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zpravodaj
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Tříkrálová sbírka 2020

Do letošního koledování se zapojilo rekordních 47 dětí.
Bližší informace uvnitř zpravodaje
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Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
14.12.

Den otevřených dveří Muzea městyse pro spřízněné badatele i pro
veřejnost u příležitosti připomenutí výročí „Krvavé neděle“, největší
letecké bitvy ve střední Evropě, která se odehrála 17. 12. 1944 a které
se systematicky věnuje Sekce vojenské historie Klubu přátel Suchdolu
nad Odrou

14.12.

V domě kultury se konaly závody RC modelů aut.

15.12.

V evangelickém kostele se konal koncert v rámci cyklu adventních
koncertů, vystoupil suchdolský dětský pěvecký sbor Skřivánek a jeho
přípravná oddělení.

16.12.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce školního hřiště.

16.12.

Konalo se 7. zasedání zastupitelstva městyse.

16.12.

30. schůze rady městyse.

17.12.

Na zámku v Bartošovicích se konala schůzka zástupců (nejen)
dotčených obcí se zástupcem společnosti Plavba a vodní cesty o.p.s.
Předmětem schůzky byly aktuální informace k záměru výstavby
plavebního koridoru Dunaj – Odra – Labe, např. představení
a upřesnění vedení trasy, zkušenosti z výstavby a provozu v zahraničí
apod.

17.12.

Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada dobrovolného
svazku obcí Region Poodří, kde je městys Suchdol členskou obcí.

17.12.

Na zámku v Bartošovicích se konala valná hromada Místní akční
skupiny Regionu Poodří, kde je městys Suchdol členem.

18.12.

Schůzka se zástupkyní pojišťovny, u níž má městys pojištěn majetek
a odpovědnost za škody.

22.12.

Další koncert z cyklu adventních koncertů v evangelickém kostele,
vystoupil komorní soubor Corda Magico.
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26.12.

V domě kultury se konala Štěpánská zábava, pořádaná suchdolskými
házenkáři.

27.12.

V nové tělocvičně ZŠ se konal 17. ročník nohejbalového turnaje trojic.

28.12.

V domě kultury se konal10. ročník turnaje ve stolním tenise – Memoriál
Karla Kukola.

29.12.

S vánočním koncertem se v katolickém kostele představila Městská
dechová hudba Nový Jičín a její hosté.

30.12.

31. schůze rady městyse.

31.12.

Western klub uspořádal tradiční silvestrovskou vycházku / vyjížďku
na Stříbrné jezírko u Jestřabí.

09.01.

Jednání se zástupci společnosti Českomoravský štěrk, která provozuje
štěrkovnu Mankovice, k aktuálním otázkám vzájemné spolupráce
a dopadech těžby, respektive dopravy kameniva, na městys.
V současnosti je štěrkovna přibližně v polovině doby svého provozu.

09.01.

S odborným zástupcem konzultován proces vypsání veřejných zakázek
v souvislosti se záměry městyse v r. 2020.

13.01.

Konal se kontrolní den na stavbě rekonstrukce školního hřiště.

13.01.

Jednání se zástupci pobočného spolku Českého svazu zahrádkářů
v Suchdole o možnostech spolupráce spolku s městysem.

13.01.

32. schůze rady městyse.

14.01.

Pracovní schůzka s investorem – zájemcem o výstavbu bytového domu
v Suchdole o podmínkách městyse pro výstavbu.

15.01.

Schůzka se zástupkyněmi spolku Arnika za účelem předběžné dohody
o poskytnutí zázemí v Suchdole a podílu městyse na uspořádání
cyklojízdy Tour de aleje. Jedná se o akci pro širokou veřejnost se dvěma
okruhy (pro děti cca 10 km a dospělé cca 35 km) a s průvodci, kteří
zajistí komentovaná zastavení na zajímavých místech na trase
se zaměřením převážně na přírodu a krajinu. Akce je plánovaná
na konec června a navazuje na loňský úspěšný ročník, pořádaný
s městem Studénkou.
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Rada městyse informuje
30. schůze RM 16.12.2019
 RM schválila přidělení bytu o velikosti 1+1 dle seznamu žadatelů o přidělení
bytu.
 RM schválila Darovací smlouvu, předmětem smlouvy je finanční dar na rozvoj
sociálních služeb v roce 2020.
 RM schválila jednorázové finanční dary za rok 2019 dvěma občanům
městyse za práci pro městys.
 RM projednala finanční záležitosti příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Suchdol nad Odrou, kdy schválila Návrh rozpočtu na rok
2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022.
 RM schválila nákup věcných cen pro pořádání plesů v městysi v roce 2020,
a to pořízení darů do úhrnné výše 40.000,- Kč.
31. schůze RM 30.12.2019
 RM projednala čerpání rozpočtu za období leden – prosinec 2019 a schválila
rozpočtové opatření Z24.
 RM jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou projednala a schválila platový výměr řediteli příspěvkové
organizace.
32. schůze RM 13.01.2020
 RM se zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních
smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky
dalšího prodloužení nájmu.
 RM schválila místnímu včelaři prodloužení povolení na umístění včelnice
v lese v majetku městyse a stání motorových vozidel za účelem
obhospodařování včelstev.
 RM projednala žádost o dotaci spolku NORÁCI z.s. Suchdol nad Odrou
a pověřila starostu vyžádáním podrobnějších informací k plánovaným
projektům spolku.
 RM se zabývala pravidly pro poskytnutí dotací a darů z rozpočtu městyse,
kdy dala starostovi za úkol připravit tato pravidla na pracovní poradu ZM.
 Starosta informoval RM o průběhu kontrolního dne na stavbě „Víceúčelové
hřiště“ v areálu základní školy.
 RM schválila uzavření smlouvy na administraci výběrových řízení
na dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu se společností QUANTUM
CZ s.r.o. Ostrava – Mariánské Hory na akce Vodovod Za Nádražím,
Parkoviště ÚM a Inženýrské sítě RD Sokolovská..
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RM schválila uzavření Smlouvy o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení
knihovního fondu pořízeného z prostředků městyse s příspěvkovou
organizací Městské kulturní středisko Nový Jičín.
RM schválila uzavření Smlouvy o hostování pouťových atrakcí v roce 2020
na akce Suchdolská pouť a Den městyse s Kamilem Fucimanem, Kravaře.
RM schválila zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě Sokolovská v Suchdole
n/O – 1 etapa + prodloužení vodovodu“ firmou AVONA - Ing. Lubomír Novák,
Nový Jičín
RM schválila doplnění ceníku pronájmu prostor v kulturním domě (viz níže)
Starosta informoval RM o konání 30. bálu městyse v termínu 15.02.2020
a o jednání se spolkem zahrádkářů v lokalitě za školou

Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 16.12.2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
2019. 7. 1. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 6. a 7. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) dokumenty
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-11/2019
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-11/2019
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-11/2019
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2019
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
d) Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 9.12.2019
e) Žádost Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Suchdol nad Odrou, IČ 44808300
- jedná se o prodloužení termínu čerpání části podpory ve výši 130.000,- Kč,
a to do 31.12.2020
f) Žádost Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Suchdol nad Odrou, IČ 44808300
- jedná se o navýšení dotace roku 2019 ve výši 102.580,- Kč za účelem
pořízení nového kotle ÚT a pisoárů
g) Rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel MMR, identifikační číslo 117 D
8210 B 2125, v max. výši 3.462.779,- Kč. Jedná se o Školní hřiště, ukončení
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projektu je do 30.4.2020, financování akce včetně vlastních zdrojů (rozpočtu
městyse na r. 2020) do 30.9.2020, termín předložení Závěrečného
vyhodnocení akce do 30.11.2020.
2019. 7. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Martina Bryneckého a Ing. Ivu Žitníkovou a zapisovatelkou
Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.
2019. 7. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 7. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného
16.12.2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) rozpočtové opatření č. Z22 takto:
Příjmy
+ 300,00 tis. Kč
tj. 55.662,72 tis. Kč
Financování
- 3.761,42 tis. Kč
tj. 5.856,71 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši - 3.461,42 tis. Kč
tj. 61.519,43 tis. Kč
Běžné výdaje
- 188,65 tis. Kč
tj. 45.996,72 tis. Kč
Kapitálové výdaje
- 3.272,77 tis. Kč
tj. 15.522,71 tis. Kč
Celkové výdaje ve výši - 3.461,42 tis. Kč
tj. 61.519,43 tis. Kč
v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z22/2019 16.12.2019“
V rámci rozpočtového opatření a dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích poskytnutí transferů (příspěvků, dotací a darů), a to takto:
1. Snížení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Suchdol
nad Odrou, příspěvkové organizaci, IČ 75027712, ve výši 630.231,43 Kč
2. Zvýšení investičního transferu Základní škole a mateřské škole Suchdol nad
Odrou, příspěvkové organizaci, IČ 75027712, ve výši 630.231,43 Kč. Změna
potřeby přidělení prostředků vznikla po konečném prověření správnosti
původního účtování projektu PROvýuku
3. Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy č. FIN/05/2018/VPS s Tělovýchovnou
jednotou Lokomotiva Suchdol nad Odrou, IČ 44808300 - jedná se o prodloužení
termínu čerpání části podpory ve výši 130.000,- Kč, a to do 31.12.20204.
4. Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. FIN/02/2019/VPS s Tělovýchovnou
jednotou Lokomotiva Suchdol nad Odrou, IČ 44808300 - jedná se o navýšení
dotace roku 2019 ve výši 102.580,- Kč za účelem pořízení nového kotle ÚT
a pisoárů
c) pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 takto:

VÝDAJE mohou být čerpány ve výši max. 1/12 běžných
i kapitálových výdajů upraveného rozpočtu roku 2019 měsíčně;

PŘÍJMY rozpočtového provizoria budou plněny takto: daňové,
nedaňové, kapitálové – podle skutečných příjmů realizovaných
v pokladně či na bankovním účtu;

transfery, dotace, příspěvky a dary – jejich případným přijímáním
a s tím souvisejícím provedením rozpočtových opatření na straně
výdajů je pověřena rada městyse.
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Rozpočtové provizorium je platné do doby schválení rozpočtu na rok 2020,
nejdéle však do 31.3.2020. Pravidlo 1/12 měsíčně nebude aplikováno
na úhradu běžných i kapitálových výdajů spojených s aktuálně realizovanými
a připravovanými stavbami, kde bude umožněno z prostředků městyse hradit
práce dle faktur vystavených na základě platných smluv a objednávek.
Ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol
nad Odrou, IČ 75027712, bude postupováno v souladu se schváleným
rozpočtem příspěvkové organizace na rok 2020 a bude poskytován
neinvestiční příspěvek z prostředků městyse ve výši 400.000,- Kč měsíčně.
d) výši měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům s účinností od 1.1.2020
takto:
člen ZM
1 500 Kč
člen výboru, komise
2 000 Kč
předseda výboru, komise
2 200 Kč
člen RM
4 500 Kč
člen RM + člen výboru, komise
5 000 Kč
člen RM + předseda výboru, komise
5 200 Kč
e) Smlouvu o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění
spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Nový Jičín“
f) Směrnici č. 3/2019 - Tvorba a použití prostředků sociálního fondu
g) Směrnici č. 4/2019 o poskytování cestovních náhrad
h) prodej části parc. č. 2/1 – ostatní plocha o výměře cca 56 m2 v k.ú. Kletné
do majetku (anonymizováno), a to za cenu 30,- Kč/m2 + náklady řízení
i) Obecně závaznou vyhlášku Městyse Suchdolu nad Odrou č. 1/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Suchdol nad Odrou
j) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
k) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci
jejich chovatelů
2019. 7. 4. Zastupitelstvo městyse u k l á d á
a) radě městyse, aby z pozice zřizovatele vyzvala Základní školu a mateřskou
školu Suchdol nad Odrou, příspěvkovou organizaci, IČ 75027712 k vrácení
finančních prostředků, poskytnutých z rozpočtu městyse k předfinancování
projektu PROvýuku bezodkladně poté, co příspěvková organizace obdrží
dotační prostředky od poskytovatele.
2019. 7. 5. Zastupitelstvo městyse z m o c ň u j e
a) Radu městyse k přijetí závěrečného rozpočtového opatření podle vývoje
plnění příjmů a potřeby čerpání výdajů v průběhu prosince 2019
2019. 7. 6. Zastupitelstvo městyse p o v ě ř u j e
a) starostu městyse k projednání podmínek nabytí nemovité věci ve veřejném
zájmu do majetku městyse bezúplatně nebo za symbolickou cenu
v souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej
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majetku ve vlastnictví České republiky, se kterým má právo hospodařit
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Předmětem nabídky je
pozemek parc. č. 487 v k. ú. Suchdol nad Odrou, jehož součástí je i budova
č.p. 216, a pozemek parc. č.488 v k. ú. Suchdol nad Odrou s příslušenstvím.

Informace o provozu úřadu městyse, muzeí a knihovny
Úřední hodiny úřadu městyse
Po, St 8:00–11:30 12:30–17:00
Út, Čt 8:00–11:30 12:30–14:00 po předchozí dohodě
Úřední hodiny stavebního úřadu
Po, Út pracoviště Kunín
St, Čt 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 10:00–12:00 13:00–15:00
So, Ne, Svátky
13:00–15:00
Termín prohlídky muzea je nutno dohodnout u Kamily Jasaňové
Telefon: 605 113 310; 724 389 269
Výpůjční doba knihovny
Po
14:00–18:00
Čt
15:00–19:00

Oznámení
Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou na svém jednání dne 16. 12. 2019
přijalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 k trvalému označování psů
a evidenci jejich chovatelů, z které vyplývá pro chovatele psů tato povinnost
1. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu,
jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li
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o právnickou osobu;
jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa,
případná zvláštní znamení;
c) evidenční číslo a typ elektronického čipu nebo číslo tetování,
jímž byl pes označen, a datum čipování či tetování psa, které
doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která
provedla označení psa elektronickým
čipem nebo tetováním;
d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
2. O přihlášení se do evidence vydá Úřad městyse Suchdol nad Odrou
chovateli psa potvrzení.
3. Chovatel psa je povinen Úřadu městyse Suchdol nad Odrou ohlásit pro
účely evidence ukončení chovu psa na území městyse Suchdol nad Odrou,
ztrátu či únik psa, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala.
Na stránkách městyse Suchdol nad Odrou (www.suchdolnadodrou.cz) je
k nahlédnutí celá obecně zavazná vyhláška č. 3/2019 k trvalému označování psů
a jejich evidenci.
Smyslem evidence je v návaznosti na zákonnou povinnost čipování psů zajistit
účinnější řešení problému se zaběhlými psy, kdy bude po přečtení čipu
kontaktován chovatel psa.
Dále na našich stránkách najdete tyto nové OZV :

č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse
Suchdol nad Odrou,

č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
b)

Místní poplatek ze psů na rok 2020
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2020.
Místní poplatek je nutno uhradit do 31. 3. 2020.
Žádáme Vás proto, abyste poplatek hradili zejména v pokladně úřadu,
a to ve dnech:
pondělí, středa
8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
úterý, čtvrtek
8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Pro úhradu z Vašeho bankovního účtu sdělujeme následující:
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo
poplatníka (je stejné jako v loňském roce a je potřeba jej uvést do zprávy
pro příjemce), a to na telefonním čísle: 556 770 109, případně e-mailem na jedné
z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz
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jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol
1341
Konstantní symbol
0378
V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu
městyse (výše uvedené telefonní číslo).

Ceny za pronájem prostor v kulturním domě
letní období
zimní období
(včetně energií)














celý objekt
neziskové organizace a právnické osoby (místní)
3.000,- Kč 4.000,- Kč
neziskové organizace a právnické osoby (cizí)
5.500,- Kč 6.000,- Kč
prodejní akce – sál
2.000,- Kč 2.500,- Kč
prodejní akce – vestibul
1.500,- Kč 2.000,- Kč
předváděcí akce - extrovna (cena za jednu akci)
500,- Kč
800,- Kč
soukromé oslavy – sál, kuchyně
2.000,- Kč 2.500,- Kč
soukromé oslavy – extrovna, vestibul, kuchyně
1.000,- Kč 1.500,- Kč
výuková činnost, schůze, jednání – sál
1.000,- Kč 1.500,- Kč
výuková činnost, schůze, jednání – extrovna
500,- Kč
800,- Kč
výuková činnost, schůze, různá jednání – sál
1.000,- Kč 1.500,- Kč
cena je stanovena na den konání akce + maximálně 1 den před a jeden
den po konání akce, za každý další den + 500,- Kč
zimní období je stanoveno od 1.10 do 30.4.

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
7. březen 2020, 8.00 – 12.00 hodin, parkoviště u DKT
 Svoz VO a NO slouží k odevzdání normálního množství VO a NO,
nashromážděného při půlročním provozu domácností pouze
občanům městyse Suchdol nad Odrou.
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 Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu
z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO,
tak NO!
 Pozor, stavební odpad nepatří do svozu, OZO jej nepřevezme!
Upozornění platí i pro lepenku, eternit, okna apod.
 Upozorňujeme občany, že odpad lze dovézt pouze v uvedeném čase
na uvedené místo. Vozidla OZO Ostrava ihned po 12. hodině odjedou!
 Upozorňujeme, že Sportovní ulice v úseku podél DKT bude v době
konání svozu VO a NO částečně průjezdná! Prosíme občany, aby
k tomuto areálu přijížděli ze strany od knihovny a postupně se řadili
za sebe a čekali, až na ně přijde řada a na pokyny zaměstnanců svozové
firmy.
Případné dotazy k organizaci svozu VO a NO poskytne úřad městyse, tel.
556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695. Upozorňujeme občany, že odpad
lze dovézt pouze v uvedeném čase na uvedené místo.
Kovový odpad
Žádáme občany, kteří se potřebují zbavit kovového odpadu, aby tak nečinili
v rámci svozového dne, kovový odpad již tradičně vysbírají členové oddílu
kopané, kteří jej poté odevzdají do sběrny a utržené peníze použijí pro další
rozvoj své činnosti.
Pokud bude mít někdo zájem odevzdat kovový odpad prostřednictvím členů
oddílu kopané, nahlaste se prosím nejpozději ve čtvrtek 5. března 2020 na ÚM
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni
a v průběhu soboty 7. března 2020 k vám přijedou sportovci pro sběr.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!!!
Prosíme Vás, neodkládejte nepotřebný a poškozený velkoobjemový odpad
(např. televize, monitory, koberce, pneumatiky apod.) ke kontejnerům.
Velkoobjemový odpad je možné odevzdat pouze 2x ročně v rámci Svozu
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Iva Hrabovská, místostarostka
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Počet obyvatel v roce 2019 - statistika
počet obyvatel v Suchdole nad Odrou k 31. 12. 2019

2 728 občanů

část obce Suchdol nad Odrou

2 531 občanů

část obce Kletné

197 občanů

muži

1 371

ženy

1 357

narozené děti

37

chlapci

16

děvčata

21

přistěhovaní

58

odstěhovaní

44

úmrtí

27

zdroj: Evidence obyvatel

45. výročí otevření DKT – výzva pro pamětníky
Milí spoluobčané.
Letos v květnu uplyne 45. výročí otevření DKT. K této příležitosti bych chtěla
v době konání pouti - 7. 6. 2020 uspořádat výstavu týkající se celé historie
kulturního domu.
Pracovníci DKT (a že jich za 45 let muselo projít!)
Akce (plesy, schůze, koncerty, atd.)
Fotografie z výstavby a akcí.
Vzpomínky na spoluobčany, kteří s DKT úzce spolupracovali
(Z. Valchář,…)
Prosím o poskytnutí informací, dokumentů, fotografií, atd.
Tel. 724 389 270
Email: klub.kultury@seznam.cz
Materiál můžete nosit nebo si přijdu vyzvednout po dohodě. Děkuji.
Za DKT Miloslava Klichová
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům,
kteří v měsíci lednu oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné zdraví
a neutuchající radost ze života.
Jsou to:
Kurečka František
Kukolová Marie
Šrámek Josef
Javůrková Ludmila
Šrámková Marie
Pazdera Alois
Fleková Milada
Hansová Jarmila
Matoušek Jiří
Zbranková Jana
Dýčka Josef
Pavelka Zdeněk
Lažková Vlasta

Káňová Danuše
Bechný Ota
Vávra Antonín
Knápek Jiří
Bechný Jaroslav
Skaliková Jana
Dohnal Petr
Doubek Jan
Kadlčíková Marie
Polášek Josef
Barošová Anna
Volková Josefa
Přecechtělová Jiřina

9. února uplynuly 2. roky, kdy nás nečekaně opustil
náš bratr Milan Kocúrek.
Stále vzpomínají Mirek a Eva.
„Každý z nás má vzpomínku, která se tiše vyroní z oka
a stéká po tvářích až k srdci…“

Dne 21. února 2020 vzpomeneme 10. smutné výročí
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Radomíra Kopeckého.
S láskou v srdci stále vzpomínají manželka Vlasta
a děti.
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Kulturní okénko
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Z činnosti naší školy a školky
Vzpomínky na prosinec v mateřské škole
Velké přípravy, očekávání, vánoční besídky pro rodiče, Štědrý den ve školce…
Na tyto krásné chvilky už jen vzpomínáme a zároveň se těšíme, co nového
a krásného nám další rok přinese.
Bc.Martina Hessková

Dobrodružná cesta k planetám
V úterý 17. prosince navštívili žáci 4. a 5. tříd Planetárium v Ostravě. V první části
programu děti čekala živě moderovaná prohlídka hvězdné oblohy, v druhé části
zhlédly úžasný film „Dobrodružná cesta k planetám.“ Díky speciálním
technologiím mohly děti zažít simulovaný let vesmírem a zblízka pozorovat
vesmírné objekty – planety, komety, meteory, mlhoviny. Pomocí počítačové
animace měly možnost zkoumat povrchy známých planet. Na závěr exkurze děti
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probádaly Experimentárium, kde si mohly vyzkoušet jednotlivé interaktivní
expozice. Návštěva planetária byla pro mnoho dětí velkým zážitkem.
Mgr. Alena Vráblová

Spolky a zájmové aktivity
Rekapitulace činnosti Klubu seniorů
Městyse Suchdol nad Odrou roku 2019
Dne 26.1.219 jsme v tenisové hale poděkovali všem seniorům, kteří pomáhali
organizovat akce, který pořádal Městys Suchdol nad Odrou a Klub seniorů za rok
2018 - 18 zúčastněných.
Dne 23.2.2019 jsme se aktivně podíleli na organizaci Dětského maškarního
karnevalu – 11 seniorů.
Dne 9.5.2019 jsme se opět aktivně podíleli na organizaci Dnu matek – 11 seniorů.
Dne 26.5.2019 v O2 Aréně Ostrava jsme zhlédli představení Alexandrovců –
47 zúčastněných.
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Dne 4.6.2019
na místním hřišti proběhlo smažení vajec a občerstvení –
50 seniorů.
Dne 25.6.2019 jsme se sešli na místním hřišti – pohoštění koláče a tvarůžkové
pochutnání – 50 seniorů.
Dne 19.9.2019, se uskutečnil zájezd do zámku Radůň, prohlídka interiérů
a zahrady a zámek Kravaře. Na oběd jsme si zašli v Kravařích a poté jsme se
prošli Opavou - 55 seniorů.
Dne 18.10.2019 se uskutečnil zájezd do Polského Těšina na trhy – následně
Wisla, aquapark – 50 účastníků.
Dne 5.12.2019 jsme pořádali Vánoční večírek pro seniory v kulturním domě,
za příjemného poslechu DJ Dr. Hanzelky, a bylo připraveno pestré občerstvení
a super večeře, kterou připravila p. Melichárová Jarka – 73 účastníků.
Dne 7.12.2019 jsme se zúčastnili Mikulášského odpoledne – 12 seniorů.
Dne 11.12.2019 se uskutečnilo zápolení seniorů na Bowling v Suchdole nad
Odrou – 30 účastníků si pochutnalo na pizzy a všichni byli odměněni věcnou
cenou.
Dne 30.12.2019 jsme poseděli v tenisové hale – 18 seniorů jako odměna,
za práci v roce 2019.
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Děkujeme Radě Městyse Suchdol nad Odrou za finanční podporu i za sponzory,
hlavně za dárečky - Městys Suchdol nad Odrou, Zahrádkářské potřeby – Petr
a Silvie Balogovi, Lisovna Abart Bartoň a Vrabel , Melicharová Jaroslava –
Hostinská činnost, Pěstitelská pálenice Suchdol – Ing. Baar Vladimír, BartonCity, Cykloservis Kramoliš.
Za klub seniorů Městyse Suchdol nad Odrou – Ing. Naděžda Pleváková

X. ročník Memoriálu Karla Kukola
V sobotu 28.12.2019 se uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním tenise v DKT.
Přihlásilo se 24 hráčů, kteří se rozlosovali do čtyř skupin po šesti. Hrálo se každý
s každým a první tři ze skupiny postoupili do bojů o stupně vítězů.
Vítězové skupin:
A – Svoboda Zbyněk
B – Pindjak Franta
C – Hrabovský Jan
D – Zdráhal Jan
Dalších dvanáct hráčů hrálo pavouka o celkové umístění na 13. – 24. místě. Tak
jako vloni, vyhrál 4 : 2 na sety Hrabovský Jan, který ve finále porazil Richarda
Bašného ml. (překvapení turnaje).
Pořadí turnaje:
1. Hrabovský Jan
2. Bašný Richard ml.
3. Zdráhal Jan
4. Kovář Richard
5. Svoboda Zbyněk
6. Hrabovský Jiří
7. Pindjak Franta
8. Klein Rudolf
9. Kovařčík Pavel
10. Meihack Patrik
11. Šrom David
12. Gola Jan
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Uhýrek Václav
Bašný Marek
Šrom Milan
Uhýrek Lukáš
Grulich Martin
Petr Jiří
Šrom Martin
Ostaš David
Raždík Marcel
Borák Matyáš
Grulich Adam
Korčák Martin

Občerstvení a ceny byly zajištěny, tak nikdo neodcházel domů s prázdnou. Oproti
loňskému ročníku, přišlo více hráčů i diváků. Chtěl bych poděkovat lidem, kteří
mi pomáhali uskutečnit tento turnaj, ale i obsluze bufetu, Terce Uhrákové.
Tak zase na příštím ročníku, sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť!
Zbyněk Svoboda, ředitel turnaje a hráč
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Nohejbalový turnaj trojic
V pátek 27.12.2019 se uskutečnil již 17. ročník nohejbalového turnaje trojic
v nové tělocvičně ZŠ, kterého se zúčastnilo sedm trojic. Hrálo se každý s každým.
Po roční pauze vyhrál „suchdolský tým“ – Školníci.

Výsledky turnaje:
1. ŠKOLNÍCI (Randýsek V., Bartoň J., Benýšek A.)
2. LOUČKY
3. HROMY BLESKY (Šrom Milan., Šrom D., Šrom Martin)
4. TESLA VRABLE (Vrabel K., Vrabel M., Voda J.)
5. SNĚDÁ TÍSEŇ
6. HÁZENÁ (Svoboda Z., Melichar Z., Ferda R.)
7. HASIČI (Tymrák Z., Mašek O., Segeťa J.)
Občerstvení (jídlo a pití) bylo zajištěno a přišlo se podívat i několik diváků, kteří
podpořili a povzbudili hráče nohejbalu.
Díky všem pořadatelům a sponzorům turnaje!
Zbyněk Svoboda, spoluorganizátor a hráč turnaje
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Rozloučení Western klubu s rokem 2019.
V úterý 31. prosince 2019 se Western klub již počtvrté netradičně loučil s rokem
vyjížďkou nebo pro mnohé vycházkou na Stříbrné jezírko. Tentokrát s velkým
překvapením, sešlo se cca padesát přátel Western klubu, kteří si v dobré náladě
opekli špekáčky, popili z vlastních zásob a probrali zajímavé události, které jsou,
byly a budou.
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Různé
Počasí druhého pololetí roku 2019
Druhé pololetí roku 2019 bylo s průměrnou teplotou 12,1°C o 1,7°C teplejší, než
činí dlouhodobý průměr za období 1979 – 2013. Všechny měsíce byly teplejší
a to o 0,2 – 3,4°C. Teplotně normální byly měsíce červenec a září. Jako silně
nadnormální byl hodnocen srpen, říjen a prosinec a listopad byl dokonce
mimořádně nadnormální.
Nejnižší teplota byla naměřena 11. prosince a to -7,7°C, nejteplejším dnem byl
1. červenec, kdy teplota vzduchu dosáhla 34,3°C.
Během šesti měsíců napadlo v Hladkých Životicích 431,1 mm srážek, což je 127
% běžné hodnoty. Srážkový úhrn většiny měsíců se pohyboval v mezích normálu,
prosinec byl srážkově nadnormální (151 % normálu)a srpen byl silně
nadnormální (187 %). Nejvyšší denní srážkový úhrn 25,8 mm napadl
21. prosince.
Ve druhé polovině roku se ve 21. dnech vyskytly bouřky, při nich nebyly zjištěny
žádné škody. Nevyskytlo se ani žádné krupobití. Vítr foukal nejsilněji 1. července
a také 30. července, v nárazech měl rychlost 20 m/s.
Prvním dnem se sněhovou pokrývkou byl 13. prosinec, to byl zároveň jediný den,
kdy v nové zimní sezóně ležel sníh. Vrstva sněhu měla pouze 1 cm a v průběhu
dne roztála.
Hodnocení celého roku 2019
Rok 2019 byl s průměrnou teplotou 10,1°C společně s rokem 2014 nejteplejším
rokem nejen za období 1979 – 2013, ale i za celé 147 let dlouhé období, za které
máme k dispozici klimatické údaje sloučené teplotní řady z meteorologických
stanic v Suchdole nad Odrou a Hladkých Životicích. Hned další pozici zabírají
roky 2018 a 2015, kdy byla teplota vzduchu nižší jen o 0,1°C. Přitom normální
hodnota kratšího 35letého období činí 8,5°C a delšího období (1873 – 2019) pak
dokonce jen 8,0°C.
Nejnižší denní teplota roku 2019 byla 5. února -13,0°C. Nejvyšší teploty bylo
dosaženo1. července, již zmíněných 34,3°C. Ledových dnů, při kterých teplota
během celého dne nevystoupí nad 0°C bylo pouze 14, mrazových dnů, kdy klesá
pod nulu minimální denní teplota, bylo 83. Naopak vysoké jsou počty dnů,
charakterizujících letní sezónu. Letních dnů bylo 70, tropických dnů 20. Nejsou
to sice nejvyšší hodnoty, nicméně průměr činí 50, respektive 10 dnů.
V roce 2019 napadlo 685,8 mm srážek, což je 127 % normálu. Po delší době tak
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kromě několika kratších období nebylo v naší oblasti sucho. Nejsilnější déšť, při
němž napršelo 26,6 mm, padal 22. května.
Nadprůměrný byl v loňském roce i počet bouřkových dnů, vyskytlo se jich 33.
V roce 2019 ležel sníh o vrstvě nejméně 1 cm celkem ve 25 dnech (16 dnů
v lednu, 8 dnů v únoru a 1 den v prosinci). Na jaře roztál sníh rekordně brzo – už
10. února, tedy vlastně ještě uprostřed zimy. Poslední roky jsou v Suchdole
a v nízkých polohách vůbec na sníh chudé. Nejlepší charakteristikou je suma
výšek nového sněhu, počítaná jako součet výšek nově napadlého sněhu
každého dne. Letos to bylo 40 cm, průměr posledních šesti let je 34 cm, zatímco
v předchozím desetiletém období 74 cm.
Zdrojem dat o teplotě vzduchu a srážkových úhrnech jsou měření pana Ladislava
Rošlapila na Šlechtitelské stanici v Hladkých Životicích. Ostatní meteorologické
prvky a jevy (oblačnost, rychlost větru, typ srážek, dohlednost, atmosférické jevy,
bouřkové jevy a sněhová pokrývka) pozoruje autor tohoto příspěvku v Suchdole
nad Odrou.

průměrná teplota
minimální teplota
maximální teplota

dny arktické
dny ledové
dny mrazové
dny letní
dny tropické

počet srážkových
dnů
srážkový úhrn

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

II.
červenec srpen září
říjen listopad prosinec pololetí rok
12,1
10,1
18,7 19,9 13,7 10,3
7,1
2,8
-7,7 -13,0
6,5
8,1
1,2 -2,3
-4,8
-7,7
34,3
31,7 31,0 24,9
18,7
14,4
34,3
34,3

červenec

srpen

18
9

22
2

červenec

srpen

září

říjen

3

12
80,4

17
130,4

červenec

srpen

9

11

listopad

4

2
1

září

říjen

15
77,0

září

9
44,5

říjen

II.
pololetí rok
0
0
2
2
14
16
23
83
42
70
12
20

prosinec

listopad

prosinec

II.
pololetí

13
39,7

13
59,1

79
431,1

listopad

prosinec

II.
pololetí

1
1

rok
158
685,8

rok

21

33

1

25

Petr Dobeš

28

Tříkrálová sbírka 2020
Touto cestou chci poděkovat. V prvé řadě všem dárcům, kteří přispívali
do charitních kasiček. A tím podpořili záměr Charity Odry. V letošním roce budou
peníze ze sbírky použity ke koupi vozů pro terénní službu. Částku se dozvíme
v příštím zpravodaji.
A dále děkuji koledníkům. A že jich bylo …. .
Rozdáno bylo 17 pokladniček. Do letošního koledování se zapojilo rekordních 47
dětí, 15 vedoucích skupinek i úřad městyse. Vedení skupinky koledníků se ujali
i 3 žáci 9. třídy – děkuji. Za zmínku stojí také účast žáků 4. třídy. Z celkového
počtu 18-ti dětí ve třídě vyrazilo do ulic 11. Koledníci byli z řad farníků, skautů,
hasičů.
Děkuji také KDU-ČSL Brno za zapůjčení skákacího hradu a nafukovací
skluzavky. Tyto „atrakce“ děti maximálně využily při společném setkání všech
koledníků suchdolské Tříkrálové sbírky. Toto setkání se uskutečnilo v domě
kultury. Mé díky tedy patří i městysy Suchdol nad Odrou za půjčení sálu.
A poslední dík patří maminkám/tatínkům. Za to, že vypravili, ustrojili děti, dopravili
je na místo setkání s vedoucími skupinek. Za to, že souhlasili s účastí dětí
na koledování.
Děti letos opět krásně zpívaly, vytrvale chodily od domu k domu a nesly Vám
požehnání a přání všeho dobrého do nového roku. K tomuto se připojuji i já.
Mějte krásný, pohodový, zdravý rok 2020
Eva Štenclová

29

Poděkování a přání do tohoto roku pro všechny
Suchdoláky i přespolní
Milí spoluobčané, chceme
vám všem poděkovat, že jste
navštívili naše adventní
koncerty a bylo nás loni (teď
už to můžeme napsat)
v
našem
evangelickém
kostele opravdu dost. Byla
moc příjemná atmosféra.
Chceme v nich pokračovat
i letos. Přejeme Vám všem
mnoho radosti v úspěšném
dosahování malých cílů,
kterých je v naších životech
mnoho, abychom všechno
zvládali
s
nadhledem
a nenechávali se vyvést
z naší vnitřní rovnováhy. K tomu ať nám pomůže VÍRA, NADĚJE A LÁSKA.
Vladimír Pír, farář církve Evangelické v Suchdole nad Odrou a okolí a členové
evangelické církve

Praktický lékař
Obec Jakubčovice nad Odrou a Městys Spálov naléhavě hledá praktického
lékaře pro obvod Loučky, Jakubčovice nad Odrou, Heřmánky, Klokočůvek,
Spálov, Luboměř, Heltinov, Dobešov se sídlem ordinace v Jakubčovicích nad
Odrou, okres Nový Jičín.
Nástup okamžitý.
Kontakty:
Obecní úřad Jakubčovice n.O., tel. 556 748 045; 725 141 420, starostka obce
MUDr. Alena Mrázková, tel. 556 748 532
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www.suchdolnadodrou.cz

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
Technické služby
Penzion Poodří
Čistírna odpadních vod
Dům s pečovatelskou službou
Muzeum

elektronická podatelna:
el.podatelna@suchdol-nad-odrou.cz
DS: fakba7w

Ing. Richard Ehler
ehler@suchdol-nad-odrou.cz
Iva Hrabovská
hrabovska@suchdol-nad-odrou.cz

556 770 102
556 770 103

Helena Richtáriková
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
556 770 105
jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
Bc. Kateřina Kollerová, DiS.
556 770 106
kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
Miroslav Graclík
556 770 107
graclik@suchdol-nad-odrou.cz
Petr Bartošík
556 770 104
bartosik@suchdol-nad-odrou.cz
Miloslava Klichová
556 736 317
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz 724 389 270
Jiří Bělunek
737 864 644
Alena Ondračková
731 467 643
penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz
Jaromír Šrámek
702 020 302
cov@suchdol-nad-odrou.cz
Libuše Pazderová
733 335 331
Kamila Jasaňová
605 113 310
724 389 269

Knihovna

Věra Dorazilová
knihovna@suchdol-nad-odrou.cz

Suchdolský zpravodaj, měsíčník, vydává Úřad městyse Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450, tel. 556 770 101,
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místo vydání: Suchdol nad Odrou a Kletné. Redakční rada: Richard Ehler, Iva Hrabovská, Kateřina Kollerová,
č. 1/2020 vydáno 24. ledna 2020 nákladem 1100 výtisků. Za autorská práva k použitým materiálům zodpovídají
přispěvatelé. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího vydání: 15. 2. 2020

