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Oznámení společného jednání o ná-
vrhu „Regulačního plánu finské domky- 
Paseky, Horní Suchá".

Kompletní návrh „Regulačního plánu fin-
ské domky – Paseky, Horní Suchá" je k na-
hlédnutí po dobu od 17. 8. do 16. 9. 
letošního roku:

• U obce, tj. na stavebním úřadě Obecního 
úřadu Horní Suchá, Sportovní 3/2, Horní 
Suchá, denně, a to v pondělí a středu od 8:00 
do 17:00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 

• U pořizovatele, tj. na Magistrátu města 
Havířova, odboru územního rozvoje, 
Svornosti 2, Havířov-Město (v budově A 
dveře č. 621) denně, a to v pondělí a středu 
od 8:00 do 17:00 hod., v úterý a pátek od 
8:00 do 12:30 hod., ve čtvrtek od 8:00 do 
14:00 hodin.

K připomínkám uplatněným po uvedené 
lhůtě se nepřihlíží.

Marie Dědková, tel. 596 420 180,

• U obce na adrese www.hornisucha.cz 
pod odkazem Úřední deska.

V elektronické podobě:

dedkova@hornisucha.cz

Připomínky musí splňovat náležitosti 
podání podle ust. § 37 správního řádu, tj. musí 
být patrné, kdo připomínku uplatňuje, které 
věci se týká, a co se navrhuje. 

8:00 do 14:00 hodin, mimo polední přestávky 
(každý den od 11:30 do 12:30 hodin).

• U pořizovatele na internetové adrese 
www.havirov-city.cz pod odkazem Úřední 
deska.

Písemné připomínky k návrhu může u poři-
zovatele uplatnit každý, nejpozději do 16. září 
2020 .

Oznámení společného jednání o návrhu 
regulačního plánu 

V případě, že se uskuteční 2. kolo 
voleb do senátu, je možno rovněž využít 
přenosných volebních schránek ve 
dnech 9. a 10. října 2020 včetně výše 
uvedeného tel. spojení. 

v době voleb tj. 2. a 3. října 2020 (tel. 
čísle 739 593 975).

Dále upozorňujeme, že pro volby do 
zastupitelstev krajů a do Senátu Parla-
mentu České republiky jsou zajištěny 
přenosné volební schránky, aby se mohli 
zúčastnit voleb i občané, jejichž 
zdravotní stav jim už neumožní zúčastnit 
se voleb přímo ve volební místnosti. 
Požadavky na přenosnou volební 
schránku se můžou nahlásit již dnes na 
Obecní úřad Horní Suchá p. Korecké 
(tel. 596 420 299) nebo příslušné volební 
komisi přímo v místnosti pro hlasování 

Irena Korecká, tel. 596 420 299, 
korecka@hornisucha.cz

Zájemci o práci ve volební okrskové 
komisi se mohou ještě přihlásit osobně 

Informace o volbách do zastupitelstev 
krajů a do Senátu Parlamentu České 
republiky

V letošním roce se budou konat volby 
do zastupitelstev krajů a do Senátu Par-
lamentu České republiky ve dnech 2. 10. 
2020 (14,00-22,00 hod.) a 3. 10. 2020 
(8,00-14,00 hod.). Všechny čtyři volební 
okrsky budou umístěny v Základní škole 
na ul. Těrlické 969/24 (podrobněji 
budeme občany informovat v „Oznáme-
ní o době a místě konání voleb do 
zastupitelstev krajů a do Senátu Parla-
mentu České republiky“).

v kanceláři p. Korecké nebo telefo-
nicky (tel. č. 596 420 299), kde jim 
budou sděleny bližší informace. 

Informace o volbách

Důležité je zdůraznit slovo „stavba“ ve vysvětlení pojmu „údržba stavby“, neboť o údržbu 
stavby jde pouze v případě, jsou-li udržovací práce prováděny na konkrétní stavbě, která již 
existuje, a její stavební stav má být těmito pracemi vylepšen. Údržbou stavby tedy nemohou 
být práce, kdy konkrétní stavba je odstraněná a nahrazena novou stavbou. Tímto způsobem 
není zlepšován stav stávající stavby, ale vzniká zcela nová stavba. 

Mýtus č. 3: 

b) Vždyť jen stavbu udržuju, odstranil jsem starou krytinu, a přitom zjistil, že krokve jsou 
zničené tak jsem je vyměnil za nové. Přece nestavím nic nového. 

Opravdu se jedná o udržovací práce?

Ing. Beata Rzymanová, tel. 590 990 437, rzymanova@hornisucha.cz

Paragraf 3 odst. 4 stavebního zákona: Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se 
zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co 
nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

Ad b) Jelikož nosná část střechy (krokve) byla odstraněna, a byly položeny nové krokve 

Udržovací práce

a) Provedl jsem pouze údržbu oplocení spočívající ve výměně celého pletiva i sloupků. 
Starý plot jsem odstranil a na stejné místo postavil nový. 

c) Jen jsem zboural starou zničenou garáž a na tom stejném místě jsem postavil novou 
garáž o stejných rozměrech. Pouze si udržuju stavbu garáže v dobrém stavu. 

Ad a) Jelikož byla stavba odstraněna tak již není co udržovat. Nejedná se tedy o údržbu 
stavby ale o zcela novou stavbu oplocení. 

i nová střešní krytina, jedná se o změnu dokončené stavby tzv. stavební úpravu, nikoliv 
o údržbu stavby. Výměnou krokví dojde k zásahu do nosných konstrukcí stavby. 

Ad c) Zde se jedná o totéž co u oplocení viz. ad a). Stavba, která se má udržovat je 
odstraněna a nahrazena zcela novou stavbou. Nejedná se tedy o údržbu stavby ale o zcela 
novou stavbu garáže.

Údržbou stavby se rozumí například: výměna pletiva stejné výšky za nové stejné výšky, 
výměna střešní krytiny, výměna oken za nové stejných parametrů, provedení nových omítek, 
výměna okapů za nové, provedení nových rozvodů vody a kanalizace uvnitř domu atd. 

Udržovací práce nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 
Stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu nevyžaduji udržovací práce, jejichž 

provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled 
stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, 
která je kulturní památkou. 

Stavební okénko
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Pro většinu domácností je důležité mít dostatek času se na přechod na DVB-T2 připravit. 

Již 27. srpna 2020 se definitivně na nový standard DVB-T2 přeladí vysílače Ostrava-Hošťálkovice, 
Ostrava-Hladnov a Frýdek-Místek-Lysá hora v kraji Moravskoslezském.

Jelikož jde o náročný proces a Česká televize je prvním vysílatelem, jehož programy postupně ze starého 
signálu DVB-T mizí, s jakýmikoli dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu přeladění nebo jiných technických 
problémů se můžete obrátit na naše telefonní centrum na čísle 2 6113 6113, případně na e-mail info@ceska-
televize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz.

V České republice odstartovala druhá vlna televizní digitalizace. Přeladění na nový digitální signál DVB-T2 
se postupně dotkne všech domácností, které přijímají vysílání pomocí venkovní či klasické antény nebo 
společné antény pro bytové domy. Dotkne se tedy i velké části obyvatel naší obce.

K přechodu na nový standard DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které mají v Evropě umožnit další 
rozvoj vysokorychlostního internetu. V České televizi chceme tento, i pro nás velmi složitý, proces využít k tomu, abychom divákům nabídli 
vyšší kvalitu obrazu a zvuku a abychom mohli v blízké budoucnosti rozšířit vysílání z jednotlivých regionů.

(Čerpáno ze sdělení České televize.)
Renáta Slonková, tel. 596 410 756, slonkova@hornisucha.cz

Změna televizního vysílání
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Léto v Tulipánu
Spolek Tulipán nadále pracuje podle 

stanoveného harmonogramu, který se věnu-
je jak dětem tak dospělým. 

v Doubravě a na Lanové bludiště Opičárna 
v Ostravici, kde si všichni mohli vyzkoušet 
své fyzické schopnosti, všichni byli moc 
šikovní. Výletníků bylo hodně a hlavně si to 
užili.

Realizovali jsme výlety do DinoParku 

Léto jsme tradičně zahájili spaním v Klu-
bíku, kdy jsme s dětmi hráli různé hry, dali 
jsme si dobré jídlo a hlavně se dobře 
vyspali.

Další novou aktivitou bude docházka s dět-
mi k panu Berkimu, který má několik koní 

s dětmi pochůzkovat. Chceme touto 
aktivitou děti vést k prevenci kriminality. 
Aktivita bude realizována po proškolení 
všech zájemců, předpokládáme, že od září.

a poníků, a děti zde budou vedeny k úctě ke 
zvířatům, budou se učit jezdit na koni a také 
se o koně starat.

s Obecní stráží v Horní Suché, a bude také
Komunitní centrum navázalo spolupráci 

Bc. Tereza Sadok, Dis., vedoucí poradny

V komunitním centru budou realizovány 
kurzy šití, pletení košíků, vyšívaní a mnoho 
dalších. Budeme rádi, když se k nám přidáte. 

Poradna Spolku Tulipán pokračuje v sepi-
sování insolvenčních návrhů a ve svých dal-
ších aktivitách, tak aby pomohla co největ-
šímu počtu potřebných. V případě potřeby 
se obracejte na sociální pracovnici, která 
vám s řešením vašich problémů velmi ráda 
pomůže.

Mgr. Igor Malík, sociální pracovník

Vanda Holubová, předseda Spolku Tulipán

 Rádi přivítáme každého jedince v našem 
komunitním centru a rádi pomůžeme, 
protože to je motto, kterým se řídíme.

V areálu požární zbrojnice jsme opět vaři-
li kotlíkový guláš, dětí si zasoutěžily a za-
jezdily na poníkovi. Guláš byl vynikající, 
všem moc chutnalo. 

Spolek Tulipán reagoval na výzvu 
sestřičky z infekčního oddělení Nemocnice 
Havířov ohledně zakoupení varné konvice 
pro pacienty – horníky. Konvici jsme 
zakoupili, přidali k tomu také kávu a předali 
havířovské nemocnici.

a také možnost zakoupení občerstvení. 
Všichni jste srdečně zváni.  

V sobotu 29. srpna od 14 hodin plánuje-
me tamtéž Den dětí, děti budou mít k dis-
pozici skákací hrad, soutěže s odměnou, 
bohatou tombolu (ta bude nejen pro děti) 
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V turistickém kroužku paní vedoucí Mi-
roslava Kutějová plánovala spolu s dětmi 
výlet a donesla turistickou mapu, na kterou 
si děti mohly vyškrábat místa, která již 
navštívily. 

22. 7. 

17. 7. 

V dramatickém kroužku jsme rozdali 
dětem scénáře na novou pohádku „Dva 
tovaryši“ a v tanečním kroužku začaly 
tancovat světový tanec „Jerusaléma“. 
Všechny zkoušky máme vyfocené a vlože-
né na stránkách FB. 

Naším cílem je, aby Vaše děti chodily do 
tanečního kroužku s nadšením a s touhou po 
novém poznání. Není důležité vychovávat 
profesionální tanečníky, ale je důležité děti 
motivovat, předat jim nadšení z pohybu, 
rozvinout u nich představivost, cílevědo-
most. Dát jim zdravé sebevědomí a naučit je 
být týmovým hráčem. Neméně důležitý je 
prospěšný vliv tance na držení těla a budo-
vání zdravé kondice. Tanec je pro děti 
zábava a hra, výuku mají vedenou formou 
hry. Jsme rádi, že se věnují kroužkům i o let-
ních prázdninách. O víkendech děláme 
různé akce, společné projížďky na kolech, 
procházky, turistické výlety a další aktivity. 

Od začátku letních prázdnin jedeme na 
plno. Zájmové kroužky máme pondělí, 
středa, pátek. Úterý a čtvrtek je dle domluvy, 
ale většinou máme otevřeno. Děti pilně 
nacvičují na nadcházející vystoupení. Proč 
bychom měli pro naše děti zvolit tanec jako 
volnočasovou aktivitu? Co je naším cílem?

Letní prázdniny ve spolku Velká náruč

26. 7. 
Od p. Češky jsme dostali šatníkovou skříň 

na kostýmy, kterou nám i složil, touto cestou 
mu ještě jednou děkujeme.

12. 8. 

Děti z dramatického a tanečního kroužku 
jely za odměnu na výlet do Bohumína 
„Mauglího stezka“ a „Mauglího labyrint“. 
V parku si zatančily, předvedly, co se již 
naučily, zkrátka si to užily.

4. 8. - 7. 8. 

30. 7. 

v Ostravě. Děti byly moc šikovné a zvládly 
to na jedničku.

1. 8. 

Vystoupení taneční, pěvecké a divadelní 

Dobrovolníci nám pomáhali zkrášlit naši 
hernu, malbou na stěnu a rozšíření stolu. 
touto cestou posíláme poděkování.

Vedoucí turistického kroužku a organizá-
torka výletu p. Kutějová dětem udělala 
radost s naplánovaným výletem do Hradce 
nad Moravicí. Navštívili jsme červený 
zámek, prohlídka byla velice zajímavá, byli 
jsme se také podívat do Bíle věže, hravě 
jsme zvládli 89 schodů a v podsklepení, kde 
na nás číhala různá strašidla, jsme se vůbec 
nebáli. Po prohlídce zámku jsme měli 
chutný oběd a po něm p. vedoucí osladila 
dětem výlet zmrzlinou. V zámeckém parku 
si děti zahrály hry a opět měly taneční 
vystoupení. 

13. 8.
Pořad „Šikulové” natáčeli jeden ze svých 

dílů u nás. Hlavními hrdiny v něm budou 
děti Základní školy v Horní Suché, které 
navštěvují ve spolku Velká náruč zájmové 
kroužky. Svou přítomností nás přišel 
povzbudit náš starosta Ing. Jan Lipner. Jeho 
návštěva udělala dětem velkou radost. Teď 
nás zdobí nálepka „Ověřeno Šikulové“.

o kterých Vás budeme informovat pro-
střednictvím Informátoru nebo našich 
webových stránek.

 

Závěrem bych chtěla poděkovat jménem 
spolku všem dobrovolníkům za spolupráci 
a pomoc.

Děkujeme za podporu naší obci Horní 
Suchá.

Užívejte si zbytek prázdnin ve zdraví!

předseda spolku Velká náruč

Prázdniny ještě nekončí a děti ze z. s. Velká 
náruč mají před sebou ještě několik akcí, 

Renáta Češková, 

Grafická úprava: STUDIO G Havířov. Tisk: 
LUPRESS, s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí. Náklad: 

1 900 ks. Distribuce: Česká pošta Horní Suchá. 
Uzávěrka čísla vždy 15. den v měsíci vydání. 

Informátor rovněž na stránkách 
www.hornisucha.cz. NEPRODEJNÉ.

Vychází v poslední dekádě měsíce. Registrováno 
pod ev. č. MK ČR E 21227. Redakce a inzerce: 

redakce@hornisucha.cz, tel. 596 410 756. 

Informátor - periodický tisk územního 
samosprávného celku. Vydává Obec Horní Suchá, 
Sportovní 2/3, 735 35  Horní Suchá, IČ 00575917. 
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společenská rubrika

V srpnu své významné výročí slaví tito občané:

Oslavencům přejeme další příjemně prožitá léta plná zdraví, klidu a rodinné pohody.

Evženka Schurovcová (92), Osvald Czyž (91), Rosalie Hermannová (90),
Karel Siwek (90), Karel Vraník (90), Rozalie Koneszová (90),

Eliška Lopušanová (85), Danuše Parzyková (85), Evženie Chwistková (80),
Jan Nedbalec (80) a Irena Močáryová (80)

Patří k nim i MUDr. Radek Sušil, který pod heslem „Pečujte 

Obavy z koronaviru zastínily další závažná onemocnění, 
především ta onkologická. Pro srovnání: na koronavirus u nás od 
jara zemřelo zhruba 360 lidí, zatímco rakovina má na svědomí 
každý den 72 úmrtí. Přitom lidé mají obavy z vyšetření a už půl roku 
zanedbávají prevenci. Důsledky mohou být fatální - spousta pozdě 
odhalených onkologických nemocí. Lékaři dokonce varují před 
podzimní vlnou rakoviny. 

Lékaři varují před podzimní vlnou rakoviny. Má na svědomí 
denně 72 úmrtí! Lidé, jděte! Jděte na preventivní vyšetření!

Potřebou vyhlásit národní program boje proti rakovině se v červnu 

o zdraví, nepodceňujte prevenci!“ už více než deset let vyráží do 
boje za lepší osvětu a odtabuizování rakoviny. Jako lékař- 
gastroenterolog chirurgického oddělení v Karviné-Ráji ví, o čem 
mluví. A tak na různých besedách opakovaně apeluje na občany, aby 
se zapojili do screeningu nádorových onemocnění, protože 
nejdůležitější je přijít včas. 

Adresné zvaní občanů k pravidelným screeningovým prohlíd-
kám bylo zahájeno už před šesti lety. Nabízí šanci zachytit malé, 
prozatím nezhoubné nádory děložního hrdla, tlustého střeva a ko-
nečníku, a jednoduchým zákrokem zamezit samotnému vzniku 
zhoubného nádoru. „Ovšem to je teorie, v praxi to vypadá jinak. 
Projekt se podle mne naprosto míjí účinkem. Jen u prevence nádoru 
tlustého střeva bylo od počátku rozesláno celkově přes 4 miliony 
pozvánek, ale k vyšetření na test okultního krvácení případně ke 
kolonoskopii se dostavilo pouhých 15,5 % pacientů. A to přes 
opakovaná pozvaní!“, říká doktor Sušil. A dodává, že účast ve 
screeningu je dobrovolná, nikoho nelze přinutit, aby na výzvu 
reagoval. „Musíme uvažovat o motivačních opatřeních, o tom, jak 
zvýšit aktivní účast lidí v těchto programech. Jednou z cest je 
zlepšení informovanosti pacientů, ale určitě by pomohlo i zavedení 
vyššího zdravotního pojištění pro ty, kdo dopisy od zdravotních 
pojišťoven opakovaně ignorují, nebo naopak bonus pro aktivní 
pojištěnce.“ 

a zdravý selský rozum. Je třeba si uvědomit proporce rizik v různém 
věku a opravdu aktivně o své zdraví pečovat. A zdraví začíná 

Mezi nejčastější nádorová onemocnění patří rakovina tlustého 
střeva a konečníku. Postihuje především lidi starší 50 let a naše země 
v četnosti onemocnění drží smutný světový primát. Až 55 % případů 
je odhaleno pozdě, v pokročilém stádiu. „Přitom onemocnění se 
vyvíjí až 10 let. Při dobře prováděné prevenci tedy lze endoskopicky 
odstranit již přednádorová stádia, tzv. polypy střevní sliznice, a za-
bránit tak vzniku nádoru. Takže rakovina tlustého střeva a konečníku 
je jednoznačně jedním z prevencí nejlépe léčitelných nádorů. Pokud 
se ovšem zjistí včas. Mnoho lidí ale na své zdraví myslí, až když je 
něco špatně. Proto apeluji na všechny rozumné lidi: jděte na 
preventivní vyšetření – může vám zachránit život“, dodává doktor 
Sušil. 

na tiskové konferenci České onkologické společnosti zabýval 
dokonce i premiér Babiš. Mimo jiné řekl, že je třeba „trochu 
vystrašit lidi rakovinou, jako nás vystrašil ten vir“, aby mysleli na 
prevenci nádorových onemocnění.

Mirka Hrbáčová

v tlustém střevě, kde sídlí až 90 % naší imunity.“

o strašení lidí“, oponuje doktor Sušil a dodává: „Věřím na osvětu 

„Já na strašení moc nevěřím, navíc myslím, že jsme si ho bohatě 
užili s koronavirem. To už nebylo o informovanosti, ale opravdu 

Lékaři varují

Kolonoskopické vyšetření je prakticky bezbolestné, trvá 20 minut a pacienta 
ochrání na 10 let. 

Foto: Štefan Špic
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