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Označení budov čísly
popisnými a orientačními

Používání zábavní
pyrotechniky

Obec v květnu 2021 schválila jednotný vzhled tabulek čísel popisných, evidenčních
a orientačních.
• čísla popisná – smaltovaná tabule vel. 20x15 cm modré barvy s bílým
rámečkem, bílé písmo viz obr. č. 1,
• čísla orientační – smaltovaná tabule vel. 20x15 cm červené barvy s bílým rámečkem, bílé písmo + název ulice viz obr. č. 2,
obr. 1
• čísla evidenční – hliníková tabule vel. 20x15 cm zelené barvy, bílé
písmo viz obr. 3.
Obec se rozhodla všem novým vlastníkům budov i všem zájemcům
z řad vlastníků stávajících budov pořídit tyto tabulky na náklady obce,
i když zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ukládá tuto povinnost vlastníkům
obr. 2
nemovitostí. Z tohoto důvodu oslovujeme všechny vlastníky nemovitostí, zda mají zájem o nové tabulky, tak aby se zlepšila orientace v obci
nejen pro složky IZS, ale i pro kurýry, turisty i občany obce.
Zájemce o nové tabulky čísel popisných a orientačních žádáme, aby
se
přihlásili na stavebním úřadě do 15. 7. osobně, písemně popř.
obr. 3
emailem: rzymanova@hornisucha.cz s uvedením kontaktních údajů
vlastníka stavby (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní
kontakt a uveďte číslo popisné a orientační pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm).
Tyto tabulky budou po jejich výrobě vydány vlastníkům nemovitostí bezplatně.
Všechny nové budovy, kterým se budou přidělovat čísla popisná, evidenční nebo
orientační, dostanou vždy tabulku přidělenou obecním úřadem. Vlastníci nových
budov mají povinnost dle § 32 zákona o obcích označit si budovu přidělenou tabulkou.
Číslo popisné – je tzv. domovní číslo a je jedinečné v celé obci. Toto číslo dostanete
vždy po kolaudaci stavby. Číslo je trvalé a zrušit ho lze zánikem budovy. Toto číslo se
píše zpravidla před lomítkem.
Číslo orientační – slouží k orientaci v obci. Vztahuje se vždy k ulici nebo náměstí.
Toto číslo je jedinečné pouze pro danou ulici, ale může se v obci opakovat v jiných
ulicích. Nejedná se o povinný údaj, proto se stává, že některé obce tato čísla zavedena
nemají. Naše obec tato čísla zavedená má, proto i tato čísla musí být na domech
označena. Číslo orientační se píše za lomítkem a občas může mít za číslem i písmeno,
např. 3a.
Číslo evidenční – je jedinečné v celé obci. Tímto číslem se označují budovy dočasné,
stavby pro rodinnou rekreaci nebo např. stavby garáži, pokud nevyžadují stavební
povolení. V naší obci se používá jen výjimečně a uvádíme ho zde jen pro úplnost.
Ing. Beata Rzymanová, tel. 590 990 437, rzymanova@hornisucha.cz

Protože se na mě obracejí obyvatelé
naší obce s dotazy na možnost používání
pyrotechniky, rozhodl jsem se vás opětovně upozornit, že tuto oblast činnosti
upravuje obecně závazná vyhláška číslo
2/2014, která stanoví, že používání
zábavní pyrotechniky je na území obce
povoleno pouze ve dnech 31. 12. a 1. 1.
Po celý rok je možné zábavní pyrotechniku používat na pozemcích parcelní
čísla 3087/1 a 3089/1. Jedná se o pozemky ležící na severní části obce, a to vlevo
od ulice Osvobození při výjezdu z obce
směrem na Karvinou-Doly. 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

Informujeme vážené občany obce, že
od loňského roku zavedla Česká pošta
nový dvourychlostní systém doručování
listovních zásilek. Doručování probíhá
ve dvou režimech:
• zásilky podané prioritně, označené
D+1 – tyto zásilky jsou doručeny zpravidla následující den po dni podání,
• zásilky podané ekonomicky – tyto
zásilky jsou zpravidla doručeny obden
(systém doručování: po, st, pá a následující týden út a čt).
Ivana Podzemná, vedoucí,
pošta Horní Suchá

číslo6•2021•strana2

Oleje: Co třídit?
Otázka „Co třídit?“ se zdá být jednoduchá. Jako první většinu napadne smažení
nebo fritování. To my doma neděláme, takže nás se třídění oleje netýká…
OMYL!
Většina produkce odpadního oleje v domácnosti nepochází ze smažení či fritování.
Přinášíme vám přehled dalších potravin či pokrmů, ve kterých najdete olej či tuk
vhodný ke třídění. Příště se rozhlédněte doma nebo při nákupu, a možná budete
překvapeni, kolik oleje kolem vás je.
Například nakládaný hermelín či jiné druhy sýrů naložené s chilli, česnekem nebo
zeleninou.
Mezi oblíbence patří i sušená rajčata. Stejně je na tom salátová zálivka – ta může
být na olejové bázi a pokud vám v míse zbude, šup s ní do láhve k třídění oleje.
Jakákoliv nakládaná zelenina, hříbky v oleji – česneky, papriky, chilli papričky
a další. Zde všude lze posbírat značné množství oleje – a každá kapka se počítá.
Olej můžete slít do PET láhve, i pokud obsahuje drobné kousky hub či zeleniny. Další
jsou olivy, ačkoliv se z nich lisuje především prvotřídní olej, ten se dá třídit také,
samotné plody se většinou prodávají ve slaném nálevu.
Dalším je typický smažený pokrm – smažené ryby, rybí prsty, fish&chips, řízky,
smažené sýry. Můžete smažit na pánvi nebo fritovat. Na oleji, másle, sádle či jiném
tuku. A všechny tyto oleje a tuky jsou vhodné ke třídění. Málo kdo ví, že se dá vytřídit
i výpek z masa nebo tukový škraloup z vývaru. Je vhodné tento zbylý tuk slít do láhve
na třídění a pak teprve dát pekáč nebo hrnec do myčky. Takto vám tuk nezanese potrubí
pod dřezem a ještě dostane možnost, být znovu užitečný.
Dále jsou tady hranolky. A olej ze smažení patří kam? Do PETky a do černooranžové popelnice pro sběr oleje. Po smažení nechte olej vždy vychladnout, abyste se
při manipulaci nepopálili. Ani té PETce se nebude horký olej příliš líbit. Pokrmů a pochutin, ve kterých najdete jedlý olej a tuk vhodný k recyklaci, je spousta. V tomto
článku jsme vám chtěli ukázat, že olej není jen z fritovacího hrnce. Pravdou je, že
klasické fritování v domácnostech tolik oblíbené není, to ale neznamená, že se
nemůžete podílet na třídění oleje a chránit tak přírodní zdroje a snižovat emise. A nezapomeňte, že třídit se dají i pevné, živočišné tuky jako máslo a sádlo.
A v neposlední řadě si také ušetříte starosti s ucpaným potrubím ve vaší kuchyni či
koupelně. Děkujeme, že třídíte! Poznámka na závěr – do olejových popelnic patří
pouze jedlý odpadní olej a tuk! Nejsou určeny pro motorové, hydraulické, technické ani
žádné jiné průmyslové oleje a maziva.
Jana Hojková, tel. 596 420 170, hojkova@hornisucha.cz

Černé stavby – co se chystá?
Je dobré si uvědomit, že nepovolená (černá) stavba zůstává
v právní nejistotě stále, dokud se tento stav po právní stránce
nevyřeší. Neexistuje zde něco jako promlčecí lhůta. Stavební
úřad je povinen i po pěti, deseti letech zahájit řízení o odstranění
stavby což bylo potvrzeno i rozsudkem rozšířeného senátu
nejvyššího správního soudu dne 26. 3. 2021. Pokud bude
schválen nový stavební zákon ve znění, které je teď předloženo
Senátu České republiky, čeká vlastníky nepovolených staveb od
roku 2023 nemilé překvapení.
Dne 26. 5. 2021 Poslanecká sněmovna schválila nové znění
stavebního zákona, který zpřísňuje podmínky pro dodatečné
povolování staveb. Toto znění se aktuálně projednává v Senátu,
a tedy není ještě v platnosti, ale myslím si, že je dobré tyto
informace předat dál.
Dodatečně povolit stavbu půjde, jen pokud stavebník
prokáže, že jsou splněny základní podmínky (soulad s územně
plánovací dokumentací, s veřejným zájmem chráněným zvláštními právními předpisy a s požadavky na výstavbu) a dále, že
stavebník jednal v dobré víře, stavba nevyžaduje povolení
výjimky z požadavků na výstavbu a stavebník uhradil ve
stanové lhůtě pokutu za přestupek.
Stavbu, která bude vyžadovat povolení výjimky např. v umístění stavby méně než 2 m od hranice pozemku, nebude možné
dodatečné povolit.

Dobrá víra se má v zásadě podle důvodové zprávy omezit
pouze na situace, kdy bylo sice vydáno stavební povolení, které
nabylo právní moci, a stavebník poté započal s realizací stavby,
ale posléze bylo rozhodnutí zrušeno v přezkumném řízení.
O dobrou víru se bude jednat i tehdy, pokud úředník vydal
stavebníkovi neformální informaci (předběžnou informaci,
sdělení), že stavba nevyžaduje povolení a následně se prokáže,
že se tato informace nezakládala na pravdě, ať již z nesprávného
posouzení úředníka nebo z důvodu nedostatečného podání
stavebníkem, ze kterého nebylo možné zjistit všechny
podstatné informace. Důkazní břemeno k prokázání dobré víry
ponese vždy stavebník.
O dobrou víru se např. nebude jednat, pokud stavebník
provede stavbu v rozporu s projektovou dokumentací nebo
pokud se mu nechce čekat na vydání povolení stavebního úřadu
a zahájí práce dříve.
Pokud nebudou všechny tyto výše uvedeny podmínky pro dodatečné povolení splněny, stavební úřad rovnou přikročí k vydání rozhodnutí o odstranění stavby.
Podle nového stavebního zákona, pokud vlastník stavbu
neodstraní v požadované lhůtě, provede odstranění stát na své
náklady a pak je bude vymáhat po vlastníkovi stavby.
Za stavební úřad
Ing. Beata Rzymanová, tel. 590 990 437,
rzymanova@hornisucha.cz
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Otevření knihovny
Knihovna bude od pátku 2. července otevřena v náhradních
prostorách v tělocvičně české školy na ul. Těrlické. Přístup je z parkoviště před sportovní halou, vpravo po chodníku kolem haly,
první dveře do tělocvičny.
Půjčovní doba zůstává:
• v úterý od 9:00 do 11:30
a od 12:00 do 18:00
hodin,
• ve středu od 9:00 do
11:30 a od 12:00 do 17:00
hodin,
• v pátek od 9:00 do 11:30
a od 12:00 do 17:00
hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu!

https://hornisucha.knihovna.info/?menu=12

Bc. Miluše Bulavová, knihovnice,
tel. 596 425 470, knihovna@hornisucha.cz

Těšíme se na letní kino
V současné době připravujeme první akci po koronavirových omezeních. Pokud se situace nezmění, měli bychom v pátek 6. srpna
u nás opět přivítat letní kino s překvapením.
Bližší informace budou zveřejněny na vývěskách v obci, v Informátoru, na webových stránkách obce a FB. Srdečně všechny zveme
a těšíme se na setkání s vámi.
Renáta Slonková, tel. 596 410 756, slonkova@hornisucha.cz

Pasowanie na czytelnika
W piątek 7 maja uczniowie pierwszej klasy zostali pasowani na czytelnika. Każdego
roku biblioteka w naszej wiosce dba by dzieci dostały książeczki i by uroczyście były
pasowane na czytelnika.
Pasowanie jest zawsze związanie z tym, że umieją już czytać i znają wszystkie litery
i mogą rozwijać swoją umiejętność czytania. Tak jest w tym roku i roku zeszłym choć
biblioteka nie była czynna.
Mamy nadzieję, że sytuacja się na tyle zmieni by znowu wszystko wróciło do normy
i dzieci będą mogły przyjść jak dawniej i zgłosić się z rodzicami do naszej biblioteki.
Życzę miło spędzonych wakacji
Anna Kaperová

Z trógły našej starki
Starka čili babička je důležitou osobou v životě každého z nás.
Její pohádky a vyprávění posloucháme se zatajeným dechem.
I přes svůj nelehký osud umí babičky o životě vyprávět s nadhledem a lehkostí. Když babička vytáhne z krabice staré fotky a začne
vzpomínat, dýchne na nás tajemno a romantika časů minulých.
Nad fotkami se setkáváme s příbuznými, které jsme nikdy neviděli, smějeme se jejich výrazům a účesům, ale také žasneme nad
jejich životními osudy. Krabice s babiččinými fotkami ukrývá,
kromě všemožných strýčků a tetiček, i fotografie příbuzných,
jejichž jména jsou již zapomenuta. Tváří se opravdu vážně až strašidelně a jejich oblečení vzbuzuje úsměv. Ano, jsou to kroje, které
oblékali ve svátky.
Zastavte se dnes, v době sociálních sítí a online světa, kdy
sdílíme téměř každý okamžik svého života, do Státního okresního
archivu Karviná a prohlédněte si výstavu Z trógły našej starki.
Výstava je ke zhlédnutí od 1. 6. 2021 do 31. 3. 2022, v PO a ST 8 - 17
a ÚT, ČT, PÁ 8-14 hodin. Zavede Vás do doby, kdy se lidé
fotografovali jen při opravdu významných příležitostech.
Mgr. Eva Ledwońová

životvobci
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Neuvěřitelné! Sto let KKH!
Neuvěřitelné, Kroužek
krojovaných horníků
v Horní Suché se dožil
100 let!
Jak to vše začalo, ptáte se,
vážení čtenáři?
Jakožto předseda kroužku
jsem pátral, poptával se. Dá se
říci, jako inspektor.
To bylo tak.
Boj za zkrácení pracovní
doby, boj za lidštější podmínky v práci. Usilovalo se také
o právo studovat, sebevzdělávat se, číst knihy a tisk. Mělo to
vést k odstranění negramotnosti, umožnit dělníkům plnou
organizační aktivitu v širším měřítku. Horníci se začali
sdružovat proto, aby mohli v boji proti kapitalistům stanout jako
jeden muž. Vedle organizací, kterým se říkalo unie, vznikaly
také čítárny a hlavně zakládaly se spolky. Cíle spolků,
vznikajících hlavně v prvním období v Karviné, byly velmi
skromné, protože kromě slavnostních pochodů, tzv. výrukunku,
spolek nevyvíjel a nerozvíjel žádnou kulturní společenskou
činnost. Mimochodem, stejně jako dnes. Přispíval výlučně ke
slavnostnímu rázu přehlídek při oslavách narozenin a jmenin c. k.
Františka Josefa a při církevních slavnostech. Smutné byly
pohřební doprovody kamarádů od fochu.
Důl v Horní Suché byl otevřen v roce 1909, v roce 1911 začalo

hloubení. Obyvatelé Horní Suché si museli předtím hledat práci
v nedaleké Karviné, kde už existovala dolů celá řada. Někteří
horníci, kteří pracovali v Karviné, vstoupili do spolku se sídlem
u Ruczki. Bylo pro ně velmi náročné chodit ve dnech vyrukunku
z domu do sídla spolku v Karviné, potom do kostela a pozdě
večer zpět do Horní Suché, kde se trošku prospali a brzy ráno
opět vstávali do práce.
Proto se pánové Adolf Kalus, Jerzy Lipowski a Jan Peter
chopili myšlenky založit spolek krojovaných horníků v Horní
Suché se sídlem v Dělnickém domě. Plán se zdál uskutečnitelný,
jelikož Důl František zaměstnával více jak 400 horníků, povrchových dělníků a úředníků.
V roce 1921 se zapsalo 62 členů, podnikli veškeré v té době
potřebné kroky a získali tak povolení.
Tak to jen velmi krátce na úvod. Poté se píše tedy dlouhá
historie spolku až do dnešních dnů, o které vás, čtenáře
Informátoru, pravidelně informujeme.
Závěrem si vás dovolím předběžně informovat, že se
chystáme 9. října důstojně oslavit naše výročí mší svatou v hornosušském kostele, průvodem obcí s mažoretkami, setkáním
s partnerskými spolky i s vámi v Domečku důchodců v Podolkovicích.
Tak tedy, příště opět něco z historie, a přidám i ze současnosti.
Děkuji vám za pozorné čtení a na viděnou při slavnosti.
Zdař Bůh! Předseda kroužku – spolku KKH František
Rostislav Grim

Konečně spolu!
Po dlouhé době, kdy jsme se museli
setkávat pouze online při čtení a výuce
romštiny, se již můžeme setkávat každý
všední den.
I přes online výuku se připojovalo
mnoho dětí a užívaly si společné
připojování.
Sečtělé děti si vyrobily čtenářský
deník a prezentace čtenářských deníků
byla moc prima, téměř všechny děti
splnily domácí úkol na výbornou. Na
popisech si daly záležet a dokázaly svoji
práci skvěle odprezentovat.
Od 24. května máme opět v provozu
naši odpolední družinku, do které děti
pravidelně každé odpoledne dochází a plnohodnotně tráví svůj volný čas. Otevřely se i zájmové kroužky, které pro děti
organizujeme.
Taneční kroužek má již za sebou první
vystoupení, které se konalo 5. června.
Byli pozváni od starosty obce Úvalno na
dětský den, kterým provázeli své
vystoupení nejmenší Šmoulinci a starší
taneční skupina TSU-Junior. Obě
skupiny měly veliký úspěch cca 500
diváků. V obci Úvalno jsme taky
navštívili Zrcadlový labyrint. Velké
unikátní zrcadlové bludiště bylo plné
dětského smíchu.
Daří se nám i v ostatních kroužcích.
V kroužku Šikovné ručičky měly děti
téma „První sázení a vyrábění cedulek

do květináčů“. Nebyla potřeba ani
zahrada, stačily nám květináče nebo
kelímky od jogurtu a pytel hlíny. Děti
sázení bavilo. V těchto dnech je to pro
děti příjemná aktivita a pro dospělé
parádní relax. Sázeli jsme celer, salát,
brokolici, květák...
Čeká nás ještě spousta hezkých
zážitků, o kterých vás rádi budeme
informovat prostřednictvím Informátoru
nebo na webových stránkách.
Děkujeme Nadaci OKD, Nadaci
Terezy Maxové a naší obci Horní Suchá
za podporu, které si velmi vážíme.
https://velkanaruc.cz/facebook Spolek Velká
Náruč-Horní Suchá

Renáta Češková
.
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Cyklistická sezóna začíná
Mrazivé dny jsou už dávno za námi.
Sníh ze silnic je pryč a ranní teploty jsou
stále vyšší. Není divu, že cyklisté jsou na
cestách stále častějším jevem.

Ale i o kolo je třeba řádně pečovat.
Před první jarní vyjížďkou po dlouhé
zimě by každý cyklista měl navštívit
nejprve specializovaný servis, kde kolo
řádně zkontrolují a uvedou do stavu, ve
kterém může bezpečně vyjet na cestu.
Někteří cyklisté si své kolo servisují
sami, a tak je třeba po zimě připomenout
povinnou výbavu jízdního kola:
• přední odrazka bílé barvy,
• zadní odrazka červené barvy,
• dvě na sobě nezávislé brzdy,
• oranžové odrazky ve výpletu kol,
• oranžové odrazky na obou stranách
pedálů.

Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, kolo doplňujeme také o:
• světlomet s bílým světlem,
• zadní svítilnu červené barvy.

A to zejména za snížené viditelnosti,
tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za mlhy nebo deště. Při snížené
viditelnosti je vhodné použít také
reflexní prvky.
Mladší cyklisté by neměli zapomínat
na povinnost užívat za jízdy ochrannou
přilbu. Tuto povinnost ukládá cyklistům
do 18 let zákon. Přesto, i pokud jste
starší, používejte při jízdě ochrannou
přilbu, může Vám zachránit život.
A závěrem pár připomenutí:
• cyklisté smějí jet jen jednotlivě za
sebou,
• cyklista nesmí vozit předměty, které

by znesnadňovaly řízení jízdního kola
nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu,
• na jízdním kole se na vozovce jezdí
při pravém okraji vozovky, jen jednotlivě za sebou,
• jízdním kolem se rozumí i koloběžka,
pro kterou tak platí stejná pravidla jako
pro jízdu na jízdním kole,
• je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty,
stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh
pro cyklisty a vymezený prostor pro
cyklisty, je cyklista povinen jich užít,
• cyklista jedoucí na jízdním kole je
také považován za řidiče a platí pro něj
stejná pravidla jako pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako nepatří
alkohol za volant, nepatří ani za řídítka
jízdního kola.
Cyklistická sezóna tedy může začít...,
nezapomínejte však, že i cyklista je
účastníkem silničního provozu a proto je
třeba být obezřetný a dodržovat dopravní
předpisy.
nprap. Karla Špaltová,
vrchní inspektor, oddělení prevence,
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál
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Na kolečkových bruslích bezpečně
Slunečné a teplé letní dny začínají
převažovat nad těmi jarními deštivými
a studenými, což přináší možnost častěji
využívat rekreační a sportovní aktivity
prováděné venku. Mezi tyto patří velmi
populární kolečkové brusle. V následujícím textu si připomeneme povinnosti
bruslařů na kolečkových bruslích a základní zásady bezpečné jízdy na nich.
Co bychom měli vědět dříve, než na
bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou
podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí
dodržovat všechny povinnosti dané tímto
zákonem jak obecně všem účastníkům
provozu na pozemních komunikacích
(§ 4), tak i specifické povinnosti dané
chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb.
Mezi povinnosti bruslaře patří:
• Na chodníku nebo na stezce pro
chodce nesmí bruslař na kolečkových
bruslích ohrozit ostatní chodce. Tato
povinnost platí také pro lyžaře nebo
osoby pohybující se na obdobném
sportovním vybavení. Nebude zde tedy
jezdit rychle a kličkovat mezi ostatními
chodci. Na chodníku se pohybují děti,
senioři, lidé s kočárky nebo se psy a při
rychlé jízdě nemusí bruslař dostatečně
rychle zareagovat na změnu směru
pohybu těchto osob a může dojít ke
střetu.

• Pokud je chodník neschůdný nebo
v místech vůbec není, pak se bruslař
musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji (stejně
jako chodec čelem proti jedoucím
vozidlům). Během jízdy při levém kraji
vozovky mohou jet vedle sebe maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném provozu,
snížené viditelnosti či nepřehledném
úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za
sebou.
• Při jízdě je bruslař povinen chovat se
ohleduplně a ukázněně, aby svým
jednáním neohrozil život, zdraví nebo
majetek jiných osob ani svůj vlastní.
• Na místech, kde je zřízena stezka pro
chodce a cyklisty, na které je oddělen
pruh pro chodce a pro cyklisty, je bruslař
povinen používat pouze pruh vyznačený
pro chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
• Na kolečkových bruslích je možné
také užít jízdní pruh pro cyklisty nebo
stezku pro cyklisty. Zde platí pro
bruslaře povinnost řídit se pravidly
určenými pro jízdu na jízdním kole.
Základní zásady, jak předcházet úrazům na kolečkových bruslích, jsou:
• Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené
opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti,
neriskujte. Respektujte technické možnosti bruslí.
• Jezděte pouze tam, kde nemůžete
ohrozit ostatní.
• Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy však použí-

vejte ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče na zápěstí, lokty a kolena.
• Nikdy se během jízdy nedržte
motorového vozidla nebo jízdního kola,
neveďte na vodítku zvíře.
• Přizpůsobte styl a rychlost jízdy
povrchu, po kterém jedete.
• Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších
či manipulace s mobilním telefonem za
jízdy.
• Mějte na paměti, že na bruslích nejde
zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových bruslí je v porovnání s brzdnou
dráhou jízdního kola dvojnásobná.
• Na místě je také použití reflexních
prvků, nezapomínejte na ně zejména při
snížené viditelnosti.
Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném
odkaze na výukový materiál zpracováno
hravou formou téma, jak se bezpečně
chovat na silnici.
https://www.dopravnivychova.cz/files
/editor/files/bezpecne_na_silnicich_M
DV_casopis_06_042020_screen_KM_p
rona.pdf
Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku úrazů a konfliktů s dalšími účastníky silničního provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu
či krátké projížďky vrátíte ve zdraví
domů.
nprap. Bc. Marika Jeličová,
vrchní inspektor oddělení prevence,
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje

sport

O věkové hranici a smyslu horolezectví
Každý horolezec, který nežije svůj čas marně, dospěje dříve či
později k okamžiku, kdy se musí zastavit, ohlédnout se a uvědomit si
zodpovědnost svých skutků, jejich smysl, jejich radost i bolest. A také
jejich sdělnost, protože jeho horolezecké
skutky a činy samy o sobě nejsou ničím,
jestliže nejsou jakýmkoli způsobem sděleny
druhým lidem. Když občas něco publikuji
z hor, píšu obvykle o určitých horolezcích
a kamarádech, které jsem přivedl do skalnatých hor. Protože skály v horách jsou tou neměnnou konstantou života každého horolezce, konstantou vztahu člověka k přírodě v její
podobě nejkrutější – i nejkrásnější. Vždy je
to vyznání lásky nikdy nezrazující, lásky,
která nemá peripetie vzniku, růstu a zániku,
jak je tomu v tradičních láskách lidských
životů a jak tomu dnes učí módní teorie –
určené mladým lidem – o téměř provozních
pravidlech manželských párů, milenců, ale
i v jakémkoli partnerství v kolektivu. Páry se
rozpadají, partneři se vzdalují sobě a kolektivy zanikají, když pomine to, co je
tmelilo. Ale vztah ke skalnatým horám nezaniká, protože skály jsou –
stejně jako celá příroda – nekonečným podnětem, protože skály nikdy
nezradí. Dovedou být kruté i laskavé, ale vždy, jako příroda, hrají fair
hru, otevřenou a čestnou. Zde jsme a, člověče, ty přijď a žij s námi
s takovými, jací jsme. Jinak se otoč a odejdi. A člověk přichází, hrdý

i pyšný a sebevědomý, ale i prostý a skromný. Ti první nevydrží a odejdou
ze skal a skalnatých hor, když poznají, že jsou k jejich ctižádosti zcela
lhostejné. Ti prostí a skromní se však radují z doteku teplé skály i z vichřice
a mrazu, kdy musejí bojovat a dokázat zapření sebe sama. Těší se z krásného lezení za slunných dnů, ale jsou připraveni i mrznout a hladovět, jsou
připraveni trávit noc v bivaku ve stěně, promrzlí na kost a promočení do
posledního vlákna košile. V takových chvílích pochybují o smyslu toho,
co ve skalnatých horách hledají, aby ten smysl znovu nalezli, obrození
bolestí a utrpením, které přejde vždy v novou sílu a v nový život.
Za půl století svého horolezení jsem přivedl k horolezectví více než dvě
stovky mládeže a dospělých. Několik jich vydrželo desítky let, jiní to po
roce vzdali. Loni, v prvním roce koronavirové pandemie, jsem přivedl na
skály svou nejstarší začátečnici, a v návaznosti i jejího manžela.
Hornosušskou dětskou zdravotní sestru Ivanu Wiglaszovou není
potřeba nějak zvlášť představovat. Zná ji drtivá většina hornosušských
maminek. Jezdila do Julských Alp, slibovali jí túru skalnatým hřebenem
nebo nevysokou stěnou, ale zůstalo jen u slibů. Loni nás chtivě sledovala,
když jsme s dětmi trénovali na cvičné věži Grabovščok, a pak mě vyzvala,
že to chce zkusit. Výstupy na věž zvládla dobře a svou touhu po lezení si
nakonec splnila na skalách ve Višňovém, které je v současnosti nejvyhledávanější lezeckou oblastí Slovenska. Tady se do lezení zapojil i manžel Jarek. Ve svých šedesáti letech prožíval radost jako malý kluk z neobyčejné hračky. Letos mají v plánu výstup na Lomnický štít ve Vysokých
Tatrách. Držím jim palce, aby na „Lomničák“ vylezli.
Josef Vríčan, předseda HO Godula
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Czerwiec w PSP Sucha Górna

Dzień Dziecka na sportowo
Zamiast siedzenia w ławkach, uczniowie klas 1-5 skakali
w workach, zmagali się z hula-hop, torem przeszkód czy starą,
poczciwą skakanką. Nie zabrakło ducha sportowej rywalizacji,
ale przede wszystkim była to okazja do świetnej, wspólnej
zabawy.

Dzień Dziecka można świętować na wiele sposobów. My
wybraliśmy aktywność i rozgrywki sportowe na wesoło! Nawet
pogoda była po naszej stronie, bo od rana świeciło piękne
słońce. Na placu za szkołą i na boisku uczniowie I stopnia
rozegrali kilka pełnych emocji konkurencji. Liczyła się
sprawność, szybkość, ale też umiejętność współpracy z grupą.
W każdej spośród sześciu drużyn znaleźli się najmłodsi i najstarsi: od pierwszaka do piątoklasisty. Było naprawdę
fantastycznie!!! Wszyscy dostali nagrody ufundowane przez

W ostatnim miesiącu roku szkolnego bardzo dużo działo się
w górnosuskiej podstawówce z polskim językiem nauczania.
Zaczęło się od naprawdę udanego Dnia Dziecka: najmłodsi
uczniowie spędzili sportowe dopołudnie na naszym boisku za
szkołą. Emocje były jak na prawdziwej lekkoatletycznej
olimpiadzie. Drugi stopień też nie siedział w ławkach:
poszczególne klasy odwiedziły ostrawski Mały Świat Techniki
U6, gdzie działy się naprawdę ekscytujące rzeczy. Dziewiątoklasiści zgłębiali tajniki elektrowni jądrowej, a ich o rok młodsi
koledzy odkryli, że chemia w prawdziwym laboratorium może
być wspaniałą zabawą. Uczniowie klas szóstej i siódmej sami
zaprojektowali roboty i tchnęli w nie życie. Maszyny
wykonywały ich polecenia, świeciły i jeździły. Okazało się, że
robotyka wcale nie jest trudna. Trudna bywa za to matematyka,
ale nie wtedy, kiedy w szkole rozgrywany jest tradycyjny turniej
CASH FLOW. Jak odróżnić dobrą inwestycję od złej? Dlaczego
życie „na kredyt” nie zawsze wychodzi na dobre? Jak zarządzać
pieniędzmi, aby osiągnąć wolność finansową, a nawet... stać się
milionerem? Tego wszystkiego dowiedzieli się nasi uczniowie
II stopnia. Czasem strategiczne decyzje podpowiadał im gość
z Londynu, Adam Fadil. To nasz native speaker, który dołączył
do grona nauczycielskiego w czerwcu i zostanie z nami jeszcze
przez cały wrzesień. Adam zna tylko jedno zdanie po czesku o tym,
że... nie mówi po czesku :-). Za to jego angielski jest idealny
i wszyscy chcielibyśmy mówić tak doskonale, jak on.
W drugiej połowie czerwca miały miejsce długo wyczekiwane przez uczniów wycieczki. Pierwszy stopień pojechał do
miasteczka ruchu drogowego i ZOO w Ostrawie. Uczniowie
drugiego stopnia zwiedzali Beskidy i zdobywali ściankę
wspinaczkową w Cierlicku. Mieliśmy dwie bardzo ciekawe
prelekcje: szkołę odwiedziła pani Nikol Stefaniszek, lekarz
ginekolog, która przybliżyła najstarszym tajniki dojrzewania.
Kilka dni później o skutkach złego zachowania i odpowiedzialności prawnej nieletnich opowiadał por. Miroslav Kolatek z wydziału prewencji komendy policji w Karwinie. Oba spotkania
wywarły na naszych uczniach duże wrażenie.
Pod koniec czerwca pożegnaliśmy naszych dziewiątoklasistów. Trochę smutno i żal, bo zżyliśmy się ze sobą, ale cóż...
takie są koleje losu. Poza tym zawsze mogą nas odwiedzić,
w myśl hasła przewodniego naszej szkoły: „SPOTKAJMY
SIĘ!”. Póki co, wszystkich czekają teraz wymarzone dwa
miesiące wakacji. A nasza szkoła? W lipcu i sierpniu przejdzie
sporo zmian. Ale o tym opowiemy dopiero w nowym roku
szkolnym.
Z pozdrowieniami dla wszystkich przyjaciół naszej szkoły
Monika Plášková, dyrektor PSP Sucha Górna

Macierz Szkolną i Gminę Sucha Górna. Dzień sportowy
zakończyliśmy lodami i relaksem na placu zabaw.
Nauczycielki I stopnia PSP Sucha Górna
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Čtu, čteš, čteme

Jiný Den dětí ve škole Přípravná třída

Protože je obecní knihovna zavřená,
půjčila nám paní učitelka Mgr. Marcela
Szlachtová knížku Babička drsňačka
Davida Walliamse z Havířovské knihovny
pro děti a mládež v rámci projektu
MAPíkova putovní knihovna.

Letos to bylo úplně jiné. Všichni vyučující
pod starostlivým dohledem realizátora Mgr.
Evy Kuchárové připravili pro děti krásné
vědomostně sportovně zábavné dopoledne.
Soutěže a kvízové otázky ze všech možných oblastí byly „šity“ na míru nejen těm
malým, ale i těm velkým. Aby děti měly
pořád co řešit, tak osmáci a deváťáci měli
stanoviště s doplňkovými zábavnými
hrami. A tam se všichni pořádně vyřádili.
Před vyhlášením vítězů všechny děti dostaly krásná trička s logem školy.

Je sice určena mladší věkové kategorii,
ale my, sedmáci, ji doslova a do písmene
hltáme. Bavíme se příběhem Bena a jeho
docela „obyčejné“ babičky. Až na to, že ta
je mezinárodní lupičkou klenotů. Mezi
řádky se dozvídáme o předsudcích a toleranci. A vlastně se díváme na svět starších
a lidi v něm trochu jinými očima.
žáci 7. A a B, Mgr. Marcela Szlachtová

Školní výlet 1. ročníku
Blíží se konec školního roku a s ním doba
školních výletů. Jako první vyrazili i naši
nejmenší a čekalo je dobrodružství na
horách.
Výšlap na Prašivou byl pro někoho
trošku náročný, ale všichni to zvládli
skvěle. Velkou radost jim udělaly zakoupené suvenýry z chaty Prašivá.

Po sestupu měly děti připravené ohniště
a mohly si opékat párky. Zatoulat nebo se
ztratit nemohl nikdo, protože stejná trička
s logem školy byla poznávacím znamením
pro ostatní turisty, a děti na ně byly hodně
hrdé.
Mgr. Hana Hrčková

Všem pedagogům, asistentkám a jejich
pomocníkům děkuji za tak pěknou a vydařenou akci.
Mgr. Romana Zahradníková, ředitelka ZŠ

Červen to je měsíc v létě,
který teplem zahřeje tě.
V červnu také končí škola,
každý školák, výská, holá.
My si ho však ještě užijeme!

Celý týden jsme Den dětí slavili. Soutěžili jsme, na akce do mateřské školy chodili.
S kouzelníkem jsme kouzlili, společně
se vyfotili.
Skákací hrad, jízda na koni je skvělá.
Pobavíme se, utužíme těla.
Na bezpečnost nezapomínáme, s paní
policistkou si o všem povídáme.
Pomůže nám, poradí, auto si prohlédneme, i odměnu dostaneme.
S kamarády na výlet do zoologické zahrady se těšíme.
Tolik jsme se o ní v knihách dozvěděli
i zvířátka jsme vyráběli.
Společné focení, poslední vysvědčení, loučení. I když to někdy jednoduché
nebylo, skvělou partu jsme vytvořili,
hodně jsme se toho dozvěděli, naučili.
Škola končí, prázdniny začínají!
Užívejte, odpočívejte, pozor na sebe
dávejte.
Bronislava Lysáčková, Martina Pawerová

Zábavná výuka –
od semínka po sklizeň
A vlastně. Co jsme si ve 3. A vypěstovali,
to jsme si také snědli.
Protože nás přírodověda baví a rádi
objevujeme nové věci, tak jsme na to šli
tentokrát jinou cestou. Zaseli jsme řeřichu
a nechali ji růst na okně třídy. Čas do
sklizně jsme využili k tomu, abychom se
naučili, z jakých částí se rostlinka skládá.
Odměnou nám všem byla výtečná a zdravá svačinka – rohlík nebo krajíček chleba
namazaný máslem a posypaný vlastní
vypěstovanou řeřichou.
Mgr. Dagmar Wawroszová,
Monika Pospíšilová
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Spisovatelka v naší škole
Ve čtvrtek 27. května nás a naši školu přijela navštívit paní
Zuzana Pospíšilová, která si pro nás připravila hezkou besedu
a představila nám svoje knížky.
Poslechli jsme si úryvky z jejich příběhů a pohádek, hádali
jsme hádanky i vyzkoušeli své vědomosti a dovednosti.
Na závěr byl každý pasovaný na čtenáře. Kromě pasovací
listiny a drobných odměn jsme dostali i knížky této autorky,
které pro nás zakoupila naše knihovna. Tímto bychom chtěli
poděkovat paní Bulavové za zorganizování besedy a zakoupení
knížek.
Mgr. Lenka Machancová

Týden plný radovánek
Datum 1. 6. je neodmyslitelně spojeno se svátkem všech dětí.
Ve školce jsme ho společně pořádně oslavili týdnem plným akcí
pro děti.
V pondělí se od rána na „školkové“ zahradě hromadily koloběžky, odrážedla a jiná „přibližovadla“ nazdobená mašlemi,
světýlky, větrníky a třeba i plyšáčky, které rodiče dětem nachystali pro akci nazvanou „nazdobené koloběžky“. Všem rodičům děkujeme, že si udělali čas a dali si práci svým dětem koloběžky připravit. Díky příznivému počasí si děti zajezdily,
zazávodily a ukázaly své jezdecké dovednosti. Za odměnu dostaly
medaili jako opravdoví závodníci a na posilněnou linecké
kolečko, které pro děti napekla „školkova“ babička p. Darinka.
V úterý přijel do školky kouzelník Aleš Krejčí s programem
plným kouzel a iluzí. Dětem předvedl různá kouzla, třeba s kartami nebo dokázal přečíst myšlenky druhých. Některé děti měly
možnost s kouzlením pomáhat. Nejvíce se dětem líbilo, když
p. učitelka nakreslila legrační obrázek p. kouzelníka. Myslím,
že si to děti náramně užily a ještě dnes přemýšlejí, jak ta kouzla
pan kouzelník dělá. Na cestu domů děti dostaly balíček
sladkostí a bublifuk.
Ve středu ráno nám na zahradě vyrostl skákací hrad. Všechny
děti se během dne postupně na atrakci vystřídaly. Moc si to užily
i díky příznivému počasí. Některé děti vůbec nechtěly z hradu vylézt,
takový to byl zážitek. Děkujeme sponzorovi, prodejně Globus
Havířov, za zapůjčení atrakce. Tímto ale zdaleka nekončíme.
Ve čtvrtek pokračujeme opět v radostném dovádění ve skákacím hradu, ale to ještě není všechno. Přijelo za námi „Duo Šamšula“, které nás pravidelně navštěvuje s divadelním představením, tentokrát si ve venkovním amfiteátru zahráli s dětmi
„na školu“. Veselí klauni zábavnou formou přiblížili dětem, jak
to vypadá ve škole. Společně si děti zacvičily, zazpívaly, zopakovaly počítání, poznávaly zvířátka a nakonec si ještě všichni

zasoutěžili. Na dětských tvářích dokázali vykouzlit úsměvy
a radost. Samozřejmě ani dnes nemohla chybět sladká odměna.
Týden plný atrakcí a zážitků jsme zakončili v pátek jízdou na
dvou ponících, kteří za námi přijeli hned ráno. Agátka a Honzík,
tak se poníci jmenovali, byli velmi hodní a trpělivě povozili
všechny děti, které se jich nebály. Odvedli velký kus práce a za
odměnu dostali mrkev. Děti měly radost a mohly si je i pohladit.
Na závěr ještě následovala sladká tečka v podobě nanukového
dortu pro všechny. To byla dobrota… mňam!
Děkujeme sponzorům – Sdružení rodičů ZŠ Těrlická, obci
Horní Suchá, GLOBUSu Havířov a „školkové“ babičce Darince!
Za MŠ Eva Sliacká

společenskárubrika
V červnu své významné výročí slaví tito občané:
Jana Dotková (80), Ladislav Matloch (80), Jindřich Gaś (80),
Adolf Zálejský (80), Ivan Harhaj (80), Aurelie Figurová (80)
Oslavencům přejeme další příjemně prožitá léta plná zdraví, klidu a rodinné pohody.
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Tajenka: tím je to jejich štěstí větší.

Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí – čím jsou drobnější a čím je jich
víc,... (dokončení v tajence). Autorem výroku je Jan Werich.

