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Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Mobilní aplikace
Obec Horní Suchá má novou mobilní
Parlamentu České republiky 2021
aplikaci nahrazující tu dosavadní, tu
V letošním roce se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ve dnech 8. 10. 2021 (14,00-22,00 hod.) a 9. 10. 2021 (8,00-14,00 hod.).
Všechny čtyři volební okrsky budou umístěny opět v Základní škole na ul. Těrlické
969/24 (podrobněji budeme občany informovat v „Oznámení o době a místě konání
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“).
Dále upozorňujeme, že i pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou zajištěny přenosné volební schránky, aby se mohli zúčastnit voleb i občané, jejichž zdravotní stav jim už neumožní zúčastnit se voleb přímo ve volební
místnosti. Požadavky na přenosnou volební schránku se můžou nahlásit již dnes na
Obecní úřad Horní Suchá p. Korecké (tel. č. 596 420 299) nebo příslušné volební
komisi přímo v místnosti pro hlasování v době voleb tj. 8. 10. 2021 a 9. 10. 2021 na tel.
číslo 739 593 975.
Irena Korecká, tel. 596 420 299, korecka@hornisucha.cz

starou musíte odinstalovat a nahradit
novou se stejným názvem obec Horní
Suchá. Stáhnete si ji na Google Play nebo
App Store. V aplikaci naleznete také nové
záložky „TV Polar“ a „Úřední deska“,
díky kterým budete vědět, co nového se
v obci děje.

Výsadba: právní úprava
V letošním roce se díky příhodnému počasí daří zeleni v obci a to nejen na pozemcích
obce, kolem místních komunikací, ale i na soukromých pozemcích sousedící s obecními pozemky. Proto bychom vám rádi poskytli informace v této oblasti. V otázce
výsadby dřevin podél silnic je nutno vycházet z úpravy obsažené v zákoně č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích.
• VÝSADBA: PRÁVNÍ ÚPRAVA
Zákon č. 13/1997 Sb. stanovuje v § 11: Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na
nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný
pozemek. Silniční pomocný pozemek je pruh pozemku přilehlého po obou stranách
k tělesu dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo souvisle zastavěné území obcí,
který slouží účelům ochrany a údržby dálnice, silnice nebo místní
komunikace, pokud tyto pozemky
jsou ve vlastnictví vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace.
Jak vyplývá z § 15 odst. 1 tohoto zákona, vegetace může být na
silničních pomocných pozemcích
a jiných vhodných pozemcích,
které jsou součástí dané komunikace, jestliže neohrožuje bezpečnost užití pozemní komunikace, neúměrně neztěžuje
použití těchto pozemků k účelům
údržby komunikace nebo neúměrně neztěžuje obhospodařování sousedních pozemků.
Dalším ustanovením, které se vztahuje k výsadbě dřevin podél silnic, je § 30 zákona
o pozemních komunikacích, který zřizuje k ochraně komunikací a provozu na nich
ochranná pásma. V § 33 je pak stanoveno, že v silničním ochranném pásmu na vnitřní
straně oblouku silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy o poloměru 500 m a menším
Pokračování na straně 2

Od října nabídne informační službu ve
formě oznamovacích zpráv o svozu odpadu den předem. Můžete zaslat i fotografii na co chcete upozornit. Věřím, že
s aplikací Obec Horní Suchá už vám nic
důležitého neuteče!
Josef Žerdík, místostarosta obce

Upozornění
Obecní stráž
ukončila svoji
činnost.
Její tel. číslo je
nefunkční.
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a v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních
komunikací se nesmí vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury,
které by svým vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni terénu rušily rozhled potřebný pro
bezpečnost silničního provozu (to neplatí pro lesní porosty s keřovým parkem zajišťující stabilitu okraje lesa).
• POSTUP PŘI VÝSADBĚ
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že možnost výsadby dřevin podél silnic je omezena
nutností zajistit bezpečnost silničního provozu, a je tedy zakázána taková výsadba,
která by měla za následek ohrožení bezpečnosti užití komunikace. V případě výsadby
dřevin na silničním pomocném pozemku (jehož vlastníkem je vlastník komunikace) je
pak k této výsadbě nutný souhlas majitele pozemku (pokud on sám není iniciátorem
výsadby). Dále dle normy ČSN 736108 Připojování sjezdů a samostatných sjezdů,
která nepřímo souvisí s výsadbou, je potřeba dodržet rozhledový trojúhelník a v takto
vymezeném rozhledovém trojúhelníku nesmí být žádné překážky, jejichž největší
výška přesahuje výšku 0,25 m pod úrovni příslušného rozhledového paprsku. V rámci
zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany zeleně, je nutné, aby větve stromů,
popř. vzrostlé keře nezasahovaly do průjezdního úseku nebo aby byly minimálně 3,5 m
nad vozovkou.
Jedná se o prevenci bezpečnosti nás všech, obzvlášť cyklistů a chodců.

Kam (a kdy) třídit
kuchyňský olej?
Tentokrát vám poradíme, kam a také
kdy je nejlepší třídit použité kuchyňské
oleje, aby vám to zabralo minimum času.
Najít si nejbližší místo, kam můžete
naplněnou láhev použitého oleje odnést,
je u nás jednoduché. Stačí se podívat na
interaktivní mapu popelnic na tříděný
olej, kterou najdete na www.tridimolej.cz
v sekci Mapa popelnic. Až objevíte tu
svou, můžete si také spustit navigaci
k vybrané popelnici, třeba ve svém
mobilním telefonu.

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

Parkování: právní úprava
V poslední době se na silniční správní úřad obracejí občané se stížnostmi na
nesprávné parkovaní v naší obci. Upozorňujeme, že parkování je možné pouze na
vyznačených parkovištích, na vlastních pozemcích občanů a na místech, kde to není
v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Není
možné parkovat na pozemcích obce, či jinak svévolně upravovat tyto pozemky k parkování vozidel. Připomínáme některé situace, které jsou přestupkem dle výše uvedeného zákona.
• § 25 - (3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

• § 27 - (1) Řidič nesmí zastavit a stát
a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní;
tento zákaz v obci na křižovatce tvaru „T" na protější straně vyúsťující pozemní
komunikace,
n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa
ležícího mimo pozemní komunikaci,
r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní
komunikaci,
s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
Jana Hojková, tel. 596 420 170, hojkova@hornisucha.cz

S tříděným olejem přitom rozhodně
neběhejte po každém vaření. Ideální je
olej do popelnice odnášet až poté, co jste
PET láhev naplnili celou. Pokud se
bojíte, že velkou láhev budete plnit příliš
dlouho, zvolte menší, klidně i půllitrovou. Dobře se olej přelévá do láhve se
širokým hrdlem, jaké mívají třeba láhve
od mléka. Důležité však je, aby byla
láhev opravdu plastová – nikdy nepoužívejte sklo, které se po vhození do kontejneru rozbije.
Pokud nemáte popelnici na tříděný
olej přímo před domem, je nejlepší cestu
k ní spojit s jinou činností, abyste si
ušetřili čas. Někdy se hodí najít si
popelnici, kterou potkáváte cestou do
práce, do školy nebo za nákupy. Použitý
olej můžete vzít s sebou při venčení psa
nebo si díky němu můžete udělat malý
výlet či procházku do méně probádané
části naší obce. Malá PETka se dá
zvládnout vynést i v rámci pravidelného
joggingu, který tak bude prospěšný hned
dvakrát.
Místa pro sběr: ul. Zelená, ul. 6. srpna,
ul. Finská, ul. Souběžná, ul. Dr. Glazera a ul. U Vlečky.
Jana Hojková, tel. 596 420 170,
hojkova@hornisucha.cz
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Budeme letos fedrovat?
Před dvěma roky jsme si mohli vychutnat bohatý program
jubilejního desátého ročníku Fedrování s folklorem. Tato
prestižní kulturní akce naší obce začínala v roce 2006 jako malý
koncert několika folklorních souborů. V roce 2019 to byl již
třídenní festival pod záštitou hejtmana Moravskoslezského
kraje a velvyslance Polské republiky. Na scéně Dělnického
domu se vystřídalo víc jak 200 tanečníků, zpěváků a hudebníků.
Kromě hlavního koncertu proběhlo vystoupení pro školní
mládež a nedělní bohoslužba s hudebním doprovodem jednoho
ze zúčastněných souborů. Od roku 2006 jsme v Horní Suché
mohli obdivovat 48 domácích i zahraničních souborů nebo
sólistů. Patří mezi nejlepší folklorní tělesa, a to amatérská i profesionální jako třeba VUS Ondráš, SĹUK, Lúčnica, Śląsk,
Jožka Černý a další.
Letošní rok je pochopitelně ovlivněn covidovou epidemií, a tak
pořádání kulturních akcí je vázano na opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Obec však chce opět nabídnout
kulturní zážitek i když se částečně změní charakter akce. Nový
omlazený organizační tým Fedrování připravuje tento ročník
formou koncertu, v rámci kterého vystoupí zase více souborů,
avšak hlavním bodem bude folklorní muzikál pod názvem
Kráčali pod námi v provedení toho nejlepšího souboru, který
dosud u nás vystoupil, Poddukelského umeleckého ľudového
súbora z Prešova. Toto představení taneční formou připomíná

veselé i smutné epizody hornického života a ideálně naplňuje
ideu Fedrování – spojení hornických tradic a folkloru.
Letošní Fedrování s folklorem se bude konat v sobotu 2. října.
V neděli 3. 10. bude součástí nedělní bohoslužby v místním
kostele sv. Josefa vystoupení pěvecké a hudební sekce PUĹSu.
Vstupenky se budou prodávat na obecním úřadě od 6. září.
Akce se bude řídit aktuálně platnými hygienickými opatřeními.
Mgr. Mariola Weiser
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Knihovna nabízí nové knihy
V červenci 2021 jsme nakoupili do
naší knihovny 30 knih. Bylo dodáno 30
knih a 30 zvukových dokumentů z českého výměnného fondu KF a 50 knih
z polského výměnného fondu KC.
Naučná literatura
Barasserur Philipe – 1001 her s knížkou.
České detektivky
Pospíšilová Jarmila – Pod palcem;
Kubát Luděk– Osudový zkrat.
Česká beletrie
Monošová Martina – Vlaštovky ve
větru; Jurmanová Jana – Statek je rodu
ženského; Češka Stanislav – Případ
rozvaděných bratrů; Bauer Jan – Bratrstvo růžového kříže.
Světové detektivky
Heat Jack – Lovec; Dán Dominik – Ve
stínu; Mayne Andrew – Dívka pod
hladinou; Dewitt Jasper – Pacient; Belle

životvobci

Z-BOX je umístěn
u parkoviště Na Císařství.

Kimberly – Drahá ženo; Langner Maria
– Léčitel; Cornwell Patricia – Kvantum.
Světová beleterie
Gillerová Katarína – Dívka v zrcadle;
Smith Wilbur – Volání havrana; Riley
Lucinda – Sestra slunce; Hewitt Kate –
Není to moje dcera; Macallister Greer –
Žena číslo 99; Rees Tracy – Milostný
dopis; Bomann Corina – Paní ze Severu;

Tyce Harriet – Všechny tvoje lži; O´Neal
Barbara – Když jsme ještě věřily na mořské víly; Falvey Patricia – Sestry z Titaniku; Garza Amber – Chci tvůj život;
Henry Emily – Letní sázka; Madlein
Laura – Tajemství mezi námi.
Scifi a fantasy
Williams Tad – Poslední král východního Ardu.
Literatura pro děti
Mušálková Iva – Dobrodružství kamaráda Igora.
Literatura pro mládež
Wills Sophie – Sirotci ze Svatého
Halibuta.
https://hornisucha.knihovna.info/
Anna Kaperová, knihovnice,
tel. 732 693 872,
knihovna@hornisucha.cz
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Klub hornických důchodců Dolu František
Od poslední akce KHD DF, což byl
Havířský bál v únoru 2020, uplynul skoro
rok a půl. První akcí po tak dlouhé době
byla samozřejmě schůzka výboru a úsekových důvěrníků, která se konala na konci
června a jejímž hlavním bodem byla
příprava první společenské akce s názvem
Letní slavnost, která je vždy v první polovině července. Závěr schůzky byl vymezen
velmi zajímavé přednášce bylinkáře, který
už jednou klub navštívil a jehož široké
znalosti o bylinách vyvolaly řadu otázek.
Další dvě akce byly pietní. Dne 7. července se zástupci klubu byli poklonit
památce horníků, kteří před 60 lety tragicky
zahynuli na Dole Dukla. Pietní akt se konal
ve smuteční síni v Havířově Šumbarku. Na
stejném místě o týden později pak členové
klubu vzdali hold Ing. Zdeňku Dombrovskému, CSc., který byl nositelem mimořádné ceny Český permon 2015, což je cena
udělovaná jedenkrát ročně celkem v pěti
kategoriích v rámci České republiky
osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických
tradic. Byl také jedním z iniciátorů konání
19. setkání hornických měst a obcí ČR v Havířově a aktivně přispěl k realizaci této
velké akce. Jeho významným činem byla
také spolupráce při realizaci společného
projektu s partnerským polským městem
Jastrzębie – Zdrój, k propagaci hornických
tradic obou měst a vzniku stálé expozice o historii hornictví na území Havířova. Uvedená

činnost tvoří pouze střípky v jeho skutečně
bohatém životním díle. Byl osobností
hornického světa.
Výše zmiňovaná Letní slavnost se konala
9. července a bylo poznat, že členům klubu
společné akce velmi chyběly. Sál Domečku
byl plný, ale protože jako vždy přálo
počasí, sedělo se i venku v altánu. Mezi
hosty, které předseda klubu pan Roman
Konopka přivítal, byl místostarosta obce
pan Josef Žerdík, zastupitel Ing. Marian
Weiser a zástupci Spolku krojovaných
horníků při obci Stonava. Na konci svého

projevu pozval předseda všechny členy
a příznivce klubu na Den horníků a jubilantů, který se bude konat v Dělnickém
domě v pátek 3. září.
Ale ještě dvě akce se uskuteční, než se
Vám dostane Informátor do rukou. V prvním srpnovém týdnu pojedou zájemci o lázeňskou rekreaci do Piešťan a v půlce
měsíce se uskuteční třídenní zájezd Telč –
Český Krumlov – Hluboká. Čekají nás
zámky, prohlídky měst a v Krumlově
navíc divadelní představení na otáčivém
hledišti. Je se opravdu nač těšit.
Mgr. Milena Tvardíková

společenskárubrika

Den jubilantů
Pomalu nastává čas oslav věnovaným našim seniorům „DEN
JUBILANTŮ“, které plánujeme konat v polovině října v Dělnickém domě (datum bude upřesněn v osobní pozvánce).
Bohužel nemáme žádné informace o občanech, kteří nebyli
oddáni v Horní Suché, proto žádáme všechny, kteří mají výročí
svatby (50, 55, 60, 65, … let) nebo ví o někom, koho tento
příjemný den čeká, ať do 20. září kontaktují p. Renátu
Slonkovou (596 410 756, slonkova@hornisucha.cz). Dále
vyzýváme občany, kteří trvale žijí v obci Horní Suchá, ale
nemají státní občanství ČR a slaví v letošním roce životní
jubileum (60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let), ať se v případě
zájmu rovněž neprodleně přihlásí na výše uvedené kontakty.
Vzhledem ke koronavirové situaci se v loňském roce setkání
nemohlo uskutečnit, žádáme proto výše uvedené páry a občany,

kteří nemají naše státní
občanství, a v roce 2020 oslavili
tato významná jubilea, ať se
rovněž neprodleně přihlásí,
pokud mají zájem se plánované
oslavy zúčastnit.
Doufáme, že nám vývoj epidemiologické situace dovolí se
s vámi setkat. Akce se bude řídit
aktuálně platnými hygienickými opatřeními.
Josef Žerdík,
místostarosta obce

V srpnu své významné výročí slaví tito občané:
Osvald Czyž (92), Rosalie Hermannová (91), Rozalie Koneszová (91),
Karel Siwek (91), Karel Vraník (91), Zdeňka Kokošková (85),
Hilde Wasserburgerová (80) a Marie Kubiczková (80)
Oslavencům přejeme další příjemně prožitá léta plná zdraví, klidu a rodinné pohody.
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Ženský pěvecký sbor Šárka
Šárky mají letos padesát. Je to moc, je to
málo? V každém případě uběhlo půl století
od založení sboru. Takové výročí se
samozřejmě oslavuje. Koncertem, setkáním přátel, příznivců sboru, hostů. Ale letos
stejně jako vloni je bohužel všechno jinak.
Po roce a půl se mohly členky sboru sejít
jen dvakrát, a i když se na plánovaný
koncert těšily, na přípravu repertoáru to
opravdu nestačí. Takže se setkání posouvá
o rok. Musíme věřit, že už bude vše v pořádku a koncert se v září roku 2022
uskuteční.

sbory. Byl zván do
lázeňských a rehabilitačních zařízení v Darkově, Jablunkově,
Chuchelné, Hrabyni.
Pořádal výchovné
koncerty pro žáky
základních škol a každoročně adventní
koncerty.
V roce 1983 musí
dirigentka paní
Šiková ze zdravotních důvodů zvolnit
pracovní tempo, ale
dál spolupracuje se
sborem jako nepostradatelný rádce,
organizátor a propagátor. Taktovku
předává Mgr. Dagmar Zineckerové, která
má rovněž dlouholeté zkušenosti s vedením sboru a Šárku řídí dvacet let.
Sbor opět zkouší v české škole. Pod taktovkou paní Dagmar se vedle původního
repertoáru skládajícího se z lidových písní
a klasických skladeb především české

Toto výročí si ale žádá aspoň stručné
připomenutí historie Šárky.
Na počátku roku 1971vznikl při sdružení
rodičů a přátel české základní školy v Horní
Suché pěvecký sbor, o jehož vedení byla
požádána učitelka hudební výchovy paní
Anna Šiková. Horní Suchá tedy zaznamenává kromě již dlouho působících polských
sborů významný vznik českého tělesa.
Hned od začátku čítá sbor dvaatřicet žen a dívek různého věku a povolání, které mají
jedno společné, rády zpívají.

Sbor Šárka se stává zájmovým útvarem,
který naplňuje i poslání spolkovosti, což je
velmi důležité. Práce je prodchnuta
přátelstvím, vzájemnou pomocí, tolerancí.
Nejprve se místem zkoušek stává česká
škola, pak se sbor přesouvá pod křídla
tehdejšího Kulturního domu Dolu Prezident Gottwald, který ve své době patřil ke
špičce podobných zařízení. Sbor zde získal
zázemí a vybudoval si zasloužené postavení v obci i přilehlém okolí. Účastnil se soutěží, festivalů, přehlídek sborů, vystupoval
při nejrůznějších událostech kulturních i společenských. Získal řadu ocenění. Pořádal
vlastní koncerty, spolupracoval s místními

sborové tvorby pouští i do skladeb české
moderní hudby a též do jednodušší vokální
polyfonie. Obrovskou oporu má v korepetitorce paní Lidmile Galuškové, která byla
pro sbor velkou oporou.
V roce 2003 se dirigentka Dagmar
Zineckerová stěhuje a po ní přebírá žezlo
paní učitelka Dagmar Heroutová, jež sbor
vede do dnešních dnů. Její profesionální
muzikantství, energičnost a živelnost
posunují Šárku zase o kus dál. Obohacuje
repertoár o písně Osvobozeného divadla,

J. Suchého a J. Šlitra a oblíbené evergreeny.
K podobě dnešního sboru neodmyslitelně patří osobnost pana Jaroslava
Holeše, výborného kytaristy, zpěváka,
komponisty, rovněž textaře a především
obětavého člověka, který sbor doprovází
již řadu let.
Současná doba bohužel dává přednost
zcela jiným produkcím, a tak zájem o sborový zpěv se vytrácí, což se projevuje i na
počtu členek. Ale ty, které zůstávají,
dávají do zpěvu celé srdce. Pro Šárku je
rovněž velmi důležitá spolupráce se ZUŠ
Bohuslava Martinů z Havířova a ZUŠ
Pavla Kalety z Českého Těšína, jejichž
žáci i učitelé obohacují svým vystoupením především adventní koncerty. Velmi
oceňujeme také spolupráci s folklorním
souborem Jagár, který si našel čas na
vystoupení s Šárkou. Sbor je zván na
vernisáže, do domovů pro seniory a každoročně pořádá šňůru adventních koncertů.
Těšíme se, že nás za rok podpoříte svou
účastí na slavnostním koncertu, a budeme doufat, že některá dívka, žena, která
ráda zpívá, se rozhodne doplnit řady
Šárek.
Více se o nás můžete dovědět na webu
www.sarka-hornisucha .estranky.cz.
Mgr. Milena Tvardíková
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životvobci

Letní taneční soustředění 2021
Letní taneční soustředění proběhlo 13. srpna v rekreačním
středisku Dětský Mlýn ve Fulneku, které se nachází v krásném
a klidném prostředí uprostřed lesů a biofarmy.
Nápady jsme nešetřili, program byl bohatý po celé čtyři dny.
Ubytování bylo super a strava výborná pětkrát denně.
Vystoupení divadelní a taneční proběhla úspěšně, diváci
potleskem nešetřili. Skvěle jsme si to užili s tancem, koupáním,
hrami a soutěžemi a odnášíme si krásné zážitky, už se teď těšíme
na příští léto!
Naše prázdninové kroužky pokračují dál až do konce prázdnin.
Jsme rádi, že se o ně zvýšil zájem, navštěvuje je 35 dětí, velice si
toho vážíme.
Přejeme krásné léto a děkujeme, že jste s námi! Obec Horní
Suchá, Nadace ČEZ, Nadace OKD .
https://velkanaruc.cz/
Renáta Češková

školství

Sdružení rodičů
Základní škola
Horní Suchá
Začátkem nového školního roku
proběhne členská schůze. V době
psaní tohoto článku ještě není znám
termín třídních schůzek, ale hned jak
budeme vědět, zveřejníme na našich
webových stránkách a taky na FB.
Naše schůze bude ihned po skončení
třídních schůzek. Jelikož v dalším
školním roce 22/23 již nebudu mít
dítě ve škole, rád bych předal mou
funkci. Bude tedy nutné navrhnout
a zvolit nového předsedu a výbor,
který bude dále pokračovat ve vedení
tohoto sdružení. Novému předsedovi
a výboru budu nadále nápomocen.
Doba byla v posledním roce
složitá. Velké akce, které se konaly,
a ť t o b y l y R a d o v á n k y, P l e s ,
Lampionový průvod, Výlet s rodiči,
nemohly proběhnout z důvodu

omezení, která byla v loňském
i letošním roce.

Doufám, že nadcházející
školní rok 2021/22 již bude bez
větších omezení a budeme moci
znovu uskutečňovat akce pro
naše děti i rodiče dle plánu.
Marek Hradzki,
předseda SRZŠ

sport
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Petr přivezl do Horní Suché bronz
Petr Krajč z Horní Suché je již druhým
rokem v reprezentaci, kde se věnuje
závodní střelbě, ke které ho dovedl
dědeček, Petrův největší fanoušek.
Domovským oddílem je SSK Kovona
Karviná, kde se již sedm let od prvních
střeleckých kroků dosud věnuje Péťovi
trenér pan Václav Slanina.
Od roku 2020 byl Petr jmenován do
dorosteneckého reprezentačního družstva a od roku 2021 je v juniorském reprezentačním družstvu, kde se zúčastňuje
závodů v disciplínách rychlopalná pistole, standardní pistole 3x20 a sportovní
pistole 30+30.
Petrovou hlavní disciplínou je rychlopalná pistole, ve které se mu daří nejen
na domácím poli. Když Péťa odjížděl na
závody Junior Trophy 2021do Mnichova, nikdo z nás netušil, jak to dopadne,
i když úspěch Péťovi všichni přáli.
Účast na závodech z různých zemí
byla hojná, a to i přes zpřísněná proti-

inzerce

covidová opatření. Péťa se setkal se
střelci z Itálie, Rakouska, Německa aj.
V kvalifikaci se umístil na krásném
druhém místě a cestu do finále, v němž se
utkalo šest nejlepších střelců, měl
otevřenou. Ve finále začal boj o stupně
vítězů, Petr si v něm vystřílel 3. místo
a dovezl domů bronzovou medaili.

Z České republiky byli do této discipliny nominováni pouze dva závodníci
a oba pak stanuli na stupních vítězů.

Zvítězil Ital, druhé a třetí místo patřilo
reprezentantům z ČR.

Na domácím poli se Péťovi rovněž
daří, když z Plzně dovezl 1. a 2. místo za
disciplinu sportovní pistole 30+30 a z Velké ceny v Ostravě si přivezl vítězství v rychlopalné pistoli a také ve standardní
pistoli.
Do budoucích soutěží přejeme Péťovi
hodně úspěchů!
Josef Žerdík, místostarosta obce

