V letošním roce došlo k vyčerpání kapacity stávajícího kolumbária
na katolickém hřbitově. Proto byl hřbitov na protější straně rozšířen o novou
část, která bude do budoucna vyhrazena právě pro ukládání uren do
kolumbárií. Jako první městys nechal postavit kolumbárium s 60 místy na
nové hranici hřbitova. Po naplnění jeho kapacity je v této nové části hřbitova
uvažována rezerva pro dostavbu dalších kolumbárií.

Kalendárium městyse
Jednání na vodoprávním úřadě k podkladům pro žádost o stavební povolení
na rekonstrukci vodovodu Za Nádražím.
17.–19.06. Delegace ze Suchdolu se na pozvání zúčastnila městských slavností
v partnerském městě Herrnhutu.
20.06. Pracovní schůzka organizátorů cyklistického závodu Memoriál Aloise Dohnala.
21.06. Setkání představitelů obcí a pracovníků Správy CHKO k vzájemnému informování se uskutečnilo na zámku v Bartošovicích.
22.06. Byly zahájeny práce na novém povrchu komunikace III. tř. přes Suchdol nad
Odrou. Suchdol se po letech dočká solidního povrchu na všech hlavních komunikacích.
22.06. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitách Záhumení a Čsl. Armády.
22.06. Zasedání zastupitelstva městyse.
22.06. Schůze rady městyse.
23.06. Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří.
24.06. Se zhotovitelem opravy povrchu komunikace III. tř. byl dohodnut rozsah
oprav, které bude požadovat městys nad rámec oprav, naplánovaných
v rámci zakázky Správy silnic MSK (především opravy částí navazujících
místních komunikací).
24.06. Pracovníci úřadu městyse se zúčastnili proškolení k právnímu systému Codexis, používanému na úřadě městyse.
28.06. Jednání se zástupkyní projekční kanceláře a se zástupcem společnosti
ČEPS, cílem bylo seznámení se s variantním řešením trasování vedení VVN
2x 400 kV souběžně s dálnicí a předložení požadavků městyse v souvislosti
se studií, která je k tomuto účelu zpracovávána. Požadavkem městyse je minimalizace dopadů na objekty bydlení a zachování vzrostlé zeleně v oblasti
„potůčků“ pod přehradou.
28.06. V mateřské škole se konalo rozloučení s předškoláky. Děti předvedly rodičům,
vedení školy i zástupcům městyse milý program a na cestu ze školky dostaly
pamětní listy a dárky.
29.06. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitách Záhumení a Čsl. Armády.
30.06. V obřadní síni úřadu městyse se konalo slavnostní rozloučení s vycházejícími
žáky IX. třídy. Jednotliví žáci byli za účasti třídní učitelky a ředitele školy představeni starostovi městyse a obdrželi kromě posledního vysvědčení také pamětní listy.
01.07. Jednání výboru Místní akční skupiny Regionu Poodří na zámku
v Bartošovicích.
01.-02.07. Na parkovišti u přehrady se konal 6. ročník Suchdolského countryfestu, pořádaného Western klubem.
02.07. Konal se cyklistický závod Memoriál Aloise Dohnala.
06.07. Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitách Záhumení a Čsl. Armády.
16.06.
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11.07.
12.07.

13.07.
13.07.

Jednání se starostkou Fulneku ke spolupráci měst a obcí v rámci propagace a
informování veřejnosti.
Jednání s pořizovatelkou nového územního plánu a jeho zpracovatelem
k přípravě zadání nového územního plánu. Byly zapracovány všechny připomínky občanů a institucí, kteří reagovali na výzvu ve zpravodaji, dále byly projednány požadavky městyse a požadavky občanů a organizací, předložené
v minulých letech na změnu stávajícího ÚP, ale byly odloženy do projednání
nového ÚP.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí v lokalitách Záhumení a Čsl. Armády.
Schůze rady městyse.

Rada městyse informuje
34. schůze rady městyse se sešla ve středu 22. června 2016, na které se
zabývala problematikou školy, kdy souhlasila s přijetím sponzorského daru,
(dva kusy DVD přehrávačů) pro školní družinu, dárcem je SRPŠ při základní
škole Suchdol nad Odrou a příjemcem je příspěvková organizace Základní
škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, a neschválila převod nepotřebného a vyřazeného majetku příspěvkové organizace do majetku městyse.
Dále rada neschválila přidělení bytu o velikosti 1+1 žadatelce z důvodu dlouhodobého dluhu vůči městysi, schválila mimořádnou slevu pro dlouhodobě
ubytovaného klienta v Penzionu Poodří a vzala na vědomí žádost vlastníků
bytového domu č.p. 173 a 392 o finanční podíl na opravě příjezdové komunikace k jejich domu, přičemž konstatovala, že komunikace je v soukromém
vlastnictví a nikdy nebyla v majetku městyse.
Ve středu 13. července 2016 proběhla 35. schůze rady městyse, kdy schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům,
kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu, schválila výpověď z nájmu
nájemníkovi, který dluží na nájmu a službách pokud dluh neuhradí do konce
měsíce července 2016 nebo nebude tuto situaci řešit a neschválila zapojení
městyse do turistického portálu „VšeKolem“.
Rada projednala žádost Western klubu, týkající se příležitostného prodeje občerstvení v kiosku Kletné, informaci Krajského úřadu, odboru školství, mládeže a sportu o postupu ve věci stanovení počtu žáků školního klubu Základní
školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou, informaci o aktuálním průběhu
výstavby inženýrských sítí v lokalitě Záhumení a ČSLA, informaci
o změně termínu konání Zastupitelstva městyse v měsíci září, a to
z původního 21.9.2016 na 26.9.2016 a připomínky k návrhu nového územního
plánu městyse.
Rada projednala tři cenové nabídky na stavbu „Stavební úpravy objektu drobných provozoven č.p. 65 v Suchdole nad Odrou“ a schválila uzavření smlouvy
o díle s firmou UNISTAD spol. s.r.o. Suchdol nad Odrou, která předložila nej-
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výhodnější cenovou nabídku, rekonstrukce proběhne cca od měsíce srpna do
září 2016.
Na závěr rada městyse schválila uzavřenÍ Smluv o dílo se společností
STRABAG a.s., týkající se oprav místních komunikací v Suchdole nad Odrou
především v návaznosti na probíhající opravu na komunikací III. tř. v majetku
kraje.
Rada městyse

SMS InfoKanál
Jedná se nový informační kanál, který je
doplňkem ke stávajícím (místní rozhlas,
zpravodaj, vývěsky), a to formou zasílání
SMS zaregistrovaným odběratelům. Zasílány
jsou pouze důležité aktuální informace například o aktuální poruše na vodovodu ve vaší ulici a podobně. Tato služba
je pro příjemce bezplatná, je potřeba se pouze zaregistrovat.
Bližší informace najdete na webu městyse www.suchdol-nad-odrou.cz na
titulní stránce v rubrice "Aktuality". Na titulní stránce najdete také zelené logo
SMS InfoKanálu, kde můžete jednoduše provést registraci, případně ji zrušit
nebo upravit.
Nejedná se o jednorázovou akci, do systému InfoKanálu se můžete přihlásit,
případně odhlásit kdykoli. K 15. červenci 2016 bylo zaregistrováno již 270 odběratelů.
Registrovaní uživatelé obdrželi bezplatně například sms zprávy - upozornění
na termín nahlášení samoodečtu vodoměru pro vyúčtování stočného, odstávky vody a elektřiny, omezení provozu na komunikaci z důvodu rekonstrukce.
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, kteří
v měsíci červnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Pagáčová Jiřina
Kalíšková Marta
Melnarová Anna
Spál Cyril
Vojvodíková Marie
Hruška Antonín l
Jiřík Miroslav
Korčák Aleš
Matoušková Jaroslava
Vrzala Václav
Menšík Josef
Mlčák Jiří

Velička Václav
Korbelová Marta
Dohnalová Anna
Brázdová Věra
Mikulcová Anna
Bechný Jan
Holčák Josef
Žitník Zdeněk
Soviarová Marie
Mrlinová Marcela
Mitaš Jindřich

_____________________________________________________________________

DEN MĚSTYSE 2016
Zveme Vás na 5. ročník DNE MĚSTYSE, který se koná v sobotu
27. srpna 2016 od 14.00 hodin v rekreačním areálu „SOKOLÁK“
Celodenní program:
 slavnostní ocenění občanů
 vystoupení Dětského pěveckého sboru SKŘIVÁNEK
 taneční vystoupení žáků základní školy
 „CIRKUS TROCHU JINAK“ – zábavný program pro děti
 MĚSTSKÝ DECHOVÝ ORCHESTR NOVÝ JIČÍN
 ukázka OT 64 SKOT s možností projížďky a ukázka Paintballu
 soutěže pro děti, malování na obličej, pěna
 atrakce pro děti zdarma (kolotoč, skákací skluzavka, trampolína)
 prohlídka skautské klubovny, lukostřelba
 ochutnávka medu místních včelařů
 vystoupení kapely JAVORY (19.00 – 20.30 hodin)
 večerní taneční zábava s kapelou PRAK
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 slavnostní ohňostroj (21.00 - 21.30 hodin)
 v průběhu celého odpoledne a večera stánky s občerstvením a různým drobným dárkovým zbožím

Karolínka
Dne 29.6.2016 za slunného počasí jsme vyrazili autobusem do Beskyd.
Nejdříve jsme navštívili ve Frenštátě pod Radhoštěm Šmajstrlův pohankový
mlýn, kde nám majitel pán Zdeněk Šmajstrla humorně povykládal o historii tohoto mlýnu a současně o výrobcích, které jsme měli možnost ochutnat a taktéž zakoupit.
Poté jsme vyrazili do Karolínky, kde jsme navštívili Sklárnu, muzeum užitkového skla a prodejnu užitkového skla.
Další zastávka byla ve Velkých Karlovicích u krásného, nově rekonstruovaného, dřevěného kostela. Zde nás mile překvapilo natáčení dalších dílů seriálu
Doktor Martin s hercem Donutilem, kterého jsme viděli na živo.
Všem vyhladovělo, tak jsme se přemístili na Prostřední Bečvu do restaurace
Zavadilka, kde nás čekal vydatný oběd (super hovězí vývar, knedlo, zelo, vepřo) i s pivečkem.
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Aby toho nebylo málo, tak jsme se při zpáteční cestě zastavili na Naučné
stezce ve Frenštátu pod Radhoštěm. Naučná stezka Beskydské nebe je
dlouhá 1 800 metrů a zahrnuje v sobě expozici siluet dravců pod zastřešením
pódia amfiteátru, dřevěnou lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v
korunách stromů a dalších šest zastavení v rámci celé lokality Horeček.
Všech 54 účastníků zájezdu bylo mírně unaveno, ale určitě spokojeno.
Ing. Naděžda Pleváková
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Moravští bratři a Mládež pro Krista
Suchdol n. O. je stále více středem pozornosti, Muzeum Moravských bratří
je navštěvováno nejrůznějšími národnostmi, činnost Moravanů v minulosti
v různých částech světa je obdivována stále více.
Ve dnech 4. – 9. července naši občané mohli být překvapeni aktivitami organizace Mládež pro Krista, která na několika místech našeho městyse organizovala Příměstský Camp, nazvaný NÁVRAT (Návrat Moravských bratří) a
připravila pro děti a mládež různé prázdninové aktivity, soutěže, dětskou
olympiádu, přednášky, promítání filmů, grilovačku. Kolemjdoucí mohli být překvapeni velice hlasitou hudbou toho druhu, který sice ani já nemusím a asi
padesátkou mladých lidí, kteří se kolem pohybovali. Snažili se upoutat pozornost dětí, pro které byl pečlivě připraven program. Ve večerních hodinách se
uskutečnilo ve dvoře Muzea Moravských bratří promítání filmu David Zeisberger a uskutečnilo se premiérové promítání filmu Jan Hus cesta bez návratu.
Pokud měli dojem, že někdo je otevřen duchovním věcem, dostal malou Bibli.
Z přednášek byly pro mládež nejdůležitější: Facebook a jeho pravá tvář, Skrytá nebezpečí internetu, Kyberšikana a Sexting. Mládež pro Krista je mezinárodní organizace, která nepatří do žádné církevní struktury, mládež ve věku
17-25 let se řídí přísnými křesťanskými zásadami, žije v úzkém vztahu
s Bohem. Do Suchdolu se jich sjelo cca 30, někteří i z Anglie, Belgie, Holandska. Pozorovatele jistě zaujalo, že nebylo slyšet žádné vulgarismy, hrubá slova, žádné cigarety a alkohol, prostor, který využívali, byl vždy velice pečlivě
uklizen. Naopak naše mládež suchdolská vysedávající na schodech muzea za
sebou neustále nechává zaplivané schody, pohozené odpadky a nedopalky
cigaret. Těšíme se, že do Suchdolu n. O. zavítají opět, uskuteční NÁVRAT Moravských bratří.
Daniel Říčan
_____________________________________________________________________

Účast amatérského florbalového týmu
Sharks Suchdol nad Odrou na turnaji
Opengame v Brně
Ve dnech 16. - 19. 6. 2016 se náš amatérský florbalový tým Sharks Suchdol
nad Odrou zúčastnil 10. ročníku prestižního turnaje OpenGame v Brně. Ačkoliv bylo přihlášeno 45 týmů za starší žáky, vyšli na nás hned v předkole poměrně silní soupeři, včetně jednoho z nejlepších týmů v ČR Tatran Střešovice
BLACK, se kterým jsme hned první den turnaje prohráli 5:6.
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Další zápasy nebyly o nic jednodušší, takže následovala jedna porážka za
druhou od Hornets Brno (3:4), FBC Holešov (4:6), FBC Peaksport Litomyšl
(2:5) a nakonec sobotní dorážka od FBC Droždín (12:5). Nakonec jsme tedy
nedovezli žádné medaile, na druhou stranu jsme hráli fakt naplno, čestně a
snad jsme si u protivníka vysloužili i určitý respekt, ačkoliv o našem městysi
nejspíš do té doby nikdy neslyšel - my už si taky nebudeme plést Droždín s
droždím. Pokud jste o nás dosud neslyšeli, pak vězte, že jsme:

Amatérský florbalový klub žáků Základní školy a mateřské školy Suchdol nad
Odrou, který jsme si založili v roce 2015 z vlastní iniciativy pod vedením trenéra Marka Mitaše z 9. třídy, který je zároveň jedním z hráčů za starší žáky. Náš
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klub má celkem 15-20 hráčů, kteří hrají v družstvech za mladší žáky (datum
nar. do roku 2003) a za starší žáky (datum nar. do roku 2000). Z vlastních
prostředků, z peněz získaných za odevzdaný sběr a z darů drobných i větších
sponzorů jsme si již zakoupili dresy pro všechny hráče, brankářské výbavy,
kuželky na trénink, míčky, vak na hokejky atp. (hokejku si kupuje každý hráč
individuálně). Škola ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou nám zdarma poskytuje prostor pro tréninky, navíc nám přispěla i zakoupením plastových mantinelů.
Úspěchy týmu:
2. místo na florbalovém turnaji FOKUS NJ dne 28. 11. 2015 za mladší žáky.
1. místo na florbalovém turnaji FOKUS NJ dne 7. 2. 2016 za starší žáky.
2. místo na florbalovém turnaji SUCHDOLANO dne 12. 3. 2016 za starší žáky.
2. místo na florbalovém turnaji FOKUS NJ dne 8. 5. 2016 za starší žáky.
2. místo na florbalovém turnaji FOKUS NJ dne 5. 6. 2016 za starší žáky.
2. místo na florbalovém turnaji GUFUŇ dne 12. 6. 2016 za starší žáky.
Účast na prestižním turnaji OPENGAME v Brně ve dnech 16. 6. - 19. 6. 2016
za starší žáky.
Za finanční podporu naší účasti na turnaji chceme poděkovat městysi Suchdol
nad Odrou, poslankyni Daně Váhalové a Základní škole Suchdol nad Odrou,
která nám zapůjčila dresy a hokejky.

Sharks Suchdol nad Odrou

Házená–sezóna 2015/2016
Muži : hrají Moravskoslezskou ligu, hrajícím trenérem je Svoboda Zbyněk.
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Na podzim domácí utkání s Paskovem bylo za stavu 20:18 v 52.minutě (8
min před koncem) ukončeno pro slabý déšť – hosté odmítli hrát – bohužel i tak
se dá odvrátit porážka. Derby utkání v N.Jičíně bylo značně vyhroceno hlavně
zásluhou vedoucího družstva Janíčka a hráče Pechy. Domácí utkání
s Trnávkou se za slunečného počasí vůbec nehrálo – arogantní rozhodčí neuznal hřiště způsobilé ke hře. Skutečná příčina – to máte za to že negativně
hodnotíte rozhodčí (citace rozhodčího). Dvě naše hráčky – Kotzianová Martina a Sehnalíková Andrea hostují v druholigovém družstvu TJ Nový Jičín. Na
podzim odehrála Kotzianová 7 zápasů a dala 22 branek, Sehnalíková 4 zápasy a dala 6 branek.
Na jaře jsme dohrávali zápas s Trnávkou v novojičínské hale (opět nezpůsobilý terén ?). Domácí zápas s Hlučínem jsme prohráli o branku (vítěznou branku vstřelil hráč a zároveň vedoucí družstva, který hrál načerno – ostravskému svazu házené to nevadilo). Utkání s N.Jičínem bylo opět vyhrocené
– opět se vyznamenali vedoucí družstva Janíček a hráč Pecha. Družstvo žen
TJ Nový Jičín na jaře odstoupilo ze soutěže.

Stejně jako loni jsme uhráli 3. místo v soutěži a byli odměněni pohárem.
Výsledky:
Suchdol n.O.– Orlová
Hlučín
Paskov
Klimkovice
Třinec
Nový Jičín
Trnávka

27 : 17
25 : 27
nedohráno
26 : 10
31 : 11
32 : 26
nehráno
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30 : 22
22 : 23
27 : 29
33 : 25
23 : 18
29 : 20
16 : 18

27 : 18 dohrávka

15 : 25 dohrávka

Branky:
Šimsa 86, Zdráhal 85, Slováček 56, Kutěj 43, Sikora 36, Dostál Jos. 20, Svoboda Z.14, Brynecký 10, Opěla 6, Pitrun 5, Ekkert 2
Sestava:
Jiřík R.(B), Valík D. (B), Brynecký M., Dostál J., Ekkert P., Kutěj R., Lošák M.,
Opěla J., Pitrun M., Sikora D., Slováček P., Svoboda Z., Šimsa J., Zdráhal J.,
Žitník T.
Konečná tabulka:
1. TJ Hlučín
14 13 0 1 405 : 340 26
2. TJ Trnávka
14 12 0 2 401 : 285 24
3. TJ Loko Suchdol 14 9 0 5 363 : 289 18
4. KH Orel Paskov
14 6 1 7 362 : 370 13
5. TJ Nový Jičín
14 6 0 8 345 : 363 12
6. TJ TŽ Třinec
14 5 1 8 301 : 364 11
7. Meteor Orlová
14 3 0 11 305 : 352 6
8. TJ Klimkovice
14 1 0 13 287 : 396 2
______________________________________________________________

Fotbalová sezóna 2015 / 2016
Muži

Po delší době opět zdravíme všechny příznivce suchdolského fotbalu. Chtěli bychom Vás touto cestou stručně informovat o dění v našem fotbalovém klubu.
14.7.2016 začala na fotbalovém stadionu příprava mužů na novou
sezónu. Tým mužů stále vede trenér pan Miroslav Krajčí z Bartošovic. Původní vedoucím mužstva Jiří Jurnykl bude pro tuto sezónu pouze jako případný záskok (z pracovních důvodů). Pozice vedoucího mužstva mužů tak
zůstává prozatím neobsazená. Pokud by měl někdo z Vás zájem tuto činnost vykonávat, prosím ozvěte se nám, budeme jenom rádi (nejlépe někdo
z řad bývalých fotbalistů).
Uplynulou sezónu zakončila Lokomotiva na krásném 3. místě, kdy
v podstatě až téměř do konce sezóny jsme bojovali o první místo a závěr
sezóny byl velmi zajímavý. Doufejme, že tomu tak bude i v té následující
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sezóně. Sezóna měla z mého pohledu pouze 3 místa, které se mi hodně
nelíbily. Byla to žalostná tréninková účast (především mladých kluků), druhý poločas mistrovského utkání ve Skotnici, který jsme prohráli rozdílem
třídy 0:6 a poslední utkání ve Studénce, kde byl náš výkon tragický. Ostatní věci samozřejmě také nebyly ideální, ale byly alespoň nějakým způsobem akceptovatelné.
Jak jsme Vás informovali minule, tak od sezóny 2016/2017 došlo
k úplnému zrušení hostování neprofesionální hráčů a kluby mohou hráče
za určitých podmínek pouze koupit. To pro kluby z nižších tříd, jako je Suchdol znamená začít stavět vyloženě na odchovancích, což se poslední
půlrok snažíme aplikovat. S jakou úspěšností se pokusím zhodnotit níže.
Co se týká pravidla o přestupech, tak to pro jednotlivé hráče znamená, že
pokud chtějí fotbal hrát, tak pouze za svůj mateřský klub bez možnosti hostování, popř. na tvrdo přestoupit do svého vysněného klubu, který za ně
bude muset zaplatit peníze. Každého věc, nikoho nedržíme a ani nešikanujeme (jak už se dokonce někde objevilo). Ceník dle FAČR je v podstatě
jasně daný a každý si ho může na internetu stáhnout.
Letní příprava je klasicky kratší než ta zimní a je rovněž ovlivněna
dovolenou jednotlivých hráčů, popř. i trenéra mužstva. I tak se budeme
snažit odehrát nějaká přípravná utkání.
Jak jsem již zmiňoval, snažíme se do týmu zapracovávat mladé hráče, jelikož současný trenér je tomuto trendu nakloněn. Jak to tak bývá
s mladými kluky, tak u většiny z nich schází 3 základní prvky:
1) Disciplína
2) Slušné vychování
3) Pokora
Dal jsem to úmyslně do odrážek a tučně. Klidně si to přečtěte ještě
jednou, bude se Vám to hodit i do života, ne jenom na fotbal. Tak si to především Vy mladí zapamatujte, ať pro novou sezónu víte a znáte, jak se
chovat k trenérovi, ke starším a zkušenějším spoluhráčům a k soupeři a
také kdy a v kolik jsou tréninky a pokud se nemůžu dostavit, tak bych se
měl předem omluvit formou SMS trenérovi. Tohle samozřejmě neplatí pouze pro muže, ale pro všechny kategorie od benjamínků a žáků (zde je chování hráčů odrazem výchovy rodičů), přes dorost až do mužů (zde se zase
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pozná, kdo je mamánek bez vlastního rozhodovacího reflexu – takovým
většinou přerod v muže trvá velmi dlouho).
Tohle vše je pak samozřejmě spojeno s onou důležitou disciplínou,
kdy pak bohužel musí dojít ze strany trenéra nebo starších hráčů
k okřiknutí nebo důraznému napomenutí (např. že se to a to takto nedělá,
nebo proč jsi nebyl na tréninku a smýkal ses po parku nebo u obchodňáku,
nebo někdo neumí slušně pozdravit, apod..), což mamánkům samozřejmě
může připadat jako velmi tvrdá šikana, jelikož na to nejsou z domova zvyklí
a je to pro ně něco nového a úděsného. No nic, více k tomu nemá cenu
psát, možná jenom to, že za našich mladých fotbalových let se i fackovalo
(a to jak v kabině, tak i pak doma za to, že děláme rodičům ostudu). Každý
ať si tedy obrázek o konkrétních osobách udělá sám. Doufám, že si to kluci
vezmou k srdci a stanou se do budoucna oporami mužstva mužů. Přeji si,
aby tomu tak bylo.
Co se týká mládeže jako takové, tak vzhledem k výše popisovaným
problémům s mladými hráči jsme se po dohodě rozhodli udělat nějaké
rošády na trenérských postech. K benjamínkům byl oficiálně přiřazen Martin Nerad, jako trenér a k dorostu přešel ze žáků Miroslav Juroška, který
společně s panem Zoltánem Szabem povede tyto mladé kluky. Bohužel
jsme tímto ztratili jednoho trenéra u žáků, které prozatím povede Marcel
Szabó sám. Pokud by měl opět někdo zájem i z řad rodičů vést společně
s Marcelem žáky, prosím ozvěte se nám. Pro podzimní část sezóny máme
nějaké prostředky z dotací, které jsme získali na vybavení a především
odměny pro trenéry mládeže a tito trenéři budou odměněni. Je zde předpoklad, že v příštím roku tomu bude obdobně a že nám dotaci opět schválí.

Předseda oddílu kopané
Michal Žlebek
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Turnajová sezóna 2016 Juniorka
Juniorka cup 2016
Dne 18.6.2016 se konal v Suchdole nad Odrou druhý ročník turnaje
starých gard Juniorka cup, kterého se zúčastnily mužstva z Bernartic nad
Odrou, Hladkých Životic, HaHa team (Hasiči Házená) ze Suchdolu a suchdolská stará garda zvaná Juniorka.
Turnaj začínal výkopem cca ve 12:30, kdy po losování soupeřů proti
sobě nastoupila suchdolská Juniorka proti Bernarticím. Utkání skončilo výhrou Juniorky ve výši 5:0 (2:0 poločas), která následně postupovala do finále. Bernartice pak sehráli utkání o konečné 3. místo. Góly Juniorka –
Žlebek 4x, Raždík.
Ve druhém zápase se pak střetl suchdolský HaHa team s Hladkými
Životicemi, který dopadl 3:5 (1:3) ve prospěch Hladkých Životic. Góly HaHa
team – Tymrák, Svoboda, Vašut. Góly Hl. Životice – Polášek 4x, Matuška.
Následný zápas HaHa teamu s Bernarticemi o konečné 3. místo dopadl ve prospěch HaHa teamu ve výši 3:0 (2:0). Góly HaHa team – Svoboda 2x, Randýsek.
Finále mezi Juniorkou a Hladkými Životicemi bylo velmi dramatické a
vyhecované, především ze strany sudího a to na obě strany. Normální hrací doba vítěze nepřinesla, když zápas skončil smírně 1:1 (1:1) a musel zákonitě rozhodnout penatlový rozstřel. V tom byly šťastnějším týmem Hladké Životice, které vyhrály na penalty 2:3 a odvážejí si tudíž premiérové vítězství z tohoto turnaje. Góly Juniorka – Žlebek. Góly Hl. Životice – Polášek. Penalty Juniorka – Nerad, Žlebek, Baroš-nedal. Penalty Hl. Životice –
Hujer, Tomášek Polášek.
Myslíme si, že se tento turnaj docela povedl a doufáme, že se z něj
stane tradice. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat hlavním
sponzorům turnaje, kterými byli:
 Městys Suchdol nad Odrou
 STAVO – Karel Černoch s.r.o.
 PAMET, spol. s r.o.
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Děkujeme Vám a doufáme ve Vaši přízeň i v dalších letech.

fotografie zúčastněných týmů

fotografie zúčastněných hráčů Juniorky
Turnaj v Mankovicích
Dne 2.7.2016 se konal další turnaj starých gard v Mankovicích, kterého se naše Juniorka zúčastnila. Turnaje se dále účastnila mužstva domácích Mankovic, Bernartice nad Odrou a Spálov.
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Zde první zápas sehráli Mankovice s Bernarticemi s výsledkem 4:2
pro Mankovice. Druhý zápas o finále hrála Juniorka s týmem Spálova. Po
našich chybách a neproměněných šancích a i penaltě (Žlebek-nedal)
v závěru zápasu, jsme prohráli 0:2 a zbyl na nás zápas „pouze“ o 3. místo.
Zde se Juniorka utkala s Bernarticemi a po výsledku 8:2 si z Mankovic odváží třetí místo. Góly Juniorka – Žlebek 4x, Borák, Kovařčík, Grulich, Nerad. Finálový zápas mezi Mankovicemi a Spálovem rozhodl v samém závěru Spálov ve svůj prospěch a vyhrál tak 0:1.
Turnaj v Bernarticích
Další turnaj, kterého se suchdolská Juniorka bude účastnit je turnaj
v Bernarticích nad Odrou. Tento se bude konat poslední týden v srpnu
27.8.2016, tak že kdo budete mít chuť, náladu a čas, určitě dorazte do
Bernartic nad Odrou na místní svatostánek a podpořte nás.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!!!

člen Juniorky Michal Žlebek

Výsledky jarní části a konečné tabulky SR 2015/16
MUŽI – Okresní přebor
Výsledky:
Suchdol
Kunín

- Štramberk
- Suchdol

Suchdol
Suchdol
Příbor
Suchdol
Trojanovice
Suchdol

- Lichnov
- Rybí
- Suchdol
- Albrechtice
- Suchdol
- Bartošovice

Skotnice
Suchdol
Suchdol
Studénka

- Suchdol
- Pustějov
- Fulnek
- Suchdol

3:2p (1:1) B: Rek Jakub, Masnica
5:6p (3:2) B: Zuzaňák 2, Richtárik, Masnica,
vlastní
1:0 (0:0) B: Hanzlík
3:2 (1:1) B: Zuzaňák, Rek Jakub, Masnica
2:0 (2:0)
3:2 (2:2) B: Matoušek, Nerad, Rek Jakub
3:2p (2:2) B: Zuzaňák, Masnica
6:3 (3:2) B: Masnica 2, Zuzaňák 2, Vandlík
Jan, Hanzlík
6:1 (0:1) B: Hanzlík
3:2p (2:2) B: Zuzaňák, Nezmeškal
0:1 (0:1)
4:0 (2:0)
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Vysvětlivky: p – na penalty
Konečná tabulka SR 2015/16
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Fotbal Fulnek
Sokol Trojanovice I.
TJ Lokomotiva Suchdol
Sokol Kunín
Fotbal Studénka
Sokol Vražné
Sokol Skotnice
FK Pustějov
SK Velké Albrechtice
Sokol Rybí
NFC Lichnov
Kotouč Štramberk
FK Primus Příbor
FK Prosperita Bartošovice

Z V
26 19
26 19
26 12
26 12
26 12
26 11
26 13
26 12
26 9
26 8
26 6
26 8
26 6
26 3

VP PP P Skóre B
3 0 4 76:21 63 POSTUP
1 2 4 114:42 61
6 2 6 63:44 50
1 4 9 57:49 42
3 0 11 49:49 42
3 3 9 50:56 42
1 0 12 59:72 41
0 4 10 62:49 40
2 4 11 54:47 35
2 3 13 52:64 31
3 5 12 40:64 29
1 3 14 51:80 29
3 1 16 42:90 25 SESTUP
3 1 19 45:87 16 SESTUP

Vysvětlivky: Z=počet zápasů / V=výhra / P=prohra / VP=výhra po
penaltách / PP=prohra po penaltách
Z I. B třídy sestupuje Sokol Bordovice a do I.B třídy postupuje Fotbal Fulnek.
Z OP sestupují FK Bartošovice a FK Primus Příbor. Ze III. třídy do OP postupuje Slavia Stachovice a FK Tísek
Střelci: Rek Jakub 16, Zuzaňák Radomír 13, Masnica Antonín 8, Nerad
Martin 7, Hanzlík Luděk 5, Richtárik Radovan 5, Nezmeškal Tomáš 4, Vandlík
Jan 1, Matoušek Michal 1, Randýsek Václav 1.

DOROST – Okresní přebor
Pod kombinovaným vedením trenérů Zoltána Szabó, Marka Nezmeškala a
Marcela Szabó ukončili dorostenci soutěžní ročník 2015/16 v okresním přeboru na 6. místě. V jarní části
soutěže došlo ke zlepšeným výkonům a také
k bodovým ziskům především proti silnějším soupeřům. I přesto je však u
mužstva mnoho záporných věcí. Jak už řekl v předešlém článku pan Žlebek je
to především tréninková účast, v případě dorostenců i zápasová účast (něko-
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lik utkání jsme odehráli v 11 či 10 hráčích), morálka, tréninkové a zápasové
nasazení a samotný vztah k fotbalu. Mužstvo bude doplněno o 8 hráčů s žáků
a bude tak mít velkou perspektivu do budoucna. My všichni však pevně věříme, že u mužstva dorostu dojde v dalších ročnících k výraznému zlepšení ve
všech směrech a vyrostou zde další fotbalisté pro A mužstvo. Na závěr chceme moc poděkovat všem, kteří zajišťovali dopravu a byli ochotni s mužstvem
jet na utkání. V některých případech byl opravdu nadlidský výkon sehnat alespoň 3 vozidla. Všem tedy moc díky.
Soupiska družstva:
Kouřil Robin, Maštalíř Martin, Praslička Martin, Zajíček Jan, Mádr David, Šrom
Martin, Šrom David, Toman Matěj, Gola Lumír, Vandlík Petr, Juroška Ondřej,
Zeman Tomáš, najzar Matěj, Hopp Marek, Palička Josef, Bílek Michal,
Kowalík Ondřej, Marčišovský Zbyněk, Muck Adam, Krištof David, Mitáš
Marek, Foret Daniel,
Střelci: Šrom David 16, Mitáš Marek 6, Zeman Tomáš 5, Vandlík Petr 4,
Najzar Matěj 2, Toman Matěj 1.
Výsledky:
Suchdol
Suchdol
Suchdol
Libhošť
Suchdol
Vlčovice
Troj. Bystré
Suchdol
Suchdol

- Starý Jičín
- Veřovice
- Odry
- Suchdol
- Jeseník
- Suchdol
- Suchdol
- Bartošovice
- Jistebník

1:5 (1:2) B: Mitáš Marek
4:1 (3:0) B: Šrom David 3, Zeman Tomáš
3:2p (1:1) B: Šrom David, Vandlík Petr
4:3 (3:3) B: Šrom David 2, Zeman
2:3p (1:2) B: Mitáš Marek 2
1:2p (0:0) B: Šrom David
2:0 (0:0)
3:0 kontumačně (hosté k utkání nepřijeli)
5:3 (3:1) B: Šrom David 2, Mitáš Marek 2,
Toman Matěj

Vysvětlivky: p – na penalty

Konečná tabulka SR 2015/16
#

Tým

1. Slavoj Jeseník n. Odrou
2. FC Libhošť
3. TJ Sokol Starý Jičín

Z V VP PP P

Skóre B

18 14
18 14
18 12

85:28 46
94:29 44 POSTUP
89:35 37
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2
1
0

0
0
0

2
3
5

4. TJ Jistebník
18 10 0 2 6 75:50 32
5. FC Vlčovice - Mniší
18 9 0 2 7 58:78 29
6. TJ Lokomotiva Suchdol
18 5 2 2 9 37:53 21
7. FK Prosperita Bartošovice
18 4 3 1 10 48:76 19
8. AFC Veřovice
18 4 1 1 11 38:50 16
9. TJ Odry
18 4 0 3 11 39:62 15
10.Trojanovice-Bystré
18 2 2 0 14 18:120 10
Sokol Kunín se po podzimní části ze soutěže odhlásil. Jeho výsledky byly
anulovány.
Vysvětlivky: Z=zápasy / V=výhra / P=prohra / VP=výhra po penaltách /
PP=prohra po penaltách

Začátek tréninku dorostu v sezóně 2016/17 bude 29. 7. 2016 v 17,30 hodin.
ŽÁCI – Okresní přebor
Pod vedením trenérů Miroslava Jurošky a Marcela Szabó ukončili žáci soutěžní ročník 2015/16 v okresním přeboru na velmi pěkném 3. místě. V této se-
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zóně jsme měli věkově poměrně silné mužstvo a to se také projevilo ve velmi
dobrých výkonech na hřišti a také ve střelecké produktivitě. O to horší to bude
v sezóně následující, kdy nám odchází 8 chlapců do dorostu a budeme tak
odkázáni na pomoc benjamínků. V následujícím soutěžním ročníku také dochází ke změně v obsazení soutěže. Již nemáme k dispozici takový počet
hráčů na 10 + 1 a budeme muset hrát na menším hřišti s počtem 7 + 1. Budeme se snažit budovat nové mužstvo a doplňovat jej mladšími hráči s benjamínků. Chlapcům, kteří ukončili své působení v žácích, přeji v dorostu mnoho úspěchu a věřím, že jim to vydrží třeba i do mužského fotbalu. V poslední
řadě bych chtěl poděkovat všem rodičům, příznivcům a členům suchdolské
kopané za pomoc (především s dopravou na utkání) a podporu.
Soupiska družstva:
Maštalíř Martin, Grulich Adam, Bílek Michal, Kurfurst Denis, Kowalík Ondřej,
Kowalík Štěpán, Marčišovský Zbyněk, Marčišovský Matěj, Muck Adam, Krištof
David, Mitáš Marek, Juroška Marek, Foret Daniel, Jachník Erik, Martinec
Matěj, Martinec Tomáš, Tvarůžek Martin, Nerad Matěj, Rusek Tomáš.
Střelci: Foret Daniel 28, Marčišovský Zbyněk 25, Mück Adam 17, Mitáš Marek 13, Kowalík Ondřej 12, Krištof David 10, Bílek Michal 9, Juroška Marek 1,
Kurfürst Denis 1, Tvarůžek Martin 1, Kowalík Štěpán 1,
Výsledky:
Suchdol - Bystré
Suchdol - Kateřinice
Mořkov - Suchdol
Bartošovice - Suchdol
Fulnek - Suchdol
Suchdol - Studénka

5:1 (3:1)
14:0 (7:0)
1:11 (1:7)
3:3 (2:2)
3:1 (0:1)
1:3 (0:1)

Suchdol - Lichnov
4:2 (0:1)
Suchdol - Odry
18:0 (9:0)
Suchdol - Hostašovice 1:0 (1:0)
Příbor - Suchdol
0:5 (0:2)
Suchdol - Pustějov
0:4 (0:0)
Kateřinice - Suchdol
0:8 (0:5)

Konečná tabulka SR 2015/16
#
1.
2.
3.
4.

Tým
Fotbal Fulnek
FK Pustějov
TJ Lokomotiva Suchdol n/O
Sokol Hostašovice

Z
22
22
22
22

21

V
20
17
16
16

R
2
1
1
0

P Skóre B
0 155:18 62
4 136:31 52
5 121:29 49
6 111:29 48

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fotbal Studénka
TJ Mořkov
FK Prosperita Bartošovice
Trojanovice-Bystré
TJ Odry
FK Primus Příbor
NFC Lichnov
TJ Sokol Kateřinice

22 12
22 10
22 8
22 7
22 7
22 6
22 2
22 2

1
2
2
5
2
2
0
0

9 51:50 37
10 65:74 32
12 76:83 26
10 31:60 26
13 59:141 23
14 38:77 20
20 41:109 6
20 22:205 6

Začátek tréninku žáků v sezóně 2016/17 bude 9. 8. 2016 v 15,30 hodin.
BENJAMÍNCI (starší přípravka) – Okresní soutěž sk. B
Pod vedením trenérů Marka Nezmeškala, Jaroslava Klučky, Marka Mrliny
a Zoltána Szaba skončil ročník 2015/2016 starší přípravky. Kombinované
družstvo je složeno ze starších i mladších hráčů, což umožňuje, aby mladší
hráči sbírali zkušenosti v zápasech se staršími hráči. Sehráli jsme výborné i
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méně povedené zápasy a kromě Jeseníku, který nás porazil dvakrát, jsme
s ostatními oddíly sehráli vyrovnaná utkání nebo jsme je jasně přehráli.
Úspěšnou sezónu jsme zakončili na výborném 4. místě. Závěrem bych chtěl
poděkovat všem hráčům za jejich aktivní přístup na trénincích i zápasech. Poděkování patří i rodičům za jejich pomoc při dopravě hráčů na venkovní zápasy a povzbuzování při utkáních doma i venku.
Soupiska družstva:
Batelková Sofie, Ekkert Vojtěch, Grulich Adam, Halašta Erik, Jachník Alexandr, Kowalik Štěpán, Kramoliš Max, Kutěj Štěpán, Marčišovský Matěj, McMunn
Filip, Mrlina Matyáš, Nerad Matěj, Nezmeškal Vojtěch, Petr Patrik, Pitrun Tomáš, Rusek David, Rusek Tomáš, Slováček Jan, Válek Ondřej, Zajonc Tomáš, Kocmichová Eliška, Kubát Jakub, Borák Ondřej
Výsledky:
Libhošť
Olbramice
Žilina
Suchdol
Děrné

- Suchdol
- Suchdol
- Suchdol
- Bílov
- Suchdol

8:4 (4:3)
0:7 (0:3)
4:7 (2:2)
26:0 (12:0)
8:2 (4:1)

Suchdol
Suchdol
Suchdol
Suchdol

- Jeseník
- Kunín
- Pustějov
- Jakubčovice

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

R
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0

5:14 (1:8)
2:6 (1:1)
6:1 (4:1).
2:4 (1:1)

Konečná tabulka SR 2015/16
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Slavoj Jeseník n.Odrou
FC Libhošť
Družstevník Děrné
TJ Lokomotiva Suchdol n/O
TJ Tatran Jakubčovice
Sokol Kunín
FK Pustějov
TJ Sokol Žilina
Sokol Olbramice
FK Bílov
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V
16
14
12
11
11
10
8
4
2
0

P
2
2
4
7
7
8
10
14
16
18

Skóre
186:49
169:60
152:49
123:81
102:78
121:57
94:114
81:142
48:163
21:304

B
48
44
38
33
33
30
24
12
6
0

Začátek tréninku fotbalové přípravky 22.8.2016 v 15,30 hodin.

!!! NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ !!!
TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou oddíl kopané pořádá
nábor mladých
chlapců a dívek
Žáci - ÚTERÝ a ČTVRTEK od 15:30 do
17:00 hod.,
Přípravka – PONDĚLÍ a STŘEDA od
15:30 do 17:00 hod.,
Kde: fotbalový stadion TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou.
Co nabízíme?
Kvalitní travnaté hřiště, vynikající zázemí – 4 šatny, zkušení trenéři, materiální
zabezpečení na vysoké úrovni (balón pro každého hráče, branky, pomůcky)
Přijďte si zatrénovat nebo se jenom podívat. Rodiče, ukažte svým dětem cestu k nejpopulárnějšímu sportu na světě. Účastněte se fotbalových utkání a
turnajů těch nejmladších věkových kategorií !
Více informací na tel: 721 513 031
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9. ročník Memoriálu Aloise Dohnala – Mistrovský
závod SPAC v silniční cyklistice
2.7.2016 se v Suchdole nad Odrou za krásného slunného počasí uskutečnil již
9. ročník Memoriálu Aloise Dohnala. Tento závod se jezdí na počest bývalého
vynikajícího silničního cyklisty Aloise Dohnala (mimo jiné vítěze Českého poháru a reprezentanta ČR). Tento závod je součástí seriálu SPAC – Slezský
pohár amatérských cyklistů a pro letošní ročník byl určen jako závod mistrovský. Závodu se zúčastnilo celkem 155 cyklistů a cyklistek, již tradičně
s mezinárodní účastí.
Hlavní závod byl vypsán na 86 km na okruhu Suchdol n. O. – Mankovice –
Vražné – Emauzy – Odry – Pohoř – Suchdol n. O. (s cílem u rozhledny na
Pohoři). Po slavnostním startu v centru městyse Suchdol n. O. se závodníci
vydali na trať ve třech vlnách, dle věkových kategorií. Cyklisty na náročné trati
provázelo místy až spalující vedro a místy silný protivítr. S těmito podmínkami
se nejlépe vypořádal Tomáš Čer (Bikestyle.cz Opava), který v čase 2:20:07
vítězně proťal cílovou pásku a vyhrál hlavní závod.
Po dojezdu závodníků se konalo vyhlášení závodu v restauraci Centrum
v Suchdole n. O., kde byli vyhlášeni jednak vítězové závodů a jednak byli předány licencovaným závodníkům SPAC mistrovské dresy. Hlavní pořadatele
cyklistický oddíl Cyklokramo Suchdol nad Odrou a Městys Suchdol nad Odrou
potěšilo umístění domácích závodníků Ladislava Tomana a Miroslava Adamčíka na stupních vítězů ve svých věkových kategoriích.
Celý závod proběhl hladce a bez zranění, za což patří dík všem lidem, kteří se
podíleli na zabezpečení trati (cca 60 dobrovolníků). Poděkování patří také
Městysi Suchdol nad Odrou a všem sponzorům, bez kterých by se tento již
tradiční závod nemohl uskutečnit.
Ing. Tomáš Dohnal, ředitel závodu
Výsledky:
Kategorie A (20-30 let)
1. Piotr Chodyniecki – CPV Krnov
2. Robert Troszok – Dar But Team (Polsko)
3. Petr Trachtulec – CK Feso Petřvald
Kategorie B (30-40 let)
1. Tomáš Čer - (Bikestyle.cz Opava), celkový vítěz
2. Petr Swaczyna – CK Feso Petřvald
3. Jiří Slavík – Force KCK Zlín
Kategorie C (40-50 let)
1. Ivo Odvárka – Force KCK Zlín
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2. Vratislav Pietrzyk – Skvělá kola
3. Karel Machotka – Yogi Racing Ostrava
Kategorie D (50-60 let)
1. Petr Křižák – Symbio+Cannondale
2. Ladislav Pelc – Force KCK Zlín
3. Miroslav Adamčík – Cyklokramo Suchdol n.O.
Kategorie E (60 a více let)
1. Pavel Daněček – CPV Krnov
2. Ladislav Toman – Cyklokramo Suchdol n.O.
3. Milan Masný – Racing Olešná
Kategorie M (do 20 let)
1. Michal Rotter – SKP Duha
2. Filip Dirigl – Lasvit bikers
3. Hynek Palička – ACK Stará ves
Kategorie Ž (ženy)
1. Tereza Gargerová – TJ Uničov
2. Markéta Hajková – SKP Duha
3. Lucie Gruchalová – Lowell Pro Šafrata Team Bohumín
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Milí příznivci a přátelé Western klubu
a dobré country hudby,
je před námi opět malé ohlédnutí, jaké to bylo na 6. ročníku Suchdolského
country festu, tentokrát v krásném přírodním prostředí u Kletenské přehrady,
kam se Country fest po pěti letech opět vrátil. Nebylo to jednoduché, areál
Malá skála s Poštovnou Pony Expressu se Western klubu nepodařilo zprovoznit a tak nastal zásadní Nerudovský problém, kam s tím - kde umístit pódium pro kapely s velkým stanem a dostatečným prostorem pro diváky. Nakonec zvítězil návrh risknout umístění na parkovišti s tím, že se doprava odcloní
zábranami. Klaplo to, místa bylo dostatek a oko diváka nasycené pohledem
na pódiová vystoupení mohlo sklouznout i na krásná přírodní zákoutí přehrady
nebo vzdálené hřebeny Beskyd.
Děkujeme vám všem, kteří jste se přišli pobavit na 6. ročník Country festu v
Suchdole nad Odrou a tím jste ocenili naši práci při jeho přípravě a zajištění.
Myslím, že jste nelitovali, 15 kapel a 5 písničkářů přinesli k přehradě Kletné
spoustu skvělé muziky a předali našim duším dobrou náladu a spokojenost.
V pátek 1.7. odpoledne nastupuje zvukař s přípravou aparatury, do kuchyně
se stěhuje westernové menu - zelňačka a žebra, občerstvení z Lašenu plní
prodejní stánky. Do areálu přicházejí první návštěvníci, setkává se tu plno přátel, plní se první sklenice chlazeného Radegastu. Nazvučení je dokončeno, v
19 hodin zahajuje Richard v roli moderátora 6. ročník dvoudenního Suchdolského country festu a ohlašuje prvního vystupujícího, kapelu Hubertus. Je odstartován páteční hudební blok čtyř účinkujících, ve kterém vystoupili:
HUBERTUS - Litovelské Pomoraví, Country rock
ZA KONCEM - Frýdek - Místek, Folk - Pop

27

HORNÍK - Bohumín, Můj Folk
THE ROCK BLUEGRASS - Ostrava, Bluegrass rock
Vítěznou kapelou pátečního hudebního bloku se stala kapela z Ostravy THE
ROCK BLUEGRASS a jak je pátečním zaběhaným a dobrým zvykem, po vyhodnocení nejlepší kapely se hudebníci přesunuli pod malý stan, kde proběhlo
vynikající jam session neboli po našem „muzicírování za podpory veřejnosti“.
Bylo to tak dobré a tak těžko se lidem rozcházelo, že jak podotkla Marta
s Lidkou, musely ve 4 ráno vyhlásit direktivně závěrečnou s tím, že už dnes je
taky den :-)

Sobota 2.7. - na radaru bylo avizováno pořádné vedro a večerní bouřky, což
se nakonec i splnilo, ale nebudeme předbíhat.
Na dopoledne byl připraven dle tradice Blok písničkářů, ve kterém vystoupili:
MARTIN MIKI ZÁBRANSKÝ - Nový Jičín
SILVIE GADULOVÁ ŠIŠKA – Ostrava – omluvena pro úraz
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LIBOR ŽÍLA TULÁK - Ostrava
RADIM ČAGO KOLARČÍK – Kletné
Vyhrál Radim Čago Kolarčík z Kletné, nejlépe pobavil diváky a hlas prostě balada. Škoda že kvůli úrazu chyběla Silvie Gadulová Sisi, tak příště opatrně, ať
uslyšíme tvé krásné písničky.

Kapela OK COUNTRY odstartovala odpolední hudební blok kapel, vystoupily
v něm kapely:
OK COUNTRY - Valašské Meziříčí, Country a Folk
HRNEK - Morava, Folkgrass music
ZAJATCI - Odry, Folk
ŠPUNT - Přerov, Folk
BOUNTY - Brno, Tramp a Folk
záskok za nepřítomnou kapelu provedla nově vzniklá skupina ZÁSKOK
FLÁM - Brno, Bluegrass, Acoustic music
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Všechny kapely byly výborné, diváci se dobře bavili, fandili svým favoritům,
ale osvědčené hřebíkové hlasovací zařízení bylo neúprosné a krásnou vítěznou plaketu od firmy Hanák z Bělotína si nakonec odneslo překvapivě duo s
čerstvým názvem "Záskok" - Tommy Cayter a Pavel Koflák, které při neplánovaném záskoku nečekaně zazářilo a uchvátilo diváky.

V posledním večerním hudebním bloku vystoupily kapely:
WHISKEY BEFORE BREAKFAST- Ostrava, Bluegrass
SMEČKA - Mankovice, Suchdol n. O., Country
KELT GRASS BAND Břidličná, Kelt music
DALLAS - Lipník nad Bečvou, Country
V tomto hudebním bloku nejlépe diváky pobavila, rozezpívala a roztancovala
kapela Smečka z Mankovic a zaslouženě získala vítěznou plaketu. Poslední
vyhlášení vítěze, rozdání diplomů účastníkům a ukončení Country festu moderátorem proběhlo již ve velkém stanu, protože avizovaný liják s bouřkou
skutečně přišel. Takže fest skončil, ale pro western klub ještě ne, protože ve
velkém stanu vypadla elektřina a nastaly manévry při stěhování zboží a vybavení stánků do bezpečí chatek. Vše nakonec dobře dopadlo a nahoře
v malém stanu se opět jamovalo do pozdních hodin.
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Takže co na závěr? Sice jsme nakonec zmokli a lehce nastydli „hepčí“ ale
prostě zase DOBRÝ, na festu během dne pobylo včetně účinkujících a komparsu cirka 600 lidí, máme spoustu dobrých ohlasů, lidi se bavili, kapely se už
hlásí na další ročník, průšvihy „skoro“ nebyly - takže už se těšíme na 7. ročník
a s ním i na vás, naše milé diváky, příznivce a přátele Western klubu :-)
Na závěr poděkování za veškerou podporu městysi Suchdol n. O. a všem našim sponzorům, bez vás by se nám to nepodařilo :-)
Za WK Jarek
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Počasí prvního pololetí roku 2016
Petr Dobeš

První pololetí roku 2016 bylo s teplotou 7,9°C již tradičně teplotně nadprůměrné (o 1,4°C teplejší, než průměr za 35ti leté období
1979 – 2013). Měsíce leden, duben a květen byly teplotně normální,
mimořádně teplý byl však únor, který byl o 5°C teplejší. Po čtyřech letech jsme 22. ledna zaznamenali arktický den, teplota nevystoupila nad
-10°C a minimum bylo -17,1°C. První letní den s teplotou 25°C se letos
vyskytl již 5. dubna, čímž o tři dny předešel dosavadní nejčasnější výskyt. Nejvyšší letošní teplota je zatím 35,4°C, naměřená 25. června,
která se zároveň stala nejvyšší červnovou teplotou v historii.
Srážkově bylo uplynulé pololetí značně rozkolísané. Velmi málo
srážek napadlo v květnu (pouze 21% normálu) a v červnu (31%). Na
vláhu byl bohatý duben (162%) a zejména únor (240%). Přesto napadlo za šest měsíců pouhých 225,2 mm, celkově tak za první půlrok
chybí čtvrtina běžného množství srážek. Na vodních tocích v okolí tj.
Odře a Husím potoku je koncem června sucho (vodní stav je nižší než
určitá stanovená hodnota). Nejvíce napršelo 9. dubna – 15,3 mm.
Bouřky se silnějšími srážkami nás obcházely, např. 13. června
se v bouřce vyskytl přívalový déšť v okolí Stříbrného jezírka, zatímco
v Suchdole jen mrholilo. Přívalové srážky mají vždy lokální charakter a
každoročně potrápí v bouřkové sezóně některé obce v blízkém i vzdálenějším okolí.
Svou sílu předvedla bouře např. 31. května v Městě Albrechticích, kde během pouhých 40 minut napadlo 120 mm srážek, tedy více
než polovina toho, co u nás za celý půlrok. Je to druhý nejintenzivnější
přívalový déšť, který byl změřen na území Česka za celou dobu přístrojových měření.
Nárazový vítr o rychlosti 18 m/s dne 17. června polámal jen
drobné větévky. Bouřkových dnů bylo letos již 15, často se ale jednalo
o vzdálenější bouřky. Zima byla opět chudá na sníh, ležel jen 17 dní,
z toho 14 dní v lednu. Nejvyšší sněhová pokrývka dosáhla 24. ledna
pouhých pěti centimetrů. Nového sněhu napadlo dohromady 22 cm.
Poslední sněhová pokrývka roztála 15. března.
Měřené meteorologické prvky pocházejí z měření pana Rošlapila ze Šlechtitelské stanice Hladké Životice, pozorované prvky a jevy ze
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Suchdolu n. O. Hlubší zájemce o počasí v našem regionu odkazuji na
webové stránky
www.metamater.cz.

průměrná teplota
minimální teplota
maximální teplota

dny arktické
dny ledové
dny mrazové
dny letní
dny tropické

leden únor březen duben květen červen I.pololetí
-1,8 4,2
4,3
8,4
14,1
18,2
7,9
-17,1 -5,9
-4,5
-3,7
2,0
5,2
-17,1
11,8 15,5

20,9

26,1

28,2

35,4

35,4

leden únor březen duben květen červen I.pololetí
1
1
14
14
22
9
13
8
52
1
6
13
20
4
4

leden únor březen duben květen červen I.pololetí
počet srážkových
dnů
srážkový úhrn

18
16
18,6 72,6

15
22,3

13
68,0

7
15,4

10
28,3

79
225,2

leden únor březen duben květen červen I.pololetí
počet dnů s
bouřk.jevy
dnů se souvis.sněh.pok.

8
14

1

2
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www.suchdol-nad-odrou.cz
Elektronická podatelna

el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
Ing. Richard Ehler
556 770 102
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská
556 770 103
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz

Starosta
Místostarostka
Hospodářsko správní úsek
Czech POINT

Helena Richtáriková

Matrika
Czech POINT

556 770 101
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
Zdenka Bergerová
556 770 108
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
Jana Poštová
556 770 109
postova@suchdol-nad-odrou.cz
Jitka Jurkovičová
556 770 109
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS. 556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz

Stavební úřad - vedoucí

Miroslav Graclík

Finanční odbor – vedoucí
Správa bytů a pokladna
Hlavní účetní

556 770 107

graclik@suchdol-nad-odrou.cz

Petr Bartošík

556 770 104

bartosik@suchdol-nad-odrou.cz

Klub kultury

Miloslava Klichová

Penzion Poodří + sauna a vířivka

Marie Parmová

Čistírna odpadních vod

Jaromír Šrámek

556 736 317
724 389 270
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

Kamila Jasaňová
Zdeňka Gajdošová

605 113 310
724 389 269

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Provozní doba muzea
Út - So
Ne

10:00 – 12:00

Výpůjční doba knihovny
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

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

Po
Čt

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny stavebního úřadu
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
Vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450,
tel. 556 770 101, mestys@suchdol-nad-odrou.cz, www.suchdol-nad-odrou.cz
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