvidace 
stavebního odpadu je poměrně nákladná záležitost a tvoří nemalou položku 
v rozpočtu stavebních prací každé rekonstrukce. 
Pokud v nádobě na komunální odpad bude stavební suť, tak svozová firma 
takovou nádobu nevezme. Je-li toho moc, chlapi s tím nehnou, když hnou, 
nezvednou, a kdyby i zvedli, nenechají si poničit svou ne úplně levnou nástavbu 
na autě. 
V takovém případě nezbude než povolat do rychlé akce několik z nepříliš početné 
čety pracovníků městyse, aby všeho nechali a místo užitečné práce zcela 
neefektivně marnili čas vysypáváním kontejnerů a vytříďováním stavebního 
odpadu, jinak tam plné kontejnery zůstanou navěky. Ve čtvrtek 19. 8. například 
takto ztratili několik hodin času dva pracovníci, kteří museli vysypat a přebrat tři 
kontejnery z Nové ulice a od hřbitova (viz dolní foto na titulní stránce),  
a plánované dosečení trávy musí počkat. Navíc přehrabovat se v týden starých 
odpadcích není asi úplně práce snů. 
Shrnutí: Nedávejte stavební odpad do kontejnerů a popelnic! 
 

Richard Ehler, starosta 
 
 

Problematika bezdomovectví 

Na pracovníky úřadu městyse i na zastupitele se opakovaně a dlouhá léta 
obracejí občané s požadavkem, aby úřad městyse řešil bezdomovce, kteří je 
obtěžují svou přítomností na veřejných místech a tato místa znečišťují. Mnozí 
občané úřad obviňují, že pro zlepšení situace nic nedělá. 
Vězte tedy, že dělá. Kolik se toho paní místostarostka navyřizovala, aby těmto 
lidem zajistila střechu nad hlavou a šanci na lepší život… Jenže každé pomáhání 
vyžaduje aspoň minimální zájem ze strany toho, komu je pomáháno. Pokud 
pomoc bojkotují, násilím ji poskytovat nelze. Jsou to dospělí svéprávní lidé  
a pokud se i přes nabízenou pomoc rozhodnou pokračovat ve svém stylu života, 
není žádná páka, jak je donutit ke změně. Jakákoli humanitární pomoc ze strany 
okolí je jen utvrzuje v přesvědčení, že se o sebe nemusí starat, on se někdo 
nakonec postará, nakrmí je, dá jim oblečení, uklidí po nich svinčík, který okolo 
sebe produkují… Z tohoto pohledu je každé milosrdné poskytnutí jídla 
bezdomovci, okupujícímu veřejný prostor určený k jinému účelu než ubytovávání 
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osob, svým způsobem kontraproduktivní, protože je o něj kontinuálně postaráno 
a nic ho nenutí řešit budoucnost. 
Tento problém se vyskytuje v celé republice a při současné legislativě je zcela 
neřešitelný. Případné pokutování jsou vyhozené peníze na administrativu, 
z těchto lidí nikdo nedostane ani halíř. 
Ještě jedna poznámka: V dané věci jsme obdrželi anonymní e-mail, který nejen 
že nebyl pisatelem podepsán, ale dotyčný svou anonymitu umocnil, když si 
zřejmě za tímto účelem zřídil adresu „pannikdo28@...“. Mail, týkající se aktuální 
obyvatelky zastávek, ukončil: „Jak dlouho tomu úřad hodlá přihlížet a jak tuhle 
situaci chce řešit? Děkuji za odpověď.“ Moje odpověď je, že anonymům 
neodpovídám. Zkušenost je, že na odpověď obvykle navazuje další replika, 
obvykle stylem „my dva jsme spolu pásli husy“. Pokud mám s někým 
komunikovat, jednak chci vědět, s kým komunikuji, a jednak taková komunikace 
probíhá na daleko slušnější a důstojnější úrovni. 
 

Richard Ehler, starosta 
 

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

Jsou to:  

Timofieiev Volodymyr    Studená Marta 

Šubrtová Magda     Dorazilová Věra     

Zajíčková Marie     Plandorová Milena 

Holeňa Svatopluk     Lošáková Drahomíra 

Janík Josef      Jiříková Libuše 

Grossová Helga       Kubánková Eva 

Gorčík Jaroslav      Blinka Josef 

Klichová Marcela     Kouřil Martin 

Karolová Helena      Műnster Oldřich 

Dorušincová Dana     Zámrská Dagmar 

Marčišovský Štefan     Kučera Josef 

Polášková Danuše    Ligocki Karel 

Žitníková Eva      Štveráková Božena 

Komarová Jiřina     Říčanová Jana 

Přecechtěl Josef     Gerhartová Zdeňka 
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Dne 18.08.2021 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil 

milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 

pan Oldřich Tvarůžek. 

S láskou vzpomíná manželka Vlasta s rodinou.  
 

 
 

 

 

Děkujeme rodině, přátelům a známým za projevy 

účasti na posledním rozloučení s naším zesnulým 

manželem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem  

   panem Waltrem Skalikem.  

Zarmoucená 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  

06.11.2021 v obřadní síni Úřadu městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám 

upřesníme v písemné pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 27.10.2021  

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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Spolky a zájmové aktivity 
Klub seniorů Městys Suchdol nad Odrou informuje 

 
1. Setkání 
Vzhledem k epidemiologické koronavirové situaci jsme se nemohli scházet tak, 
jak jsme byli po léta zvyklí. Po roce došlo k pozvolnému rozvolňování opatření, 
toho jsme využili a svolali na 14. července 2021 setkání na zahradě restaurace 
Centrum. Počasí nám přálo, není proto divu, že se nás tentokrát sešlo na 70 
seniorů. 
Využili jsme toho, že jsme se někteří dlouho neviděli a pěkně jsme se pobavili při 
bohatém pohoštění. Tentokrát to byly grilované makrely a klobásky. Ke kávě nám 
byly podávány mini zákusky. Díky patří těm, kteří tyto dobroty připravovali, i těm, 
kteří nás obsluhovali.  
Poděkování patří i manželům Sehnalíkovým, že nám umožnili setkat se v tak 
pěkném prostředí. 

 
2.  Zájezd do Polska 

Do Polska – Wisly  - 24.9.2021 – pátek. Odjezd v 07.00 hod. zastávka „Kostel“ a 

následně v 07.15 hodin od DKT Suchdol nad Odrou. Směr malá burza v Polském 

Těšíně a poté Wisla – Hotel Golebiewski - aquapark. Vstup do bazénu 2 hodiny 

60 zl. nebo 360,- Kč, oběd 76 zl. nebo 456,- Kč. 

Nahlásit se můžete do 10. září 2021, včetně úhrady částky v Kč nebo Zl.  

Čas příjezdu cca 17.00 hodin.     

Případné informace: Ing. Naděžda Pleváková, tel: 777 888 308 

Ing. Naděžda Pleváková 
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Házená - ročník 2021/2022 
     
 
 
 
 

 

 

 
Skupina jih    

 

 

 

 

 

DATUM     MUŽI  

12.9.2021                    
Neděle 

 D                                          14,30 
 DŘEVOHOSTICE/  ŽERAVICE 

19.9.2021                    
Neděle 

 D                                          14,30 
 DROŽDÍN  

26.9.2021                     
Neděle 

 V                                          15,00 
 HORKA nad Moravou 

3.10.2021 
Neděle 

 D                                          14,30 
 OSEK nad Bečvou  

10.10.2021 
Neděle 

V                                           10,00 
 SENICE na Hané  

17.10.2021 
Neděle 

 V                                          14,30 
 DŘEVOHOSTICE/  ŽERAVICE 

23.10.2021 
Sobota 

 V                                          15,00 
 DROŽDÍN 

24.4.2022 
Neděle 

 D                                          14,30 
 HORKA nad Moravou 

1.5.2022 
Neděle 

 V                                          14,30 
  OSEK nad Bečvou 

8.5.2022 
Neděle 

 D                                          14,30 
SENICE na Hané 
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Western klub 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letošní druhý příměstský tábor s názvem Jezdec z neznáma proběhl 
 ve dnech 2.8. – 6.8.2021. S dětmi jsme se scházeli v areálu Malá skála 
 na Kletné, dle Shana do vesničky Rosehill. Během týdne se hrálo spoustu her  
a bojovek. Velice oblíbená hra ve volných chvílích byl Sandokan. Pro začátek, 
abychom se lépe poznali, byly různé seznamovací hry, u kterých jsme dost 
zapojili mozek a bránici. Celý tábor se odstartoval prvním svitkem. Byla tam 
psaná legenda o tom, jak se chránil poklad v dřívějších dobách, který jsme celý 
týden s dětmi hledali. Poté se najelo na první bojovou hru, ve které jsme se 
všichni v lese maskovali. I přes nepřiznivé počasí jsme to zvládli. 
Další den bylo o mnoho lépe a svítilo slunce. Vytvářeli jsme oštěpy, které děti 
potřebovaly na lov bizonů. V odpoledních hodinách téhož dne, měly děti za úkol 
postavit sousední vesničky Boonsburg. Moc se jim povedly a jde vidět, že děti 
dokážou krásně zapojit fantazii. Můžete se přesvědčit na FB stránkách Dětského 
Western klubu. 
V následujících dnech jsme měli menší procházku na Pohoř, kterou jsme 
zakončili projížďkou na koních. Děti byly ve svém živlu, i když nám moc počasí 
nepřálo. Tím to dnem začínala velká únava dětí... i vedoucích...  
Na další den si Shane pro bojovníky připravil něco neobvyklého. Představení  
od Dušana Dvořáka, který pracoval s lasem, bičem a dalšími ostrými věcmi.  Jako 
další úkol si měly děti obstarat prak.  
V podvečerních hodinách jsme měli táborák. Opekli jsme si večeři, zazpívali jsme 
si a šli spát. Ale to by nebyl Shane, kdyby něco neudělal naopak. Ve 23:45 měly 
děti budíček, a musely ven do deště hledat poklad po vyznačené cestě světýlky. 
Děti si odnesly obrovský zážitek a samozřejmě i poklad. Z něj si odnesly 
plecháčky s logem letošního tábora.  
Poslední den se zakončilo odpočinkem. Vytvořili jsme Hmyzí hotel, vyhodnotili 
jsme celý týden, rozdali diplomy, pamětní listy a k tomu si děti odnesly své 
plecháčky. 
Chtěly bychom dětem poděkovat, za společný týden a věříme, že se jim tábor 
líbil a aspoň nějakou malou vzpomínku si z něj odnesly.  
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Velké díky patří paní Jarušce Melicharové za obědy. Také Janči Slačíkové  
za projížďku na koních. Dušanovi Dvořákovi za super představení s bičem. Lidce 
Tošovské za pomoc na postu zdravotníka, Daniele Kabeláčové a Ladě 
Matouškové za pomoc s dětmi.  
Těšíme se na příští rok opět v tak hojném počtu. Přejeme krásné prožití zbytku 
prázdnin. 
 

Tereza Kabeláčová a Kateřina Levová 
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WESTERN COURSING RACE – závod psů na Kletném 
 
V sobotu 11. 9.  se od 9 hodin dopoledne budou konat na louce pod parkovištěm 

u kletenské přehrady závody v psím sportu, který jsme v Suchdole ještě neměli 

možnost vidět – coursingu. Jedná se o běh psů za umělou kořistí. Zájemci 

o zhlédnutí závodů mohou spojit dvě příjemné události, protože tentýž den se  

ve vedlejším areálu Malá skála koná gulášfest. Western klubu. 

Blíže na facebookové stránce události. WESTERN COURSING RACE 
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Různé  
Pozvánka na IX. mezinárodní konferenci Moravian 
 

Hlavní témata konference: 300 let od narození Davida Zeisbergera 

 

Připomeneme si také dalších 13 jubilujících Moravských bratří v r. 2020, 
2021, 2022 a jiná témata k dějinám Jednoty bratrské. Akce také volně 
navazuje na loňské 350 výročí J. A. Komenského 
Ve dnech 24. – 26. září 2021 
se uskuteční v Suchdole n. O. setkání, kde se v sérii přednášek zveřejní a 

zhodnotí nové poznatky o Moravanech, kteří na počátku 18. století emigrovali pro 

víru otců ze severní Moravy, aby obnovili Jednotu bratrskou v cizině a skrze ni 

vykonali misijní práci, která se nesmazatelně zapsala do historie Moravy. Zvou 

pořádající organizace: MORAVIAN Historicko – vlastivědná společnost, 

Městys Suchdol n. O., Klub kultury městyse Suchdol n. O., Johannes-

Mathesius-Gesellschaft  

Program konference: 
 
Pátek 24. září 2021 
09:00 Zápis účastníků konference 
10:00 Slavnostní zahájení v Klubu kultury - kulturním domě     
           Pozdravné projevy a následující přednášky: 
         - Bc.Pantálek Jáchym: Rod Zeisbergerů. 
         - Prof. Dr. Brossmann Ulf: Ballenhorst Rosina(1722-91)      
         - Bc. Solnický Pavel: Lawatsch Andreas (1712-71)  
         - Říčan Daniel: Dějiny Horního dvora v Suchdole n.O. 
12:00 Oběd 
13:30 Vernisáž ke třem výstavám. 
         - Bc. Solnický Pavel: Nitschmann Susanna roz. Weicht. 
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         -Halamová Lydie: Dopis D. Zeisbergera z r.1792 v archivu Jednoty bratrské. 
         - Dr. Štěříková Edit: Nitschmann Joh. Starší (1711-72) 
         -Mgr. Ing. Maďar Jaroslav: Misijná práca moravských bratov v Hornom   
          Uhorsku. 
         - Odhalení 5 pamětních desek a zasazení stromu z Goshen - Ohio v Parku          
           Moravských bratří.      
         - Otevření Růžového paloučku a vycházka do Lesního kostela Martina 
Schneidera.            
19:00 Večeře 
20:00 Panelová diskuze - příležitost představit vlastní aktivity. 
 
Sobota 25. září 2021 
08:30 Zápis účastníků konference. 
09:00 Dětský pěvecký soubor Skřivánek. 
         - Premiéra filmu Delawáři v Suchdole n.O. 
         - Mgr. Freitinger Daniel: Schenk Johann (1735-71)  
         - Bc. Pantálek Jáchym: Olmstead Earl P. životopisec Davida Zeisbergera. 
12:00 Oběd 
13:30 Mgr.Kurková Monika: Deníky Davida Zeisbergera.  
         -  Dr. Štěříková Edit: Schindler Matheus (1694-1771)  
         - Neústupný Pavel: Charakteristika misijní činnosti MB. 
         -  Irokézové a Algonkinové v Ohiu v 18. stol. 
         -  Zhodnocení a slavnostní zakončení konference.     

                  - Autobusový zájezd do Fulneku a po památkách na JB. 
         - Prohlídka muzea městyse: Vojenská expozice a další.                   
19:00 Večeře 

            
Neděle 26. září 2021 
09:00 Prof. Dr. Brossmann Ulf: Odkaz Komenského pro    
           sedm moravských míst v okolí Fulneku 
         - Promítání filmu Delaváři v Suchdole.  
10:00 Bohoslužba v evangelickém kostele. 
         - Prohlídka dvou výstav o Komenském 
         - Komentovaná prohlídka kostela, nebo výstup na věž. 
12:00 Oběd  
         - Prostor pro neformální posezení u kávy, navazování    
            kontaktů apod. 
Může dojít ke změnám v programu! Podrobněji budete informováni na: 
www.moravian.cz  
Pro vzdálené hosty ubytování nabízíme v penzionu Poodří. prosíme, abyste 
přihlášku s informacemi o vašich požadavcích na stravování a nocleh zaslali 
nejpozději do 19. 9. 2021 na adresu daniel.rican@seznam.cz 
Konferenční poplatek činí 150 Kč/den, 250 Kč za všechny dny, pro občany 
Suchdolu je vstup zdarma. 
Oběd nebo večeře 70 Kč, zájezd zdarma.   
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Při zápisu účastníků obdržíte složku s programem a dalšími materiály. Do tisku 
připravujeme 5 nových publikací. Překlad přednášek je zajištěn do anglického 
a německého jazyka. 
Přednášky budou 15 - max. 20timinutové a budou streamingované (je možno je 
sledovat přes domácí PC). 
Záštitu nad konferencí převzali: 
Ing. Richard Ehler, starosta městyse Suchdol n. O.; PhDr. Karel Müller, 
ředitel Zemského archivu v Opavě; Greg Peters, emeritní náčelník Delawarů 
Moraviantown - Kanada (město založeno D. Zeisbergerem); Kníže Heinrich 
XIV. Reuss Dipl. Ing.; Drahomír Strnadel, předseda Matice Radhošťské; 
Ing. Petr Šilar, senátor Parlamentu ČR; Dr. Edita Štěříková, česká historička 
- v SRN.   

                                                                   David Zeisberger   

 

Co je Růžový palouček? 
 

Jistě si mnozí obyvatelé povšimli, že pod Kletnou u odbočky k přehradě vzniká 

malý parčík. Buduje jej MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost ve snaze 
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některá památná místa v Suchdole a okolí připomenout nějakým viditelným 

objektem. Suchdol má jedinečné, pozoruhodné dějiny, které však v terénu 

nevidíme, proto vznikl projekt Růžový palouček.  

Vy, kdo znáte knihu Staré pověsti české, znáte i pověst o růžovém paloučku  

u Litomyšle, kde podle pověsti zpracované Al. Jiráskem se na tomto místě loučil 

Komenský a další emigranti, kteří museli opustit po třicetileté válce svou vlast.  

Z jejich slz vyrostly na tom místě divoké růže. Růžový palouček u Litomyšle není 

jediný v ČR.  

I my jsme si vypůjčili tento název pro místo, kde se loučili Suchdolané s rodným 

krajem. Navíc tato událost není žádnou pověstí, nýbrž skutečnou událostí, kterou 

zaznamenal David Nitschmann Syndikus takto: 2. května 1724 jsem odešel 

z otcova domu. V polích ke mě přišli: David Nitschmann, David Nitschmann  

Confessor, Johan Teltschik, Melchior Zeisberger. Kolem desáté v noci jsme 

poklekli v polích na konci vesnice Suchdolu, modlili se za okolí, zvláště pak  

za Suchdol a prosili milého Boha, aby nás vedl jako národ Izraelský, ve dne 

oblaky, v noci sloupem ohnivým, ukázal nám zemi, kterou podle svého srdce pro 

nás vyhledal a vyvolil, kde by naše nohy klidně spočinuly. Zazpívali jsme píseň: 

„Blažený ten den, ve kterém se rozejdeme, opustíme milou otčinu a odebéřeme 

se do bídy.“ Naše křivé, a přece rovné cesty, kterými jsme šli, vedly přes 

nejdivočejší a nejpříkřejší kopce do hor a pak dále. 

Odsud putovali asi 350 km přes Kletnou, Fulnek, Krnov, Nysu, Stolec, Pilawu 

Górnu, Swidnicu, Jeleni Góru, Leubu, Herrnhut. Těchto pět mladých mužů  

ve věku 21-28 let zahájili velký exil za něhož odešlo z okolí 550 obyvatel. Později 

byli známi jako Fünf Kirchenmänner, stali se významnými osobnostmi Jednoty 

bratrské. 

Divoká růže symbol emigrantů roste na malém paloučku uprostřed, kamenné 

desky s otisky kolen jsou kolem něj a po obvodu je 5 lip přivezených z Herrnhutu-

Ochranova. Toto místo je současně prvním zastavením na naučné cestě Via 

exulantis - cestě po stopách exulantů, což je další projekt Moravian.  

Slavnostní otevření Růžového paloučku proběhne v pátek 24. 9. 2021  

v odpoledních hodinách za přítomnosti zahraničních hostů IX. mezinárodní 

konference. … pokračování příště … 

                                                                                                        Daniel Říčan 

  

Tip na výlet 
 
Nová rozhledna v Poodří má v okolí několik „sester“  

 
V turistické oblasti Poodří, konkrétně v Blahutovicích nad Odrou, místní části 
Jeseníku nad Odrou, stojí v blízkosti dalších atraktivit nová rozhledna, která je 
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součástí sítě rozhleden a vyhlídek v Euroregionu Silesia – jde o třiadvacet 
vyhlídek a rozhleden v Česku a jedenáct v Polsku.  
Na blahutovickou kuželovitou ocelovou rozhlednu s dřevěnými prvky  
a vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m bez potíží vystoupají jak rodiny s malými 
dětmi, tak senioři. Kolem středového nosníku rozhledny, jež stojí  
na Blahutovickém vrchu, nejvyšším místě v okolí s nadmořskou výškou 320 m, 
se vine kruhové vřetenové schodiště. Charakteristický kuželový tvar stavby je dán 
dřevěnými pilastry jednoduchých trojúhelníkových tvarů, které jsou uspořádány 
do kruhu. Součástí stavby je také místnost zázemí z monolitického betonu 

 na úrovni terénu.  
Při příznivých klimatických 
podmínkách a dobré viditelnosti 
odtud lze vidět skoro celou 
Moravskou bránu, od Hranic až  
po Ostravu, Beskydy, Jeseníky, 
Hostýnské vrchy, města Hranice  
a Odry, a hlavně úžasnou přírodu 
v okolí Blahutovic, nádherné malé 
vesničky. Poblíž místa, kde se dnes 
tyčí rozhledna, stával v minulosti 
větrný mlýn.  
Nedaleko rozhledny v Blahutovicích 
nad Odrou byla v rámci 
přeshraničního česko-polského 
projektu Silesianka – stezka 
rozhleden a vyhlídkových míst  
v Euroregionu Silesia postavena  
i rozhledna Okrouhlík ve Slatině 
 a Veselská rozhledna ve Veselí 
u Oder. Kromě nich jsou v turistické 
oblasti Poodří i další vyhlídková 
místa, k nimž patří například kostel 

sv. Mikuláše v Bílovci, či rozhledny v Bílově nebo u vesnice Odry Pohoř.  
Nedaleko rozhledny v Blahutovicích nad Odrou je nová, unikátní cyklistická 
stezka s kresleným slovníkem moravskoslezského nářečí, která navíc spojuje 
několik bodů Technotrasy. Jedním z nich je i nedaleký Jesenický pramen. 
V Kyselce Jeseník nad Odrou si lze prohlédnout stáčírnu minerální vody a zapojit 
se i do speciálních zážitkových kurzů a vyrobit si vlastní levandulový sirup. 
Nedaleko Blahutovic nad Odrou navíc vede unikátní Františkova cesta a jedno  
z jejích zastavení je v těsné blízkosti rozhledny. 
Tak vzhůru na rozhledny! 
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko 
www.technotrasa.cz 

DM turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. 
 

http://www.poodri.com/
http://www.technotrasa.cz/
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Ze života… 
 
 
Život člověka přináší rozličné situace. O jedné takové, 
milí čtenáři, vám chci dnes s mým hostem vyprávět. 
 Je to nevšední příběh o velkém nasazení, 
obětavosti, laskavosti i podpoře. O naději, pokoře  
i zoufalství. O těžkých chvílích, když do rodiny 
nečekaně vstoupí nemoc. Vše, na co jsme byli zvyklí, 

přijímali, již samozřejmé není.  
Vše se zaměřuje na jeden bod, jedná úpěnlivá prosba, být opět zdráv a radovat 
se ze života jako dřív. Příběh je také o tom, jak důležité je mít vedle sebe někoho, 
na koho se můžete obrátit, kdo Vám pomůže. Příběh je o přátelství, důvěře  
a pomoci. 
Obrátil jsem se na paní Mgr. Marii Bezděkovou, jestli by mohla přiblížit 
co pro ni osobně i blízké znamená slovo pomoc v situacích, které před krátkým 
časem prožívala. Přesto, že se jedná o velice osobní a niterné prožitky, 
bez zaváhání přislíbila, že se se čtenáři podělí. Motivem je, jak mi sdělila, pomoci 
lidem v podobných životních situacích. 
Poprosil jsem paní Marii, jestli by mohla na úvod něco říci o sobě, o svém životě 
blízkých, hodnotách… Jak se život proměnil po příchodu nemoci… 
Příběh o pomoci i velikém přátelství. 
Za spolupráci paní Marii od srdce děkuji.  Ladislav Blahuta, Strom života 
S manželem jsme se znali od dětství, vyrůstali jsme v jedné vesnici. Když mi bylo 

15 let, začal chodit k nám domů. 

Nejprve jsme společně luštili křížovky, později chodili tancovat, a když mi bylo 20, 

tak jsme se vzali. Manžel pracoval u tehdejší policie, práce ho moc bavila. V práci 

trávil mnoho času, protože chtěl vždy objasnit daný případ. Já jsem pracovala  

v administrativě. Vychovali jsme dvě dcery, když se dcery vdaly, přibyla nám čtyři 

vnoučata. 

Dlouhé roky manžel sloužil 24hodinové služby, bylo to hodně náročné. Poté 

musel předat zpracované případy, což vyžadovalo další čas, zůstával v práci. 

Náročná a vyčerpávající práce mu na zdraví nepřidala a v 45 letech byl nucen 

odejít na výsluhovou penzi. Poté pracoval jako ostraha závodu. Když byl 

v důchodu, rád s vnukem vyráběl výrobky ze dřeva i kovu. A kolem domu bylo 

také vždy dost práce. Byl velice pracovitý a vždy se dobře staral o blízké. 

Když přišla vážná nemoc, nechtěl zůstat v nemocnici. Chtěl být doma. Uvařit  

na co má chuť nebo upéct cokoliv, nebyl pro mě problém, ráda jsem to pro něj 

udělala s pocitem, že mohu být prospěšná. Zdravotník nejsem, a tak jsem pomoc 

odbornou hledala jinde. Obrátila jsem se na Strom života a poprosila o pomoc.  

Ujali se nás, vše vysvětlili, jak pomoc bude probíhat, že manžel bude mít 

pravidelné návštěvy zdravotníka a já telefon, když bude potřeba řešit zdravotní 
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problémy. Ve stromu života mi poradili i jak sehnat polohovací postel i další 

potřebné věci, včetně žádosti na příspěvek na péči. 

Když poprvé přijela paní doktorka se zdravotní sestrou, Lukášem Pobořilem, byla 

jsem překvapena milým vnímavým přístupem, porozuměním a snahou pomoci 

od bolesti i zklidněním. To jsem ještě nevěděla, že s takto laskavým přístupem 

se budu setkávat po celou dobu péče o mého manžela. 

Lukáš vždycky vše manželovi vysvětlil, ptal se, radil, jak řešit jakýkoliv problém. 

Byla to i pro mě veliká pomoc. Když se cokoliv dělo, tak Lukáš přijel, píchl injekci 

nebo dovezl jiný lék. Manžel byl nemocný 3 měsíce, poté začal kovid a s ním  

i opatření ve Stromu života.  Vždy jsme museli volat jen Lukáše, protože se 

zdravotníci nemohli střídat a byli svým pacientům nonstop k dispozici. Opravdu 

jsme museli volat pozdě večer nebo v sobotu brzy ráno. Vždy tu byli pro nás. 

Lukáš během chviličky přijel, pomohl. Těžko se vyjadřuje slovy, co to pro vás 

znamená. Byla jsem za to moc vděčná, že se manžel nemusel trápit. Lukáš přijel, 

i když manžel usnul věčným spánkem. O to nejdůležitěji se postaral.  Proto jsem 

v Klubu Stromu života, abych jim laskavou péči alespoň částečně nahradila. 

S odstupem času si uvědomuji, že to bylo to nejlepší, co se v dané chvíli při 

nemoci manžela udělalo a měli jsme možnost splnit tak jeho přání. Být doma,  

ve svém, se svými nejbližšími. 

Co pro nás strom života znamenal, vyjádřila dcera obrázkem "Strom“, který 

přikládám níže. Oceňuji služby Stromu života, obětavost jejích pracovníků. 

Děkuji, že jste v nejtěžších chvílích, byli součásti mé rodiny, manžel si Lukáše 

oblíbil, plně mu důvěřoval, byl pro něj více než zdravotník. Byl součásti rodiny. 

Vzpomínám a jsem ráda, že jsem na to nebyla sama 

 

 Marie Bezděková 
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