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V období měsíců března – října 2021 
bude probíhat oprava místní komuni-
kace ul. Brigádnická. Z důvodu této 
opravy dojde v úseku od budovy 
českých drah (zastávka Horní Suchá) po 
křižovatku s ul. Těšiňok k uzavírce této 
komunikace. Nebude možné rovněž projet 
z ulice Brigádnická na ul. Končinovka 
a U Tratě a zpět.  Objízdná trasa povede po 
ul. Těrlická, Stonavská, U Zbrojnice.

Věra Kývalová, tel. 596 420 170, 
kyvalova@hornisucha.cz 

Upozornění na uzavírku 
místní komunikace 
ul. Brigádnická

s termínem omezení provozu od 13. března. 
Přehled omezených spojů a jízdní 

řády s omezením od 13. 3. 2021 jsou 
zveřejněny na www.kodis.cz a na 
www.idos.cz.

Jana Hojková, tel. 596 420 170, 
hojkova@hornisucha.cz

Prostřednictvím Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje Ostrava jsme 
obdrželi informace o omezení dopravní 
obslužnosti linek veřejné linkové 
osobní dopravy pro oblast mezi okresy 
v MSK z důvodu Nařízení vlády, které 
omezuje právě pohyb osob mezi okresy, 

Omezení dopravní 
obslužnosti 
v Moravskoslezském kraji 
(meziměstská doprava)

V případě jakýchkoliv podnětů k této 
službě volejte na tel. 605 491 908, případně 
pište na email jakub485@seznam.cz. 

„Obecní stráž“ pro naši obec vykonává 
firma HUDLER SCORPION SECU-
RITY.

Obecní stráž v Horní Suché
• Posledním přímým finančním darem bylo schválení příspěvku Hasičskému 

záchrannému sboru Moravskoslezského kraje pro zajištění potřeb a dovybavení 
hasičské stanice Havířov.

• Největšímu sportovnímu oddílu v obci bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 
1 300 000 Kč. Její proinvestování bude samozřejmě záležet až na dalším vývinu 
situace kolem koronavirové krize.

• Další schválená podpora bude směřovat k subjektu, který rozšíří okruh 
zdravotních služeb poskytovaných v naší obci. Společnosti NikProGyn s.r.o. Obec 
Horní Suchá zakoupila a pronajala vybavení gynekologické ambulance 
provozované na ulici Těrlická, s tím, že nájemce po dobu deseti let bude splácet 
pouze polovinu celkové kupní ceny. Jsme přesvědčeni, že tato nemalá podpora bude 
vyvážena dalším zlepšením dostupnosti zdravotní péče v Horní Suché a spokoje-
ností pacientek.

• Byl vyhlášen záměr prodej pozemku pod nově postaveným objektem v PZF. 
Tímto ZO reagovalo na výstavbu zřejmě největšího samostatného objektu na území 
obce, když výměra průmyslové haly společnosti MES je o něco větší než jeden 
hektar.

• Hlavním bodem prvních zasedání ZO v roce je tradičně poskytování dotací na 
provoz sociálních zařízení, kde jsou umístění naši senioři, ale také organizacím, 
poskytujícím mobilní sociální služby přímo v terénu v domovech klientů. Nejinak 
tomu bylo i letos, kdy byla organizacím Beskyd FM, Charitě Český Těšín, Slezské 
Humanitě a Mobilnímu hospici Ondrášek schváleno financování v souhrnné výši 
323 000 Kč.

Dne 18. 2. 2021 se v sále Dělnického domu konalo první zasedání Zastupitelstva 
obce Horní Suchá (ZO) v letošním roce, které projednalo zejména tyto body svého 
programu:

• Reakcí na neustálé prodlužování nouzového stavu vyhlášeného usnesením 
vlády a s tím i souvisejícího zákazem maloobchodního prodeje, bylo schválení 
snížení nájemného v prostorách v majetku obce o 50 %. Dále byla odložena 
fakturace nájemného v následujících měsících až do července letošního roku.

• Obec podporuje také sociální služby poskytované Poradnou Spolku Tulipán, jejíž 
provoz (spolu s Moravskoslezským krajem) spolufinancuje částkou 190 000 Kč.

Ing. Jan Lipner, starosta obce

Ze zasedání ZO
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Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Horní Suchá a Sbo-
 rem Církve bratrské vyhlašuje humanitární sbírku:

• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 

2• Látky (minimálně 1 m , prosíme, nedávejte nám odřezky 
  a zbytky látek)

• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

od 8 do 12 hod. a od 13 do17 hod., a 24. 4. od 8 do 14 hod.

• Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky)

Sbírka se uskuteční v naší obci – ve Sboru Církve bratrské, 
ul. Těrlická 353/64, Horní Suchá, a to ve dnech 23. 4. 

• Menší elektrospotřebiče

• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše ne-

Věci, které nemůžeme přijímat: ledničky, televize, počítače 
a jinou elektroniku, matrace koberce, nábytek, jízdní kola a dět-
ské kočárky, znečištěný a vlhký textil.

  poškozené 

• Obuv – veškerou nepoškozenou a v párech (svázané gumičkou)
• Kabelky, batohy
• Hračky – nepoškozené a kompletní

• Hygienické potřeby, drogistické zboží

Humanitární sbírka

Telefonické kontakty: 

Chceme občany upozornit, že i při účasti na této humani-
tární sbírce je nutno dodržovat platná vládní opatření v souvis-
losti s koronavirem. Vzhledem k neustále se měnící situaci 
ohledně koronaviru může dojít k organizačním změnám, 
proto doporučujeme sledovat aktuální informace na 
webových stránkách Obce Horní Suchá www.hornisucha.cz, 
facebookových stránkách www.facebook.com/ObecHorniSucha/ 

Pokud chcete pomoci a zapojíte se do sbírky, věci, prosím, 
zabalte čisté a nepoškozené do igelitových pytlů nebo krabic 
(nádobí), které převažte, aby se transportem neznehodnotily. 
Předměty nedávejte do igelitových tašek. 

• 224 317 203, 224 316 800 – dispečink Diakonie Broumov
• 732 411 583 – Sbor Církve bratrské

a vývěsních deskách obce Horní Suchá.

• 596 420 292 – p. Horáková, Obecní úřad Horní Suchá

Více informací o Diakonii Broumov můžete získat na 
internetové adrese www.diakoniebroumov.org.

Děkujeme za pomoc!

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

Rada obce Horní Suchá schválila níže uvede-
nou službu pro občany naší obce:

a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

• Jak se zákazník o odstávce dozví?

  (sociální sítě)

a přešla na elektronický způsob informování. Každý zákazník si 
může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému 
o d b ě r n é m u  m í s t u  e - m a i l e m  n e b o  S M S  z d a r m a  n a 
www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dis-
pozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, 

e-mailem a SMS přímo zákazníkům. 
Od 1. ledna již společnost nevylepuje papírová oznámení 

Výlepy letáků nahrazuje ČEZ Distribuce, a.s. oznámeními 

- individuálně e-mailem nebo SMS
- na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky
- na úřední desce obce, příp. dalšími způsoby v místě obvyklými 

Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. 
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale i ostatním 
členům rodiny nebo například nájemníkům.

• Jaké jsou výhody registrace pro zákazníka?

  pravidelně nezdržuje

  poruše

Při připojení odběrného místa zákazník nemusel uvést své 
kontaktní údaje nebo údaje již nemusí být aktuální. Proto je lepší si 
aktuální e-mailovou adresu i telefonní číslo nově nastavit či 
zkontrolovat, zákazník tak bude mít jistotu, že informace obdrží 
včas.

(Čerpáno ze sdělení ČEZ Distribuce, a.s.)

- o plánované odstávce se dozví včas, i když se na dané adrese 

- bude neprodleně informován i o případném zrušení odstávky
- získá informace o předpokládané době obnovení dodávek při 

slonkova@hornisucha.czRenáta Slonková, tel. 596 410 756, 

• Jak a kde se může zákazník zaregistrovat, aby dostával 
upozornění e-mailem nebo sms?

Zákazník bude potřebovat datum narození nebo IČO a EAN kód, 
který najde na vyúčtování za elektřinu. Pak už jen navštíví 
www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde si zaregistruje, popř. zkontroluje 
kontaktní údaje pro zasílání upozornění, a je hotovo.

• Proč se musí zákazník registrovat?

Upozornění na odstávky elektřiny



informace�OÚčíslo�3�•�2021�•�strana�3

Podpora domácí péče
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Letošní průběh Tříkrálové sbírky ovlivnila platná 
opatření proti šíření koronaviru. Připravení koledníci 
bohužel nemohli vyjít do ulic a osobně přinášet 
novoroční požehnání přímo do domácností. Tříkrálová 

sbírka se uskutečnila prostřednictvím staticky umístě-
ných pokladniček a dále pokračuje on-line formou. 

Ze 174 úředně zapečetěných pokladniček se v rámci 
sbírky využilo celkem 66 pokladniček (statických), do 
kterých dárci přispěli celkovou částkou 384 536,- Kč. 
Umístěny byly do 24. ledna na úřadech, v obchodech, 
knihovnách, kostelích a farnostech. Ti, kteří svou 
statickou pokladničku nenašli, přispěli bezhotovostním 
převodem do on-line pokladničky 135 630,- Kč. Celkem 
se tedy jedná k dnešnímu dni o částku 520 166,- Kč. 

„Díky Vaší pomoci a štědrosti dárců jsme i přes 

Statické pokladničky jsou již rozpečetěny, 
ale do online kasičky je stále možné přispívat a to 
do 30. 4. 2021. Po tomto termínu bude jisté, zda 
budeme moci zrealizovat všechny schválené 
záměry, např. bezbariérové úpravy Charitního 
centra pro seniory nebo rekonstrukci topení v Cha-

ritním domě pro matky v tísni, anebo budeme stát před 
rozhodováním, koho z potřebných podpoříme. 

č. účtu 66008822/0800 u České 
spořitelny s variabilním s. 77708002 
nebo prostřednictvím QR kódu.

Mgr. Ivana Dudík Lazarovská, 
projektový a PR manager,

netradiční průběh letošní Tříkrálové sbírky dosáhli 
téměř poloviny loňského výnosu. Tímto bychom chtěli 
poděkovat za velikou ochotu, vstřícnost a čas místním 
koordinátorům a dobrovolníkům, kteří pomáhali s umí-

stěním pokladniček a podíleli se na průběhu 
letošní sbírky. V neposlední řadě patří díky také 
médiím za propagaci on-line pokladničky“, 
vzkazuje ředitelka Charity Český Těšín Ing. 
Monika Klimková.

Charita Český Těšín

Připojit se ke sbírce a podpořit tak lidé v nouzi 
prostřednictvím služeb Charity Český Těšín je možné až 
do 30. 4. 2021 na webu www.trikralovasbirka.cz nebo 

přímo převodem na sbírkové konto 

Tříkrálová sbírka pokračuje on-line

Alina Humel, propagační pracovník

Charita Český Těšín poskytuje širokou škálu odborného poradenství a nabízí pomoc i Vám! Každý z nás se může 
ocitnout v situaci, kdy bude muset pečovat o své blízké nebo bude sám potřebovat péči a právě v tomto okamžiku by 
podpora měla být nablízku. Pokud zrovna prožíváte toto složité období, nezapomeňte, že v tom nejste sami. 
Pracovnice Charitní poradny pro rodiny – seniory a pečující jsou tady pro Vás. Ochotně k Vám přijedou, poradí a po-
můžou, zorganizují setkání či přednášku na téma „Péče o seniora v domácnosti“. Proto neváhejte a s důvěrou se 
obraťte na vedoucí této služby paní Radku Heliošovou na tel. čísle 734 300 828. 

Více informací o této službě najdete na našich stránkách  http//ceskytesin.caritas.cz/ jak-
pomahame/poradentstvi/charitni-poradna-pro-rodiny-seniory-a-pecujici/.
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Pomáháme s oddlužením, sepisováním 
návrhů (děti, rozvod, pěstounská péče), žá-
dostí, řešíme problémy s exekucí, reklamace 
vyúčtování, pomáháme s vypsáním formulářů 
na dávky (státní sociální podpora, hmotná 
nouze, dávky pro pěstouny atd.). 

Jsme vděční, že nás obec Horní Suchá 
finančně podporuje a chápe, že poradna je pro 
obec a její občany přínosem.

V komunitním centru stále probíhá indivi-
duální doučování, v případě zájmu se obra-
cejte na vedoucí paní Vandu Holubovou na tele-
fonním čísle 603 500 390.

V případě, že budete potřebovat pomoci 
nebo si nebudete vědět rady, můžete se na nás 
obrátit. Jsme Vám k dispozici na telefonním 
čísle 608 567 552.

Poradna funguje v Horní Suché od roku 
2015. Nachází se v prvním patře Multifunkčního 
centra Sušanka (zadní vchod). V současné době, 
tedy době koronavirové, fungujeme především 
formou home-office, ale po telefonické domluvě 
jsme Vám k dispozici v kanceláři. Chápeme, že 
některé problémy se nedají vyřešit přes telefon, 
nebo e-mailem, proto naše služby přizpůsobíme 
potřebám našich klientů. 

Vanda Holubová a Mgr. Igor Malík,
pracovníci Spolku Tulipán

Bc. Tereza Sadok, DiS., 

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

Poradna Spolku Tulipán

a strach, že už se nikdy neuvidíte a mož-
ná se ani nestihnete rozloučit, může 
potkat každého z nás.  

V dnešní pandemické době, kdy je 
všechno naruby a mění se ze dne na den, 
organizace Mobilní hospic Strom života 
se svými pobočkami neomezuje provoz 
a poskytuje vysoký standard specializo-
vaných zdravotních a sociálních služeb 

Chcete nechat své blízké, nevyléči-
telně nemocné, v kriticky přetížených 
nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc 

v domácím prostředí pacientů. Bezplatné 
služby jsou určeny pacientům s nevyléči-
telnou nemocí v posledním stádiu, u nichž 
už byly vyčerpány všechny možnosti 
léčby a jejich blízkým. 

Snažíme se tak ulehčit přeplněným 
nemocnicím a vyčerpaným zdravotní-
kům, pro které je prioritou péče o pacien-
ty s Covid-19. Ostatní neakutní péče je 
značně omezována. V péči o umírajícího 
člověka je rodina tím nejdůležitějším 
článkem a spolu s pracovníky hospice 

Mobilní hospic Strom života

Smrt patří neodmyslitelně k životu, 
zaskočí nás, ale měla by být důstojná 

Více informací o službách a možnos-
tech, jak Mobilní hospic Strom života 
kontaktovat,  naleznete na stránkách 
www.zivotastrom.cz nebo na telefon- 
ním čísle 553 038 016.

Tým pracovníků Mobilního hospice 
Strom života

Služby poskytujeme v rámci Moravsko-
slezského, Zlínského a Olomouckého 
kraje. Mobilní hospic Strom života dbá 
o maximální ochranu svých pracovníků, 
pacientů a jejich rodinných příslušníků. 
Je připraven postarat se i o nevyléčitelně 
nemocné pacienty s podezřením nebo 
nemocné Covid-19.

Cílem Mobilního hospice Strom 
života je nenechat nikoho bez pomoci, 
ulehčit přeplněným nemocnicím a pře-
pracovaným zdravotníkům. Proto 
nemusíte mít obavu, nebudete na to 
sami!

a milostivá, protože je vždy jedinečná. 

naplňuje poslední přání pacienta, zůstat 
do posledního vydechnutí v rodinném 
kruhu, doma.

Pracovníci hospice jsou k dispozici ne-
přetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. 
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Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok 2021. V loňském 
covidovém roce podpořila v Moravskoslezském kraji rekord-
ní počet projektů. 

Největší firemní nadace v České republice má za sebou 
velmi rušný rok. Ostré tempo ale nasadila i letos: hned na 
začátku roku spustila dva grantové programy, v únoru 
otevřela další dva a poslední dvojici chystá na začátek března. 

a podpora výstavby a obnovy Oranžových hřišť jsou otevřeny 
celoročně. Jen Oranžových hřišť má nadace na kontě po celé 
republice přes 600 za 388 milionů korun. Už dávno se přitom 
nestaví jen dětská a sportovní – obce mají čím dál větší zájem 
také o workoutová či seniorská. Od začátku února mohou 
obce, školy, hasiči, skauti i další spolky žádat o podporu na 
výsadbu zeleně v rámci grantu Stromy, který za dobu svého 
trvání vrátil do české krajiny přes 100 000 stromů. Rovněž od 

„Loni jsme v Moravskoslezském kraji směřovali více než 
třetinu financí na pomoc proti epidemii covid-19. V rámci 
rychlé krizové pomoci jsme podpořili nákup dezinfekčních 
prostředků, šití roušek, rozvozy léků nebo jídel zranitelným 
skupinám obyvatel. Další peníze směřovaly na vybavení do 
nemocnic, ale také hasičům, na podporu on-line výuky nebo 
na zmírnění izolace klientů v domovech pro seniory,“ 
vyjmenovává ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. 

I letos poběží šest grantových programů. Podpora regionů 
zaměřená na charitu, kulturu, zdravotnictví, sport i ekologii, 

Čtyři grantové projekty Nadace ČEZ už jsou opět otevřené 
pro příjem žádostí, celkem jich letos nadace otevře šest. Vloni 
podpořila v Moravskoslezském kraji rekordní počet projektů 
– na více než 240 prospěšných aktivit přispěla bezmála 15 mi-
lionů korun. Více než třetina darovaných prostředků šla na 
zmírnění dopadů epidemie covid-19, ať už se jednalo o nákup 
dezinfekčních prostředků, nemocničního vybavení nebo 
podporu hasičů, domovů pro seniory a škol. Rekordní byl 
rovněž zájem o grant Stromy a o nový program zaměřený na 
rozvoj neziskových organizací. 

i pravidla pro podání žádostí jsou k dispozici na webových 
stránkách Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz). 

v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílejí právě 
zaměstnanci Skupiny ČEZ. 

Loni také nadace odstartovala nový grantový program 
Neziskovky, určený na podporu rozvoje a profesionalizaci 
českého neziskového sektoru. „Pilotní grantové řízení 
vzbudilo obrovský zájem – během jednoho měsíce dorazilo 
přes 260 žádostí, nadace vyhověla 54 z nich částkou 4,6 
milionu korun. Na základě pozitivního ohlasu proto 
Neziskovky opět vyhlásíme letos v březnu,“ říká Ziková. 
Moravskoslezské organizace byly v rámci Česka nejaktivnější, 
získaly na svůj rozvoj  přes 1,2 milionu korun. 

února je možné podávat granty do programu Oranžový 
přechod zaměřeného na zvýšení bezpečnosti přechodů pro 
chodce. Od roku 2013 jich Nadace ČEZ pomohla lépe osvětlit 
přes 170.

a na podzim spustí tradiční charitativní projekt Plníme přání, 
do něhož osoby v těžké životní situaci doporučují samotní 
zaměstnanci Skupiny ČEZ. Těm jsou určeny i zaměstna-
necké granty, změřené na podporu neziskových organizací 

Nadace ani letos nezapomene na lidi, kterým nepřál osud, 

Nadace ČEZ Přehled všech aktuálních grantových řízení 

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ

Nadace ČEZ vyhlásila granty

W książce znajdziemy wątek krymi-
nalno-polityczny, autorka zabiera nas do 
czechosłowackiego więzienia Valdice w la-

Na polskim rynku wydawniczym poja-
wiła się pod koniec 2020 już trzecia 
książka mieszkanki Suchej Górnej. 
Danuta Chlupová wydała w Gdyni po-
wieść „Organista z martwej wsi”. Jej akcja 
odgrywa się w latach 50. i 60. w naszym 
regionie, karwińskim zagłębiu węglo-
wym. Miejscowości Dwory, w której żyją 
bohaterowie powieści, nie znajdziemy 
wprawdzie na mapie, lecz jest ona sym-
bolicznym połączeniem tych wszystkich 
miast i wiosek, które w przeszłości były 
burzone i wysiedlane z powodu wydoby-
cia węgla – Karwiny, Stonawy, Łąk, 
Orłowej, częściowo też Suchej Górnej. 

Książka autorki z Suchej Górnej 
w 1974 roku wydarzył się w naszej gmi-
nie, na potrzeby książki lokując go w po-
wieściowych Dworach. 

„Organistę z martwej wsi”, jak również 
poprzednie powieści autorki „Blizna” i „Trze-
cia terapia” można nabyć w Polsce oraz 
w polskiej księgarni w Czeskim Cieszy-
nie. Obecnie jest to jednak utrudnione czy 
wręcz niemożliwe. Także spotkania 
autorskie się nie odbywają. W związku
z tym autorka proponuje zainteresowa-
nym kupno książek w ramach wspólnego 
zamówienia i ich odbiór w Suchej. 

Chętni mogą pisać na adres mailowy  
danuta.chlupova@gmail.com.

 
„Głos” – gazeta Polaków w RC,

 
patron medialny książki

tach 50., gdzie odbywał karę główny 
bohater książki. Są trudne relacje miłos-
ne i rodzinne oraz niezwykła przyjaźń 
byłego więźnia z muzycznie uzdolnio-
nym autystycznym chłopcem. Danuta 
Chlupová włączyła do swojej powieści 
także wypadek windy górniczej, który 
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školství

s ostatními spolužáky učit skoro tak, 
jako ve škole. Vím, že tato výuka je slo-
žitá nejen pro děti, ale i pro rodiče a uči-
tele. A tak vám všem přeji, aby se děti  
mohly vrátit k nám do školy co nejdříve 
a užít si nejen to učení ve třídě, ale také 
legraci o přestávkách a chvíle strávené 
s kamarády a spolužáky. 

Mgr. Lenka Machancová

Každé dítě si přeje, aby prázdniny 
nikdy neskončily a nemuselo jít do 
školy. A tak se 1. března toto přání našim 
prvňáčkům, druháčkům a žákům pří-
pravné třídy vyplnilo. Ale protože s přá-
ním to nebývá tak jednoduché, vyplnilo 
se jim jen na půl. 

Škola sice zůstala zavřená, ale výuka 

se nezastavila. Místo do lavic děti 
usedly před počítač na židli, gauč či do 
křesla, a tak se každý den mohou spolu 

Tajné přání bylo 
(téměř) vyslyšeno

Děti byly opravdu k nepoznání, 
obličej jim zakrývala nejen pěkná 
škraboška, ale i rouška. Drobné sladké 
odměny byly rozdány a my jsme se 
mohli těšit na prázdniny.

Aby nám nebylo tak smutno, rozhodli 
jsme se poslední den před prázdninami, 
že si uděláme škraboškový bál. Škra-
bošky si děti ráno vyrobily vlastními 

silami a poslední hodinu si pořádně užili.

Každým rokem naše škola pořádá pro 
děti 1.-3. ročníků karneval. V tělocvičně 
za doprovodu veselé hudby prožijí děti 
hezké dopoledne plné soutěží, tance a vše-
obecného veselí. Letos tomu však bylo 
jinak. Tělocvična zela prázdnotou a na 
chodbách jste potkali děti jen z příprav-
né třídy nebo děti prvních a druhých 
ročníků. 

Vybrali jsme si novou učebnu hudební 
výchovy, kde bylo dost místa pro sou-
těže a tanec. Hudbu nám pak zajistila 
nová interaktivní tabule, která je 
chloubou celé učebny. 

Mgr. Lenka Machancová

Škraboškový bál

Březen smutný byl, domácí přípravu 
nám nadělil. Úkoly všichni plníme, zpět 
do školy se těšíme. Jaro je za dveřmi, 
dubnové zápisy do 1. třídy se blíží.

Knihy rádi máme, často si nad nimi 
povídáme. Obrázkové čtení nás baví…, 
tolik toho chceme vědět, vždyť školák 
má být zvídavý i hravý. První knihu 
jsme si vyrobili… psali, kreslili, stříhali 
i lepili. Každý nápady má jiné – mimoni, 
dinosauři, mimozemšťané, abeceda, 
auta, rostliny, svět zvířat, jen počkej 

zajíci aj. K tématu se samostatně vy-
jádříme. Svět pohádek nás zaujal, 
dokonce i masky jsme si vyrobili a na 
třídní karneval se těšili. Soutěže, tanec, 
smích na tváři nás všechny vždy rozzáří.

Chceme ven, za kamarády – ať už ten 
kovid zmizí. Přejeme všem zdraví, 
optimismus, pohodu i úsměv na tváři.

Bronislava Lysáčková, třídní učitelka

Únor a březen 
v přípravné třídě

Sběrné boxy finančního úřadu jsou 
umístěné na všech aktuálně otevřených 

s úředníky, a to v období platnosti  mimo-
řádných opatření, přijatých v souvislos-
tí s šířením  onemocnění COVID-19.

Informace o umístění sběrných 
boxů Finančního úřadu pro Moravsko-
slezský kraj a jeho územních pracovišť, 
které jsou určeny pro podání  daňo-
vých tvrzení a dalších podání finan-
čnímu úřadu bez osobního kontaktu 

Nově jsou od 8. 3. 2021 zpřístup-
něny také sběrné boxy finančního 
úřadu umístěné v budovách uzavře-
ných územních pracovišť v Bohu-

územních pracovištích (v Ostravě I, 
Ostravě II, Ostravě III, v Opavě, v Hlu-
číně, v Třinci, ve Frýdku- Místku, v Ha-
vířově, v Karviné, v Bruntálu, v Krnově, 
v Novém Jičíně, v Kopřivnici a v budově 
sídla Finančního úřadu pro Moravsko-
slezský kraj v Ostravě).

míně, v Orlové a v Českém  Těšíně. 
Sběrné boxy na těchto třech praco-
vištích lze využít k podání přiznání 
zejména v pondělí a ve středu v době  
od 8:00 do 17:00 hodin.  

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí

Finanční úřad vyzývá občany, aby 
použitím sběrného boxu k podání 
daňových přiznání bez osobního 
kontaktu s úředníkem a bez front, 
chránili  své zdraví.

 

Informace o umístění sběrných boxů 
Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
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Za MŠ Eva Sliacká

Karneval se tento rok konal v prostorách mateřské školy, pouze pro děti, 
bez přítomnosti ostatních rodičů a jiných hostů. To ale neznamená, že si ho 
děti patřičně neužily. Ba právě naopak. S programem plným tance a zábavy 
za námi přijel „Klaun z Balónkova” se svým kouzelným kufrem plným 
překvapení. Děti zatančily, vydováděly se a ostatním kamarádům se 
předvedly v nápaditých a mnohdy originálních kostýmech a maskách. 
Děkujeme rodičům za přípravu karnevalových převleků pro děti. Jistě měly 
velkou radost a těšily se.

Každým rokem pravidelně probíhal karneval pro děti z mateřské 
školy v Dělnickém domě jako velkolepá akce se spoustou lidiček, 
kteří si přišli zadovádět se svými zlatíčky na tanečním parketu. Letos 
se bohužel v těchto prostorách konat nemohl, ale přece bychom 
nemohli děti o tento zážitek připravit.

Všechny děti dostaly na rozloučenou a také pro radost od klauna 
veselou hračku, jak jinak, než vyrobenou z balónku a balíček slad-
kostí. Všem bych přála vidět rozjařená dětská očka a vysmáté tváře. 
Děkujeme všem zúčastněným za organizaci akce a sdružení rodičů 
za financování. A ti, kteří se nemohli zúčastnit, a také rodiče, kteří 
jsou zvědaví, jak to na karnevalu vypadalo, se mohou podívat alespoň 
do fotogalerie na webových stránkách MŠ. A co bude dál zatím nikdo 
z nás neví. Přejeme všem krásné jarní dny a spoustu pozitivní energie 
do dalšího, snad lepšího, období.

Vzhledem k epidemiologické situaci byl program přizpůsoben pro 
třídy s menšími a většími dětmi. V horním patře budovy děti tančily a do-
váděly hned ráno po svačině, poté se Klaun z Balónkova přemístil do 
spodního patra za staršími dětmi, které již netrpělivě očekávaly jeho 
příchod. A ještě nás všechny čekalo jedno velké překvapení. Navštívila 
nás zdejší regionální televize Polar a natočila krátkou reportáž, kterou 
můžete shlédnout na internetu v Miniexpresu z Horní Suché.

Hurá, máme karneval!
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k ostatním.

Provozování horolezectví je ze své podstaty nebezpečné a může 
mít za následek vážná zranění či smrt. Je nezbytné, aby si začínající 
horolezci – alpinisté prošli letním i zimním výcvikem. Ve vysokých 
horách za ně nikdo neručí, jsou sami odpovědní za své činy a roz-
hodnutí, přičemž každý má jiné fyzické dovednosti a jinou kondici, 
což může vyústit v situace, které budou vyžadovat různá řešení. Je 
proto nezbytné už začínající horolezce naučit jistým technickým 
dovednostem, aby od počátku chápali souvislosti, že jejich nevšední 
zážitky a jejich bezpečnost jsou úzce spojeny se vztahem, jaký si 
k velehorám vybudují. Vysoké hory vždy odhalí skryté lidské 
stránky: krása divoké skalnaté krajiny, ledovce, i v létě mrazivý 
vzduch s nebezpečím lavin a nadmořská výška vyvolávající silné 
a někdy rozporuplné emoce v chování jednotlivců a jejich přístupu 

Zimní výcvik nováčků TJ Depos mění svůj název 
na Sportovní klub Horní Suchá

Jiří Waśniowski, zkušený alpinista z častých pobytů na alpských 
ledovcích, připravuje na konec srpna 2021 oddílový výpaďák do 
Walliských Alp ve Švýcarsku, a tam pro nováčky výstup na Weiss-
mies (4023 m). Jako vedoucí skupiny připravil 14. února zimní 
výcvik nováčků na zasněžených srázech cvičných skal na Godule 
v Komorní Lhotce. Je si dobře vědom bezpečnostních rizik, má 
technické dovednosti, jak fyzické tak i psychické, a umí odhadnout 
vhodnou úroveň náročnosti trasy na Weissmies, která vede mezi 
nebezpečnými seráky.

Jozef Vričan, předseda HO Godula

Výcvik ukázal, u koho je nutné ještě rozšířit technické dovednosti 
a u koho kondici či vybavení.

• 1948 • Sokol DPG Horní Suchá (Sokol Důl President Gottwald 
Horní Suchá) - vznikl sloučením dvou do té doby samostatných 
klubů ČSK a PKS Lechia

• 2021 • SK Horní Suchá (Sportovní klub Horní Suchá)

v některém z dalších vydání Informátoru.

Nejstarší a co do počtu členů největší tělovýchovný spolek na 
území naší obce, který sdružuje oddíly fotbalu, tenisu a ASPV 
(asociace sportu pro všechny). TJ Depos Horní Suchá po 11 letech 
mění svůj název. Důvodem pro tuto razantní změnu je skutečnost, že 
firma Depos Horní Suchá, a. s. přestala Tělovýchovnou jednotu 
finančně i materiálně podporovat, nebyl tedy důvod, aby jméno 
firmy zůstalo v názvu Tělovýchovné jednoty. Hornosušští sportovci 
společnosti Depos Horní Suchá, a. s. děkují za její mnohaletou 
podporu.

a kulturní vyžití jeho členům a ostatním občanům, a tyto možnosti 
dále zkvalitňovat. Vždyť v roce 2021 oslaví spolek významné 
jubileum, a to 110 let od založení organizovaného sportu v Horní 
Suché a 90 let od založení fotbalu. O tomto výročí bude reportáž 

• 1931 • PKS Lechia Horní Suchá (Polski klub sportowy) a ČSK 
Horní Suchá (Český sportovní klub) 

• 1955 • TJ Baník DPG Horní Suchá (Tělovýchovná jednota Baník 
Důl President Gottwald Horní Suchá)

• 1991 • TJ Důl František Horní Suchá (Tělovýchovná jednota Důl 
František Horní Suchá)

Názvem SK, neboli sportovní klub, se spolek vrací ke svým 
počátkům, kdy na území obce existovaly dva sportovní – fotbalové 
kluby ČSK a PKS Lechia, neboli Český sportovní klub a Polski klub 
sportowy. Nově vzniklý název SK Horní Suchá není ani český ani 
polský, ale především hornosušský. Je tady pro všechny občany 
Horní Suché a okolí, a klade si za cíl i nadále uspokojovat sportovní 

Na valné hromadě TJ dne 23. 6. 2020 bylo delegovanými členy TJ 
schváleno přejmenování spolku na Sportovní klub Horní Suchá. 
Delegáti oddílu ASPV pak ještě navrhli název TJ Horní Suchá, při 
následné volbě však byl tento návrh ostatními delegáty valné 
hromady přehlasován ve prospěch názvu SK Horní Suchá 
(Sportovní klub Horní Suchá, z. s.). Administrativně velmi náročná 
akce přejmenování spolku byla dokončena doručením Usnesení 
Krajského soudu v Ostravě o změně názvu ve spolkovém rejstříku, 
jehož platnost nastala v polovině března 2021. Z názvu 
hornosušských sportovců tak zmizelo označení TJ (tělovýchovná 
jednota), které bylo používáno od 50. let 20. stol., kdy pod hlavičku 
dělnických tělovýchovných jednot byly sdružovány veškeré 
sportovní oddíly politickým rozhodnutím tehdejšího režimu na 
území Československa. 

Přehled názvů klubu:

• 2010 • TJ Depos Horní Suchá (Tělovýchovná jednota Depos 
Horní Suchá)

• 1975 • TJ Důl President Gottwald Havířov 6 - Horní Suchá (TJ 
DPG)

Mgr. Petr Bebenek
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