Na Nové ulici bylo rekonstruováno veřejné osvětlení, byla nahrazena stará nevyhovující
svítidla za moderní s nižší spotřebou a vyměněny urezivělé sloupy. Věříme, že nové
osvětlení bude sloužit ke spokojenosti obyvatel i návštěvníků.

Kalendárium městyse
16.07. Kontrolu městyse jako vlastníka lesů z hlediska dodržování právních předpisů na
úseku požární ochrany provedli pracovníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
16.07. Pracovní schůzka s ředitelkou destinačního managementu Moravské Kravařsko
k otázkám podpory cestovního ruchu.
17.-18.07.
V areálu Sokolák se konal tradiční letní Countryfest, pořádaný Western
klubem, tentokrát jako dvoudenní akce.
20.07. Výroční servisní schůzka se zástupci dodavatele energie pro městys
k pospouzení výhodnosti některých tarifů u konkrétních odběrných míst.
22.07. Konzultace na vodoprávním úřadě ve věci postupu při přípravě podkladů pro aktuální vodoprávní řízení (vodovod, kanalizace).
22.07. Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ.
23.07. Konal se kontrolní den na stavbě zázemí pro technické služby.
24.07. Konzultace s pracovnicí úřadu územního plánování k problematice budoucnosti
komunikace od Pametu k silu.
28.07. Natáčení reportáže pro Český rozhlas 1 – Radiožurnál na téma železničního
přejezdu v Suchdole u sila. Shodou okolností právě v okamžiku příjezdu
k přejezdu měla redaktorka možnost vidět na vlastní oči nejen vozidlo, uvíznuté
mezi spuštěnými závorami, ale také situaci, kdy projelo šest vlaků, aniž se závory dlouhé desítky minut zvedly.
31.07. Kontrolní den na stavbě zázemí pro technické služby.
31.07. Účast na vyhlášení výsledků Vesnice roku Moravskoslezského kraje v Kuníně.
Tato obec soutěž v letošním roce vyhrála.
05.08. Schůze rady městyse.
10.08. Kontrolní den na stavbě rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ.
10.08. Projednání rozpočtu oprav ve sportovním areálu s prezidentem fotbalového oddílu Ing. M. Žlebkem.
10.08. Pracovní schůzka organizátorů letošního dne městyse.
11.08. Pracovní jednání s koordinátorkami projektu meziobecní spolupráce.
11.08. Prudká bouře v horní části Suchdolu a na Kletném napáchala spoustu škod na
střechách a dřevinách. V Pekle došlo ke stržení vedení elektřiny, rozhlasu a veřejného osvětlení. Dokonce musel být vyměněn jeden z betonových sloupů vedení, protože byl u paty rozdrcen a zlomen.
14.08. Kontrolní den na stavbě rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ.
14.08. Kontrolní den na stavbě zázemí pro technické služby.
14.08. Jednání se zástupci ZAPA beton, PAMET a UNISTAD ve věci prašnosti příjezdové komunikace do areálu ZAPA. Bylo dohodnuto, že řešením je úprava nezpevněného úseku položením asfaltového koberce, který lze v případě potřeby
omýt vodou. Byl dohodnut rozsah úpravy s tím, že po předložení kalkulace proběhne další jednání k financování úpravy.
15.08. Ve společenské místnosti penzionu Poodří se uskutečnil tarokový turnaj o cenu
starosty městyse.
15.08. V areálu Sokolák pořádal Western klub u příležitosti jízdy Pony Expressu westernové závody. Jednou z cen byl také putovní pohár starosty městyse pro celkového vítěze závodů.
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Rada městyse informuje
16. schůze rady městyse se sešla ve středu 5. srpna 2015 a schválila uzavření
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku s hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jedná se o převod speciálního požárního vozidla CAS 15 MERCEDES
BENZ ATEGO 1526 do majetku městyse pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Western klubem, jedná se o využívání kiosku na
Kletném včetně přilehlých pozemků jako klubovny a k pořádání společenských a kulturních akcí (proti výpůjčce byl člen rady J. Bartoň, pro 3 hlasy). Schválila P. Fucimanovi
umístění lunaparku na Suchdolské pouti v roce 2016.
Dále se zabývala bytovou problematikou a schválila prodloužení nájemních smluv
v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují podmínky dalšího prodloužení nájmu a přidělila byt v Domě s pečovatelskou službou zájemci dle pořadníku žadatelů.
Rada městyse schválila přijetí neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „PROjazyky“ pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská
škola Suchdol nad Odrou ve výši 944.092,- Kč. Starosta seznámil členy rady městyse
s cenovou nabídkou na opravu rampy u školní jídelny, která bude hrazena z investičního
fondu základní školy.
Dále rada schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na hospodaření
v lesích v roce 2015 ve výši 79.140,- Kč a přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na akci „Městys Suchdol nad
Odrou – biologicky rozložitelný odpad“ v celkové výši 1.914.462,- Kč, jedná se o dotaci
na pořízení kompostérů do domácností a štěpkovače.
Rada schválila mobilnímu hospici Strom života finanční dar ve výši 19.500,- Kč na pořízení přístrojového vybavení, zabývala se nabídkou Právního poradenství pro obce, kdy
uložila starostovi projednat smluvní podmínky využití právních služeb „na zkoušku“, souhlasila s podporou Biskupství Ostravsko – opavského při podávání žádosti o dotaci na
opravu katolické fary v Suchdole nad Odrou v Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR v roce 2016 a na závěr schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 1671
v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
Rada městyse
Upozornění na uzavírky na komunikacích III. tř.
Úřad městyse zveřejnil na svých webových stránkách aktuální uzavírky komunikací III. tř.
v blízkém okolí. Bližší informace v sekci „Aktuality“ na www.suchdol-nad-odrou.cz.

Informace ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou:
V úterý 01. 09. 2015 v 08.00 hod. se uskuteční v Kulturním domě pro všechny žáky školy slavnostní zahájení
školního roku 2015/2016. Žáci 1. třídy si s sebou vezmou
školní aktovku, ostatní žáci psací potřeby a zápisník.
Přezůvky nejsou nutné.
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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:
Šimíčková Hermina
Šubrtová Magda
Kocmich Eduard
Zajíčková Marie
Škrobalová Alena
Dobiášová Božena
Holeňa Svatopluk
Babinčák Ján
Janík Josef
Sikorová Marie
Románková Marie
Orságová Ludmila
Grossová Helga
Grentková Irena
Gorčík Jaroslav
Skalik Walter
Karolová Helena
Dorušincová Dana
Mynář Lubomír
Polášková Danuše
Žitníková Eva
Marčišovský Štefan
Hubr Miroslav
Blinka Josef
Kouřil Martin
Zámrská Dagmar
Münster Oldřich

Dne 9. září 2015 uplyne 10 let od úmrtí manžela, tatínka, dědečka pana Oldřicha Svobody.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Ludmila, synové Oldřich a Zbyněk,
vnuk Dominik.
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Klub seniorů
V červnu – 3. 6. 2015 jsme se aktivně zúčastnili krajských sportovních her seniorů v Havířově.
„Kdo zvítězí, nevíme, hlavně, že se bavíme – hip, hip Suchdol“
S tímto pokřikem jsme přijeli do Havířova /výrok vymyslel p. Uhlíř/.
Téměř dvě stě seniorů bojovalo v celokrajských sportovních hrách.
Všichni zúčastněni plnili během dne zodpovědně všechny disciplíny, mezi které patřil
stolní tenis, bowling, ruské kuželky, víceboj či pétangue. Jako jediný na stupně vítězů
dosáhl Stanislav Kutěj v bowlingu. Byl to pro nás všechny zúčastněné, krásný a nezapomenutelný den. Vše bylo dokumentováno v televizi Polar i s našim pokřikem.
Ze Suchdolu nad Odrou se zapojilo 16 sportovců-seniorů.

jméno a příjmení
Kutějová Ludmila
Kutěj Stanislav
Hradilová Jaroslava
Hradil Vratislav
Kukolová Vlasta
Kukol Josef
Dorazil Antonín
Holčáková Miluše
Uhlířová Květoslava
Pleváková Naděžda
Bašný Richard
Polášek Josef
Soviarová Marie
Uhlíř Miloslav
Říčanová Marie
Škrobáková Marie

disciplína
bowling
bowling
bowling
bowling
bowling
bowling
bowling
bowling
bowling
bowling

disciplína

disciplína
víceboj
víceboj

disciplína

pétangue
víceboj
víceboj
stolní tenis
stolní tenis
víceboj
pétangue

bowling
bowling
víceboj

Foto:
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Dne 10. září 2015 se uskutečni celodenní zájezd do Velkých Losin – 3v1.
Odjezd od zastávky kostel v 07:00, od Kulturního domu 07:10 hod a návrat cca 18:00
hod.
Program dne:
1. Prohlídka zámku. Charakteristickým znakem, kterým je zámek nejznámější, jsou
trojpodlažní arkády trojkřídlého areálu tzv. vysokého zámku. Místo je proslulé také čarodějnickými procesy – vstupné 70,- Kč
2. Exkurze papíren – vstupné 90,- Kč
3. Termální lázně Velké Losiny – nově rekonstruovaný areál, otevřeny od 1. 8. 2015
/9 termálních bazénů - naplněných výhradně léčivou termální vodou, sauny – finská, solná, parní, aromatická, ledová komora, vnitřní samoobslužná restaurace a rychlé letní
venkovní občerstvení, bezbariérový přístup/ - Teplota termálních vod u vývěru se pohybuje kolem 36°C.
vstupné - tři hodiny – 160,- Kč /máme již 20 % slevu/
Přihlášky na t.č.: 777 888 308,556 736 380 – Pleváková Naděžda do 6. 9. 2015
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Akce MORAVIAN r. 2015
V letošním roce, kdy si připomínáme 600let od smrti Mistra Jana Husa, se v Suchdole
n.O. zvýšil počet zahraničních návštěv, které si zařadily do programu kromě atraktivních
míst v ČR, také Suchdol n.O. V muzeu se střídají návštěvníci nejrůznější národností.
MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost hostila 17. – 20. července ředitele muzea v Genadendalu z Jihoafrické republiky. Přijel i s manželkou a dcerou. Účastníci konferencí jej patrně pamatují z jeho účasti na konferenci r. 2009, kdy zaujal všechny posluchače spontánním a poutavým vyprávěním o tom, jakou významnou roli sehráli Moravští
bratři pro jihoafrické kmeny. V letošním roce opět nezklamal, vedl bohoslužbu
v evangelickém kostele a podílel se na slavnostním otevření výstavy Nelson Mandela a
Moravští bratři. Výstava informuje o tom, jak byla osada Genadendal založena Georgem
Schmidtem z Kunína a význam tohoto počinu byl vyzvednut tím, že president Nelson
Mandela si pojmenoval po moravském Genadendalu presidentskou residenci. Nebylo na
překážku, že Genadendal je velice chudou vesnicí se 6000 obyvateli. Má bohatou historii, o kterou pečuje muzeum se sedmi muzejními objekty. Nejvzácnějším exponátem je
v Genadendalu
Bible,
kterou Georg Schmidt
před svým odchodem z
Afriky věnoval děvčeti
Magdaleně. Ta z ní učila
číst další lidi ze svého
kmene Khoi-khoi až do
svého stáří, kdy ji nalezli
téměř slepou noví misionáři.
Tato výstava Nelson
Mandela a Moravští
bratři je přístupna veřejnosti v evangelickém kostele každý čtvrtek, kdy je přítomna správcová kostela.
V dalších prostorách kostela můžete si také prohlédnout výstavu o rodáku ze Suchdolu, David Zeisbereger apoštol indiánů. Film o něm jste patrně shlédli 24. 12. 2014.
Příští akcí Moravian je tradiční bohoslužba v Lesním kostele Martina Schneidera, třetí
neděli v září ve tři hodiny odpoledne. Lesní kostel je cca 50 m pod hrází Kletenské přehrady.
Významnou akci je VII. mezinárodní konference MORAVIAN 16.-18. října. Hlavní téma konference je Ženy Moravských bratří. Opět očekáváme mnoho hostů ze zahraničí,
kteří přinesou nové informace o významu Moravských bratří pro současnost.
V listopadu 14.-15. navštíví Suchdol delegace idiánů - Delawarů z Kanadského města
Moraviantown, kteří objevují svou identitu a svou minulost. Jejich návštěva je součástí
rozsáhlého projektu Manhattan connection, který jim má odhalit záhadu, jak se ocitli
z newyorkského Manhattanu v Kanadě. Ti, co se zajímají o dějiny našeho městyse, ví,
že David Zeisberger ze Suchdolu byl ten, kdo se zasloužil o zachování jejich existence
na jiném místě amerického kontinentu a kdo podrobně prostudoval a zaznamenal jejich
jazyk. Na výše uvedené akce jste zváni.
Za MORAVIAN Daniel Říčan
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Tábor YMCA-skautů
Prázdninový tábor je vždy vyvrcholením celoroční činnosti v klubovně, na výpravách, na
lodích a podobně.
Prázdniny spějí ke svému konci a směle můžeme zavzpomínat na letošní krásné horké
léto, jaké jsme mnohokrát
nezažili. Horké dny na louce Podlučené pod Spálovem u Odry nejsou našim
táborům pod tee-pee na
překážku. Z řeky Odry se
sice skoro „prášilo“, ale
hráz z balvanů nám zvýšila
hladinu natolik, abychom
mohli plavat a skákat do
vody z houpačky, kdykoliv
se ochladit a pak pokračovat v našich činnostech.
K táborům patří i velká táborová hra, která se hraje
po úsecích po celou dobu
trvání tábora. Letos jsme zvolili téma David a Goliáš známé z Bible, kde ústřední postavou je král David a jeho bohaté životní příběhy nabité dobrodružstvím, ale pro dnešní
dobu vděčné a ukazující na správné a nesprávné chování. Proti sobě zápolily družiny
Sokoli, Jeleni a Rysi.
Možná budete překvapeni, ale velice oblíbenou činností dnešní mládeže, když jí odeberete tablety a mobily je kupodivu sekání dříví, práce
s pilou a sekerou, rozdělávání ohně, spaní pod širákem,
střelba z luku, překonávání
strachu ze tmy a pochopitelně i jídlo. Jsou to ty nejjednodušší činnosti, které provází
člověka od nepaměti a stále
více zabírají. Že by se něco
v naší
civilizaci
pohnulo
k lepšímu? Tábořiště osiřelo
a budeme zahajovat další tábornický rok.
YMCA Křesťanské sdružení
mladých lidí zahajuje opět
činnost v úterý 1. září 16:00. Pokud bude pěkně, vyrazíme na vodu.
Děkujeme městysi Suchdol n.O., že podporuje tyto aktivity i finančně.
Daniel Říčan - Dan
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Počasí v prvním pololetí 2015
Petr Dobeš
První pololetí letošního roku bylo v Poodří (podle údajů z Hladkých Životic a
Suchdolu n. O.) teplotně nadprůměrné. Vyšší než normál byly všechny kalendářní měsíce, pouze duben s odchylkou +0,4°C lze považovat za normální. Druhá polovina června
byla výrazně chladnější než normálně, ovšem na hodnotu měsíčního průměru neměly
tyto chladnější dny větší vliv. Výrazně teplá byla prostřední dekáda ledna, či celé období
od 10. února do 21. března. Nejnižší teplota -13,8°C byla zaznamenána 7. ledna 2015,
nejteplejším dnem prvního pololetí byl 13. červen s maximální teplotou 31,8°C. To byl
zároveň první a doposud jediný tropický den. Letních dnů jsme měli zatím jen osm, ledových dnů v lednu a únoru bylo dohromady osm, arktický den se letos nevyskytl žádný.
Maximální denní teploty byly letos překonány doposud pětkrát, přičemž 11. ledna byla
dosavadní teplota 9,6°C z roku 2007 překročena hned o dva stupně. Uplynulá zima byla
čtvrtá nejteplejší v historii pravidelných měření v naší oblasti, tedy od roku 1873.
Srážkově bohatší byl leden a březen, ostatní měsíce spadlo jen mezi 60 – 90 %
obvyklého množství. Celkově doposud napršelo a nasněžilo 256,4 mm, což je 84 % stavu předchozího 35ti letého období. Nejsilnější déšť dne 28. dubna zavlažil krajinu 19
mm.
Dne 30. ledna klesl tlak vzduchu na mimořádně nízkou hodnotu 976 hPa, což
se stává zhruba jednou za dvě desetiletí. Pro zajímavost – dlouhodobý průměrný tlak u
nás činí 1016 hPa, nejvyšší hodnota byla v Hladkých Životicích 2. prosince 1989 a to
1045 hPa.
Nejsilnější nárazový vítr foukal 30. března (asi 20 m/s). Vítr o rychlosti 15 m/s
při noční bouři ze 13. na 14. června vyvrátil na loukách u Odry a v třešňové aleji mezi
Suchdolem a Hl. Životicemi dva stromy. Bouřkových dnů bylo zatím průměrných deset,
polovina z toho v červnu. Letos jsme se dočkali i trochy sněhu, souvislá pokrývka ležela
bez přerušení od 25. ledna do 17. února, tedy 24 dní, maximální výška sněhu byla 13
cm.
Poslední
výskyt
souvislé
sněhové
pokrývky
byl
zaznamenán
17. února, ale ještě 5. dubna ležel slabý poprašek (méně než 1 cm vrstva sněhu).
Měřené meteorologické prvky pocházejí z měření pana Rošlapila ze Šlechtitelské stanice Hladké Životice, pozorované prvky a jevy ze Suchdolu n. O. Další informace
naleznete v připojených tabulkách.

leden
průměrná teplota
minimální teplota
maximální teplota

únor

1,1
-13,8
12,5
leden

dny arktické
dny ledové
dny mrazové
dny letní
dny tropické

březen
duben
květen
červen
0,9
4,7
8,6
13
17,1
-7,9
-3,7
-2,2
1,3
4,7
11,1
18,6
23,1
24,9
31,8

únor
4
16

březen
4
18

18

duben

květen

červen

6
8
1

9

leden
počet srážkových dnů
srážkový úhrn

únor

17
44,8
leden

počet dnů s bouřk.jevy
dnů se souvis.sněh.pok.

březen duben
květen
červen
9
14
10
19
11
21,2
43,1
28,3
65,7
53,3

únor

březen

duben
2

13

květen
1

červen
2

5
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Reprezentace žáků naší školy na oslavách 70 let fotbalu v Suchdole
nad Odrou
V pátek 3. 7. 2015 jsme s pohybovým kroužkem 3 vystoupili na oslavách 70 let
založení fotbalu v Suchdole nad Odrou. Naše „rocková“ sestava měla velký úspěch.
Tento den jsme měli také premiéru s taneční sestavou připravenou právě pro
tuto akci, kterou jsme společně s trenérem benjamínků panem Markem Nezmeškalem
secvičili s 18 chlapci, ale také s děvčaty, které „fotbalovou“ skladbu doplnily jako roztleskávačky. Moc chválíme kluky i děvčata, protože se skladbu naučily za krátkých 14
dní. Rodiče a diváci je odměnili bouřlivým potleskem po celou dobu skladby.
Tymráková Ivana
pohybové kroužky
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BOWLING BARTON CITY V SUCHDOLE NAD ODROU
Sportovně kulturní stánek BOWLING BARTON CITY v Suchdole nad Odrou
je v provozu již devátý rok. Na bowlingu máme k dispozici tři dráhy s
provázkovými stavěči. Naši hosté (hráči) si velice pochvalují skutečnost, že
mohou hrát ve své obuvi a nikdo je nenutí přezouvat se do společně
používaných (propocených) bowlingových bot.
Prostory bowlingu jsou
klimatizované, prostředí útulné, romantické, laděné do trempu či iluze
Divokého Západu.
Kromě běžného provozu jsme uspořádali spoustu zdařilých akcí počínaje
slavnostním otevřením a dále oslavy narozenin, svatby, srazy tříd, firemní akce
všeho druhu (školení, ukončení roku, turnaje,...), každý rok soutěž o
DRSŇÁKA z BARTON CITY, koštování vín, country bály, večery s cimbálem,
zapíjení svobody, oslavy promoce, sportovní turnaje. V programech vystupovali
Ruda z Ostravy, revival Karel Gott a Elvis Presley, Vláďa Hron, GZM, Šviháci,
Smečka,……
Mnohé se zaběhlo, mnohé se snažíme zdokonalit a proto rok 2015 je pro
restauraci a bowling rokem některých změn.
Od 1. září 2015 rozšiřujeme otevírací dobu a to takto:

Úterý až čtvrtek 16.00 - 22.00 hodin
Pátek a sobota
Neděle

14.00 - 24.00 hodin
14.00 - 20.00 hodin

Vnitřní prostory bowlingu, sálu a krbovky Mexiko jsme změnili na zcela
nekuřácké - kuřácká sekce se nachází venku při vstupu pod stříškou. Sál,
který slouží především ke konání společenských a soukromých akcí, je zpátky
obložen do modřínového dřeva a nabízí velice příjemné prostředí. Pro pohodlné
posezení jsme sál vybavili dřevěnými polstrovanými křesílky, což je kladně
hodnoceno především při oslavách.
Vážení občané, budete – li mít kdykoliv čas a především chuť, přijďte se k
nám jen tak nějak pobavit anebo po domluvě s námi se dostavte cokoli oslavit –
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nachystáme tabuli dle Vašich představ, upravíme otevírací dobu, máme
výbornou kuchyň, skvělé prostředí, příjemný personál…..určitě budete
spokojeni.
Pro reservaci stolu, bowlingové dráhy či domluvení jakékoliv akce slouží
telefonní číslo 556 736 381, kde je možno v otevírací době provést objednávku.
www.bartoncity.cz
Mojmír Bartoň

BOWLINGOVÁ AMATÉRSKÁ LIGA V SUCHDOLE N.O.
Na podzim odstartujeme I. Ročník amatérské bowlingové ligy tříčlených
družstev (na soupisce může být tři až šest hráčů) – stále je možnost se přihlásit.
V hrací den hrají vždy dva tříčlené týmy na dvou drahách. Dle všech
vzájemných zápasů a v nich dosažených výsledků vznikne pořadí týmů
v tabulce.
Celý ročník ligy 2015 - 2016 bude završen jarní soutěží Play – off (první
v tabulce proti poslednímu, atd.), která následuje po základní části soutěže, ve
které se mužstva utkávají systémem vzájemných zápasů principem každý s
každým.
Liga se hraje od podzimu 2015 do jara 2016, hrací dny jsou úterý a čtvrtek v době od 17.00 do 20.00 hodin. V jeden den hraje jeden tým proti druhému asi jednu hodinu hry v kuse (tj. asi jednou za 14 dní 1 hodina hry pro každý
tým dle předem daného rozpisu). Startovné za celý tým na celou sezónu je 600,kč (na bowling a ceny). Vítězný tým dostává vždy za vyhraný zápas pozornost podniku.

Přihlášky týmů můžete hlásit na baru bowlingu anebo na
tel č. 608 620 407 do 10. září 2015.
=================zde ustřihněte ======================
Máte štěstí……tento ústřižek Vás opravňuje k jedné hodině hry
BOWLING za servisní poplatek 50,- Kč ve dnech ÚT, ST, ČT a NE
v období od 1.9. – 4.10.2015 po předchozím zablokování termínu na tel.
556 736 381
„Ať koule lítají a kuželky padají…..“ přeje Mojmír Bartoň
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Scházíme se každý pátek do 16:00 do 18:00 na Sokoláku (kromě prázdnin a svátků)
Indiánské léto a ukončení skautského roku
V pátek 26. 6. 2015 se konala poslední schůzka v tomto
skautském roce. A jak jinak ukončit skautský rok, než
spoustou her a vyhodnocením bodování členů družin Jelenů a Rysů za celý rok.
Poslední schůzka se nesla ve znamení Indiánského léta.
Chytali jsme buvoly, lezli na skálu pro orlí vejce, sbírali liščí ocásky a zahráli si tak trochu jiná baseball. K večeru
jsme si postavili u klubovny teepee, ve kterém jsme přenocovali. Večer jsme zpívali a hráli u ohně, dokud nenastal čas na stezku odvahy, kterou všichni zdárně zvládli.
V sobotu po rozcvičce a snídani jsme si zahráli indiánskou
hru lakross a zastříleli z luku. Poté nastal čas se sbalit,
zbourali teepee, uklidili a vyrazit domů.
Sliby
Důležitým a nezapomenutelným milníkem každého skauta je složení skautského slibu.
Těsně před letními prázdninami si jej splnili dva skauti a jedno vlče. V sobotu 27. 6. 2015
jsme se k večeru vypravili k Slibové skalce, ukryté v pohořských lesích. Po zapálení
slavnostního ohně se zpěvem „Červená se line záře“ následovalo plnění
slibů, nejdříve vlčáckého poté skautských. Na závěr zazněla první sloka
skautské hymny. U ohně jsme ještě
strávili další hodinu a povídali si o slibu, Slibové skalce a Mohyle postavené na počest padlým skautům za II.
sv. války, která stojí nad Slibovou
skalkou. Domů jsme vyrazili před devatenáctou hodinou.
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Letní tábor
Letošní letní tábor byl pro náš oddíl velkou příjemnou změnou. Nejen, že jsme tábořili
společně se skautským oddílem Odry a Fulnek, ale také jsme jeli na nové, námi neprobádané tábořiště pod podsadové stany. Tábořiště se nacházelo kousek od malebné
vesničky Partutovice.
Na tábor jsme vyrazili se starším osazenstvem ve středu 1. července, s veškerým vybavením, které k táboření potřebujeme. I přes neuhasínající sluneční svit, který zvedal hladinu teploměru
k třiceti stupňům
celsia se nám podařilo tábor postavit téměř se vším
všudy do pátku.
V sobotu jsme za
odměnu vyrazili na
odpočinkovou výpravu do Alkatrazu
v Jakubčovicích
nad Odrou, kde
jsme se zabavili
hrou paintball.
V neděli 5. července se tábor
naplnil zbylými táborníky a tábor
mohl oficiálně začít. Letos táborníky doprovázeli velkou táborovou hrou Alex, Márty, Melmen a Glorie z filmu Madagaskar.
Táborníci byli rozděleni do pěti družin. Prvním úkolem každé družiny bylo vymyslet název a pokřik, který je bude doprovázet po celý tábor. Společně pak v etapových hrách
utíkali ze zoo, dopluli na ostrov Madagaskar, a dokonce i do Afriky.
Každý z táborníků si mohl plnit bobříky hladu, mlčení, samoty, zručnosti nebo odvahy a
vyzkoušet a naučit se nejrůznější dovednosti např. rozdělat oheň křesadlem, nebo po
indiánsku lukem, poznávat stromy a rostliny v okolí, orientovat se v přírodě či vyrábět
nejrůznější nástroje z přírodních materiálů. Ve čtvrtek jsme vyrazili na výpravu
k dřevěnému mlýnu v Partutovicích. Starší táborníci pokračovali na výpravu s přespáním
ke koupališti Olšovec.
Sobotní podvečer byl věnovaný vyhodnocení táborové hry a předání cen. Večer byl pro
dva táborníky velice významný, neboť u táborového ohně skládali vlčácký slib a slib
skautek.
V neděli 12. července jsme se všichni rozloučili a vyrazili domů. Tábor jsme si užili a již
teď se těšíme na další rok.
Zahájení skautského roku
V pátek 4. září se bude konat zahajovací schůzka skautského roku 2015/2016 od 16:00
do 18:00. S sebou šátek, papír a tužku.
Jan Schovánek
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Upozornění

Oddíl kopané TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou upozorňuje všechny fanoušky na změny v rozpisu utkání:

Muži:
 sobota 29.8.2015 – utkání bude odehráno v Pustějově (nikoliv doma) v 17:00
 sobota 5.9.2015 – utkání ve Štramberku bude odehráno
(původně 16:30) již v 10:00

Žáci:
 sobota 24.10.2015 – bude odehráno utkání v Pustějově
(původně volno) ve 12:00

Poděkování

Oddíl kopané TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou by rád
touto cestou vyjádřil veliký dík Lence Meihackové a Barboře
Škrobalové za pomoc při komunikaci s německými přáteli
z Herrnhutu během oslav 70. výročí založení oddílu kopané.
Děkujeme!!!!
Michal Žlebek
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ROZLOSOVÁNÍ HÁZENÉ - ročník 2015/2016
PODZIM 2015

MUŽI

DATUM
5.9.
Sobota
12.9.
Sobota
20.9.
Neděle
26.9.
Sobota
4.10.
Neděle
11.10.
Neděle
18.10.
Neděle

V
ORLOVÁ
V
HLUČÍN
D
PASKOV
V
KLIMKOVICE
D
TŘINEC
V
NOVÝ JIČÍN
D
TRNÁVKA

9,00
12,00
14,30
10,30
14,30
16,00
14,30

Hledáme komunikativní lidi, kteří si chtějí řídit
svůj čas a mít nadstandartní příjem.
Využijte nabídky dne otevřených dveří
v České pojišťovně 15.9.2015 v 9,00 hod.
Masarykovo nám. 40, Nový Jičín, II. poschodí,
prostory České pojišťovny.
Těší se na Vás tým profesionálních obchodníků.
Předběžné rezervace na mob. č. 721 992 993
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www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

Starosta

el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
Ing. Richard Ehler
556 770 102
ehler@suchdol-nad-odrou.cz

Místostarostka

Iva Hrabovská

Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Helena Richtáriková

Finanční odbor – vedoucí

Zdenka Bergerová

556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 108

bergerova@suchdol-nad-odrou.cz

Správa bytů a pokladna

Jana Poštová

556 770 109

postova@suchdol-nad-odrou.cz

Hlavní účetní

Jitka Jurkovičová

Matrika
Czech POINT

Radomíra Ješková

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 106

jeskova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 107

graclik@suchdol-nad-odrou.cz

Petr Bartošík

556 770 104

bartosik@suchdol-nad-odrou.cz

Klub kultury

Miloslava Klichová

Penzion Poodří

Marie Parmová

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
702 020 302

cov@suchdol-nad-odrou.cz

Dům s pečovatelskou službou

Libuše Pazderová

733 335 331

Muzeum

Daniel Říčan

777 348 231

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Provozní doba muzea
Út - So
Ne

Výpůjční doba knihovny

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Po
Čt

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny stavebního úřadu

8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
8:00 – 11:30
12:00 – 15:30
pro veřejnost zavřeno

Po, Út
St, Čt

pracoviště Kunín
pracoviště Suchdol nad Odrou

Jednání v út a čt je po předchozí dohodě, pracovníci nemusí být přítomni z důvodu plnění pracovních úkolů mimo budovu.
Suchdolský zpravodaj, měsíčník
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