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Stavební úřad informuje
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu „Regulačního plánu finské
domky – Paseky, Horní Suchá“.
Veřejné projednání se uskuteční dne
6. 10. 2021 v 15:30 hodin v Dělnickém
domě v Horní Suché.
Kompletní návrh „Regulačního plánu
finské domky – Paseky, Horní Suchá“ je
k veřejnému nahlédnutí k dispozici do
13. 10. 2021:
• v tištěné podobě u pořizovatele tj.
na Magistrátu města Havířova – odboru
územního rozvoje, Svornosti 2, Havířov –
Město, 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 2/3, 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.havirov-city.cz pod
odkazem Magistrát – Úřední deska, a také
na internetové adrese www.hornisucha.cz
pod odkazem Úřední deska.
Písemné připomínky k návrhu může
uplatnit každý nejpozději do 13. 10.
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 13. 10. 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
nich může být regulačním plánem 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

Informace
o soutěži
Útěk v řetězech
Informujeme, že území obce bude v sobotu 16. října, v rozmezí mezi 9. a 18. hodinou,
protínat trať soutěže s názvem Útěk v řetězech, jejímž partnerem je Statutární
město Havířov. Jedná se o orientační závod dvojic, kde počet soutěžících nepřesáhne 100 účastníků. Soutěžící, krom
tištěné mapy, nebudou mít u sebe nic,
čím by mohli své okolí znečisťovat či
omezovat. Trasa je naplánována tak, aby
nijak nezasahovala do dění v obci a je z převážné většiny vedena po přírodních
komunikacích (lesy, louky, přírodní
toky). Jiné komunikace jsou použity pouze
pro jejich překonání a pokračování v oblastech luk a lesů. Zároveň bude kladen
důraz na nezasahování do soukromých
pozemků, trasa je vedena pouze tam, kde
jí může projít běžný občan. Soutěžící i traťoví komisaři, kteří obsluhují soutěžní
disciplíny na trase, budou náležitě
poučeni ohledně bezpečnosti, chování
a pohybu v daných lokalitách. Průběh
soutěže nebude nijak narušovat běžný provoz na pozemních komunikacích v obci.
Přesto, v případě jakýchkoliv problémů
či dotazů, jsme při jejich řešení k dispozici.
Milan Zupko,
předseda HO Tatran Havířov, z.s.,
tel. 604 913 025

Omluva občanům
Vážení občané Horní Suché,
omlouváme se za nedoručení Informátoru č. 8 občanům části obce. Došlo
k pochybení pracovníků České pošty,
protože roznos tohoto srpnového čísla
nebyl správně proveden.
V elektronické podobě se s ním však
můžete seznámit na webových stránkách
obce v sekci O Obci – Informátor pod
odkazem Informátor_08.cdr
(hornisucha.cz). Obec má i mobilní aplikaci
s názvem Obec Horní Suchá. Stáhnete si ji na
Google Play nebo App Store, zde je rovněž
Informátor k dispozici.
Zároveň vás tímto žádáme o poskytnutí zpětné vazby. Prosíme vás o podání
informace v případě, že by se tato situace
ještě opakovala a Informátor jste do
schránek nedostali. Neváhejte toto
nahlásit nejen nám na úřad, ale zároveň
i na poště. Děkujeme za pochopení.
Renáta Slonková, tel. 596 410 756,
slonkova@hornisucha.cz

Obecní stráž
V současné době byla vystavena
objednávka pro firmu PATRIOT Security s.r.o., která bude vykonávat službu
obecní stráže do konce tohoto roku, než
bude vyhlášeno nové výběrové řízení.
Současně Rada obce Horní Suchá zvažuje i jinou možnost zvýšení bezpečnosti
v obci.
Kontaktní informace na PATRIOT
Security s.r.o.: 721 957 435, 722 365 548,
e-mail: info@patriotsecurity.cz.
Bohužel, neustálý vandalizmus nás nutí
k takovýmto krokům, které nejsou zrovna
levnou záležitostí. Pokud někde zjistíte,
že je porušován veřejný pořádek, můžete
telefonovat v čase od 16:00 do 6:00 hodin
na výše uvedená čísla, nebo Policii ČR.
Závěrem mi dovolte velkou prosbu. Bez
pomoci občanů se tato opatření míjí
účinkem, proto si všímejte, co se kolem nás
děje. Věřím, že to společně zvládneme.
Josef Žerdík, místostarosta obce
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kultura

Knihovna
nabízí novinky

Panský dům; Jansson Anna – Neočekávaný románek; Enoch Suzanne – Sem
s tím Skotem; Lauren Christina –
Nelíbánky; Simon Teresa – Lilie pro
nevěstu; Keir Linda Tři ženy pana
Wrighta.
Literatura pro děti
Břicháčková Klára – Smrkovec;
Dražilová Sandra – Řemeslné pohádky.

V srpnu 2021 jsme nakoupili do naší
knihovny 17 knih.
České detektivky
Cimický Jan – Opuštěné nádraží.
Česká beletrie
Kuboš Pavel – Útěk na koloběžce.
Světové detektivky
Greaney Mark – Šedý muž; Gibney
Patricia – Nebezpečná místa; Reavley
Betsy – Co oči nevidí.

Světová beleterie
Banov Kaufmann – Vzpurná dcera;
Coleman Lucy – Léto v Provence;
Hepworth Sally – Tchyně; Jacobs Anne –

https://hornisucha.knihovna.info/
Anna Kaperová, knihovnice,
tel. 732 693 872,
knihovna@hornisucha.cz

životvobci

Vychází román
o Životicích

O víkendu 30. a 31. října se v Dělnickém domě uskuteční
soutěž v latinskoamerických a standardních tancích Marendi
ProAm Cup 2021.
V sobotu se bude konat otevřené Mistrovství Moravy Solo
Girls. Je to soutěž věnovaná holkám v dětské a juniorské kategorii, které mají tanec rády, ale nemají tanečního partnera. Dále
se můžete těšit na párovou taneční soutěž v kategoriích mládež
do 21 let, dospělí a senioři. Soutěž je rozdělená podle
výkonnostních a věkových kategorií.
V neděli se bude konat dospělá soutěž v Pro-Am, kdy amatérská tanečnice/tanečník, tančí s profesionálním tanečníkem. Tak,
jak to znáte z televizní soutěže STARDANCE. Soutěž je
součástí Diamond Tour (série soutěží Pro-Am po celé České
republice). Během dne se můžete těšit na dětské a juniorské
párové kategorie.

V pražském nakladatelství VYŠEHRAD právě vychází román hornosušské autorky Danuty Chlupové
Jizva. Osudy fiktivních hrdinů jsou
zasazeny do dění v Životicích a Horní
Suché v roce 1944. Vyvrcholením děje je útok
partyzánů na příslušníky gestapa v životické hospodě
a následná krvavá pomsta nacistů 6. srpna 1944. Literárně
ztvárněna je také poprava vězňů v naší obci, na místě, kde je
dnes Park hrdinů, v červenci 1944. Román má kromě toho
současnou rovinu, kde čtenář spolu s hlavní hrdinkou pátrá po
minulosti její tchyně a odhaluje skutečnosti, které ovlivní
rodinné vztahy.
Známá spisovatelka Karin Lednická napsala na obálku toto
doporučení: „Upřímně vítám, že prostřednictvím románu
Danuty Chlupové znovu vstupuje do veřejného prostoru téma
životické tragédie, které uplynulá desetiletí odsunula do
trestuhodného zapomnění“.
Knihu je možno objednávat ve všech známých internetových
knihkupectvích, bude k dostání také v kamenných prodejnách
našeho regionu. Již před čtyřmi lety román vyšel v Polsku s názvem Blizna.
Josef Žerdík, místostarosta obce

Po celý víkend, kdy očekáváme mezinárodní účast, přijedou
soutěžící z celé České republiky, Polska a Slovenska. Soutěž je
také podporována obcí Horní Suchá.
Všechny občany obce Horní Suchá, jejich rodiny a známé
srdečně zveme na tuto taneční událost, vstupenky je možné
zakoupit až na místě. Další informace o soutěži najdete na
www.marendiproamcup.com.
Konání soutěže závisí na aktuálním koronavirovém opatření.
Filip Swětík, organizátor soutěže
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Přijďte se podívat
na taneční soutěž!

Zvou Hornosušští včelaři
Máme pro vás MED !!!
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Velká náruč – začátek školního roku
Hned na začátku školního roku byli
osloveni rodiče i děti, zda mají zájem
o kroužky a odpolední družinku. Setkalo
se to s vysokým zájmem, jak o družinku,
tak i o kroužky. Kapacita se naplnila již
první den, bohužel nové členy nemůžeme přijímat. V případě zájmu se můžete
opět přihlásit ve druhém pololetí.
Od září jsme vůbec nelenili.
Dne 5. 9. jsme absolvovali naše první
taneční vystoupení v kostele Církve bratrské v Horní Suché. Do týdne proběhlo
další vystoupení, a to divadelní, pěvecké
a taneční v Komunitním centru seniorů
v Ostravě-Bartovicích. Vystoupení bylo
ohodnoceno sladkou odměnou a velkým
potleskem.
Naše druhé úspěšné taneční soustředění proběhlo 11. až 12. září v karvinské
restauraci Štěrba.
V našich zájmových kroužcích si děti
vedou dobře, jsou šikovné, a to jak v rukodělných pracích, tak i v divadelních
a tanečních. V tanečním kroužku mají za
sebou kus práce, jsme na ně pyšní.
Dne 15. 9. jsme se zapojili do akce
Uklízíme Horní Suchou, zúčastnili se
také rodiče.
Děkujeme Obci Horní Suchá, ČEZ,
Nadaci OKD a Nadaci Terezy Maxové
za důvěru, které si velmi vážíme!
Renata Češková

Prázdniny v Tulipánu
Prázdniny ve Spolku Tulipán byly
nabité aktivitami pro děti. Podařilo se
nám napsat projekt na letní kempy pro
děti od 6 do 15 let. Projekt byl financován MŠMT a realizovalo ho Komunitní centrum Spolku Tulipán. Děti si to
náramně užily a rodiče školáků si tak
mohli odpočinout a věnovat se své práci.
Jezdilo se na výlety. Byli jsme v Dinoparku, Archeoparku, jezdili jsme s dětmi
do nedaleké Karviné, kde děti krmily
zvířátka a užívaly si v dětském koutku.
Navštívili jsme i Velký svět techniky
v Ostravě, ale nejoblíbenější byl FunPark
Žirafa. Každý čtvrtek měly děti kurz
sebeobrany a ukázku bojových umění,
a když bylo škaredé počasí a nemohly být
venku, hrály deskové hry a tvořily.
Děkujeme také panu Berkimu, který
dětem umožnil projížďky na koních
a ponících.
Poradna Spolku Tulipán pracuje
usilovně na tom, aby lidem z Horní
Suché a blízkého okolí pomohla v řešení né a vždy ochotné jednání, vedení obce
problémů. V případě potřeby se na nás Horní Suché za podporu.
můžete obrátit, jsme tady pro Vás.
Vanda Holubová,
Děkujeme obci Horní Suchá za vstřícpředsedkyně Spolku Tulipán

životvobci
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životvobci

Fotogalerie z hornosušských akcí

c

Všechna fota: Mgr. Milena Tvardíková

V pátek 3. září se sešli členové KHD DF
v Dělnickém domě
k tradiční oslavě Dne horníků.
Součástí této oslavy je i gratulace
všem členům, kteří v tomto roce
oslavili kulaté a půlkulaté narozeniny.

V pátek 6. srpna se v amfiteátru
na ul. U Lékárny konalo
prázdninové odpoledne
s hudbou a filmem.
Živou hudbu vystřídala po setmění
česká komedie Petra Kolečka Přes prsty.

společenskárubrika
V září své významné výročí slaví tyto občanky:
Anna Bonczková (96),
Anežka Stiborová (92),
Aurelie Štefková (90)
a Kristina Píšová (80).
Oslavenkyním přejeme další příjemně prožitá léta
plná zdraví, klidu a rodinné pohody.

V pondělí 9. srpna
bylo za přítomnosti zástupců
obce Horní Suchá
a široké veřejnosti
slavnostně otevřeno
dětské hřiště na ul. 6. srpna.
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životvobci

Provázeli nás životem. Buďte s nimi, když ten jejich končí.
„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat. Ráda o svou
rodinu pečuje a radost ji dělá její zahrádka. S manželem si
plánovali, že v důchodu začnou chodit do divadel a více si užívat
života. Lékaři jí ale před půl rokem zjistili rakovinu tlustého
střeva. Její poslední přání bylo zůstat doma až do úplného
konce. A rodina se rozhodla toto přání splnit.“ To je jen jeden
z mnoha příběhů, se kterými se denně setkáváme.
Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle doma. Ale jen
malému procentu se to skutečně podaří. Důvodem je nedostatek
informací. Paní Věře o mobilním hospici řekl její lékař. Ne
všichni lékaři ale tuto možnost svým pacientům nabízejí.
Rozhodli jsme se tyto statistiky změnit a již 5. rokem pořádáme
osvětovou kampaň.
V letošním roce se do kampaně zapojilo 26 mobilních hospiců
z celé České republiky a společně se snažíme informovat lidi
o službách mobilních hospiců, které poskytují profesionální zdravotní a psychosociální služby umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. Hlavními organizátory kampaně je Mobilní
hospic Ondrášek a Fórum mobilních hospiců.
„Kampaň poběží během celého září a vyvrcholí Papučovým
dnem ve středu 6. října 2021. Jedinečnost Papučového dne
spočívá v tom, že se každý, kdo si ten den nazuje papuče, stává
nositelem myšlenky umírání doma,“ popisuje ředitelka
Mobilního hospice Ondrášek Bronislava Husovská. Lidé se tak

mohou do kampaně zapojit jednoduchou a veselou formou.
Stačí si 6. října vzít papuče s sebou, vyfotit sebe či kolegy z práce a sdílet fotku na sociálních sítích s #papucovyden. Díky
sdílení fotek v papučích nám tak pomáhají informovat své okolí
o domácích hospicích.
Další informace o kampani a mobilních hospicích se dozvíte
na www.umiratdoma.cz.
Vezměte si i vy 6. října papuče s sebou a podpořte domácí
hospicovou péči v České republice.
Jana Pastrňáková

sport

sport
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Sportovní klub Horní Suchá oslavil 110. výročí tělovýchovy
a 90 let fotbalu v Horní Suché
Sportovci v Horní Suché oslavili
v sobotu 21. srpna 110 let od založení organizované tělovýchovy a 90
let fotbalu v Horní Suché. Po dopolední slavnostní výroční schůzi
následovaly fotbalové zápasy
žáků SK Horní Suchá proti Slovanu Havířov, poté se odehrálo utkání starých gard Horní Suché a výběru Havířovska. Vyvrcholením programu bylo utkání mužů SK Horní
Suchá proti staré gardě AC Sparta
Praha. Po setmění hrála v amfiteátru k poslechu a tanci kapela
Smolaři.
Počátky sportu v Horní Suché se datují do roku 1911, kdy v obci
vznikla řada tělovýchovných organizací. Postupem let však
byly jednotlivé tělovýchovné spolky sjednoceny do jednoho
tělovýchovného spolku – tělovýchovné jednoty. Fotbal se na
území obce hraje od roku 1931, kdy vznikly dva fotbalové kluby
PKS Lechia a ČSK. Co do počtu členů kdysi veliká Tělovýchovná jednota, předchůdkyně dnešního Sportovního klubu,
sdružovala mnoho oddílů, které v průběhu let vznikaly a zanikaly. Namátkou to byly oddíly volejbalu, nohejbalu, hokeje,
košíkové, karate, boxu, šachu, horolezectví, baseballu, sálového fotbalu-futsalu, taneční skupiny UNO MIX atd., ve kterých
sportovalo mnoho skvělých sportovců, kteří dosáhli řady úspěchů, kterými Horní Suchou proslavili. Například sáloví fotbalisté získali dva tituly mistrů Československa (1984 a 1988),
mistry republiky byli také boxeři, značných úspěchů dosahovali
v extralize také karatisté, fotbalisté hráli svého času divizi, ve
své době třetí nejvyšší soutěž v zemi. To vše pod patronací Dolu
František (dříve Gottwald), který svou tělovýchovnou jednotu
podporoval finančně, materiálně i personálně. Po ukončení
těžby došlo také k ukončení jeho podpory sportu v Horní Suché.
V posledních dekádách podporuje sport v obci zejména Obec
Horní Suchá, díky které mají sportovci vytvořeno kvalitní zázemí.
Dnes je již sport v Horní Suché znovu rozdělen do více spolků, jako jsou například florbalový klub FBK, Sportovní klub
vzpírání či horolezecký oddíl Godula.
Sportovní klub Horní Suchá, pokračovatel tradice prvních
sportovních oddílů v obci a Tělovýchovné jednoty, v současné
době sdružuje oddíly fotbalu, tenisu a ČASPV – asociace sportu
pro všechny, která se dělí na oddíl rekreačního volejbalu pod
vedením Václava Černíka, aerobiku pod vedením Jany
Chrobákové a zdravotní tělesné výchovy pod vedením Renáty
Suchánkové.
Výročí slaví také náš sportovní areál, který byl vybudován
počátkem 50. let 20. století. Dne 12. května 1951 se konalo na
našem současném sportovním kolbišti první veřejné cvičení.
Fotbal se zde hraje od roku 1953. Tento areál tak slaví 70. narozeniny. Areál byl v době svého vzniku pojmenovaný po Juliu
Fučíkovi. Vzhledem k tomu, že v současnosti vznikalo mnoho
nejasných pojmenování tohoto areálu, se výbor Sportovního
klubu rozhodl tomuto areálu se dvěmi fotbalovými hřišti, šesti
tenisovými kurty a amfiteátrem, dát k 70. narozeninám nový
název – Sportovní areál František.
Zpět k průběhu oslav. Na slavnostní výroční schůzi byli výborem SK vyznamenáni zasloužilí členové a skvělí sportovci. Za
dlouholetou aktivní činnost při rozvoji kopané v Horní Suché to
byli pánové Jindřich Gattnar, Ladislav Křístek, Jaromír
Skýba, Miroslav Vojkůvka, Zdeněk Vrábel, Jaromír Bebenek,
Bronislav Bortoli. Okresní fotbalový svaz se rozhodl vyznamenat za zásluhy o rozvoj kopané v okrese Karviná Pavola
Sýkoru a Jana Lipnera. Za dlouholetou aktivní činnost při
rozvoji tělovýchovy a sportu v Horní Suché byli vyznamenáni
Oldřich Broda, Petr Stryja a paní Karla Smyčková a Danuše

Čapajková. Za dlouholetou aktivní činnost při rozvoji tenisu
v Horní Suché byli vyznamenáni Jaroslav Stolařík, Vlastimil
Sargánek a Jiří Tajdus.

SK Horní Suchá – AC Sparta Praha SG 1:3
Branky: Filip Kux ⚽ – Radim Holub ⚽⚽, Jiří Jeslínek ⚽
Sestava Sparty: Zítka – Bažant, Vrabec, Mlejnek, Novotný,
Margolius, Kučera, Holub, Hartig, Blaha, Matušovič, Jeslínek.
Stovky skvělých fanoušků vidělo nadšený výkon Horní Suché,
která brankou Filipa Kuxe vedla, poté se projevila zkušenost
Sparty, která utkání, mj. krásným gólem z voleje Radima
Holuba, otočila.

Děkujeme Moravskoslezskému fotbalovému svazu a Okresnímu fotbalovému svazu Karviná, jež našemu klubu z rukou
předsedy OFS Jiřího Lincera věnovali 5 ks míčů. Děkujeme
také florbalovému klubu FBK Horní Suchá za fotbalový míč
s věnováním, předaný našemu klubu z rukou předsedy FBK
Petra Kruciny. Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá děkujeme za věnování děkovné plakety za dlouhodobou spolupráci
z rukou starostky SDH Lucie Zsibritové a Rostislava
Krhovjaka.
Veliké poděkování patří Obci Horní Suchá, jejímu zastupitelstvu i radě obce a zejména panu starostovi Ing. Janu Lipnerovi
a místostarostovi Josefu Žerdíkovi za poskytnutí pomoci při
přípravě akce, věnování obecní vlajky a finančnímu daru, díky
kterému mohl celý slavnostní den proběhnout. Z finančního
daru byl mimo jiné financován vznik publikace mapující historii našeho klubu až po současnost, na jejímž vzniku se podílel
Petr Bebenek a kolektiv, velmi povedeně graficky zpracovalo
STUDIO G pana Vladimíra Šumpicha. Dále vznikl také zdařilý
video medailonek o historii klubu s osobními vzpomínkami některých členů z dílny Videostudia Havířov pana Gomoly.
V neposlední řadě patří poděkování předsedovi SK Ivanu
Marinimu a místopředsedovi Jiřímu Bebenkovi za zorganizování celé akce.
V průběhu slavnostního dne bylo vybíráno dobrovolné
vstupné, jehož výtěžek se náš Sportovní klub rozhodl věnovat
fotbalovému klubu TJ Mikulčice, jehož zázemí bylo poničeno
ničivým tornádem. S hrdostí Vám oznamujeme, že se podařilo
vybrat 8 015,- Kč. Děkujeme!
Děkujeme rovněž všem členů za pomoc při přípravách a všem
bývalým i současným hráčům, sportovcům a divákům, kteří se
povedené akce zúčastnili – díky Vám sport v Horní Suché žije!
Mgr. Petr Bebenek
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Szanuję – nie śmiecę!
Stare opony, kilka telewizorów, monitory komputerowe,
bęben od pralki, buty, ubrania, puszki po oleju silnikowym – te
i wiele innych odpadów zebrali uczniowie naszej szkoły
sprzątając Suchą Górną. W ten sposób włączyliśmy się do
światowej kampanii społecznej „Clean up the World”,
zapoczątkowanej w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. Każdego roku w akcji uczestniczy około 50 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów
na całym świecie. Celem kampanii jest propagowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Odpowiadając na apel wystosowany przez władze Suchej
Górnej, 14 września uczniowie klas 6-9, wyposażeni w odpowiedni sprzęt i rękawiczki, przystąpili do zbierania śmieci zalegających w okolicy. W ciągu dwóch godzin zapełniono kilkanaście wielkich worków. Znaleziska trafiły na wysypisko gminne.

Cieszymy się, że mogliśmy zrobić coś pożytecznego dla naszej
miejscowości. Mamy nadzieję, że nasz trud zostanie uszanowany
przez tych, którym zawsze daleko do kosza na śmieci...
W imieniu uczniów i nauczycielek PSP Sucha Górna,
Monika Plášková

Narodowe czytanie 2021
Z udziałem Konsul Generalnej RP Izabelli Wołłejko-Chwastowicz odbyło się w pierwszą sobotę września Narodowe
Czytanie w PSP Sucha Górna. Lekturą 10. jubileuszowej
odsłony imprezy był dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność
pani Dulskiej”.
Po raz pierwszy imprezę zorganizowaliśmy w naszej szkole
cztery lata temu i od tego czasu Narodowe Czytanie na stałe
wpisało się do kalendarza lokalnych wydrzeń. W tym roku, ze
względu na ograniczenia sanitarne związane z koronawirusem,
zmieniliśmy formułę przedsięwzięcia. Zamiast spotkania w szkolnej auli, połączonego z koncertem i wystawą, tym razem czytano
w plenerze, a impreza miała charakter otwartego dla wszystkich
pikniku. Główne wejście szkoły zamieniło się w kącik
czytelniczy zaaranżowany na salon mieszczański z początku
XX wieku - czasów, kiedy powstała „Moralność pani Dulskiej”.
Każdy chętny mógł przyjść i przeczytać fragment jednego z trzech
aktów utworu. Całą książkę przeczytano w niespełna trzy
godziny. W fotelu czytelników zasiadło 26 osób, w tym m.in.
wiceprezydent Hawierzowa Bogusław Niemiec, dyrektorzy
zaolziańskich szkół oraz dziennikarze. W akcji wzięli również

udział uczniowie, absolwenci i nauczyciele górnosuskiej szkoły.
Lektura nie należała do łatwych, ponieważ jest to dzieło sceniczne
– dramat rozpisany na role, z mnóstwem didaskaliów czyli
wskazówek dla aktorów i reżysera. Jednak uczestnicy imprezy
doskonale poradzili sobie z tekstem Zapolskiej. Czytaniu
towarzyszyła kawiarenka
oraz stoisko z polskimi
książkami zorganizowane
przez polską księgarnię
Wirthów z Czeskiego Cieszyna. Akcję na żywo
oglądać można było w internecie, m.in. na twitterze
Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie i facebookowym profilu szkoły. Już
wiadomo, że za rok lekturą
Narodowego Czytania będą „Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza.
Monika Plášková i Grażyna Siwek

Škola začíná

První školní den

Léto pomalu končí, děti usedly do
školních lavic a dva roky prázdnin Julese
Verna se jim skoro splnily.
Mnoho se ve škole změnilo, ale
některé věci jsou v ní stálé. Tak se tedy
děti 2. – 9. třídy potkaly první školní den
ve škole a musely se hned otestovat.
To nové jsou spolu s dalšími novými
vyučujícími dvě paní zástupkyně, Ing.
Žaneta Pavličná a Mgr. Dagmar Wawroszová .
Testování bylo prozatím v pořádku,
všichni se už začali těšit na to, co je čeká
během školního roku. Jen si moc přejeme, aby znovu nebyly školy uzavřeny a nenastala pro děti distanční výuka. Tak
nám držte palce a pomozte i vy,
dospěláci.
Mgr. Marcela Szlachtová

Prvňáčkové, ti se sešli 1. září už před
desátou hodinou ve sportovní hale.
Kratičkým úvodním slovem je přivítali starší spolužáci, paní ředitelka a předseda Sdružení rodičů. Jejich paní učitelky jim připravily krásné přivítání plné
dárků. Sladké kornouty připravilo
Sdružení rodičů, barevné batůžky pro
kluky a holky přidala obec a krásné
přivítací medaile připravili starší spolužáci. Na chviličku se pak nejmenší žáčci
odebrali do svých tříd, aby si je prohlédli
a podívali se na další věci, které měly
nachystány na lavicích.
Tak jim popřejme mnoho úspěchů v jejich devítileté školní pouti, hodně hezkých známek a krásných přátelství.
Mgr. Vladimíra Moldříková,
Mgr. Nataša Adamusová

školství
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Projekt Patron
Na naší škole se rozběhl zajímavý projekt, který zaštítila nejen paní ředitelka, ale také třídní učitelé Mgr. Markéta Loderová
a PaedDr. Jaromír Zelníček. Tedy, deváťáci pomáhají prvňáčkům.
Druhý školní den, až po jejich otestování, za nimi přišli, aby se s nimi seznámili. Každý velký si vybral jednoho malého a donesl mu
na přivítanou buď plyšáčka nebo malou hračku. Spolu pak vyráběli královské koruny, které si malí odnesli domů.
Další den jim pomáhali nejen ráno v šatně, ale i o přestávce.
A tak to vlastně bude po celý školní rok. Nebude to jenom o setkávání, ale i navazování přátelství, pomoci, důvěře a vytváření
přátelského školního klimatu.
Mgr. Marcela Szlachtová

inzerce
Děkujeme Ti, tatínku,
za to, čím jsi pro nás v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Loučit ses nechtěl, tolik jsi chtěl žít,
pro nás pracovat a s námi tady být.
Osud byl však krutý a musel jsi odejít.

Dne 2. října 2021 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana Ladislava Szturce.
Rodina

