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· Po mnohaletém snažení obce a jednání s vlastníky pozemků se letos konečně 
povedlo dokončit a zkolaudovat celou ulici Lesní. I zde jsme po vyhotovení geometrického 
plánu přikročili k výkupu zastavěných pozemků.

v Chorvatsku a Anglii, ale žádný z nich se ze zmíněných důvodů neuskutečnil.

· Po několikaleté přestávce Obec prodala také jinou nemovitost, než v průmyslové 
zóně. Byla jí polovina finského domku na ulici Vnitřní, včetně pozemku, po odměření jeho 
části potřebné pro vybudování chodníku podél ulice Hornosušské.

Ing. Jan Lipner, starosta 

Poslední záležitostí byla změna rozpočtu obce. Tato přijala v posledních týdnech některé 
investiční i neinvestiční dotace, které musí být dle zákona neprodleně do rozpočtu 
promítnuty. Dalším příjmem rozpočtu pak budou vratky části příspěvků oběma základním 
školám. Tyto měly letos zaslány nadstandardní finanční prostředky na ozdravné pobyty 

V první řadě bylo nutno rozhodnout v majetkových záležitostech, což může učinit pouze 
zastupitelstvo obce. Toto se zabývalo zejména těmito body tohoto bloku:

· Odkoupením stavby a pozemku na ulici Centrum se zabývali zastupitelé již 
podruhé. Na svém minulém zasedání jej schválili, ovšem s podmínkou současného zřízení 
věcného břemene, které umožní obci přístup ke kupované budově z její zadní a boční strany, 
například za účelem údržby objektu. S touto podmínkou prodávající vyjádřil nesouhlas, 
proto ZO učinilo určitý ústupek a schválilo odkup těchto nemovitostí již bez jakýchkoliv 
podmínek.

· Dalšími body byly naopak prodeje nemovitostí. V Průmyslové zóně František 
vyrostly dva nové objekty firem podnikajících v této oblasti, proto bylo přikročeno k prodeji 
zastavěných ploch.

· Další odkup byl schválen na ulici Hornosušské naproti rybníku Českého 
rybářského svazu. Jednalo se o pozemek ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, který tímto odkupem podmínil možnost vybudování zálivu pro 
možnou autobusovou zastávku v této lokalitě.

Dalšími body byla úprava smluv o poskytnutí dotace naším spolkům. Ty reagují na to, že 
letos nezrealizovaly kvůli epidemii všechny plánované akce a žádají o možnost využití 
dotace jinými způsoby. Toto bylo schváleno konkrétně místnímu PZKO a SH ČMS – SDH 
Horní Suchá.

Ve čtvrtek 5. listopadu se za zpřísněných hygienických opatření konalo v sále Dělnického 
domu zasedání zastupitelstva obce (ZO), které bylo přesunuto z tradičního termínu v měsíci 
říjnu. Situace s virovou epidemií se sice výrazně nezlepšila, některé záležitosti však bylo 
nutno projednat,  protože v opačném případě by mohlo dojít k výraznému zpomalení chodu 
obecního úřadu u vyřizování žádostí některých žadatelů.

Věříme, že touto formou k sobě budeme 
mít opět o něco blíže, a také že i ostatní obce 
a města se dozví více o naší krásné obci.

Milí spoluobčané,
již podruhé v tomto roce prožíváme ne-

lehké období, které ale musíme společně 
přečkat a těšit se opět na lepší časy. Koro-
navirová krize a s ní přijatá nutná opat-
ření zastavila společenský a kulturní 
život v naší obci. Nemůžeme se jako dříve 
potkávat na obvyklých akcích, sdílet 
společná setkání. V současné chvíli už je 
jasné, že neproběhne tradiční Rozsvícení 
vánočního stromu a v ohrožení jsou i dal-
ší kulturní akce. Proto se Zastupitelstvo 
obce Horní Suchá rozhodlo navázat spo-
lupráci s regionální televizí Moravsko-
slezského kraje TV Polar. 

Štáb televize se po dohodě s námi snaží 
zachytit zajímavé dění v naší obci. Již 
jsme se například podívali, jak školy 
zvládají distanční výuku, také jsme vám 
zprostředkovali úspěchy našich repre-
zentantů na Mistrovství Evropy ve vzpí-
rání do 17 let. Připravujeme otevřít pro-
blematiku parkování v obci a mnoho 
dalších témat, která by vás mohla 
zajímat. Rádi přivítáme i vaše podněty. 

z naší obce vysílá TV Polar každý pátek 

Josef Žerdík, místostarosta obce

Od druhého listopadu můžete na svých 
televizních obrazovkách sledovat Mini-
expres Horní Suché. Stali jsme se tak 
čtrnáctou obcí v kraji, která se do pro-
jektu zapojila. Premiéru zpravodajství 

v 16:54 hodin, reprízy pak rovněž v pátek 
v 19:54, 22:54 a v sobotu v časech 4:54, 
7:54, 10:54 a 13:54 hodin. Reportáže 
naleznete také na webových stránkách 
Polaru v sekci pořady – Miniexpres 
Horní Suché.

Mgr. Petra Horáková, tel. 596 420 292, horakova@hornisucha.cz 

Informujeme občany obce, že v roce 2020 je možné poplatky za odpad a poplatky ze psů 
bez sankce uhradit do 31. 12. 2020. Rovněž upozorňujeme, že od ledna 2021 dojde ke 
změně variabilního symbolu u poplatku ze psů. Prosím všechny, kteří budou platit místní 
poplatek ze psů přes účet v roce 2021, aby si zjistili (e-mailem nebo telefonicky) nový 
variabilní symbol, jinak nebude jejich platba přiřazena správně k danému poplatníkovi! 

Úhrada místních poplatků za odpad a ze psů, 
změna variabilního symbolu za platbu 

Termín uzávěrky příštího čísla Informátoru je vzhledem k vánočním 
svátkům již 9. prosince. Články zasílejte na e-mailovou adresu: 
redakce@hornisucha.cz.
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Na Pasekách,v minulosti nejvíce zalidněné oblasti, jsou dodnes 
vidět dopady dobývání. Zůstala jen kolonie tzv. starých finských 
domků. Jejich majitel dlouhodobě čerpal zisky z nájmu, aniž by 
vložil byť minimální náklady do údržby. Do majetku obce se nepo-
dařilo získat budovy ani pozemky po bývalé kolonii a na obci zůstalo 
zajištění infrastruktury, zejména kanalizace a komunikací. Ze zdrojů 
obce byla realizována oprava části cest a v současnosti očekáváme, 
že se podaří po několika letech získat slíbenou dotaci z Ministerstva 
financí v rámci odstraňování škod způsobených důlní činností ve 
výši cca 80 mil. Kč, která umožní opravu všech komunikací. Na 
druhé straně od ul. Stonavské je připravena oprava MK Končinovka 
a Na Stavech. Největším soustem však bude kompletní rekostrukce 
MK Brigádnické a na ni navazující MK U Zbrojnice v úseku od 
zastávky ČD až po hranici se Stonavou.To je možná moment pro 
informaci o řešení staveb v obci. Obec stejně jako každý jiný 
stavebník musí dodržet veškerou platnou legislativu, mít souhlas 
všech veřejných i soukromých subjektů. A zde mohou nastat různé 
situace – nelze dohledat majitele pozemku, majitel zemřel a není 
dořešeno dědické řízení, majitel je v zahraničí. Vyřizování se pak 
protáhne na měsíce i roky. Stává se, že majitel nesouhlasí se stavbou 
ani na vedlejším pozemku z důvodu oprávněné obavy z jejího vlivu 
na svůj majetek a někdy chybí jen dobrá vůle se dohodnout. V pří-
padě MK Brigádnické majitelé pozemků žijí za oceánem a s dalšími 
se obec musí dohodnout o možnosti rozšíření cesty pro tzv. 
výhybnu.

V centru obce se nachází i budova požární zbrojnice z roku 1936. 
Dnes již nevyhovuje potřebám jak výjezdní jednotky tak i sportov-
ním aktivitám SDH. Také její přestavba, která bude zahájena v roce 
2021, se nevyhnula mnoha komplikacím, kdy bylo nutné opakovaně 
měnit projekt tak, aby budova vyhověla zejména požadavkům na 
garažování moderní techniky. 

Naše obec má výhodu, že jako jedna z nemnoha nemusí řešit 
nedostatek finančních zdrojů. Finanční prostředky, které jsme 
dostávali v době těžby uhlí pod naší obcí, jsme však zaplatili 
devastací její severní části. Současné příjmy z provozu skládky 
odpadů již nemají takový desktrukční dopad, ale nelze říci, že 
„peníze nesmrdí”. Blížící se změny v legislativě v oblasti s naklá-
dáním s odpady však v blízké době způsobí, že i tento zdroj časem 
vyschne a tak peníze investujeme především do nemovitého 
majetku a zkvalitnění infrastruktury. V rámci rozpočtu obce se v po-
sledním období každoročně investovalo skoro 100 mil. Kč do staveb, 
rekonstrukcí nebo velkých oprav. Podívejme se na dění v jednotli-
vých částech obce za poslední dva roky.

Ocitli jsme se v polovině volebního období zastupitelstva naší 
obce a tak je příležitost podívat se zpět, co se za ty dva roky podařilo 
realizovat.

Další velkou akcí na Pasekách v oblasti kolem Stonavské ulice 
bude pokračování stavby kanalizace, která se napojí na tu stávající 
na ulici „Na Stavech”. Pro zlepšení podmínek pro vyžití mládeže na 
MK Spodní bylo postaveno již druhé dětské hřiště v této lokalitě. 

Bývalá „červená škola”, postavená roku 1903 patří k nejstarším 
budovám v obci. Dnes se v ní nachází obřadní síň, knihovna a něk-
teré kanceláře úřadu. V budoucnosti by měla sloužit jako budova 
obecního úřadu. Ten, kdo navštívil současnou budovu úřadu, jistě 
pochopí nutnost změny. Na chodbě se neminou ani dvě osoby, je zde 
jedno sociální zařízení a žádná zasedací místnost. O přestavbě bylo 
rozhodnuto již před 10 lety, a tak původní plány neodpovídají 
současným požadavkům. Po odkrytí starých stropů a konstrukcí 
bylo nutno provést zásadní změny v projektech. Změny v řešení 
způsobu vytápění a klimatizace si vyžádaly další statické propočty. 
A právě nedostatek projektantů a jejich vytíženost je jedna z příčin, 
proč stavba nepokračuje dle předpokládaného harmonogramu. 
Stavbě neprospěla ani současná krize, realizace tedy bude 
pokračovat v roce 2021. 

V minulém roce byla dokončena přestavba bývalého nákupního 
střediska na moderní zázemí sportovních a kulturních organizací – 

Z komunikačních staveb je nutno vzpomenout úspěšně 
zrealizovanou stavbu chodníku z centra směrem k restauraci Na 
Kopečku. Podstatně se tím zvýšila bezpečnost chodců na velmi 
frekventované ulici Hornosušská. Nabízí se prodloužení tohoto 
chodníku směrem k aktuálně rekonstruované MK Kuncovka. Ke 
komunikacím patří i parkování. S neustále se navyšujícím počtem 
automobilů se tento problém vyhrotil zejména v sídlišti Chrost. 
Jedním z navrhovaných řešení byla realizace parkovací věže pro 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že rozsah realizovaných 
akcí v rámci obce je skutečně velký a ne vždy probíhá jednoduše. 
Realizovat stavbu od zadání projektu do kolaudace za 2 až 5 let není 
tak špatný výsledek, když to porovnáme s tím, jak se daří realizovat 
velké stavby v naší republice. Příprava a stavba bytových budov trvá 
8 až 12 let, významných komunikací pak 15 až 20 let. 

Negativní vliv na průběh stavby měl i rozmach hospodářství v době 
jeho konjunktury, podpora státu, přísun evropských dotací a nedo-
statek pracovníků. Do výběrových řízení na menší stavby se pak 
mnoho zájemců nehlásilo, někteří v průběhu soutěže odstoupili. 
Firmy nabraly více zakázek a prioritně realizovaly ty finančně zají-
mavější, nebo ty, kde hrozilo velké penále. Na ostatní stavby pak 
nastupovaly se zpožděním, neobsadily je odpovídajícím počtem 

Bez komplikací nejsou ani další stavby. Na tři etapy byla stavěna 
MK Lesní. Nedořešené dědické řízení po majitelích v Polsku 
zastavilo realizaci opravy MK Zálesní. Při přípravě projektu 
zpevněného chodníku od ulice Grabovščok kolem trati byl v dotče-
ném pozemku zjištěn VN kabel v majetku Českých drah. 
Pokračování chodníku kolem tratě od MK Chalupnické na ul. 
Těrlickou pak narazilo na nesouhlas majitele části pozemku. 
Rekonstrukce druhé části MK 6. srpna od statku Pašůvka musí být 
dořešena tak, aby byly respektovány i zájmy majitelů pozemků 
kolem této komunikace...

Rozsáhlé změny probíhají také na hřbitově. Bylo zahájeno 
rozšíření hřbitova výstavbou parkoviště, nové přístupové komu-
nikace a zdi s kolumbáriem. V příštím roce se bude finalizovat 
stavba chodníků v té části hřbitova, kde je ještě travnatý povrch.

10 až 14 vozidel, která zabírá plochu pro dvě auta. Toto řešení se 
nesetkalo s kladným ohlasem a stejně tak návrh rozšíření MK 
Lokalitní. Letos tak zůstalo pouze u vyznačení parkovacích míst na 
MK Polská a navýšení jejich počtu o podélná stání, ale k řešení na 
Lokalitní se budeme muset vrátit.

Dnes nejdynamičněji rozvíjející se částí obce je její jižní část od 
železniční tratě směrem k Životickému lesu. Vyrostly zde desítky 
nových rodinných domů a toto způsobilo obrovský nárůst provozu 
na ulici 6. srpna. V minulém roce byla zahájena její přestavba 
spočívající v rozšíření vozovky na 5,5 m a stavbě chodníku od 
křižovatky s ul. Těrlickou po železniční most. Stavba bude 
pokračovat úpravou nebezpečné křižovatky s ul. Volontérskou a na-
rovnáním v dalším úseku směrem k bývalému obchodu. Podél této 
dopravní tepny jsou ještě další dvě významné stavby. V těchto dnech 
je přes nepřízeň počasí dokončován oddychový park určený 
zejména pro děti a mládež. Instalují se herní zařízení, v budoucím 
roce pak další sportovní zařízení. Zpevněné chodníky pro 
procházky, lavičky a altán poskytnou prostor pro oddych starších 
občanů. V zatáčce naproti pálenice budou postaveny tři budovy s dva-
nácti bezbariérovými byty. Chceme zde využít podporu státu pro 
výstavbu důstojného bydlení pro starší generaci. Řízení kolem 
těchto staveb si vyžádalo dva roky jednání spojené např. se získáním 
souhlasu majitelů pozemků, tentokrát bydlících ve Velké Británii. 
Nutná je také přeložka plynového potrubí za cca 1 mil. Kč. 

a své prostory zde mají organizace jako Velká náruč, florbalový a ho-
rolezecký oddíl a poradenská kancelář Spolku Tulipán. V blízkém 
okolí se podařilo zlikvidovat ruiny bývalého baru, což se také neobešlo 
bez komplikace – přeložky NN kabelu.V roce 2021 bude opravena 
okolní plocha a parkoviště a také spojovací chodník ke škole. 

Multifunkční centrum Sušanka. Tréninkovou halu zde má úspěšný 
klub vzpírání, sál a krojovou šatnu využívá zejména taneční soubor 

Ohlédnutí za investicemi obce

Pokračování na straně 3
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pracovníků a termíny se prodlužovaly. V rámci výběrových řízení se 
tak nedařilo docílit výrazných snížení cen. 

Je nutno přiznat, že problémy jsou i u nás. Roční objem prací 
představuje více jak 30 staveb v realizaci a v projektové přípravě. To 
je od studie, přes projekt, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, výběrové řízení, realizaci i případné reklamační řízení. 
Tento rozsah práce je tak pro tři až čtyři pracovníky. Bohužel z více 
důvodů se přes veškerou snahu nedaří zajistit obsazení více jak dvou 
míst v investičním útvaru. Přes tyto negativní vlivy se obci daří 

realizovat nadstadardní rozsah staveb a oprav. Ze subjektivního 
pohledu může každý občan najít něco, co lze řešit lépe, rychleji, 
kvalitněji. Občané se mohou aktivně podílet na dění v obci, a to jak 
podáním podnětů, tak účastí na jednáních zastupitelstva obce, která 
jsou veřejná a občanům přístupná. Pro získání objektivního pohledu 
na řešení je však třeba vyslechnout návrhy i dalších občanů, kteří 
někdy mají úplně jiný názor. Respektovat je nutno názor každého 
občana, ale přednost by měla mít vůle většiny.

Ing. Marian Weiser, člen rady obce

Mohlo by se zdát, že v této poněkud zvláštní Covidové době se naši zákonodárci nezabývají ničím jiným, než jak bojovat s tímto novým 
virem, jak co nejvíce zachránit ekonomiku a také životy občanů této republiky. Nicméně opak je pravdou. Jedním ze zákonů, kterým se 
zabývali jak poslanci v PS PČR tak i senátoři, je návrh nového zákona o odpadech. Bohužel media o tom příliš neinformují a proto se 
pokusím v tomto a pravděpodobně i dalším čísle Informátoru alespoň v několika bodech přiblížit, v čem spočívají hlavní změny a jak se tyto 
promítnou nejen do rozpočtu obce, ale zejména do peněženek nás, tedy občanů ČR.

1. Obec, na jejímž území se skládka nachází, bude hradit poplatek za ukládání odpadu na skládku. Výše poplatku je navrhována v prvním roce 
na 800,- Kč/tunu s postupným zvyšováním na 1850,- Kč. Takto to alespoň hovoří vládní návrh. V senátní verzi jsou tyto částky o něco menší.

Výbor pro životní prostředí obce Horní Suchá, vpzp@hornisucha.cz

Z výše uvedeného je jasné, že pro naši obec a obecně obce, na jejichž území se nachází skládka, bude dopad největší a to snížením příjmů 
a zvýšením výdajů. Pokud tedy budeme chtít v obci i nadále realizovat investiční akce, udržovat obecní majetek a obecně zajistit fungování 
obce v rozsahu jako doposud, je jasné, že se toto v nejbližších letech neobejde bez zvýšení poplatku za odpady, který hradí občané a majitelé 
nemovitostí v naší obci. Jaká bude jeho výše a kdy k navýšení dojde si nyní netroufám říct, vše bude záviset na tom, kdy naši zákonodárci 
schválí tento nový zákon a v jaké podobě.

2. Obec, na jejímž území se skládka nachází, nebude získávat plnou výši poplatku, ale tento se bude dělit mezi obec a Státní fond životního 
prostředí v poměru od 60:40 v prvním roce účinnosti zákona, až k cílovému poměru 20:80.

Hlavním cílem zákona je omezení skládkování od roku 2030 a také s čímž souvisí postupné navyšování poplatku za ukládání odpadu na 
skládku. Kromě toho dojde ke změně vyplácení poplatku za ukládání na skládku pro obce, na jejichž území se skládka nachází. Aktuálně 
obec, na jejímž území se nachází skládka, nehradí poplatek za uložení odpadu na skládku ve výši 500,- Kč/tunu. Navíc za každou tunu 
uloženou na skládku jinými subjekty získá 500,- Kč do svého rozpočtu. Pro naši obec je to pro letošní rok příjem okolo 30 mil. Kč a díky 
těmto příjmům si můžeme dovolit větší investice a také dofinancovávání odpadového hospodářství pro naše občany, které je ve výši cca 

Nová zákonná úprava přejímá nařízení evropské směrnice a zavádí je do naší legislativy.

Dle návrhu zákona má však dojít k následujícím zásadním změnám:

3. Je preferováno energetické využití odpadu, který již nelze recyklovat, tedy jeho využití jako palivo. S tím souvisí i navýšení nákladů na 
tento způsob likvidace odpadu.

2,5 mil. ročně.

4. Zbytkový odpad ukládaný na skládku může mít výhřevnost v sušině max. 6,5 MJ/kg – tedy v podstatě jen to, co již nelze energeticky 
využít (jinými slovy to, co už nehoří).

Chystané změny v odpadovém hospodářství

Obec Horní Suchá každoročně vydává stolní kalendář, který bude v průběhu prosince 
distribuován do domácností a firem prostřednictvím soukromého doručovatele. Nájemcům 
obecních bytů bude předán osobně při úhradě nájemného nebo prostřednictvím stanove-
ných domovníků. Tentokrát v něm prezentujeme fotografie pana Romana Dzika.

V úvodu zde naleznete seznam důležitých telefonních čísel a kontaktů, kalendář svozu 
odpadů, kdy termíny jednotlivých, zejména separovaných odpadů, jsou v kalendáriu 
vyznačeny příslušným barevným piktogramem, a dále přehled akcí v příštím roce. Věnujte 
pozornost listu s přehledem termínů svozu odpadů, kdy je u svozu směsných komunálních 
odpadů (SKO) označen * (hvězdičkou) termín svozu SKO od rodinných a finských domků 
(svoz co 14 dnů).

Upozorňujeme, že v průběhu roku může dojít k jakýmkoliv změnám, ať u telefonních 
kontaktů i termínů plánovaných akcí apod., za které zodpovídají jejich pořadatelé.

Renáta Slonková, tel. 596 410 756, slonkova@hornisucha.cz

Obecní kalendář 2021

Byl to sice běh na dlouhou trať, ale výsledek je luxusní. Myslím si, že 
jsou spokojeni jak lidé, kteří zde trvalé žijí, tak i zahrádkáři v této 
lokalitě.                                                                      Vlastimil Petržela

Touto cestou bych chtěl poděkovat panu starostovi Ing. Lipnerovi a jeho 
spolupracovníkům, kteří se podíleli na zakázce vyčištění a zpevnění 
břehu „bezejmenného” přítoku Sušanky na ulici Havířská. Zároveň moc 
děkujeme panu Ladislavu Hojeckému za tzv. stavební dozor.

Z redakční pošty - poděkování



Říjen se v Komunitním centru Spolku Tulipán nesl v duchu školy. 
Mnoho dětí, kterým chybí pravidelná školní výuka, nás oslovilo, 
a my jsme díky podpory obce mohli zrealizovat doučování a pod-
pořit tak děti v jejich vzdělávání. V současné době máme tři lektory, 
kteří se s dětmi učí. Doučování je individuální a naprosto přizpůso-
bené potřebám všech dětí. Doučování bude probíhat i nadále ve 
stejném režimu (jeden učitel na jednoho žáka). Pokud by měl ještě 
někdo zájem, jsme vám k dispozici, takže neváhejte a obraťte se na 
nás.

V neděli 6. prosince od 16:00 hodin proběhne Mikulášská nadílka, 
která bude kvůli mimořádným opatřením na hřišti u finských 
domků. Přijde Mikuláš a Čert s Andělem, kteří rozdají všem 
hodným dětem nadílku. Nahlásit své děti můžete na FB nebo na tel. 
603 500 390. Tímto chceme poděkovat obci Horní Suchá za finanční 
podporu této akce.

V říjnu také probíhala individuální tvoření a příprava na Vánoce, 
klienti komunitního centra tvořili věnce, vánoční dekorace, pletli 
košíky, které budou k prodeji na našich facebookových stránkách, 
případně po domluvě v prostorách KC. Jsme velmi rádi, že můžeme 
alespoň v omezené míře fungovat a pracovat na tom, abychom si tu 
těžkou dobu trošku zpříjemnili.

Poradna Spolku Tulipán funguje na tele-
fonu a e-mailu, ale také se můžete domluvit na 
individuální konzultaci. Jsme si vědomi, že ne 
vše se dá takto vyřešit, takže se snažíme vyjít 
vstříc všem, kteří se na nás obrací. Děkujeme, 
že stále využíváte naše služby a že se na nás 
obracíte se svými starostmi. 

Děkujeme všem, kteří jsou s námi a kteří 
nám pomáhají!

Vanda Holubová, vedoucí KC
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Podzimní škola v Tulipánu
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Druhý stupeň vlastně najel do vyježděných kolejí. Systém práce v platformě 
Teams objevují spolu se svými vyučujícími. Hodně jim to pomáhá zvládnout 
učivo i opakování. Nějaká ta videa, poslechy v cizím jazyce nebo práce v in-
teraktivním prostředí. Těší se na setkání nejen s učiteli, ale i se spolužáky. 
Mohou si trošku popovídat o tom, jak tráví svůj čas, jak to všechno zvládají. 

Dva dny volna, a hurá do dalšího týdne. Rodiče 
prvňáčků si prošli rychlokurzem pevností nervů – jak 
toho malého donutit, aby se soustředil před počítačem, 
poslouchal paní učitelku a my se z toho nezbláznili. 
A tak chodbou zní – Zlatíčko, slyšíš mne? Odpověz! 
Maminko, kam šlo to dítko? Broučku, nespi. Kde máš 
tatínka? Musíme se učit, máme matematiku. Podobně 
jsou na tom i další děti, i ty z těch druhých tříd. Spoustu 
to nebaví, protože si nemohou popovídat se svými 
kamarády, nevidí je a ta jejich paní učitelka je moc daleko. 

Rozvrhem hodin se už musí řídit ty o trošku starší děti. A tak český jazyk 
střídá matematika a po ní třeba angličtina nebo přírodověda. Prostě, každý den 
nějaký jiný předmět. Plnit se musí úkoly nejen v on-line hodině, ale i po ní. 
Hlavně je splnit a nezapomenout je poslat paní učitelce nebo panu učiteli. Pro 
ty, kteří se nemohou připojit ke třídě, jsou připraveny pracovní listy k vyzved-
nutí ve škole. Nemohou přeci zůstat pozadu. Jen některým se moc nechce 
pracovat.

Mgr. Marcela Szlachtová

a vše se mohlo řešit hned v hodině. Snad to bude brzy.

Je pátek, druhý den distanční výuky. Jako přes kopí-
rák pokračuje výuka na dálku dalším dnem. Učitelé při-
cházejí do naprosto tiché školy. Sem tam se rozsvítí 
nějaké okno ve třídě a zavoní káva na chodbě. Navazují 
spojení se svými žáky, řeší menší či větší technické 
problémy nejen žáků, ale i své. 

A to je pro ně hodně důležité, protože už jsou ve spojení skoro všichni. To 
pomohlo materiálně zajistit vedení školy. Pokud se v hodině vyskytne nějaký 
technický problém, vždy si spolužáci navzájem pomohou. Ale i tady se občas 
ozve – Slyšíš mne? Zapni si mikrofon! Dávej pozor. Už řešíme další úkol. Ale 
ano, můžeš si zajít na záchod. A pak ze třídy vyjde vyučující a téměř nemůže 
mluvit.

Tak to jde den za dnem. Každý by už chtěl, aby škola zněla dětskými hlásky 

On-line školní výuka

Fotografie byly pořízeny se souhlasem zákonných zástupců.
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Z důvodu koronavirové situace byl letos zrušen tradiční, 

všemi oblíbený, lampionový průvod, který se měl původně 

konat 6. listopadu. Abychom alespoň trochu dětem tuto ztrátu 

vynahradily, naplánovaly jsme na tento den pro nejstarší 

odvážlivce náhradní program. Během podzimních prázdnin 

dostaly děti za úkol společně s rodiči vyrobit jakoukoliv 

dekoraci, obrázek nebo výrobek tematicky zaměřený na 

Halloween. Nad naše očekávání se zapojila většina dětí i rodi-

čů a přinesly velmi povedené a nápadité výrobky, za což všem 

děkujeme. Byly použity k výzdobě prostor v MŠ.

Tak, a co se tedy u nás dělo? Poprvé jsme naplánovali akci, 

při které byly děti ve školce večer. Zahrada plná světýlek a sví-

ček se proměnila ve strašidelnou a tajemnou. U vchodu na děti 

čekaly dvě paní učitelky, převlečené jako veselé dýně. 

Skupinky dětí, vybavené čelovkami, baterkami a nezbytným 

orientačním plánkem zahrady, absolvovaly postupně 

dobrodružnou trasu se čtyřmi stanovišti. Zde na ně čekaly 

čarodějnice, bílá paní a jiné strašidelné postavy se zapeklitými 

úkoly. Děti vytahovaly pinzetami „červíky“ z dýně, prolézaly 

„strachovým“ pytlem, hledaly bonbóny ve strašidelných 

nádobách, procházely začarovaným bludištěm, kde zvládnutí 

celé trasy zpečetily vlastnoručním podpisem. Za splněné úkoly 

dostávaly razítka, které byly vstupenkou k lízátkovému stromu, 

hlídaného vílou. Všechny děti si za odvahu a statečnost 

zasloužily odměnu – balíček sladkostí, čelenku a medaili.

Unavené děti nebylo třeba nijak zvlášť přemlouvat k tomu, 

aby šly spát. A tak se rozdělily do dvou tříd a bez zbytečných 

řečí zalehly do svých postýlek. Noc proběhla v klidu a pohodě. 

Ráno děti po snídani již očekávaly příchod svých rodičů.

Myslím, že si můžeme na seznamu odškrtnout další vyda-

řenou akci. Děkujeme paní Stolárové za upečené sladkosti pro 

děti, vedení školy a panu Lukášovi za ochotu obětovat svůj 

volný páteční večer a nemalé sponzorské dary.

Za MŠ Eva Sliacká

Ze zahrady jsme se všichni těšili do tepla na horký čaj a vý-

bornou večeři. Ale to ještě není všechno. S plnými bříšky se 

děti posadily do sedačky a čekaly, co se bude dít dál. Na 

návštěvu za námi přijel pan Lukáš, který dětem povyprávěl, 

jak to chodí u vojáků, jak jsou vybavení, jak mezi sebou 

komunikují a spoustu dalších informací o této nelehké práci. 

Děti shlédly také autentické nahrávky z výjezdů zásahovky. 

Na závěr si mohly na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je mít na 

rukou pouta, osahaly si teleskopický obušek i samopal. 

Samozřejmě se všechno odehrálo se vší bezpečnosti.

Halloweenská noc ve školce
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Mistrovství juniorů ve vzpírání do 17 let se mělo konat od 11. do 18. 
listopadu v Peru. Kvůli pandemii tam ale závodníci nemohli odletět. 

Mistrovství se v soutěži chlapců zúčastnilo 62 zemí a v kategorii 
děvčat 55 států. To znamená, že nás naši zástupci výborně 
reprezentovali a naše obec se díky dobrým výkonům a umístění 
dostala do povědomí celého vzpěračského světa. Organizačně 
probíhala soutěž velmi dobře, bez problémů s napojením na místo 
organizace v Peru, odkud byla řízená.

Jsme hrdí, že tito dva závodníci jsou odchovanci ze vzpěračské 
líhně Horní Suché. Přejeme jim hodně dalších úspěchů a splnění jejich 
sportovních snů.

Vzhledem k nepříznivé koronavirové situaci se světová vzpěračská 
federace rozhodla, že proběhne soutěž on-line z každého státu ne-
typicky přes internetový přenos. Situace byla pro všechny nová a ne-
známá. Česká republika do soutěže přihlásila tři děvčata a čtyři hochy, 
z toho z Horní Suché ve váze do 55 kg Vendulu Šafratovou a ve váze 
do 49 kg Alexandra Džobáka. Oba v této soutěži reprezentovali velmi 
dobře. Ve váze do 49 kg získal Alexandr titul mistra světa v nadhozu 
výkonem 103 kg. V trhu byl bronzový výkonem 78 kg a ve dvojboji 
skončil stříbrný výkonem 181 kg. Vendula ve váze do 55 kg bojovala 
v trhu o bronzovou medaili, měla stejný výkon jako polská reprezen-
tantka, která však šla dříve na činku 75 kg, čímž získala před Vendulou 
bronz a naše reprezentantka tak skončila na čtvrté pozici. V nadhozu 
se výkonem 87 kg umístila na 8. místě a celkově ve dvojboji skončila 
na místě šestém. 

Emil Brzoszka

Horní Suchá má co slavit

Kynologie v naší obci
Základní organizace Českého kynologic-

kého svazu v Horní Suché i ve složitých pod-
mínkách letošního roku uspořádala v mě-
sících červen a září v areálu Na Firlovce již 
tradiční dvojzkoušky agility. 

V červnu se zkoušek zúčastnilo celkem 
60 závodních týmů a v září dokonce 90 
týmů. 

O závody jevili velký zájem sportovci 
nejen z České republiky, ale i ze sousedního 
Polska. Organizačně náročné zápolení 
dopadlo na výbornou. 

Soutěžilo se ve třech výkonnostních 

kategoriích A1, A2 a A3 na pěti výškách 
překážek XS, S, M, ML a L. 

Oceněny byly závodní týmy za výsledky 
jednotlivých běhů ve všech kategoriích a rov-
něž za součty výsledků obou běhů.

Pořadatelé připravili pro vítěze hodnotné 
ceny, na které byla poskytnuta dotace z obce 
Horní Suchá v celkové výši 10 000,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že kynologický klub je 
nezisková organizace, představuje tento 
příspěvek významnou pomoc pro pořádání 
kynologických závodů a soutěží.   

Marcela Götzingerová, ZKO Horní Suchá  

Vendula Šafratová

Alexandr Džobák



Od

inzerce

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ

 zahájen od 3. 12. 2020 v Květinářství AZALIA, 
Těrlická 1280/2a v Horní Suché. 

Přijďte si vybrat svůj nejhezčí vánoční stromeček 
z našich českých plantáží. 

Tel. 775 566 471
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Aktuální foto z výstavby dětského hřiště 
a parku v Podolkovicích
Foto: Bronislav Zyder


