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Upozornění k Vítání občánků
Žádáme rodiče dětí narozených v době od září 2020 – dosud, aby se v případě zájmu o účast
na tomto slavnostním aktu přihlásili osobně p. Renátě Slonkové (kancelář v přízemí) nebo
telefonicky 596 410 756.
Pro účely evidence budete požádáni o jméno a datum narození dítěte, vaše jméno, kontaktní
telefon a e-mailovou adresu. V současné době pouze zjišťujeme zájem rodičů dětí narozených
ve výše uvedené době.
* V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR a v souladu s opatřeními proti šíření
koronaviru se nemohlo uskutečnit plánované říjnové vítání občánků (pokud jste se na tento
termín nahlásili, jste v evidenci a již se nehlaste).
Když situace dovolí akci uspořádat a přivítat naše nejmenší občánky, budete zváni před
konáním akce již pouze mailem a telefonicky. Přesný termín zatím nejsme schopni stanovit.
Děkujeme za pochopení.
Srdečně vás zveme a doufáme v brzké setkání.
Renáta Slonková, tel. 596 410 756, slonkova@hornisucha.cz

Co se událo na referátech obecního úřadu v roce 2020
V následujících příspěvcích uvádějí jednotliví zaměstnanci obce rekapitulaci toho, co se na jejich referátech událo v roce 2020.

Práce podatelny
Obec Horní Suchá v roce 2020 vypravila prostřednictvím pošty v Horní Suché 2 540 kusů zásilek v celkové ceně 116 219,- Kč. V roce
2019 to bylo 3 012 ks za cenu 132 774,- Kč a v roce 2018 jsme odeslali 3 166 zásilek za 116 882,- Kč. Pro srovnání, dále uvádíme údaje z předchozích dvou let v závorkách. Do datových schránek jsme odeslali 1 522 zpráv (r. 2019 – 2 036, r. 2018 – 1 826). Doručeno nám bylo 1 432
(r. 2019 - 1 231, r. 2018 – 1 303) datových zpráv.
Renáta Slonková, tel. 596 410 756, slonkova@hornisucha.cz

Z činnosti komise k projednávání přestupků
V naší obci dlouhodobě pracuje komise k projednávání přestupků ve složení: předseda Bc. Zdeněk Wróbel, členové paní Anna Sikorová,
Ing. et Ing. Jana Sikora, pánové Ing. Jindřich Funiok, Jan Charvát, JUDr. Evžen Kiedroń, Zbyšek Lakota, Vladislav Pilch a Tomáš Rzyman.
Všem členům komise patří velké poděkování za jejich práci.
V uplynulém roce komise zasedala 13x a projednávala 81 osobu, které byly podezřelé ze spáchání různých přestupků. V roce 2019 bylo
takových osob 62. Jako vždy nejčastěji páchaným přestupkem byly ty proti občanskému soužití, které následovaly přestupky proti majetku
a proti veřejnému pořádku. Přestupky proti občanskému soužití jsou páchány, jak mezi rodinnými příslušníky, tak i mezi cizími osobami, a to
v naprosté většině případů pod vlivem alkoholu.
U přestupků proti majetku převládá jednání pachatele spočívající v rozbití či poškození věcí při fyzických konfliktech. Zcela se vytratily
krádeže kovových věcí, jako jsou např. ploty u rodinných domů, zakopané vedení, kanálová víka a podobně, určitě se tak dlouhodobě
projevuje vliv změněné legislativy (výkup kovů za hotové…), uzavření většiny výkupen v okolí a nízké ceny kovového šrotu.

Agenda povolování kácení dřevin mimo les
Oblast této činnosti upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, kdy v uplynulém roce bylo řešeno 18 žádostí o povolení kácení dřevin.
Správní orgán třem žádostem nevyhověl a kácení dřevin nepovolil. U dvou žádostí kácení povolil pouze částečně. Zde si dovoluji
potencionálním žadatelům o vydání povolení ke kácení stromů připomenout, že nejvhodnější doba k podání žádosti je léto, kdy je možné
nejlépe vyhodnotit stav stromů a v případě vydání povolení nemá žadatel nijak zkrácenou dobu k samotné realizaci kácení, které se zpravidla
provádí v době vegetačního klidu, to je od listopadu do konce března. Případné vlastníky pozemků, na kterých se nacházejí vodní toky a plochy, si
dovoluji upozornit, že pokud zamýšlejí provést kácení stromů na jejich březích, nemusí žádat zdejší obecní úřad o vydání povolení ke kácení,
pokračování na straně 2
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ale mohou provést tzv. údržbu břehových porostů, kterou však musí, s nejméně 15denním předstihem, oznámit Magistrátu města Havířova.
Bližší informace Vám rád poskytnu osobně.

Oblast zemědělství a ochrany zvířat
Největším problémem na tomto úseku činnosti je odchyt a následné umístění toulavých a zaběhnutých psů. Do útulků bylo v roce 2020
umístěno 17 psů a 12 koček. Náklady na jejich odchyt a následnou péči dosáhly částky kolem 350.000 korun. Do této částky jsou rovněž
zahrnuty náklady na hromadné očkování psů, které jako jedna z mála obcí provádíme pro evidované psy zdarma.
Bc. Zdeněk Wróbel, tel. 596 420 294, wrobel@hornisucha.cz

Evidence obyvatel

Demografické údaje

*

* údaj o informativním počtu cizinců doposud Ministerstvo vnitra ČR nezveřejnilo
Upozornění občanům
Od 1. ledna 2012 pouze úřady s rozšířenou působností přijímají žádosti o nový občanský průkaz a rovněž vydávají nové občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Pro občany Horní Suchá je úřadem s rozšířenou působností Magistrát města
Havířova.
Dále upozorňujeme občany, že přihlášení k trvalému pobytu na území Horní Suché se i nadále vyřizuje v kanceláři ohlašovny
Obecního úřadu Horní Suchá.
Irena Korecká, tel. 596 420 299, korecka@hornisucha.cz

Obecní knihovna
Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2020 celkem 17 236 knih, z toho 2 683 polských. Přírůstek činil 412 knih,
z toho 61 polských. Z důvodu opotřebení nebyly vyřazeny žádné knihy. Knihovna má k dispozici 30 titulů
časopisů. Na nákup knih a časopisů v roce 2020 bylo vydáno 119 871,- Kč, z toho 16 568,- Kč na polské knihy
a časopisy.
Z důvodu rekonstrukce budovy je knihovna od 18. 2. 2020 uzavřena, datum otevření není stanoven. Rok
2020 nebyl pro naši knihovnu příznivý i z důvodu špatné koronavirové situace.
Dětem všech prvních tříd, české i polské školy, knihovna předala pěkné knihy jako dárky k Pasování na
čtenáře. V české škole se podařilo uspořádat Pasování na čtenáře pro žáky prvních tříd školy, opět se
spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou a dále předat dětem pěkné knihy z projektu Knížka pro prvňáčka.
Z dalších akcí uvádím alespoň dvě besedy s předškoláky a dvě setkání v rámci projektu Bookstart – s knihou do života.
Všem čtenářům, a také naší knihovně, přejeme lepší letošní rok, hodně pěkných knih k půjčování, těšíme se na setkávání v knihovně.
Bc. Miluše Bulavová, knihovnice, tel. 596 425 470, knihovna@hornisucha.cz

Činnost stavebního úřadu
Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení
Na území obce Horní Suchá bylo v roce 2020 povoleno k realizaci z těch významnějších staveb změna stavby chodníku podél ul.
Hornosušské od ul. 6. srpna, stavba přípojky NN pro Domy seniorů, přístavba skladového systému KARDEX ve společnosti KATEK Czech
Republic s.r.o., přístavba ke sportovní hale a stavba víceúčelového hřiště společnosti VAPES CE HOLDING a.s., rekonstrukce objektu
Hasičské zbrojnice č. p. 468, stavba administrativní budovy s dílnou a garážemi společnosti BJM Trans, spol. s r.o. u Průmyslové zóny
František, stavba výzkumného a vývojového pracoviště společnosti MaDeX, s.r.o. v Průmyslové zóny František, oprava MK U Zbrojnice,
stavba chodníku podél tratě – II. etapa, oprava MK ul. Průjezdní, neveřejná účelová komunikace v areálu společnosti Depos Horní Suchá,
a.s., soubor staveb pod názvem „Průmyslová zóna František II, Horní Suchá - inženýrské sítě a komunikace“ – veřejné osvětlení,
pokračování na straně 3
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komunikace, přípojky VN, telekomunikační stavba - napojení technologického kontejneru v 9. patře skipu v Průmyslové zóně František na
optickou síť veřejné telekomunikační sítě společnosti CETIN a.s., stavba využití srážkových vod ve sport. areálu TJ Depos, přístavba haly
společnosti ELKA NOVA s.r.o.
Stavební úřad dále povolil výstavbu osmi rodinných domů. V roce 2019 byla povolena výstavba šesti rodinných domů. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k mírnému zvýšení výstavby nových rodinných domů.
Povolení užívání staveb (kolaudace)
K užívání byla povolena změna stavby na veterinární ordinaci na ul. Těrlická, změna stavby na gynekologickou ambulanci na ul. Těrlická,
přechod pro chodce na silnici II/474 ul. Osvobození u PZF, změna části podkroví základní školy s polským jazykem vyučovacím na třídu pro
výuku dvanácti žáků, stavba skříně Micos společnosti CETIN a.s., tlaková stanice technických plynů – společnost MaDeX s.r.o.
K užívání byly povoleny tři rodinné domy včetně přidělení čísla popisného. Ze srovnání s rokem 2019, kdy bylo povoleno k užívání osm
staveb rodinných domů, vyplývá, že došlo k poklesu v počtu dokončených rodinných domů v obci Horní Suchá.
Územně plánovací činnost
Změna č. 1 územního plánu Horní Suchá:
• Zastupitelstvo obce Horní Suché dne 27. 2. 2020 pod č. usnesení 15 vydalo „Opatření obecné povahy – Změna č. 1 Územního plánu
Horní Suchá“.
• Dne 30. 4. 2020 bylo veřejnou vyhláškou oznámeno vydání „Opatření obecné povahy č. 1/2020 změna č. 1 Územního plánu Horní
Suchá“. OOP nabylo účinnosti dne 19. 5. 2020.
Regulační plán „Finské domky - Horní Suchá, Podolkovice“
• Dne 6. 3. 2020 byl předán zhotovitelem návrh Regulačního plánu „Finské domky - Horní Suchá, Podolkovice“.
• Opatřením ze dne 19. 5. 2020 bylo veřejnou vyhláškou oznámeno společné jednání o návrhu Regulačního plánu „Finské domky - Horní
Suchá, Podolkovice“. Písemné připomínky bylo možno uplatnit do 23. 6. 2020. Celkem přišlo 25 připomínek od občanů obce. Podané
připomínky byly vyhodnoceny pořizovatelem a zhotoviteli byly zaslány pokyny k úpravám po společném jednání.
• Dne 29. 10. 2020 byl předán zhotovitelem upravený návrh Regulačního plánu „Finské domky - Horní Suchá, Podolkovice“.
Regulační plán „Finské domky – Paseky, Horní Suchá“
• Dne 29. 5. 2020 byl předán zhotovitelem návrh Regulačního plánu „Finské domky – Paseky, Horní Suchá“.
• Opatřením ze dne 11. 8. 2020 bylo veřejnou vyhláškou oznámeno společné jednání o návrhu Regulačního plánu „Finské domky - Paseky,
Horní Suchá“. Písemné připomínky bylo možno uplatnit do 16. 9. 2020. Celkem přišlo 8 připomínek od občanů obce. Podané připomínky
byly vyhodnoceny pořizovatelem a zhotoviteli byly zaslány pokyny k úpravám po společném jednání.
Dalším stupněm při pořizování regulačních plánů je veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu regulačního plánu podle ust.
§ 67 stavebního zákona. S přihlédnutím ke krizovým opatřením v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, je možné uskutečnění veřejného
projednání až po ukončení nouzového stavu.
Statistika stavebního úřadu za období 2018-2020

Upozornění
V posledních letech se drží trend cca 20 % dodatečných povolení ze všech povolení staveb. Chceme upozornit stavebníky na úskalí
dodatečného povolení. Řízení o dodatečném povolení je proces, který vás bude stát více času, papírování i peněz. Při dodatečném povolení
stavební úřad vybírá větší správní poplatek než např. za územní souhlas, kde jsou poplatky poloviční. Provedením stavby bez příslušného
povolení se dopouštíte přestupku podle stavebního řádu, za který stavební úřad uděluje pokuty někdy i v desítkách tisíc korun českých.
Provedením stavby bez příslušného povolení nemáte zaručeno, že bude tato stavba moci být dodatečně povolena. Dotčené orgány, vlastníci
pozemků nebo vlastníci technické infrastruktury vám ke stavbě nemusí dát souhlas, pak nezbývá nic jiného než stavbu odstranit nebo
upravit. Někteří stavebníci musí s velkým úsilím sehnat souhlas pro stavbu v ochranných pásmech vlastníků technické infrastruktury, nebo
vlastníků sousedních pozemků, jelikož byla stavba částečně realizována i na cizím pozemku. Je to pouze ve vašem zájmu, abyste realizovali
stavbu s příslušným povolením stavebního úřadu, chráníte tím hlavně sebe, svůj čas a své peníze.
Martin Miczka, tel. 596 420 293, miczka@hornisucha.cz; Marie Dědková, tel. 596 420 180, dedkova@hornisucha.cz;
Ing. Beata Rzymanová, tel. 590 990 437, rzymanova@hornisucha.cz
pokračování na straně 4
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Produkce komunálních odpadů
Rok se sešel s rokem a znovu jsme pro vás připravili informace týkající se produkce odpadů v naší obci. Informace o produkci zveřejňujeme tak jak obvykle, v přehledných tabulkách.
(Vysvětlivky k níže uvedeným tabulkám: směsný KO – odpad z popelnicových nádob, objemný KO – odpad ze sběrného dvora, BRKO –
biologicky rozložitelný odpad – odpad z černých pytlů, hnědých nádob a ze sběrného dvora.)
Porovnání produkce komunálních odpadů, svezených na území obce a ze sběrného dvora (údaje jsou uvedeny v tunách)

Porovnání produkce komunálních odpadů přepočteno na 1 občana (údaje jsou uvedeny v kilogramech)

Po svozu papíru, plastu a skla v obci, odváží svozová firma Depos Horní Suchá a.s. vytříděné odpady přímo do třídících zařízení. Sklo
zpracovává třídící linka ve Frýdku Místku a papír a plast třídírna ve Vratimově. Směsný a objemný KO je ukládán na skládce v Horní Suché
a BRKO je zpracován v bioplynové stanici přímo v areálu firmy Depos Horní Suchá a.s. Toto zařízení vyrábí z BRKO elektrickou energií.
V loňském roce bylo v obci vyprodukováno celkem 2743,589 t komunálního odpadu, nejedná se jen o odpad vyprodukovaný občany, ale
vzhledem k tomu, že je na náš systém svozu a likvidace odpadu napojeno cca 80 podnikatelských subjektů, jedná se i odpad z těchto firem,
dále se jedná o odpad, který vzniká při činnostech pracovníků údržby obce, kteří provádějí úklid u stanovišť nádob na odpad a úklid na
veřejném prostranství v celém katastru obce a dále odpad ze hřbitova.
Z tabulky je patrný nárůst třídění u všech komodit, to je u papíru, plastu i skla. Je rovněž zřejmý nárůst tonáže směsného komunálního
odpadu, to je odpadu z popelnicových nádob, což je vzhledem k situaci, kdy byla řada občanů doma z důvodu péče o děti a práce z domu,
přirozené. Přibyly rovněž biologické rozložitelné komunální odpady. Na množství tohoto odpadu má velký vliv počasí, vzhledem k tomu, že
loňský rok byl bohatší na dešťové srážky, byla produkce odpadu rovněž vyšší.
Za vytříděné odpady - papír, plast, sklo, kov dostává obec odměnu od společnosti EKO-KOM, tyto prostředky jsou pak použity na náklady
spojené s tříděním odpadů. V loňském roce jsme obdrželi od společnosti EKO-KOM 546 000,- Kč, což je o 47 000,- Kč více než v roce 2019
a cca o 100 000,- Kč více než v roce 2018. Firma Depos Horní Suchá, a.s. poslala v loňském roce za vytříděné železo na sběrném dvoře obci
částku 34 500,- Kč.
Podrobné informace o termínech svozu odpadu, provozní době sběrného dvoru a třídění odpadu jsou zveřejněny na webových stánkách
obce na adrese www.hornisucha.cz (záložka „o obci“ - „odpady“).
Rovněž připomínám, že ve sběrném dvoře můžete odevzdat rostlinný olej po smažení a fritování a pokračuje třídění kovových odpadů,
nebezpečných komunálních odpadů a polystyrénu. Na sběrný dvůr je možné mimo jiné odevzdat i vysloužilé elektrospotřebiče, přesné
označení všech spotřebičů rovněž naleznete na výše uvedené webové stránce.
Upozorňujeme, že si občané mohou na obecním úřadu vyzvednout pytle na třídění odpadů.
Všechny dotazy týkajících se svozu a likvidace odpadů vám zodpovíme na tel. čísle 596 420 170, dotazy ohledně poplatků za odpad
od fyzických osob na tel. čísle 596 420 292.
Pro informaci rovněž uvádíme výši nákladů na provoz obecního systému nakládání s odpady včetně celkových nákladů a procentuálního
vyčíslení podílů plateb občanů, podnikatelských subjektů a příjmu od obalové společnosti EKO-KOM a.s. Z tabulky, je zřejmé, že 55 %
nákladů hradí obec.

Před vánočními svátky vyšel nový zákon o odpadech. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2021. Princip třídění a zákonem stanovené
povinnosti v této oblasti byly již v naší obci zavedeny před účinnosti tohoto zákona. Co však musíme v oblasti odpadů v obci změnit, je
množství odpadů ukládaných na skládku, to jsou odpady z popelnicových nádob a odpady z objemných nádob na sběrném dvoře. Proto
znovu apeluji na všechny občany a firmy zapojené do obecního systému, aby poctivě třídili všechny zhodnotitelné odpady, protože ceny za
likvidaci odpadů, které obec ukládá na skládku se budou již od letošního roku odvíjet od vyprodukovaného množství směsného a objemného
odpadu. Snížení vzniku odpadu mohou občane také přispět tím, že budou předcházet jejich vzniku, to je např. využívat bazary, kompostovat
na vlastních zahradách atd.
O připravovaných krocích obce v této oblasti vás budeme informovat prostřednictvím dalších vydání Informátorů.
Věra Kývalová, tel. 596 420 170, kyvalova@hornisucha.cz
pokračování na straně 5
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Poplatky a sociální agenda
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané a dlužné částky na místních poplatcích v roce 2018, 2019 a 2020.

V sociální oblasti byl začátek roku vzhledem ke covidové nákaze náročný. Zajišťovaly se roušky, které si občané osobně vyzvedávali na
OÚ, tzn. sepisování seznamu s jménem, datem a časem, kdy si lidé pro roušky mohli přijít na OÚ tak, aby se vzájemně nepotkávali,
zajišťovala se pomoc pro občany v karanténě (zajištění a rozvoz potravin, léků a koordinace dobrovolníků pro tuto pomoc), zveřejňovaly se
informační letáky, jak se občané mají chovat a na koho se obracet. I přes tuto situaci byla prováděna šetření na dožádání soudů, byly
přijímány a vyřizovány žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodů a příslušná rozhodnutí zasílána na Českou správu sociálního
zabezpečení v Praze. V průběhu celého roku byly vydávány žádosti o umístění do zařízení Slezské Humanity o.p.s., vydávaly se i přijímaly
žádosti o sepsání nájemní smlouvy na byt v domově s pečovatelskou službou v Horní Suché. Do seznamu žadatelů do domova s pečovatelskou službou přibylo 7 nových osob, se třemi žadateli byla sepsána nájemní smlouva. Celkový počet zapsaných žadatelů k 31. 12. 2020
je 95 osob.
Obec Horní Suchá je příslušným soudem ustanovena veřejným opatrovníkem u osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům.
V loňském roce se jednalo o 3 osoby. V rámci opatrovnictví probíhala spolupráce s Okresním soudem v Havířově a Frýdku-Místku. Za tyto
osoby byly vyřizovány záležitosti denní potřeby, jako je zajištění stravy, nákupy, návštěvy u lékaře a vyzvedávání léků, různé opravy v domácnosti apod.
Senior taxi – po celý rok 2020 byl využíván našimi občany senior taxi, který je vždy dopravil na předem stanovená stanoviště, tj. k lékaři,
na úřady a v rámci Horní Suché i do obchodů na nákup.
Mgr. Petra Horáková, tel. 596 420 292, horakova@hornisucha.cz

Nečekejte zbytečně
na PCR test
Od 1. 2. 2021 došlo ke změně režimu objednávání pacientů na
PCR testy k vyšetření Covid-19.
Nově bude systém fungovat tak, že lékař nebo Krajská hygienická
stanice zadá žádanku v celostátním systému ÚZIS a pacient, jemuž
byla tato žádanka vystavena (pacient nedostane žádanku, pouze
informaci od lékaře, že žádanku vytvořil) se může rezervovat
k odběru na libovolném odběrovém místě v termínu, který je volný,
případně se dostavit k odběru v lékařem nebo operátorem call centra
KHS doporučeném termínu.
Ing. Iva Šindlerová
referent pro ekonomické činnosti, odbor zdravotnictví
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Opravte si, prosím, telefonický kontakt
v obecním kalendáři:
MUDr. Nikol Stefaniszek – gynekolog, NikProGyn s.r.o.,
ul. Těrlická 488, 735 35 Horní Suchá, tel. 605 988 494
Ordinační hodiny:
Pondělí
8:00 - 12:00
Čtvrtek 13:00 - 16:30

životvobci
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Leden v Tulipánu
Vzhledem k tomu, že ve školách pořád probíhá distanční výuka, tak v našem Komunitním
centru stále nabízíme individuální doučování
pro děti, které je v plné míře využívané. Noví
zájemci se mohou stále hlásit.
Volnočasové aktivity pro děti otevřeme hned,
jakmile nám to vláda dovolí. Děti nám píší

a ptají se, kdy už budou moci přijít. Je nám
moc líto, že ještě nemůžeme otevřít.
Momentálně fungují naše služby v omezeném režimu, ale věříme, že se už brzy vrátí do
normálu a čas budeme trávit opět společně.
Poradna Spolku Tulipán je vám v případě
potřeby k dispozici, kdykoliv se na nás

můžete obrátit a my vám rádi pomůžeme.
Máme připraveno několik kurzů pro
rodiče, které začneme realizovat hned, jak to
bude možné.
Děkujeme obci Horní Suchá za podporu.
Děkujeme rovněž všem, kteří jsou s námi
a pomáhají nám.

Vanda Holubová, předsedkyně Spolku Tulipán

Velká náruč plná sněhové nadílky
Když nemůžeme být spolu ve spolku, tak si to užíváme venku. Jelikož běžný provoz naší družinky ještě
nedovoluje omezující vládní nařízení, potkáváme se venku a užíváme si sněhové nadílky.
Nicméně, už teď plánujeme a připravujeme program pro děti z družinky. Po úplném rozvolnění se mohou
děti ze spolku Velká náruč těšit na zájmové kroužky a výlety organizované turistickým oddílem.

Renáta Češková, předsedkyně spolku Velká náruč
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Dobrovolnická srdce pomáhají
Je to již 6 let, kdy odstartoval dobrovolnický program v Domově
seniorů Slezské humanity v Horní Suché. Spolupráce s tímto milým
zařízením nás těší a stále ji rozvíjíme. Daří se nám
průběžně nacházet dobrovolníky, kteří chtějí
zpestřovat den starším lidem. Pokud je možno, dobrovolníci docházejí za seniory pravidelně a tráví
společně volný čas. Nejčastěji si povídají, někdy hrají
hry, luští křížovky, dobrovolník předčítá knihu, časopis anebo jdou spolu na procházku. Všechno toto dělají dobrovolníci nezištně, zkrátka proto, že chtějí
pomáhat druhým, že chtějí někoho potěšit, být užiteční a pocítit ten krásný pocit, že udělali něco hezkého
a smysluplného pro druhé…
Od loňského roku se nám podoba dobrovolnictví
trochu změnila, bylo zapotřebí dobrovolníků, kteří
částečně nahradili práci personálu a pomáhali nejen
s aktivizací seniorů, ale také s dezinfekcí společných
prostor, s úklidem, s hygienou, někdy v kuchyni. Je až obdivuhodné,
s jakým odhodláním dobrovolníci přijali tuto činnost. Rádi bychom
jim poděkovali za to, že neváhali a rozhodli se zapojit do pomoci

v této těžké době. Zvláště děkujeme manželům Lucii a Radkovi
Zsibritovým a panu Josefu Kocurovi, kteří jsou téměř sousedy
tohoto domova seniorů. Vážíme si každičké minuty,
kterou věnovali druhým. Dobrovolníci nejen že pomáhali v domově seniorů, ale také na jaře zajišťovali
nákupy několika seniorům v Horní Suché. Velké poděkování patří naší aktivní dobrovolnici paní Marcele
Hájkové (foto), která dlouhou dobu působí v domově
seniorů a při 1. vlně epidemie ochotně nakupovala seniorům a šila roušky.
Pevně věříme, že již brzy se budou moci všichni dobrovolníci vrátit ke své „běžné“ dobrovolnické činnosti a budou moct zase dělat radost seniorům a seniorkám. Těšíme se, že dobrovolníci našim starším
spoluobčanům opět zkrášlí den, rozjasní jim tváře a že
díky jejich přítomnosti bude opět vidět štěstí v těch
laskavých starých očích. Vždyť, jak řekla jedna naše
dobrovolnice, „Staří lidé jsou naše budoucnost.“
Děkujeme všem, kteří pomáháte druhým.
Jana Žoričová, koordinátorka dobrovolníků,
Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Bezpečnost dětí v silničním provozu
Text tohoto článku se věnuje jedněm z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, a to dětem. Doprava se stala neodmyslitelnou součástí našich životů, proto je
důležité seznámit děti s různými dopravními situacemi již v útlém věku a takto
ochránit jejich zdraví. Připomeňme si
pravidla bezpečného chování v silničním
provozu.
Dítě jako chodec
• děti by měly vědět, jak a kde se správně
přechází přes silnici, a také, že i na přechodu
pro chodce musí být ostražité, je důležité se
rozhlédnout, navázat s řidičem oční kontakt
• naučte děti vnímat zvuky na ulici,
seznamte je s různými druhy dopravních
prostředků, jejich významem a jak mohou
být nebezpečné
• ověřte, zda děti správně rozpoznají
barevnou signalizaci na semaforu
• při hře s autíčky můžete dětem ukázat,
jak může být dlouhá brzdná dráha vozidel
jedoucích různou rychlostí
Dítě jako spolujezdec
• vždy používejte ve vozidle správný
zádržný systém pro své dítě
• sdělte mu, co se stane, když se nepřipoutá bezpečnostním pásem
• informujte jej, jak správně nastupovat
do vozidla a vystupovat z něj
• a proč nemá za jízdy vyrušovat řidiče
Jak naučit děti pravidlům silničního
provozu?
Zodpovědní rodiče jsou tím nejlepším
příkladem. Už v předškolním věku děti
velmi rychle postřehnou, jak se správně
orientovat v dopravním prostředí, bude tak
pro ně v budoucnu mnohem jednodušší

zachovat se bezpečně v závislosti na vzniklé
situaci. Dávejte také pozor, ať nejste vlastním dětem špatným příkladem. Děti samozřejmě vnímají i nesprávné chování, které
vidí u dospělých a mohou ho napodobovat.
Vyvarujte se proto například přecházení
vozovky na červenou, nesprávnému přecházení přes silnici či přejíždění plné čáry.
Při společných procházkách využívejte
různých nastalých situací a dítěti vysvětlete,
jak se v nich zachovat a jaké jsou povinnosti
chodce. Při pozorování ostatních lidí můžete s dítětem zhodnotit, zda se v silničním
provozu chovají správně, popř. co dělají
špatně. Sledujte semafory pro chodce i vozidla, nechte dítě popsat význam jednotlivých
barev. Na bezpečném místě naučte dítě
ovládat správnou techniku jízdy na kole či
odrážedle, naučte je správně používat
cyklistickou přilbu. Formou hry ukažte
dítěti řešení různých dopravních situací.
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní
inspektor oddělení prevence Krajské
ředitelství Moravskoslezského kraje

školství
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Jak se učí ti malí, kteří jsou pořád doma?
Prostě musí ráno vstát a udělat všechno
tak, jako kdyby šli do školy. Jen s tím rozdílem, že jdou do pokoje a sednou si k počítači, tabletu nebo chytrému telefonu. Za

podpory toho dospěláka, který je zrovna
doma, spustí počítač a přes svůj školní
gmail se připojí do výuky. Občas spojení
nejde, wifi zlobí, nejde mikrofon a objevuje
se i spousta dalších nečekaných překážek.

Oporou a podporou je jim v tu chvíli paní
učitelka, která se snaží problém na dálku
vyřešit. I když byli zákonní seznámeni s postupy přihlašování a práce v hodině, vždy se
něco najde.
Když je to třeba, některé děti přijdou do školy
a účastní se s ostatními výuky. Za pomoci paní
asistentky pracují stejně tak, jako ti doma.
Hodina Matematiky, Českého jazyka,
Vlastivědy, Anglického jazyka nebo jen
obyčejného popovídání si, se střídá jedna za
druhou. A tak to vlastně probíhá v různých
variacích pět dnů v týdnu. Děti jenom nekoukají
do monitorů, ale taky musí odpovídat na otázky
paní učitelky, řeší úkoly v pracovních sešitech
a listech. Dokonce musí zvládnout i geometrii.
Je to náročné období pro všechny, protože tím
den nekončí. Ještě po odpočinku a obědě
vypracují krátké úkoly a ty zas musí zpět poslat
paní učitelce. Tady opět někde nastupují dospělci
a pomáhají a pomáhají. A těm patří velký dík za
jejich spolupráci, trpělivost a podporu.
A tak se vlastně ti malí dočkali letošního

Lopatování za školou
Zima, zima je veliká, studí nos, mrznou
uši…
Ale nám to vůbec nevadí, volají děti ve
škole. A protože nejsme v Praze, můžeme se
jít „lopatovat“ na náš krásný soukromý
kopec za školou u hřiště. Vyřádíme se,
odpočineme si od učení, protáhneme se. Tak
nám můžete i trochu závidět. To sezení v lavicích bez tělocviku nám moc neprospívá.
Samozřejmě, že dodržujeme nařízená
hygienická opatření a na ně přísným okem
dohlíží naše paní učitelky. Snížek pořád
padá a kopec zve k dalšímu sjíždění.
Mgr. Lenka Machancová

Leden v přípravné třídě
Po vánočních prázdninách jsme se těšili do školy. Náš
kolektiv se rozrostl o dva kamarády. Museli jsme uspořádat
lavice ve třídě tak, aby každý měl své místo.
Vyprávěli jsme si o zimních sportech – vyrobili lyže (běžky)
z papíru a hned je při jízdě třídou vyzkoušeli. Sice to nebyl
zážitek jako na krásných zasněžených kopcích v horách, ale
v dnešní době je třeba užívat si i malých radostí. Hokejky ze
slámek, puk z knoflíku, vlastnoručně vyrobené branky z lega
nám umožnily uspořádat turnaj v hokeji ve dvojicích.
V druhé části měsíce jsme si rozšířili poznatky o životě
zvířat v zimních měsících. Starali se o ptáčky, vyprávěli, jak
můžeme pomáhat jelenům, srnkám... a taky o zimních
spáčích. Děti mají bohatou fantazii a představivost. Kreslily,
stříhaly, lepily, skládaly.
Úžasnými výrobky jsme vyzdobili celou třídu. Ve čtvrtek
28. ledna nadešel slavnostní den plný her, soutěží a předávání
prvního vysvědčení, slovního hodnocení.
Bronislava Lysáčková

pololetního vysvědčení. Bylo pro ně trochu
jiné. Nedostali ten papír, ale vše viděli jen
elektronicky.
Teď už jen vydržet, pracovat podle svých
schopností a možností a nevymlouvat se, že
to nejde, že jsem zapomněl atd.

Mgr. Dagmar Wawroszová
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„Prawdziwa historia Narodzenia”
Coroczną tradycją w naszym przedszkolu jest przygotowywanie
przez dzieci Jasełek. Już od kilku tygodni dzieci z Kolorowego
Przedszkola uczyły się wyznaczonych ról oraz pastorałek. Dla
większości przedszkolaków to pierwsze tego typu przeżycie - magia
sceny, światła reflektorów, czasem trema i płacz, a na koniec łzy
wzruszenia. Dzieci i ich opiekunowie z pewnością na długo
zapamiętają ten występ, który odbył się 8 stycznia 2021r. Jasełkowa
szopka miała tradycyjną obsadę, była: Maryja, św. Józef, dzieciątko
Jezus, aniołowie, trzej królowie, a oprócz nich pojawił się także
diabełek.
Wystąpił także gość specjalny: Zuzia, uczennica klasy 5 naszej
szkoły, która zaśpiewała piękną pastorałkę „Świecą gwiazdki nad
stajenką".
Wybiła godzina zero: kurtyna w górę! Na scenę wchodzą
przedszkolaki i z pomocą nauczycielek dzielnie recytują swoje
kwestie. A wyzwań przed dziećmi było sporo. Nauka ról, zapoznanie się z układem tanecznym oraz przyswojenie melodii i słów
świątecznych piosenek…
Wystawione Jasełka wprawiły wszystkich w wyjątkowy
świąteczny nastrój.
„Koncert dla babci i dziadka”
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się
z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z Kolorowego Przedszkola 28 stycznia 2021r. wystąpiły dla swoich babć
i dziadków. Wnuczęta specjalnie dla nich przygotowały program
artystyczny. Dzieciaki pod czujnym okiem wychowawczyń
zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tę
uroczystość.
W pięknej scenografii i wyjątkowej atmosferze wnuczęta
wspaniale wystąpiły dla swoich bliskich, aby w szczególny sposób
okazać im szacunek i po raz kolejny podziękować za miłość,
cierpliwość i zrozumienie. To była naprawdę wyjątkowa
uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy.
„Bal 2021"
Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych.
Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka – w takiej
atmosferze bawiły się dzieci z Kolorowego Przedszkola 11 stycznia
podczas balu karnawałowego. Dla przedszkolaków to dzień
szczególny, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Dzieci tego
dnia miały okazję przebrać się za różne postacie z bajek i nie tylko.
Na balu można było spotkać: wróżki, księżniczki, kotki, policjanta,
piratów, Spidermana i wiele innych postaci.
Przedszkolaki świetnie bawiły się w rytm muzyki porywającej do
tańca.
Bajkowa atmosfera na długo pozostanie w pamięci naszych
pociech. Przedszkolaki z dumą prezentowały bajeczne stroje. Z wielką ochotą uczestniczyły w tańcach, zabawach. Na twarzach
wszystkich malował się uśmiech, który nie znikał mimo
chwilowego zmęczenia. Bal był okazją do zintegrowania dzieci
i pozostawił wiele niesamowitych wrażeń.
Niestety w tym roku z powodu pandemii wszystkie nasze występy
odbyły się bez publiczności. Z pomocą naszego Super-Tatusia, pana
Jakuba Kędziora nasze starania obejrzeć można na kanale YouTube:
Kolorowe Przedszkole. Zachęcamy do obejrzenia.
Danuta Mikuła, kierownik Kolorowego Przedszkola
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Karnawał w szkole

WF inny niż zwykle

Muzyka, tańce, konkursy, piękne stroje i dobre humory – tak
spędzili ostatni karnawałowy piątek nasi najmłodsi uczniowie. Na
minibaliku bawiły się myszki, księżniczki, baranek, motylek,
Czerwony Kapturek i smok wawelski rodem z Krakowa... Był
youtuber, troll, a nawet... kościotrup. Nad całością i bezpieczeństwem imprezy dzielnie czuwali odważny ninja i pirat oraz
zawsze chętny do pomocy kowboj. Czwartoklasiści, choć nie mogli
być w szkole, też mieli balik. On-line...
Nauczycielki PSP Sucha Górna

Jak wyglądają lekcje WF w czasie pandemii? Nasi najmłodsi
uczniowie w ramach wychowania fizycznego spacerują po Suchej
Górnej, bawią się w parku obok szkoły i szaleją na śniegu.
Miejmy nadzieję, że pogoda jeszcze długo będzie dla nas
łaskawa.
Nauczycielki PSP Sucha Górna

společenská rubrika
V únoru své významné výročí slaví tito občané:
Libuše Pohludková (85), Josef Bajger (85), Marie Nekardová (80)
a Josef Běhan (80)
Oslavencům přejeme další příjemně prožitá léta plná zdraví, klidu a rodinné pohody.

inzerce

