Využití hydraulické plošiny při údržbě osvětlení a umytí stropu v domě kultury
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V rámci opravy povrchu komunikace III. tř. na ul. Komenského byl uzavřen
podjezd pod železniční tratí.
Předání podkladů vodoprávnímu úřadu v souvislosti s provozováním II. etapy
kanalizace.
Odborná firma prováděla na úřadě městyse práce s dokumentací dle zákona
o archívnictví.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na ulicí Záhumení a ulici Čsl. armády.
Konzultace aktuálních právních problému s právníkem.
Nástup druhého turnusu brigádníků z řad studentů.
Odborná firma prováděla na úřadě městyse práce s dokumentací dle zákona
o archívnictví.
Kontrolní den na stavbě inženýrských sítí na ulicí Záhumení a ulici Čsl. armády.
Odborná firma prováděla na úřadě městyse práce s dokumentací dle zákona
o archívnictví.
Seminář pro starosty obcí a pracovníky na úseku odpadového hospodářství
v Trojanovicích.
Zhotovitel předal městysi první část oprav na komunikacích – napojení místních komunikací na hlavní silnici.
Pracovní schůzka se zástupcem společnosti OZO Ostrava k projednání provozních záležitostí a k dopadu budoucí legislativy v oblasti nakládání
s odpady.
Vyvěšen návrh zadání nového územního plánu před projednáním
v zastupitelstvu městyse.
Na Sokoláku se konala schůzka ke stanovení podmínek používání terénního
valu pro soutěže a tréninky RC modelů aut.
Organizační schůzka k nadcházejícímu dni městyse (27. 8. 2016).
Jednání s vedoucím Správy CHKO Poodří k naplňování záměrů plánu společných zařízení, vzešlého z komplexních pozemkových úprav na katastrech
městyse.
Se zhotovitelem projednány podrobnosti chystané rekonstrukce budovy bývalých drobných provozoven.
Konal se 32. ročník jízdy Pony Expressu a westernové závody o sedlo, pořádající Western klub celé odpoledne situoval do prostoru pod hrází přehrady.

Rada městyse informuje
36. schůze rady městyse proběhla ve středu 17. srpna 2016 a zabývala se bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních
smluv v bytech v majetku městyse nájemcům, kteří splňují požadavky
k dalšímu prodloužení nájemní smlouvy, vzala na vědomí uvolnění bytu o velikosti 1+1 a schválila odpuštění jednoho měsíčního nájmu po
zemřelém nájemníkovi za období vystěhování, úklidu a předání bytu.
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Rada vzala na vědomí nabídku vlastníka stavebního pozemku na
zpětný odkup, informaci o přípravě rekonstrukce drobných provozoven,
žádost občana o prodloužení veřejného osvětlení na ulici Záhumení.
Rada městyse schválila nabídku Českého červeného kříže na jednorázovou humanitární sbírku textilu (mobilní kontejnery na textil) v rámci
projektu Mobileco, finanční dar Sjednocené organizaci nevidomých a
slabozrakých v Novém Jičíně na podporu aktivit ve prospěch zrakově
postižených v roce 2016, uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č.
80/03 se Správou železniční dopravní cesty (pronajímatel), jedná se o
nájem části pozemku parc.č. 2287/3, úpravu výše nájemného z důvodu
změny regulované ceny, uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu Suchdol n.O., Klein, p.č. 382/2, NNv, NNk IP-128019104/2 se společností ČEZ distribuce, předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení
věcného břemene – umístění a provozování zařízení distribuční soustavy.
Dále schválila nový Ceník a ubytovací řád ubytovny muzea Moravských bratří a podporu městyse na zařazení objektu katolické fary
v Suchdole nad Odrou do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR pro rok 2017.
Městys přispívá na financování veřejné osobní dopravy v okrese Nový
Jičín, na základě vyúčtování finančních prostředků za rok 2015 rada
schválila ponechat částku ve výši 817.964,52 Kč na účtu sdružených
prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí pro rok 2017.
Na závěr starosta informoval radu městyse o těchto záležitostech: informace jednání se společností ČEPS ve věci koridoru pro vedení
zvlášť vysokého napětí 2x 400 kV v lokalitě dálnice mezi Suchdolem
n.O. a Kletným, o přípravě stavebních pozemků na výstavbu rodinných
domů v lokalitě za hasičskou zbrojnicí, o požadavku Western klubu v
souvislosti s rekonstrukcí objektu bývalého kiosku na Kletné a o probíhajících a připravovaných stavbách v městysi (inženýrské sítě, místní
komunikace a drobné provozovny).
Rada městyse
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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.
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.

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Upozorňujeme občany, že není možné přesunovat kontejnery na bioodpad ze sběrných
míst k vlastním pozemkům, protože dochází
k poškozování těchto kontejnerů.
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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:
Grentková Irena
Gorčík Jaroslav
Skalík Walter
Karolová Helena
Dorušincová Dana
Mynář Lubomír
Marčišovský Štefan
Polášková Danuše
Žitníková Eva
Komarová Jiřina
Hansová Eva
Kučera Josef

Timofieiev Volodymyr
Šubrtová Magda
Kocmich Eduard
Zajíčková Marie
Škrobalová Alena
Dobiášová Božena
Holeňa Svatopluk
Babinčák Ján
Janík Josef
Sikorová Marie
Románková Marie
Grossová Helga

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
15. 10. 2016 v obřadní síni Městyse Suchdolu nad Odrou. Hodinu
Vám upřesníme v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 03. 10.
2016 na Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, do
emailu kollerova@suchdol-nad-odrou (přihlášku naleznete na
www.suchdol-nad-odrou.cz) nebo osobně na matriku (p. Kollerová,
kancelář č. 1).
Iva Hrabovská, místostarostka
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Přihláška na slavnostní vítání
občánků Městys Suchdol nad Odrou
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Jméno a příjmení matky:
Doručovací adresa
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat):
Kontakt
(telefon, email):
Podpisem této přihlášky souhlasíte s využitím uvedených osobních údajů pouze pro zajištění organizace slavnosti Vítání
občánků.
Datum:
Podpis:

Kdo v srdci žije, ten neumírá.
Dne 23. srpna 2016 vzpomeneme 3. smutné výročí
náhlého úmrtí našeho drahého tatínka, syna, bratra
pana Vladimíra Kováře.
Dne 29. srpna by se dožil 50 let.
S láskou a úctou vzpomínají syn Slávek, rodiče,
sestry Renáta a Lidka s rodinami, Pavla s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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MALOVANÉ NA SKLE

Klub seniorů oznamuje, že se můžeme zúčastnit výše uvedeného
vystoupení "Malované na skle" v Jeseníku nad Odrou. Doprava
individuální, vstupné 40,- Kč na účastníka a 40,- Kč bude hrazeno klubem seniorů. Zájemci se mohou přihlásit na telefonních číslech: 777888308,
556736368 - do konce srpna 2016.
Ing. Naděžda Pleváková
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – HOBIT
18. – 22. 8. 2016
Děti se rozdělily do třech skupinek a společně prožívaly dobrodružství
s hobitem Bilbem Pytlíkem, který se s trpaslíky a čarodějem Gandalfem
vydal hledat poklad střežený drakem Šmakem na Osamělé hoře.
Cestou tuhle partičku potkala řada nepředvídatelných událostí jako
bylo setkání se skřety a Vrky, obřímy pavouky, zlobry a elfy, přechod
Mlžných hor a Černé bystřiny, návštěva u Medděda, putování
jeskynním labyrintem, kde narazili na Gluma a jeho kouzelný prsten a
spousta dalších příhod. Během tábora jsme hráli spoustu her, ve
kterých byla důležitá nejen rychlost a obratnost, ale i promyšlená
strategie, důvtip, paměť apod. Každý den se skupinky utkaly také v
turnajích – přehazovaná, freesbee, fotbal a vybíjená. Legraci jsme si
užili i během výletu na bazén, kde jsme pokračovali v našem
dobrodružství plavbou na sudech (lehátkách). Během posledního dne
tábora jsme podnikli výpravu za drakem Šmakem a obrovským
pokladem, který se nám podařilo získat. Doufáme, že se dětem tábor
líbil a zpříjemnil jim letní prázdniny. 
Jana Bechná, Tereza Kalíšková, Tereza Kabeláčová
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Informace ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou:
Ve čtvrtek 01. 09. 2016 v 08.00 hod. se uskuteční v Kulturním domě
pro všechny žáky základní školy slavnostní zahájení školního roku
2016/2017.
Žáci 1. třídy si s sebou vezmou školní aktovku,
ostatní žáci psací potřeby a zápisník.
Přezůvky nejsou nutné.
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KLUBÍČKO
Klubíčko, jako neformální skupina
maminek
s malými dětmi,
funguje
v Suchdole již řadu let. Za tu dobu jím prošly desítky dětí. Většinou se
maminky s dětmi scházely v různých prozatímních prostorách (školka,
extrovna DKT). Letos se nám ve spolupráci se zástupci městyse a základní školy podařilo zajistit vlastní prostor, bývalá hudebna v suterénu
staré budovy základní školy.
Vlastní vchod a sociální zařízení umožňuje scházet se v libovolných
denních hodinách. K dispozici je mikrovlnka pro ohřívání příkrmů a
rychlovarná konvice. V klubovně jsou hračky, skládačky, potřeby pro
výtvarné tvoření. Škola má nové prolézačky s pískovištěm, kam můžeme také chodit.
Rády bychom poděkovaly zástupcům městyse a školy (jmenovitě paní
Ivě Hrabovské a panu Tomáši Vindišovi) za vstřícnost a rychlost,
s jakou se podařilo prostor zajistit a vybavit. Dík patří také sponzorům
za příspěvek na nadstandartní vybavení.
KOMU JE KLUBÍČKO URČENO?
Všem maminkám (tatínkům, babičkám, tetičkám …) a jejich dětem
předškolkového věku, kteří se chtějí zapojit do kolektivu.
CO DĚLÁME?
 děti se seznamují s životem v kolektivu vrstevníků (hry, komunikace, spolupráce)
 maminky si vymění rady a zkušenosti
 společně vytvoříme něco hezkého a na závěr si zazpíváme a
zacvičíme
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jednou až dvakrát do roka podnikáme společný výlet (většinou
ZOO)
KAŽDÁ MAMINKA SI HLÍDÁ SVÉ DÍTĚ! (Pokud si potřebujete
něco vyřídit, jistě se najde ochotná maminka, která vám dítě
chvíli pohlídá.)

PROVOZ
 pravidelné schůzky spojené s tvořením - středa 9.00 - 11.00
(přijít a odejít můžete v jakoukoli dobu, která vám vyhovuje  )
 DALŠÍ SCHŮZKY, ať už pravidelné nebo individuální záleží NA
naší DOMLUVĚ
 s sebou přezůvky pro velké i malé (k dispozici jsou věšáky a lavičky), svačinu
 20 Kč (z fondu se hradí káva, čaj, materiál na tvoření, dárky pro
děti (např. Mikuláš), příspěvek na výlet)

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉHO KLUBÍČKA
Rády bychom vás pozvaly na slavnostní otevření nové klubovny.
středa 7. září 2016 od 16 hod.
VÝZVA – KRONIKA (KNIHA VZPOMÍNEK)
Ráda bych poprosila všechny, kteří Klubíčkem prošli, zvláště pak zakládající členy, aby se s námi podělili o své vzpomínky a pomohli mi
vytvořit jakousi kroniku.
Lenka Tymráková
lenka.tymrakova@centrum.cz, 732 612 129, nebo osobně v Klubíčku

12

Nová klubovna Klubíčka
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1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Scházíme se každý pátek do 16:00 do 18:00 v klubovně na Sokolák
(kromě prázdnin a svátků)
Zahajovací schůzka
V pátek 2. září zahájíme další skautský rok. Sraz v 16:00 ve skautské
klubovně na Sokoláku. Ukončení v 18:00. S sebou šátek na hry, tužku
a papír.
Letní tábor – Tajná základna
V neděli 3. července jsme zahájili náš letní skautský tábor v malebném
údolí u řeky Odry. Letos se děti museli vypořádat s pomocí superhrdinů
Avengers se všudypřítomným nepřítelem Hydrou. Každý den čekal na
děti úkol nebo výcvik, případně bylo potřeba odrazit útok či zneškodnit
nepřítele. Spaní bylo pohodlné v indiánských stanech teepee. Trošku
nás překvapily chladné noci, kdy teplota klesla až k sedmi stupňům.
Oheň ve stanu nás však dokázal zahřát. Denní teploty byly příjemné až
horoucí. Vždy jsme se mohli zchladit v Odře, například při stavbě hráze.
V první den si děti museli vyrobit
postele, nebo opravit starší postele.
V další dny jsme společnými silami
vyrobili nástěnku, molo do vody,
sušák nebo držák na ručníky u vody. Zahajovací táborák jsme měli
v pondělí, u kterého nechyběli táborové písně s kytarou. Během tábora
bylo spoustu příležitostí si vyzkoušet dovednosti získané během
předchozího skautského roku. V poslední den tábora jsme připravili
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velký táborák, u kterého si tři vlčata a jedna světluška splnili svůj slib.
Tábor jsme ukončili v neděli 10. července.
Za pěkný a povedený tábor vděčíme všem rodičům, kteří přijeli a pomohli nám se stavbou tábora a i s jeho bouráním. Poděkovat bychom
také chtěli panu Viktoru Kozákovi za pomoc s odvozem táborového vybavení.

Stále rozesíláme pozvánky. Víte-li o někom, kdo pozvánku nedostal, a
měl by, napište nebo zavolejte. I v případě jakýchkoliv dotazů můžete
napsat nebo zavolat na jan.schovanek@skaut.cz, 773 484 139.
Jan Schovánek
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Nábor členů
Nabíráme do skautského oddílu nové členy! Chlapce
a dívky od první třídy základní školy.
Zváni jsou na zahajovací schůzku v pátek 2. září ve
skautské klubovně na Sokoláku.

Schůzka začíná v 16:00 a končí v 18:00.
Rodiče se před a po ukončení schůzky mohou
na cokoliv zeptat a budou jim předány základní
informace o naší organizaci.
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MLADÍ HASIČI
Už je to rok, co jsme obnovili činnost Mladých hasičů. Ze začátku chodilo téměř 30 dětí. Během dvou tří měsíců se jejich počet ustálil na cca
15 dětech. Někteří měli jiné kroužky, jiní zjistili, že jim tato aktivita nevyhovuje.
Podzim a zima byly ve znamení teoretické a fyzické přípravy na jarní
sezónu. V hasičárně jsme se učili technické prostředky, hasební prostředky, uzly … v tělocvičně jsme cvičili hbitost, rychlost i výdrž.
Jakmile se na jaře oteplilo, začali jsme trénovat disciplíny pro soutěž
Floriánek cup. Museli jsme zvládnout pořadová cvičení, koordinaci
v útoku požárních dvojic, zdatnost v překonávání překážek při štafetě
4x60 m a hlavně dovednosti pro požární útok.
V jarním kole jsme pak absolvovali 3 soutěže (v Tísku, Výškovicích a
Prchalově). Na výsledcích bylo vidět, že vše je pro nás nové a pořád
se ještě učíme, ale jak říká známé heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“. A v dalších soutěžích se nám už určitě povede lépe.
Na konci července jsme pak absolvovali pětidenní tábor na Kletné, který byl ve znamení příprav na podzimní branný závod v požárnické všestrannosti. Trénovali jsme dálkový běh, první pomoc, topografii, technické prostředky a hasební látky. Zpestřením pak byla návštěva Hasičského muzea a koupaliště v Ostravě.
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www.facebook.com/hasicisuchdol
www.hasicisuchdol.cz
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Týdenní prázdninový program pro děti na téma

„PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU“
V pondělí po příchodu všech dětí z okolního regionu ( Studénka, Bílovec, Vražné, Odry, Suchdol nad Odrou) jsme si zahráli různé hry na seznámení. Například hru s toaletním papírem, která spočívala v tom, že kolik útržků si děti z toaletního papíru utrhly, tolik o sobě musely říkat informací. Touto
cestou jsme se dozvěděli od každého jméno, věk, školu, do které chodí, zájmy
a případně i to, jestli doma mají nějaké zvíře. Následně jsme hráli hru na zapamatování jmen, do které se zapojili i všichni instruktoři, aby nikdo neměl
problém s žádným jménem. Takže jsme vytleskávali svá jména a jména druhých a postupně jsme si zapamatovávali své týdenní kolegy. Po této hře následovalo rozdělení do týmů na celotáborové hry. Každý tým si vytvořil svou
vlajku. Po kreativnější části dne jsme se vydali po stopách Divokého západu
do zdejšího muzea Pony Expressu a taky jsme nahlédli do vojenské expozice
Klubu přátel Suchdolu nad Odrou. Po návratu do tábořiště nás čekal oběd
a po obědě polední klid, ve kterém jsme si s dětmi povídali o historii Pony
Expressu a hráli jsme logické a zábavné hry. Po dostatečném vytrávení oběda
jsme se vydali do nedalekého lesa, ve kterém děti rozdělené na týmy stavěly
své ranče z přírodních materiálů. Všem to moc šlo a poradili si i s nejmenšími
detaily. Následně jsme hráli hru Hrobečky, ve které šlo
o rozeznání chyb v různých větách, které byly na papírcích rozmístěny v lese.
Někomu dělalo problém papírek s větou najít, někomu dělalo problém si větu
zapamatovat, než ji zaběhne říct svému vedoucímu a někdo zase třeba vůbec
nepřišel na to, jaká chyba se ve větě nachází. Nicméně vítěze jsme našli a
ostatní týmy musely uznat, že byli šikovní a body za první místo si určitě zaslouží.
V úterý ráno nás uvítalo chmurné počasí. Proto jsme s dětmi hráli
stolní hry, malovali si a povídali jsme si o koních - o jejich stavbě těla, o jejich
zbarveních a taky jsme si popisovali sedlo a uzdečku. Následovalo vymýšlení
týmového pokřiku a jeho předvedení. Všechny týmy to hravě zvládly za pár
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minut, takže jsme pokračovali hrou, ve které se děti v chumlu se zavřenýma
očima chytly za ruce a následně se musely vymotat. Dále se zabavil hrou Sandokan, která se stala nejoblíbenější hrou tábora. Poté nás čekal oběd a odpolední klid. Po odpoledním klidu jsme se vydali do lesa pro přírodniny do hmyzích hotelů. Po návratu do tábora na děti čekal chovatel koní a člen Pony Expressu pan Otto Mader s koněm, na kterém si každé dítě zajezdilo. Poté jsme
vyplňovali hmyzí hotely a hráli pamětní hru, ve které si děti, jakožto jezdci
Pony Expressu, musely zapamatovat adresy z různých měst.
Třetí táborový den byl v turistickém duchu. Hned po příchodu dětí
jsme se vydali směrem na rozhlednu u Pohoře. Abychom se po cestě nenudili,
zpestřovali jsme si ji hraním her. První hrou bylo „Dávej pozor!“, kdy jsme co
nejrychleji museli zareagovat a splnit povel, který se řekl. Takže jsme po sobě
po cestě náhodně volali „Potopa!“ „Hurikán!“ „Bomba!“
a „Dřepkins!“. Další zpestřovácí hrou byla hra Klamerky. Během cesty si
všichni navzájem připínali klamerky a po určité době se řeklo „stop“ a ten,
kdo měl klamerku musel plnit různé úkoly, jako např. dřepy, žabáky, říkanky
apod. Když jsme dorazili do cíle, tak jsme posvačili a hráli další krátké hry. Po
návratu do tábora byl oběd a polední klid. Odpoledne bylo pro děti opět překvapení, přijel další člen Pony Expressu a chovatel koní pan Josef Havrlant
s koňskou maratónkou. Děti se po skupinkách vozily po okolí přehrady, což
byl jistě nezapomenutelný zážitek. Když dojezdily všechny skupinky, následovalo hraní her na louce a ve velkém vojenském stanu. První hrou bylo přenášení vody na lžičce z bodu A do bodu B, druhou hrou bylo praskání balonku po slepu, což byla velká legrace.
Ve čtvrtek jsme se kvůli počasí museli přestěhovat do sálu kulturního
domu. Tam jsme hráli hry jako pantomima, rýžování zlata, Indiáni a zvědové.
Následoval oběd a odpolední klid. V odpoledním klidu jsme si povídali o třídění odpadů a taky si děti napsaly test, který ukázal, zda dobře pochopily vše,
co jsme jim povídali. Potom si každý namaloval vlastní ranč. Po odpoledním
klidu následovala hra Indiánské pexeso, která nám zabrala hrozně moc času,
protože děti musely najít v celém velikém sále jeden z 60 lístečků, který tam
byl umístěn. Po Indiánském pexesu jsme čekali na manžele Rárovy a hráli
krátké hry dle přání dětí. Po příjezdu manželé Rárovi vystoupili v ukázkách
práce s lasem a bičem. Nejprve nám ukázali, jaká kouzla s lasem a bičem umí
oni, potom si něco zkusily i samy děti. No není to vůbec jednoduché a dá to
jistě velkou práci nacvičit takové vystoupení.
V pátek, poslední den tábora, jsme se po příchodu všech dětí vydali do
lesa, abychom nějakým způsobem zakončili celotáborovou hru. Hráli jsme hru
Mapy, kdy děti utíkaly po lese a hledaly podle znaků z map věty, které si mu22

sely zapamatovat a nahlásit je vedoucím. Druhou hrou bylo plnění úkolů, které byly taky rozmístěny různě po lese. Úkoly se týkaly všech témat, které jsme
přes celý tábor probírali. Poté jsme se vydali na oběd. V odpoledním klidu si
děti napsaly pohledy, které jim doručí koňská pošta Pony Express, a hrály
krátké hry. Vedoucí vyplnili táborové diplomy a vyhlásili vítěze jednotlivých
her. Všechny děti dostaly za účast na táboře pěkný pamětní lit. Po vyhlášení
vítězů přijel pan Jiří Klich a předvedl nám ukázky závodního střílení z luku.
Dětem se to hrozně líbilo a proto, když dostaly šanci si to samy vyzkoušet,
neváhaly ani minutu. Po střelbě z luku jsme zase hráli krátké hry. Nastalo
ukončení tábora, se zbytkem dětí, který nepospíchal domů, jsme si opekli párky, zazpívali u ohně a s úsměvem jsme se rozloučili. Příští rok se těšíme znovu 
Pavlína Priviczerová, vedoucí Rudočerných bojovníků

Realizaci 4 části projektu Více westernu pro děti aneb od počítače
do přírody podpořila „Nadace ČEZ“.
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6. ročník Westernových závodů na Kletné,
aneb jak jsme se po 5 letech zase vrátili k přehradě.
Jak už to bývá a když se tomu člověk nebrání, vrací se věci do starých dobrých kolejí, které z nějakých důvodů dříve opustil. Díky za to a tak i 32. jízda
Evropského Pony Expressu se opět vrátila do romantického prostředí kletenské přehrady u Suchdolu nad Odrou. Při této příležitosti se již tradičně konal
již. 6. ročník Westernových závodů s dostihem na ¼ míle.
Sobotní den 13.8. začal pro mnoho z nás již ve 4 hodiny ráno, kdy zástupci
Pony Expressu vyrazili na Beskydy na hraniční přechod Bumbálka.
Tady se přebírala od slovenských jezdců Pony Expressu pošta a odstartovala
se česká část PE.

Moravská východní větev Pony Expressu přivezla poštu do Suchdolu nad Odrou cca ve 13.45 hodin. Souběžně v tuto dobu dorazila pošta z Polska, kterou
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dovezli jezdci Moravské severní větve. Přijetí všech jezdců diváky bylo velmi
přátelské, jsme rádi, že se i tady vrací atmosféra z prvních ročníků, kdy nejen
pro jezdce, ale i pro diváky byla pošta Pony Expressu nebývalým romantickým
zážitkem. Po převzetí a doplnění nové pošty postmastery Pony Expressu vyrazili jezdci Moravské západní větve na svůj úsek. Letošní pošta Pony Expressu končila svou pouť v Rütenbrocku na německo-holandských hranicích.
Tolik tedy k Pony Expressu.
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Vraťme se na kletenskou přehradu, kde to ve vznikajícím novém areálu Malá
skála žilo takzvaně od božího rána. Pečlivě připravený areál na louce pod
hrází s pódiem a velkým společenským stanem pro návštěvníky se začal plnit
již kolem desáté hodiny, kdy začala i registrace závodníků. Všude bylo plno
smíchu, vítání a dobré nálady, není se co divit, počasí bylo nádherné a setkání kamarádů „westerňáků“ ani jiné být nemůže.
Nikomu nevadilo posezení v rozestavěné Poštovně Pony Expressu, která bude první v České republice, naopak všichni obdivovali jaká vzniká v Suchdolu
krásná westernová dominanta a pochvalovali práci stavitelů. Program dne začal po odjezdu posledních jezdců PE s poštou, byl oficiálně zahájen 6. ročník
Westernových závodů s dostihem. Závody se dělily na 4 disciplíny, klíčová
dírka, barely, slalom a dostih na ¼ míle. Jezdci a koně byli jako vždy výborní,
dávali do toho všechnu sílu i umění, a tak se závody jako vždy staly pro diváky velmi atraktivní. Po ukončení každé disciplíny byli vždy vyhlašováni vítězové a odměňováni hodnotnými cenami. Konečnou disciplínu Dostih na ¼ míle
bylo nutno přesunout na pole Agrosumaku, aby bylo dosaženo potřebné délky
dostihu. Takže i diváci si zasportovali a v pohodě si zaskákali přes příkop u
silnice, ale stálo to za to, protože závod byl napínavý do poslední chvíle.
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Slavnostním vyhlášením absolutního vítěze závodů, který získal westernové
sedlo, na rok putovní Pohár starosty Suchdolu nad Odrou, krásný klobouk firmy Tonak, kvalitní krmivo pro koně z firmy Nutrin Dobruška a poukázku do
Aiwa shopu s jezdeckými pořebami závody skončily a program odpoledne pokračoval zábavným programem. Vystoupili manželé Rárovi v koncipovaném
programu, Jiří Vlče Martínek s biči, proběhly ukázky záchranářů. Zapojily se i
děti v soutěžích chytání do lasa, přetahování lanem a v závodech s dřevěným
koníkem. Odpolední program hudebně doprovázela skupina OK Country
z Valašského Meziříčí a slovem vše vtipně doprovázel moderátor Ríša Ehler.
Příjemnou a humornou tečkou celého programu byl slalom mezi barely
s dřevěnými koníky pro děti o lízátka a pro „dospěláky“ o láhev Tequily. Potom
už následovala volná zábava na tanečním parketu a pod velkým společenským stanem za doprovodu country-rockové kapely TRB z Ostravy. Večer po
setmění nám ještě zpestřil svým skvělým vystoupením s ohni Jirka Vlče Matínek.
Co na závěr? Děkujeme za krásné počasí, děkujeme všem, kteří přišli a podpořili Western klub v našem snažení a vlastně i finančně při stavbě Poštovny
Pony Expressu, na kterou jdou vydělané finanční prostředky. Děkujeme všem
sponzorům, děkujeme za dobrovolné příspěvky do kasičky na stavbu Poštovny, děkujeme za dar 10000,-Kč předaný v průběhu programu od jezdce Pony
Expressu. Věřte nám, že to všechno nám pomáhá, aby se westernová První
poštovna Pony Expressu v areálu Malá skála na Kletenské přehradě brzy dostavěla a sloužila nám všem pro potěšení i zábavu.
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Na fotogalerii ze závodů se můžete podívat na stránku
http://westernklub.rajce.idnes.cz/ Pohledem fotografa Jarka člena Western klubu
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HÁZENÁ
ROZLOSOVÁNÍ - ročník 2016/2017
PODZIM 2016

DATUM
11.9.
Neděle
18.9.
Neděle
25.9.
Neděle
2.10.
Neděle
9.10.
Neděle
16.10.
Neděle
23.10.
Neděle
30.10.
Neděle
6.11.
Neděle

MUŽI
VOLNO
V
KRMELÍN
D
TŘINEC
D
HLUČÍN

10,30

V
N.JIČÍN
D
PASKOV
V
TRNÁVKA
D
KLIMKOVICE
V
ORLOVÁ

16,00

30

14,30
14,30

14,30
10,30
14,30
9,00

31

32

33

34

35

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,
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