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25. února 2021 od 17.00 hod.
proběhne distanční projednání Návrhu územního plánu
městyse Suchdol nad Odrou. Blíže uvnitř zpravodaje

Úřad městyse informuje
Kalendárium městyse
V roce 2020 by se Kalendárium městyse mohlo po většinu roku jmenovat
„NEUDÁLOSTI V MĚSTYSI“, protože kvůli opatřením proti epidemii covidu se
naprostá většina plánovaných a tradičních společenských, kulturních
a sportovních akcí neuskutečnila. Smutný byl v tomto ohledu i advent a konec
roku 2020, kdy byly zrušeny plánované adventní koncerty, rozsvícení vánočního
stromu s pořadem pro děti, spolkové akce k ukončení roku, tradiční Štěpánská
zábava či tradiční sportovní turnaje ve stolním tenise nebo nohejbale, obdobně
je „odpískána“ plesová sezóna 2021. Koneckonců i silvestrovská půlnoc byla
o poznání méně bujará než v jiných letech.
14.12.

Úřad městyse navštívili zástupci společnosti OZO Ostrava, a to nový
vedoucí provozovny komunálních odpadů a jeho končící předchůdce ve
funkci, který svého nástupce představil.

14.12.

V zasedací místnosti úřadu městyse se konalo se 11. zasedání
zastupitelstva městyse. Po ukončení zasedání starosta poděkoval
zastupitelům za jejich práci v průběhu roku 2020.

15.12.

V Bartošovicích proběhla valná hromada dobrovolného svazku obcí
Regionu Poodří.

16.12.

Představitelé městyse se u příležitosti ukončení roku 2020 se setkali
s vedením základní a mateřské školy.

17.12.

Na úřadě městyse proběhlo školení zaměstnanců k aplikaci MISYS, což
je modulární informační systém, pracující s grafickými a popisnými
informacemi ve spravovaném území. Městys jej používá již cca 20 let
a neustále jej doplňuje o nové funkcionality, usnadňující správu území.

18.12.

Z důvodů protiepidemiologických opatření se letos nemohlo konat
ukončení roku, představitelé městyse alespoň v malých skupinkách
nebo individuálně poděkovali zaměstnancům městyse za práci,
vykonanou v roce 2020.

06.01.

Ze strany SmVaK předána dokumentace k dokončené přeložce části
vodovodního řadu, který byl přeložen v souvislosti s budováním
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inženýrských sítí pro rodinné domy na Sokolovské ulici směr Hl.
Životice.
07.01.

Po vládním prodloužení protiepidemiologických opatření byl městys
nucen již podruhé zrušit veřejné projednání návrhu územního plánu,
které bylo vyhlášeno do domu kultury na 20. ledna, protože by nebyla
umožněna fyzická účast veřejnosti. První pokus o projednání v listopadu
2020 byl odvolán z důvodu karantény pracovníků úřadu městyse.

11.01.

Schůze rady městyse.

Rada městyse informuje
55. schůze RM 28.12.2020
• RM schválila návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2022–2023 příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Suchdol nad Odrou.
• RM se zabývala hospodařením městyse za období 1–12/2020 a schválila
rozpočtové opatření č. R24.
56. schůze RM 11.01.2021
• RM se zabývala bytovou problematikou, kdy schválila prodloužení nájemních
smluv v bytech v majetku městyse nájemníkům, kteří splňují požadavky
dalšího prodloužení nájmu. Přidělila byt o velikosti 1+1 v bytovém domě
Komenského 375 a zabývala se další bytovou problematikou.
• RM schválila pronájem zahrádky v lokalitě školní zahrady a schválila záměr
výpůjčky pozemků v lokalitě školní zahrady za účelem provozování činnosti
spolku ZOČSZ Suchdol nad Odrou.
• RM nechválila záměr prodeje pozemku parc.č. 965/1.
• RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností PKD
stavba, s.r.o. Suchdol nad Odrou na stavbu „Technická infrastruktura pro
výstavbu RD v lokalitě Sokolovská“, dodatek se týká změny termínu
dokončení a předání díla z důvodu objektivních příčin, které znemožnily
dokončit dílo.
• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jedná se
o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1907/10 v majetku městyse.
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Zastupitelstvo městyse
USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 14.12.2020 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM
2020. 11. 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 10. a 11. zasedáním zastupitelstva
městyse
c) zprávu ze schůze finančního výboru ze dne 7.12.2020
d) dokumenty:
č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-11/2020
č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-11/2020
č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-11/2020
č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY
č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE
č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2020
č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby
e) žádost ZO Českého zahrádkářského svazu, Kolonie za školou, pobočný
spolek, IČ 08569355 - jedná se o prodloužení termínu čerpání podpory ve
výši 60.000,- Kč, a to do 31.12.2021
f) informaci o zrušení dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 k 9. 12. 2020
2020. 11. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovateli zápisu Radovana Kutěje a Mgr. Kateřinu Melicharovou
a zapisovatelkou Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.
2020. 11. 3.
Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program 11. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného 14.12.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM
b) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/333/i/2020/Ja mezi
MSK Ostrava a Městysem Suchdol nad Odrou o darování části parc.č.
2275/1 ostatní plocha v k.ú. Suchdol nad Odrou na které budou vybudovány
chodníky v rámci akce: „Technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě
Sokolovská v Suchdole nad Odrou – 2. etapa prodloužení vodovodu
a oddílné kanalizace“
c) rozpočtové opatření č. Z23 takto:
příjmy
financování
celkové zdroje ve výši

+
+

275,00 tis. Kč
156,00 tis. Kč
119,00 tis. Kč

tj. 84.316,54 tis. Kč
tj.- 1.385,34 tis. Kč
tj. 82.931,20 tis. Kč

běžné výdaje
kapitálové výdaje
celkové výdaje ve výši

+
+

420,00 tis. Kč
301,00 tis. Kč
119,00 tis. Kč

tj. 46.236,56 tis. Kč
tj. 36.694,64 tis. Kč
tj. 82.931,20 tis. Kč
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v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z23/2020
z 14.12.2020“
d) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí transferů
(příspěvků, dotací a darů) Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy
č. FIN/09/2020/VPS s Českým zahrádkářským svazem, Kolonií za školou,
pobočným spolkem, IČ 08569355 - jedná se o prodloužení termínu čerpání
části podpory ve výši 60.000,- Kč, a to do 31.12.2021
e) pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 takto:
VÝDAJE mohou být čerpány ve výši max. 1/12 běžných i kapitálových
výdajů upraveného rozpočtu roku 2020 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.
Rozpočtové provizorium je platné do doby schválení rozpočtu na rok 2021,
nejdéle však do 31.3.2021. 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 2021 a bude poskytován neinvestiční
příspěvek z prostředků městyse ve výši 400.000,- Kč měsíčně.
2020. 11. 4. Zastupitelstvo městyse n e s c h v a l u j e
a) návrh (anonimizováno) na úpravu vlastnických vztahů, řešení dopravní
infrastruktury a návrh rozvoje inženýrských sítí v lokalitě ulice Záhumení
2020. 11. 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 2020

7

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

Zimní údržba cest a chodníků
Vážení občané, obracíme se na vás s žádostí o spolupráci při zimní údržbě
komunikací. Tato spolupráce spočívá v tom, aby komunikace zůstaly průjezdné
pro techniku, která se o cesty stará. Svá vozidla tedy parkujte tak, aby
neznemožnila úklid komunikací, upozorněte i vaše návštěvy.

Ulice s překážejícími auty nebudou prohrnuty!
Rovněž apelujeme na ty občany, kteří si pravidelně po vyhrnutí cest a chodníků
proházejí vstup na svůj pozemek tak, že sníh hodí zpět na vyhrnutou silnici, aby
tak nečinili. Komplikuje to život ostatním uživatelům komunikace.
Dále bychom chtěli požádat o pochopení, když nebude při každém sebemenším
sněhovém poprašku vše odhrnuto a posypáno. Zimní údržba je nákladná
záležitost a nemá smysl odhrnovat sníh, když je zřejmé, že během dne roztaje.
Stejně tak posyp bude většinou proveden jen na úsecích, které by bez něj byly
zcela nesjízdné (zejména svažité komunikace). Na rovinatých úsecích je potřeba
přizpůsobit pohyb stavu komunikace.
Nyní pár slov k údržbě chodníků, za kterou zodpovídá vlastník, tedy městys, který
chodníky již několik let odhrnuje svým traktorkem. Také v letošní zimě se budeme
snažit udržovat chodník „schůdný“. S ohledem na délku chodníků není při
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zvýšeném sněžení možné zajistit schůdnost okamžitě. Proto žádáme chodce,
aby při pohybu na chodnících brali na vědomí jejich aktuální stav a dbali zvýšené
opatrnosti.
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří se podílejí na údržbě chodníků,
přiléhajících k jejich domům, jejich ochoty a píle si velmi vážíme.
Přejme si, abychom si letošní zimu užili jenom samými příjemnými zážitky
a přečkali ji bez úrazů.
Iva Hrabovská, místostarostka

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
6. březen 2021, 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.
➢ 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 4. března 2021 na ÚM
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni
a v průběhu soboty 6. března 2021 k vám přijedou sportovci pro sběr.
Iva Hrabovská, místostarostka
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Počet obyvatel v roce 2020 - statistika
počet obyvatel v Suchdole nad Odrou k 31. 12. 2020

2 740 občanů

část obce Suchdol nad Odrou

2 536 občanů

část obce Kletné

204 občanů

muži

1 367

ženy

1 373

narozené děti

31

chlapci

15

děvčata

16

přistěhovaní

49

odstěhovaní

46

úmrtí

38

Místní poplatek ze psů na rok 2021
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2021.
Místní poplatek je nutno uhradit do 31.3.2021.
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky ověřili číslo
poplatníka (je stejné jako v loňském roce), a to na telefonním čísle: 556 770 109,
případně e-mailem na jedné z adres:
postova@suchdol-nad-odrou.cz a jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz,
Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800
Variabilní symbol
číslo poplatníka
Specifický symbol
1341
V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na finanční odbor úřadu
městyse (výše uvedené telefonní číslo).
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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
Káňová Danuše
Javůrková Ludmila
Šrámková Marie
Fleková Milada
Hansová Jarmila
Matoušek Jiří
Zbranková Jana
Dýčka Josef
Pavelka Zdeněk
Lažková Vlasta

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

Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým za projevy kondolence
a květinové dary.
Judita Himmerová, manželka zesnulého Zdeňka Himmera

Dne 12.2.2021 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí mého
manžela pana Antonína Obadala.
S láskou vzpomíná manželka Zdeňka s rodinou.
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Dne 11.1. uplynulo 5 let od úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky
paní Kristiny Pantálkové.
S láskou vzpomínají Jirka, Bohdan, Ondra a Irena
s rodinami.

Z činnosti naší školy a školky
Štědrý den v mateřské škole
I když byl pro nás předvánoční čas jiný, přesto jsme si ho krásně užili a „Štědrý
den“ ve školce byl opravdu štědrý.
Děkujeme i SRPŠ, ze kterého čerpáme finanční prostředky na drobné dárečky
pro děti.
V novém roce Vám všem přejeme hlavně pohodu a zdraví.
Bc. Martina Hessková
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Spolky a zájmové aktivity
Tj Lokomotiva Suchdol nad Odrou

Začátek nového roku byl pro příznivce suchdolské házené poznamenán smutnou
událostí. V pátek 8.ledna 2021 nás navždy opustil
pan Jiří Kuchyňka
Pan Jiří Kuchyňka byl v roce 1964 jedním ze zakladatelů oddílu házené
v Suchdole nad Odrou. V té době vedl družstvo dorostenců, které házená zaujala
natolik, že výsledkem jejich snahy bylo založení oddílu házené v rámci
Tělovýchovné jednoty Suchdol n. O. Ustavující schůze se konala 6. listopadu
1964 a Jiří byl zvolen členem výkonného výboru.
V začátcích působil jako hrající trenér družstva dorostu, později byl kapitánem
družstva mužů, rozhodčím. Po ukončení hráčské činnosti se dále věnoval
trénování mládeže a družstva žen. V letech 1987 – 2005 vykonával funkci
předsedy TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou.
Organizoval turnaje házené v obci (O pohár MNV, později Pohár starosty obce),
společně s oddílem se účastnil turnajů, jezdil povzbuzovat naše národní
reprezentační družstva při kvalifikačních utkáních, angažoval se i při
mimosportovních aktivitách, zapojoval se při brigádách i mnoha společenských
událostí oddílu a TJ. Jako zapisovatel a časoměřič mistrovských utkání mužů
stále zůstával nedílnou součástí týmu.
„Jirko, děkujeme. Budeš nám chybět…“

Ing. Iva Žitníková
Předseda TJ

Ing. Jiří Slováček
Oddíl házené
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Klubíčko
Rok 2020 byl kvůli covidu jiný i pro nás maminky a děti z Klubíčka. Pravidelné
schůzky se mohly konat pouze omezeně, ale přesto jsme využily každé možnosti,
kdy bylo možné se sejít, nebo jít na procházky a za zvířátky.
Dokonce jsme v prosinci jeli na výlet vláčkem, podívat se na vánočně ozdobené
náměstí v Novém Jičíně. Děti byly taktéž odměněny mikulášsko-vánočním
dárečkem, který je potěšil a připomenul, vánoční čas.
Doufám, že se situace během
roku 2021 zlepší a budeme se
i s novými maminkami moci
setkávat, jak bylo zvykem každou
středu od 9-11 hodin. Přehled
našich aktivit můžete sledovat na
Facebooku - Klubíčko Suchdol
nad
Odrou,
kde
budou
poskytovány informace o provozu
Klubíčka.
Karla Pobořilová
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Western klub

AREÁL MALÁ SKÁLA KLETNÉ
SE SALOONEM, KLUBOVNOU
a POST OFFICE PONY EXPRESS č. 21

Co jsme dokončili v roce 2020
Rok 2020 i pro náš spolek nebyl příznivý, pandemie Covidu 19 nás zabrzdila
a nedovolila nám realizovat značnou část pravidelných činností WESTERN
KLUBU, které jsme měli naplánované na rok 2020 dle kalendáře akcí. Přesto
i v těžkých podmínkách loňského roku se nám mnoho podařilo zrealizovat.
V lednu jsme vyhlásili dětskou výtvarnou soutěž "Koně a hříbata očima dětí",
kterou se podařilo dotáhnout do finále i s vyhodnocením vítězů, ale ceny bylo
nutné již zasílat poštou. Nepodařilo se nám již uskutečnit tradiční Josefovský
country bál ani Jarní vyjížďku. Jak to situace dovolila, pustili jsme se
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do rekonstrukce půdních prostorů nad objektem starého kiosku, kde byla
naplánována realizace klubovny Western klubu. Proběhlo zateplení střechy,
následovala elektroinstalace, obložení palubkami, položení podlahy, instalace
topení … Po konečných úpravách a zařízení nábytkem jsme v červnu klubovnu
otevřeli.
Přes nepříznivou společenskou situaci se nám podařilo dokončit ve spodní části
areálu Malé skály víceúčelový přístřešek s podiem, a co nás již dlouho trápilo,
položit kompletní dlažbu na prostranství před a za Saloonem, před přístřeškem
a na malém podiu. Konečnou úpravou prostranství před Saloonem bylo obložení
zídky na dětském koutku.
Co se týká plánovaných akcí, tak akce plánované od března do července byly
z důvodu pandemie a vládních nařízení zrušeny. Tím jsme nakonec přišli
i o 10. ročník Suchdolského country festu. Přesto se nám podařilo operativně
oslovit přihlášené kapely a rozjet náhradní program, který jsme nazvali 1. Country
letní muzicírování na Malé skále Kletné. Páteční koncerty se nakonec staly velice
oblíbené a budeme v nich tedy i v roce 2021 pokračovat. V rámci možností jsme
nakonec ještě stihli uskutečnit 2 příměstské tábory s velkou účastí Suchdolských
a Kletenských dětí, Westernové závody, jízdu Pony Expressu a 3. ročník Guláš
festu, akci, která je velice oblíbena mezi obyvateli Suchdolu nad Odrou i okolí.
Další plánované akce i naplánovaný náhradní Country bál již zastavil Covid 19.
Přes tento nešťastný průběh roku 2020 můžeme konstatovat, že díky uvedeným
pracím na rekonstrukci areálu jsme se zase posunuli k vytčenému cíli a věříme
že v příštím roce se nám podaří plánované práce dokončit. Děkujeme všem
návštěvníkům, dárcům a dobrovolníkům, členům WK, PWK, PPE, kteří nám
pomáhali při rekonstrukci na Malé skále a při akcích WK.
A co nás čeká v roce 2021 a další roky?
Rok 2020 byl pro nás tak jako i pro valnou část naší společnosti velmi náročný
a nepříznivý, i to málo co jsme v roce 2020 na akcích vydělali, jsme použili
na rekonstrukci, ale pro vládní omezení a nedostatek finančních prostředků jsme
nestihli úpravu plochy před podiem na bezproblémové postavení velkoplošného
stanu, obložení zadní zděné části srubovými palubkami, obložení zídky
a zastřešení malého podia a posezení u zídky, rekonstrukce chatek, které mají
sloužit jako sklad a při akcích jako zázemí pro účinkující a pro děti jako zázemí
při venkovních hrách, nové oplocení areálu, úpravu svahu nad dětským koutkem,
dokončení balkonu v zadní části Saloonu a vybudování sociálek s venkovním
přístupem. To jsou tedy práce, které nás ještě čekají a věříme, že v roce 2021 se
nám jich podaří většinu realizovat.
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Za Western klub z.s. Ľudmila Tošovská
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Různé
Počasí druhého pololetí roku 2020
Ve druhé polovině roku 2020 dosáhla průměrná teplota vzduchu hodnoty 9,5
°C, což je o 1 °C více než dlouholetý průměr, vypočítaný za období 1979 – 2013.
Tři měsíce – červenec, září a listopad byly teplotně normální, srpen a říjen
nadnormální a největší odchylku od průměru vykázal měsíc prosinec, kdy bylo
o 2,8 °C tepleji, což tento měsíc řadí k silně nadnormálnímu.
Nejnižší teplota vzduchu byla v Hladkých Životicích naměřena 2. prosince
a to -8,5 °C. Nejvyšší teploty bylo dosaženo 28. července, kdy rtuť teploměru
vystoupala na hodnotu 31,8 °C. Tyto hodnoty jsou zároveň extrémními
hodnotami platnými pro celý rok 2020.
V druhém pololetí napadlo podstatně více srážek, než jsme byli zvyklí
v předchozích letech. Hodnota 340,1 mm činí 143 % obvyklého množství srážek
za měsíce červenec až prosinec. Srážkově normální byly měsíce červenec
a srpen, září bylo silně nadnormálním a říjen dokonce mimořádně nadnormálním
měsícem. Říjnový srážkový úhrn 116,3 mm je trojnásobkem normální hodnoty
tohoto podzimního měsíce. Nejvíce srážek napadlo 1. září a to 27,7 mm.
Zvýšené množství srážek se odrazilo také na vodních stavech říčních toků.
Dne 14. října vystoupala Luha v Jeseníku n. Odrou i Odra v Odrách
na 3. povodňový stupeň, voda zaplavila silnici mezi kunínskou oborou
a Bernarticemi n. Odrou a částečně i silnici Suchdol n. O. – Kunín.
Zaznamenali jsme 14 dnů, v nichž se vyskytovaly bouřkové jevy. Žádné
škody, způsobené bouřkou nebyly zjištěny. Kroupy se vyskytly 28. července při
silné večerní bouřce. Nejsilnější vítr dosahoval 2. července rychlosti 16 m/s.
První sněhová pokrývka se utvořila 11. prosince, a to o výšce 3 cm, která
však během dne roztála a do konce roku se již nevyskytla.
Hodnocení celého roku 2020
Průměrná teplota vzduchu v roce 2020 dosáhla hodnoty 9,5 °C, což je o 1°C
více, než dlouhodobý normál. Tato hodnota řadí uplynulý rok někam doprostřed
v rámci uplynulého desetiletí, ale od roku 1979 je to stále osmá nejvyšší roční
hodnota.
Extrémní hodnoty teploty vzduchu jsou, jak již je uvedeno výše, -8,5°C a 31,8
°C. Ledových dnů bylo letos minimálně, pouze 6. Mrazových dnů, kdy je nejnižší
denní teplota pod nulou bylo 93. Letních dnů, v nichž maximální teplota dosáhla
alespoň 25 °C, se vyskytlo 51, což je jen těsně nad dlouhodobým průměrem
(50 dnů). Tropických dnů s maximální teplotou 30 °C a více pak bylo 11, rovněž
o 1 více. Dá se tedy říci, že dle této charakteristiky bylo v roce 2020 zcela
normální léto. Pro zajímavost uvádím rekordní počty z minulých let, kdy se
vyskytlo až 92 letních dnů (2018), případně 32 dnů tropických (roku 2015).
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Vysoký srážkový úhrn tohoto roku, 864,1 mm, je 134 % normální hodnoty
(ta činí pro Hladké Životice 644,1 mm). Je to druhý nejbohatší rok na srážky
od roku 1979. Nejvyšší denní úhrn 44,8 mm byl naměřen 26. června.
Bouřkové jevy se vyskytly ve 22 dnech. Sněhová pokrývka ležela na povrchu
země pouze osm dnů (5 dnů v lednu, 2 dny v únoru a 1 den v prosinci). Poslední
sníh roztál 28. února 2020, první napadl 11. prosince. Pokud sečteme
každodenně měřenou výšku nového sněhu, dostáváme se za celý rok
na neuvěřitelnou hodnotu 10 cm. V tomto roce tudíž napadlo nejméně sněhu od
roku 2002.
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.

II.
červenec srpen září
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Petr Dobeš
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Informace lékaře
jednotlivé fáze očkování proti Covid-19
Fáze 1A: cílené centralizované očkování: období leden, únor 2021. Očkování
bude prováděno v tzv. Očkovacích centrech, kterých v rámci ČR bude asi 30.
Očkováni budou pracovníci infekčních oddělení, ARO, JIP, LDN, DD a SP, VPL
+ sestry, pediatři, záchranná služba, policie, hasiči, senioři nad 80 let apod.
Fáze 1B: centralizované očkování: období březen, duben 2021. Očkováni
budou další zdravotničtí pracovníci, pracovníci hygieny, senioři nad 65 let,
pacienti mladší 65 let se závažnými chronickými nemocemi, školská zařízení,
pracovníci domácí péče.
V období ledna a února bude probíhat evidence, resp. pacienti se budou muset
zaregistrovat po 15. 1. 2021 do tzv. Centrálního rezervačního systému pro
očkování Covid-19, od března 2021 by měla být k očkování připravena síť
praktických lékařů.
Fáze II: tzv. decentralizované očkování – duben a dále bude prováděno
v ordinacích praktických lékařů, pediatrů, popř. ambulantních specialistů
vakcínami Astra Zeneca, ev. Johnson and Johnson, které lze skladovat běžně
v lednicích. Zájemci o očkování se přihlásí telefonicky v ordinaci v době k tomu
vyhrazené (podobně jako požadavky na zaslání elektronických receptů).
K samotnému provedení očkování budou zájemci vyzváni SMS zprávou na jejich
mobily, popř. mobily příbuzných. Jelikož 1 ampulka očkovací látky bude
rozdělena mezi více pacientů, bude nutno se dostavit na určený čas, eventuálně
s předstihem dát vědět o neúčasti a pozván bude náhradní pacient.
Otázky a stručné odpovědi:
Centrální registrační systém – zde by se měli zaregistrovat nejvíce rizikoví
pacienti, tj. skupina 1A a 1B, očkování proběhne v 1. pořadí v očkovacích
centrech v rámci Moravskoslezského kraje. Registraci lze provést těmito
způsoby:
- na webových stránkách, které budou po 15. 1. 2021 spuštěny a s vyplněním
(nacionálie, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, zaškrtnutí ev. nemocí) vám mohou
pomoci příbuzní či známí;
- pomocí telefonní linky 1221, kde budete přesměrováni na operátora;
- ve sporadických případech může pomoci ordinace, úřad městyse atd.
Registrace k očkování u ošetřujícího praktického lékaře – jakmile bude
jasné, kdy budou do ordinace navezeny očkovací látky a určeno datum zahájení,
budou pacienti, kteří projevili zájem o očkování o zahájení očkovací akce
informováni veřejným rozhlasem a začnou dostávat zvací SMS zprávy
k očkování. Tato skupina pacientů, která chce být očkována u svého ošetřujícího
lékaře, se do tzv. Centrálního registračního systému neregistruje. Kdo tedy bude
mít zájem o očkování v ordinaci svého praktického lékaře, tak on nebo rodinný
příslušník provede telefonickou rezervaci. Je nutno počítat s tím, že aplikace
vakcínami bude provedena 2x, a to v rozmezí 3 týdnů po 1. aplikaci, výjimkou je
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vakcína Astra Zeneca která je 1 dávková a touto se bude očkovat u praktického
lékaře.
Bude u pacienta před provedením očkování proveden PCR nebo antigenní
test? Nebude, není důvod, i kdyby se pacient v době očkování nacházel
v inkubační době Covid onemocnění, nezhorší to průběh nemoci.
Jaké jsou kontraindikace očkování proti Covid-19? Pouze probíhající
horečnatý stav, infekční onemocnění, onemocnění RS, celkově těžký stav,
alergická reakce po aplikaci 1. dávky. Onemocnění hematologická, onkologická,
dialyzovaní pacienti – nejsou kontraindikováni k očkování. Kontraindikací není
ani užívání léků s protisrážlivým účinkem. Těhotné ženy a kojící matky zatím pro
nedostatek poznatků nejsou očkovány. Očkování dětí a dorostu – dle typu
vakcíny až od 18, resp. 19 let. Po prodělaném klinicky symptomatickém průběhu
Covid – onemocnění, lze zaočkovat za 90 dnů, po ukončení izolace pro Covid –
onemocnění lze zaočkovat za 7 dnů, po provedeném jiném očkování (např. proti
tetanu, encefalitidě atd.) lze zaočkovat za 14 dnů.
Rezervace k očkování – pracovně nejohroženější skupiny a senioři (čili skupiny
1A,1B) se mají registrovat po 15. 1. 2021 v Centrálním registračním systému,
pacienti v pořadí 2, kteří budou očkováni u praktických lékařů, vyjádří svůj zájem
o očkování telefonem do ordinace - v době pro telefonické konzultace
a objednávky léků, popř. to zařídí rodinný příslušník.
Bude možno si volit typ vakcíny? Ne, nebude. Co bude přivezeno, bude se
aplikovat. Nelze rovněž měnit typ vakcíny – stejnou vakcínou budou provedena
obě očkování.
Jaké mohou být nežádoucí účinky po vakcinaci: asi jako po běžném
očkování, např. proti tetanu - tj. bolestivost či zarudnutí po pár dnů v místě vpichu
(tj. horní část deltového svalu paže), závažnější reakce dosud nebyla
pozorována.
Může mít provedené očkování nežádoucí účinky na genetickou výbavu
pacienta? Zatím není nic takového uváděno.
Zlepší průběh nemoci Isoprinosin? Nezlepší, není na základě studií odborných
společností doporučován.
Je očkování vůbec na něco? Ano, jinak pandemie nevymizí. Co tedy víme – po
provedeném očkování si náš imunitní systém za pár týdnů vytvoří protilátky, a to
ve větší míře než po prodělaném onemocnění. Jak dlouho účinná hladina
protilátek proti Covid-19 vydrží, zatím není jisté – možná 4–6 měsíců, možná
více. Předpokládá se, že pokud absolvujeme očkování a budeme po delší době
Covid – infekci znovu vystaveni, měl by být průběh znatelně lehčí nebo
s minimálními příznaky.
Je očkování povinné? Není, je to věc rozhodnutí každého jedince. Tím, že se
objednáte a dostavíte k vyšetření a následné aplikací vakcíny, vyjadřujete
souhlas s provedením. Očkuje se do nedominantní paže.
Proč se nechat očkovat? Aby Covid vymizel a nešířil se v populaci. Není nikde
napsáno, že pokud někdo prodělá lehkou formu nemoci a po čase jej to potká
znovu, tak to bude zase jen „rýmečka“. Komplikovanou formou může onemocnět
i sportovec, nekuřák atd. Nebo onemocníte jen „rýmečkou“, kterou přinesete
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domů a zkomplikujete život seniorovi doma. Je to věc na pečlivé zvážení
a rozhodnutí se. Pokud Covid nevymizí nebo nemoci podstatně neubude,
z restriktivních opatření se nevymotáme. O dlouhodobém přetížení zdravotníků
a zaměstnanců IZS nemá smysl hovořit.
Co budete mít z očkování? Možná pocit, že jste se nějak (asi správně) rozhodli,
k tomu taky bonus, že:
- dostanete doklad o očkování, takže když pojedete za hranice, nebude třeba
žádný test a opačně – při návratu nebude nutná karanténa. To vše později bude
řešeno elektronicky, QR kód atd.
- dalším zvýhodnění může být, že vám povolí účast na různých akcích mimo
stanovený počet (sport, bazény, rekreace, hotely atd.).
Tolik ve stručnosti pro základní informaci hlavně proto, že na toto téma dotazů
ze stran pacientů přibývá. Vycházel jsem z poznatků Ministerstva zdravotnictví
a doporučení odborných společností k datu 9. 1. 2021, které mohou být v čase
upravovány.
Zpracoval: MUDr. Zdeněk Přecechtěl

Tříkrálová sbírka

Od 1. do 24. ledna 2021 proběhla Tříkrálová sbírka a v současné době
zpracováváme její výsledky, v některém z následujícím vydání zpravodaje Vás
s nimi blíže seznámíme. Aktuální, průběžně doplňované informace, můžete
sledovat
na
internetové
stránce
www.trikralovasbirka.cz
nebo
www.odry.charita.cz
Tento ročník byl jiný a vyžadoval netradiční řešení, a proto patří velký dík všem
dobrovolníkům, kteří nám pomohli roznést pozdravy a požehnání do Vašich
domovů, ale také koledníkům v online prostoru, kteří nám pomohli se sdílením
informací o tom, jak je možné přispět.
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Vážíme si také ochoty a nabídek s umístěním pokladniček na úřadech,
v kostelích a v obchodech podle místních možností.
Děkujeme Vám všem dárcům, kteří jste různými způsoby do letošní Tříkrálové
sbírky přispěli.
Charita Odry

Turistické oblasti Poodří
Hlasujte pro Poodří a přispějte tak k jeho zviditelnění i rozvoji!
Podpořte Flascharův důl v Odrách nebo zámky Nová Horka a Kunín!
Flascharův důl v Odrách a zámky Nová Horka a Kunín, to jsou tři atraktivity
turistické oblasti Poodří, jimž můžete dát svůj hlas v soutěži Cena
cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2020. Hlasovat je možné
na www.cenycr.cz od 18. ledna do 28. února.
„V Poodří je velké množství nádherných a turisticky atraktivních míst, která si
ocenění zcela jistě zaslouží! Vybrat do soutěže pořádané Moravian-Silesian
Tourism, destinační společností Moravskoslezského kraje, bylo velmi náročné,“
zdůrazňuje Pavlína Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu turistické
oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
Do druhého ročníku soutěže nominoval Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., Flascharův důl v Odrách, a to v kategorii
Nejlepší počin v cestovním ruchu 2020, zámek Nová Horka (kategorie
Neobjevený skvost), CHKO Poodří (kategorie Nejmalebnější místo v zimě)
a Balerův větrný mlýn ve Spálově a zámek Kunín (kategorie Nejsvětovější
místo).
Do finální prestižní nominace, v níž jsou zařazena TOP místa
Moravskoslezského kraje, byly vybrány tři z atraktivit navrhovaných Destinačním
managementem turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., – už
zmíněný Flascharův důl a zámky Nová Horka a Kunín.
V kategorii Osobnost cestovního ruchu 2020 turistickou oblast Poodří
zastupují Věra a Jaroslav Královi (Vodní mlýn Wesselsky) a Alena
Zemanová (Krajina břidlice).
„Vybraná místa mají obrovský potenciál daný silným příběhem či
architektonickou a kulturní hodnotou a zároveň se pozitivně podílejí na zvyšující
se návštěvnosti regionu,“ upozorňuje Pavlína Ambrosch a apeluje
na patriotismus lidí žijících na území turistické oblasti Poodří, která se rozkládá
na území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka, Fulneku, Studénky
a Klimkovic. „Hlasujte! Vítězství v některé z kategorií soutěže Cena cestovního
ruchu Moravskoslezského kraje výrazně přispěje ke zvýšení povědomí nejen
o daném místě, ale také o celém Poodří. A k benefitům plynoucím ze zvýšeného
zájmu turistů patří rozvoj podnikání v mnoha sférách a pozitivní dopad
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na prosperitu celého Poodří. To je právě v této době poznamenané koronavirem
velice důležité,“ uzavírá Pavlína Ambrosch.
Bc. Pavlína Ambrosch, ředitelka o.p.s.
Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
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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
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