Suchdolský
zpravodaj
8/2018

8. ROČNÍK WESTERNOVÝCH ZÁVODŮ
u příležitosti 34. jízdy Pony Expressu
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Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
17.- 19.07. Ačkoli letos panuje mimořádně suché léto, v tomto období vydatněji
pršelo a byla vyhlášena na území kraje povodňová bdělost.
23.07.

Proběhlo zaškolení obsluhy k novému vytápění v domě kultury.

24.07.

Konzultace aktuálních právních problémů městyse jako instituce
s právníkem.

30.07.

Servisní zásah na bezdrátovém rozhlase na Kletném.

31.07.

Poslední termín k podání kandidátních listin ke komunálním volbám
ve dnech 5. – 6. 10. 2018. V době vydání Zpravodaje již bude možné
sledovat komunální volby na stránkách Českého statistického úřadu
www.volby.cz

02.08.

Vytyčování průběhu vodovodu v rámci přípravy stavby prodloužení
veřejného osvětlení na ulici Záhumení v úseku za školou.

03.08.

Poslední rozloučení s dlouholetým spolupracovníkem městyse panem
Zdeňkem Valchářem.

06.08.

Jednání s ČČK Nový Jičín ve věci dárců krve občanů městyse, kteří
budou oceněni v rámci Dne městyse

06.08.

Konzultace rozsahu opatrovnictví místního
a opatrovníkem (zástupcem městyse)

07.08.

Vytyčování průběhu podzemního vedení elektřiny v rámci přípravy
stavby prodloužení veřejného osvětlení na ulici Záhumení v úseku
za školou.

07.08.

Vytyčování průběhu telekomunikačních sítí v rámci přípravy stavby
prodloužení veřejného osvětlení na ulici Záhumení v úseku za školou.

07.08.

Konzultace rozsahu bouracích prací v obřadní síni s projektantem.
S ohledem na poklesy základů budovy, zjištěné v průběhu stavby

občana

s

rodinou
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rekonstrukce úřadu městyse, je nutné srovnat podlahy v obřadní síni
do roviny, což se neobejde bez dílčího odbourání horních konstrukčních
vrstev stávající podlahy.
08.08.

Jednání se zhotovitelem akce čištění dolního úseku koryta
suchdolského potoka. Projednána koordinace s městysem plánovanými
opravami místních komunikací a další dopad na Suchdol. Koryto potoka
má být čištěno na dolním úseku od konce zatrubnění u nákupního
střediska, má probíhat od konce srpna cca do poloviny listopadu,
zadavatelem stavby je Povodí Odry.

08.08.

Schůzka organizátorů letošního Dne městyse.

14.08.

Od Armina Firouziho převzata dřevěná plastika, znázorňující poutníka –
Moravského bratra. Dílo je určeno jako dar městyse partnerskému
městu Herrnhut.

15.08.

Schůze rady městyse, pracovní porada členů zastupitelstva

Rada městyse informuje
80. schůze RM 15.08.2018
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RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu.
RM schválila místostarostku jako opatrovníka (v zastoupení městyse)
místního občana na základě usnesení soudu.
RM rozhodla o rozsahu projektu parkoviště kolem budovy úřadu městyse ve
variantě 40 parkovacích míst a vzala na vědomí předběžné náklady projektu
RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava interiéru
obřadní síně městyse Suchdol nad Odrou“ v celkové částce 783.520,99 Kč
(vč. DPH).
RM schválila finanční dar ve výši 5.000,- Kč pobočnému spolku Andělé
Stromu života Nový Jičín na podporu provozu terénních zdravotně sociálních
služeb v roce 2018 a finanční dar ve výši 1.000,- Kč zapsanému spolku SONS
ČR, oblastní odbočka Nový Jičín na podporu činnosti spolku zrakově
postižených.
RM schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 399 v k.ú. Kletné v majetku
městyse




RM vzala na vědomí žádost společnosti JTRT pro s.r.o. Vsetín o povolení
rychlostní zkoušky motoristického podniku VALAŠSKÁ RALLY VALMEZ
2019 s tím, že bude projednáno na zasedání zastupitelstva městyse
Starosta informoval RM o akci Den městyse, který se bude konat v sobotu
25.8.2018 v rekreačním areálu Sokolák, o konání komunálních voleb
v termínu 5. – 6. října 2018, o realizaci veřejného osvětlení na ulici Záhumení
(od školní zahrady směrem ke katolickému hřbitovu) a o opravách místních
komunikací, které jsou v havarijním stavu

Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny
Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt

8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě

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 úkolů mimo budovu.

Návštěvní hodiny muzeí (na objednávku)
Út – Pá
So, Ne, Svátky

10:00 – 12:00 13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové
Telefon: 605 113 310; 724 389 269

Výpůjční doba knihovny
Po
Čt

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00
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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:
Šubrtová Magda
Kocmich Eduard
Zajíčková Marie
Škrobalová Alena
Dobiášová Božena
Holeňa Svatopluk
Babinčák Ján
Janík Josef
Grossová Helga
Grentková Irena
Gorčík Jaroslav
Skalik Walter
Karolová Helena
Dorušincová Dana

Marčišovský Štefan
Polášková Danuše
Žitníková Eva
Komarová Jiřina
Hansová Eva
Přecechtěl Josef
Klichová Marcela
Studená Marta
Dorazilová Věra
Plandorová Milena
Lošáková Drahomíra
Jiříková Libuše
Kubánková Eva

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 20. 10.
2018 v Kulturním domě městyse Suchdolu nad Odrou. Hodinu Vám
upřesníme v pozvánce, přihlášky posílejte nejpozději do 08. 10. 2018 na Úřad
městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, do emailu kollerova@suchdolnad-odrou.cz (přihláška umístěna rovněž na www.suchdol-nad-odrou.cz) nebo
osobně na matriku (p. Kollerová).
Iva Hrabovská,
místostarostka
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Přihláška na slavnostní Vítání občánků Městyse Suchdol nad Odrou
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Doručovací adresa
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat)
Jméno a příjmení matky:
Kontakt (telefon, email):
Uděluji tímto souhlas městysi Suchdol nad Odrou: dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“)
1.

se zpracováním osobních údajů mého dítěte a svých, městysem
Suchdol nad Odrou, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského
318, IČ: 00298450 pro účely vítání občánků v rozsahu:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, ADRESA, JMÉNO,
PŘÍJMENÍ A KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
**ANO

2.

**NE

se zveřejněním fotografií z vítání občánků v Suchdolském
zpravodaji, se zápisem v kronice městyse Suchdol nad Odrou.
**ANO

**NE

(**nehodící se škrtněte)
Tento souhlas udělují na dobu trvání právní subjektivity organizace.
Projev vůle
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na
základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji
souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených
osobních údajů za shora uvedených podmínek.
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování
nevyplývá z jiného zákonného důvodu.
V Suchdole nad Odrou dne:......................
Podpis zákonného zástupce:.....................................................
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Vzpomínka na Zdeňka Valcháře
V pátek 3. srpna jsme se naposledy rozloučili s panem Zdeňkem Valchářem,
člověkem dobrosrdečným a vždy přátelsky naladěným, člověkem činorodým,
kterému nenadálá smrt 26. 7. 2018 v jeho 84 letech neumožnila dokončit
úctyhodnou řadu rozpracovaných projektů a budoucích plánů, člověkem
umělecky a duchovně založeným.
Zdeněk Valchář dlouhodobě spolupracoval s městysem. Nejviditelnějším plodem
této spolupráce byl Suchdolský zpravodaj, který byl z velké části jeho dítětem
a procházel mu rukama od prvních čísel v roce 1991 až do listopadu 2017.
Od počátku coby malíř a grafik zpravodaj upravoval, dlouhá léta jej osobně tiskl
ve své dílně, a se svými spolupracovníky zpravodaje také kompletoval.
Pro městys leta tiskl také oblíbené kalendáře s vyznačenými suchdolskými
aktivitami.
Další oblastí, ve které spolupracoval s městysem, bylo muzejnictví. Jako jednatel
MORAVIAN Historicko-vlastivědné společnosti byl u založení Muzea Moravských
bratří, u jeho postupného budování a cizelování až do současné podoby.
V muzeu také rád prováděl návštěvníky expozicemi a svým osobitým
a nenapodobitelným způsobem podával výklad, kterým dokázal spolehlivě
zaujmout a strhnout i posluchače, kteří třeba nepřijeli s přílišným očekáváním.
V muzeu prováděl coby záskok do posledních dní – a to doslova, protože
poslední hosty přivítal v muzeu několik dní před tím, než odešel navždy.
I když své pozemské dílo nestihl zcela dokončit, přesto po něm zůstává obrovský
kus vykonané práce, spousta obrazů a grafik, nesmazatelný podpis v muzeu
Moravských bratří, ale také vzpomínka v srdcích všech, kdo ho blíže poznali.
Odešel tak náhle a bez varování, že nebylo možné mu za všechno dílo, vykonané
pro městys, osobně poděkovat. Proto nám dovolte, abychom tak dodatečně
učinili nyní: milý Zdeňku Valcháři, děkujeme Vám za vše, odpočívejte v pokoji.
Richard Ehler, starosta
Iva Hrabovská, místostarostka
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Z činnosti naší školy a školky

Spolky a zájmové aktivity
Házená - ročník 2018/2019
V ročníku 2018/2019 byla družstva z Moravskoslezského (10 oddílů),
Olomouckého (3 oddíly) a Zlínského kraje (2 oddíly) rozdělena do dvou skupin.
Ve skupině I jsou oddíly SKH Polanka B, Sokol Trnávka, Házená Paskov, HC
Hlučín, Sokol Krmelín, Sokol Klimkovice, TJ TŽ Třinec a TJ Meteor Orlová.
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Ve skupině II jsou oddíly TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou, TJ Nový Jičín, SK
Droždín,
TJ Sokol Horka nad Moravou, TJ Valašské Meziříčí, TJ Holešov B a TJ Senice
na Hané.

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2018

DATUM
8.9.
Sobota
15.9.
Sobota
22.9.
Sobota
30.9.
Neděle
7.10.
Neděle
14.10.
Neděle
21.10.
Neděle
28.10.
Neděle
3.11.
Sobota
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MUŽI (SKUPINA II)
V
DROŽDÍN
VOLNO

15,00

V
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
D
SENICE n.H.
V
HOLEŠOV B
V
HORKA n.M.
D
NOVÝ JIČÍN
D
DROŽDÍN
VOLNO

11,00
14,30
14,30
15,00
14,30
14,30

1. skautský oddíl Suchdol nad Odrou
www.suchdolsky.skauting.cz
Scházíme se každý pátek do 16:00 do 18:00 v klubovně na Sokoláku
(kromě prázdnin a svátků)
Letní tábor Letošní tábor byl plný výzev a také nesčetně her a bojovek. Účastníci
se vypravili na dobrodružnou výpravu s partou trpaslíků a jedním hobitem
za velkolepým pokladem, který střežil hrozivý drak Šmak. Vše vypuklo
8. července. Často jsme vyráželi na toulky po okolí, nejčastěji při plnění úkolů,
užili jsme si příjemné koupání v Odře a
bojové hry v lesích. Malebné údolí řeky
Odry, na našem tradičním tábořišti Vosí
louce, nám nabídlo zázemí na celých 14

dní. Spávali jsme v indiánských
stanech teepee a téměř každou noc
jsme mohli pozorovat nádhernou
hvězdnou oblohu. Skautská družina si
užívala bojovnější program. Například
při výsadkách či nočním vyzvednutí
zásob. Nechyběly ani táborové ohně
s kytarou či plnění bobříků. Dva týdny
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utekly jako voda, užili jsme si sluníčka i deště, a mnohým z nás se domů ještě
nechtělo. V neděli 22. července naše společné putování skončilo. Velké
poděkování patří rodičům, kteří nám pomáhali s odvozem věcí na tábořiště a se
stavbou tábora. A také panu Kozákovi, který nám odvezl veškeré vybavení.
Jan Schovánek
Začínáme v září!
Zahajovací schůzka dalšího skautského roku bude v pátek 7. září od 16:00
do 18:00 ve skautské klubovně na Sokoláku. Zváni jsou také případní zájemci
o vstup do oddílu, a to chlapci i děvčata od druhé třídy ZŠ.

Z činnosti spolku western klub z.s.
8. ročník Westernových závodů u příležitosti
34. jízdy Pony Expressu.
Sobotní Westernový den 11.8.2018 začal deštivým počasím, pečlivě připravený
areál na louce pod hrází s pódiem a velkým společenským stanem
pro návštěvníky se začal plnit již kolem jedenácté hodiny, kdy začala i registrace
závodníků. I přes deštivé počasí byla dobrá nálada, není se co divit, setkání
kamarádů „westerňáků“ ani jiné být nemůže.
Program dne začal zahájením 8. ročníku Westernových závodů s dostihem
nástupem závodníků. 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 disciplín bylo vyhlašováni vítězové a odměňováni
hodnotnými cenami.
Absolutní vítěz závodů se stal Pavel Frais s koněm Sajmon. Vítěz závodů
získal 5000 Kč, na rok putovní Pohár starosty Suchdolu nad Odrou, krásný
klobouk firmy Tonak, poukázky na nákup v eshopu s jezdeckými potřebami
Zooprodukt a Kamíru. GRATULUJEME.
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Závody skončily a program odpoledne pokračoval zábavným westernovým
programem s country kapelou JARAtrio Nový Jičín, kteří hráli k tanci a poslechu
do pozdních večerních hodin.
Na fotogalerii ze závodů se můžete podívat na stránku
http://westernklub.rajce.idnes.cz/.
Pohledem fotografa Jarka, člena Western klubu

16.8.2018 od 17:00 si příznivci Pony Expressu kupovali a posílali pohlednice
v areálu Malá skála Kletné v Post Office č. 21 k odeslání koňskou poštou směr
Jihlava, Mnišek pod Brdy, Kralupy nad Vltavou, Dolná Pustevna, Sebnitz
a Rutebork.
17.8.2018 02:00-02:45 dorazili moravští jezdci s poštou ze směru Kateřinky
a Bumbálka a proběhla předávka pošty před Post Office č. 21 na Malé skále
Kletné Suchdol nad Odrou.
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POZVÁNKA
PÁTEK 14.9.2018 od 18. hodin KLUBOVÉ POSEZENÍ PŘI KYTARÁCH
SOBOTA 15.9.2018 od 10.00 hodin – MISTROVSTVÍ ČR VE VRHU NOŽEM
A SEKEROU pořádá ČTU a W club ve spolupráci s Western klubem
SOBOTA 15.9.2018 od 11.00 hodin - 1. ROČNÍK GULÁŠFESTU – o nejlepší
guláš.
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Memoriál Jiřího Jurnykla – 1. ročník
Dne 26.5.2018 ZKO Suchdol nad Odrou uspořádala závod ve sportovní
kynologii na počest našeho dlouholetého člena a správce areálu Sokolák pana
Jiřího Jurnykla - 1. Ročník memoriálu Jiřího Jurnykla.
Závodu se zúčastnilo celkem 17 psovodů se svými čtyřnohými svěřenci
z toho, bylo 7 členů z naší kynologické organizace. Závodilo se v těchto
kategoriích: ZVV1 beze stop, 1 beze stop, SPR 1 a SPR3. Hlavním rozhodčím
tohoto závodu byl pan Vladimír Košťál a druhým rozhodčím byla paní Věra
Hrušková. Obrany figurovali pánové Karel Černoch a Adam Hudeček z Ostravy
a vzhledem k množství obran jim dal figurování zabrat.
Do kategorie ZVV1 nastoupili celkem 3 závodníci sl. Ondrová s fenou
Dita, Novotná Jitka s fenou Al Fwaris Paulla gang a Josef Schnurch s fenou
Xantipa Jihland. Jelikož v této kategorii nastoupili pouze tři závodníci, všichni tři
dosáhli na umístění. Na třetím místě se umístil p. Schnurch J. z Nového Jičína,
na druhém místě se umístila Jitka Novotná, která je členkou naší ZKO a zvítězila
sl.
Ondrová
z
Ostravy s fenkou
Ditou.
Kategorii
APR1 obsadilo pět
psovodů, a to náš
reprezentant Karel
Černoch a Erika
z Cerkasu, Irena
Peterková a Chiro
Provocativo, Simona
Marková s Quincy
JA-IV-TO,
Marika
Kotuličová a Blaze
Cody-Fin a Tomasz
Popiol
s
Hazle
Yucero Bohemia. V této kategorii bylo zápolení závodníků opravdu zajímavé.
Umístění prvních tří závodníků bylo opravdu těsné, ale samozřejmě
i výkony dvojic, které nedosáhly na stupně vítězů, nemůžeme opomenout. V této
kategorii se psovodi se svými svěřenci umístili takto: na třetím místě se umístila
Irena Peterková s německým ovčákem Chiro Provocativo, na druhém místě se
s rozdílem jednoho bodu a trochu smolnému vyslání na maketu se umístil Karel
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Černoch s fenkou německého ovčáka z vlastního chovu Erika z Cerkasu a tento
jediný bod dopomohl k vítězství Marice Kotuličové s belgickou ovčandou Blaze
Cody-Fin.
V kategorii SPR1 (pouze obrany) závodili naše závodnice Eva
Esslerová a její NO Enja Denny Moravia,další domácí závodník Lubomír Viliš se
psem Elvis z Cerkasu, Dominika Benáková s boxerem Gambem, Radek Novák
s belgickým ovčákem Airin Exploze a Kateřina Zwilingová s kníračkou Arach
Giom Kastasi. Tuto obranářskou kategorii vyhrála Kateřina Zwilingová se svou
fenou Arach, druhé místo obsadila naše členka Eva Esslerová s Enjou a na třetím
místě se umístili Benáková Dominika a její Gambo.
Do kategorie SPR3 (pouze obrany) nastoupili tři domácí závodnice, a to
Barbora Urbanová s Casidy s Cerkasu, Monika Novotná a Ir z Malebných hvozdů
a Simona Černochová s Rikim Grey Archibald. Všechny tři naše holky
s německými ovčáky – psy.
Čtveřici
doplňoval
Jaromír
Šustek a jeho fenka belgického
ovčáka Crazy z Eskorty. Na
prvním místě se umístila
Monika Novotná a IR, na
druhém
místě
Barbora
Urbanová a Casidy, třetí místo
si vybojovali Jaromír Šustek
s Crazy.
Jelikož je celý tento
závod věnovaný na počest p.
Jiřího Jurnykla tak jsme se
rozhodli rozdělit tento memoriál
do tří ročníků a tím pádem se
v celém tomhle zápolení
bojovalo o celkového vítěze
memoriálu a tím se stala Marika
Kotuličová s Blaze Evelyn Cody
– Fin a získala kromě věcných
cen nádherný putovní pohár,
který se bude v dalších
ročnících předávat dál.
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Mladí hasiči
SOUTĚŽE
Po zimní přípravě ve školní tělocvičně jsme na jaře
konečně vyběhli ven, rozdělili tréninky pro přípravku a žáky a začali trénovat
hlavní disciplínu soutěží, požární útok. Loni opravená mašina šlape parádně a

v tréninku máme časy kolem 25 vteřin.
Družstvo Mladých hasičů je přihlášeno do soutěže Floriánek CUP, letos poprvé
v kategorii starších žáků (tj. 11-15 let). Kromě požárního útoku se soutěží také
ve štafetě požárních dvojic (zapojování a motání hadic) a štafetě 4x60m, při které
se s proudnicí jako štafetou překonávají různé překážky. V jarním kole jsme se
zúčastnili tří soutěží (Fulnek, Tísek, Výškovice) a jedné pohárové soutěže ve
Slatině, kde se předvedlo i družstvo přípravky (3-6 let) a sklidilo zasloužený
potlesk. Mladí hasiči pokračují na podzim v soutěži Floriánek CUP a doufáme, že
si vylepší své stávající výsledky.
TÁBOR
První týden prázdnin jsme prožili na táboře na Kletné v bradavické škole čar
a kouzel. Nechyběl moudrý klobouk při rozřazování do kolejí-družstev,
famfrpálový turnaj, výroba lektvarů, včetně mnoholičného, a samozřejmě spousta
soubojů dobra se zlem. Součet bodů do celoškolního hodnocení byl velice těsný,
zvítězilo družstvo Nebelvíru. I když účastníci byli ve věku od dvou do třinácti let,
byla nálada v duchu zdravého soutěžení a hlavně podpory a spolupráce. I když
malí hasiči měli možnost absolvovat tábor jako příměstský, většina jich na táboře
zůstala i přes noc a spala s kamarády ve stanu.
Rádi bychom poděkovali sponzorům za finanční podporu, Lence Tymrákové
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za přípravu programu, Bětce Kutějové za výborné jídlo, které nám několikrát
denně

připravovala, maminkám a babičkám, které napekly buchty na svačiny, a všem
hasičům, kteří se podíleli na organizačním zajištění.
Lenka Tymráková, kronikářka
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Různé
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2x kolem zeměkoule
Tak jako každý rok o druhém víkendu v červnu se letos 8. - 9. června
2018 konal již 28. ročník festivalu rekordů a kuriozit ,,PELHŘIMOV – město
rekordů“ Na těchto festivalech je vždy možnost setkat se a pohovořit si s lidmi,
kteří jsou ve svých oborech a činnostech výjimeční. Představovaných oborů je
vždy široká škála, takže přímo na festivalech vznikají desítky nových českých
i světových rekordů. Festivaly jsou zdrojem neobvyklých situací, postřehů
a námětů, které v návštěvnících zanechají hluboký zážitek. V rámci letošního
sobotního festivalového programu také předali zástupci pelhřimovské
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Agentury Dobrý den čestná uznání několika rekordmanům, jejichž
činnost je nadevší pochybnost hodna obdivu: Uděleno bylo 12 výročních
rekordmanských cen (ocenění převzal např. autor nejslavnějšího kopu české
fotbalové historie Antonín Panenka, mistr truhlář Pavel Svoboda, který vyrobil
ze dřeva přesnou kopii legendárního motocyklu Jawa 250, či vytrvalostní
plavkyně Abhejali Bernardová - čtvrtá žena v historii, která zdolala kanál La
Manche, úžinu Gibraltar, kanál Catalina, Cugarský průliv, kanál Ka´iwi, Severní
kanál i Cookův průliv. Pozoruhodným počinem byl rovněž návrat legendy v oboru
fotbalového ovládání míčů a jiných předmětů - Jana Skorkovského, který navíc
vytvořil dalších 94 rekordů, čímž završil neuvěřitelný počet 1515 rekordů během
své kariéry, z nichž mnohé jsou světové). Mezi 12. oceněnými byl i zástupce
našeho regiónu dvaašedesátiletý ultramaratonec Karel Ligocki ze
Suchdolu nad Odrou. Ten má na svém kontě 17. vytrvalostních rekordů
zapsaných v České knize rekordů.
V maratónkách.
Traťový dělník a člen Orla Karel Ligocki se sportu věnuje od mládi. V úplných
počátcích běhal po lesích a v té době, mimo jiné, absolvoval i několik turistických
padesátek. Svého prvního oficiálního životního maratónu se zúčastnil v r. 1978.
Bylo to v Novom mestě nad Váhom – tzv. Považský maratón. Jeho čas 3:05:11
hod. byl tehdy na začátečníka více než vynikající. Od té doby se Karel Ligocki
pravidelně zúčastňoval maratónu a vytrvalostních běhu po celé Evropě a získal
v nich mnohá ocenění. Jeho nejlepší dosažený čas v klasickém maratónu, který
zaběhl 4. listopadu 1984 v Pražské stromovce má hodnotu 2:31:58 hod. Celkově
absolvoval Karel Ligocki 206 klasických životních maratónů (42 km. 195 m.), ve
kterých naběhal 8 692 km, 17 stokilometrových ultramaratónů a 10
dvanáctihodinovek cca po 100 km. K tomu je nutno přičíst jeho 50 km poutní
běhy na Sv. Hostýn, kterých absolvoval celkem 151, běhy na poutní místo
Velehrad 3x, do poutního místa Lomec u Českých Budějovic 5x a poutní běhy do
Polských poutních míst Poznaně 2x, Czenstochové 2x, a po 1 běhu do Wadovic
a Krakova. Celková kilometráž těchto poutních běhů tak činí 8 740 km. Sečteme
- li všechny tyto běhy do celkové kilometráže, tak Karel v maratónkách
naběhal v oficiálních bězích cca 21 000 km.
Na bruslích a In line bruslích.
Od r. 2001 se Karel Ligocki začal kromě klasického běhu věnovat také jízdě na
bruslích a In line bruslích, na kterých utvořil 17 vytrvalostních rekordů
zapsaných do České knihy rekordů. Jeho první rekord ve dvanáctihodinovce
na bruslích na zimním stadiónu v Novém Jičíně má hodnotu 148,5 km. V r. 2002
navázal Karel spolupráci s trenérem Janem Koperou a pod jeho vedením pak
dosáhl na dalších 16 rekordů. V létech 2001 - 2018 se pokusil vytvořit rekordy
celkem 21x a přestože ve 4 pokusech se mu rekordy nepodařilo utvořit, i tyto
nevydařené pokusy zasluhují obdiv. Celkově tedy Karel absolvoval 3
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čtyřiadvacetihodinovky, 12 dvanáctihodinovek, 2x 100 km na čas, 2x 50 km na
čas, 1 ultratriatlón (brusle, Inline brusle a běh) a 1 pětiboj (brusle, Inline brusle,
kolo, plavání a běh). Celková kilometráž v těchto disciplínách tak činí cca
28 000 km.
Na těchto rekordech mají kromě trenéra Jana Kopery také nemalý podíl pomocní
trenéři Petr Krba, Jan Choleva a Petr Veselský, vodiči Rostislav Hypl, Radim
Plešek, David Palacký, Josef Volek, Denis Veselský, Pavel Mičulka, Lukáš Dostál
a stravovací alchymistka a masérka Ludmila Klézlová. Obrovský podíl na
Karlových rekordech má také vedení a technický personál zimních stadiónů
v Novém Jičíně, ve Studence a v Bohumíně s jejich vstřícností a pochopením pro
tyto ultramaratonové disciplíny a vlastně všichni, kteří kdy přišli Karla Ligockého
v jeho pokusech o rekordy podpořit. Suma sumárum. Když k těmto výše
uvedeným oficiálním kilometrážím přičteme kilometrovně tréninkové dávky, kdy
Karel denně naběhal 15 – 20 km. (ročně tedy cca 5 000 - 7 000 km.) a v sezoně
zimních stadiónů navíc ještě každoročně nabruslil cca 130 - 160 hodin, tak lze
bez nadsázky říci, že Karel Ligocki za svůj sportovní život oběhl 2x, ne-li více
celou zeměkouli, jejíž obvod měří 40 075 km.
Zde je na místě poznámka, že Karel, byť ne vždy se mu dařilo, ani jeden ze svých
maratónů, ultramaratónů a pokusů o rekord nevzdal. Ultramaratóny a rekordy
však nejsou jedinou Karlovou činnosti. Je zakladatelem a každoročním
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pořadatelem čtyř a půl kilometrového závodu Sv. Václava, jehož se zúčastňuje
víc než 150 účastníků všech věkových kategorií. Trasa terénního závodu začíná
u Oční studánky pod Svincem, vede přes Starý Jičín, kolem starojického hradu a
cíl je u starojického kostela zasvěceného Sv. Václavovi. Letos v sobotu 29. září
2018 proběhne jeho už 26. ročníkKarel Ligocki hodně svého času věnoval také
dětem, kdy s nimi každé úterý cvičil v novojičínské Orlovně a každoročně pro ně
pořádal turnaje v
Hlavičkované. Ke všem těmto úspěchům, rekordům
a sportovním aktivitám dopomohla Karlovi jeho zapálenost pro sport, osobní
supermanovský tělesný potenciál, buldočí povaha a zarputilost a především
obrovská síla jeho ducha překonat nepřekonatelné, překonat sám sebe
a posunout laťku zase o něco výše.
Jan Kopera

MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost v
Suchdole nad Odrou připravuje 21. – 23. září 2018
VIII. mezinárodní konferenci na téma:
Přínos Moravských bratří zemím a národům.
Vedlejší témata: Johann Teltschik (1696-1764) - Moravan, působící v Anglii
a Irsku, 275 let misie mezi Mohykány, dále si připomeneme 22 dalších Moravanů,
kteří slaví jubileum 250 a 300 let.
Dvacetiminutové přednášky přinesou nové poznatky o významu Moravských
bratří pro naši civilizaci a budou prokládány doprovodným programem.
Pátek 21. září začátek 10:00
 Parsons Loraine, archiv JB-Londýn: Johann Teltschik(1696-1764), zakladatel
sborů v Anglii
 Prof.Dr. Brossmann Ulf-Mnichov: Georg Kunz, eine tragische Gestalt unter
den Mährischen Brüdern
 Dr. Pieter Morée-ETF Praha: 100 let české státnosti
 Loula David-Heřmanův Městec: Staleté kořeny
 Vernisáž 6 výstav: Nelson Mandela a Moravští bratři, 275 let misie mezi
Mohykány, Johann Teltschik zakladatel sborů v Anglii a Irsku a další
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Mgr. Srba Ondřej Muni-Brno: Bratrské překlady textů do Kalmyčtiny a jiných
jazyků
Rafael David-Velká Bíteš: Moravský bratr z Čech Josef Kučera (1741-1817)
Neústupný Pavel-Berlín: Misie Moravských bratří v Livonsku
Pytr Martin, genealog-Mořkov: Rod Neisserů
Odhalení pamětních desek v Parku Moravských bratří
Zasazení dvou stromů z Herrnhutu a Dublinu
V lesním kostele za Suchdolem, jednoduchá krátká bohoslužba
Panelová diskuze pro vytrvalé účastníky

Sobota 22. září 09:00
 Groves Sarah-Irsko: Johann Teltschik v Irsku
 Prof. Dr. Brossmann Ulf-Mnichov: Georg Kunz, eine tragische Gestalt unter
den Mährischen Brüdern
 Dipl. Psychogerontolog Schinzel Horst-München: 275 let misie mezi
Mohykány
 Říčan Daniel-Suchdol n.O.: Výprava k moravským Mohykánům v Connecticut
 Dr. Štěříková Edita: Leimgrübner Rosina (1719-61) provd. Nitschmann, *300
let
 Dr. Štěříková Edita: Jelínková Marie Kateřina (1717-93) * 300 let
 Mgr. Krumplovičová Eva-Paskov: Daniel Neisser (1765-1817) misionář
na Karib. ostr.
 Vyprávění o cestě Via exulantis 2018: Helena, Věra, Kateřina z Brna
 Mgr. Kurková Monika-Liberec: Přínos MB zemím a národům
 Autobusový zájezd po reformačních památkách v okolí (Hodslavice,
Ženklava)
Neděle 23. září 09:00
 Mgr. Freitinger Daniel-Kaplice: Co dali MB Evropě a lidstvu
 Bohoslužba v evang. kostele Daniel Freitinger
 Provedení historií kostela, který je pokračováním dějin Moravských bratří
 Výstup na věž
 Prohlídka obou muzeí Moravských bratří a Muzea Městyse Suchdol nad
Odrou.
Bližší informace najdete na www.moravian.cz, kde je i kontakt na organizátory.
Zájemcům rozešleme pozvánky s podrobnými informacemi a programem.
Konferenční poplatek činí 200 Kč za den, 350 Kč za dva nebo všechny tři dny.
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Inzerce
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Prodám stavební pozemek v centru městyse Suchdol nad
Odrou, p. č. 154/2; 152/4; 156; 155/1 o celkové výměře
892 m2.
Všechny sítě jsou na hranici pozemku.
Telefon: 735 499 289

Firma Pohořelský
Voda, topení, plyn, plynoservis
Suchdol nad Odrou, Kletné 41
IČO: 62322681
DIČ: CZ 6606120323
provádí revize kotlů na tuhá paliva Zn.
a vlastní výroby

Viadrus,

Immergas

Revize a opravy plynových kotlů, ohřívačů vody a plynových
topidel zn, Thermona, - Dakon – Viadrus – Buderus – JunkersMoratop Immergas – Destila – Beretta – Brotje – Ariston – Karma
Beta a Quantum
Výměna kotlů v rámci kotlíkové dotace Moravskoslezského kraje
Tel: 724 147 282, 778 725 920
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Letní výcvikový tábor kynologů
Ve dnech 28.7. - 4.8.2018 proběhl na rekreačním areálu
Sokolák tábor kynologů zaměřený na sportovní všestranný
výcvik psů. Táboru se zúčastnilo 30 psovodů všech
věkových kategorií se svými čtyřnohými svěřenci.
Táborníci, kteří byli ubytováni v areálu ve stanech a
chatkách se pod vedením zkušených instruktorů věnovali
nácviku stop, poslušnosti a obran. Vrcholem jejich práce
byly zkoušky z výkonu, které byly naplánovány na čtvrtek
a kterých se zúčastnilo 10 psovodů se svými psy. Zkoušky
všichni úspěšně splnili. Tábor se všem účastníkům líbil a
už se těší na další ročník.
Karel Černoch

Kontaktní informace

Starosta
Místostarostka

Hospodářsko správní úsek Czech POINT

Finanční odbor – vedoucí
Správa bytů a pokladna
Hlavní účetní
Matrika Czech POINT
Stavební úřad - vedoucí

Klub kultury

Penzion Poodří + sauna
Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum
Knihovna

www.suchdol-nad-odrou.cz
elektronická podatelna:
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz

556 770 102
Ing. Richard Ehler
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 103
Iva Hrabovská
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 101
Helena Richtáriková
richtarikova@suchdol-nad-odrou.cz
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 108
Zdenka Bergerová
bergerova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 109
Jana Poštová
postova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 105
Jitka Jurkovičová
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 106
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 107
Miroslav Graclík
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
556 770 104
Petr Bartošík
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
556 736 317
Miloslava Klichová
724 389 270
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz
731 467 643
Alena Ondračková
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
702 020 302
Jaromír Šrámek
cov@suchdol-nad-odrou.cz
733 335 331
Libuše Pazderová
605 113 310
Kamila Jasaňová
724 389 269
Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz
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