Nýdecký

ZPRAVODAJ

INFORMATOR Nydecki
Grudzień 2020

Prosinec 2020

Ze života obce

1

V

ážení spoluobčané,

kdyby nám někdo před rokem sdělil, co nás čeká v letošním
roce, asi bychom tomu nevěřili a doufejme, že se to časem
nějakým způsobem vrátí do „starých kolejí“. Když jsme v televizi byli
svědky nošení roušek v cizině, bylo to pro nás nepřirozené a
nepochopitelné, dnes jsme si na to natolik zvykli, že nám vůbec nepřipadá
nenormální, že se v rouškách potkáváme a komunikujeme, a to nejen
venku, ale i v budovách, na úřadech, v nemocnicích atd., spíše se už
divíme, když roušku někdo nemá. To je jen jeden příklad z mnoha, další a
další omezení a opatření, která jsme dodržovali a opět dodržujeme, pro nás
znamenaly obrovskou změnu v našem běžném způsobu života nemluvě o
ekonomických následcích pro občany, obce, pro celou naši společnost.
Rok 2020 se zapíše do historie ve spojení s pandemií, která sebou přinesla
obavy a strach o své zdraví a zdraví blízkých snad všech lidí na celé planetě.
Pro obce a města opatření proti šíření „koronaviru“ znamenala
velké omezení života v obci, zrušení všech kulturních a sportovních akcí,
které byly pořádány, lidé se prakticky nescházeli, žáci měli omezenou
výuku. Dotklo se to samozřejmě i naší obce, mezi poslední aktuální akce,
které byly zrušeny, patří tradiční „Vánoční koncert“, „Mikuláš“ a
Nýdecká univerzita 3. věku – předání certifikátů, neuskutečnily se
návštěvy občanů ve věku 80 let, 85 let a 90 a více let, neproběhlo vítání
občánků.
Doufejme, že to nejhorší máme již za sebou a věřme, že po ukončení
stávajících opatření bude už jenom líp a my se společně můžeme těšit na
nejkrásnější období v roce, a to jsou „Vánoce“.
Přeji Vám ať tyto nadcházející vánoční svátky na konci
neobvyklého a těžkého roku prožijete v klidu, pohodě a radostně v kruhu
svých nejbližších. V novém roce přeji hodně štěstí, pevné zdraví, a
samozřejmě klidu bez strachu a obav, co bude dál.
Mgr. Jan Konečný
starosta obce
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Obec a projekty
Výstavba chodníku od „Nýdečanky“ na hranici s obcí Bystřice byla
sice dokončena na konci roku 2019, ale jeho využívání bylo oceněno chodci
až v roce letošním. V současné době probíhá závěrečné vyhodnocení tohoto
projektu, na stávající chodník bude navazovat výstavba chodníku na katastru
obce Bystřice.
Dalším projektem dokončeným již začátkem roku 2020, byla
„Rekonstrukce úpravny vody v obci Nýdek“. Rekonstruovaný objekt sice na
sebe moc neupozorňuje, ale pro obec je nepostradatelný, zajistí úpravu
surové vody na vodu pitnou na nejméně dalších 30 let. Závěrečné
vyhodnocení akce bylo již odsouhlaseno Ministerstvem zemědělství ČR,
oba výše zmíněné projekty byly realizovány za cenu cca 33 mil. Kč včetně
dotací.
Dále byla zahájena realizace dalších dvou velkých projektů – „Kopie
usedlosti čp. 78“ a „Výletiště Požárník v Nýdku“. Prvním z nich je společný
projekt obcí Nýdek a Vendryně na české straně a Golešov a Jasienica na
polské straně. Projekt je dotovaný jak z rozpočtu EU tak státního rozpočtu,
hrubá stavba původního domu (dřevěnky) je již takřka dokončena. V objektu
je plánované informační centrum a muzeum. Druhý projekt (výletiště) bude
financován pouze z rozpočtu obce, proto byla jeho realizace rozdělena na
více etap na 3 – 4 roky.
V nastávajícím roce budeme samozřejmě pokračovat v zahájených
projektech, máme připraveny i další větší projekty (rozšíření komunikace do
osady „Odmiarek“, výstavba dvojgaráže za budovou OÚ v Nýdku), s jejich
realizací však budeme nuceni zřejmě posečkat, vzhledem k plánovaným,
značně okleštěným příjmům obce.
Mgr. Jan Konečný
starosta obce
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Místní poplatek za komunální odpad a místní
poplatek ze psů
Upozorňujeme, že doposud ne všichni poplatníci uhradili místní
poplatek za komunální odpad a místní poplatek ze psů. Proto připomínáme,
že neplatiči jsou již více jak měsíc po splatnosti (splatnost uplynula 31.10.)
a po novém roce budou převedeni do fáze vymáhání.
Úlevy u poplatku za komunální odpad.
V případě, že někdo žádá nově o osvobození od poplatku za
komunální odpad z důvodu pobytu v zahraničí v délce delší než 6 měsíců
(pracovní pobyt, studijní pobyt, upozorňujeme na nutnost vyplnit a podat
žádost o osvobození nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala (ode
dne potvrzení o pobytu v zahraničí- od podpisu pracovní smlouvy nebo
nájemní smlouvy v zahraničí, případně potvrzení ze zdravotní pojišťovny o
odhlášení se ze zdravotního pojištění z důvodu pobytu v zahraničí.
Pokud poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození ve výše stanovené lhůtě, nárok na osvobození zaniká.
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Pro ty, kteří již mají přiznáno osvobození, připomínáme, že do konce
února je nutné předložit potvrzení o pobytu v zahraničí v uplynulém roce
2019.

Vodné a stočné
Žádáme všechny, kteří ještě nemají uzavřenou novou smlouvu na
vodné a stočné podle nového zákona o vodovodech a kanalizacích, aby se
dostavili na obecní úřad a smlouvy sepsali. Jedná se o všechny, kteří mají
smlouvy uzavřené před rokem 2015! Ačkoliv většina z Vás má již vše v
pořádku, přesto někteří tak neučinili. Na nutnost sepsat nové smlouvy jsme
opakovaně upozorňovali jak ve vyúčtování, tak ve zpravodajích. Ti, kteří tak
neučiní nejpozději v průběhu roku 2021, se vystavují nebezpečí sankcí ze
strany obecního úřadu.

Oslavy konce roku
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také
přichází řada nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava
neobejde bez obstarání tzv. zábavné pyrotechniky. Největší nebezpečí
představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky, proto
používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak
ji obsluhovat a skladovat. Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste
předešli zraněním nebo škodám na majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu
a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo jiných zdrojů tepla) a
mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů veškerý hořlavý materiál,
který by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod
výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte
pyrotechniku z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy
na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných
aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití pyrotechnických výrobků v bytech a
uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé
petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod
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vlivem alkoholu. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí
zvířata. Uvědomme si, že zvířata velice bolestně vnímají zvukové projevy
při odpálené pyrotechnice, když např. pes má oproti člověku asi 16x
citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo pokusy o útěk našich domácích
mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich veselých silvestrovských oslav.
por. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

„Nebuďte neviditelní…“
Aktuální roční období sebou nyní
přináší i pozdní rozednívání či brzké
stmívání, dále tak související povětrnostní
vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení.
Moravskoslezští
preventisté
spolu
s dopravními policisty a krajským koordinátorem BESIPu započali opětovně
apelovat na nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce i cyklisty –
aby nepodceňovali tuto skutečnost a dbali na svou viditelnost.
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena
například v Ostravě (Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy
z dopravní služby však do terénu vyráží celý týden a zejména chodcům
připomínají základní zásady bezpečného pohybu na silnicích v době snížené
viditelnosti. Následný den (6. října 2020) preventisté s dopravními policisty
zamířili za zranitelnými účastníky silničního provozu opět na Ostravsko, ale i
na Krnovsko, Třinecko či do Kopřivnice. S preventisty se však chodci setkali či
setkají též na Karvinsku či Opavsku.
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na
vzdálenost 200 metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič jej
spatří na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky je
vhodné umístit na pohyblivé části těla, nejlépe na kotník či zápěstí (případně
obě místa), vždy na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky byly viditelné a
díky nim se stal viditelným i chodec.
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Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní
materiál by měl být i součástí školních brašen či batohů. Zejména mladší školáci
mohou být méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a odhadovat
vzdálenost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl vůbec možnost
včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté věnují
permanentně prostřednictvím přednášek a besed, za všechny lze připomenout
projekty například Zebra se za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky či
Markétina dopravní výchova.
Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají
sluchátka a poslouchají hudbu. Tato skutečnost pak může komplikovat orientaci
v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl
šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou však také senioři. Jejich pohyblivost
může být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora v silničním
provozu tak může být svízelnější.
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte
neviditelní“ policisté při preventivní akci oslovili a věnovali jim reflexní pásky.
Některým chodcům vysvětlili vhodné umístění reflexního předmětu, neboť jej
lidé umístili nesprávně a v tmavém oblečení byli skutečně obtížně viditelní.
Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu
na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla,
osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku
do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Zákon také ukládá
povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař

Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto
období si všichni začínáme uvědomovat tu magickou sílu Vánoc. Žijeme
v očekávání, těšíme se na čas strávený s rodinou a svými blízkými, a tak se
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stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na které v průběhu roku tolik lpíme.
Bohužel i v tento čas se najdou takoví, kteří se právě toho snaží zneužít.
Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí
obdarovat své blízké a často vyrážejí do nákupních center s velkými obnosy
peněz ve svých peněženkách pečlivě uložených v kabelkách a nákupních
taškách. V nepřeberném množství dnešních nabídek, a to nejen obchodních
domů, stojí před regály plnými různého zboží, mačkajíc se v davu dalších
nakupujících odkládají kabelky do nákupních vozíků a po očku sledují
vystavené zboží. To je však ten okamžik, po kterém poté se slzami v očích
sdělují bezpečnostní službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením
peněženky. Řada dnešních seniorů se pohybuje v internetovém prostředí, ať již
z nutnosti doby, kdy alespoň tímto způsobem mohou komunikovat se svými
blízkými. Není nic jednoduššího než ceny nabízeného zboží v kamenných
obchodech srovnat s cenami různých srovnávacích portálů na internetu. Eshopy vedou prim, jsou přehledné, jednoduše pár kliky si nakoupíme zboží,
které je nám doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato forma nákupu nese svá
rizika. Sice se nepotkáme tváří tvář případnému zloději, ale také můžeme přijít
o své úspory. Jedním z doporučení je, pokud to ovšem daný e-shop povoluje,
nakupovat na dobírku a neplatit za dané zboží předem. Mohlo by se totiž stát,
že se se svým nákupem nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé recenze
na daný obchod, ale přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte také na paměti,
že neuvádíme svá čísla občanských průkazů nebo celá rodná čísla. Taková
sdělení by nám do budoucna mohla přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní
výzvy k uhrazení finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci
jsme všichni trochu více naladěni na vlnu pomáhání ostatním. U dveří nám
může zazvonit kdokoliv třeba i osoba prokazující se danou společností, která
např. sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou většinou opatřeny kukátky,
využívejte je, než někomu otevřete dveře bytu. Nevpouštějte do bytu ani domu
cizí osoby. Pokud již k tomu došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o samotě,
nedovolte, aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě. Neodcházejte od nich
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k místům, kde máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz máte
v peněžence. Ostatně ani informaci kolik peněz jste si naspořili, nikdy nikomu
nesdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!
Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie
Moravskoslezského kraje poutavým způsobem vypráví příběhy seniorů, ne
však vždy se šťastným koncem. Kniha, plná poutavých příběhů, již byla
v uplynulém období distribuována do všech knihoven obcí s rozšířenou
působností v Moravskoslezském kraji. Knihou také disponují některé spolky
seniorů či domovy pro seniory, ve kterých proběhly preventivní besedy
s preventisty Moravskoslezského kraje.
Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží zrak a pro
ty byla kniha namluvena a vydána jako audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila didaktickou
hru nazvanou „Kterak se obětí nestáti“. Hrát ji může dva až šest hráčů ve věku
od šesti let. Obsahuje oboustrannou hrací desku, hrací kostky, figurky, herní
karty a pravidla. Jedna strana hrací desky se věnuje oblasti vlastního bezpečí,
kritickým situacím doma i venku a druhá strana náleží tématu kybernetické
bezpečnosti, tedy jak se bezpečně chovat v on-line prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly
bezpečného chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hra je určena
k distribuci vybraným subjektům jako jsou základní školy, kluby seniorů,
zařízení pro seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností.
V případě zájmu o tuto novou hru nás mohou kontaktovat
prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce hry bude zajištěna
do vyčerpání zásob.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny k
dispozici také drobnosti v podobě křížovek či zvětšovacích lup pro lepší čtení.
S přáním klidného prožití svátků Vánočních a nejen jich…
nprap. Karla Špaltová
vrchní inspektor
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