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Oznámení občanům – opravy komunikací
Oprava komunikace ul. 6. srpna od ul. Zelené
Stavební práce bude provádět firma JUBAR PLUS CZ s.r.o.,
vybrána ve výběrovém řízení, a to v předpokládaných termínech
od 06/2021 do 10/2021. Vše podstatné, např. termín dopravní
uzávěry části komunikace od ul. Zelené po křižovatku ul. 6. srpna
s ul. Přímou, bude uvedeno na informační tabuli stavby. Pro
osobní a nákladní dopravu bude provoz omezen úplnou
uzávěrou a zákazem vjezdu.
Úprava komunikace bude občas v takové kvalitě, že sice bude
možný přechod i přejezd, ale kvůli bezpečnosti nedoporučujeme zde vstupovat nebo vjíždět, bude to vždy na vlastní
nebezpečí a bude to považováno za úmyslné porušení
dopravních omezení a řádně vyznačených zákazů.

Rekonstrukce komunikace ul. Brigádnická včetně
odvodnění
V současné době je prováděna rekonstrukce MK Brigádnická.
Stavbu provádí firma PORR a.s., pracoviště Ostrava. I u této
stavby jsou všechny podstatné informace, včetně informace o omezení dopravy, uvedeny na informační tabuli stavby. Stavba bude
ukončena 12/2021.
Vzhledem k tomu, že trasa rekonstrukce vede v zastavěné
části obce, upozorňujeme rovněž i u této stavby, že i přesto, že
úprava komunikace v průběhu stavby je občas v takové kvalitě,
že bude možný přechod i přejezd, nedoporučujeme toto z výše
uvedených důvodů provádět.
Mária Sládečková, tel. 596 420 179,
sladeckova@hornisucha.cz

Omezení a uzavírka v lokalitě finské kolonie
Z důvodu realizace stavebních úprav MK v lokalitě finské
kolonie informujeme občany o dopravním omezení v ulicích dle
přiložené mapky. Stavební práce a případné uzavírky budou
probíhat dle harmonogramu prací stavební firmy STRABAG
a.s. v termínu od 1. 6. do 23. 12. 2021.
Objízdné trasy nebudou stanoveny. Harmonogram prací je
k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v kancelářích
silničního správního úřadu a investic. Žádáme všechny
účastníky provozu v dané lokalitě o dodržování bezpečnosti.
Jana Hojková, tel. 596 420 170,
hojkova@hornisucha.cz
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Aktuální informace k novému dětskému hřišti
Koncem května minulého roku začala v obci v parku na ulici
6. srpna výstavba nového dětského hřiště.
V současné době je hřiště dočasně uzavřeno z důvodu provedených terénních úprav včetně zatravnění. Doba uzavření se
předpokládá do konce května. Vstup na hřiště bude nicméně do
konce července částečně omezen, zejména v místech plánovaných nových hracích prvků (lanové dráhy a houpacích lan)
a workoutového hřiště.
Kromě hracích a cvičebních prvků proběhne podél hlavní
trasy chodníku výstavba veřejného osvětlení s úspornými LED
svítidly. U hlavních vstupů do parku budou umístěny informační tabule s provozním řádem, který bude závazný pro
všechny návštěvníky parku.
Žádáme veřejnost o dodržování bezpečnostních opatření
a pokynů realizačních firem během výstavby. Děkujeme za
pochopení.
Ing. Kateřina Pietraszek, tel. 596 420 179,
pietraszek@hornisucha.cz

Stavební úřad informuje
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu „Regulačního plánu finských domků – Horní Suchá –
Podolkovice“.
Veřejné projednání se uskuteční dne 23. 6. 2021 v 15:30
hodin v Dělnickém domě v Horní Suché.
Kompletní návrh „Regulačního plánu finských domků –
Horní Suchá-Podolkovice“ je k veřejnému nahlédnutí k dispozici do 30. 6. 2021:
• v tištěné podobě u pořizovatele tj. na Magistrátu města
Havířova – odboru územního rozvoje, Svornosti 2, HavířovMěsto, v 6. patře budovy A, dveře č. 621 denně, a to v pondělí
a středu od 8:00 do 17:00 hodin, čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin,
mimo úřední dny v úterý a pátek od 8:00 do 12:00 hodin nejlépe
po telefonické domluvě (tel. 596 803 352),
• v obci, tj. na Obecním úřadě Horní Suchá, Sportovní 3,
735 35 Horní Suchá, v pondělí a středu od 8:00 do 17:00
hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin (mimo
polední přestávky od 11:30 do 12:30 hodin) a v neúřední dny
nejlépe po telefonické domluvě (tel. 596 420 180).
•v elektronické podobě na internetové adrese www.havirovcity.cz pod odkazem Magistrát – Úřední deska a na internetové
adrese www.hornisucha.cz pod odkazem Úřední deska.

Písemné připomínky k návrhu může uplatnit každý
nejpozději do 30. 6. 2021. Připomínky musí splňovat
náležitosti podání podle ust. § 37 správního řádu, tj. musí být
patrno, kdo připomínku uplatňuje, které věci se týká, a co se
navrhuje.
Písemné námitky proti návrhu mohou podat nejpozději do
30. 6. 2021 pouze vlastníci pozemků nebo staveb v území
řešeném regulačním plánem, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo
k těmto pozemkům nebo stavbám, dále pak osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nichž může být
regulačním plánem právo přímo dotčeno. V námitkách musí být
uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezeno území dotčené
námitkou.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
Marie Dědková, tel. 596 420 180,
dedkova@hornisucha.cz

Nové zásady pro žadatele o byt v domově s pečovatelskou službou
Nové zásady pro přijímání a vedení
žádostí v evidenci žadatelů o sepsání
nájemní smlouvy na byt v domově
s pečovatelskou službou v Horní Suché.
Od 1. května platí nové podmínky pro
příjem a vedení žádostí o sepsání nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS). Celé znění
najdete na www.hornisucha.cz/socialniagenda-mgr.-petra-horakova pod názvem

„Zásady Obce Horní Suchá pro přijímání
a vedení žádostí v evidenci žadatelů o sepsání nájemní smlouvy na byt v domově
s pečovatelskou službou“. Žádosti se
evidují v seznamu žadatelů o uzavření
nájemní smlouvy na byt v DPS po dobu
jednoho kalendářního roku. Pokud tedy
žadatel do data 31. 1. příslušného
kalendářního roku neoznámí písemně,

ústně do protokolu, datovou zprávou (do
datové schránky) nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu Obecního úřadu Horní
Suchá stanovisko, že i nadále trvá na
své žádosti, bude ze seznamu žadatelů
vyřazen.
Mgr. Petra Horáková, tel. 596 420 292,
horakova@hornisucha.cz
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 29. 4. se uskutečnilo v sále Dělnického domu další
zasedání Zastupitelstva obce Horní Suchá (ZO) v letošním roce,
které projednalo zejména tyto body svého programu:
• Byly schváleny dva menší odkupy pozemků od fyzických
osob pod komunikací Přímá, čímž by i tato měla být kompletně
majetkově vypořádána.
• Další odkupy byly již většího rázu a od právnických osob.
Od společnosti Asental vykupujeme pozemek pod budoucím
chodníkem vedoucím z ulice Grabovščok k trati ČD a dále podél
trati k ulici 6. srpna, a to za 48 tisíc korun. Od téže společnosti
dojde také k převodu nepoměrně většímu. Obec od ní koupí
podstatnou část kynologického střediska na ulici Firlovka, a to
za 2 300 000 Kč. Poslední úplatný převod pozemků do majetku
obce byl domluven se společností PKP CARBO INTERNATIONAL. Jednalo se o pozemek pod ulicí Zalomená v části
Paseky, kde si noví majitelé tamních nemovitostí chtějí vzít
hypotéky na opravu svých domů a zjistili, že si je „moudře“
koupili bez přístupu k nim, a pro banku je to zásadní problém.
Chtěli jsme jim ale vyjít vstříc a tuto přístupovou komunikaci,
která je nyní součástí pozemků železniční vlečky bývalé OKD –
Dopravy, koupit. PKP si nechalo vypracovat znalecký posudek,
který stanovil cenu pozemků, a naše ZO s ní souhlasilo. Vše se
zdálo jednoduché. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme se
v dubnu dozvěděli, že majitelé firmy ve Waršavě se svým
vlastním posudkem najednou nesouhlasí a požadují násobně
vyšší částku. Inu, opět se prokázalo, že pokud jde o obchod,
znají naši polští přátelé bratra (a kamarády už vůbec ne…). ZO
tedy akceptovalo kompromisní variantu kupní ceny a nabídlo ji
k projednání. Obdobné situace se občanům, které tlačí čas,
těžko vysvětlují, ale bohužel, i tyto se občas stávají.
• Další pozemky již obec nabyde bezúplatně. Od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových obdrží pozemky pod
ulicí U Zastávky a od Moravskoslezského kraje pozemky pod
chodníky u silnic Hornosušská a Stonavská.
• Dokončili jsme přidělování dotací spolkům, působícím na
území obce. Největší částka poputuje do Florbalového klubu
(750 000 Kč), podstatně menší (300 000 Kč) pak Sportovnímu
klubu vzpírání. Vzhledem k tomu, že v letošním roce slavíme
110 let tělovýchovy a sportu a 90 let kopané v obci, byl schválen
finanční dar Sportovnímu klubu Horní Suchá (bývalá TJ Depos)
na úhradu nákladů spojených s vydáním publikace a nákupem
reklamních předmětů ve výši 100 000 Kč. Další dotace dostalo
11 menších spolků, a to v souhrnné výši cca 400 000 Kč.

Výzva k dodržování zákazu
používání sekaček, pil, brusek
Dovoluji si Vás upozornit, že v naší obci
platí zákaz používání sekaček na trávu,
křovinořezů, pil a brusek, a to o nedělích,
24., 25. a 26. prosince, 1. ledna, na Velký
pátek a o Velikonočním pondělí. Protože se
opakovaně setkávám s porušováním
obecně závazné vyhlášky č. 1/2016,
vyzývám Vás, buďte ohleduplní vůči svým
sousedům a podobné činnosti vykonávejte
mimo výše uvedenou dobu. Porušením
OZV se dopouštíte přestupku, za který je
možno uložit pokutu do 100.000,- Kč.
Bc. Zdeněk Wróbel, tel. 596 420 294,
wrobel@hornisucha.cz

• Finanční prostředky posíláme i mimo obec a to tam, kde se
starají o naše seniory. Tentokrát to byla částka 40 000 Kč do
Alzheimer centra v Karviné – Darkově.
• Dlouho diskutovaným bodem byla změna poplatku za
komunální odpad, která je vyvolána novým zákonem o odpadech. Tento dopadl negativně nejen na naši obec, ale zdražil
nakládání s odpady všem občanům (ale i firmám) v tomto státě.
Nad jejich zájmem zvítězilo loby spaloven a tento zákon byl
politicky prohlasován, bez vypořádání připomínek odborné
veřejnosti. Jak o tomto zákonu hlasovali naši poslanci zvolení
na Ostravsku se můžete přesvědčit na tomto odkaze
https://www.psp.cz/sqw?g=73796&1=cz. Řešením je
(kromě novelizace tohoto zákona po volbách) zavedení
nějakého motivačního systému vybíráním tohoto poplatku,
který by opravdu účinně tlačil na omezení množství
komunálního odpadu a navýšení recyklace. Byl diskutován
stálý problém u těchto systémů – anonymita sídliště, či
bytových domů obecně. Jak motivovat jejich obyvatele, když
do kontejnerů má přístup kde kdo a často se stává, že jsou plněny
odpadem přivezeným odjinud…?! Nakonec se zastupitelé
shodli, že nějaký motivační systém (měření objemu odpadních
nádob, čárové kódy na nich atd.) necháme na rok 2023 a pro rok
2022 vydáme jen nutnou novelizací stávající obecně závazné
vyhlášky. Jedno je ale jisté. Už od roku 2022 bude muset být
tento poplatek navýšen.
• Neméně zajímavým bodem programu byla nabídka OKD,
a.s. k odkupu areálu Dolu 9. květen, známého v minulosti také
jako šachta „Suchá – Stonava“. Jak vyplývá z názvu, nevelká
část tohoto areálu se nachází v katastru obce Horní Suchá, i když
většinou již ne ve vlastnictví OKD, ale společnosti Asental.
Informace o tom, že tento důl nebude, jako všechno ostatní
uzavřené, převeden pod státní podnik Diamo, je poměrně
překvapivá a těžko pochopitelná. Původní vize byla totiž
taková, že se u uzavřených dolů bude provádět to, co na Dole
František – převod areálu a upotřebitelných objektů na obec či
město a jejich následná revitalizace. V současné době je zde
stále velké množství podnikatelských záměrů, jejichž nositelé
poměrně zoufale hledají vhodné prostory a pozemky. Je
absurdní, že Ministerstvo financí ČR bazíruje na získání několika milionů za prodej tohoto areálu, když tento stát vlastní
neschopností u celého OKD přišel o několik miliard… ZO
nakonec rozhodlo o dalším jednání o možnosti odkupu těch
pozemků, které jsou ve vlastnictví OKD a nacházejí se v katastru Horní Suché.
Ing. Jan Lipner, starosta obce

Změna místa
očkování psů
Z důvodu stavebních prací u hasičské zbrojnice
proběhne očkování psů v úterý 1. června od 14:00 hodin
na ulici Sportovní u obecního úřadu, v případě deště
u drogerie na ulici Centrum.
Bc. Zdeněk Wróbel,
tel. 596 420 294,
wrobel@hornisucha.cz
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Oznámení o poskytnutí dotace
Dotační program Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v
obci Horní Suchá na rok 2021.
Rada obce Horní Suchá vyhlásila na zasedání RO dne 14. 1. 2021 výše uvedený
dotační program, jehož cílem je rozvoj kulturní, sportovní, zájmové a umělecké
činnosti společenských organizací, sdružení a církví v obci Horní Suchá. Bylo
zaevidováno 11 žádostí. Oproti minulému roku nepodal žádost Kroužek krojovaných
horníků DF a Sdružení rodičů Základní škola Horní Suchá z.s.
Zastupitelstvo obce Horní Suchá na svém zasedání dne 29. 4. 2021 schválilo
usnesením č. 20 rozdělení dotací uvedeného dotačního programu v celkové výši
397 653,- Kč, viz tabulka.

Zástupci obce
opět bodovali
Nadace OKD udělila v kategorii
„Srdcař roku“ 2. místo panu Romanu
Rašovi, zástupci Sboru dobrovolných
hasičů Horní Suchá za jeho trenérskou
činnost dětí a mládeže z Horní Suché.

Dalším oceněným (foto) je realizační tým
pod vedením Ing. Mariana Weisera pořádající tradiční akci „Fedrování s folklórem“, který získal 3. místo v kategorii
„Projekt roku“ (www.facebook.com/
NadaceOKD/videos/1804011016450840).

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

Jak třídit olej?
Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané
v domácnosti lze recyklovat a mohou tak člověku znovu posloužit?
Stačí je slít do obyčejné PET lahve a odnést do některého z kontejnerů, které byly
umístěny v naší obci. Předcházíte tak ucpání odpadního potrubí, a navíc pomáháte šetřit
naši planetu!
Jak správně třídit oleje? Do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, které
doma používáte při přípravě jídla. Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET
lahve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou lahev odneste do nejbližšího
označeného kontejneru na třídění oleje.
Kontejnery černé barvy s oranžovým víkem jsou umístěny na ulicích Souběžná
naproti čp. 1135, ul. Vnitřní čp. 829, ul. Zelená čp. 1010, ul. Dr. Glazera čp. 1215, ulice
U Vlečky čp. 618, ul. 6. srpna – pod hřištěm.
Jaké druhy olejů třídíme? Do olejové popelnice patří všechny jedlé oleje a tuky.
Olej slunečnicový, řepkový, sójový, palmový, olivový, ale také máslo, sádlo,
margaríny. Každý tuk, který používáme při přípravě pokrmů, recyklujeme. Může to být
tuk z konzerv, salátových zálivek, smažení řízků či topinek, fritování hranolek nebo
rybích prstů, nakládané zeleniny a sýrů, marinád na grilování, fondue, domácích
koblih, langošů a topinek, dokonce výpek z masa či přípravy hot-wings a cokoliv
dalšího, kde najdete potravinářský olej.
Proč je užitečné olej třídit? Olej ucpává jednak potrubí u vás v domácnosti, jednak
celé kanalizační sítě. Odstranění ucpávek je pak časově i finančně náročné. Může
docházet k haváriím a odstávkám sítě. Následkem mohou být i zvýšené ceny za služby.
Obec by mohla peníze vynaložené na likvidaci použít např. nové chodníky nebo zeleň.
Při další cestě oleje a tuky působí těžkosti a vícenáklady v čističkách odpadních vod.
Druhým důvodem je skutečnost, že vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává
hodnotnou surovinou. Prochází dalším průmyslovým zpracováním a slouží jako
přísada do biopaliv 2. generace nebo jako surovina pro výrobu čistě recyklovaného
leteckého paliva. Pokud olej zrecyklujeme, snižuje se potřeba pěstovat olejniny pro
průmyslové účely, protože jeden olej je použit dvakrát. V neposlední řadě tímto
procesem dochází k úsporám CO2. Oxid uhličitý, který vstřebají rostliny při svém růstu,
vyprodukují auta jezdící na recyklované palivo. Jezděme na odpadky – těch bude vždy
dostatek.
Na další užitečné informace se můžete těšit v následujících číslech Informátoru.
Jana Hojková, tel. 596 420 170, hojkova@hornisucha.cz

Děkujeme všem oceněným za vzornou
reprezentaci naší krásné obce a přejeme
hodně sil a úspěchů do dalších let.

Poděkování patří i Nadaci OKD za
podporu kultury a sportu.
Josef Žerdík, místostarosta obce
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Foto z kladení věnců

životvobci

Co přinese rok 2021 mladým hasičům? Bohoslužby
Rok 2021 nám opět nezačal moc
šťastně, díky veškerým nařízením a omezením jsme se do května nemohli scházet.
Doufáme, že ten špatný čas již pominul
a my se můžeme plně vrhnout do práce.
V květnu nás čeká první letošní soutěž,
a to hned okresní soutěž hry Plamen, na
které nás bude reprezentovat družstvo
mladších i starších a rovněž jednotlivci
za dorost.

Na domácí půdě se naši svěřenci
představí 19. 6. 2021 v Krajské pohárové
soutěži TFA železný mladý hasič
(Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší
hasič přežije), ve které mladí hasiči
prokážou nejen zručnost, rychlost, ale

hlavně vytrvalost. Tuto soutěž organizuje krajská odborná rada mládeže a naše
SDH bylo vybráno k pořádání jednoho
kola této soutěže.
I v letošním roce se nám podařilo
získat finanční pomoc v podobě dotací,
a to od Obce Horní Suchá, Národní sportovní agentury a Nadace OKD. Obec
Horní Suchá nám přispěla částkou
65.000 Kč (na 5denní ozdravně-sportovní pobyt, na který se chystáme na
konci prázdnin, na pořádání TFA a pohárovou soutěž a na obnovu materiálového
zabezpečení disciplin požárního sportu).
Národní sportovní agentura nám přispěla částkou 27.145 Kč na podporu požárního sportu. Nadace OKD – Srdcovka
nám přispěla částkou 12.000 Kč na
nákup nových mikin pro naše svěřence,
za což všem nesmírně děkujeme.
Také Nadace OKD nám udělala obrovskou radost, když jednoho z našich
vedoucích, Romana Raše, ocenila za
jeho obětavou práci 2. místem v kategorii „Srdcař roku“. Je velmi krásné, když
někdo ocení naši práci. My si toho velmi
vážíme a moc děkujeme!
Za hasičskou mládež Jana Sikora

Od června bohoslužby v kapli
v Horní Suché.
Zveme Vás na bohoslužby, které se opět
– po pandemické přestávce – budou konat
každou 1. neděli v měsíci v 7:45 hodin
v kapli na hornosušském hřbitově.
Nabożeństwa są zawsze językowo
wspólne, czesko-polskie.
Najbliższe z nich w niedzielę 6. czerwca.
W imieniu Parafii ŚKEAW w Hawierzowie-Suchej
ks. Janusz Kożusznik

Tisková zpráva ČEZ – virtuální exkurze v elektrárnách
Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i program.
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do
nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je proto
ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny
Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního
interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných
elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným
zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí
věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To je jen drobná

ochutnávka bohatého energetického menu, které začali ve
virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální
moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na telefonu.
Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických
provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem
jednotvárné dny bez zábavy.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí
jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos
z televizního studia bude probíhat až do konce školního roku. Na
každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí –
dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá
přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Vladislav Sobol

životvobci
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Ve spolku Velká Náruč jsme byli stále on-line
V dubnu v rámci Mezinárodního dne
Romů se děti ze spolku Velká Náruč zúčastnili celostátní online soutěže v tanci,
zpěvu a recitaci, která se konala v Opavě.
Získali 1. místo v sólovém zpěvu, 1. místo
v recitaci, 2. místo v sólo tanci, 2. místo
ve společném tanci a 3. místo v chlapeckém tanci. Děti moc chválíme za účast
a statečnost, i když měly velkou trému.
Za krásné výkony, které podaly, dostaly
od nás odměny a kolegové z Opavy pro
děti osobně přivezli diplomy. V dubnu
jsme dostali darem notebook od Nadace
Terezy Maxové dětem, děkujeme za něj.
Pomáhal nám v online výuce, kterou
jsme měli čtyřikrát týdně. V dubnu nás
navštívila TV Polar, která s námi natočila
krátkou reportáž o našem spolku. Pálení
čarodějnic jsme si v současné situaci
užili on-line. Děti natočily domácí
krátká videa a nafotily různé fotografie
převleků, masek, malování křídou a výrobu klobouků.
Začátkem května se louky kolem nás
rozzářily nádhernou žlutou barvou,

takže byl nejlepší čas na sběr pampelišek, s dětmi i rodiči jsme je sbírali a pak
z nich uvařili domácí med.
Mezinárodní den matek jsme slavili
venku na louce, kde děti pro rodiče
tvořily z barevného papíru srdíčka,
přitom jsme si zazpívali a recitovali
básničky. Pro děti jsme připravili i malé
občerstvení. Více info a fotografie
najdete na našich webových stránkách
nebo navštivte náš FB.
Děkujeme Nadaci OKD, Nadaci
Terezy Maxové a naší obci Horní Suchá
za podporu, které si velmi vážíme.

Renáta Češková
https://velkanaruc.cz
www.facebook.com/Spolek-Velká-Náruč

školství

Co se děje ve školce?
Po opětovném neplánovaném volnu jsme
se sešli ve školce jen s malou hrstkou dětí.
To nám ale vůbec nevadilo. Potěšilo nás, že
se děti na návrat do školky těšily. Na své
kamarády a na nové zážitky.
Ve čtvrtek 22. 4. jsme společně oslavili
Den Země. Ve školce to hned od rána
vypadalo jako ve „šmoulí vesničce“. Paní
učitelky se oblékly do modrého oblečení,
děti dostaly modrá trička a vypadaly jako
„modrásci“. Velkým překvapením byla
návštěva popelářů. Děti měly možnost si
prohlédnout popelářský vůz, sednout si do
kabiny auta, postavit se na stupačku jako
opravdoví popeláři. I přes nepřízeň počasí
si to děti náramně užily.
K datu 30. 4. neodmyslitelně patří
tradiční „pálení čarodějnic“. Nejinak tomu
bylo u nás. Školka se proměnila v „čarodějnické doupě“. A protože nám počasí
tentokrát přálo, vyrazili jsme s dětmi ven.

Na zahradě byly připraveny
různé úkoly – přenášení „oka“
na lžičce (samozřejmě, že
nebylo opravdové), závody
pavouků, do kterých děti z plných plic foukaly, létání na
koštěti, vaření polévky v kotlíku (fuj, samá potvora tam
byla), lovení bonbónů v tajemné nádobě. Za splnění všech
úkolů děti dostaly razítka a sladkou odměnu. A co nesmí
chybět? No přece letecký
průkaz, bez kterého se žádná
správná čarodějnice neobejde.
Dětem se den moc líbil a odcházely domů s hlavou plnou
zážitků.
Uvidíme, co se bude dít
příště…
Za MŠ Eva Sliacká
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Čarodějnice se přišly učit
Do školy hned po ránu 30. 4. přicházely do III. A
čarodějnice a čarodějové oblečeni ve svém nejlepším, ale hlavně s rouškou na ústech.
Vlastně celý den probíhal v plnění kouzelných
zadání nejen v matematice a českém jazyce, ale také
v dalších předmětech, takže celý vyučovací den byl
zábavný, plný legrace ale i spousty nových poznatků. Všemu tomu vládla ta nejvyšší čarodějnice, paní
učitelka Mgr. Dagmar Wawroszová se svou pomocnicí, paní asistentkou Pospíšilovou.
Možná, že se příští rok přidají i ostatní třídy a celá
škola se na jeden den promění.
Mgr. Marcela Szlachtová

Knížky pro prvňáčky
Dne 26. 4. jsme opět mohli usednout do školních lavic, na
což jsme se moc těšili. K našemu velkému překvapení nás čekali
nejen kamarádi, ale i jedna velmi milá pozornost. Kromě paní
učitelky nás přivítala i naše paní knihovnice, paní Bulavová.
I když je knihovna uzavřena, přinesla pro nás knížky. K našemu velkému překvapení však nám nedonesla knihy na vypůjčení, ale mohli jsme si je přímo odnést domů. A protože již
známe skoro všechna písmena, budeme si číst sami nebo
s pomocí našich dospěláků.
O týden později pak dostala knihy od své paní učitelky také
druhá třída prvňáčků. Tou je kniha Michaely Frišové První
školní výlet. Také se líbila a někteří ji mají již skoro přečtenou.
Protože knihy byly hrazeny v rámci Místního plánu rozvoje
vzdělávání ORP Havířov, chtěli bychom tímto městu Havířov
za ně poděkovat.
Mgr. Lenka Machancová

Duben v přípravné třídě

Testování v rotační výuce

Naše přání se vyplnilo a 12. 4. se „naše parta“ opět setkala ve
škole. Zvládli jsme testování. S kometou Evelínou, Světlankou
a Černínkem jsme putovali vesmírem a seznámili se se sluníčkem a jeho planetami. Nezapomněli jsme ani na Den Země.
Během vycházek poznáváme naši krásnou obec, pozorujeme
pomalu se probouzející jarní přírodu. Slavíme narozeniny
spolužáků. Měsíc duben jsme
zakončili setkáním čarodějnic
a přípravou na
filipojakubskou
noc.
Bronislava
Lysáčková,
Martina
Pawerová

Pro návrat žáků 2. stupně do školy bylo podmínkou testování
dvakrát týdně. Takže v rotační výuce se musí testovat v pondělí
a ve čtvrtek. Vedení školy spolu s pedagogy připravili vše pro
hladký průběh.
Bylo třeba zajistit příchod žáků v nezvyklou hodinu do školy.
Nemohli se potkávat s těmi mladšími, ale taky otestovat se a připravit na výuku.
Zatím vše probíhá v klidu a nikdo není pozitivní.
Snad to bude tak i příští
týden, kdy se vrátí druhá
skupina a žádný krizový
scénář se nebude muset
použít. Držte nám palce.
Mgr. Marcela
Szlachtová

společenskárubrika
V květnu své významné výročí slaví tito občané:
Helena Wawrzyczková (91), Rozálie Bystroňová (90), Helena Försterová (85),
Anna Hubáčová (80), Zdenka Kolesárová (80) a Renata Andrýsková (80)
Oslavenkyním přejeme další příjemně prožitá léta plná zdraví, klidu a rodinné pohody.

sport
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Lezení s dětmi
U dětí není rozhodující stáří, ale vývojová fáze dítěte. Nejlepší meziválečná
jugoslávská horolezkyně, Slovinka Mira Marko Debelakova, dětská lékařka, ve
svých publikovaných studiích o vedení dětí k horolezectví napsala: „Lezení je
zděděná vlastnost nezdegenerovaného člověka. Ta zvláštnost má svůj původ v dávnověku. Člověk ji potřeboval každý den k přežití. Projevuje se v prvních
zkušenostech zdravého dítěte. Výchova a matčina bázlivost tu vlastnost potlačují
a časem ji zničí. Lidé, kteří si ji navzdor všemu uchovají, mají v dalších letech
velké předpoklady stát se dobrými alpinisty.“
K zahájení klasického lezení s dětmi na skále je nutná určitá míra síly, kondice
a jistota pohyblivosti. Těchto schopností dosáhnou děti zpravidla v prvních letech
školní docházky. Zájemci dnes začínají většinou na umělých stěnách, které u nás
rostou jako houby po dešti v tělocvičnách i na volných prostranstvích měst, ale
překližka a umělé chyty jen malou část těchto lezců přivedou k alpinismu a velehorskému horolezectví.

Málokdo si může postavit skalní věž z pravého kamene na své
zahradě a vytvořit na ní chyty, stupy či spáry imitující skutečný
terén ve velehorách, pro jejichž zdolávání je zaměřen i lezecký
výcvik dětí. Na Grabovščoku takovou věž máme. Je využívána
k výcviku členů HO Godula, udržovat si dobrou lezeckou
kondici pro zdolávání tatranských i alpských stěn a slouží také
k výcviku jejich dětí a vnoučat.
Situace, která nastala z kraje roku 2020 a ochromuje celý
svět dodnes, nás vyhnala do českých skal a k udržování
kondice na naší cvičné věži „Grabovščok“. Na fotografiích
vám představujeme člena HO Godula Jiřího Wašniowského
při prvním lezeckém výcviku své vnučky Beatrice na cvičné
věži Grabovščok.
Jozef Vríčan, předseda oddílu HO Godula

Životvo bci

Naši vzpěrači vítězí
Vzpěrači z Horní Suché vítězí v 1. kole 1. ligy družstev
mužů.
V Havířově proběhlo 1. kolo 1. ligy družstev mužů,
zvítězilo s přehledem družstvo SKV OZ Horní Suchá se
ziskem 1810 bodů, před SKV Bonatrans Bohumín 1734
bodů a třetím SKV B. Havířovem 1701 bodů, TAK
Hellas Brno je čtvrté 1662 bodů a páté družstvo S. M.
Ostrava 1452 bodů. Družstvo vítězů nastoupilo ve složení
František Polák, Patrik Buchta (foto), Martin Štreichl, Jiří
Orság, Daniel Goljasz a náhradník Ludvík Matík.

Soutěž proběhla bez diváků za přísných hygienických
podmínek včetně PCR testů všech zúčastněných.
Nejlepším závodníkem se stal hostující Jiří Orság
výkonem ve dvojboji 395 kg (trh 170 kg a nadhoz 225 kg)
to dalo 402 Sincl. bodů. Vynikajícím výkonem se blýskl
junior Patrik Buchta, který vytvořil sedm českých
rekordů juniorů do 20 let ve váze do 81 kg, v trhu 119 kg
a 122 kg, v nadhozu 151 kg a 155 kg a ve dvojboji 267 kg,
273 kg a 277 kg.Tímto výkonem si řekl o nominaci na
podzimní ME juniorů do 20 let ve Finsku.
Do širší nominace na ME juniorů do 20 a 23 let jsou
zařazeni z Horní Suché také František Polák (do 61 kg –
do 20 let), Martin Štreichl (do 89 kg – do 23 let)
a Vendula Šafratová (do 59 kg – do 20 let). Družstvo
Horní Suché pod vedením trenérů Pavla Kheka, Emila
Brzosky a Ladislava Pasztora ukázalo nejlepší
připravenost a dobře zvolenou taktiku, když jim v trhu
z 18 pokusů spadl jen jeden a v nadhozu z 18 pokusů
byly jen čtyři neplatné.
Výkony borců z Horní Suché:
Jiří Orság
395 (170 – 225) 402 bodů
Franta Polák 227 (102 - 125) 340 bodů
Patrik Buchta 277 (122 - 155) 339 bodů
Martin Štreichl 305 (135 - 170) 350 bodů
Daniel Goljasz 331 (145 - 186) 378 bodů
Ludvík Matík 228 (100 – 128) 300 bodů (náhradník)
Pavel Khek

