PIETNÍ AKT U POMNÍKU PADLÝCH
V SUCHDOLE NAD ODROU
U PŘÍLEŽITOSTI 71. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
MĚSTYSE A KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
v pátek 6. května 2016 v 16.00 hodin
u Pomníku padlých rudoarmějců
(parčík u Pametu)
Program:
 zahájení
 pietní uložení ostatků tří neznámých vojáků Rudé armády
nalezených v roce 2015 v Kletném (pohřeb s vojenskými
poctami, dobové uniformy, čestná salva, vojenská hudba)
 položení věnců a kytic k pomníku
 projev starosty
 projevy hostů
 slavnostní odhalení pamětní desky se jmény gardových tankistů padlých 5. 5. 1945 v bojích o Kletné
 závěr
Zve Městys Suchdol nad Odrou, Muzeum městyse Suchdol nad
Odrou, Klub přátel Suchdolu nad Odrou – sekce vojenské historie.

Kalendárium městyse
16.03.
17.03.

18.03.
19.03.
19.03.
21.03.
23.03.

22.03.
24.03.
29.03.
30.03.

30.03.

30.03.
01.04.
02.04.
06.04.
11.04.

11.04.
12.04.

13.04.

13.04.
13.04.

Schůze rady městyse, pracovní porada členů zastupitelstva městyse.
jednání Valné hromady dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří, které se
konalo na obecním úřadě v členské obci Velké Albrechtice na pozvání tamního starosty a bylo spojeno s prohlídkou nově rekonstruované budovy
obecního úřadu velké Albrechtice.
Shromáždění delegátů (výroční schůze) TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou,
největší suchdolské zájmové organizace.
Florbalový turnaj starších žáků „Suchdolano 2016“ v nové tělocvičně ZŠ.
Josefovský country bál Western klubu.
Proveden přezkum hospodaření městyse za rok 2015 ze strany krajského
úřadu, nebyl shledán žádný nedostatek.
Pracovní schůzka k personálnímu zajištění chodu muzeí v souvislosti
s ukončením práce dosavadního správce Daniela Říčana. Muzea nyní mají
na starosti Kamila Jasaňová a Zdenka Gajdošová.
Doplnění scházejících podkladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku II. etapy
kanalizace na vodoprávním úřadě.
Kolaudace přístavby zázemí technických služeb Suchdol nad Odrou.
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby II. etapy kanalizace.
Vydán kolaudační souhlas na stavbu II. etapy kanalizace a ČOV Suchdol
nad Odrou. Tímto dokumentem je celá stavba II. etapy kanalizace a ČOV po
stavební stránce uzavřena.
Na úřad Regionální rady Moravskoslezsko doručeny doklady k závěrečné
monitorovací zprávě k dotaci z ROP na stavbu zázemí technických služeb
Suchdol nad Odrou.
Jednání valné hromady Místní akční skupiny Regionu Poodří
v Bartošovicích.
Na zimním stadionu v Novém Jičíně pokořil suchdolský maratónec Karel Ligocki svůj vlastní rekord ve čtyřiadvacetihodinovém bruslení. Gratulujeme!
V DKT se konalo představení hranického amatérského divadla Ventyl – hra
Hrobka s vyhlídkou.
Konala se kontrola České inspekce životního prostředí, zaměřená na provozování splaškové kanalizace.
Kontrola a kompletace scházejících dokladů pro poskytovatele dotace na
stavbu II. etapy kanalizace a ČOV, kterým je Státní fond životního prostředí
ČR.
Zasedání dozorčí rady společnosti ASOMPO v Životicích u Nového Jičína.
V rámci přípravy opravy střechy na sterém objektu dílen městyse se konala
schůzka s odborníky ze stavební firmy ke stanovení potřebného rozsahu
opravy.
Proběhlo jednání na obchodním místě společnosti ČEZ k podmínkám připojení nových stavebních parcel na ulicích Záhumení a Čsl. Armády
k distribuční soustavě ČEZ poté, co tato společnost dokončila stavbu rozvodu NN a přípojek.
Jednání finančního výboru zastupitelstva městyse k hospodaření městyse
az první čtvrtlení a k přípravě rozpočtového opatření.
Schůze rady městyse.

15.04.

V DKT se konalo klání o krále suchdolské pálenky. Vítězové – královna jabkovice Božena Kocmichová, král hruškovice Pavel Adámek a král slivovice
Václav Vrzala – postupují do regionálního kola v sobotu 14. 5.
v Bartošovicích v rámci Otevírání Poodří.

Rada městyse informuje
Ve středu 16. března 2016 se konala 28. schůze rady městyse, kdy schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt v majetku městyse nájemníci, která splňuje požadavky dalšího prodloužení nájmu, schválila příspěvkové organizaci Základní škola a
mateřská škola poskytnutí kulturního domu na akci pro děti a veřejnost „Beseda o
Ugandě“ v termínu 14. dubna 2016, spolku Skřivánek bezplatné ubytování hostů
z Itálie v Penzionu Poodří v termínu 1. – 7.5.2016 v rámci recipročního pobytu, a rekonstrukci křesel v obřadní síni. Dále se zabývala výstavbou technické infrastruktury
v lokalitě Záhumení a Čsl. armády, kdy schválila dvě smlouvy na technický dozor
s Kamilem Herůdkem, Francouzská 1187/30, Kopřivnice. Schválila Smlouvu o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupenou Josefem
Petřekem, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín – Loučka, jedná se o umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.č. 411, 441/1 a 441/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse, Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po
provedení souvislé úpravy povrchu se Správou silnic MSK, střediskem Nový Jičín,
jedná se o opravu povrchu silnice procházející městysem, podpisem dohody se městyse zavazuje, že nebude provádět po dobu pěti let žádnou investiční a stavební činnost, která by zasáhla do komunikace.
Dále se zabývala žádostmi včelařů, kterým schválila umístění včelnice na pozemcích
v majetku městyse.
Rada městyse vyhodnotila cenové nabídky na stavbu kolumbária na katolickém hřbitově a schválila uzavření smlouvy se zhotovitelem, firmou STAVO – Karel Černoch,
s.r.o. Suchdol nad Odrou.
Poté schválila Plán účetních odpisů 2016, vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Územní plán Suchdol nad Odrou, použití rezervy rady městyse na úhradu DPH na
pořízení kotle v šatnách v budově stadionu TJ, schválila finanční dary spolkům, organizacím a občanům pro rok 2016 v celkové výši 160.500,- Kč.
Na závěr starosta informoval přítomné členy rady městyse o postupu přípravy stavebních úprav kiosku na Kletné Western klubem z. s., přípravě kolaudace kanalizace, projektu nástavby budovy úřadu městyse, stavbě kolumbária na katolickém hřbitově, rekonstrukci budovy drobných provozoven, úpravě pláže a břehu parkoviště na
přehradě návozem ornice, rozšíření veřejného osvětlení a komunikace na ulici Záhumení, dotaci na hasičské auto, veřejně prospěšných pracích v roce 2016, o možnosti založení aleje Moravských bratří v lokalitě u evangelického hřbitova a o pietním
aktu k uložení ostatků rudoarmějců u pomníku padlých RA.
29. schůze rady městyse proběhla ve středu 23. března 2016, kdy schválila nákup
80 stolů do kulturního domu, projednala cenové nabídky na stavbu „Suchdol n. O. –
SO Záhumení, rozšíření rozvodů VO a MR“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo se
zhotovitelem, společností ARPEX MORAVA s.r.o., Ostrava a na závěr schválila prodej neupotřebitelného majetku, zahradního drtiče, zájemci s nejvyšší nabídkou.
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Ve středu 13. dubna 2016 se konala 30. schůze rady městyse, kdy na společném
jednání s finančním výborem projednali čerpání rozpočtu 1. – 3. / 2016 a návrh rozpočtového opatření zastupitelstva městyse č. Z6.
RM schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům,
kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu, Smlouvu o hostování pouťových
atrakcí na Suchdolskou pouť a Den městyse v roce 2016, přijetí dotace na projekt
„Přístavba budovy technických služeb Suchdol nad Odrou“, příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou Plán odpisů majetku na rok
2016, doplnění ceníku ubytovaných v Penzionu Poodří prostřednictví Booking.com a
Hotel cz., Smlouvu o zřízení telekomunikační infrastruktury se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha, jedná se o podzemní komunikační vedení
na pozemku parc.č. 535/1 a 539 v k.ú. Kletné v majetku městyse a Smlouvu o zřízení
věcného břemene IV-12-8011175/1 Suchdol n.O., Čs. Armády 4RD, NNk, společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná se o zařízení distribuční soustavy na pozemku
parc.č. 2223/55, 2223/54 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse.
Rada městyse vyhodnotila cenové nabídky na veřejnou zakázku Územní plán Suchdol nad Odrou“ a schválila uzavření smlouvy se zpracovatelem Ing. arch. Alešem Palackým, Venclíkova 482/63, 700 30 Ostrava.
Na závěr rada městyse schválila finanční podporu charitativní akce 8. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje,
které se uskuteční v měsíci září 2016, a souhlasila jako vlastník objektu se stavebními úpravami kiosku na Kletné v rozsahu projektu, předloženého Western klubem
jako vypůjčitelem.
Rada městyse

OZNÁMENÍ A VÝZVA PRO VEŘEJNOST
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD ODROU
Úřad městyse Suchdol nad Odrou jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace městyse Suchdol nad Odrou dle § 6 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který
dle § 24 stavebního zákona splňuje kvalifikačních požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, oznamuje, že byly zahájeny práce na
novém územním plánu Suchdol nad Odrou a vyzývá veřejnost, aby
uplatnila, své návrhy na změny v územně plánovací dokumentaci
městyse Suchdol nad Odrou.

Lhůta pro podání návrhů je stanovena do 31. 5. 2016.
Návrh na změnu územního plánu musí být předložen v písemné formě a musí v souladu s § 46 odst. 1 stavebního zákona obsahovat:
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a)
b)

c)
d)
e)

identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, adresa) včetně uvedení jeho
vlastnických práv k pozemku, nebo stavbě na území obce,
údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (popis toho, oč žadatel žádá včetně výčtu parcelních čísel, kterých se žádost týká, případně
zákres do katastrální mapy),
údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
odůvodnění návrhu,
datum a podpis navrhovatele.

Adresa pro zasílání:
Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou

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 byly ve vloženém letáku v minulém zpravodaji a najdete je
také 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. dubnu 2016 bylo zaregistrováno již 212 odběratelů.
Registrovaní uživatelé obdrželi bezplatně například sms zprávy o jednorázovém omezení provozu pošty v městysi, o očkování psů nebo upozornění na
termín nahlášení samoodečtu vodoměru pro vyúčtování stočného.
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Prázdninová brigáda pro studenty – léto 2016
Městys Suchdol nad Odrou nabízí na období letních prázdnin brigádu pro studenty.
Pracovní náplň: pomocné údržbářské práce na majetku městyse, péče o veřejná
prostranství, úklidové a pomocné práce v objektech městyse, pořadatelská služba při akcích pořádaných městysem
Termíny brigády: v třítýdenních turnusech

4. 7. – 22. 7. 2016

25. 7. – 12. 8. 2016

15. 8. – 31. 8. 2016
Mzdové podmínky: 60 Kč/hod. Požadavky: věk min. 15 let, ukončená základní
školní docházka, zdravotní způsobilost (nutno doložit lékařským potvrzením před nástupem, prohlídku hradí zaměstnavatel)
Kontaktní osoba: p. Iva Hrabovská, místostarostka, tel. 556 770 103
Zájemci, hlaste se včas, je nutné počítat se zdravotní prohlídkou u lékaře před nástupem na brigádu. Počet pracovních míst je omezen.
Úřad městyse

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci dubnu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví a
neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Zelmanová Olga
Karolová Anežka
Pantálek Jaroslav
Kunčar František
Jezerský Nikolaj
Červenec Viktor
Bašná Alžběta
Mašková Jarmila
Kuchyňková Dana
Marčišovský Jan
Kutěj Stanislav
Masnica Rudolf
Štrbačková Blažena
Dančák Jan
Bartošíková Dagmar
Juchelková Zdenka
Bartoňová Marta
Tomášková Květuše
Král Josef
Vala Josef
Kucová Miroslava
Mrtvá Olga
Dostálová Karla
Randis Jiří
Benkeová Vincencia
Omlouváme se paní Anně Kocmichové za chybné uvedení křestního jména v minulém vydání zpravodaje.
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Vítání občánků
Vážení rodiče,
komise Sboru pro občanské záležitosti Městyse Suchdol nad
Odrou Vás zve se svými novorozenci na slavnost Vítání
občánků, která se uskuteční dne 14.05.2016 v obřadní síni
Městyse Suchdol nad Odrou. Hodinu Vám upřesníme
v pozvánce, přihlášky doručte nejpozději do 04.05.2016 na
Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, nebo
mailem na adresu kollerova@suchdol-nad-odrou.cz , případně
osobně na matriku p. Kollerové.
Přihlášku naleznete na www.suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská, místostarostka

Přihláška na slavnostní Vítání občánků
Městyse 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:
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Nejcennější šperk kolem mámina krku jsou ruce jejího dítěte.
Klub kultury městyse Suchdol nad Odrou zve všechny

maminky a babičky
na

DEN MATEK
v neděli 8. května od 15:00 hod do DKT.

V programu vystoupí naše děti.
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Výsledky Klání o nejlepší slivovici,
hruškovici a jabkovici.
Král slivovice : Václav Vrzala
2. Marta Kocmichová
3. Viktor Kozák
4. Pavel Adámek
5.-6. Michal Marčišovský a Milan Ondračka
7.-8. Eduard Kocmich ml., Eduard Kocmich st.
9.-11. Josef Kočíb a Pavel Šíma
12.-13. Michal Kozák a Josef Polášek
14. Ludvík Novotný
15. Libor Král
Král hruškovice : Pavel Adámek
2.Pavel Šíma
3.Walter Skalík
4. Josef Kyselý
5. Eduard Kocmich ml.
6. Josef Menšík
Král jabkovice: Božena Kocmichová
2. Pavel Šíma
3. Josef Kyselý
4. Josef Polášek
5.-7. Milan Bohm, Miroslav Jašek, Marta Kocmichová
8.-9.Petra Novotná a Pavel Šrom
10.-12. Pavel Adámek , Antonín Dorazil, Jan Nevečeřal
13. Josef Menšík
14. Václav Vrzala
15.-16. Miroslav Kozáček a Milan Ondračka

Vítězům gratulujeme.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SUCHDOL NAD ODROU,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 75027712

V úterý dne 17. května 2016 proběhne
v budově MŠ na ulici Záhumení 482
od 12.00 do 16.00 hodin

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017





sourozenec v MŠ (2 body)
celodenní návštěva (1 bod)
specifické vzdělávací potřeby (2 body)
jiné skutečnosti hodné zvláštního zřetele (až 2 body)

Před uvedenými kritérii má přednost zákonné ustanovení, že se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Bližší informace podá
(tel.: 556 736 539).

vedoucí

učitelka

Mgr. Tomáš Vindiš, v. r.
ředitel školy

MŠ

Mgr.

Ivana

Kocmichová

Mgr. Ivana Kocmichová, v. r.
zástupkyně ředitele pro MŠ
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Informace Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje územního odboru Nový Jičín
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto
dobu často přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování
suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je
zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto
zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při
úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na
ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné
mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev
s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár
již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud
není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká
vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště
bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o
odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých
látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto
včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že
jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnic11

ká nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok
platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret
apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti
venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným
úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby
pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
________________________________________________________
Moribundus RC Rally Team
vás zve na 4. ročník suchdolské rally rádiem řízených modelů aut.
Soutěž proběhne ve dvou dnech o víkendu 21. - 22. května 2016 v
okolí DKT. V sobotu se pojede odpoledne až do nočních hodin a
v neděli dopoledne. Novinkou budou noční rychlostní zkoušky
s osvětlenými modely.
Přijďte fandit domácím jezdcům.
Za Moribundus RC Rally Team zve Jiří Klich
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Šedesátiletý suchdolský nezmar opět zabodoval
Po utvoření loňského rekordu ve
čtyřiadvacetihodinovce 346 km. 200
m. se ultramaratónec a borec na vytrvalostní rekordy, traťový dělník
Karel Ligocki ze Suchdolu nad Odrou
praktický ihned vrhnul do přípravy
na další rekord. Původně si plánoval, že se konečně dostane do Polska, kde by se na 400 metrovém ledovém oválu v Zakopaném pokusil
o získání rekordu ve dvanáctihodinovce na bruslích
a konečně tak dosáhl, na klasickém
zimním stadiónu tak nedostižnou,
metu 250 km. Tento záměr, jako už
několikrát předtím, však opět
(z finančních důvodů) zůstal jen jeho přáním. Přesto příprava na tento
záměr nezůstala ladem, protože Karel, když mu opět vyšlo vstříc vedení novojičínského zimního stadiónu, se ji rozhodl zúročit a se svým trenérem Janem Koperou se dohodl,
že se pokusí utvořit nový
rekord v sólové čtyřiadvacetihodinovce
na
bruslích a zajet 350 km.
Do letní přípravy patřily i
dva maratóny. První se
uskutečnil ve švýcarském Zermatu
a druhý byl Mezinárodní
maratón míru ve slovenských Košicích. Se začátkem zimní sezóny se
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pak Karel vrhnul do přípravy na ledě na zimních stadiónech v Bohumíně,
Českém Těšíně, ve Vítkovicích, ostravské Sareze a nepohrdnul ani mini kluzištěm na ostravském Masarykově náměstí.
Hlavně však trénoval na novojičínském zimním stadiónu, kde mu navíc vedení ZS umožnilo absolvovat tréninkové hodiny mimo veřejné bruslení, což
významnou měrou přispělo ke zvýšení kondice. Celkově tak Karel absolvoval
přes 160 hodin na ledě.
Datum pokusu o rekord byl stanoven z 31. března na 1. dubna 2016 a start
i dojezd ve 20:00 hod. Ve čtvrtek 31. března venkovní teplota dosahovala k
+20 stupňům. Ve 23:45 hod. byly zastaveny mrazící stroje, které do té doby
pracovaly na plný výkon, a tak panovaly obavy, že by to mohlo ohrozit kvalitu ledu. To se však nestalo. Počasí se umoudřilo, nastalo ochlazení, venkovní teplota v pátek 1. dubna spadla na +7 stupňů, a tak se podařilo ledaři Petru Tvrdoňovi udržet ledovou plochu po celou dobu pokusu ve velice kvalitním stavu.
Samotný pokus o rekord, po úpravě ledu, odstartoval s mírným zpožděním
přesně ve 20:13 hod.
komisař pelhřimovské agentury „Dobrý den“ pan Filip Rafaj.
Karel se rozjel jako na dvanáctihodinovku a v prvních třech hodinách zajel
432 kol (1 kolo 137 m.) = 59,1 km. V dalších třech nočních hodinách však
Karla postihla žaludeční nevolnost, ztratil vytvořený náskok
a v následné krizi se
mírně dostával do
mínusu podle nastaveného hodinového
průměru.
Dlouhá
noc
v prázdném stadiónu
je vždy nekonečná.
Oživení nastalo kolem osmé hodiny
ranní,
kdy Karla přišly povzbudit seniorky ze Suchdolu nad Odrou, učitelka v. v.
Marie Soviarová, Jiřina Valchářová a Ladislav Nerad
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a o dvě hodiny později pak příchod dětí z novojičínské mateřské školy
na Jiráskově ulici. Za jejich mohutného povzbuzování začal Karel minusová
kola stahovat. Po jejich odchodu však opět přišla krize. Karel se propadal do
mínusu a momentální situace nevypadala vůbec dobře. To se však kolem
poledne změnilo příchodem Karlových železničářských spolupracovníků,
technického náměstka SŽDC Radka Kovaně, hlavního vedoucího SŽDC Suchdolu nad Odrou Pavla Rovenského
a vedoucí MTZ Jany Pavlicové. Karla jakoby polil živou vodou.
Zburcoval svou železničářskou hrdost, zatopil pod kotlem a nabral rychlost
Suchdolského expresu.
Nejenže docela velkou ztrátu dojel, ale kolo od kola si začal získávat náskok
na průměr.
K tomu mu pomáhaly i mladičké naděje novojičínského krasobruslení pod
vedením trenérek Boženky Křižanové a Lucie Hámové, které v odpoledních
hodinách obsadily střed novojičínského kluziště.
Jejich produkce nedodala sílu jen Karlovi, ale potěšila i oko přihlížejících diváků.
Těch se během zbývajících hodin do dojezdu vystřídalo na stadiónu celkem
dost.
Novojičínští a Starojičínští Orli, děti různého věku, Karlovi spolupracovnicí,
kamarádi, novojičínští občané a jeden pán s rodinou dokonce až z Belgie.
Svým povzbuzováním tak pomáhali Karlovi nepolevovat v dosaženém momentálním výkonu a udržovat stanovené tempo potřebné k dosažení rekordu. V 16:22 hod. měl Karel ujeto 300 km a bylo jasné, že pokud se do konce
pokusu nic nemilého nepřihodí, rekord padne.
Stalo se tak, 1. dubna 2016 ve 20:13 hod. Karel na 137 m. okruhu najel celkem 2560 kol, překonal svůj vlastní stávající rekord z r. 2015 o 4,5 km, a
utvořil tak nový český rekord v sólové čtyřiadvacetihodinové jízdě na bruslích, který má hodnotu 350 km. 700 m.
Utvoření nového rekordu potvrdil komisař pelhřimovské agentury ,,Dobrý
den“ pan ing. Michal Jurečka.
Tímto rekordem si tak Karel sám sobě nadělil pěkný dárek ke svým letošním šedesátinám
a od všech zúčastněných si k tomuto životnímu jubileu zaslouží srdečnou
gratulaci. Je to v pořadí už 16. rekord Karla Ligockého zapsaný v České knize
rekordů. Co na to říci?
15

Když jsem se svým kamarádům, přátelům a známým zmínil, že letos
s Karlem Ligockim opět pojedeme sólovou čtyřiadvacetihodinovku na bruslích, většinou jsem si musel vyslechnout: že je magor, poděs, blázen atd., a
že by už s tak extremními pokusy měl skončit. Tady bych chtěl podotknout,
že věk ve sportu není překážkou. Karel není jediný, kdo podniká tak extrémní vytrvalostní výkony. Jiří Soukup z Hradce Králového se stal rekordmanem
v 85 létech, kdy zaběhl klasický maratón 42 km. 195 m. v čase pod 7 hodin.
A co teprve takový britský Ind Fauja Singh který je držitelem 8 světových rekordů a začal běhat a utvářet rekordy až ve svých 80 letech. Svůj první maratón absolvoval v r. 2000 v Lodýně, a když mu bylo rovných 100 let, stal se
po dokončení maratónu v Kanadském Torontu nejstarším maratónským
běžcem na světě. Svou běžeckou kariéru ukončil ve svých 102 letech. Karel
Ligocki je tedy proti těmto dvěma borcům ve svých 60 letech v podstatě cucák, který toho má ještě hodně a hodně před sebou.
A na namístě je tady obrovské poděkování celému vedení novojičínského
zimního stadiónu,
které umožnilo, aby Karel tento pokus mohl absolvovat, zvláště pak místopředsedovi hokejového klubu Nového Jičína panu Lubomíru Furmánkovi za
jeho vstřícnost a lidský přistup ke Karlovým pokusům o rekord, a který spolu
s dárky Karlovi a jeho týmu po dosažení rekordu připravil závěrečné občerstvení. Dále pak poděkování patří trenéru Janu Koperovi a jeho pomocníkovi
Petrovi Krbovi, ledaři Petrovi Tvrdoňovi, starostovi Suchdolu nad Odrou ing.
Richardu Ehlerovi, který spolu s gratulací k rekordu Karlovi předal i dárkový
balíček a v neposlední řadě obrovské poděkování patří Václavu Hasalovi,
Pavlu Vahalíkovi, Tondovi Glogarovi a dalším členům Orla, a všem fandícím
účastnícím a účastníkům, bez jejichž povzbuzování a tak důležité psychické
pomoci by rekordu nebylo možno dosáhnout.
Jan Kopera
Vančurova 9, Nový Jičín
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Noční (velikonoční) turnaj v bowlingu
Ve čtvrtek 24.3.2016 se uskutečnil NOČNÍ (VELIKONOČNÍ) TURNAJ
V BOWLINGU při SVÍČKÁCH. Turnaje se zúčastnilo šest družstev. Hrálo se
šest kol a začalo se hrát po 21°° hodině až do ranního kuropění. Konec turnaje byl kolem půl páté ráno v pátek. Turnaj byl jen pro otrlé a vytrvalé hráče, což se projevilo ve výsledcích.
Pořadí turnaje bylo následující:
1. BIZONI
2. KLEIN TEAM
3. HÁZENKÁŘI
4. ČTYŘI LIŠKY
5. NORÁCI
6. PIVAŘI
Hráč, zapisovatel, rozhodčí a spolupořadatel Zbyněk Svoboda

SKONČIL 1. ROČNÍK BOWLINGOVÉ LIGY
V soboru 2.4.2016 se uskutečnil závěrečný TURNAJ BOWLINGOVÉ LIGY.
Někteří postoupili a přehledem, někteří se štěstím, to už tak občas bývá.
Souboje byly zajímavé a hlavně vyrovnané, vyhrát mohl každý. Turnaj začal
v 15°° hodin a finále skončilo kole 20°° hodin. Potom bylo vyhlášení individuálních cen jednotlivců a týmů a na závěr bylo vyhlášeno celkové pořadí
Bovlingové ligy (od posledního po první umístění).
Individuální hodnocení:







Nejlepší průmět týmu:
Nejlepší hod týmu:
Nejlepší průměr jednotlivce (ženy):
Nejlepší průměr jednotlivce (muži):
Nejlepší hod jednotlivce (ženy):
Nejlepší hod jednotlivce (muži):

BIZONI
KLEIN TEAM
Bartoňová Markéta
Dobeš Josef
Kutějová Ludmila
Bartoň Tom

844,5 bodů
957 bodů
272,4 bodů
303,2 bodů
330 bodů
387 bodů

Celkové pořadí Bovlingové ligy:
1. ČD BABKA TÝM
2. METLAŘI Z ODER
3. BIZONI

7. SENIOŘI I.
8. RYCHLÉ KOULE KLOKOČŮVEK
9. SENIOŘI II.
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4. KLEIN TEAM
5. HÁZENKÁŘI
6. JUNIORKA

10. ČTYŘI LIŠKY
11. KOKR FAMILLY
12. NORÁCI

Nejbližší další akce je JARNÍ TURNAJ V BOWLINGU v sobotu 30.4.2016 od
9°° hodin. Soutěžit budou tříčlenná družstva, každý tým musí postavit Májku
(Dorotu, Alžbětu atd.). Soutěžit tedy budou dva muži a jedna žena. Podle
počtu přihlášených týmů se uvidí, kolik se bude hrát kol. Vyhraje to družstvo,
které naháže nejvíce, přihlašovat se můžete na čísle 603 105 507 (Zbyněk
Svoboda) nebo SMS zprávou, když se nedovoláte.
Spoluorganizátor akce Zbyněk Svoboda

JOSEFOVSKÝM
COUNTRY BÁLEM
Western klub plní další úkol ze svého kalendáře akcí pro rok
2016.
Do kulturního domu v Suchdole nad Odrou přicházeli kamarádi
ze širokého okolí s kloboukem i bez klobouku už od 18 hodin.
Po 20. hodině naplněný sál přivítal moderátor Luki a Josefovský
country bál byl zahájen. K poslechu i tanci nám tentokrát hrála
country kapela Smečka, která se střídala s bohatým kulturním a
soutěžním programem - taneční skupina Bernartický Klondajk,
western show Radima Jessi Michálka z Prahy a nádherná přehlídka klobouků firmy Tonak. Program byl obohacen i křtem
první knihy básniček písničkářky z Ostravy Silvie „Šišky“ Gadulové.
Celý krásný večer, zajímavý program s bohatou tombolou, by
nebylo možné realizovat bez našich příznivců a sponzorů, kte18

rým touto cestou moc děkujeme. Jako dík za podporu jsme jim
umožnili na našich www stránkách proklik na jejich stránky po
dobu 1 roku - viz. www.westernklub.cz. Do tomboly jsme tentokrát získali a nakoupili cca 320 cen, výtěžek z tomboly bude
použit na Westernový dětský den, který se bude konat v sobotu 18. 6. 2016 od 14 hodin v Domě kultury v Suchdole nad
Odrou. WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN je opět spojen
s výstavou a vyhodnocením VII. ročníku celorepublikové výtvarné soutěže Western a Koně očima dětí, tento rok bylo téma
„Ze života indiánů“. Pro děti i rodiče bude připraveno zábavněsoutěžní odpoledne - "Indiánskou stezkou II", na které vás tímto
srdečně
zveme.
(Pozn. Na prázdniny chystáme pro děti soustředění Dětského
western klubu - Po stopách divokého západu. Info a přihlášku
najdete na www.westernklub.cz )
Výtěžek ze vstupného a občerstvení bude použit na rekonstrukci PRVNÍ STANICE KOŇSKÉ POŠTY EVROPSKÉHO
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PONY EXPRESSU v ČR v areálu Malá skála na Kletné.
Akce se vydařila, díky pořádajícímu spolku Western klub, díky
velké
návštěvnosti
diváků
i
díky
sponzorům.
Velice mě potěšily kladné ohlasy na bál, které mi dorazily na
email či na facebook. Alespoň jeden vám zprostředkuji touto
cestou:
Country bál - Datum: 21.03.2016 | Vložil: Pavlína a Kuba Opět
skvělá akce, doprovodný program opravdu neměl chybu. Přehlídka klobouků se nám strašně líbila :-) už se těšíme na další
ročník, fakt country bál na úrovni...moc moc děkujeme za skvělý
večer.
Více zde: http://western-klubos.webnode.cz/diskuzni-forum/
Co na závěr? Ano, je to dřina a spousta stráveného času, který
členové i přátelé WK věnují na realizaci programů z našeho
ročního kalendáře.
Dobré westernové akce jsou náš cíl a tak jsme rádi, že i tentokrát se to vydařilo :-)
Lidka
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Zveme všechny děti, mládež i dospělé ,
všechny suchdoláky i přespolní na již tradiční

SUCHDOLSKOU
POUŤ
S PRŮVODEM
V neděli 22.května 2016 v 9:00 hod
vyjde od DKT do katolického
kostela průvod.
Zde bude sloužena mše svatá.
Otevřeno bude muzeum i
hasičská zbrojnice.
U DKT budou probíhat závody suchdolské
rally
radiem řízených modelů aut.
Občerstvení v DKT zajištěno.
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Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou a Českobratrská církev evangelická

srdečně zvou na koncert

HUDBA BEZ
HRANIC
4. 5. 2016 v 17:00 hodin
Evangelický kostel Suchdol nad
Odrou
Účinkují:
Dětský pěvecký sbor Skřivánek Suchdol
nad Odrou
(sbormistr Zuzana Šimůnková)

Coro dell´ Istituto Comprensivo "Don Rinaldo Beretta" Paina di Giussano (Itálie)
(sbormistr Carlo Pozzoli)

Smíšený pěvecký sbor Komenský Vítkov
(sbormistr Tomáš Baleja)
23

energie – radost – povzbuzení

GOSPELOVÁ
BOHOSLUŽBA
8.5. 10:00
Evangelický kostel Suchdol nad Odrou

přijďte i vy – vstup volný
24
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DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE
BYDLENÍ
PŘEVEĎTE SI PŮJČKU K NÁM A
UŠETŘETE TISÍCE KORUN ROČNĚ
SNÍŽENÍ




SPLÁTKY ÚVĚRU
ÚROKOVÉ SAZBY
CELKOVÝCH NÁKLADŮ
NA ÚVĚR

ZÍSKEJTE VÍCE NEŽ 120.000,-KČ
na ekologické vytápění rodinných domů
VÝŠE DOTACE:
70% KOTEL NA UHLÍ
75% KOTEL NA UHLÍ A BIOMASU
75% PLYNOVÝ KOTEL
80% KOTEL BIOMASU
80% TEPELNÁ ČERPADLA

5% NAVÍC
V OBLASTECH SE
ZHORŠENÝM
OVZDUŠÍM
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FYZIOTERAPIE
MASÁŽE A BAŇKOVÁNÍ
Suchdol n.O., Komenského 65
(asi 150m od žel. podjezdu)
Provozní doba:
(platnost od 1. 5. 2016)
úterý - 14.00 - 17.30h
Filip Rek - tel.č.: 601 325 568
čtvrtek - pouze po tel. domluvě
Milan Rek - tel.č.: 724 003 280
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Akce oprav

šicích strojů
v bytech zájemců
V Suchdole budu opravovat, jakmile vyjde tento
váš zpravodaj. Přihlaste se co nejdříve. Akce platí
po dobu dostatečného zájmu.
Volejte mezi 19,55 až 21 hodinou na tel. číslo:
553 628 936 email: milan.miller@seznam.cz
Výhody :
 Záruky časově téměř neomezuji .
 Opravím v bytě zájemců, případně vezmu stroj do dílny .
 Ponechávám na sebe kontakt pro případný další servis.

Cestovné při této akci neúčtuji.

Prodej náhradních dílů.

Přijímám objednávky i na jiné termíny.
Váš mechanik šicích strojů Milan Miller

Obrázek šicího stroje je nutný!
Milan Miller Ratibořská 50, 745 05 Opava 5
Tel. 553 628 936, IČO 69584818
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Otevírání Poodří
Region Poodří
V sobotu 14. 5. 2016 se v Bartošovicích koná
tradiční akce „Otevírání Poodří“ s bohatým doprovodným programem a s možností prohlédnout si bartošovické zajímavosti. Akce je určena dětem i dospělým.
Bližší informace budou vyvěšeny na plakátovacích plochách a zveřejněny na
www.regionpoodri.cz.
Součástí bude i regionální kolo soutěže o krále
pooderské pálenky, kde má také suchdol svá
žhavá želízka v ohni.
Přijďte se pobavit a strávit příjemný jarní den.
Všechny srdečně zvou pořadatelé
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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

Po
Čt

Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St
Út, Čt
Pá

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00

Úřední hodiny stavebního úřadu

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

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.
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