
    Suchdolský
zpravodaj

7/2022

Přejeme mnoho úspěchů v následném studiu 
a další cestě životem "deváťákům", kteří 30. června 2022 slavnostně 
ukončili v obřadní síni za účasti zástupců školy a představitelů městyse
jednu životní etapu. 
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27/08/2022
AREÁL "SOKOLÁK"

14.00 slavnostní zahájení 

14.15 ocenění dárců krve 

14.30 Petra Černocká a Jiří Pracný

15.30 Kapela Hec

17.30 T-Rex show

D
EN

 M
ĚS

TY
SE

18.00 Železný Zekon

19.00 Kapela Hec

21.00 Olympic revival

21.50 ohňostroj

22.30 Kapela Kámo 

16.30 - 17.30 dinosoutěže

14.30 - 18.30 

22.45 - 02.00   DJ

časy vystoupení jsou orientační
z průběhu dne městyse bude provedena fotodokumentace a videonahrávky

ohňové a kouřové efekty 

 hasičská autoklouzačka
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

17.-19.06. Delegace Suchdolu, tvořená starostou a radním městyse, navštívila 

partnerské město Herrnhut u příležitosti výročí 300 let založení města. 

Hlavní část oslav se konala přesně v den, kdy byl před 300 lety pokácen 

první strom pro stavbu domu na území dnešního Herrnhutu. Starosta 

při této slavnostní příležitosti pronesl na shromáždění zdravici jménem 

městyse. 

18.06. pořádal cyklistický klub Suchdol nad Odrou 15. ročník Memoriálu Aloise 

Dohnala a 4. ročník Dětských cyklistických závodů.  

21.06. V budově základní školy se konalo zasedání školské rady ZŠ a MŠ 

Suchdol nad Odrou. 

22.06. Starosta se zúčastnil valné hromady společnosti CEVYKO a.s., což je 

společnost, zabývající se využíváním komunálního odpadu, kde 

zastupoval zájmy obcí a měst – akcionářů společnosti ASOMPO. 

23.06. Pokračovaly lokální vysprávky na místních komunikacích. 

23.06. Jednání s pracovníkem ČEZ Distribuce o náhradách za zřizování 

služebností pro stavby ČEZ, kde městys vystupuje v pozici povinného. 

24.06. Starosta se zúčastnil jednání představenstva společnosti ASOMPO, 

jejímž je městys akcionářem. 

27.06. Proběhlo první setkání s novými vlastníky pozemků za objekty firem 

Unistad a Pamet. Zástupci městyse byli seznámeni s podnikatelským 

záměrem nových vlastníků (opravy dřevěných palet). 

27.06. Starosta se sešel s ředitelem ZŠ a MŠ k projednání aktualizace 

financování probíhajících prací v budově základní školy. 

28.06. Jednání se zástupci spolku, který pořádá na svátek Sv. Václava jízdu 

auto- a motoveteránů. Byly dohodnuta spolupráce při návštěvě 

veteránistů v leteckém muzeu, přičemž suchdolská veřejnost bude moci 

obdivovat historická vozidla. 
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30.06. V obřadní síni se konalo slavnostní rozloučení s absolventy 9. tříd zdejší 

základní školy. Při tomto aktu byli jednotliví vycházející žáci představeni 

zástupcům městyse. 

30.06. Pracovní schůzka se zástupci Správy silnic Moravskoslezského kraje, 

byla projednána stanoviska městyse k plánované rekonstrukci 

komunikace III. tř. v úseku od odbočky na přehradu přes Kletné, Jestřabí 

až nad Fulnek do místa, kde navazuje již opravený úsek. Oprava je 

připravována s odhadovanou realizací v příštím roce. 

01.-02.07. V areálu Malá skála pořádal Western klub tradiční dvoudenní festival 

Suchdolský countryfest. 

01.-04.07. Ve sportovním areálu městyse i na loukách v okolí městyse 

uspořádala zdejší základní kynologická organizace Mezinárodní 

mistrovství Českého klubu německého ovčáka ve sportovní kynologii. 

11.07. Průběžná pracovní schůzka zástupců městyse s pracovníkem 

společnosti OZO Ostrava. 

12.07. Ve spolupráci s geodety byly rozměřeny pozemky, jejichž části schválilo 

zastupitelstvo městyse k prodeji. 

 

Rada městyse informuje 
 

91. schůze RM 27.06.2022 
 

• RM podle předchozích rozhodnutí schválila uzavření smluv týkající se 
kanalizace na ul. Záhumení. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, jedná 
se o zařízení distribuční soustavy na části pozemků parc.č. 2294/11, 2294/3, 
2294/1, 1646/4 a 1646/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou v majetku městyse. 

• RM rozhodla o nejvhodnější nabídce v rámci výběrového řízení „Revize 
 a opravy hasicích přístrojů“, kdy ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala 
firma FIRE GROUP s.r.o. Šenov u Nového Jičína. 

• Starosta informoval členy RM o povinnosti členů rady zaslat oznámení  
na Centrální registr oznámení do 30.06.2022. 
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Zastupitelstvo městyse      

 
U S N E S E N Í 
z 19. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, 

konaného dne 27.06.2022 v 18:00 hod. v zasedací místnosti ÚM 

 

2022.19.1. zastupitelstvo městyse bere na vědomí 

a) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse z předchozích zasedání  
b) zprávu o činnosti rady městyse mezi 18. a 19. zasedáním zastupitelstva 

městyse 
c) zprávu ze schůze finančního výboru ze dne 13.06.2022 
d) dokumenty k rozpočtu roku 2022  

č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-5/2022      

č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-5/2022                       

č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ 1-5/2022 

č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY 

č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE 

č. 6 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby 

č. 7 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2022  

   

2022.19.2. zastupitelstvo městyse určuje 

a) ověřovateli zápisu MUDr. Janu Dostálovou a Martina Bryneckého  
a zapisovatelkou Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS. 
 

2022.19.3. zastupitelstvo městyse schvaluje 

a) program 19. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 
27.06.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚM  

b)       rozpočtové opatření č. Z12 takto: 
  příjmy   +       409,83 tis. Kč  tj.   56.412,98 tis. Kč 

  financování  +    2.948,00 tis. Kč  tj.   48.475,54 tis. Kč 

  celkové zdroje ve výši +    3.357,83 tis. Kč tj. 104.888,52 tis. Kč 

 

  běžné výdaje  +    2.461,83 tis. Kč  tj.   58.953,92 tis. Kč  

  kapitálové výdaje  +       896,00 tis. Kč  tj.   45.934,60 tis. Kč 

  celkové výdaje ve výši +    3.357,83 tis. Kč tj. 104.888,52 tis. Kč  

  v členění dle příloh „rozpočtové opatření zastupitelstva 12 z 27.06.2022“ 

Závazným ukazatelem stanovuje zastupitelstvo městyse  

- částku 879.000 Kč jako zvýšení neinvestičního příspěvku zřízené 
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Suchdol  
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nad Odrou, příspěvková organizace, IČ 75027712. Celková výše činí 
5.679.000 Kč    

c) závěrečný účet za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 
městyse Suchdol nad Odrou bez výhrad 

d) účetní závěrku městyse Suchdol nad Odrou sestavenou ke dni 31.12.2021 
e) prodej části parc. č. 2/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 76 

m2 v k. ú. Kletné do vlastnictví (anonymizováno), a to za cenu 100 Kč/m2  
+ náklady řízení 

f) prodej parc. č. 1907/7, orná půda o výměře 1 262 m2 v k. ú. Suchdol nad 
Odrou do vlastnictví (anonymizováno), a to dle pravidel prodeje pozemků 
schválených zastupitelstvem městyse dne 25.04.2022 usnesením  
č. 2022.18.3.g) za cenu 1.320 Kč/m2 vč. DPH + náklady řízení  

g) prodej parc. č. 1907/41, orná půda o výměře 1 293 m2 v k. ú. Suchdol nad 
Odrou do vlastnictví (anonymizováno), a to dle pravidel prodeje pozemků 
schválených zastupitelstvem městyse dne 25.04.2022 usnesením  
č. 2022.18.3.g) za cenu 1.320 Kč/m2 vč. DPH + náklady řízení   

h) prodej parc. č. 1907/42, orná půda o výměře 1 256 m2 v k. ú. Suchdol nad 
Odrou do vlastnictví (anonymizováno), a to dle pravidel prodeje pozemků 
schválených zastupitelstvem městyse dne 25.04.2022 usnesením  
č. 2022.18.3.g) za cenu 1.320 Kč/m2 vč. DPH + náklady řízení  

i) prodej parc. č. 1907/43, orná půda o výměře 1 289 m2 v k. ú. Suchdol nad 
Odrou do vlastnictví (anonymizováno), a to dle pravidel prodeje pozemků 
schválených zastupitelstvem městyse dne 25.04.2022 usnesením  
č. 2022.18.3.g) za cenu 1.320 Kč/m2 vč. DPH + náklady řízení   

j) prodej parc. č. 1907/39, orná půda o výměře 1 239 m2 v k. ú. Suchdol nad 
Odrou do vlastnictví (anonymizováno), a to dle pravidel prodeje pozemků 
schválených zastupitelstvem městyse dne 25.04.2022 usnesením  
č. 2022.18.3.g) za cenu 1.320 Kč/m2 vč. DPH + náklady řízení   

k) bezúplatný převod pozemků parc. č. 1717/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 413 m2 a parc. č. 1718/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 209 m2 v k. ú. Suchdol nad Odrou z majetku ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku městyse 

l) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se zrušují obecně závazné 
vyhlášky městyse Suchdol nad Odrou  
č. 2/2001 o znaku a praporu obce Suchdol nad Odrou a jejich užívání,  
ze dne 19.02.2001 
č. 1/2015, kterou se vydává požární řád městyse Suchdol nad Odrou, ze dne 
30.09.2015 
č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Suchdol 
nad Odrou, ze dne 16.12.2019 
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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, St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00  
Út, Čt 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 po předchozí dohodě 
 
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 Bőhmové; 
telefon: 605 113 310; 724 389 269 
 
Výpůjční doba knihovny: Po a Čt 14.00 – 18.00 
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Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

 

17. září 2022, 12.00 – 15.00 hodin, parkoviště u DKT 
 

❖ Svoz slouží k odevzdání normálního množství VO a NO, 

nashromážděného při půlročním provozu domácností pouze 
občanům městyse Suchdol nad Odrou. 

 

❖ Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro odběr odpadu 

z domácností, nikoli odpadu firem a organizací! Týká se jak VO, 

tak NO! 
 

❖ Pozor, pneumatiky do svozu nepatří! 
 

❖ 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 15. 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 pouze  
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 15. září 2022 na ÚM  
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni  
a v průběhu soboty 17. září 2022 k vám přijedou sportovci pro sběr.  
 

Iva Hrabovská, místostarostka 
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Společenská kronika    

Sbor pro občanské záležitosti v Suchdole nad Odrou srdečně gratuluje občanům, 
kteří v měsíci červenci oslavili své životní jubileum. Do dalších let přeje pevné 
zdraví a neutuchající radost ze života. 
 

Jsou to:  

Kubešová Bohuslava    Uhlíř Miroslav 

Melnarová Anna      Ježková Anna     

Vojvodíková Marie     Jachnik Jaroslav 

Spál Cyril      Gulán Miroslav 

Holčák Josef        Minářová Františka 

Mikulcová Anna         Dubový Ladislav 

Žitník Zdeněk      Macháč Jaroslav 

Matoušková Jaroslava      Jiřík Miroslav 

Dohnalová Anna      Mlčák Jiří 

Soviarová Marie       Mitaš Jindřich 

Vrzala Václav      Bechný Jan 

Brázdová Věra     Staňková Věra 

Korčák Aleš     Mrlinová Marcela 

Šimková Božena      Vyjídák Zdeněk 

Volek Josef      Kutějová Anna  

        

      

 

 

 

Dne 1. července 2022 by se dožil 75. let můj manžel,  

dědeček pan Radomír Kopecký. 

Vzpomínáme s láskou a úctou, manželka Vlasta s rodinou.  
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Dne 27.7.2022 si připomínáme 5. výročí úmrtí 

milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka 

pana JIŘÍHO JURNYKLA 

 

 

 

 

Navždy zůstaneš v našich srdcích. 

Manželka Jarmila a děti s rodinami 

 

 

Dne 20. 07. 2022 by se dožil 75 let manžel, otec a dědeček 

  pan Jaroslav Zdráhal. 

Vzpomíná manželka Marie, syn Jaroslav s rodinou  

a dcera Naďa.  

 

 
 

Děkujeme rodině, přátelům a známým  

za projevy účasti na posledním rozloučení s naším 

zesnulým manželem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem 

panem Václavem Klichem.  

Zarmoucená rodina.  
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Z činnosti naší školy a školky 
Výlet v e Frenštátě pod Radhoštěm 

Děti z oddělení Hvězdiček prožily úžasný školní výlet ve Frenštátě pod 

Radhoštěm.  

V osadě Liščí mlýn spolu 

s animátory: indiánským 

náčelníkem a indiánskou 

ženou jsme poznávali zvyky a 

tradice indiánů: střílení z luku, 

jízdu na koni, indiánské hry 

v lese, brouzdání v řece. 

V indiánské osadě jsme byli 

v indiánské sauně, s tajným 

přáním jsme objímali totem, 

navštívili jsme posvátné 

pohřebiště, zatančili jsme si a 

zahráli na indiánské hudební 

nástroje. Na závěr jsme byli pozváni do týpí, kde si děti mohly prohlédnout, 

osahat i vyzkoušet indiánské nádobí, křesadla, hračky, oblečení i kůže zvířat. A 

co bylo na celém výletě možná to nej? Přece kuřecí řízek k obědu!!!  

Bc. Martina Hessková 

 

Zahrada poznání 

 

Dne 24. června 2022 se žáci 1.A a 1.B třídy 

vydali na exkurzi do Zahrady poznání 

Valašského ekocentra. Krásný letní den, 

aktivní ekologický program, kreativita a 

lahodná pizza. Co víc potřebují ke štěstí 

prvňáčci na konci školního roku? 

Mgr. Marcela Buksová, Mgr. Eva Horáková, 

Anastaziia Didkivska 
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Pasování na čtenáře 

V pátek 17. června čekalo naše prvňáčky pasování 

na čtenáře. Všichni se od začátku školního roku 

snažili naučit první písmenka, číst první slova a 

věty. Nyní již mají rozečteny své první knížky. Děti 

z rukou svých třídních učitelek dostaly šerpy a svůj 

první čtenářský deník. Pasování jsme si společně 

se třídou 1. A a 1. B náramně užili.  

Marcela Buksová a Eva Horáková 

 

 

Branný den 

Poslední červnový týden se v naší škole můžete cítit jako ve včelím úlu, stěhuje 

se, odevzdávají se učebnice, vyklízí se lavice… A aby toho nebylo málo, tak nás 

navštívili vojáci z Hranic. Jistě si někteří z vás pamatují, jak jste si nasazovali 
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plynové masky, oblékali si pláštěnky a poté se marně pokoušeli nasadit sáčky na 

boty a připevnit gumičkou. Dnes už je obdobný branný den pasé. Naštěstí. My 

jsme si mohli vyzkoušet něco úplně jiného. Stříleli jsme ze zbrání, nakoukli jsme  

pod pokličku topografii, vypálili jsme z minometu, prolezli jsme si vojenskou 

techniku, ošetřili rány a naučili jsme se pár chvatů. To vše pod odborným 

dohledem hranické posádky, která nás vůbec nešetřila.   

                                                                                      

Cílová rovinka 

Trošku z jiného soudku byl předposlední den „školy“, neboť nás čekalo slavností 

ukončení školního roku, ale hlavně rozloučení s letošními deváťáky. Před zraky 

všech žáků, pedagogů, rodičů a přátel školy se v kulturním domě ocenili žáci 

s výborným prospěchem, poděkovalo se za reprezentaci, ale rovněž došlo  

i k vyhlášení výsledků soutěže „Žák/yně roku“. Poté již následoval program 

deváťáků, jež byl zakončen 

symbolickým posledním 

zvoněním zvonečků, které 

obdrželi jako památku od 

prvňáčků.  
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Spolky a zájmové aktivity 
Velký Dík dobrovolným hasičům ze Suchdolu nad 

Odrou 
 
Stejně jako v loňském roce proběhl v týdnu od 4.7. – 10.7.2022 hasičský tábor 
na Kletné - „Robinsonův ostrov“ pod záštitou paní Lenky Tymrákové, Terezy 
Kozákové a Moniky Černické. Tábor by se neobešel bez pomoci dobrovolných 
hasičů, paní zdravotnice, kuchařek, kuchařů a ostatních organizátorů. V rámci 
své dovolené, přes nepřízeň počasí překypovali úsměvem, optimismem, elánem, 
a především chutí vše zorganizovat k radosti našich dětí. Opravdu klobouk dolů 

před Vámi všemi, velice si toho vážíme.  
Děti zažily dobrodružství na opuštěném ostrově, staly se na týden členem kmene, 
vyzkoušely si přežití v přírodě, poměřily své síly v souboji s dalšími kmeny, samy 
si uvařily oběd, ochutnaly chrousty, syrový špenát, žížaly, dle indicií hledaly šifry, 
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které luštily, aby získaly mapu a klíč k pokladu, účastnily se kmenové rady, zažily 
spousty legrace …. . 
Všechny děti zářily nadšením, nezapomenutelnými zážitky.  
Pro nás rodiče bude náročné konkurovat dovolenou s vaším táborem. Umožnit 
dětem kontakt s přírodou, strávit pár dnů v menším komfortu, než je obvyklé, 
připravit hry, program, táborák a také dobrou baštu je jistě něco, co si zaslouží 
veliké poděkování – „Chce to opravdu veliké a laskavé srdce věnovat se dětem“. 
Děti už se teď těší na další rok. Nadšení a zážitky budou ještě dlouho v jejich 
paměti. 
Jménem jistě všech rodičů zúčastněných dětí Vám z celého srdce děkujeme za 
Váš čas, chuť, ochotu, nápady, zážitky, elán, energii, trpělivost, dar pečovat o 
naše děti ….  
Jste úžasní v tom, co děláte! 
Děkujeme nejen za tábor, ale i za kroužek „Hasičů“, kterému jste věnovali čas, 
chuť a energii po celý rok. 
Vám všem přejeme krásnou dovolenou plnou sluníčka, pohody a načerpání 
energie a elánu do dalších akcí. 
         

 Simona Segeťová 

 

 

Western klub 
 

11. Suchdolský country fest 

11. ročník country festu je za námi. A tak se podíváme, co nám přinesl. Výhoda 
domácího prostředí Western klubu na Malé skále je pro pořádání akcí nesporná, 

materiál pro akce je skladován na jednom místě, 
instalace elektrorozvodů je rychlá díky stabilním 
přípojkám, univerzální stánky se dají rychle postavit atd. 
Městys Suchdol n.O. nám pro akci zapůjčil velký stan, 
což vzhledem k vrtkavému počasí byla výhra, jak se 
později ukázalo. Měli jsme trochu obavy, zda dorazí 
větší počet diváků, ale nakonec to dobře dopadlo a po 
oba dva dny bylo plno, odhadem bylo na festu kromě 

130 hudebníků asi 700 návštěvníků. Ve dvoudenním programu se představilo 
celkem 20 kapel, vystoupení byla velmi zajímavá díky měnícím se stylům vlastní 
tvorby kapel, kapely s sebou měly i své příznivce, a tak atmosféra country festu 
byla jako vždy pohodová, usměvavá a z pohledu hostujících kapel prý i „taková 
domácká“, že se k nám z toho důvodu rádi vracejí. Ohlasy návštěvníků jsou také 
velmi kladné a povzbudivé, takže kdo přišel, neprohloupil. Ozvučení kapel nám 
jako vždy zajišťoval profesionálně Jirka Macíček z Nového Jičína, moderaci celé 
akce skvěle zvládl Ríša Ehler. Aby návštěvníci nestrádali hladem a žízní, tak o to 
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se starala převážně ženská část Western klubu spolu s přáteli Western klubu, 
všem za to patří velký dík.  

Suchdolský country fest měl již tradičně čtyři hudební bloky, jeden v pátek 
odpoledne a tři bloky v sobotu. U každého hudebního bloku diváci svými 
hlasovacími lístky rozhodovali o vítězi, který obdržel plaketu z dílny Tomáše 
Hanáka z Bělotína podle návrhu Vladimíra Morčinka. Plakety získaly vítězné 
kapely Lepenec, Bo!Bosorky, Noční vlak, Tak určitě. Kapely letos vítězily 
takzvaně jen o fous, kdy často rozhodl jeden jediný hlas. Ale i to dokazuje, že 
všechny kapely byly skvělé a jsme rádi, že se u nás všichni cítili dobře. Příjemnou 
atmosféru festu dokládají i záběry z vyhodnocení vítězných kapel. 

Každý den se po skončení programu samozřejmě jamovalo do pozdních hodin, 
klobouk dolů, jakou hudebníci mají výdrž. Foto z celé dvoudenní akce najdete 
opět na facebooku Suchdolský country fest, nebo na westernklub.rajce.idnes.cz.  

Děkujeme vám divákům, že jste přišli a vytvořili kapelám pohodovou a soutěživou 
atmosféru a věříme, že se budete všichni těšit na příští 12. ročník Suchdolského 
country festu v roce 2023. No a nezapomeňte, že na Malé skále u Saloonu 
probíhá o prázdninách každý pátek3. letní muzicírování s kapelami dle programu, 
19.8. je plánován Westernový den s programem, očekáváme v 19 hodin dojezd 
a start 38. jízdy Pony Expressu - večer je posezení s kapelou OK Country a 10.9. 
pak všemi netrpělivě očekávaný 5.ročník Gulášfestu. 

Těšíme se na vás a přijďte si kdykoliv posedět na pivko, kávičku či nealko k nám 
na Saloon Malá skála u Kletenské přehrady. 

                                                                                     Za Western klub Lidka  

V pátečním hudebním bloku zvítězila kapela Lepenec 
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V sobotním dopoledním hudebním bloku kapela Bo!Bosorky 

 

           

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotním odpoledním hudebním bloku kapela Noční vlak 
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 V sobotním večerním hudebním bloku kapela Tak určitě 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

KOŇSKÁ POŠTA S PUNCEM DRSNÉ ROMANTIKY 

 

                        

 

 

 

 Historická trasa Pony Expressu v USA 

„Nebudu klít, nebudu požívat opojné nápoje, nebudu vyhledávat hádky a spory, 
budu jednat čestně a svěřený úsek zdolám i za cenu života ve stanoveném čase. 
K tomu mi dopomáhej Bůh.“  
Tak přísahali jezdci slavného Pony Expressu předtím, než v sedlech svých koní,  
s koženými poštovními brašnami po boku, nastoupili strastiplnou cestu z východu  
na západ Spojených států amerických. Od té doby uplynulo 160 let, koňská pošta 
dávno zanikla, ale její novodobá symbolická nástupkyně se má čile k světu. 
Dokonce se usadila i v Evropě, naši zemi nevyjímaje… 
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Pohlednice s mapou tras Evropského Pony Expressu 

 

Suchdol nad Odrou je místem zaslíbeným koním a westernu. V roce 1985 tady 
končila první jízda Československého Pony Expressu, jež začínala ve 400 
kilometrů vzdálené Stříbrné Lhotě u Mníšku pod Brdy. U zrodu štafetové jízdy 
stál suchdolský usedlík a nestor westernového ježdění Bohumil Kašpárek zvaný 
Hospodář. Dnes už  
na nás shlíží z kovbojského nebe, a dozajista se dme pýchou, neboť v jeho 
šlépějích kráčejí další stovky odvážných jezdců.  
Letošní Pony Express bude již osmatřicátý. Odstartuje v sobotu 13. srpna 
z Holandsko-Německé hranice - Rütenbrock, o šest dnů později dorazí do 
Suchdolu nad Odrou. Ve zdejším areálu Malá Skála u přehrady Kletné vznikla 
úřadovna Post Office č 21, kde 19. srpna od 15 hodin proběhne příjem pošty. 
Také odtud můžete odeslat zásilku svým blízkým nebo sami sobě – speciální 
pohlednice jsou mezi sběrateli velmi vyhledávané. Dříve než čerství jezdci a koně 
s vytříděnou poštou naberou směr hranice se Slovenskem a Polskem, čeká na 
vás zajímavý doprovodný program. Uvidíte vystoupení s koňmi, ukázky práce s 
bičem a lasem a mnoho dalšího.   
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Poštovní úřad -  Post Office č. 21 Suchdol nad Odrou  - Kletné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čekání na příjezd jezdců s koňskou poštou Pony Expressu 

„Pro Suchdol nad Odrou a všechny ‚westerňáky‘ z okolí to bude velký svátek,“. 
„Bude to zase jako každý rok nádherná romantika,“ těšíme se.  
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Václav Honeš jezdec Moravské západní větve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové RADY Pony Expressu 

Zaoceánská jezdecká pošta si zakládala na tom, že zásilku doručí adresátovi 
dříve než ta dostavníková. V Suchdole nad Odrou se můžete přesvědčit, zda 
tenhle husarský kousek svede i současný Pony Express v konkurenci s moderní 
poštou! 
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www.ponyexpress.cz; www.westernklub,cz/  

http://www.ponyexpress.cz/
http://www.westernklub,cz/
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Výsledky kopané - soutěžní ročník 2021/22  

 

 

Veteránská liga – Muži nad 40 let (6+1) 
 
Suchdol – Studénka   1:6 3:0 0:6 0:1 1:6 4:5 
              –   Bílovec       3:0 6:3 8:0 0:0 0:4 2:2 
              –   Frenštát      1:5 5:2 2:0 4:3 3:0 4:2 
             –    Heřmanice  9:1 10:1 8:0 12:0 11:0 4:2  
 

Střelci: Baroš Alis 4, Borák Bronislav 22, Černoch Karel 3, Fojtů Miroslav 4, 

Hanzlík Luděk 2, Ješko Roman 1, Kovařčík Pavel 7, Mička Mojmír 3, Nerad 

Martin 2, Raždík Marcel 6, Rek Jakub 17, Rek Tomáš 25,  

Žlebek Michal 5. 

 

Tabulka  

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Studénka  24 20 1 3 113:24 61 

2 Suchdol  24 15 2 7 101:49 47 

3 Frenštát  24 12 1 11 102:48 37 

4 Bílovec  24 10 1 13 65:61 31 

5 Heřmanice  24 0 1 23 23:222 1 
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Okresní přebor – Muži 
 
Podzim 2021     Jaro 2022 
Příbor - Suchdol  3:1 (2:0)   Stachovice – Suchdol 
 1:2 (1:1) 
Suchdol  – Odry   1:0 (1:0)   Suchdol  – Příbor  
 2:0 (1:0)  
Trojanovice – Suchdol  3:2pp (1:1)  Odry  – Suchdol 
 0:2 (0:1) 
Suchdol  – Pustějov  2:0 (2:0)   Suchdol  – Trojanovice 
 0:4 (0:0)  
Lichnov  – Suchdol  0:2 (0:1)   Pustějov – Suchdol   
1:3 (1:0) 
Suchdol  - Bordovice  5:0 (1:0)   Suchdol  – Lichnov 
 2:0 (1:0) 
Rybí  – Suchdol  3:0 (2:0)   Bordovice – Suchdol 
 2:1 (1:1) 
Suchdol  – Kateřinice  5:0 (3:0)   Suchdol  – Rybí 
 0:2 (0:1) 
Studénka – Suchdol  2:1 (1:1)   Kateřinice – Suchdol
 2:4 (1:0) 
Suchdol  – Kunín   1:2 (1:1)   Suchdol  – Studénka 
 2:4 (1:1) 
Albrechtice – Suchdol  0:1 (0:0)   Kunín  – Suchdol 
 5:0 (3:0)  
Suchdol  – Stachovice  1:0 (1:0)   Suchdol  – Albrechtice 
 6:1 (3:1)  
Suchdol  – Žilina A  3:2 (1:2)   Žilina A – Suchdol 
 5:2 (3:1)  
 
Střelci: Rek Jakub 16, Voda Jaromír 13, Kovařčík Patrik 5, Kovařčík David 3, 
Masnica Antonín 3, Zuzaňák Radomír 3, Richtárik Radovan 2, Šván Zdeněk 2, 
Šrom Martin 1, Borák Bronislav 1, Grulich Adam 1, Jendželovský Petr 1, Kocmich 
Jan 1,  
Trenér: Hanzlík Luděk 
Vedoucí mužstva: Tvarůžek Radek  
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Tabulka 
 Klub Z V R P S B  

1. Stachovice 26 22 0 4 71:21 65 POSTUP 

2. Trojanovice I 26 19 0 7 68:44 53 POSTUP 

3. Odry 26 17 0 9 68:33 52  

4. Suchdol nad Odrou 26 15 0 11 51:41 46  

5. Kunín 26 15 0 11 51:37 43  

6. Žilina A 26 13 0 13 55:57 40  

7. Kateřinice 26 12 0 14 43:49 37  

8. Rybí 26 11 0 15 48:58 36  

9. Pustějov  26 12 0 14 55:65 34  

10. Příbor 26 9 0 17 42:47 33  

11. Velké Albrechtice 26 11 0 15 31:60 30  

12. Studénka 26 10 0 16 60:75 29  

13. Bordovice 26 9 0 17 38:69 26 SESTUP 

14. Lichnov 26 7 0 19 42:70 22 SESTUP 
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Okresní přebor – Dorost 
   
V polovině června skončila sezóna dorostencům. Během jarní části získali devět 
bodů z 27 možných což je odsoudilo na konečné osmé místo v tabulce. Pozitivně 
jde hodnotit zápasy s prvními dvěmi týmy tabulky, kde jsme padli shodně 2:5 po 
dobrých výkonech. Největší zápas pro kluky byl zápas s Jeseníkem n/O. Tradiční 
derby mezi těmito celky přineslo spoustu emocí, ale také pěknou diváckou 
návštěvu. Chtěli bychom poděkovat rodičům za pomoc s odvozem na zápasy a 
jejich podporu během sezóny. Komentáře hráče Tomáše Ruska: Začátek jara 
nám sice nevyšel ale postupně jsme se zvedali. Je škoda, že jsme měli tak velkou 
absenci, protože by naše umístění v tabulce vypadalo jinak. Chci poděkovat týmu 
za sezonu. Minulý týden skončila sezóna dorostencům. Během jarní části získali 
devět bodů z 27 možných což je odsoudilo na konečné osmé místo v tabulce. 
Pozitivně jde hodnotit zápasy s prvními dvěmi týmy tabulky, kde jsme padli 
shodně 2:5 po dobrých výkonech. Největší zápas pro kluky byl zápas s 
Jeseníkem n/O. Tradiční derby mezi těmito celky přineslo spoustu emocí, ale 
také pěknou diváckou návštěvu. Chtěli bychom poděkovat rodičům za pomoc s 
odvozem na zápasy a jejich podporu během sezóny. Komentáře hráče Tomáše 
Ruska: Začátek jara nám sice nevyšel ale postupně jsme se zvedali. Je škoda, 
že jsme měli tak velkou absenci, protože by naše umístění v tabulce vypadalo 
jinak. Chci poděkovat týmu za sezonu. 
Autoři článku: Mitáš Marek a Rusek Tomáš 
Trenéři: Szabó Zoltán a Mitáš Marek 
Trenéři brankářů: Klučka Jaroslav, Szabó Michal  
 
Zápasy SR 2021/22  

Suchdol  -    Mořkov   1:13  2:5 
- Veřovice/Ženklava   4:1 1:3 

Fulnek/Děrné   7:3 1:10 
- Spálov   0:5 3:2 

  -      Odry   1:5  4:3 
- Jeseník nad Odrou   2:2 3:1  
- Pustějov/Studénka   3:9 2:5 
- Petřvald    5:3 0:6 
- Kunín   0:1 1:5 

Střelci: Grulich Adam 13, Nezmeškal Vojtěch 7, Šván Zdeněk 5, Rusek Tomáš 
3, Kowalík Štěpán 3, Jachník Alexandr 2, martinec Tomáš 1, Jurošek Štěpán 2, 
Martinec Lukáš 1, Buksa Kristián 1, Ekkert Vojtěch 1,  
Pitrun Tomáš 1. 
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Tabulka  
 Klub Z V R P S B 

1. Mořkov 18 15 1 2 105:30 46 

2. Pustějov / Studénka 18 15 1 2 109:36 46 

3. Spálov 18 10 4 4 58:30 34 

4. Odry 18 9 1 8 53:59 28 

5. Kunín 18 8 0 10 47:57 24 

6. Petřvald 18 6 2 10 51:80 20 

7. Fulnek / Děrné 18 6 1 11 53:77 19 

8. Suchdol nad Odrou 18 6 1 11 40:82 19 

9. Veřovice / Ženklava 18 5 1 12 41:59 16 

10. Jeseník 18 3 2 13 30:77 11 

 
 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

Okresní soutěž - Starší přípravka (5+1) sk. B 
  

Suchdol  -      Rybí   36:1  24:3 
Bartošovice/Sedlnice  4:10 7:10 

- Mošnov/Skotnice   12:4 5:17 
- Studénka    24:5 17:6 

  -      Děrné   23:6  8:7 
- Bernartice    15:2 10:5 
- Pustějov/Hl. Životice 13:3 10:4 
- Libhošť   17:1 16:2 
- Fulnek   11:3 11:9 

 
Trenéři: Nerad Martin, Szelong Jiří  
Trenéři brankářů: Klučka Jaroslav, Szabó Michal  
 
Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Mošnov / Skotnice  18 17 0 1 285:45 51 

2 Suchdol nad Odrou 18 15 0 3 263:98 45 

3 Bartošovice / Sedlnice  18 14 1 3 161:96 43 

4 Libhošť  18 8 2 8 154:157 26 

5 Pustějov / Hladké Životice  18 7 4 7 102:109 25 

6 Studénka  18 7 0 11 164:186 21 

7 Fulnek  18 6 2 10 138:166 20 

8 Bernartice  18 5 2 11 112:172 17 

9 Děrné  18 5 1 12 120:170 16 

10 Rybí  18 0 0 18 64:364 0 
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Okresní soutěž  - Mladší přípravka (4+1) sk. stříbrná 

Suchdol A -       Mořkov   8:9  22:7 
- Bartošovice/Sedlnice  4:13 8:6 
- Mošnov/Skotnice   15:4 10:11 
- Jistebník   3:12 9:7 
- Trojanovice - Bystré 22:9 11:9  

 
Trenéři A týmu i B týmu: Mrlina Marek, Andrš Daniel, Molnár David. 
Trenéři brankářů: Klučka Jaroslav, Szabó Michal  
 
Tabulka  

   Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1  Jistebník  10 8 1 1 108:36 25 

2  Mošnov / Skotnice  10 6 1 3 89:61 19 

3  Suchdol A 10 6 0 4 112:87 18 

4  Bartošovice / Sedlnice  10 5 0 5 87:69 15 

5  Mořkov  10 4 0 6 69:110 12 

6  Trojanovice Bystré  10 0 0 10 58:160 0 
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Okresní soutěž  - Mladší přípravka (4+1) sk. Bronzová 

Suchdol B -      Olbramice   16:4  16:9 
- Ženklava/Štramberk  15:7 15:11 
- Petřvald na Moravě  15:3 22:15 
- Jakubčovice  4:12 10:16 
- Frenštát B   10:10 16:8 

 
Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Jakubčovice  10 10 0 0 153:57 30 

2 Suchdol B  10 7 1 2 139:95 22 

3 Ženklava / Štramberk  10 6 0 4 126:100 18 

4 Frenštát B  10 3 1 6 113:128 10 

5 Petřvald  10 3 0 7 80:129 9 

6 Olbramice  10 0 0 10 58:160 0 
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Různé 

Kronika Suchdolu 
 

Letos na jaře vyšlo druhé vydání obsáhlé publikace Clause Mannsbarta: Chronik 

der Marktgemeinde Zauchtel (Mähren). První vydání vyšlo v r. 2005, zakoupili 

jsme jich v rámci činnosti Klubu přátel Suchdolu pro abonenty Suchdolany přes 

30 ks, které byly brzy rozebrány a těžko znovu sehnatelné. 

Letos je další příležitost si tuto publikaci opatřit. Publikace je ještě výpravnější, 

doplněna o další fotografie, které jsou současnými čtenáři nejvíce žádané. Má 

544 stran, na křídovém papíře, formát A4, má rejstřík jmenný i místopisný, takže 

se v ní velice dobře hledá. Němčina je jednoduchá často se opakující, takže 

 i čtenář se slabší slovní zásobou pochopí o čem je řeč. Patrně bude nutné mít 

účet v Eurech. Tištěná podoba stojí 72,99 Euro. Elektronická podoba stojí 34,99 

Euro Vydalo ji nakladatelství BoD - Books on Demand. Tentokrát by měla být 
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distribuce jednodušší. Vyguglovat link, kde jsou podrobné informace a systémem 

hodit do košíku (in den Warenkorb) zakoupit.  

https://www.bod.de/buchshop/chronik-der-marktgemeinde-zauchtel-maehren-

claus-mannsbart-9783755776130 

                                                              Za Moravian HVS Daniel Říčan 

 

Herrnhut slaví 300 let od založení 
 

V letošním roce proběhne v Herrnhutu - Ochranově našem partnerském městě 

asi 60 nejrůznějších akcí, na kterých se podílí všechny spolky, podniky i církve. 

Hlavní oslavy proběhly ve dnech 17. - 19. června, na které byl pozván i náš spolek 

MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost.  Zúčastnilo se 7 členů  

a 7 rodinných příslušníků, tedy dost silná skupina reprezentující Moravany, kteří 

Herrnhut zakládali a budovali.  

 Jak se na Moravany patří, dorazili jsme do Herrnhutu pěšky, byť jenom 

symbolicky poslední úsek 21 km Leuba - Herrnhut.  Před námi to poctivě odšlapal 

v dubnu náš člen Josef Šimčík. Během 9 dnů jeho dlouhé nohy urazily celých 

430 km. Obdivuhodný výkon, který by naše fyzické síly v žádném případě 

nedokázaly napodobit. Nejpozoruhodnější částí kroje Moravského Kravařska byl 

vždy černý třírohý klobouk. V těch jsme i my budili všeobecnou pozornost  

a neustále museli vysvětlovat souvislosti klobouku a barevné kokardy na něm 

umístěné.  Stíhaly jedna aktivita za druhou. Po nezbytných uvítacích proslovech 

v herrnhutském kostelíku a děkovné bohoslužbě šel průvod za doprovodu 

dechových nástrojů až k památníku, kde byl poražen před 300 lety Kristianem 

Davidem první strom. Součástí programu na tomto místě jsme taktéž měli uvítací 

proslov za poutníky z Moravy, což jsme absolvovali v našich prastarých kabátech 

a třírohých kloboucích. Zde jsme předali své dary: Starostovi a faráři Vogtovi 

třírohý klobouk. 

 V sobotu se konal řemeslný jarmark, kde nám bylo umožněno na nejlepším 

místě presentovat svou činnost dvěma propagačními rollupy a třemi stoly  

s publikacemi, které vydáváme. Úspěch byl úměrný zisku z prodeje, což nás až 

překvapilo. Měli jsme možnost shlédnout i půvabný dětský muzikál o založení 

Herrnhutu. Setkali jsme se s mnoha známými z různých koutů světa., objevili 

jsme další osobu-potomka našeho legendárního Martina Schneidera. 

 V neděli byla slavnostní ekumenická bohoslužba velice spontánní a obohacená 

představováním se, ze kterých končin světa jsou hosté přítomni, scénkami 

 a vystoupením dětí. Po obědě jsme podnikli procházku na Hutberg , podívat se 

na Herrnhut - malé světové město z rozhledny.  Ve dvě hodiny se konala hlavní 

a pro oči nejpozoruhodnější akce, alegorický průvod, do něhož se zapojilo  

46 vozů nejrůznějších místních institucí, které se účastní života Herrnhutu 

https://www.bod.de/buchshop/chronik-der-marktgemeinde-zauchtel-maehren-claus-mannsbart-9783755776130
https://www.bod.de/buchshop/chronik-der-marktgemeinde-zauchtel-maehren-claus-mannsbart-9783755776130
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současného.  Odjížděli jsme obdarováni nejen bohatým programem, ale i 

zprávou, že Suchdolu byla věnována polovina peněžní sbírky, vykonané v 

kostele.  Je to další příležitost budovat něco v našem městysi, který je na hmotné 

památky zatím ještěve srovnání s naším partnerským městem poměrně chudý.   

Za Moravian 

Daniel Říčan  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naše putující část výpravy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                  

 
 
 
Starostové Willem Riecke a Richard Ehler 
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            Pozdravná řeč u památníku, kde byl skácen první strom  

 

 Rallysprint Fulnek – Odry 
 
Rallysprint Fulnek – Odry loni naskočil do seriálu jednodenních závodů, 
nabídl dramatický průběh, kdy o vítězi měla rozhodovat poslední zkouška 
soutěže… Letos organizátoři připravují rally na termín 12. – 13. srpna 2022. 
Soutěž bude započítávána do šampionátů Pirelli Rallysprint Série, Autoklub RSS 
v rally historických automobilů a do Poháru 2+. Na Fulnecku a Odersku se 
představí i účastníci Čermák a Hrachovec ADAM Cupu a ve dvoudenním klání i 
posádky České Trophy v rally pravidelnosti. 
Program závodu zahájí ve čtvrtek 11. srpna prezentace posádek, v pátek 12. 
srpna proběhnou seznamovací jízdy, technická přejímka (Autoservis Lubkar, 
Fulnek – Jerlochovice) a předstartovní část vyvrcholí od 17 hodin slavnostním 
startem na náměstí ve Fulneku. Do sobotního závodu vyrazí posádky ze servisu 
ve Fulneku v 9 hodin. Harmonogram obsahuje šest rychlostních zkoušek na třech 
úsecích, celkem 71,04 ostrých kilometrů. První posádky lze očekávat v cíli po 16. 
hodině. 
 „Při letošním ročníku vyjdeme z toho loňského. Ve Fulneku i v Odrách cítíme 
velkou podporu. Závodní pole tak několikrát projede oběma městy nejen při 
kontrolách přeskupení, ale rovněž při rychlostních zkouškách. Jedna ze zkoušek 
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bude opět startovat na náměstí ve Fulneku, druhá projede katastrem města Odry. 
Trojici zkoušek doplní mírně prodloužený test se startem v Tošovicích. Rádi 
bychom přivítali na startu kolem stovky posádek,“ doufá Jaromír Tomaštík.  
 

Děkujeme za spolupráci 

Tomáš Plachý 

Počasí prvního pololetí roku 2022 

Průměrná teplota vzduchu v prvním pololetí 2022 dosáhla hodnoty 7,6 °C, což je 

o 1,1 °C více, než dlouhodobý průměr za období 1979 – 2013. Normální byly 

měsíce březen a květen. Duben byl chladnější o 1,8 °C a tedy podnormální. 

Naopak leden a červen byly teplotně nadnormální a únor, s odchylkou + 4,1 °C, 

dokonce mimořádně nadnormální.  

Nejnižší teplota -10,3 °C byla naměřena 12. března. Nejvyšší teplota vzduchu 

byla dosažena v poslední den I. pololetí, 30. června, kdy vystoupala na hodnotu 

32,7 °C. Letních dnů se vyskytlo 18, první z nich 11. května. Tropických dnů bylo 

doposud pět, s prvním výskytem 20. června.  

Srážek napadlo 200,4 mm, což je pouze 66 % dlouhodobého průměru. Tato 

hodnota představuje třetí nejnižší hodnotu pro první pololetí od roku 1979. Nižší 

úhrn srážek za měsíce leden – červen byl zaznamenán pouze v letech 2003 

(178,2 mm) a 1993 (183,6 mm). Srážkově normální byly měsíce únor, duben a 

červen. Podnormální byl měsíc březen a měsíce leden a květen byly hodnoceny 

jako silně podnormální. V květnu napadlo pouhých 41 % obvyklého množství 

srážek pro tento měsíc. Nejvyšší denní úhrn srážek, 18,9 mm, připadá na 13. 

června. V březnu bylo pouze pět srážkových dnů, což je nejnižší březnový počet 

od roku 1979. 

Množství oblačnosti v měsíci březnu dosáhlo v Suchdole nad Odrou hodnoty 4,2 

desetin  

(42 % oblohy zataženo oblaky, tato hodnota je vypočítána z pozorování, které se 

provádí třikrát denně). Je to nejnižší březnové množství oblačnosti od začátku 

pozorování v roce 2002. V březnu byl také pozorován nejvyšší počet jasných dnů 

pro tento kalendářní měsíc a to 12. 

Nejsilnější vítr foukal 17. února a také 20. června, kdy jeho nárazy dosahovaly 22 

m/s. Žádné vážnější škody v naší oblasti nezpůsobil, jen pár polámaných větví 

v ulicích.  

Bouřky se vyskytly v 11 dnech – nejvíce v červnu, kdy bouřilo v šesti dnech. První 

letošní bouřka nastala 15. dubna. Kroupy se v prvním pololetí nevyskytly.  

Sněhová pokrývka ležela po dobu osmi dnů. Sedm dní v lednu a jeden den 

v dubnu, kdy se 3. dubna vyskytla naposledy. Celková suma výšek nového sněhu 

v prvním pololetí činí 12 cm.  
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leden únor březen duben květen červen 
I. 
pololetí 

průměrná teplota  0,5 3,3 2,6 6,7 14,1 18,4 7,6 

minimální teplota  -9,6 -5,6 -10,3 -3,8 0,6 6,4 -10,3 

maximální teplota  11,8 11,6 20,4 21,6 27,0 32,7 32,7 

 
 

       

  
 

leden únor březen duben květen červen 
I. 
pololetí 

dny arktické  0 0 0 0 0 0 0 

dny ledové  3 0 0 1 0 0 4 

dny mrazové  25 14 26 15 0 0 80 

dny letní  0 0 0 0 3 15 18 

dny tropické  0 0 0 0 0 5 5 

 
 

       

  
 

leden únor březen duben květen červen 
I. 
pololetí 

počet srážkových 
dnů 

 
13 12 5 13 11 12 66 

srážkový úhrn  15,4 21,9 17,1 44,6 29,2 72,2 200,4 

 
 

       

  
 

leden únor březen duben květen červen 
I. 
pololetí 

počet dnů s 
bouřk.jevy 

 
0 0 0 2 3 6 11 

dnů se 
souvis.sněh.pok. 

 
7 0 0 1 0 0 8 

 

Zdrojem dat o teplotě vzduchu a srážkových úhrnech jsou měření pana Ladislava 

Rošlapila na Šlechtitelské stanici v Hladkých Životicích. Ten pozoruje stav počasí 

od roku 1972, avšak měření z let 1972 – 1978 se dochovaly jen ve formě 

měsíčních hodnot. 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 od roku 1997. Ve stavu, 

kdy lze údaje vzájemně porovnávat, jsou však až záznamy od roku 2002. 

Petr Dobeš 
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Inzerce 
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724 389 269
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Klub kultury
                                                               
Technické služby
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