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Městys zrestauroval kamenná boží muka z roku 1876.
Nacházejí se u Kletného na turistické trase do Fulneku.
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

17.07. Krajská hygienická stanice s okamžitou platností vyhlásila v souvislosti 

s nemocí COVID 19 karanténní opatření, znemožňující konání akcí nad 

100 přítomných osob a zavádějící pravidla pro vzájemný odstup osob. 

Opatření dopadlo omezujícím způsobem na pořadatele víkendových 

akcí včetně těch, které se konaly v městysi a okolí. Po týdnu hygiena 

opatření zásadně zmírnila. 

18.07. Městys byl hostitelem cyklojízdy Tour de Aleje, kterou pořádala 

nezisková organizace Arnika a jejíž výtěžek je určen na zachování 

 a obnovu stromových alejí v Poodří a dále na ochranu brouka páchníka. 

Cyklisté všech věkových kategorií si mohli vybrat ze dvou tras podle 

náročnosti, na obou pořadatelé připravili několik zastavení s programem 

– poučným pro dospělé, zábavným pro děti. 

21.07. Konal se kontrolní den na stavbě prodloužení vodovodu Za Nádražím. 

21.07. Konal se kontrolní den na stavbě zasíťování pozemků pro výstavbu 

rodinných domů na životické části Sokolovské ulice. 

22.07. Konal se kontrolní den na stavbě zateplení bytového domu č.p. 498  

na Nové ulici. 

23.07. Konal se kontrolní den na stavbě parkoviště v centru městyse  

za budovou úřadu městyse. 

30. 07. Jednání se soukromým investorem, který zvažuje záměr v městysi 

zasíťovat několik stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů,  

o možnostech spolupráce městyse. 

30.07. Konal se kontrolní den na stavbě parkoviště v centru městyse  

za budovou úřadu městyse. 

04.08. Konal se kontrolní den na stavbě prodloužení vodovodu Za Nádražím. 

04.08. Konal se kontrolní den na stavbě zasíťování pozemků pro výstavbu 

rodinných domů na životické části Sokolovské ulice. 
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06.08. Ve vstupní hale úřadu městyse jednala s klienty pracovnice Zdravotní 

pojišťovny Ministerstva vnitra. Tato pojišťovna zřizuje na požadavky 

klientů ve spolupráci s obcemi takováto mobilní pracoviště od letošního 

jara a ověřuje životaschopnost této aktivity. 

06.08. Konal se kontrolní den na stavbě parkoviště v centru městyse  

za budovou úřadu městyse. 

08.08. Kletné se stalo součástí a cílovým místem rychlostní zkoušky Kowax 

rally Fulnek. 

10.08. Společně s geodety byly v terénu upřesněn průběh hranice části parcel, 

určených usnesením zastupitelstva městyse k prodeji žadateli – fyzické 

osobě. 

11.08. Jednání s pracovníkem Povodí Odry na základě výzvy starosty městyse 

k provedení technických nebo organizačních opatření, aby bylo možno 

operativně regulovat množství vody, vypouštěné z přehrady  

do zastavěného území městyse při přívalových deštích. Tato regulace 

bohužel není možná, přehrada po rekonstrukci je nastavena tak, že 

v okamžiku dosažení přelivné hrany bezpečnostního přepadu dosáhne 

průtok výústním objektem 1,5 m3/s a tento objem se už dále nemění, 

protože délka přelivné hrany a hydraulická charakteristika 

bezpečnostního přepadu od této chvíle zvládá odvádět zvýšený přítok 

do přehrady bez zahlcení propustku až do úrovně dvousetleté vody. 

Šoupátko ve výústi je po celou dobu uzavřeno a voda přetéká přes dluže 

(fošny ve vedení). 

11.08. Jednání s právním zástupcem městyse k aktuální problematice. 

12.08. Jednání se zhotovitelem v souvislosti s blížícím se ukončením stavby 

zateplení bytového domu č.p. 498 na Nové ulici, předmětem jednání 

byly doklady, potřebné k následnému vyúčtování dotace vůči 

poskytovateli. 

13.08. Účast zástupců obcí Suchdol nad Odrou a Mankovice v Brně na jednání 

s projekční organizací, která v souvislosti s náhradou železničního 

přejezdu u sila nadjezdem zpracovává projekt záměru. Společně se 

zástupci Správy silnic MSK byla vybrána konečná varianta, která je 

kompromisem, zohledňujícím zájmy správce železnice, požadavků 

obcí, vlastníků pozemků, správce budoucí komunikace na nadjezdu  

a dalších dotčených organizací. Vybraná varianta bude dále 

rozpracována podrobněji. Předpoklad výstavby, proběhne-li vše bez 

komplikací, je okolo r. 2025. 



5 

13.08. Konal se kontrolní den na stavbě parkoviště v centru městyse  

za budovou úřadu městyse. 

14.08. Jednání se znalcem ke stanovení tržní ceny stavebních pozemků 

v lokalitě Sokolovská. 

15.08. V areálu Malá skála se za konalo westernové odpoledne se závodem 

na čtvrt míle a dalšími westernovými jezdeckými disciplínami a večerní 

country zábavou. Jedná se o jednu z mála akcí, protože v tomto 

podivném roce mají pořadatelé obavy cokoli pořádat u vědomí rizika, že 

jim akce může být zrušena nebo neúnosně zkomplikována. 

 

Rada městyse informuje 
 
47. schůze RM 03.08.2020 
 

• RM rozhodla o nejvhodnější nabídce v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Prodloužení vodovodu, splaškové a dešťové 
kanalizace na parc.č. 17/1 v k.ú. Suchdol n/O“, kterou podal účastník 
výběrového řízení, firma STAVO – Karel Černoch s.r.o. a schválila uzavření 
smlouvy o dílo. 

 
48. schůze RM 17.08.2020 
 

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

• RM schválila podporu Biskupství Ostravsko – opavského při podání žádosti 
o dotaci na opravu katolické fary do Programu záchrany architektonického 
dědictví MK ČR v roce 2021.  

• RM schválila Smlouvu o dílo s hotovitelem natěračských prací v bytovém 
domě Komenského 560 dle cenové nabídky. 

• RM projednala požadavek občana na opravu obrubníků na místní 
komunikaci. 

• RM projednala požadavek občanů na opravu místní komunikace. 

• RM schválila rozpočtové opatření č. R15, a to o přijetí jednorázového 
nenávratného příspěvku – kompenzační bonus v souvislosti s výskytem 
koronaviru (zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů) ve výši  
3.376.250,- Kč. 
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Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny  
 

 

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

POZOR ZMĚNA ČASU!!! 
 

19. září 2020, 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.  
 

➢ 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 17. září 2020 na ÚM na 
tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni  
a v průběhu soboty 19. září 2020 k vám přijedou sportovci pro sběr.  
 

Iva Hrabovská, místostarostka 
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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:  

Šubrtová Magda     Klichová Marcela 

Zajíčková Marie     Studená Marta   

Dorazilová Věra      Pantálková Dagmar 

Holeňa Svatopluk      Plandorová Milena 

Babinčák Ján      Lošáková Drahomíra 

Janík Josef       Jiříková Libuše 

Grossová Helga      Kubánková Eva 

Gorčík Jaroslav     Blinka Josef 

Skalik Walter      Kouřil Martin 

Karolová Helena      Přecechtěl Josef 

Dorušincová Dana    Zámrská Dagmar 

Marčišovský Štefan    Horváth Pavol 

Polášková Danuše    Šimeček Vlastimil 

Žitníková Eva     Segeťa Karel 

Komarová Jiřina      

     

       

              

 

 
Kdo v srdci žije, ten neumírá. 
Dne 23. srpna 2020 vzpomeneme 7. smutné výročí 
náhlého úmrtí našeho drahého tatínka, syna, bratra  
 
  pana Vladimíra K o v á ř e.  
 
Dne 29. srpna by se dožil 54 let. S láskou a úctou 
vzpomínají syn Slávek, rodiče, sestry Renáta a Lidka 
s rodinami, Pavla s rodinou.  
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.  
 



9 

 

 

Dne 5.8.2020 jsme vzpomněli nedožitých 80. let 

 paní Marie Románkové. 

S láskou vzpomíná vnuk Jan s rodinou. 

 

 

 

S bolestí v srdcích oznamujeme, že nás  

dne 15. srpna 2020 navždy opustila 

        paní Alena Škrobalová. 

Za zarmoucenou rodinu dcery Alena a Jana  

s rodinami, syn Pavel s rodinou a ostatní příbuzní. 

 

 

 

Vítání občánků 

Vážení rodiče, 

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

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

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

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

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

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

osobně na matriku (p. Kollerová).  

                            Iva Hrabovská, místostarostka  
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  Přihláška na slavnostní Vítání občánků Městyse Suchdol nad Odrou 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

Doručovací adresa 
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat) 

Jméno a příjmení matky: 

Kontakt (telefon, email): 

Uděluji tímto souhlas městysi Suchdol nad Odrou: dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“) 

1. se zpracováním osobních údajů mého dítěte a svých, městysem 
Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou, 
Komenského 318, IČ: 00298450 pro účely vítání občánků 
v rozsahu: 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO, 
PŘÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  

 
**ANO                                **NE 

 
2. se zveřejněním fotografií z vítání občánků v Suchdolském 

zpravodaji, se zápisem v kronice městyse Suchdol nad Odrou.  
 

**ANO                                **NE 
(**nehodící se škrtněte) 

 
Tento souhlas udělují na dobu trvání právní subjektivity organizace.  
Projev vůle  
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na 
základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji 
souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených 
osobních údajů za shora uvedených podmínek. 
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování 
nevyplývá z jiného zákonného důvodu.  
 

V Suchdole nad Odrou dne:......................   
Podpis zákonného zástupce:..................................................... 
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Spolky a zájmové aktivity 

Klub seniorů Městyse Suchdol nad Odrou informuje 
 

o akcích konaných v srpnu 2020: 
1. Z důvodu koronavirové epidemie, pro kterou jsme se nemohli scházet tak, jak 

to každoročně děláme na jaře, jsme se konečně po dlouhé době sešli při 

opožděné smaženici dne 5.8.2020 v 14.00 hodin, na zahradě restaurace 

Centrum, za krásného slunečného počasí. Přišlo nás 63 a podle ohlasu byla 

většina, ne-li všichni, nesmírně spokojeni. Smaženice přichystaná včas, ke 

kávičce frgály, všem, kteří toto připravovali, vřelé díky, hlavně skupince 

dobrovolníků při smaženici (až ke stolu)! 

Vstřícnost při poskytnutí místa našeho setkání, příjemné prostředí, příjemná 
obsluha, za to bychom chtěli poděkovat majitelce Centra paní A. Sehnalíkové.  
Protože jsme se dlouho neviděli, byli jsme rádi, že jsme si mohli povykládat  
a sdělit si novinky čerstvé i starší. Nyní nám nezbývá nic, než se těšit na další 
takové vydařené a v hojném počtu navštívené setkání.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ve středu 12.8.2020, za slunného počasí, jsme sbalili doma svačiny a v 6.45 

hod. v počtu 54 účastníků, vyrazili směr zámek Slezské Rudoltice, který vyvstal 

z popela, podobně jako zámek Kunín, hlavně díky úsilí dobrovolníků. 

Rekonstrukce se táhne roky, a ještě roky bude trvat, než se zámek vzpamatuje z 

působení Hitler Jugend, OSP a dalších ničivých živlů. Kolem zámku je park 

francouzské a anglického stylu s udržovanou zelení a jezírkem. 

Po dobrém obědě v Bruntále, v restauraci Praděd, následovala prohlídka 

zámku Bruntál, který je v nesrovnatelně lepším stavu než Slezské Rudoltice. Má 
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zajímavou dispozici, tvaru kruhové výseče a díky tomu i nepravidelné tvary 

místností. Bohužel zahrada byla nepřístupná, jelikož ji rekonstruují. 

A tak jsme se vydali k vodě Slezské Harty, která je hlavně vodou pro žíznivé 

Ostraváky a přeneseně i pro Suchdoláky. Nalodili jsme se na elektro loď Harta 

(na co jiného) a během cca 1 hodiny jsme ujeli celkem asi 8 km, tam i zpět. Jelikož 

je přehrada rozsáhlá, viděli jsme jenom část. Ale bylo to fajn – sluníčko svítilo, 

větřík pofukoval a nám se potily zadky na plastových sedačkách. 

A protože jsme trochu vyhládli a vyžíznili, a ještě se nám nechtělo domů, stavili 

jsme se v Davidově mlýně, kde jsme ukrutně dlouho čekali na jídlo, tak dlouho, 

že některé z nás přešel hlad. Nakonec, přece jen osvěženi a příjemně unaveni 

jsme zamířili domů. Zájezd se opravdu vydařil! 

 

 
 

 

 

 

Za seniory Ing. Naděžda Pleváková  

 

 

Informace pro maminky 
 
 
 
 

Milé maminky, konečně se od září 
můžeme scházet s dětmi zpátky v 
prostorách Klubíčka. Čeká nás 
společně s dětmi spousta zábavy, 
zajímavého tvoření, veselých říkánek  
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a nebude chybět také troška sportovní aktivity.  
Moc se těšíme a věříme, že letos se k nám připojí i noví kamarádi s maminkami. 
Scházíme se pravidelně každou středu od 9 do 11 hodin. Hlavní vchod do staré 
budovy základní školy, přízemí po pravé straně. Také nás můžete sledovat na 
Facebooku: Klubíčko Suchdol nad Odrou. Z důvodů ochrany osobních informaci, 
naše skupinka momentálně není veřejná. Pro sledování, je potřeba jednoduše 
požádat přes Facebook o přihlášení do naší skupinky. Děkujeme za pochopení 
a moc se na vás těšíme v Klubíčku. 

Kseniya Zakharova 

 

 

1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou 
 

Skautský letní tábor 
Již několik let jezdíváme tábořit na 
tradiční místo, do údolí na horním toku 
řeky Odry. Abychom se na tábořiště 
(louku) dostali suchou nohou, stavíme 
každý rok mostek. Letos to však 
nebylo možné. Proud řeky Odry a 
zvýšená hladina nám to nedovolila. 
Nastoupit musel náhradní plán, který 
jsme v minulosti již odzkoušeli – loď. 
Malá nafukovací pálava letos 
posloužila k převozu veškerého 

vybavení, jídla i osob na druhý břeh. Hlavní práce započaly v sobotu 4. července. 
Díky výborné koordinaci pomocníků, kterých bylo přes 20, šla práce rychle od 
ruky. Večer už stály dva stany 
teepee, hangár a veškeré vybavení 
bylo převezeno na tábořiště. Druhý 
den táborové stavby rostly jedna za 
druhou – kuchyň, jídelna, stany 
teepee, aj. 
Účastníci tábora přijeli v pondělí 6. 
července odpoledne. Jejich prvním 
úkolem bylo ubytovat se. Mnozí 
využili starší postele z minulých let, 
které si upravili a vylepšili. Ti 
zručnější se pustili do výroby 
nových postelí. Druhý den ráno po 
snídani a nástupu jsme se již společně pustili do zvelebování a dostavby tábořiště 
a také do řezání a štípání dřeva do kuchyně a na večerní táborák. Odpoledne 
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začala táborová hra podle knížky Draci přece nejsou, která doprovázela 
účastníky každý den tábora při hrách a úkolech. Počasí nám po celou dobu 
tábora docela přálo. Zažili jsme ale i deště, při kterých se nám louka proměnila 
na bahenní zápasiště – vyhrál ten, kdo neupadl. Po deštích hladina řeky opadla 
a my si užili i slunečné dny ve vodě. Vyrazili jsme také na výpravy do okolí, 
navštívili téměř zapomenutý šestihran a znovu vyšlapali zarostlé cesty. Účastníci 
tábora si letos vyzkoušeli mimo jiné uvázat sušák na oblečení, vyrobit luk a šípy 
nebo lodičku. Nechyběli ani bobříci, noční hlídky či zkoušky a výzvy. Mezi 
oblíbené bobříky patřil bobřík mlčení, hladu, ale také odvahy. Úspěšně byly 
složeny zkoušky Tři bíle tesáky u vlčat (mladší kluci) a Tři kapky rosy u světlušek 
(mladší holky) a výzvy pro starší – Ranní svítání a Věčný oheň. Skautské tábory 
jsou především o společné práci a ta se nám letos dařila. Domů jsme odjížděli 
v neděli 19. července.  
Jelikož jsme mostek přes řeku 
postavili až na poslední dva dny 
tábora, veškerá voda a zásoby 
jídla se převážely na lodi. Most tak 
sloužil především dalším 
táborníkům – dívčímu skautskému 
oddílu z Ostravy, kteří nám 
pomáhali jak se stavbou, tak i 
s bouráním tábora.  
Na závěr patří poděkování všem, 
kteří nám pomáhali a zapojili se do 
příprav, stavby a bourání tábora. 
Jsme moc rádi, že za námi stojí 
lidé, kteří si najdou čas a nebojí se přiložit ruku k dílu. Děkujeme všem rodičům 
za pomoc a důvěru, účastníkům tábora za krásných 14 dní a ostatním 
kamarádům a známým, že do toho šli s námi. Uspořádat letošní tábor bylo krapet 
náročnější, než jsme zvyklí. Epidemiologická situace se nevyvíjela nejlépe a 
deště, které přišly na konci června, rozvodnili řeku a louka byla dost podmáčena. 
Přesto všechno s napětím všech sil a silnou vůlí se dílo povedlo.   
 
Začátek nového skautského roku 

Zahajovací schůzka je naplánována na 
pátek 4. září od 16 do 18 hod. ve 
skautské klubovně na Sokoláku. 
S sebou: šátek, uzlovačku, papír a 
tužku. Zveme také případné zájemce o 
vstup do oddílu (druhá třída ZŠ a výš). 
Sledujte naše nové webové stránky 
suchdolsky.skauting.cz nebo FB 
facebook.com/suchdolskyskauting.  

 
Jan Schovánek – vedoucí oddílu 
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Příměstské tábory na Malé skále Kletné  

Příměstskému táboru pod názvem ZLATOKOPOVÉ ve dnech 27.7. - 31.7. 2020 
se vydařilo počasí po celý týden. V počtu 19 dětí 
probíhaly hry a soutěže s odměnami a country 
tanečkem. Děti si také užily vycházky do 
okolního lesa se sběrem přírodnin a kamenů na 
obnovu Hmyzího hotelu a úpravu skalky na 
Malé skále. Některé z menších kamenů děti 
barevně pomalovaly. V polovině týdne byl 
výšlap na rozhlednu Pohoř-Olšová. Další den 

děti pan starosta pozval na svůj ranč a se svou ženou děti povozil na koních. 
Dvakrát nás navštívil místní dobrodruh Zdenek zvaný ,,Skotty’’ se svými 
zkušenostmi v uzlování, místní fauny, flory a myslivosti. Malí zlatokopové 
zakončili svůj pestrý týden rýžováním zlata a opékáním buřtů.                                                                           
Blanka a spol. 
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ZMIZENÍ NA DIVOKÉM ZÁPADĚ 

  

Druhý turnus příměstského tábora proběhl ve dnech 3.8. - 7.8.2020. S dětmi jsme 
se scházeli v areálu Malá skála na Kletné, kde běžně probíhají i naše schůzky. 
Během týdne se hrálo spoustu her a bojovek. Děti si vyzkoušely spoustu nových 
věcí. Například luštily šifry. Zjišťovaly, jaké jsou jejich indiánská jména. Nechyběli 
ani názvy indiánských pomůcek.  
Celý tábor se odstartoval prvním svitkem. Bylo tam Billovo poselství, které je 
doprovázelo po celý týden, a podle kterého se děti měly řídit. Pro začátek byly 
různé seznamovací hry, a poté se najelo na první bojovou hru.  
Další den nás zlobilo počasí, které nepřestávalo ještě z předešlého dne. Tím nás 
to trochu zpomalilo, ale odpoledne jsme zařadili rychlejší rychlost a vše jsme 
dohnali. Například děti vyráběly Tomahawky.  
Aby to byl pořádný tábor, uskutečnil se výlet na Jestřábí skálu, kde jsme si všichni 
opékali špekáčky. Rovněž, aby se naši bojovníci nenudily po cestě, bylo jim 
připraveno spoustu úkolů, aby se na Jestřábí skálu snadno dostaly. Odpoledne 
jsme neměli už moc sil a velice rádi jsme unavení odcházeli domů. :D 
Na další den si Buffalo Bill pro bojovníky připravil stavbu bunkrů. Opravdu se 
dětem povedly. Sami se můžete přesvědčit na FB stránkach Dětského Western 
klubu.  
Poslední den se zakončilo hledáním velkého pokladu. Ten byl úspěšně nalezen! 
Děti si odnesly šátky s logem tábora, sladkosti a náramky.  
Chtěly bychom dětem poděkovat, že to s námi vydržely a věříme, že se jim tábor 
líbil a aspoň nějakou malou vzpomínku si z něj odnesly.  
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Velké díky patří paní Jarce Melicharové za obědy. Také paní Zdence Gajdošové 
za výlet, bez ní bychom se asi ztratili, Lidce Tošovské za pomoc na postu 
zdravotníka, Daniele Kabeláčové za pomoc s dětmi.  
Těšíme se na příští rok opět tak v hojném počtu. Přejeme krásné prožití zbytku 
prázdnin. 

                                            Za DWK Tereza Kabeláčová a Kateřina Levová 

 

Různé  

Oderská mlýnice 2020 Lesy ČR  
 

Turistická oblast Poodří nabízí ideální podmínky pro rodinnou cykloturistiku, je 
vyhledávána milovníky přírody a je vhodným místem aktivní dovolené pro rodiny 
s dětmi, seniory i zdatné cyklisty milující adrenalin. 
(Milovníci přírody na kolech mohou díky husté síti cyklostezek a cyklotras projet 
křížem krážem Chráněnou krajinnou oblast Poodří, která v každém ročním 
období nabízí pestrou paletu flóry i fauny. Relaxovat můžete v meandrech řeky 
Odry s bohatými koberci sněženek na jaře, v létě si odpočinout v romantických 
zákoutích  
a na podzim sledovat výlovy rybníků.) 
Vrcholem cyklistické sezóny v Poodří je závod horských kol Oderská Mlýnice a 
jak říká klasik "Kdo nevyjel Mlýnici, jako by ani nebyl českým bikerem. Přijeďte i 
vy zažít "neopakovatelnou fanouškovskou atmosféru, která je moravsko-
slezskou obdobou fandění na Tour de France". 
V sobotu 26. září 2020 se ve Spálově – Klokočůvku na tzv. Spálovském mlýně 
„rozjede“ již 20. ročník veřejného závodu horských kol Oderská Mlýnice Lesy ČR. 
Závod je určen pro závodníky všech věkových a výkonnostních kategorií z celé 
České republiky i blízkého zahraničí. 
Závod je zařazen do celostátního seriálu Kolo pro život, který se od své premiéry 

v roce 2000 stal největším a nejpopulárnějším amatérským seriálem bikerů v ČR.  

V roce 2020 je Oderská mlýnice předposledním závodem z celkem 15 ti závodů 

zařazených do seriálu, současně jedním z pouhých čtyř konaných na území 

Moravy a z toho jediným na území Severní Moravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Malí i velcí cyklisté se mohou zapojit do některého ze závodních tratí: 
6 tratí dětských závodů JUNIOR TROPHY  
trasa D - 13 km rodinná FITNESS JÍZDA  
trasa C - 33 km SHORT ODERSKÁ MLÝNICE 
trasa B - 56 km CLASSIC ODERSKÁ MLÝNICE 

http://r.i0.cz/?url=https%3A%2F%2Fwww.kolopro.cz%2Fzavody%2Fdetail%2F463&s=pramon&v=1&t=Ezvyx-rL&e=click


22 

Unikátní zázemí dětského tábora Spálovský mlýn ve Spálově - Klokočůvku 
nabídne všem účastníkům akce mimo sportovních zážitků také celodenní  nabitý 
doprovodný program a soutěže na stáncích partnerů, zábavnou výuku jízdy na 
kole v Bike Academy nebo  rozsáhlou dětskou zónu se soutěžemi a zábavou.  
 

www.kolopro.cz; www.poodri.com; www.spalovskymlyn; www.2k.cz 
 

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

VII. pokračování: Komenského slavnosti v minulosti 

Pouhé 3 roky působil čerstvě vystudovaný J. A. Komenský ve Fulneku, a přesto 

byl vzpomínán ještě sto let po jeho odchodu. Objevují se o něm zmínky v 

životopisech současníků-Moravských bratří. Zpravidla každý brzy upadne  

v zapomnění poté, co zmizí z očí. U Komenského tomu bylo jinak. Musel být tedy 

pozoruhodnou osobností již v mládí.  

I jako učenec, pedagog, biskup Jednoty bratrské i politik upadl na čas po smrti v 

Holandsku v zapomenutí. Přes to byl stále znovu a znovu objevován jako autor 

některých spisů, kterých po sobě zanechal přes dvě stovky. Jeho knihy používali 

i ti, kteří byli jeho nepřáteli, a tak již za Rakouska-Uherska byla slavena jeho 

jubilea.  

R. 1892 se konaly první mohutné oslavy k 300 letům jeho narození. Ve Fulneku 

se sešlo několik tisíc hostů a hlavním řečníkem byl učitel na evangelické škole v 

Suchdole Gustav Adolf Thal, pozdější čestný občan Suchdolu, jehož pomník stojí 

na čestném místě evangelického hřbitova. Slavilo se však také v celém světě a 

vznikl vědní obor komeniologie. Kromě několika pomníků, byla v tomto období 

snaha vydat souborně celé jeho dílo.  

Dále už byla tendence slavit výročí jeho narození a úmrtí pravidelně, a to vždy 

po 22 letech jeho narození a po dalších 28 letech úmrtí, a tak se to stále opakuje. 

R. 1920 bylo další jubileum 250 let úmrtí, bylo to však velice brzy po první světové 

válce, po rozpadu monarchie, kdy se rodila mladá Československá republika, 

legionáři se vraceli z války, a tak zůstalo jen při akademických akcích, vznikaly 

první komeniologické vědecké organizace. Při vzpomínkových akcích místních 

institucí, se často připomínala prorocká slova Komenského ...vláda věcí tvých k 

tobě se opět navrátí…  

R.1929 byl také objeven hrob Komenského v Holandském Naardenu. 

R. 1942 350 let narození se slavilo za druhé světové války, kdy nacistický teror 

narostl do obludných rozměrů a kdy mnozí komeniologové, většinou vlastenci 

byli zapojeni do odboje, nebo putovali právě do koncentračních táborů. Česká 

periodika však studiemi o Komenském jsou zásobena a nesla se v duchu 

https://www.kolopro.cz/kolo-pro-zivot/obecne-informace/doprovodny-program/bike-academy/
https://www.kolopro.cz/kolo-pro-zivot/obecne-informace/sluzby-pro-ucastniky/zazemi-pro-deti/
http://www.kolopro.cz/
http://www.poodri.com/
http://www.spalovskymlyn/
http://www.2k.cz/
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cenzurovaného českého vlastenectví. Konat oslavy bylo však zakázáno. Po 

válce se konala při různých příležitostech vydání děl Komenského řada 

konferencí, vzpomínkových akcí vydavatelských počinů. V r. 1957 se v rámci 

jubilea 500 let Jednoty bratrské otevřel památník Komenského ve Fulneku a den 

Komenského se slavil mohutně i v Suchdole za přítomnosti asi 500 účastníků. 

Obdobná akce byla při odhalení pomníku J. A. Komenského v r. 1965. 

R. 1970 se připomínalo 300 let úmrtí v ovzduší doznívajícího politického uvolnění. 

Komeniologové se přičinili, aby došlo k posledním velkým objevům děl 

Komenského v zaprášených archivech a knihovnách. Oslavy u nás se konaly  

v rámci evangelické církve za účasti zahraničních hostů, byly otevřeny dvě 

výstavy: Potomci Komenského a Moravští bratři. Mohutný kmen Lípy 

Komenského byl zastřešen a upraveno jeho okolí. Suchdol se stal objevovaným 

místem. 

R. 1992 400 let od narození hlavním rysem byla úplná občanská svoboda 

projevu. Tudíž i publikování knih zabývajících se hodnocením děl Komenského. 

Oslavy byly mohutné, v našem prostředí je organizoval okres Nový Jičín.  

V Suchdole se do oslav zapojil především Klub přátel Suchdolu n. O.  

V nepoužívaném evangelickém kostele, byly vytvořeny nové expozice Potomci 

Komenského, Moravští bratři. Novou hodnotnou památkou byla pamětní tabule 

pod Lípou Komenského. 

R. 2020 v neděli 11. října proběhne slavnost Dědictví Komenského v Suchdole 

n. O. spolu s dalšími doprovodnými akcemi. 

                       Daniel Říčan 
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Za tradicí mlynářského řemesla do Poodří  
 

Venkovská krajina turistické oblasti Poodří, oblast horního toku řeky Odry 

a podhůří Nízkého Jeseníků je často nazývána Moravské Holandsko. 

Projekt Moravskoslezského kraje Technotrasa – surová krása nabízí malým 

i velkým návštěvníkům zažít atmosféru starých časů. Poznat um (zručnost) 

starých mistrů, vyzkoušet si řemeslo i ochutnat regionální produkty. 

 

Mlýn, který putoval krajinou  
Na svých toulkách Poodřím – Moravským Kravařskem doporučujeme navštívit 
kostýmované prohlídky větrného mlýna tzv. větřáku na Nových Dvorech u Bílovce 
s ochutnávkou ekologických potravin, během kterých se dozvíte zajímavosti ze 
života mlynářů 
Průvodce v kostýmu mlynáře vám poví, komu se říkalo prášek a prozradí mnoho 
dalších tajemství. Sami si vyzkoušíte umlít trochu mouky a ochutnáte domácí 
chleba z ekologického zemědělství. Setkáte se také se skřítkem Jeronýmem z 
rodu mlynářů, který je ochráncem tohoto mlýna.  
Víte, že větřáky se často stěhovaly, když majitel mlýn prodal, nebo se pro něj 
našlo vhodnější místo. Na malé vzdálenosti se posunoval pomocí dřevěných 
válců. V případě větších vzdáleností se rozebral a na novém místě složen. 
(www.Technotrasa.cz) 
 
Mlýn, kde vládne pan Král 
Kdo by nechtěl zažít speciální prohlídku starobylého mlýna Wesselsky 
v Loučkách u Oder a získat řidičák na koňskou bryčku. Pan Král s rodinou vás 
seznámí se zajímavostmi mlynářského řemesla. Odvážní se můžou podívat do 
lednice k vodnímu kolu.   
Dospělí ochutnají calvados ze zásob pana mlynáře nebo vynikající sladké 
Podvodnice paní mlynářky.  Děti se setkají se skřítkem Raráškem a budou si 
moci vyrobit dopis z břidlice, která patří k pokladům našeho kraje. K mání jsou 
taky vynikající domácí produkty. (www.Technotrasa.cz) 
 
Oživlý mlýn  
Na vodním mlýně v Bartošovicích se dozvíte mimo jiné, co znamená "mít za 
lubem" Ten náš,   který leží na staré zemské hranici mezi Moravou a Slezskem, 
vlastníma rukama opravil pan Mácha. A sám také provází. Během prohlídky vám 
i vašim dětem ukáže, jak to všechno funguje a poví zajímavé příběhy. Třeba o 
tom, co má jeho mlýn společného s kopřivnickou Tatrovkou. Ochutnáte ovoce 
sušené tradiční metodou a taky vynikající med vlastní výroby.  
(www.Technotrasa.cz) 
 
 
 

http://(www.technotrasa.cz/
https://technotrasa.cz/musite-zazit/poklady-v-hlubinach/muzeum-bridlice
http://www.technotrasa.cz/
http://(www.technotrasa.cz/
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Nej… ve Spálově 
Na svých toulkách Poodřím neopomeňte navštívit Balerův mlýn. Jedná se o 
nejmenší dochovaný větrný mlýn holandského typu v Česku, který se nachází 
v polích nad obcí Spálov. 
V roce 2019 byl právem zařazen v anketě Ceny cestovního ruchu v MSK mezi  
pět nejromantičtějších míst Moravskoslezského kraje.www.mamesvetovykraj.cz) 
 

Destinační management turistické oblasti 
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. 

www.poodri.com , FB Poodří – Moravské Kravařsko 
 

 

 

 

 

MAS Regionu Poodří pomáhá 

s rozvojem našeho venkova 

MAS Regionu Poodří už více než 15 let působí v rozvoji regionu na svém území. 

A kdo nebo co je MAS? MAS je zkráceně místní akční skupina (ang. Local Action 

Group), která pomáhá rozvíjet daný venkovský region, v rámci EU také 

prostřednictvím finančních prostředků. Dnes můžeme najít takové skupiny již 

prakticky po celém světě. MAS Regionu Poodří se na základě své integrované 

strategie CLLD snaží podpořit problematické oblasti a pokrýt také aktuální 

potřeby regionu. Území regionu, ve kterém MAS nyní působí, sdružuje 39 obcí 

s více než 68 000 obyvatel. V programovém období 2014–2020 měla MAS ke 

zprostředkování přes 183 mil. Kč, což je celkový objem finančních prostředků za 

http://www.mamesvetovykraj.cz/
http://www.poodri.com/
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Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační 

program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí. Žadatele, kteří si 

mohou požádat o dotaci, jsou vždy specifikováni danou výzvou (např. obce, 

neziskové organizace, osoby podnikající a další). Letošním rokem končí stávající 

programové období a MAS má v harmonogramu vyhlašování posledních výzev 

– podzim 2020 výzvy z IROP pro opatření Zajištění bezpečné a udržitelné 

dopravy a Podpora výchovy a vzdělávání.  

MAS Regionu Poodří, z.s. a obec Bartošovice srdečně zvou všechny příznivce 

našeho venkova na 6. ročník akce ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ, který se 

uskuteční dne 28.9.2020 v areálu „Na Stodolní“, náves obce Bartošovice. Další 

informace o MAS naleznete na webových stránkách www.mas.regionpoodri.cz/, 

nebo na sociální síti Facebook – MAS Regionu Poodří.  

Vaše MAS Regionu Poodří, z.s. Region Poodří sobě! 

 

 

 

 

 

 

http://www.mas.regionpoodri.cz/


27 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



29 

Inzerce 
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vystřihni a poskládej obrázek



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
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Starosta                                                        
                
Místostarostka                                              
                    

Hospodářsko správní úsek 
Czech POINT                

Finanční odbor – vedoucí
                                      
Správa bytů a pokladna
                                            
Hlavní účetní
                                                                  
Matrika Czech POINT
                                               
Stavební úřad - vedoucí
                                      

Klub kultury
                                                               
Technické služby
Penzion Poodří 
                                              
Čistírna odpadních vod                          

Dům s pečovatelskou službou               
Muzeum                                                        
                  
Knihovna                                                       
                  

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

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


