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Rozsvícení
Upozornění
Poděkování
Dne 31. 8. 2021 navštívili členové
vánočního stromu k Vítání občánků Sboru
dobrovolných hasičů Horní Suchá
Na poslední listopadovou neděli 28. 11.,
pokud situace a vývoj epidemie COVID19 dovolí, plánujeme rozsvícení vánočního stromu.
Bližší informace budou před akcí zveřejněny na vývěskách v obci, na webových stránkách obce a FB.
Žádáme případné zájemce, kteří mají
zájem o prodej na této akci, ať se
dopředu nahlásí e-mailem na adresu
mistostarosta@hornisucha.cz.
Těšíme se na setkání u vánočního
stromu.
Josef Žerdík, místostarosta obce

Vítání občánků se uskuteční v sále
Dělnického domu v neděli 21. 11. 2021
v 10 hodin.
Žádáme rodiče dětí narozených v době
od února 2021 – dosud (pokud se již dříve
nezúčastnili vítání občánků), aby se v případě zájmu o účast na tomto slavnostním aktu přihlásili osobně p. Renátě
Slonkové (kancelář v přízemí), nebo
telefonicky na čísle 596 410 756, nejpozději však do pondělí 12. listopadu.

Pro účely evidence budete požádáni
o jméno a datum narození dítěte, vaše
jméno a kontaktní telefon a adresu.
V případě, že se vaše děti narodily v dřívějším termínu a nemohli jste se zúčastnit předešlých vítání občánků, můžete se
přihlásit i nyní.
* V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR
a v souladu s opatřeními proti šíření koronaviru
mohou nastat změny v organizaci akce.

Srdečně zve obec Horní Suchá

Marek Szelong, Martin Sikora, Roman
Raš a Jakub Müller děti v Domově pro
osoby se zdravotním postižením Benjamín, p. o. středisko v Havířově.

Byla to návštěva nejen poučná, ale také
zábavná a děti se touto formou dozvěděly
nejen důležité informace o práci hasičů,
ale hlavně si mohly vyzkoušet hasičskou
výstroj, sílu vodního proudu, jaké to je
sedět v pravém hasičském autě a mnoho
dalších zajímavých věcí. Hlavně si však
užily krásné odpoledne a zábavu, protože tito hasiči jsou správní chlapi a nezkazí žádnou legraci.
Proto bychom chtěli touto cestou všem
moc poděkovat za to, že do Benjamínu
přijeli a že dětem věnovali svůj čas.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů. Děkujeme!
Mgr. Darja Kuncová, ředitelka organizace,
Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí DOZP
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Příběh zlaté slzy
Smuteční obřadní síň v Horní Suché byla postavena dle
návrhu ing. architekta O. Chmiela počátkem 80. let. Řada z nás
v sobě nosí vzpomínku na rozloučení s někým z našich
blízkých, která zde proběhla.
Pozornost pozůstalého, pokud dokáže přes slzy vůbec něco
vidět, těká mezi řečníkem, fotografií zesnulého, katafalkem
s rakví, a občas sklouzne ke zlaté slze na plastice za ní.
Centrální, 10 metrů vysoká plastika, dělí čelní stěnu obřadní

1:10 a model centrálního motivu kruhu se zlatou slzou v měřítku
1:3. Až po schválení komisí mohly být zahájeny realizační práce.
Plastika je provedena z dubového dřeva. I když to není na
první pohled patrné, sestává ze tří částí (horní, centrální a dolní).
Dřevo z pily bylo třeba nechat vysušit venku v hráni, pak v sušárně dřeva 14 dní napařovat a následně 5 měsíců dosušit.
Dubové fošny pak stolař ohobloval a sklížil do jednotlivých
bloků.

síně na dvě plochy podobně, jako odchod blízkého člověka dělí
život na období před a po.
Hlavou se honí spousta otázek, na které nejsou uspokojivé
odpovědi, mysl ale občas odskočí k detailům typu střapce něčí
šály na sousední zelené lavici, barvě polobotek řečníka nebo
k otázce, jak se ta veliká plastika vlastně do této síně dostala.
Příběh jejího vzniku se vám zde pokusím nastínit.
Pověstný rohlík v krámě stál v době vzniku plastiky 30 haléřů.
Pekaři mohou těžit z každodenní opakující se zkušeností své
i svých předchůdců. I sochaři navazují na zkušenosti předchůdců, ovšem vytvořené dílo je vždy zcela jedinečné.
Zamýšlený objekt předtím nikdo nevytvořil, jde tedy nejen
o výzvu uměleckou, ale i řemeslnou a projektově realizační.
V době vzniku plastiky (1979-1983) byla praxe taková, že
investor stavby oslovil Český fond výtvarných umělců (ČFVU)
a tato organizace pak zajistila výběr autora a zastupovala
investora při následné realizaci díla. Realizací byl pověřen můj
táta, akademický sochař Zdeněk Vlčinský (*1944 v Orlové).
Práce se dřevem jej oslovovala již v dětství, své umělecké
a řemeslné vlohy proto rozvíjel v Praze na Střední a následně
Vysoké umělecko průmyslové škole. Při tvorbě užíval dřevo,
ale také kámen či měděný plech (např. nápis a znak města na
Společenský dům v Havířově).
Jako u každého časově a finančně náročnějšího projektu bylo
na úvod třeba vyjasnit myšlenku díla a přesvědčit o ní uměleckou komisi ČFVU. Postupně tak kromě ideového návrhu
vznikla maketa interiéru v měřítku 1:25, model díla v měřítku

Teprve nyní nastala samotná sochařina. Hrubé práce byly
provedeny řetězovou motorovou pilou, pak přišla na řadu
řezbářská palice či kladivo a na míru vykovaná velká dláta.
Sekání a opracování zabralo asi rok práce. Dřevo bylo
namořeno zelenou barvou a povrch upraven včelím voskem. Na
závěr byl centrální motiv slzy pozlacen plátkovým zlatem.
Dub je o polovinu těžší, než smrk, proto byla u takto velkých
bloků náročná i samotná manipulace. I nejmenší z bloků byl tak
těžký, že ani silný chlap nedokázal ležící blok v dílně posunout
byť o jediný centimetr.
Tři bloky díla pak byly převezeny z dílny u Rožnova pod
Radhoštěm do Horní Suché. Zde bylo zapotřebí svařit nosnou
ocelovou konstrukci, ukotvit ji ke stavbě a na ni teprve upevnit
samotné dílo. Finální montáž téměř dvoutunového díla trvala ve
20 lidech dva dny a výrazně zde pomohla síla, zručnost a zkušenost místních chlapů, zejména hasičů.
Zbývalo už jen provést dokončovací práce, aby dílo působilo
jako jeden sourodý celek, a zlikvidovat lešení. Dílo bylo nakonec 15. 6. 1983 úspěšně předáno a od té doby je tichým společníkem posledního loučení s našimi blízkými.
Před 30 lety, v březnu 1991, byla plastika svědkem rozloučení
i se svým vlastním autorem.
Táta mi říkával: „Hlavní je se nebát.” Dnes vím, že mi to při
realizaci uvedené plastiky předvedl v praxi. Tato rada mi již
mnohokrát pomohla, zejména v situacích, kdy jsem stál před
několika nejistými variantami dalšího postupu, ale bylo
zapotřebí se posunout dále. Třeba pomůže i vám.
Jan Vlčinský
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Ukliďme Česko – Sportujeme v září Škola v přírodě
Na konci září, přesněji ve dnech 20. až
V pondělí 20. září se konala AlbrechHorní Suchou
24. září, odjely děti 5. ročníků základní
tická stezka mládeže. Z naší školy se
V úterý 14. září se žáci druhého stupně,
vybaveni reflexními vestami, gumovými rukavicemi a plastovými pytli, které
poskytla naše obec, zapojili do projektu
Ukliďme svět - Ukliďme Česko.

Žáci 7. A i B třídy se do úklidu pustili
vskutku se vší vervou a z nalezených
věcí byli mnohdy v údivu. Vedle starých
koberců, pneumatik či lahví od alkoholu
našli dokonce i injekční stříkačku. Tato
příhoda byla samozřejmě důvodem k zavolání na linku tísňového volání 158.
Zároveň se pro některé děti stala nejpoutavějším zážitkem z celého dne.

Třída 6. B dostala na starosti úsek
kolem železniční stanice. Překvapilo
nás, kolik toho lidé v přilehlých lesících
vyhodili. Kromě různých obalů jsme
našli velké množství gumové izolace z kabelů, plechovky, izolační polystyren,
dokonce poničenou kovovou konstrukci
odpadního koše. Věřím, že si naši žáci
uvědomili, že odpad nepatří do lesa.
Přírodě v naší obci jsme výrazně ulevili.
Škoda jen, že již o pouhý den později se
kolem stanice začal odpad opět hromadit.
Po naplnění všech pytlů sesbíranými
odpadky děti s úlevou sundaly pracovní
rukavice a odebraly se na školní hřiště,
kde byla akce ukončena.
Mgr. Stanislava Brodová, Mgr. Petr Antoš

zúčastnilo 8 týmů složených z žáků
druhých až devátých tříd. Jeden tým
žákyň 8.–9. tříd se umístil na třetím místě
a složený tým žákyň 6.–7. tříd na místě
prvním. Počasí nám přálo, pohyb udělal
radost. A tak voláme: Sportu a pohybu
zdar!
Mgr. Beata Jasioková, Mgr. Martin Kuča

školy do našich krásných Beskyd.
Školu v přírodě na Visalajích si zasloužily po covidovém odloučení. Učení dopoledne bylo tak akorát. Celé odpoledne si
pak užívaly čerstvého vzduchu, zábavy
v lese a spousty her. Ty jim připravily
milé paní asistentky. U mnohých dětí tak
vzniklo nebo se utužilo již dlouholeté
přátelství. Určitě budou mít všichni na
co vzpomínat.
Mgr. Miluše Pechová, Mgr. Eva Bůchová

školství
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Pracovní sešity pro žáky
Sdružení rodičů při základní škole poskytlo na začátku školního roku finanční částku na pracovní sešity pro
žáky prvního i druhého stupně. Jednalo se především o matematiku a český jazyk. Vydavatele těchto sešitů si
vybrali sami vyučující. A tak se Sdružení rodičů snaží aspoň malou měrou dětem ulehčit jejich návrat k pracovním povinnostem.
Marek Hradzki

Spolupráce s obecní knihovnou
V rámci výuky dějepisného semináře na naší škole
navštívili žáci 6. ročníku přestěhovanou místní knihovnu.
Chtěli se seznámit s autory, kteří se zabývají psaním o dějinách. Prohlédli si knihy, které pro děti napsal např. Eduard
Petiška či Eduard Štorch. Prolistovali si také některé
encyklopedie.
Žáci 7. ročníku se v hodině literárního semináře šli do
náhradních prostor knihovny podívat také. Paní knihovnice
jim ukázala, jak postupovat při hledání knih v katalogu,
všichni měli možnost si hledání prakticky vyzkoušet.
Mgr. Jarmila Brodová
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Fedrowani

kultura

z folklorym

Jedenasta edycja Fedrowania z folklorym już za nami. Jak
można ocenić z odgłosów publiczności była udana. Może warto
wrócić do tego, jak przebiegały przygotowania do jej realizacji.
Jubileuszowy dziesiąty rocznik był kulminacją całej edycji
Fedrowania. W ramach trzech koncertów wystąpiło prawie 250
artystów, nawet z dalekiej Bułgarii. Na dużym ekranie zobaczyć

można było filmy z pracy na dole kopalni. Trudno więc
nawiązać na taki poziom, by nie zawieść widzów. Do tego
weszła pandemia koronawirusa. Tegoroczne Fedrownie było
więc w zmienionym formacie. Zespoły wystąpiły na scenie, co
ograniczyło bezpośredni kontakt z widzami, którzy siedzieli jak
w teatrze. Nie było też z powodu ograniczeń higienicznych

cie Šmykňa, której nie brakowało w żadnej edycji Fedrowania.
Pierwszą część programu, który przygotował Michał Weiser
uzupełniła Cymbałowa Muzyka Morawia, teatr taneczny
BUFO i oczywiście domowi Suszanie. Pierwszy raz Fedrowani
prowadziła Anna Bangoura. Zmieniona forma nie zaszkodziła
jakości programu o czym świadczyły długo trwające oklaski.

konkursu zespołów czy wspólnej zabawy. O ile w przeszłości
umowy z zespołami podpisane były prawie rok przed imprezą,
to teraz jeszcze miesiąc przed terminem nie było na 100 %
pewne, czy impreza w ogóle się odbędzie. Tak samo zespoły nie
były zdolne potwierdzić swe uczestnictwo z powodu zachorowań lub ograniczeń związanych z przejazdem granic. Trzeba
szczególnie ocenić kierownictwo Poddukielskiego artystycz-

Fedrowani z folklorym jest flagową imprezą gminy Sucha
Górna. Dowodem tego była i obecność konsul generalnej
Izabelli Wołłejko-Chwastowicz, Andrzeja Febera, senatora
Republiki Czeskiej, Stanisława Folwarcznego, wicehetmana
województwa morawsko-śląskiego, Bogusława Niemca,
zastępcy prezydenta miasta Hawierzowa, Czesława Burka,
wójta Lubomii. Przygotowanie takiej imprezy wymaga wielu
godzin i wysiłku organizatorów. To jest zadanie dla zespołu
Miejcowego Koła PZKO, które jest współorganizatorem
Fedrowania. Występujące zespoły muszą wiedzieć, kiedy mają
próbę, występ, posiłek, gdzie mają szatnię. Trzeba z nimi
zajechać na miejsce zakwaterowania, zaznajomić z całą organi-

nego ludowego zespołu ze słowackiego Preszowa, który pomimo
tych ograniczeń spełnił swe zobowiązanie i wrócił po 6 latach
na parkiet Domu Robotniczego. W jego
widzowie
Foto wykonaniu
z akce: Wojciech
Pribula
mogli podziwiać fantastyczny wulkan tańców i pieśni,
szczególnie foklor Rusinów ze Wschodniej Słowacji. Tak samo
pewnikiem była Mix Orchestra z partnerskiej Lubomii i oczywiś-

zacją i osobami kontaktowymi. Tak samo sterować trzeba
sztaby telewizji, fotografów, poczty sztandarowe. To wszystko
należy do obowiązków grupy pilotów pod kierownictwem
Marioli Weiser i Heleny Roik. Nie mniej ważne zadanie ma
zespół pod dowództwem Tomasza Żyły. Serwuje wszystkie
posiłki, które ugotował główny kucharz Daniel Neděla dla występujących i organizatorów, przygotowuje i sprząta salę, obsługuje bar, zabezpiecza ciekawe upominki dle artystów.
Pomimo ograniczonego czasu przygotowań PZKO-wska ekipa
zdała ponownie egzamin.
Organizacja imprezy Fedrowani z foklorym, to jednoznaczny
dowód wprost przykładowej współpracy gminy i MK PZKO.
Marian Weiser
Foto: Wojciech Pribula

V České republice se dodnes dodržují
všemožné tradice, a to jak kulturní, tak
lidové. Folklorní tradice stále žije. A co je
důležitější, žije nejen ve skanzenech a muzeích, ale především v lidech. Dokazují to
desítky folklorních festivalů a lidových
slavností. Hudba, tanec a další zvyky totiž
návštěvníkům o duši regionu poví více než
nejlepší turistický průvodce. V některých
městech a obcích se tak pravidelně pořádají
masopusty, karnevaly, hody, posvícení,
dožínky, vinobraní nebo například čarodějnické dny. A u nás je to Fedrování s folklorem. Lidová hudba, zpěv, tanec, pestré kroje,
úsměvy tanečnic a tanečníků. Folklorní akce
dbající na udržení lidových tradic spojených
s naší hornickou minulostí obce.
Dramaturgie každého dalšího ročníku se
rodí v hlavách organizátorů hned po otočení
posledního listu toho předchozího. Bohužel
doba „covidová“ nám zamíchala karty. S vývojem pandemie bylo pravděpodobné, že
akce proběhne v omezeném formátu. Proč to
nezkusit jinak?
Tak povstala myšlenka na netradiční pojetí.
Spousta příznivců folkloru tak po roční pauze
zavítala v sobotu 2. října do Dělnického
domu do „hornosušského divadla“. Měli
jsme štěstí na krásné slunečné počasí, které
provázelo jedenáctý ročník Fedrování s folklorem. Podstatná část programu se vždy
odehrávala na parketu s bezprostředním
kontaktem s diváky sedícími u stolů uspořádaných kolem. Nyní musely soubory o přízeň
publika usilovat pouze ze scény. Duch
programu se tentokrát nesl ve znamení návratu ke kořenům a regionu. Novinkou byla
půvabná konferenciérka, která s úsměvem
a „po naszymu“ přivítala zaplněný sál.
Bohatý program začal odbitím na signálním zvonci a slavnostním nástupem vlajkonošů – zástupců tanečníků, hasičů, Kroužku
krojovaných horníků a členů ZPiT Suszanie –
nesoucích hornické prapory a vlajky zemí, ze
kterých k nám zavítali vystupující, za doprovodu dechové Mix Orchestry ze spřátelené
obce Lubomie z Polska, která již před akcí
koncertovala na několika místech v obci.
Hornickou hymnou jsme vzdali hold tvrdé
práci na šachtách.
A pak již na scénu vpluli se svým uměním
domácí tanečníci ze ZPiT Suszanie, skvěle
reprezentující naši obec na mnoha mezinárodních scénách. Předvedli tanec Trojok
a těšínské tance. Jedním z nových hostů byla
Cimbálová muzika Moravia. Repertoár souboru se opírá o písně z Horňácka a moravskoslováckého pohraničí. V jejím podání
jsme slyšeli písničky o zahrádkách a zahrádečkách, písně milostné a svatební z pomezí.

Perličkou pak byla židovskou svatební píseň
„Hava nagila“ zahraná na experimentální
cimbál vyrobený ze střešních tašek. A protože
diváci tentokrát seděli v divadelním uspořádání, tak další host do tohoto prostředí skvěle
zapadl. Nejoriginálnějsí neprofesionální
taneční soubor BUFO z Prahy, v jehož názvu
se skrývá zkratka „budoucnost folkloru“.
Soubor čerpá z pantomimy, z expresivního
tance, ale také z tanců lidových, českých,
moravských i evropských. Černý humor,
sarkasmus a ironie, to jsou elementy, kterými
promlouvá k divákovi. A můžeme říci, že se
jim to povedlo. Jejich vystoupení pobavila
a vykouzlila úsměvy na tvářích publika a samozřejmě sklidila potlesk. A kdo nesmí
chybět na žádném fedrování? Přece Šmykňa
z Ostravy, která přinese vždy trochu „exotiky“ ze Slovenska. Cimbálová muzika se
představila v pozměněném složení. Šlo jim to
náramně. Poslechli jsme si Gemer čardáš
a písně z Podpoľania. V druhém vstupu se pak
soubor prezentoval s dalšími Podpoľanskými
písněmi a Vajdaszentivynui muzsikou. A poté
jsme již na scéně přivítali Poddukelský
umelecký luďový súbor ze slovenského
Prešova. Profesionálně působí na scéně přes
65 let a rozvíjí folklorní bohatství Rusínů, ale
také tradice jiných regionů Slovenska.
Zaujali pestrými kostýmy, ale i perfektním
provedením a lehkostí, radostí a úsměvy,
které do svého vystoupení vložili. Svůj um

Foto: Wojciech Pribula

11.

pak ukázali po krátké přestávce v druhé časti
programu, kdy se toto těleso prezentovalo
s programem nazvaným „Reprezentačný
koncert“. A to teprve byla jízda! Písně a tance
rusínské, ukrajinské, židovské, romské i ruské.
Mohli jsme tak nahlédnout a poznat jinou
kulturu a jazyk národů žijících pospolu.
Okamžitě si získali publikum svým temperamentem a energií. Krásné vyvrcholení celého
festivalu a pomyslná třešnička na dortu, to byl
PUĽS, odměněn dlouhotrvajícím potleskem
okouzleného obecenstva.
Na závěr jsme se všichni rozloučili Salamandrem. A kdo si chtěl ještě užít kousek
folkloru, mohl se jít potěšit nedělním
vystoupením PUĹSu, kde v rámci bohoslužby
v místním římskokatolickém kostele sv. Josefa zahrála kapela a zazpíval sbor.
Akci pořádala Obec Horní Suchá ve spolupráci s MS PZKO Horní Suchá. Realizaci
projektu podpořila Nadace OKD, Nadace
ČEZ, Veolia Energie ČR, a.s. a řada dalších
sponzorů, za což jim srdečně děkujeme. Velký
dík patří hlavně všem, kteří připravovali
program a režii večera. Spousta práce
věnované přípravě festivalu nového organizačního štábu za podpory Ing. Mariana
Weisera a místostarosty obce Josefa Žerdíka,
členů Místní skupiny PZKO pod vedením Ing.
Tomasze Żyły, nepřišla nazmar, protože
i toto netradičně pojaté Fedrování svou
rozmanitostí určitě splnilo očekávání všech.
Poděkování patří také paní Waloszkové a jejímu
týmu z Dělnického domu, zaměstnancům
obce a řadě dalších dobrovolníků spolupracujících na uspořádání této akce. Přípravy
tradičně pohltily stovky hodin práce těchto
ochotných spoluobčanů.
Co ještě dodat? Opět se budu opakovat.
Velkolepá podívaná, dobrá nálada a úsměvy
na tvářích přítomných, dlouhotrvající potlesk
za každým vystoupením. Folklorní akce
zaměřena na předávání a udržení lidových
tradic dalším generacím, která si za dobu své
existence získala řadu příznivců z řad
místních obyvatel, ale i hostů z okolních obcí,
kteří se rádi vracejí. Svou programovou
bohatostí potěšila srdce diváků, kteří se mohli
setkat s přáteli a společně si zavzpomínat.
I toto Fedrování bylo nádherné a úspěšné.
Kdo se nemohl zúčastnit, má možnost záznam
vystoupení zhlédnout na stránkách
www.hornisucha.cz v sekci Internetová
televize. A také dorazte napřesrok, ať si
můžete opět plnými doušky užít skvělý
sobotní den s jedinečnou a nezaměnitelnou
krásou folkloru svázaného s hornictvím.
Renáta Slonková, tel. 596 410 456,
slonkova@hornisucha.cz
Foto na dvoustraně: Lumír Roik
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kultura

Knihovna
nabízí novinky
V září 2021 jsme nakoupili do naší
knihovny 38 knih, z toho 8 polských.
Dodáno bylo 50 knih z polského cirkulačního fondu KC a 30 knih z českého
cirkulačního fondu KF.
České detektivky
Klevisová Michaela – Prokletý kraj;
Cílek Roman – Dědičný hřích; Gardner
Jan – Debutantka; Niedl František –
Pohled šelmy.
Česká beletrie
Skočílková Mirka – Opuštěný dům;
Javůrek Štěpán – Chaloupky; Čichoň
Petr – Lanovka nad Landekem; Hadj
Mousa Iva – Šalina do stanice touha;
Donátová Uljana – Matka s ručením
omezeným; Tišnovská Kateřina – Život
jako amareto.
Světové detektivky
Pennyová Louise – Skleněné domy;

Börjlindovi – Zmrazené zlato; Heaberlin
Julia – Ve tmě jsme všichni stejní; Cole
daniel – Imitátor; Hamilton Karen –
Poslední manželka; Parsons Tony – Smrt
všem prasatům; Langan sarah – Dobří
sousedé.
Světová beleterie
Tylerová Anne – Rusovláska u cesty;
Appleyard Meredith – Zpřetrhané pouto;
Roberts Nora – Hvězdy osudu; Hughesová Kathryn – Klíč; Baldiniová Laura –
Maria Montessoriová; Ahrnstedtová
Simona – Jen o trochu víc; Jeffries
Sabrina – Kdo by si chtěl brát vévodu.
Historie
Bauer Jan – Poslední láska Petra Voka.
Pro děti
Vítová Jitka – Úsměvné starosti vrabce
Kašpara; Popprová Andrea – Pavoučí
prázdniny s Luckou, Jendou a Martínkem.

životvobci

Kolędowanie
z Niezapominajkami
Zespołu Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego

NIEZAPOMINAJKI

na remont kościoła ewangelickiego
w Boguminie
przy okazji jego 120-lecia

19. 12. 2021
845
Hawierzów Sucha
kościół ewangelicki
ul. Stara

Pro mládež
Hai Magdalena – Podivuhodný dům
slečny Zvířené; Neff Ondřej – Barbora
a zlatý robot; Peroutková Ivana – Ágnes
ve skleněném městě.
Polské knihy pro děti
Gałka Dominik – O Chruptaku, który
szukał szczęścia; Martynkien Ewa – Mój
kumpel Jeremy; Wakuła Paweł –
Kosmiczne przygody Bruma i Gruma;
Wa s i l k o w s k a K a t a r z y n a – Ś w i a t
Mundka; Suchecka Justyna – Young
power; Ostrowicka Beata – Szczygły.
Bc. Miluše Bulavová, knihovnice,
tel. 732 693 872, knihovna@hornisucha.cz
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Sté výročí Kroužku krojovaných horníků DF důstojně oslaveno
Je to tak, vážení čtenáři, hornosušského Informátoru. V sobotu 11. září jsme zaskočili na 25. Setkání měst a obcí České
republiky do Mostu, kde jsme opět důstojně reprezentovali
obec, ale myšlenkami jsme byli stále v Horní Suché. Důvod byl
jasný. Jen aby počasí, svatá Barborko, vyšlo, aby kamarádi ze
spřátelených spolků dorazili, hudba, něco na zub, aby se
nepřipálilo atd.

chléb se škvarkami i štamprlička.
Samozřejmě jsme dodržovali veškerá hygienická opatření a nařízení po celou dobu slavnosti, to můžete prověřit ve
zpravodajství TV Polar z Horní Suché.
V 10:30 jsme se ve slavnostně řazeném průvodu s kapelou
v čele odebrali do kostela svatého Josefa. Slavnostní mši
celebroval místní páter Kazimierz. Mše byla poděkováním za

100 prožitých let, za všechny členy žíjící i nežijící, taktéž
vzpomínka na všechny horníky, pracující či zemřelé v regionu.
V pravé poledne jsme se odebrali ke slavnostnímu průvodu do
domečku Klubu hornických důchodců Dolu František v PodolV sobotu ráno 18. září jsem byl jak na jehlách. Mraky se po
obloze honily, sluníčko nikde, větřík pofukoval. Bylo celkem
chladno, ale nepršelo. Někdo si řekne, měli jste to udělat v létě.
Situace v letním období nebyla jistá, a bohužel hornické
slavnosti vždy patří k září. A sami čtete, že úvod září byl doslova
nabitý. To jsem nevzpomněl 4. září na 120 let přátel ze spolku
Rozkvět Sedliště.
Zpátky k naší slávě. Už okolo 9:45 přicházeli kamarádi ze
spolků k soše svaté Barborky u obecního úřadu. Spolek
Barbora, Gabriela, Armáda, Stonava, Důchodci z Františku,
Klub přátel hornického muzea Havířov, Vysoká škola báňská –
Technická univerzita, Nadace Landek, Koordinační výbor
důchodců OKD, dorazili rovněž přátelé ze Stráže pod Ralskem,
z Nového Sedla u Karlových Varů, Pezinoku a polských
Kaczyc.
Úderem desáté zazněly fanfáry, čímž se představila
doprovodná kapela z polské Lubomie.

Pan starosta Ing. Jan Lipner všechny jménem obce přivítal
a předal našemu spolku obecní prapor k důstojné reprezentaci
jak na území České republiky a Slovenska, tak i Polska. Díky
členství ve Sdružení hornických měst a obcí České republiky se
naskýtá možnost vycestovat i do Rakouska či Německa, kde
hornické spolky a slavnosti jsou velice prestižní záležitostí. To
jsem ale na vysvětlenou odbočil.
U sochy svaté Barbory bylo malé občerstvení po hornicku,

kovicích, přidaly se k nám také mažoretky. Byl to moc hezký
pohled na pestrobarevný průvod, dokonce vysvitlo sluníčko.
Hlavní věc, neprší a můžeme slavit.
V domečku, jak se zkráceně říká, proběhlo stužkování praporů, které nesmí chybět u žádné slavnosti. Všichni zúčastnění
měli možnost popřát k výročí. Mažoretky připravily krátké
vystoupení.Vystoupily i děti ze základní a mateřské školy.
Pak už propukla volná zábava. Hudba, něco dobrého na zub,
na žízeň, počasí sice chladné, ale drželo.Ve vnitřních prostorách
domečku byly vystaveny kroniky, malá expozice činnosti za
posledních 5 let od slavnosti 95. výročí.Tak si troufnu říci, že
jsme důstojně oslavili 100 let. Co bude dál...? To ví svatá
Barbora.
Na závěr chci poděkovat našim členům, té hrstce, která se dá
počítat na prstech rukou i nohou. Jsou to zarytí Krojovaní.
Děkuji Radě obce Horní Suchá, městu Havířov, Nadaci Landek
a Koordinačnímu výboru důchodců OKD za finanční podporu,
díky níž jsme tuto slávu zrealizovali.
Tak, milí čtenáři, vzhůru do 101. roku činnosti Kroužku
krojovaných horníků dolu František v Horní Suché!
Mějte krásný podzim. Zdař Bůh!
Rostislav Grim, předseda spolku

životvobci

číslo10•2021•strana10

Ze života mladých hasičů
Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje letos
vyhlásilo nultý ročník pohárové soutěže TFA mladých hasičů,
tj. sérii 4 soutěží, ze kterých vzejde v dané věkové kategorií
nejtvrdší hasička/hasič. V rámci disciplíny TFA soutěžící plní
osm předem daných činností (např. rozvinutí hadicového
vedení, běh s pneumatikami, přenos zatížení, údery palicí v hammer boxu, překonání žebříkové stěny, překonání bariéry se
zátěží, smotání hadicového vedení). Za naše SDH se této
pohárové soutěže v různých věkových kategoriích zúčastnilo
13 dětí. Musíme se pochválit, protože se nám povedlo v kategorii mladších 9-11 let získat dvě medaile. Zlato vybojovala
Melánie a bronz Filip. O prázdninách jsme díky podpoře naší
obce vyjeli s dětmi na pětidenní sportovně-relaxační
soustředění do našeho oblíbeného penzionu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde děti pilně trénovaly a připravovaly se na novou sezonu.
Za odměnu jsme díky Nadaci OKD mohli s dětmi
podniknout celodenní výlet na Bílou, kde ve večerních
hodinách děti řádily v zábavním parku a druhý den se lanovkou vydaly na Pašeráckou stezku. V polovině září se v naší
obci konal 5. ročník pohárové soutěže, kde se sjelo celkem 18
družstev, které plnily tři disciplíny, tj. štafetu dvojic, uzlovou
štafetu a požární útok. I když se říká, že na domácí půdě se
nevyhrává, tak naší mladí hasiči se tohoto hesla nedrželi a vybojovali zlato. Touto soutěží naši mladší zahájili výherní sérii,
jelikož v Chotěbuzi brali rovněž zlato a v Kopyrově stříbro.
Z dorostenců se nám pomalu stávají muži, a proto není divu,
že si oblíbili soutěže TFA, kde začínají pomalu, ale jistě
získávat body. Za úspěchy vděčíme našim svěřencům, ale bez podpory sponzorů bychom nebyli schopni nakupovat potřebný
sportovní materiál a děti by nemohly dosahovat takových výsledků. Snažíme se, aby naši svěřenci za to, že pilně trénují a důstojně
reprezentují naši obec, dostávali od nás i zábavu, a nějaký ten dárek. Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
jsme si s dětmi jeli zařádit do laser arény, a díky Nadaci OKD jsme dětem zakoupili nové mikiny s logem Nadace.
Touto cestou děkujeme všem našim sponzorům, bez nichž by naše děti neměly takové úspěchy a zážitky. Velký dík patří naší obci,
Národní sportovní agentuře, Nadaci OKD, Moravskoslezskému kraji a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR .
Jana Sikora
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Říjen ve Velké náruči
Měsíc říjen jsme odstartovali tanečním a divadelním představením, které jsme připravili pro rodiče a známé. Měli jsme
velkou radost, že pozvání přijali také ředitelka Nadace OKD,
pan Ferenc a náš starosta Ing. Lipner.
Děti předvedly premiéru nové pohádky o Velké řepě, taneční
skupina TSU-junior zatančila moderní tance a nejmenší zarecitovali.
V odpolední družině děti se nenudí, vždy máme připravené
nové aktivity.
Zájmové kroužky novinky
Šikovné ručičky: Děti začaly háčkovat. Jednoduché
háčkování pro děti. Je to motivace pro děti i pro dospělé. Děti si
tak rozvíjejí jemnou motoriku ruční prací.
Dramatický kroužek: Hrajeme dvě nové pohádky O červené
Karkulce a Popletené pohádce. Do hraní pohádek se zapojily
všechny děti. Scénáře si píšeme sami.
Taneční kroužek:
Připravujeme nový moderní tanec, se kterým máme
vystupovat v Opavě.
Poděkování za dary: Touto cestou děkujeme Tesco Havířov
za dar pro děti, MŠ Horní Suchá za stůl, ZŠ s polským jazykem
vyučovacím za židličky, p. Smithové z Německa za klubíčka na
háčkování.
Děkujeme za důvěru obci Horní Suchá a Nadaci OKD.
Sledovat nás můžete: https://velkanaruc.cz/FB Spolek Velká
Náruč-Horní Suchá, Instagram.
Renata Češková, Velká náruč, z.s.

Září v Tulipánu
První týden v září jsme obdrželi potravinovou banku pro
obyvatele Horní Suché a okolí, rozdali jsme 204 balíků této
potravinové pomoci.
Následně proběhla akce „vaření kotlíkového guláše”, na
němž si všichni pochutnali, program pro děti zajistila kouzelnice Radana. Děkujeme seniorům z pečovatelského domu za
účast.
Díky spolupráci s obcí Horní Suchou a Spolkem bude
Komunitní centrum napojeno na noční proud, díky tomu budou
prostory vytápěny nonstop, obec nám zakoupila nové
přímotopy a zajistila tak vše pro tuto náročnou změnu. Tímto
jim za vše velmi děkujeme. Vzhledem k tomu, že přechod
objektu na noční proud vyžadoval zásah i ve vnitřním prostoru,
rozhodli jsme se, že hernu pro děti zrekonstruujeme, aby k nám
děti chodily rády a byly zde spokojené.
Spolek Tulipán se zapojil i s dalšími organizacemi v Horní
Suché do akce Ukliďme Česko. Společně s našimi dobrovolníky jsme se vydali na velký úklid v lokalitě finské domky.
Posbírali jsme mnoho pytlů odpadků, které pracovníci obce
následně odvezli na skládku.
Komunitní centrum zahájilo doučování pro děti, pokud má
kdokoliv zájem, může se hlásit průběžně. Momentálně
doučování navštěvuje 17 dětí.
Poradna Spolku Tulipán pracuje usilovně na tom, aby lidem
z Horní Suché a blízkého okolí pomohla v řešení problémů.
V případě potřeby se na nás můžete obrátit, jsme tady pro Vás.
Děkujeme obci Horní Suchá za vstřícné a vždy ochotné jednání, rovněž vedení obce Horní Suché za podporu.
Vanda Holubová, předsedkyně Spolku Tulipán
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inzerce

společenskárubrika
V říjnu
své významné výročí
slaví tito občané:

Emilie Kratochvílová (92),
Marie Woźnicová (91),
Bohuslav Pařík (90),
Marie Madejová (85),
Ludmila Skulinová (85),
Apolonia Balická (80),
Květoslava Škrachová (80)
a Eliška Przeczková (80).
Oslavencům přejeme
další příjemně prožitá léta
plná zdraví, klidu
a rodinné pohody.
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