
Vážení pozůstalí, vážení smuteční hosté, 

sešli jsme se dnes, abychom uctili památku, zavzpomínali a rozloučili se s paní 

Zdeňkou Sütterovou, která nás opustila v pátek 18. února, den po svých 92 

narozeninách. 

Paní Zděňka Sütterová se narodila 17. února 1930 v Boskovicích a nedaleko 

Boskovic, v obci Ráječko také prožila dětství a vyrůstala společně s třemi 

sourozenci Annou, Jaroslavem a Rudolfem.  

Paní Zdeňka neměla lehké dětství a mládí, po smrti maminky zajišťovala péči o 

domácnost a hospodářství a na činnosti s tím spojené – péči o zvířata, práci na 

poli, často vzpomínala. Když pak přišla do jiného stavu a narodila se jí dcera – 

odešla od rodiny a ocitla se tak v ústavní péči, v dnešním Domově na rozcestí ve 

Svitavách.  

Z dalšího vztahu přišel na svět syn Bohouš, ale i on byl paní Zdeňce odebrán a 

vyrůstal v různých ústavních zařízeních. Naštěstí pro oba, byli stále v relativní 

blízkosti, paní Zdeňka žila v Anenské Studánce a Bohouš tady na Žampachu. 

Navštěvovali se, jak jen to bylo možné, při různých společenských příležitostech, 

trávili spolu čas na rekreačních pobytech, paní Zdeňka jezdila za synem na 

víkendové pobyty na Žampach. Udržovala však vztah i s rodinou bratra Rudolfa, 

navštěvovali se v Nymburce, kde bratr Rudolf s rodinou žil nebo na Žampachu, a i 

po smrti bratra zůstala paní Zděňka v kontaktu s jeho dcerou, paní Věrou a její 

rodinou.   

Výrazným mezníkem v životě paní Zdeňky byl rok 1998, kdy se přestěhovala na 

Žampach. Výjimečným bylo nejen to, že paní Zdeňka byla první ženou, které byly 

poskytovány sociální služby v tehdejším ústavu sociální péče na Žampachu, ale 

především to, že mohla konečně žít se svým synem Bohoušem ve společné 

domácnosti. Tak tomu bylo až do Bohoušova odchodu do chráněného a následně 

podporovaného bydlení, kde žije se svou partnerkou Miluškou.  

Vzájemné vztahy tím však nebyly nikterak narušeny, Bohouš s Miluškou dojížděli 

a vlastně stále dojíždějí na Žampach za prací a měli tak téměř denně možnost 

maminku navštěvovat a trávit s ní společný čas. A ten byl vyplněn vším, co měla 

paní Zdeňka ráda a nebylo toho málo. Ráda vyšívala, hrála společenské hry, 

zpívala, sledovala televizi a vzpomínala, ráda si vyprávěla s kýmkoli, kdo jí 

naslouchal. Později, když už jí zdraví tolik nesloužilo, sledovala dění, vnímala a 

přijímala pozornost lidí kolem sebe. 



Zde je na místě poděkovat všem, kdo paní Zdeňce Sütterové věnovali pozornost, 

podporu a péči, která byla s přibývajícím věkem a zdravotními problémy stále 

náročnější. Poděkování patří i synovi Bohoušovi a jeho partnerce Milušce, kteří na 

maminku nikdy nezapomněli a trávili s ní společné chvíle. 

Paní Zdeňka Sütterová se dožila úctyhodných a krásných 92 let. 


