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Vážení spoluobčané,
končí rok, který byl zřejmě nejpodivnějším v novodobé
historii naší obce i celého státu. Všichni jsme museli řešit
situace, na něž jsme nebyli ani nemohli být připraveni, protože byly naprosto nepředvídatelné. Možná nastanou i další,
ale nějakou jistotu máme – zvládneme je. Protože jsme v letošním roce dokázali, že to umíme. Chci proto tímto poděkovat našim občanům, kteří jakýmkoliv způsobem při zvládání letošní koronavirové krize pomáhali, ať přímo v „první
linii“ jako zdravotníci či dobrovolníci, nebo při jarním šití
roušek, pomocí s nákupy svým blízkým, kteří „uvízli“ v karanténě, nebo i jen tím, že se chovali zodpovědně, ale bez
zbytečné hysterie.
Všem pak přeji klidné Vánoce a rok 2021 lepší, než ten
uplynulý. Buďte zdrávi!

Ing. Jan Lipner, starosta obce

Upozornění – aktualizace žádostí o sepsání
nájemní smlouvy na byt
Tak jako každý rok, i letos chceme upozornit žadatelé o obecní byt na nutnost aktualizace
podaných žádosti. Ze schváleného dokumentu „Zásady Obce Horní Suchá pro přijímání a vedení žádosti v evidenci žadatelů o obecní byt a pro výběr uchazečů o obecní byt“ vyplývá, že
žádosti jsou vedeny v seznamu žadatelů o obecní byty, po dobu jednoho kalendářního roku.
Pokud tedy žadatel do data 31. 1. následujícího roku neoznámí na adresu Obecního úřadu
Horní Suchá stanovisko, že i nadále trvá na své žádosti, bude ze seznamu žadatelů vyřazen.
Aktualizaci žádosti o byt je možné provést do 31. 1. 2021 osobně, vždy v úřední dny pondělí
a středu od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do16:30 hodin. V případě, že se v těchto termínech
nemůžete dostavit, můžete si domluvit jiný termín telefonicky na čísle 596 420 170.
Aktualizovat žádost můžete i jiným způsobem, a to písemně dopisem, datovou zprávou (do
datové schránky) nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu
Obce Horní Suchá. Po uplynutí termínu 31. 1. 2021, budou všechny žádosti občanů, kteří
svou žádost neaktualizovali, vyřazeny z evidence.
Věra Kývalová, tel. 596 420 170, kyvalova@hornisucha.cz

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. oznamuje, že na základě usnesení
představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové
ceny vodného a stočného (cena v Kč/m3) s účinností od 1. ledna 2021 takto:
Voda pitná (vodné)
43,52 Kč/m3 (bez DPH); 47,87 Kč (vč. 10 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 38,66 Kč/m3 (bez DPH); 42,53 Kč (vč. 10 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po
1. lednu 2021, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.
Uvedená výše stočného platí pouze pro kanalizaci v majetku SmVaK. Pro kanalizaci
financovanou z OPŽP je cena stanovena individuálně.
(Čerpáno z oznámení SmVaK Ostrava, a.s.)

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

Zrušení
obecního plesu
Stalo se již tradicí, že
plesovou sezonu zahajuje
v lednu obecní ples.
Akce, která pravidelně
zaplní Dělnický dům
do posledního místa,
bude v plánovaném
termínu
16. ledna 2021 kvůli koronavirové epidemii
zrušena. S ohledem na současnou situaci by
nebylo vhodné a koneckonců k neustále se
měnícím opatřením, ani možné, akci
uskutečnit.
Renáta Slonková,
tel. 596 410 756,
slonkova@hornisucha.cz
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Výše, úhrada a změny Zimní údržba komunikací
místních poplatků
v roce 2021
Místní poplatek ze psů od 1. 1. 2021 (pes se přihlašuje ve stáří tří
měsíců). Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely
tohoto poplatku osoba, která je přihlášená v obci nebo má sídlo na
území obce.
• 180,- Kč za psa poplatníka v rodinném domě, 240,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
• 120,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v rodinném
domě, 180,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
• 1000,- Kč za psa poplatníka v bytových domech v katastrálním
území Horní Suchá, 1500,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
• 200,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v bytových
domech v katastrálním území Horní Suchá, 300,- Kč za každého
dalšího psa.
Dále je zavedená úleva osobě mladší 65 let, která je poživatelem
invalidního důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu. Sazba
poplatků je stejná jako u osoby starší 65 let.
!!!POZOR ZMĚNA VARIABILNÍCH SYMBOLŮ U MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ V ROCE 2021!!!
Z technických důvodů je od roku 2021 provedena změna variabilních symbolů při platbě na účet u každého poplatníka za poplatek ze
psů. Prosíme všechny, kteří platí místní poplatek ze psů přes účet,
aby si zjistili (e-mailem nebo telefonicky) nový variabilní symbol,
jinak nebude jejich platba přiřazena správně k danému poplatníkovi!
Místní poplatek za odpad od 1. 1. 2021 ve výši 300,- Kč má
povinnost hradit:
• fyzická osoba přihlášená v obci
• fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně
Místní poplatky za nezletilé osoby (děti do 18 let), dle zákona
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
je povinen hradit zákonný zástupce, u osob omezených ve
svéprávnosti opatrovník.
Povinnost uhradit místní poplatky je do 31. 3. 2021, a to převodem z účtu nebo v hotovosti. V případě platby vyšší než 900,- Kč
je možno poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. 3.
a do 31. 10. 2021. Nesplněním poplatkové povinnosti může být
nařízena exekuce. Změna variabilních symbolů u poplatku za odpad
proběhla již v roce 2020. Jedná se o desetimístné číslo začínající
číslem 4. Stále se u převodů z účtu objevují při platbě nesprávné
variabilní symboly. Proto žádáme občany o kontrolu variabilních
symbolů, aby platby mohly být zařazeny ke správnému
poplatníkovi.
Číslo účtu Obce: 4221791/0100, variabilní symbol (každý
poplatník má přidělen svůj variabilní symbol, pod kterým je
identifikovaná jeho platba) Vám sdělí paní Horáková telefonicky
nebo e-mailem. Specifický symbol pro platbu odpadů je 1340,
specifický symbol pro platbu za psy je 1341.
V hotovosti je možno provést úhradu od 4. 1. 2021 na Obecním
úřadě Horní Suchá (I. poschodí, kancelář vpravo), a to každý úřední
den, tj. v pondělí a ve středu, v úředních hodinách upravených dle
aktuálního nařízení vlády. Přineste si prosím drobné. Nenechávejte
úhradu poplatků na poslední chvíli, vyhnete se tak dlouhému čekání.
Mgr. Petra Horáková, tel. 596 420 292, horakova@hornisucha.cz

Nastává zimní období, proto bych chtěla připomenout některé
skutečnosti týkající se provádění zimní údržby v obci. Zimní údržbu
zajišťuje obec vlastními pracovníky, a to na chodnících, přechodech
a některých parkovištích. Na údržbu místních komunikací a komunikací v majetku obce má obec uzavřené smlouvy se třemi subjekty.
Zimní údržbu na silnicích, to je na ul. Osvobození, Stonavská, Dělnická, Těrlická, Hornosušská a Solecká, zajišťuje Správa silnic
Moravskoslezského kraje, středisko Karviná.
Obec provádí údržbu postupně dle pořadí důležitostí, které je
uvedené v „Plánu zimní údržby komunikací obce Horní Suchá na
období roku 2020/2021“ (zveřejněno na webových stránkách obce
v záložce Obecní úřad – Ostatní informace – Plán zimní údržby).
Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními
vlivy za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti
místních komunikací a průjezdních úseku silnic.
Sjízdnost místních komunikací se zajišťuje dle pořadí důležitosti
v těchto lhůtách od výjezdu mechanizmu dle plánu zimní údržby:
• I. pořadí důležitosti do 4 hodin
• II. pořadí důležitosti do 12 hodin
• III. pořadí důležitosti po ošetření I. a II. pořadí, nejpozději
však do 48 hodin

V pravomoci starosty obce je vyhlášení a odvolání kalamitní
situace. Kalamitní situace je vyhlášena v době, kdy většina místních
komunikací je nesjízdná a neschůdná. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací se při vyhlášení kalamitní situace
neprovádí dle plánu zimní údržby, ale operativně dle povětrnostních
podmínek a situace na místních komunikacích.
Upozorňuji občany, že Obec Horní Suchá nezabezpečuje zimní
údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.
Dále chci řidiče upozornit, aby neparkovali vozidla na komunikacích. Řidiči někdy operují tvrzením, že je kolem nich místa dost.
Dle platných zákonů však při stání vozidla na komunikaci musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý
směr jízdy. V obytné zóně je stání vozidel povoleno jen na místech
označených jako parkoviště.

Od roku 2010 je v platnosti nařízení obce č. 1/2010 o stanovení
rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti
chodníků, místních komunikací a průjezdních úsecích silnic. Tímto
nařízením byly mimo jiné stanoveny lhůty k odstranění závad ve
schůdnosti způsobených sněhem a náledím na chodnících ve
vlastnictví osob a subjektů (mimo vlastnictví obce). Závada, která
byla způsobena v nočních hodinách, bude odstraněna do 7:00 hodin
ráno, jestliže byla závada způsobena v průběhu dne, bude odstraněna
bez zbytečného odkladu (text nařízení je zveřejněn na webových
stránkách obce). Při posypu je zakázáno používat škváru, popel
a stavební suť.
Na případné dotazy nebo připomínky k zimní údržbě vám odpovíme přímo na Obecním úřadě v Horní Suché osobně (vždy v úřední
dny) nebo telefonicky na tel. č. 596 420 170.
Věra Kývalová, tel. 596 420 170, kyvalova@hornisucha.cz
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životvobci

Včelařské dny

KHD DF bilancuje U nás v Tulipánu

I letošní poněkud nezvyklý rok 2020 se
místní včelaři rozhodli udělat něco pro Hornosušany, a 2. a 3. října uspořádali tradiční
„Medové dny“, opětovně v domě PZKO na
ul. Centrum. Když byla akce před rokem
plánována, asi nikoho nenapadlo, že to bude
jedna z mála akcí, kterou se tento rok podaří
uskutečnit.
Vypuklo to v pátek ráno – návštěvami několika tříd místních základních škol. Byl pro
ně připraven soubor naučných panelů srozumitelných základních věcí ze života
včelek a souvisejících věcí. A na vlastní oči
mohli také nahlédnout do předváděcího
proskleného úlu a sledovat život a hemžení
v přímém přenosu.

Blíží se konec roku 2020, který nebyl pro
nikoho z nás optimistický a příjemný. Koronavirus poznamenal ekonomiku, sport i kulturu a odrazil se na mezilidských vztazích,
když přerušil kontakty přátel, známých i rodin.
V červnu a červenci svitla naděje, že jde
vše k lepšímu, ale pak přišlo zase zhoršení
situace a zpřísnění proticovidových
opatření.
Vedení KHD DF se ale snažilo nějakým
způsobem připravit na návrat k normálnímu
životu a připravit „Domeček“ na akce, které
se budou konat, až se vše vrátí do normálu.
Protože se společenských akcí, jako je
Svátek matek, Letní slavnost apod., účastní
i přes sto členů, už delší dobu se uvažovalo
o instalaci klimatizace v sále Domečku,
která by vyřešila a zpříjemnila pobyt ve
vnitřních prostorách v letním i v zimním
období.

Listopad nás sice trošku omezil, ale i tak
se nám podařilo vymyslet pár zajímavých
aktivit. Celý měsíc se nesl v duchu příprav
na Mikulášskou nadílku, kdy jsme připravovali balíčky jak pro děti, tak pro seniory
z pečovatelského domu a domova pro
seniory v Horní Suché.

Po celý měsíc se také individuálně doučovalo, díky finanční pomoci obce se nám
podařilo přijmout dva studenty VŠ, kteří se
s dětmi učili a pomáhali jim s úkoly a s mezerami, které jim ve vzdělání vznikly z důvodu uzavření škol.

S finanční podporou Obce Horní Suchá
došlo na konci léta k instalaci klimatizace.
A protože zásah se prováděl i ve vnitřním
prostoru, došlo k dalšímu nutnému kroku,
k malování. I když samozřejmě malovali
odborníci, práce kolem bylo více než dost.
Kdo navštívil Domeček, ví, kolik obrazů a
symbolů s havířskou tematikou zdobí stěny
klubu. Takže vše sundat, otřít, umýt a po
vymalování zase umístit zpět dalo zabrat
všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Také byla již tradičně vyhlášena soutěž o pochoutku včelí královny pro žáky místní škol
a školek, které se v hojné míře zúčastnili a svými díly vyzdobili prostory PZKO. V kategorii předškoláků byl vyhodnocen nejlépe
„Budulínek“, a mezi školáky zvítězila třída
3. A z české základní školy na ul. Těrlické.
Všichni výherci si pochutnali na výborném
dortu… A zkrátka nepřišly ani ostatní
zúčastněné děti, které rovněž obdržely něco
dobrého na zub.
Pro dospělé návštěvníky byla tradičně připravena výstava pomůcek souvisejících s včelařstvím, ke kterým byl samozřejmě podán
v případě zájmu i patřičný výklad přítomných pořadatelů – včelařů. K dispozici byla
i medová kavárna s domácími dobrotami,
a také obchůdek s širokým sortimentem
výrobků od medu a medoviny po například
zubní pasty s propolisem.
Děkujeme všem, kteří se na nás přišli
podívat a ocenili naše snažení, protože bez
včel by nebylo života…

Takže Domeček je připraven a všichni se
těší, až se zase v jeho prostorách setkají.
Předseda klubu Roman Konopka a celý
výbor přeje členům, přátelům a příznivcům
Klubu hornických důchodců Dolu František
krásné Vánoce v kruhu rodiny a pevné zdraví v novém roce. Těšíme se na setkání!

Díky spolupráci s panem Markem Berkim
se nám podařilo udělat radost dětem ze
školky, se kterými jsme vyrazili na úžasnou
vyjížďku koňmi. Děti i paní učitelky si
vyjížďku moc užily.
Závěrem jsme uspořádali vánoční focení
pro občany obce. Domluvili jsme termíny
a dva fotografy, fotilo se v klubíku Komunitního centra Spolku Tulipán a také venku.
Přijel i pan Berki s panem Juríkem, kteří
přivedli koníky, a děti i rodiče si tak mohli
udělat krásné fotky jak s vánočním motivem, tak v sedle jednoho z koní.
Děkujeme všem, kteří jsou s námi a kteří
nám pomáhají.

Za Hornosušské včelaře Josef Malerz

Mgr. Milena Tvardíková

Vanda Holubová, vedoucí KC
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školství

Návrat do školy
Klep, šššš, vrz, klap, klik… Copak to je? To se jenom škola probouzí, aby mohla
přivítat ty nejmenší žáčky, vracející se zpět do svých tříd v přízemí.
Mnohým se už stýskalo po kamarádech i paní učitelce. Rouška nerouška, vítání bylo
hlučné a radostné. Paní učitelky nachystaly třídy, aby se dětem znovu začínalo dobře v prostředí, které musely na delší dobu opustit. Učení bylo z počátku trošku náročnější, ale po
dvou dnech se všechno opět vrátilo do starých kolejí.
Další patra školy byla tichá, opuštěná a poslouchala jen šum dětských hlásků. Ale i ona
se dočkala. S deváťáky nastoupili do školy i další. Malošci se vítali se svými kamarády,
třídy ožily a všude bylo plno smíchu a štěbetání. Jen některým se ráno nechtělo moc
vstávat a ve škole to pak dospávali.
A aby se dodržela hygienická opatření, přišly jen třídy s označením A. B zůstala doma
a pokračovala v zaběhnutém on-line systému. Další týden si to třídy vymění a už si nebudou moc co závidět. Pro vyučující začalo náročné období. Kolotoč mezi on-line a klasickou výukou je hodně náročný a vyčerpávající. Např. u druhých cizích jazyků je polovina
třídy přítomna ve škole, ta druhá je doma u počítače. K tomu se přidal přechod na nový
systém distanční výuky. A tak okna školy svítí dlouho do pozdního odpoledne, protože
zákonní zástupci s ním musí být seznámeni a musí vědět v jakém internetovém prostředí
se budou jejich ratolesti pohybovat.
Snad to už nebude třeba a všichni se po Vánocích vrátí zpět do svých tříd, ke svým
kamarádům a vyučujícím. Tak si u našeho stromečku navzájem popřejeme hezké svátky,
hodně úsměvů a radosti v srdci.
Mgr. Marcela Szlachtová

životvobci

Krásné vánoční svátky,
ať máte čas na výlet do pohádky
s přáteli máte blízká setkání,
radosti a pohodě ať nic nebrání.
Pod stromečkem malý dáreček,
zdraví, štěstí a lásky plné náruče,
na každé tváři ať úsměv se rozzáří
a celý příští rok vás provází.
S úctou všem čtenářům Informátoru
přeje výbor, členové a předseda
Kroužku krojovaných horníků DF
Horní Suchá Rostislav Grim

číslo12•2020•strana5

školství

Návrat do školních družin
Ve středu 18. listopadu se děti prvních a druhých tříd mohly vrátit do školy. Při nástupu do družiny se potkala pouze jedna třída v jednom ze
tří oddělení a nadále musela dodržovat hygienická opatření.
Položila jsem dětem otázku: „Jak jste se těšily do družiny?“ Zaznělo jednohlasné a hlasité ano!
Nadšeně pak vyprávěly zážitky z minulých týdnů a radovaly se, že mohou být se svými spolužáky a kamarády. Radostně se vrhly na hry,
skládačky a další činnosti. Hned si zahrály Monopoly, nebo skládaly stavebnici Lego. Doma je to samotné moc nebavilo hrát si, nebo něco tvořit.
Díky ještě slunečným dnům si užívaly pobyt na školním hřišti. Sbíraly poslední kaštany, skákaly do listí a prostě užívaly si podzimního
sluníčka.
Iveta Jandeková, družinářka

společenská rubrika
V listopadu své významné výročí oslavili tito občané:

Olga Orszuliková (94), Karel Kopl (90) a Trauda Gašparíková (80)
V prosinci své významné výročí slaví tito občané:

Pavel Borski (92), Josef Dworok (92), Margita Kaplánová (91),
Rudolf Melichar (85), Alfred Lotter (80), Lubomír Marenčák (80)
a Sylvestra Chmielová (80)
Oslavencům přejeme další příjemně prožitá léta plná zdraví, klidu a rodinné pohody.

školství
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Kouzelný prosinec
Prosinec teprve začal a my už máme za sebou spoustu zážitků.
Do školky za dětmi přijela oblíbená dvojice „Duo Šamšula“ s veselou pohádkou „O Budulínkovi“. Zábavná a také poučná pohádka
o hošíkovi, který neposlechl babičku s dědou a lstivá liška si ho
odnesla do své nory k malým lištičkám, se dětem moc líbila. Snad si
z ní odnesli i malé ponaučení.
Jak již bývalo pár let zvykem, v předvánočním čase jsme se
scházeli v Dělnickém domě potěšit se písničkami, koledami,
básněmi a tanečky dětí ze školy a školky. Letošní koncert se bohužel
konat nemohl. Součástí Vánočního koncertu býval také jarmark,
kde bylo možno zakoupit ručně vyráběné rozmanité dekorace,
přání, keramické ozdoby, svícny apod. Náhradním řešením bylo, že
jarmark proběhl v prostorách MŠ ve dnech 2.-3. prosince. Opět bylo
možno zakoupit překrásné výrobky. Všem, kteří se na organizaci
jarmarku podíleli, tímto děkujeme a také děkujeme všem, kteří si
u nás výrobky zakoupili. Výtěžek z prodeje bude použit na
financování dalších akcí pro děti z MŠ.
V pátek 4. 12. na děti a rodiče čekalo u vchodu překvapení. „Kdo
to tam sedí?“ U vchodových dveří seděl čert a hlídal „pekelnou
bránu“. Děti s rodiči museli otestovat své čisté svědomí a opatrně
projít. Brána naštěstí na nikoho nespadla a do pekla se nikdo
nepodíval. Děti byly od rána veselé a rozdováděné, spousta z nich
chodila se svítícími rohy na hlavě, ale to ještě netušily, kdo je přijde
navštívit. Jaké nastalo pro některé děti rozčarování, když se ve
školce objevil Mikuláš s Andělem a hned za nimi dva strašidelní
čerti. Myslím, že v tu chvíli měli někteří uličníci docela nahnáno.
A jak už to bývá, Mikuláš nikdy nechodí s prázdnou. Děti dostaly
balíček sladkostí, ovoce a drobnou hračku. Z nadílky měly děti
velkou radost. Tak Mikuláši…, těšíme se zase za rok!
Vánoce se rychle blíží, ale my společně s rodiči ani u stromečku
letos neposedíme. Nebojte se, děti nepřijdou ani o vánoční pohádku,

zahranou divadlem Smíšek, ani o vánoční nadílku. Zcela určitě se
děti mohou těšit, že i letos k nám dorazí Ježíšek. Jistě budou doma
vyprávět, jaké překvapení se skrývalo pod stromečkem.
Prosincem končí rok. Ten letošní, rok 2020, byl zcela jiný, pro
spousty lidí velmi těžký, náročný i smutný. Za kolektiv MŠ bych
chtěla touto cestou všem poděkovat za to, jak jsme tuto nelehkou
situaci zvládli. Děkujeme ještě jednou.
Přejeme všem pohodové Vánoce plné radosti a smíchu, do nového
roku hlavně zdraví, které je na prvním místě a které si ani největší
boháč nekoupí, a nakonec splnění všech přání, která máte.
Snad nám všem rok 2021 přinese lepší časy.
Za MŠ Eva Sliacká

Shrnutí činnosti a aktivit SRZŠ za rok 2020
Rok 2020 se ve svém počátku jevil poklidně a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl významně lišit od let předchozích.
Uspořádali jsme jubilejní 20. Školní ples, který jsme si všichni užili, shrnuli předchozí rok a těšili se na to, co nás čeká
v roce 2020. Bohužel, letošní rok byl zásadně ovlivněn infekčním onemocněním covid-19. Z mnoha připravovaných akcí
se nám podařilo uspořádat karneval pro Základní a mateřskou školu v Horní Suché a pěveckou soutěž, které proběhly ještě
před omezením. V rámci omezených možností proběhlo na konci školního roku vyřazení žáků 9. třídy. Na začátku školního
roku proběhlo ve sportovní hale Vítání prvňáčků. Pro školní rok 2020/2021 jsme se rozhodli podpořit nástup žáků do dalšího školního roku
zakoupením školních potřeb – sešitů a papírenských výrobků. V září se nám ještě podařilo zorganizovat cyklistické závody. Bohužel nám
situace neumožnila udělat radovánky i lampiónový průvod či výlet s rodiči.
Chceme poděkovat Obci Horní Suchá za podporu při spolufinancování letošních akcí, rovněž děkujeme aktivním rodičům dětí (a nejen
jim) za podporu organizace jednotlivých akcí.
Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a optimismu do roku 2021.
Za SRZŠ Marek Hradzki, předseda

Mikuláš ve škole
Mikuláši, Mikuláši,
sníh se na tvé vousy snáší,
bílé vousy, bílý plášť,
copak pro nás máš?
Tak to znělo celou základní školou, když
4. prosince dospěláci v podobě Mikuláše,
čertů a anděla procházeli školou a obdarovávali nejen hodné, ale i ty trochu zlobivé
kluky a holky.
Nezapomněli ani na ty nejmenší ve
školce. Jen ty čerty nechali venku, aby z radostné nadílky nebylo slzavé údolí.
Mgr. Marcela Szlachtová
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Poděkování fotbalistů HS
všem příznivcům
Rok 2020 nebyl pro všechny obyvatele ČR jednoduchý. Stejně tak
tomu bylo u sportovců, ke kterým letošní rok nebyl shovívavý. ČR
se od března trápí bojem s koronavirem, jehož dopad měl také vliv na
fungování tělovýchovy v Horní Suché, zejména nedohraní soutěžního ročníku 2019/2020 fotbalistů TJ Depos Horní Suchá a přerušením toho stávajícího 2020/2021. Ani v těchto nelehkých časech se
od nás neodvrátila přízeň sponzorů, partnerů a fanoušků, za což jsou
fotbalisté Horní Suché velice vděčni a všem příznivcům děkují.
Zejména Obec Horní Suchá je stabilním partnerem hornosušského
sportu, bez podpory Obce by solidní úroveň našich sportovců byla
jen těžko udržitelná.
Průběh již končícího letošního roku lze hodnotit velmi stručně.
Jarní část fotbalové sezóny nebyla zahájena vlivem pandemie
vůbec, přestože všechna mládežnická družstva i muži absolvovali
náročnou zimní přípravu. Fotbalisté tak mohli alespoň naplno
vkročit do letní přípravy, která proběhla standardním způsobem na
hornosušském stadionu, družstvo přípravky absolvovalo soustředění v Horní Bečvě. Muži hrají již tradičně 1. B třídu sk. C pod
vedením trenérů Zdeňka Menouška, Jaromíra Bebenka a vedoucího
družstva Tomáše Zimy. Mladší a starší dorostenci bojují již pátým
rokem v krajském přeboru dorostu pod velmi kvalitním vedením
v podání trenérů Patrika Goje, Pavola Sýkory a vedoucího družstva
Tomáše Pietrasze. Starší žáci také pátým rokem hrají krajský přebor,
v letošním roce také díky spolupráci s MFK Karviná. Trenéry jsou Petr
Špička a Martin Svoboda. Mladší žáci trpí nedostatkem hráčů, hrají
však také díky starším žákům krajský přebor pod vedením předsedy
Ivana Mariniho, Zdeňka Petrů a Milana Škrabáka. Přípravku má
tradičně na starosti Gustav Dytko a paní Táňa Ciferská.

Milou povinností je zmínka, že někteří odchovanci Horní Suché,
kteří svou výkonností v mládežnickém věku přerostli svůj mateřský
klub, hrají nejvyšší mládežnické soutěže ve sportovních střediscích
mládeže v MFK Karviná, Baníku Ostrava, 1. FC Slovácko či Vítkovicích. Přejme jim mnoho úspěchů, vždyť od dob, kdy 1. fotbalovou
ligu hráli odchovanci Horní Suché Miroslav Baranek a Michal
Šlachta, mj. v dresu Sparty Praha či Baníku Ostrava, už pár let uběhlo.
Po uvolnění vládních protiepidemických opatření v průběhu listopadu a prosince trénují všechna družstva fotbalistů Horní Suché na
umělé trávě vybavené osvětlením. Tohoto luxusu si naši fotbalisté
užívají již třetím rokem. Hřiště s umělým trávníkem a osvětlením
umožňuje využití kvalitních tréninkových podmínek v domácím
prostředí celoročně. Bude-li epidemická situace příznivá, proběhne
v neděli 27. 12. od 10:00 závěrečný mač roku 2020, na který
bychom rádi pozvali všechny naše příznivce.
Fotbalisté TJ Depos Horní Suchá přejí všem obyvatelům obce
Horní Suchá, svým partnerům a příznivcům, příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2021, který je pro
hornosušský sport jubilejním, jelikož oslavíme výročí 110 let
organizovaného sportu a 90 let fotbalu v Horní Suché.
Petr Bebenek

sport

Janovský v reprezentaci
Futsalista Honza Janovský bude hrát na Mistrovství světa!
Husarský kousek se povedl futsalové reprezentaci ČR. Futsal
(dříve známý jako sálový fotbal) prošel za posledních 20 let celosvětovým rozmachem. Proto je velikým úspěchem probojovat se na
MS, jelikož tuto možnost mělo pouze 7 z 52 evropských reprezentací. Naše reprezentace se na MS probojovala po vyrovnané baráži
s velmi kvalitním týmem Chorvatska. Jan Janovský, člen fotbalového oddílu TJ Depos Horní Suchá, který hraje v dresu české
futsalové reprezentace již více než
10 let, se představí na druhém MS
ve své kariéře. V roce 2012 hrál na
MS v Thajském Bangkoku.
Honza Janovský hrával fotbal v Baníku Ostrava a také v Horní Suché,
která je, dá se říci, jeho mateřským
klubem. V 18 letech se začal věnovat také futsalu a dotáhl to až do reprezentace ČR, v níž odehrál 93 utkání.
Na klubové úrovni je kapitánem
polského Rekordu Bielsko-Biała,
v jehož dresu se stal několikrát mistrem polské ligy.
Přejme, ať „popularny Honza“, jak mu v Polsku říkají, má na
Mistrovsví světa mnoho úspěchů. Vždyť bude jeho posledním,
neboť se zde rozloučí s reprezentační a profesionální kariérou, po
jejímž ukončení ho zase budeme očekávat v dresu fotbalistů Horní
Suché, kde jistě ještě rozdá fanouškům radost a předá mladším
hráčům své bohaté zkušenosti hráče a snad i trenéra mládeže.
Petr Bebenek

inzerce
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kalendářsvozuodpadu

Svoz odpadu v roce 2021
Svoz
směsných
komunálních
odpadů

2
0
2
1

Svoz
plastů
a plechovek

žluté
popelnice a nádoby
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

pytle

nádoby

Po 4., 11. *, 18., 25. *
Po 1., 8. *, 15., 22. *

Leden

Po 11., St 27. Út 12.,

Čt 28.

Únor

Po

8., St 24. Út

9.,

Čt 25.

Po 1., 8. *, 15., 22. *, 29.
Út 6. *, Po 12., 19. *, 26.

Březen

Po

8., St 24. Út

9.,

Čt 25.

Duben

Po 12., St 28. Út 13.,

Čt 29.

Po 3. *, 10., 17. *, 24., 31. *
Po 7., 14. *, 21., 28. *

Květen

Po 10., St 26. Út 11.,

Čt 27.

Červen

Po 14., St 30. Út 15.

Po 5., 12. *, 19., 26. *
Po 2., 9. *, 16., 23. *, 30.

Červenec

Po 12., St 28. Út 13., Čt 1., 29.

Srpen

Po

9., St 25. Út 10.,

Čt 26.

Po 6. *, 13., 20. *, 27.
Po 4. *, 11., 18. *, 25.

Září

Po 13., St 29. Út 14.,

Čt 30.

Říjen

Po 11., St 27. Út 12.,

Čt 28.

Po 1. *, 8., 15. *, 22., 29. *
Po 6., 13. *, 20., 27. *

Listopad

Po

9.,

Čt 25.

Prosinec

Po 13., St 29. Út 14.,

Čt 30.

Svoz
papíru
a tetrapaku

Svoz
biologicky
rozložitelných
komunálních
odpadů

modré

hnědé
pytle
Po 4.

Út 5., Čt 21.

Únor

Po 1.

Út 2., Čt 18.

Březen

Po 1.

Út 2., Čt 18.

Duben

Út 6.

St

Květen

Po 3.

Út 4., Čt 20.

Červen

Po 7.

Út 8., Čt 24.

Červenec

Po 5.

Út 6., Čt 22.

Srpen

Po 2.

Út 3., Čt 19.

Září

Po 6.

Říjen
Listopad
Prosinec

Po 6.

Svoz
skleněných
odpadů

zelené

popelnice a nádoby

nádoby

Leden

8., St 24. Út

pytle

nádoby

Leden

Pá 29.

Leden

Po 25.

Pá 22.

Únor

Pá 26.

Únor

Po 22.

Pá 19.

Březen

Pá 26.

Březen

Po 22.

Pá 19.

Duben

Pá 2., So 10., Pá 16., 23., 30.

Duben

Po 26.

Květen

Pá 7., 14., 21., 28.

Květen

Po 24.

Červen

Pá 4., 11., 18., 25.

Červen

Po 28.

Pá 25.

Červenec Pá 2., 9., 16., 23., 30.

Červenec

Po 26.

Pá 23.

Srpen

Pá 6., 13., 20., 27.

Srpen

Po 23.

Pá 20.

Út 7., Čt 23.

Září

Pá 3., 10., 17., 24.

Září

Po 4.

Út 5., Čt 21.

Říjen

Pá 1., 8., 15., 22., 29.

Říjen

Po 25.

Po 1.

Út 2., Čt 18.

Listopad

Pá 5., 12., 19., 26.

Listopad

Po 22.

Út 7., Čt 23.

Prosinec

Pá 17.

Prosinec

7., Čt 22.

Po 27.

Po 27.

Čt 23.

Poznámka*: – svoz směsných komunálních odpadů od rodinných a finských domků.
Svoz pytlů začíná v 6.00 hodin, proto je nutné pytle vystavit před tímto termínem. Pytle na vytříděné složky komunálního
odpadu si můžete vyzvednout vždy v úřední hodiny na obecním úřadě. Případné dotazy, týkající se odpadového hospodářství, vám zodpovíme na tel. 596 420 170, 590 990 423.

