
    Suchdolský
zpravodaj

10/2022

26. září 2022 byl v Suchdole nad Odrou 
po 14 letech znovu zprovozněn vedle
obřadní síně úřadu městyse bankomat 



V sobotu 15. října 2022 se novými občánky městyse stali:  
Anna, Jiří, Cristian, Petr, Bianca, Vojtěch, Amálie, Jakub, Julie,
Matyáš a Jeroným
Dětem přejeme mnoho zdraví, radosti a lásky rodičů.
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

17.09. Na parkovišti u domu kultury se konal podzimní svozový den. Protože 

rychle přibývají provedené práce na novém separačním místě (sběrný 

dvůr), již brzy budou nedůstojné fronty vozíků s odpadem minulostí 

a občané se budou moci zbavovat velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu průběžně, nejen jednou za půl roku. 

19.09. Konalo se 20. zasedání zastupitelstva městyse, které bylo zároveň 

posledním zasedáním ve volebním období 2018–2022. Po ukončení 

zasedání se konalo posezení zastupitelů, kde starosta poděkoval všem 

za čtyřletou práci pro městys. 

21.09. V souvislosti s přípravou místa pro bankomat vedle vchodu do obřadní 

síně proběhly na úřadě městyse technické konzultace s budoucím 

provozovatelem. 

22.09. Starosta se zúčastnil na zámku v Bartošovicích jednání valné hromady 

dobrovolného svazku Regionu Poodří.   

23.09. V místnosti vedle vchodu do obřadní síně byl namontován bankomat 

a byly provedeny další práce spojené s jeho umístěním – označení 

místnosti, systém zamykání a podobně. 

23.09. Ve 14 hodin byly zahájeny volby do zastupitelstev obcí. Úderem půlnoci 

skončil mandát dosavadním zastupitelům. 

24.09. Druhý den komunálních voleb. Volební výsledky jsou podrobně 

na tradičním místě na internetu – na adrese www.volby.cz. Volby 

v Suchdole provázela tradičně slabá účast voličů, kterých nepřišla ani 

polovina. 

27.09. Jednání se zástupcem společnosti, která v minulosti administrovala 

veřejnou zakázku na II. etapu kanalizace a ČOV a zároveň zajišťovala 

technický dozor na této stavbě. Předmětem jednání byla konzultace 

postupu v souvislosti s blížícím se koncem záruční doby na dílo. 

28.09. V Bartošovicích se konal Den zemědělství v Poodří, akce pro veřejnost, 

pořádaná Místní akční skupinou Regionu Poodří a propagující 

venkovský ráz života v Poodří a místní zemědělství. Tuto akci s mnoha 

atrakcemi pro děti i dospělé navštívilo také mnoho Suchdoláků. 

29.09. Proběhla konzultace s pracovníky společnosti CETIN, týkala se kolize 

optického a metalického kabelu s připravovanou stavbou chodníku 
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od podjezdu pod tratí na Rybníky. Bylo dohodnuta další schůzka, 

na které budou předloženy varianty řešení. 

01.10. Cyklistický oddíl Cyklokramo Suchdol nad Odrou uspořádal cyklo 

vyjížďku pro členy oddílu a pro sponzory, kteří oddíl podporovali, a to 

včetně městyse. 

01.10. V domě kultury slavil 20. výročí oddíl Aikido Dojo Suchdol nad Odrou. 

Součástí programu byly i zajímavé večerní ukázky cvičení pro laickou 

veřejnost. 

02.10. V evangelickém kostele se dopoledne konala Bohoslužba vděčnosti 

u příležitosti 170 let evangelického kostela. Suchdolský sbor Církve 

Českobratrské evangelické ve spolupráci s okolními sbory CČE 

a s jinými protestantskými církvemi v Suchdole připravil bohatý program 

na celé odpoledne. 

03.10. Na úřadě městyse se konala informativní porada nově zvoleného 

zastupitelstva městyse, hlavním bodem jednání bylo stanovení termínu 

a seznámení se s programem ustavujícího zasedání zastupitelstva 

městyse. 

04.10. V základní škole a mateřské škole proběhly prověrky BOZP, kterých se 

zúčastnila za zástupce zřizovatele místostarostka.  

05.10. V Penzionu Poodří se konala technická konzultace se zástupci odborné 

firmy k plánované regulaci vytápění s cílem uspořit plyn. 

07.10. Proběhla následná schůzka ke kolizi projektu chodníku okolo Romotopu 

na Rybníky s kabely CETIN. Podařilo se najít dohodu všech dotčených 

stran a po zapracování do projektu chodníku bude akce připravena 

k podání žádosti o stavební povolení a následně žádosti o dotaci. 

07.10. V kulturním domě se konalo tradiční setkání důchodců. 

12.10. Konala se schůze rady městyse. 

 

Rada městyse informuje 
 

96. schůze RM 12.10.2022 

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

• RM přidělila uvolněný byt 1+1 v DPS Komenského 560. 

• RM souhlasila se zapůjčením hasičského vozidla Citroen Jumper pro Dětský 
oddíl Aikido dojo Suchdol nad Odrou na víkendový seminář v Trenčíně 
v termínu 15. – 16.10.2022. 

• RM se zabývala finančními záležitostmi příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola a provozem tělocvičen v budově ZŠ pro spolky  
a kroužky v městysi. 
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• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
GasNet, s.r.o., předmětem smlouvy je plynárenské zařízení na části pozemku 
parc.č. 886/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN 
a.s., předmětem smlouvy je komunikační vedení a zařízení na části pozemku 
parc.č. 578 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., předmětem smlouvy 
je zařízení distribuční soustavy – vedení NN na části pozemku parc.č. 3087 
a 2223/54 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM schválila rozpočtové opatření R17, a to uvolnění částky 10.000, - Kč 
na činnost klubu seniorů. 

• RM uložila starostovi svolat schůzi RM k uzavření smlouvy na dodávku plynu. 
 
97. schůze RM 13.10.2022 

• RM schválila uzavření smlouvy se společností Innogy Energie, s.r.o. 
na dodávku plynu na období listopad–prosinec 2022. 

 
 

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, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
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 Bőhmové; telefon: 
605 113 310; 724 389 269 
 
Výpůjční doba knihovny: Po a Čt 14.00 – 18.00 
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Ukončení svozu BRO v roce 2022 

Dle oznámení svozové společnosti Asompo a.s. Životice u Nového Jičína 

upozorňujeme občany, že poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad by měl 

proběhnout ve čtvrtek 24. listopadu 2022. Po posledním vývozu budou 

kontejnery odvezeny a uschovány. 

 Iva Hrabovská 

Výsledky komunálních voleb 2022 v městysi 

Výsledky komunálních voleb jsou k nalezení na serveru českého statistického 

úřadu www.volby.cz. My zde předkládáme tradiční srovnání počtů hlasů 

jednotlivých kandidátů. Kandidáti jsou seřazeni podle počtu získaných hlasů bez 

ohledu na příslušnost k volební straně. Zvýrazněná jména a vyplněná políčka 

ukazují 15 nově zvolených zastupitelů. Názor na „spravedlnost“ systému 

přepočtu hlasů v komunálkách, nechť si udělá čtenář sám. 

Richard Ehler 

http://www.volby.cz/
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1 Hrabovská Iva 521 MPŽ

2 Dostálová Jana Mudr. 421 MPŽ

3 Boráková Lucie Ing. 405 SNO

4 Janovský Lukáš Ing. 385 MPŽ

5 Ehler Richard Ing. 363 MPŽ

6 - 7 Zdráhal Jaroslav 354 MPŽ

6 - 7 Richter Tomáš Mgr. 354 SNO

8 Látalová Kateřina Ing. 343 SNO

9 Tvarůžková Ivana 341 MPŽ

10 Žlebek Michal Ing. 340 SNO

11 Dohnal Tomáš Ing. 328 MPŽ

12 Kunčar Martin 325 SNO

13 Kutěj Radovan 322 MPŽ

14 Luxová Gabriela 315 MPŽ

15 Bartoň Jiří Ing. 299 HS

16 Černá Eva Mgr. 289 SNO

17 Novotný Bohdan 288 MPŽ

18 Reková Šárka 287 SNO

19 Nábělková Lucie 284 MPŽ

20 Schovánek Jan Bc. 279 MPŽ

21-22 Gorčík Jaroslav 276 MPŽ

21-22 Mička Mojmír Ing. 276 SNO

23 Neradová Dagmar 270 SNO

24 Žitníková Alena Ing. 269 MPŽ

25 Sehnalíková Andrea 261 MPŽ

26 Martinátová Marta 254 SNO

27 Rek Tomáš 253 SNO

28-29 Masnicová Iveta 244 SNO

28-29 Tymráková Lenka Mgr. 244 HS

30 Raždík Marcel Bc. 241 SNO

31 Škrobalová Barbora Mgr. 239 SNO

32 Ježková Anna 219 SNO

33 Jeřábek Vladimír Ing. 213 KDU-ČSL

34 Brynecký Martin 211 HS

35 Indráková Lucie Ing. 187 HS

36 Zajíček Petr 181 KDU-ČSL

37 Zajíček Josef 173 KDU-ČSL

38 Mašek Ondřej 138 KDU-ČSL

39 Pleváková Naděžda Ing. 136 HS

40-41 Mičulek František 120 KDU-ČSL

40-41 Kuchyňka Zbyněk 120 HS

42-43 Kowalik Stanislav 116 HS

42-43 Kutějová Alžběta 116 HS

44 Glogar Petr 113 KDU-ČSL

45 Zuchnický Ondřej 111 KDU-ČSL

46 Gebauer Roman 108 HS

47-48 Černická Monika 104 HS

47-48 Nohýlová Barbora 104 HS

49 Michálková Lena Mgr. 103 HS

50 Timofejev Anton Ing. 102 HS

51-52 Ďuricová Lucie Ing. 97 HS

51-52 Kozúbek Jakub 97 HS

53 Dohnalová Marie 93 KDU-ČSL

54 Kollová Jana 85 KDU-ČSL

55 Dohnal Petr 81 KDU-ČSL

56-57 Štencel Radek 80 KDU-ČSL

56-57 Jurošek František 80 KDU-ČSL

58 Glogarová Kateřina 77 KDU-ČSL

59 Maderová Marie 68 KDU-ČSL

60 Zuchnická Kateřina 67 KDU-ČSL

0 100 200 300 400 500 600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60



8 

 
Vážení spoluobčané, 
 
po zveřejnění výsledků voleb jsem měla od Vás několik dotazů, zda budu 
starostkou. Věřte mi, že to nebylo lehké, několik probdělých nocí a dlouhé 
rozhodování. Po zralé úvaze jsem se rozhodla, že o tuto funkci usilovat 
nebudu. Nerada bych na úřad chodila s nejistotou, zda všechno v této nelehké 
době zvládnu.  
Ve středu 19. října 2022 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva městyse, 
kde jsem byla opět zvolena místostarostkou. Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
mě podpořili a svým hlasem vyjádřili důvěru. Slibuji, že tady budu vždy pro vás, 
občany Suchdolu nad Odrou. 
 

Iva Hrabovská, místostarostka 
 
 

 

Společenská kronika    

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

Jsou to:  

Mařicová Marie      Taubová Eva 

Kaňáková Vilma       Barvíková Eliška     

Hofrová Aloisie       Obadal Josef 

Novotný Josef       Denerová Terezie 

Cábová Libuše         Budská Božena 

Himmerová Judita        Velikovský Miloslav 

Býmová Miroslava     Pilík Jiří 

Hrabal Antonín       Kosturová Hana 

Hajdová Marie      Skřičková Ladislava 

Klvaňová Marta       Navrátil Jaroslav 

Dubová Jiřina       Kulovaný Josef 

Reblová Eva     Pospíšilová Dana 
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Život jde dál jak tiché řeky proud, jen bolest trvá 
a nedá zapomenout. Dne 17. října jsme vzpomněli  
3. výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný  
manžel, tatínek a dědeček  
 

       pan Ivan Korčák. 
 
S láskou a úctou vzpomínáme, navždy zůstaneš 
v našich srdcích. Manželka, dcera a synové s rodinami. 

                                                                                            

 

 

 
Dne 02.11.2022 si připomeneme nedožité 90. narozeniny 

našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka 

      pana Oldřicha Tvarůžka. 

S láskou vzpomínají  manželka a synové  s rodinami.  

 

 

 

Dne 22.11.2022 vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

 milované maminky, babičky a prababičky 

 paní Aleny Žlebkové. 

S láskou stále vzpomíná dcera Radka s rodinou, 

 dcera Martina s rodinou, syn Josef s rodinou, 

 vnoučata a pravnoučata.                                                             
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Klub seniorů Městyse Suchdol nad Odrou informuje 

V letošním roce oslavila 80-ti leté jubileum. Její 

zájmy jsou různorodé, ale její hlavní celoživotní 

náplň, kromě rodiny, je bowling a kuželky. A zde má 

každoročně, úžasné výsledky. Důkazem je i soutěž 

v kuželkách v srpnu 2022 v Praze-Radotíně, kde se 

zúčastnilo 50 žen různého věku, které byly kromě 

Milušky Holčákové, všechny registrované v klubech. 

Mezi těmito sportovkyněmi se vůbec neztratila. 

Získala krásné 5. místo za výkon 496 bodů a byla 

vyhlášená, jako nejstarší žena-sportovec. Takže 

klobouk dolů. V září taky hrála, koulela v Olomouci 

za České dráhy, kde aktivně pracovala. Zde získala 

první místo a postoupila do celorepublikové soutěže 

do Hradce Králové. Zároveň s ní soutěžil i pan Jaroslav Kolla. Ten s celým 

družstvem obsadil první místo a postoupil závodit do Polska. Budeme všem 

seniorům – sportovcům držet palce a děkujeme za příkladnou reprezentaci. 

Ing. Naděžda Pleváková 

 

Keramika pro dospělé 
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Z činnosti naší školy a školky 
Canisterapie u Hvězdiček 

Děti, z oddělení Hvězdiček, přijela navštívit 

psí dáma Betynka. Děti se s ní mohly nejen 

pomazlit a potulit, ale zažily i spoustu 

legrace.  

                                                                                                   

Bc. Martina Hessková 
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Hvězdičky na houbách 

Děti spolu rozhodly se strávit dopoledne v lese. Košík, nožík, atlas hub a do 

lesa coby dup. Za chviličku v lesíčku houby byly v košíčku. 

Bc. Martina Hessková 

 

 

 

 

 
 

Hvězdičky v rajské zahradě 
 
Děti z mateřské školy z oddělení Hvězdiček se zúčastnily edukačního programu 

v novojičínském Žerotínském zámku s názvem Rozmarýnek uvitý, na šátečku 

vyšitý. 

Prošli jsme se rajskou 

zahradou, poznávali jsme 

rostliny a prohlédli jsme si, 

jak to hezké v přírodě 

inspirovalo lidovou tvorbu. 

Seznámili jsme se 

s technikou modrotisku a 

děti si vyzdobily šátek 

s rostlinnými ornamenty. 

                                                                              

Bc. Martina Hessková 
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Předškoláci třídy Soviček a Broučků ve Světě techniky 
 
Svět barev a svět techniky jsme s dětmi vyrazili prozkoumat do Dolních Vítkovic. 
Pro děti byl nachystán vzdělávací program, ve kterém si mj. vyzkoušely míchání 
barev. Čekal je také průzkum malého světa techniky, kde objevily kouzlo čerpací 

stanice, světelného bludiště 
nebo také vodního světa. 
 

Bc. Markéta Bártová, 
 Bc. Dominika Jarošová  
 Mgr. Ivana Kocmichová 

 

 

 
Hvězdičky a Broučci ve Světě techniky 

Děti z oddělení Hvězdiček  
a Broučků prožily krásné 
páteční dopoledne ve Světě 
techniky v Dolních Vítkovicích 
prostřednictvím projektu Okap 
II. 
V programu Doktorská  
školička se děti názorně a 
hravě seznámily s jednotlivými 
částmi lidského těla,  
dozvěděly se základní 
poznatky o vnitřních orgánech, smyslových orgánech a jejich funkcích. V dalším 
vzdělávacím programu, který byl zaměřený na oblast předmatematických 
dovedností a rozvoj myšlenkových operací děti stavěly, vytvářely a objevovaly 
nejen nové a nepoznané geometrické tvary, ale také svět matematiky. 
 A samozřejmě nemohlo chybět prozkoumávání krásné herny Dětský svět.   
                                                                                               

Bc. Martina Hessková 
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Se třídou Soviček po indiánské stezce na Malou skálu 

Děti ze Soviček se vypravily na výlet. Autobusem dojely na Kletnou, kde si v 

areálu Malé skály zahrály hry, prohlédly si voliéru s papoušky a vyrobily si 

indiánské čelenky. Zpátky do školky došly pěšky. Tímto děkujeme Western klubu 

za propůjčení prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bc. Markéta Bártová  

& Bc. Dominika Jarošová 
 

Podzim ve školní družině IV. 

V září jsme se s dětmi v družině 
hlavně poznávali, hráli hry 
(deskové, pohybové-návštěva 
nového školního hřiště). 
Děti malovaly naši školu, kterou 
máme vyvěšenou na nástěnce 
na chodbě. Vyzkoušely si i 
novou techniku mozaikování, a 
to konkrétně znak Suchdolu nad 
Odrou. S dětmi si každý den 
čteme a samy jeví velký zájem, 
aby mohly číst.  
 

Barbora Tomášková 
 



16 

Školní družina – září ve školní družině I. a II. 
 

Během měsíce září se děti 

ve školní družině učily 

nejen pravidlům 

bezpečného chování, ale 

 i výtvarné činnosti spojené 

především s přicházejícím 

podzimem, při které mohly 

rozvíjet dětskou fantazii. 

Relaxovaly při hrách ať už 

ve svých třídách, nebo při 

pobytu na zahradě. Stihli 

jsme i projekt „S piráty po 

moři“. Tvořili jsme mapy k 

pokladu, malovali mořské 

ryby, každá družina si vyrobila svou pirátskou loď, vyráběli jsme rybičky  

z keramické hlíny, zdobili piškoty jako pirátské hlavy a samozřejmě jsme si udělali 

skvělou svačinku.  Jak se nám vše povedlo? Posuďte sami. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ivana Kuczová  

a Ivana Tymráková 
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Lesní škola 
 
Ve čtvrtek 6. října 2022 
nastoupili žáci 1. A, 2. A a 
2. B do autobusu 
s přátelskou náladou a 
vydali se vstříc 
dobrodružství do Lesní 
školy ve Valšovicích. Děti 
přivítali usměvavý 
průvodci se zajímavými 
úkoly a slunečné počasí. 
Žáci hledali semena 
různých stromů a sázeli je, 
dalekohledem zkoumali 
divoká zvířata a studovali 
jejich stopy na vlhkých 
cestách, zkoumali život lesních zvířat a ptáků, měli v rukou malou ropušku nebo 
střevlíka. Posvačili na čerstvém vzduchu na lesních mýtinách. Z listí vytvořili 
kytice pro maminky nebo si přivezli vlastnoručně pilou uřezané kolečko z větve a 
hlavně zjistili, že v lese mohou zažít spoustu zážitků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Radmila Miková  
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Geometrický svět 

Matematiku, kterou lze vidět 

očima, držet v ruce, najít v 

přírodě, vidět pod 

mikroskopem, si budou naši 

druháci jistě dlouho 

pamatovat! 14. září 2022 děti 

navštívily vědecký program 

„Geometrický svět“ ve 

Vítkovicích. Žáci se vyvíjeli, 

studovali, pracovali v týmech, 

fantazírovali, bavili se a 

příjemně strávili den. Těšíme 

se na další objevování! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marcela Buksová, Anastaziia Didkivska 
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Rozhýbejte svět 

Šesťáci se 5. října 2022 zúčastnili animačního programu „Rozhýbejte svět“ 

v DOV. Pronikli do historie animování (2D a 3D animace). Následně se 

seznamovali s technikou animace Stop Motion a jejím zpracováním v aplikaci 

iMovie. Naučili se různé 

finty k přípravě kvalitního 

obsahu, upravit animaci 

a vyrobit si vlastní 

postavy i scénu. 

Mgr. Radmila Miková  
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Tvořivá hodina anglického jazyka ve 4. B 

 
Hodina anglického jazyka byla tentokrát 
jiná, než bývá obvykle. Dotvářeli jsme si 
každý skřítka dle své fantazie. Nejprve 
jsme si nasbírali potřebný materiál 
v okolí školy. Pojmenovali jsme si jej 
anglicky a v průběhu tvoření jsme se 
snažili tuto podzimní slovní zásobu 
osvojit. Jak se dětem výsledek podařil si 
můžete prohlédnout na fotografiích.  
 

Mgr. Ivana Adéla Květoňová 
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Spolky a zájmové aktivity 
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Western klub 

 

Z ČINNOSTI SPOLKU WESTERN KLUB 

 

 
44. HUBERTOVA JÍZDA 2022, Kletné - Malá skála 
V sobotu nám přálo počasí, a tak se od 10. hodiny na tradiční Hubertově zelňačce 
sešel hojný počet jak jezdců, tak i diváků. Byli jsme spokojení, napočítali jsme 68 
jezdců s koňmi a 6 zápřahů, celkem se sešlo na 150 příznivců Western klubu.  
Ve 12 hodin jezdci startovali na Hubertovu vyjížďku s mezi přestávkou na 
Stříbrném jezírku. Pozdravili jsme tradičně Hospodáře, pobavili se, občerstvili, 
udělali společné fotky, zavzpomínali a v dobré náladě vyrazili na zpáteční cestu. 
Po návratu na Malou skálu proběhl hon na lišku "Halali". Následovaly westernové 
soutěže – slalom, barely a záchranáři, kde si jezdci zasoutěžili. Po dekorovaní 
jezdců jsme zahájili tradiční soutěže pro diváky "Hod podkovou o soudek piva", 
a „Hod kloboukem o klobouk“, do soutěže se přihlásily všechny věkové kategorie. 
Bylo to pěkné soutěžení. Následovala volná zábava s kapelou Do Pohody do 
pozdního večera. Tím byla ukončena jezdecká sezona roku 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Děkuji všem účastníkům, pořadatelům, kamarádům z Klubu přátel Western 
klubu, kteří nás po celý rok navštěvovali a pomáhali nám. Saloon s občerstvením 
bude nadále nárazově otevřen jen v pátek při „posezení při kytarách“, případně 
za pěkného počasí od 17.00 hod. (budeme informovat na FB).  Pro členy WK 
nyní nastal čas k dalším úpravám v areálu. 

                     

                 Foto na https://westernklub.rajce.idnes.cz 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://westernklub.rajce.idnes.cz/
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Různé 
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Výročí 170 let evangelického kostela 
 
Připomenout si velká výročí obce je prospěšné a důležité. V neděli 2. října se 
podařilo uskutečnit slavnost, na kterou se sjelo 200 účastníků ze širokého okolí i 
členové místních církví. Také 10 rodáků z Německa a Rakouska vážilo sta 
kilometrů dlouhou cestu do Suchdolu. I počasí se umoudřilo a slunce vysušilo 
trávníky v areálu kostela. 
Dopoledne proběhla děkovná bohoslužba vděčnosti s Večeří Páně a 
s připomínkou dávných událostí, že před 170 lety …13. září bylo započato 
s výkopem základů s takovou chutí a láskou mládeže i dospělých, že celý výkop 
základů až na malé části byl zcela dokončen za tři dny… Vzhledem k tomu, že 
hloubka základů je 2 m, šlo o velké nadšení. Předcházelo tomu jiné výročí. 
Připomenuli jsme si současně, že před 240 lety …Dne 10. září 1782 přišel do 
Suchdolu první evangelický kazatel pan Georg Richter z Bánské Bystrice a byl 
přivezen sedlákem Georgem Münsterem čp. 182 a ještě v měsíci říjnu byla 
narychlo v místech dnešního kostela postavena modlitebna z prken na poli 
zmíněného Münstera, které věnoval pro tento účel a 27. října byly uskutečněny 
první bohoslužby...  
Jako doprovodný program po bohoslužbě, byl před kostelem zasazen strom, 
který bude Suchdolanům připomínat nejen letošní slavnost ale především, že 
přítomnost nás Čechů předcházela více než půl tisíciletí přítomnosti moravského 
obyvatelstva německé řeči. Ti zde vytvořili kulturu bohatou na slovesnost, 
architekturu, dějiny a především pracovitost, na kterou navazujeme i my. 
Následovala cesta na zdejší Slavín evangelického hřbitova, kde byly položeny 
květiny na hroby zdejších představitelů evangelického farního sboru. V kostele 
jsme si vyslechli vyprávění pana Waltera Fritsche o svém dětství v Suchdole. 
Samostatně si účastníci mohli prohlédnout 5 výstav: Výstava 32 evangelických 
kronik, Kostel očima výtvarníků s obrazy Z. Valcháře, Fr. Kurečky a dalších 
výtvarníků, včetně dětské školní tvorby. Další výstavy: Dějiny reformace ve 
východní Evropě, Dědictví Komenského v Suchdole a Potomci Komenského 
doplnily nabídku. Individuálně bylo možno vystoupit po 130 schodech na ochoz 
věže a rozhlédnout se po Moravské bráně a zakoupit si publikace vztahující sek 
dějinám Suchdolu. Připraveno bylo bohaté pohoštění pro všechny, u nějž 
probíhaly přátelské rozhovory i seznamování.  
Děkujeme městysi a jeho zaměstnancům za poskytnutí a postavení velkého 
stanu, který by nás zachránil před nepřízní   počasí. Děkujeme všem, kteří se 
podíleli na přípravných pracích. 
 

Daniel Říčan 
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Sázení stromu 

 
      
 
 
 
 
 

     Výstava Kostel očima výtvarníků                                            

                                                                                
 
 
 
 
 
Kostel očima školáků 

 
 
 
 
 
 

                                                      
           Nejstarší Richterova kronika z r. 1782 
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Inzerce 
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separační místo
Nadále probíhají práce na stavbě
"sběrného dvora" před ČOV.     
 Po jeho dokončení a upřesnění
režimu provozu bude zrušen
jarní a podzimní svoz
velkoobjemového odpadu. 



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

Starostka                                                      
                   
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                                                       
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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
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graclik@suchdol-nad-odrou.cz
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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 
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Libuše Pazderová                        
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Věra Dorazilová 
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