
ZIMA
Pouť Tvá zde právě začíná,
tajenka nápovědu ukrývá.
Když odpověď tu odhalíš,
k cíli své cesty budeš blíž.

Spolek kostelní zde chrám vystavět chtěl,
Ježíši Kristu dělníku měl být zasvěcen.
Tak pan Rývora a s ním pan farář Jarolímek,
požádali suchdolské občany o příspěvek

Architekt Mikulka projekt připravil, 
návrh vskutku odvážný to byl:
Železná konstrukce v tvaru rotundy měla být
a lehké zdivo ji pak mělo vhodně vyplnit.

Kola dějin se otáčí,
člověk se divit nestačí.

Plány, sny, lidský život ceny nemá, 
když komunista si své místo hledá.
Po „vítězném únoru“ KSČ spolek rozehnala, 
a místo kostela jen pláň pustá tu zůstala.

Kola dějin se otáčí,  
člověk se divit nestačí.

Padesát let uplyne jako nic, jako voda,
na náměstí se nic neděje a to je škoda.
Vovsaléna s Magdalenou spřádají velké plány,
debatují a červené víno po jazyku válí. 

V městech i obcích různé betlémy mají,
jako společné dílo však nevznikají.
A tak v místě, kde kdysi kostel měl stát,
obecní betlém začali společně budovat. 
 

Dobřichovický kámen, jenž dříve břehy 
spojoval, 
pevným základem suchdolského betlému 
se tak stal. 
Teď  pomáhá lidi spojovat,
s radostí společně pracovat .

Tetička, maminka, dědeček, 
výtvarník i malý chlapeček, 
ze šamotu modelují ovčáky, ovečky, 
anděly, paňmámy i malé holčičky.
(také kočičky)
 
Před Vánocemi se přístřešek připraví 
a každý se tu u jesliček zastaví 
a možná se k lepšímu změní,
třeba se v něm radost rozezvoní.
 
Jezulátka jméno
hádankou je.
Celé chceme ho,
však latinsky bude!
Dvě písmena hlásku tvoří,
do tajenky se vám vnoří.
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V zimě cesta začala,
 podzimem se končí.
Ty však spěchej do jara,
do té říše ptačí.
 

JARO
Na tomto místě (a říkejme mu jaro)
zanikl příběh  továrny Optima a dětských jeslí.
Do svých útrob je pozřel hotel – Otesánek 
Galaktický.

Když motyčkou na jaře břicho uschlé země páráš
vodu - tu živou - už zde nespatříš.
Jezírko s vrbou dříve tu bylo, kde drobný hmyz 
a ptactvo, hledalo svou skrýš. 
Nad Tebou alespoň větev, list a květ,
štěbetání ptáků předčí burácivý letadel let.
Auta je vidět ze všech stran,
asfalt i beton zde je pán.

Tento kvadrant stejný jak druhý je,
a díky ochotným lidem nová naděje,
opět tu jezírko s květy a hladinou
a nové pítko s vodou chladivou.

Až vodou, tou silou jedinou, 
osvěžíš ústa svá, mysli i na kvítí
v nádobách, ať u silnice nehynou.

Hledej slova, písmena,
mámy pohlaď ramena.
Země je života Tvého hotel.
Na třetím místě Země je.
Třetí písmeno z názvu hotelu
je pokladu nalezení naděje.

_  _  _  _  _  _  _ 
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V hvězdné galaxii sucho jest,
ve vzduchu končí náš pozemský svět.
Nad ním myriády hvězd se třpytí, 
bez vody ve vesmíru není bytí
a chvíle dlouhá k neužití. 

Až hladina se pod  ledem ukáže
a květena zde vyroste, Ty poznáš, 
že jaro klepe na dveře. 

Stále je zde v lidech velká síla,  
proto nezbyla po jezírku jen velká …. 
doplň verš do tajenky.

_   _   _   _ 
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Však není nám lhostejné, brát živou 
vodu květeně - další místo jsme jí našli, 
na komunitní zahradě ! 

                                             
 
Jdi o krok dále, slunci blíž,
uháněj k dalším plodům léta vstříc.
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LÉTO
Pojď, poutníku, usedni si,
na své questce odpočiň si.
Žhnoucí léto když tě zdolá,
sedni si tu, lávka volá.
Platan s širokými listy
zakryje tě aspoň místy.

Do Unie šla země naše
od Těšína až do Aše.
Jako Noemova archa zachránila tento svět,
my oslavili na náměstí tento vzkvět.
Strom památný vsazen do země,
za tónu píšťalky,
 a trochu historie pana Lašťovky.
Adriana Skálová, výtvarnice a obětavá žena,
navrhla kolotoč pro radosti občana.
Připomeň si tento krok,
my vzpomínáme každý rok.
 (od 1. 5. 2004)

Pod stromem kulatá je věcička,
doplň slovo, je to 

_   _   _   _   _   _   _
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V dálce vlajka vlaje,
není však z českého kraje.
A chceš-li o tom vědět více,
obrať se na Palestince.

K hotelu otoč svůj krk,
to zelené co vidíš, to je

_   _   _   _
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Hned vedle té zeleně, 
zaskáču si toužebně. 
Nestůj stranou líně, 
skoč si na trampolíně.
Vůle místní to byla, 
co trumf tento vymyslela.

Když dojíš svoji svačinu,
nevhazuj odpad  ke kmenu!!!
Kolem sebe se ještě rozhlédni,
na sochu slavného malíře pohlédni.
Dojdi tam v bezpečném stavu,
rozhlédni se, ať nemáš placatou hlavu.

Než vystojíš si frontu u pošty děsnou, 
co takhle partii šachovou  nekonečnou?  
Až tajenku vyluštíš, šachové figurky si
 v kavárně zapůjčíš.

PODZIM
Místo, kde bylo pole,
dávno již není holé.
Dnes málokdo si vzpomene,
co vyrostlo z kamene.
Za války rozhodl se lid,
že obecní dům chce mít. 
Kdo o život bojoval,
pomoc tady vyhledal.
Čech, Němec, uprchlík i Žid
pomoc lékaře zde mohl mít.
Pro zdárný rozvoj republiky
místo pro pilné úředníky. 
Vzdělání dětí volá,
byla zde proto i škola.
Pomalu s postupem let
úřad náš nadějně kvet. 
Co zvládne ještě budova? 
Pošta, lékař, knihovna ( a lékárna). 
Taková teď jsem, ale měním se každým dnem.
Dnes z okna budovy ulice rej,
pozoruje náš starosta Petr Hejl.
Zvolá, hola hej!
„Všichni milí Suchdoláci,
pomožme si navzájem,
nejhorší je zloba, hádky
a z lenosti nezájem!“.

Lékárna dříve zde byla, 
ta však jinam se posunula,
Teď nový prostor útulný,
kde káva Tě uklidní. Nejen dobroty nabízejí, 
ale i komunitní akce se zde dějí!
Pohádka, dílnička i písnička,
rozzáří nejedna dětská očička.
A když pěvecký slyšet není chór,
tak pánové fandí a křičí …...,
(doplň do tajenky)

_ _ _
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Nejen, kdo má umělecký um, 
ať zajde do kavárny na tuzemský …… 
doplň verš do tajenky.

_  _  _      
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Znáš už všechna písmena, 
TAJENKA je odhalena: 

_   _   _   _  _      _   _   _
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To však není konec dění,
obsluha kavárny Ti poví: 
 „Hračku z kostek vyhledej,
tajenku tam vyskládej“.
Uhodneš-li správné znění,
personál kavárny tě mile odmění...

Suchdolský quest
odolnosti test 

První suchdolskou hledačku v prvních 
jarních dnech roku 2014  pod 
patronátem místní knihovny  společně 
vytvořili: Blažena Hušková, Zuzana 
Ježková, Zuzana Krumpholcová, Šimon 
Černý, Pavel Zajíc, Katka Lahodová 
Turchichová, Vladimír Hynek, Magdaléna 
Turchichová, Jitka Vinklátová, Katka 
Pechová, Klára Zuzáková, Staňka 
Pavézková, Josef Jánský, Jiří Suchomel alias
Karel Čech, Jan Jaroslav Sterec, pomohl 
nám i Michal Jelínek. 

Stav náměstí se často mění, proto 
i verše questingu se upravují ...  
Poslední aktualizace jaro 2018.
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