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Upozornění na znovuzavedení poplatku za odpad 

V Suchdole nad Odrou je s účinností od 1. 1. 2022 
znovuzaveden poplatek za odpad. 
Poplatek je stanoven ve výši 600,- Kč na osobu a rok Obecně závaznou
vyhláškou, dostupnou na webu městyse. Splatnost je do 30.6.2022
Nezapomeňte, že je nezbytné se do 30.1.2022 přihlásit k poplatkové povinnosti,
která vyplývá z trvalého pobytu.
Poplatníkem je dále vlastník nemovité věci na území městyse (byt, rodinný
dům, stavba sloužící k rodinné rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická
osoba.
Formuláře pro ohlášení jsou k dispozici:
-   úřad městyse 
-   https://www.suchdolnadodrou.cz/mestys/formulare/category/248-formulare-odpady
-  aplikace Česká obec, kterou je možné si stáhnout bez potřeby registrace a která vám          
bude sloužit i k získávání ostatních potřebných sdělení, které nejsou možné zaslat 
 prostřednictvím SMS

Pokud vám vznikl nárok na osvobození
od poplatku je třeba podat žádost a
doložit tuto skutečnost také nejpozději
do 30.1.2022 na úřadě městyse, později
uplatněný nárok nebude možné
akceptovat!

https://www.suchdolnadodrou.cz/mestys/formulare/category/248-formulare-odpady
https://www.suchdolnadodrou.cz/mestys/formulare/category/248-formulare-odpady
https://www.suchdolnadodrou.cz/mestys/formulare/category/248-formulare-odpady


Na jaře loňského roku jsme se
zapojili do projektu, jehož
organizátorem byla společnost
Penny Market ve spolupráci 
s Asociací školských sportovních
klubů. Hlavním cílem projektu
bylo podpořit pohyb dětí.
Lokální dětské a mládežnické
sportovní kluby a týmy se mezi
sebou utkaly v soutěži o naše
hlasy v regionech. Do projektu se
zapojilo více než 1 100 týmů
napříč celou Českou republikou,
ze kterého vzešlo 455 vítězů.

 Naše škola byla zařazena do mikroregionu Kopřivnice – Obránců míru,
Husova, Příbor a ve finále získala krásné třetí místo. Za toto umístění
škola obdržela od AŠSK poukázku na nákup sportovního vybavení 
v hodnotě 5 000 Kč a balíček zdravých potravin. Finanční prostředky nám
pomohly k nákupu pomůcek, které zkvalitní hodiny tělesné výchovy. 
Děkujeme všem příznivcům, kteří nás svým hlasem podpořili.

Mgr. Aneta Janovská
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Úřad městyse informuje 
Kalendárium městyse   
 

13.12. Konalo se 16. zasedání zastupitelstva městyse. 

13.12. Konala se schůze rady městyse. 

15.12. Jednání se soukromými vlastníky parcel – budoucími stavebníky – 

o podmínkách napojení na infrastrukturu městyse. 

16.12. Na úřadě městyse převzata od dodavatele aktualizovaná dokumentace 

BOZP a PO k objektům městyse. 

17.12. Kontrolní den na stavbě rekonstrukce přízemí historické budovy ZŠ 

na 5. oddělení MŠ. 

17.12. Podepsáno prodloužení smlouvy s Městem Nový Jičín, na jejímž 

základě orgány města projednávají přestupky, k nimž došlo na území 

Suchdolu. 

20.12. Návazné jednání se soukromými vlastníky stavebních parcel 

o podmínkách napojení na infrastrukturu městyse. 

27.12. Schůze rady městyse k závěrečnému rozpočtovému opatření. 

05.01. Konzultace starosty a ředitele ZŠ k záměru zvětšení kapacity 

parkovacích míst u ZŠ. 

07.01. Kontrolní den na stavbě rekonstrukce přízemí historické budovy ZŠ 

na 5. oddělení MŠ. 

10.01. Konala se schůze rady městyse. 

11.01. Schůzka na místě s projektantem k posouzení možností zvětšení 

kapacit parkovacích ploch u ZŠ včetně vize míst k zastavení typu „Kiss 

and ride“, kde mohou rodiče ráno rychle a bezpečně vysadit své děti 

a odjet bez dopravních komplikací na přehlceném parkovišti. 

12.01. S dodavatelem zrekapitulovány „resty“ v opravách místních komunikací, 

které byly z důvodu nepřízně počasí přesunuty z podzimu 2021 na jaro 

2022. 
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12.01. Jednání s projektantem chodníků okolo Romotopu a NC Line 

na Rybníky. Projektant získal poslední potřebné stanovisko a tím byl 

podniknut další krok k získání stavebního povolení. 

14.01. Zástupci městyse na pracovišti Odboru dozoru Ministerstva vnitra ČR 

v Opavě konzultovali v rámci metodické pomoci soulad obecně 

závazných vyhlášek městyse s aktuálně platnou legislativou. 

14.01. Kontrolní den na stavbě rekonstrukce přízemí historické budovy ZŠ 

na 5. oddělení MŠ. 

14.01. Starosta se zúčastnil pracovní schůzky s projektantem rozšíření skládky 

odpadů ASOMPO, kde jsou akcionáři obce a města Novojičínska včetně 

městyse Suchdol nad Odrou. Obce mají pochopitelný zájem na dalším 

provozu skládky, která řeší problém nakládání s komunálním odpadem 

z těchto obcí.  

 

Rada městyse informuje 
 
78. schůze RM 27.12.2021 

• Poslední schůze RM v roce 2021 se zabývala rozpočtem příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou a schválila 
návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 
2023–2024. 

• RM se zabývala hospodařením městyse za období 1–12/2021 a schválila 
rozpočtové opatření č. R24. 

• RM schválila poskytování cestovních náhrad za pracovní cesty. 
 
79. schůze RM 10.01.2022 

• První schůze RM v novém roce se 2022 zabývala bytovou problematikou, kdy 
schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v majetku městyse 
nájemníkům, kteří splňují požadavky dalšího prodloužení nájmu a přidělila byt 
o velikosti 1+1 v bytovém domě Komenského 171. 

• RM schválila uzavření darovací smlouvy na rozvoj sociálních služeb v DPS 
v roce 2022. 

• RM schválila pronájem provozovny č. 7 v objektu drobných provozoven 
Komenského 65, Suchdol nad Odrou. 

• Starosta informoval RM o průběhu rekonstrukce prostor v budově základní 
školy na novou třídu mateřské školy a o navýšení ceny díla o vícepráce. 

• RM schválila zadání výběrového řízení na stavbu „Sběrný dvůr v Suchdole 
nad Odrou“. 
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• RM schválila zadání zpracování studie chodníků na ulici Sokolovská v obou 
směrech firmou Atelis – ateliér liniových staveb Olomouc. 

• RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
s Moravskoslezským krajem Ostrava, jedná se o umístění vodovodního řadu 
na pozemcích lokalitě bývalého učilišti na ulici Za Nádražím v majetku MSK. 

• RM se zabývala problematikou dodávky plynu v objektech městyse  
a schválila uzavření smlouvy na období únor–duben 2022. 

• RM schválila zadání veřejné zakázky na zpracování Lesního hospodářského 
plánu. 

 

Zastupitelstvo městyse 
 
U S N E S E N Í 

z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, 

konaného dne 13.12.2021 v 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚM 

 

2021. 16. 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 15. a 16. zasedáním zastupitelstva 

městyse 
c) zprávu ze schůze finančního výboru ze dne 6.12.2021 
d) dokumenty:  
  č. 1 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ bez OdPa za 1-11/2021   

 č. 2 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ celkem za 1-11/2021   

 č. 3 – ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za 1-11/2021 

  č. 4 – ROZPOČET PŘÍJMY 

  č. 5 – ROZPOČET VÝDAJE 

  č. 6 – SLEDOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2021      

  č. 7 – REKAPITULACE podle tříd rozpočtové skladby 

e) kapitolu „H. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch 
pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ ve 
výroku územního plánu Suchdol nad Odrou.  

f) Směrnici č. 2/2021 Spisový a skartační řád 
 

2021. 16. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e 

a) ověřovateli zápisu Gabrielu Luxovou a MUDr. Janu Dostálovou  
a zapisovatelkou Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS. 
 

2021. 16. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e 

a) program 16. zasedání zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou, konaného 
13.12.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚM 
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b) rozpočtové opatření č. Z30 takto: 
 Příjmy    +    1.702,84 tis. Kč tj.  58.899,55 tis. Kč 

 Financování   -   14.581,45 tis. Kč tj.    7.038,66 tis. Kč 

 Celkové zdroje ve výši  -   12.878,61 tis. Kč tj.  65.938,21 tis. Kč 

 Běžné výdaje   -     1.486,99 tis. Kč tj.  49.017,45 tis. Kč  

 Kapitálové výdaje  -   11.391,62 tis. Kč tj.  16.920,76 tis. Kč 

 Celkové výdaje ve výši  -   12.878,61 tis. Kč tj.  65.938,21 tis. Kč  

 v členění dle příloh „Rozpočtové opatření zastupitelstva Z30 z 13.12.2021“ 

c) pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 takto: 
VÝDAJE mohou být čerpány ve výši max. 1/12 běžných i kapitálových výdajů 

upraveného rozpočtu roku 2021 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 2022, 

nejdéle však do 31.3.2022. 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 2022 a bude poskytován 

neinvestiční příspěvek z prostředků městyse ve výši 400.000, - Kč měsíčně. 

d) rozhodnutí o námitkách s odůvodněním a vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu územního plánu Suchdol nad Odrou, které jsou 
nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy v kapitolách L. a M. 

e) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 
 

2021. 16. 4. Zastupitelstvo městyse o v ě ř i l o 

a) v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že pořízený Územní plán Suchdol nad Odrou není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje České republiky ve znění po Aktualizacích 1., 2., 3., 4. a 5. 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Zásadami územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění po Aktualizaci č. 1 a č. 5, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.  
 

2021. 16. 5. Zastupitelstvo městyse v y d á v á 

a) podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 
4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně 
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analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících, zákona   
č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a § 84 odst. 2 písm. y) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Územní plán Suchdol nad Odrou jako opatření obecné povahy 
č. 1/2021. 
 

2021. 16. 6. Zastupitelstvo městyse u k o n č u j e  p l a t n o s t 

a) Územního plánu sídelního útvaru Suchdol nad Odrou, který schválilo dne 31. 
3. 1998, a který nabyl účinnosti dne 16. 4. 1998, a to ke dni nabytí účinnosti 
Územního plánu Suchdol nad Odrou.  
 

2021. 16. 7. Zastupitelstvo městyse n e s ch v a l u j e 

a) vyhovět žádosti Krajského úřadu MSK Ostrava o spolufinancování 4. výzvy 
kotlíkových dotací z rozpočtu městyse 
 

2021. 16. 8. 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 2021 

 

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

5. březen 2022, 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. 
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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 3. března 2022 na ÚM 
na tel. 556 770 101, 556 770 103 a 605 307 695, kde budete zaevidováni  
a v průběhu soboty 5. března 2022 k vám přijedou sportovci pro sběr. 
  

            Iva Hrabovská, místostarostka 
 

Postřehy z kontejnerových stání v městysi  
 
Vážení občané, ráda bych Vám sdělila několik postřehů našich zaměstnanců při 
udržování pořádku kolem kontejnerových stání.  
Je velice smutné, až zarážející, že v dnešní době, kdy je třídění odpadů podle 
komodit běžnou záležitostí a tuto činnost si osvojily i děti v mateřských školách, 
se často setkáváme s nevytříděným odpadem v jednotlivých kontejnerech. Na 
toto téma byla napsána spousta článků, ale zdá se – dle přiložených obrázků – 

marná snaha osvěty. Kontejnery jsou 
opatřeny nálepkami s označením, co 
do kterého barevně odlišeného patří – 
právě toto podle barev znají i ty malé 
děti – přesto nejsou důsledně 
dodržovány jednotlivé komodity. 
Svozová firma nám kontejnery s 
odpadem, který tam nepatří, nevyveze. 
Naši zaměstnanci musí tyto kontejnery 
pravidelně ručně přetřídit a řeknu Vám, 
že to není příjemná práce. Navíc tito 
naši spolupracovníci nebyli přijati do 
pracovního poměru proto, aby uklízeli 
po některých nezodpovědných  
a bezohledných lidech.  
Dále je zarážející, že se do bílých 
kontejnerů na textil vyhazuje to, co se 
ani textilem nazvat nedá, je velice 
znečištěný, obuv často rozbitá a 
ošlapaná. Do nich můžete vkládat 
oděvy, boty, hračky a mnoho dalšího, 
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co v domácnosti již nenachází využití, ale jiným lidem může posloužit. Firma 
TextilEco obsah kontejnerů vytřídí a snaží se najít další využití posbíraných věcí. 
Ještě větší problém je již zmíněný nepořádek kolem kontejnerů. Snažíme se tato 
kontejnerová stání vylepšovat tím, že je zvětšujeme, zpevňujeme a ohrazujeme 
plochy, které vypadají důstojněji. V loňském roce jsme takto zrekonstruovali tři 
lokality v celkové hodnotě 970 tisíc Kč. Teď už záleží pouze na nás, občanech, 
jak budeme udržovat pořádek, nebudeme přeplňovat kontejnery a nebudeme 
odkládat odpad vedle nich (svozové firmy tento odpad nenaloží a neodvezou), 
 a hlavně budeme odpad třídit.  
Čím více vytříděného odpadu, tím méně směsného komunálního odpadu, méně 
nádob (popelnic a zelených kontejnerů) a nižší náklady městyse na odpadové 
hospodářství. V opačném případě nezbude v příštích letech nic jiného než 
zdražovat místní poplatek za vývoz komunálního odpadu.  
Prosím Vás, dodržujte čistotu a pořádek u kontejnerů a hlavně TŘIĎTE, TŘIĎTE, 
TŘIĎTE!!! 

Iva Hrabovská, místostarostka 
 

 
 

 

 

 

 
 

Tašky na tříděný odpad 

 
Městys má stále k dispozici sady tašek na tříděný 
odpad, které si můžete zdarma vyzvednout  
na úřadě městyse. 
 

Iva Hrabovská, místostarostka 
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Městys Suchdol nad Odrou 
Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

 
Zastupitelstvo městyse Suchdol nad Odrou se na svém zasedání dne 13.12.2021 
usnesením č. 2021.16.3.e) usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1) Městys Suchdol nad Odrou touto vyhláškou zavádí místní poplatek  
za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“). 

2) Správcem poplatku je úřad městyse.1 
 

Čl. 2 
Poplatník 

1) Poplatníkem poplatku je2: 
a) fyzická osoba přihlášená v městysi3 nebo   
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 

rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která 
je umístěna na území městyse. 

 
1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích 
2 § 10e zákona o místních poplatcích 
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích 

považuje  
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo   
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České 
republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o 
cizince, 
1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 
měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na 
území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany 
podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího 
dočasné ochrany cizinců. 
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2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně  
a nerozdílně.4 

Čl. 3 
Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5 
 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů 
ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.  

2) V ohlášení poplatník uvede6  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, 

byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě 
další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které 
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně 
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti  
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí  
s podnikatelskou činností poplatníka,  

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti 
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li  
o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační 
údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. 

3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu 
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7 

4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto 
změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.8 

5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na 
údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit 
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh 
těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9 

 

 

 
4 § 10p zákona o místních poplatcích 
5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 5 
Sazba poplatku 

1) Sazba poplatku činí 600,- Kč. 
2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 

fyzické osoby v městysi, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní 
měsíc, na jehož konci10 
a) není tato fyzická osoba přihlášena v městysi, nebo 
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 

3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví 
jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci umístěné na území městyse, snižuje o jednu dvanáctinu 
za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11 
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 
b)  poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 
c) je poplatník od poplatku osvobozen. 
 

Čl. 6 
Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného 
kalendářního roku.  

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, 
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení 
podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.  

 

Čl. 7 
Osvobození a úlevy 

1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z 
důvodu přihlášení v městysi a která je12  
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,  
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,  

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,  

 
10  § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
12 § 10g zákona o místních poplatcích 
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d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, 
nebo  

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby 
vykonávající trest domácího vězení.  

2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla 
z důvodu přihlášení v městysi, a která 
a) se nepřetržitě více než 180 dnů v příslušném kalendářním roce zdržuje 

mimo území městyse, 
b) je přihlášena v sídle ohlašovny Městyse Suchdol nad Odrou, 

Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou, přičemž na území 
městyse se nezdržuje a není znám její skutečný pobyt, 

c) je pátým a každým dalším dítětem ve společné domácnosti. 
3) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba, které poplatková povinnost 

vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba 
a která se nachází na území tohoto městyse, a která je zároveň poplatníkem 
z titulu přihlášení v městysi.  

4) Úleva se poskytuje fyzické osobě, které poplatková povinnost vznikla 
z důvodu přihlášení v městysi a která je studentem a je zároveň ubytována 
mimo území městyse, a to ve výši 50% sazby uvedené v článku 5 této 
vyhlášky. 

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro 
osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo 
zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.13 

 
Čl. 8 

Navýšení poplatku 
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, 

vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.14 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 
sledujícím jeho osud.15 

Čl. 9 
Odpovědnost za zaplacení poplatku16 

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti 
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen 
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, 
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce 

 
13 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
16 § 12 zákona o místních poplatcích 
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nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné 
procesní postavení jako poplatník. 

2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému 
zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. 

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit 
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

 
Čl. 10 

Společná ustanovení 
1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je 

vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou 
spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno 
vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17 

2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní 
společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za 
komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18 

 
Čl. 11 

Přechodná ustanovení 
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů. 
 
 

Čl. 12 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

 
17 § 10q zákona o místních poplatcích 
18 § 10r zákona o místních poplatcích 
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Místní poplatek za komunální odpad na rok 2022 

Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství na rok 2022 
Místní poplatek je nutno uhradit do 30.06.2022. 
Ke správné identifikaci platby je potřebné, abyste si telefonicky nebo emailem 

požádali o údaje pro platbu poplatku, pokud jej budete hradit příkazem k úhradě 

(každý poplatník má svůj variabilní symbol = číslo poplatníka), a to  

na telefonním čísle: 556 770 106, případně e-mailem: 

kollerova@suchdol-nad-odrou.cz  

Poplatek uhraďte ve prospěch účtu u České spořitelny, a.s. 1765624389/0800  

Variabilní symbol                                              číslo poplatníka 

Specifický symbol                                            1345 

Konstantní symbol        0558 

V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, obraťte na výše uvedené telefonní 

číslo nebo e-mail. 

 

Místní poplatek ze psů na rok 2022 

Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů na rok 2022. 
Místní poplatek je nutno uhradit do 31.3.2022. 
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). 

 

 

 

 

mailto:kollerova@suchdol-nad-odrou.cz
mailto:postova@suchdol-nad-odrou.cz
mailto:jurkovicova@suchdol-nad-odrou.cz
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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 Jasaňové; 
telefon: 605 113 310; 724 389 269 
 
Výpůjční doba knihovny: Po a Čt 14.00 – 18.00 
 
 

 Klubíčko 

Dovoluji si informovat všechny maminky, které by chtěly navštívit Klubíčko, že 

z důvodu rekonstrukce ve škole se nyní scházíme v prostorách evangelické fary. 

Adresa Malá Strana 45. Prosím noste dětem i sobě papuče. Sledujte prosím 

facebookové stránky Klubíčka, kde pravidelně informujeme o dění v Klubíčku. 

Karla Pobořilová               
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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    Skaliková Jana 

Kukolová Marie      Marcinková Alena     

Šrámková Marie      Dohnal Petr 

Fleková Milada      Doubek Jan 

Hansová Jarmila        Kadlčíková Marie 

Matoušek Jiří        Polášek Josef 

Zbranková Jana      Barošová Anna 

Tihelková Marta      Volková Josefa 

Dýčka Josef      Přecechtělová Jiřina 

Pavelka Zdeněk       Černoch Karel 

Lažková Vlasta      Najmon Miroslav 

Krásná Eva     Segeťa Bohumil 

Bechný Ota                                                                  Macháčová Milena 

Vávra Antonín                                                              Kouřilová Zdeňka 

Knápek Jiří                                                                  Klimčíková Alena 

Bechný Jaroslav                                                        

 

 

 

 

 
Děkujeme rodině, přátelům a známým, kteří se přišli  
 
dne 13.12.2021 naposledy rozloučit s naší maminkou, 
  
babičkou, tetou, švagrovou, sestřenicí a kamarádkou  
 
paní Annou Látalovou.                                   Rodina. 
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Děkujeme rodině, přátelům a známým, kteří se přišli dne             

 
10.12.2021 naposledy rozloučit v naším tatínkem  

 
 panem Antonínem Červencem. 
 

                                                      Synové Antonín a Petr 
 

 

 

 

Dne 23. prosince 2021 uplynulo 5 let od úmrtí našeho  

syna a bratra Petra Vandlíka. 

Kdo jste Petra znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.  

                                                               Děkujeme, rodina. 

 

 

 

 

 

Dne 12.2.2022 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí mého 

 manžela, pana Antonína Obadala.  

S láskou vzpomíná manželka Zdeňka s rodinou. 

                           Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
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Spolky a zájmové aktivity  
Western klub 
 

Z ČINNOSTI SPOLKU WESTERN KLUB z.s 
www.westernklub.cz; www.suchdolskycountryfest.cz; 

www.ponyexpress.cz 

VZPOMÍNKA NA HOSPODÁŘE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové Western klubu a Pony Expressu se sešli v muzeu Westernové expozice 

Pony Expressu a zavzpomínali na kamaráda a člena Pony Expressu Bohumila 

"Hospodáře" Kašpárka, který od nás odešel do kovbojského nebe dne 18. ledna 

před 16ti lety. 

 

http://www.westernklub.cz/
http://www.suchdolskycountryfest.cz/
http://www.ponyexpress.cz/
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Po prohlídce a doplnění expozice jsme se odebrali na hřbitov, kde jsme u hrobu 

Hospodáře položili květiny a zapálili svíčky. Minutou ticha jsme uctili jeho 

památku, která stále zůstává v našich srdcích. 

 

 

                                                    
 

 

 

 

 

Za Western klub a Pony Express Lidka 

 
  Z ČINNOSTI DĚTSKÉHO WESTERN KLUBU 

https://www.facebook.com/western639 

Leden máme v půli měsíce a my měli první schůzku v roce 

2022 . Nemoc dělá opět své, ale i v malém počtu jsme si 

dnešní dopoledne užili.  Děti poklidily kolem koní, přichystaly Elišku a Emírka, 

aby se mohly podívat na svět z koňského hřbetu.  Děkujeme Jarušce 

Ehlerové, Kači a Julči za jejich čas, který si pro nás vyhradily.   
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Pro koho je Dětský 

Western klub určen: 

Pro holky a kluky od 7-15 let, 

kteří se chtějí dozvědět něco 

o historii Pony Expressu, 

koních, kovbojích, indiánech 

a přírodě. Tak se zeptej 

doma a neváhej přijít mezi 

nás. Budeme se na Tebe 

těšit            

                                                         

Za DWK Tereza a Daniela Kabeláčovy 

  

Různé 
Tříkrálová sbírka 

Vážení spoluobčané, 

znovu máte možnost zapojit se do 

Tříkrálové sbírky, podpořit charitní dílo a 

začít tak nový rok dobrým skutkem. Během 

celého ledna můžete využít různé formy nového, moderního dárcovství, a to 

pomocí QR kódů, platební brány na stránkách Tříkrálové sbírky, nebo odesláním 

Vašeho daru převodem z účtu. 

Od 1. do 16. ledna je také možné přispět do pokladniček, které jsou rozmístěny 

dle místních možností na některých úřadech, v kostelích a obchodech, aktuální 

informace k nim naleznete na stránkách www.odry.charita.cz 

Tak jako loni k Vám do schránky přinese některý z Charitních kurýrů přání  

k novému roku a tam, kde to bude možné, napíše požehnání na dveře. Pokud 

bude epidemiologická situace opravdu velmi příznivá, je možné, že se  

na některých místech na své putování vydají i samotní tři králové. 

S přáním všeho dobrého  

 koledníci a organizátoři Tříkrálové sbírky za Charitu Odry 

 

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2022 
65% připadá na činnost Charity Odry 
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské 
10% na humanitární pomoc v zahraničí 
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5% na podporu projektů Charity Česká republika 

5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky 

Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800 

Variabilní symbol za Charitu Odry: 777988011 

Děkujeme za Vaši štědrost! 

www.trikralovasbirka.cz; www.facebook.com/trikralovasbirka.cz;  

www.odry.charita.cz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/
http://www.facebook.com/trikralovasbirka.cz
http://www.odry.charita.cz/
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Denní stacionář Odry  

 

 

 

 

Příběh z naší praxe  
          Na začátku léta 2021 se na naši službu obrátila unavená žena, která několik 
let pečuje o svého manžela trpícího demencí a zhoršenou mobilitou. Muž je  
v domácím prostředí bez zájmů o jakékoliv aktivity, většinu dne polehává 
 a podřimuje, sleduje hudební kanál v TV, ztrácí motivaci vykonávat aktivity 
každodenního života, zejména v komunikaci a kontaktu s blízkými.  
     Při jeho prvních návštěvách v naší službě je na první pohled zřejmá silná 
fixace na pečující manželku, která ho vždy do zařízení doprovází a v poledne  
pro něho přijíždí. Uživatel služby působil nervózně, neustále sledoval hodiny 
 na stěně, pracovnice mu vždy vysvětlily, že ho manželka vyzvedne v daný čas.   
     Postupem času během našeho denního programu se klient začal osmělovat 
a aktivněji zapojovat. Nejdříve u společného luštění křížovek a pohybových 
aktivit. Denní program je u nás pestrý-ráno společně luštíme křížovky, 
připomínáme si události, které se váží k danému dni, cvičíme tělo a paměť, 
dopoledne se věnujeme stolním hrám, pracovním činnostem, 
reminiscenci...apod. Společně jsme hledali vhodný způsob procvičování paměti 
s ohledem na jeho onemocnění. Zařadili jsme cvičení na podporu řečového 
projevu (práce s obrázkovými kartičkami, podpora vzpomínek, vedení rozhovorů 
na téma zaměstnání, oblíbené činnosti, dovolená). Klient od jednoslovných 
odpovědí, které zpočátku používal, postupně přešel k odpovědím v rozvinutějších 
větách. Začal se zapojovat do skupinových stolních her. Po dvou měsících již 
pozorujeme, že je klient klidnější, nepozoruje hodiny. Když ráno do DS přichází, 
na všechny se směje a zdraví je. Své doprovázející manželce při příchodu  
ve dveřích jednou dokonce řekl: “běž už” a nasměroval ji k východu.  
     Velmi důležitá je pro nás zpětná vazba pečujících a rodiny. Dle slov jeho 
manželky se klient do našeho zařízení těšívá, s úsměvem ji připomíná: “odvez 
mě tam”. Našel si místo, kde může trávit svůj čas v kolektivu při podnětných 
aktivitách. Pečující manželka také neskrývá své překvapení, že její muž  
v kolektivu komunikuje, vzpomíná na události ze svého života, které nám dokáže 
sdělit a jeho žena vždy potvrdí jejich pravdivost. 
 
Pro koho tu jsme?  
     Pro osoby od 27 let věku z Oder, Fulneku a blízkého okolí, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osob s chronickým 
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby.  
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Co nabízíme?  
     Prostřednictvím naší ambulantní služby zajišťujeme, abyste nebyli osamělí. V 
bezpečném a bezbariérovém prostředí nabízíme trávení času při smysluplných 
činnostech. Profesionální pracovní tým vás individuálně podporuje při 
upevňování a udržování stávajících schopností a napomáhá při rozvoji 
nových.  A tím směřujeme k tomu, abyste mohli co nejdéle setrvat ve svém 
přirozeném sociálním zázemí. Pomocí služby nabízíme také podporu vašim 
pečujícím.  
 
 Jak pracujeme?  

• ke všem uživatelům přistupujeme s ohledem, uznáním a úctou   

• každou osobnost vnímáme jako jedinečnou bytost, která má své 
potřeby a zvyky, společně hledáme, co je pro ni podnětné a co ji 
naplňuje  

• chápeme osobnost člověka vcítěním se do jeho pocitů  
a prožívání  

• pružně se přizpůsobujeme dané situaci a potřebám  
  
Jak nás můžete kontaktovat?  

• Telefonicky: 732 472 855, 736 200 228  

• E-mailem: michaela.tomaskova@odry.charita.cz  

• Osobně: Denní stacionář Odry, Hranická 1110/32, Odry  
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Vzhůru za skřítky a vílami do Pohádkového Poodří! 

Máme pro vás skvělou zprávu! Pohádkové Poodří neulehlo k zimnímu spánku 

 a zve na návštěvu hned devíti ze svých třinácti kouzelných zastavení! Děti se 

zde mohou seznámit se skřítky, vílami, veverkou i princeznou, sbírat maňásky 

pohádkových postaviček i razítka do cestovního pasu zvaného Vandrbuch (už za 

pět razítek dostanou divadélko!). A na své si přijdou i dospělí.   

Ve fulneckém infocentru na děti čeká princezna Terezka, v Bartošovicích  

na zámku víla Rusalka a v Sedlnicích v infocentru víla Sněženka. Kouzelné 

sklepení v Bílovci je plné skřítků Picmochů, ve Skotnici se zabydlel skřítek 

Plamínek a ve Vražném skřítek Kulihrášek. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u 

Oder je domovem skřítka Raráška (a také pana Krále, který tu návštěvníky 

provází) a mlýn ve Spálově obývá skřítek Větroplach. Ten se sice na zimu ukryl, 

ale určitě se můžete podívat, kde žije – klíč od mlýna vám dají na zdejším úřadu. 

No a v klimkovickém infocentru má svůj pelíšek veverka Augustinka. A když 

navštívíte třeba jen pět míst, jedno hezčí než druhé, máte pět maňásků, divadlo 

a spooooustu zážitků. To přece stojí za to! Cestou domů se pak můžete zastavit 

na Jarošově statku ve Studénce a zdejším zvířátkům předat pozdravy i pohlazení 

od kamarádů skřítků!   

Protože zvlášť v poslední době se vše operativně mění, doporučujeme ověřit si 

aktuální platnost otevírací doby místa, které chcete navštívit. 

Projekt Pohádkové Poodří je finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje a Euroregionu Silesia. 

Více info: www.poodri.com, FB Pohádkové Poodří 

Bc. Pavlína Ambrosch 
 

Počasí druhého pololetí roku 2021 
 
Průměrná teplota vzduchu v druhé polovině roku 2021 dosáhla hodnoty 10,8 °C. 

To je o 0,4 °C více, než dlouhodobý průměr za období 1979 – 2013. Nadnormální 

teplotu měl tentokrát pouze měsíc červenec s odchylkou + 1,5 °C. Měsíc srpen 

byl naopak teplotně podnormální, chladnější o 1,2 °C, než je průměrná hodnota 

pro tento kalendářní měsíc. Zbývající měsíce roku, tedy září, říjen, listopad  

a prosinec byly hodnoceny jako normální, přičemž teplotní odchylky dosahovaly 

http://www.poodri.com/
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od + 0,3 °C do + 0,9 °C. Jako teplotně normální tak můžeme hodnotit i celé 

pololetí. 

Nejnižší teplota vzduchu dosáhla ve sledovaném půlroce v Hladkých Životicích 

hodnoty -10,6 °C a to dne 26. prosince. Nejvyšší teplotu vzduchu měl 15. srpen, 

kdy rtuť teploměru dosáhla k 31,9 °C.  

V hodnoceném období napadlo celkově 313,4 mm srážek. Je to 92 % 

dlouhodobého průměru, a tedy normální hodnota. Srážkově normální byly 

měsíce červenec, listopad a prosinec. Srpen byl silně nadnormální. Napršelo 

128,6 mm vody, což představuje 184 % průměrného srpna. Srážkově bohatý 

srpen pak vystřídaly suché měsíce září a říjen (kdy napršelo 37 %, resp. 33 % 

běžného srážkového úhrnu pro uvedené měsíce). Tyto měsíce jsou tedy 

srážkově podnormální. Nejvyšší denní úhrn srážek pak patří 5. srpnu s 38,6 mm. 

Žádné výraznější problémy voda nezpůsobila, pouze po večerní bouřce dne 14. 

července byl krátce zatopený suchdolský železniční podjezd.  

Bouřkové jevy se vyskytly během druhého pololetí celkem v 15 dnech. Kroupy 

padaly pouze jednou a to 29. srpna.  

Maximální rychlost větru dosáhla 16 m/s, přičemž se tato hodnota vyskytla 

vícekrát v měsících červenci, říjnu a listopadu. Vítr nenapáchal žádné škody.  

Sněhová pokrývka se tentokrát vyskytovala poněkud déle, než jsme zvyklí 

v posledních letech. První její výskyt byl 27. listopadu a udržela se pět dní až  

do 1. prosince. V prosinci ležel sníh celkem 20 dnů, nicméně průměrná výška 

sněhové pokrývky byla pouze 2,4 cm. 

Hodnocení celého roku 2021 

Za celý rok 2021 dosáhla průměrná teplota vzduchu hodnoty 8,5 °C, což je stejně, 

jako dlouhodobý průměr, vypočítaný za období 1979 – 2013. Nižší hodnota se 

v tomto století vyskytla pouze třikrát, a to v letech 2001, 2005 a 2010. Zbylých 17 

roků bylo vždy teplejších.  

Minimální teplota vzduchu za celý rok dosáhla -21,7 °C dne 15. února. Maximální 

teplota 32,7 °C byla naměřena dne 21. června, tedy v první letní den.  

Počty charakteristických dnů podle měření extrémních teploměrů jsou uvedeny 

v připojené tabulce a nevybočují nikterak výrazně od dlouhodobých průměrných 

počtů těchto dnů. Např. tzv. arktický den, při němž teplota po celý den nevystoupí 

nad -10 °C, se letos nevyskytl žádný. Naposledy jsme jej zaznamenali v lednu 

2017.  

V roce 2021 napadlo celkem 624,0 mm srážek, což je 97 % dlouhodobého úhrnu 

a tedy srážkově normální rok. Nejvyšší denní úhrn srážek, již zmíněných 38,6 

mm z 5. srpna je hodnotou platnou pro celý rok.  

Vyskytlo se 31 bouřkových dnů a ve dvou dnech padaly kroupy. Sněhová 

pokrývka ležela tohoto roku po dobu 57 dnů. Nejvíce 20 dnů v prosinci a taky 

v únoru to bylo 19 dnů. Poslední sníh roztál na jaře 6. dubna, první sníh nové 

zimní sezóny napadl 27. listopadu. V posledním ročním přehledu počasí jsem 

uvedl, že celková suma nového sněhu činila za celý rok 2020 pouhých 10 cm. 

Uvedu tedy i hodnotu za rok 2021, kdy to již bylo 76 cm. 
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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. V uvedeném roce naměřené a pozorované údaje jsou srovnávány  

s dlouhodobými průměry za období 1979 – 2013 pro Hladké Životice a za období  

2002 – 2016 pro prvky a jevy pozorované v Suchdole nad Odrou. 

Petr Dobeš 

 

 

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 
II. 
pololetí rok 

průměrná 
teplota 20,0 16,9 14,1 9,0 4,6 0,1 10,8 8,5 

minimální 
teplota 9,4 8,5 2,2 -2,7 -4,1 -10,6 -10,6 -21,7 

maximální 
teplota 31,4 31,9 26,8 25,1 17,4 11,7 31,9 32,7 
         

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 
II. 
pololetí rok 

dny arktické             0 0 

dny ledové           8 8 26 

dny mrazové       6 12 25 43 120 

dny letní 22 12 7 1     42 62 

dny tropické 5 2         7 13 
         

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 
II. 
pololetí rok 

počet 
srážkových dnů 11 19 9 4 10 19 72 164 

srážkový úhrn 72,7 128,6 23,7 12,6 51,0 24,8 313,4 624,0 
         

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 
II. 
pololetí rok 

počet dnů s 
bouřk.jevy 7 7 1       15 31 

dnů se 
souvis.sněh.pok.         4 20 24 57 
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Inzerce  
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Den, na který se každé dítko těší celý rok.
Velké přípravy, nacvičování besídek, pečení cukroví, balení dárků,
příprava slavnostní tabule...
Dětem v mateřské školce zazvonil zvoneček už ve čtvrtek 16.12.2021.
A protože máme ve školce hodné děti a šikovné paní učitelky, bylo 
v každé třídě pod stromečkem řádně „naježeno“.
Jen na Hvězdičky počkaly dárečky na rozbalení hned po novém roce.
                                                                                                   Bc. Martina Hessková

 

Štědrý den v mateřské školce



556 770 102

556 770 103

556 770 101

556 770 108

556 770 109

556 770 105

556 770 106

556 770 107

556 770 104

556 736 317
724 389 270
737 864 644
731 467 643

702 020 302

733 335 331
605 113 310
724 389 269

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                                                        
                  
Knihovna                                                       
                  

Kontaktní informace

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