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Uvolněná bytová jednotka v domově 
s pečovatelskou službou v Horní Suché

Tímto informujeme občany, že již od 1. lis-
topadu v domově s pečovatelskou službou 
v Horní Suché, na ul. Sportovní 1345/7, je 
volná bytová jednotka č. 4 o velikosti 0+1. 

V případě zájmu kontaktujte Obec Horní 
Suchou buď telefonicky na čísle 596 425 645, 
osobně na obecním úřadě nebo e-mailem na 
sekretariat@hornisucha.cz.

Mgr. Petra Horáková, 596 420 292, 
horakova@hornisucha.cz

Uvolněná 
bytová jednotka

Termín uzávěrky
Termín uzávěrky příštího čísla 

Informátoru je vzhledem 

k vánočním svátkům 

již 8. prosince.
Články zasílejte na e-mailovou 

adresu: redakce@hornisucha.cz.

Nový poplatek za odpad je na stejném principu, jako dosavadní tzn., že poplatníkem jsou 
fyzické osoby přihlášené v obci a osoby, které na území obce vlastní nemovitou věc, 
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena 
žádná fyzická osoba. Nově se poplatníkem poplatku z titulu vlastnictví nemovité věci 
stávají i právnické osoby, které na území obce vlastní nemovitou věc zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná 
fyzická osoba. Výše poplatku od 1. 1. 2022 je 420,- Kč na os/rok. 

a) poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, nebo
b) poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

Mgr. Petra Horáková, 596 420 292, horakova@hornisucha.cz

Zastupitelstvo obce Horní Suchá na svém zasedání dne 29. 4. 2021, usnesením 18 b) 
schválilo pro rok 2022 zavedení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a dne 
17. 8. 2021 usnesením č. 7 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplat-
ku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „nový poplatek za odpad“).  

Zákonem 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o od-
padech, došlo ke změně zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů se 
ruší a je nahrazen nově poplatkem za komunální odpad. Dle nového zákona o místních 
poplatcích si mohou obce vybrat ze dvou možností zpoplatnění občanů za komunální odpad, 
a to zavedením: 

Změny od 1. 1. 2022 u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Změny od 1. 1. 2022 u místního poplatku

a středu v době 8:00-11:30 a 12:30-17:00, 

Objednaná čísla popisná a orientační jsou 
k vyzvednutí na stavebním úřadě Horní Suchá.

Vyzvednout je lze v úřední dny: pondělí 

v neúřední dny úterý, čtvrtek a pátek jen na 
základě telefonické nebo e-mailové dohody.  

Ing. Beata Rzymanová, tel. 590 990 437, 
rzymanova@hornisucha.cz

Upozornění 
k vyzvednutí 
objednaných čísel 
popisných a orientačních

V současné době probíhá v naší obci bez-
úplatný výdej nádob (120 l) na tříděný odpad 
(papír, plasty, sklo) pro občany obce Horní 
Suchá. Všichni, kteří nemají a doposud 
používali na třídění odpadu pytle, si vyzved-
nou nádoby v areálu údržby na ul. Centrum 126 
(vedle prodejny drogerie). 

v době 8:00 – 17:00 hodin paní 
Vítkovou , viz kontakt níže.

Jana Vítková, tel.596 420 170, 

Od 1. ledna 2022 bude svoz tříděného 
odpadu v naší obci prováděn z nádob. Pytle 
již nebudou vyváženy a ani obcí posky-
továny. 

Z důvodu kapacity areálu údržby je 
množství nádob omezeno a dodávky jsou 
rozděleny do tří termínů. Může se tedy stát, 

že mezi dodávkami vznikne 
prostor několika dní, kdy se 
bude čekat na další dodávku. 

O takovém stavu budeme infor-
movat na webových stránkách 
www.hornisucha.cz, na FB a také 
v mobilní aplikaci.

Občané, kteří nemají možnost 
si nádoby vyzvednout (např. bydlí 
sami, starší osoby, nevlastní 
vozidlo), nechť kontaktují v úřed-
ních hodinách pondělí a středu 

 Přistavení bude vyřešeno indi-
viduálním způsobem v průběhu 
prosince 2021.

vitkova@hornisucha.cz

Vyzvednutí nádob na tříděný odpad
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Poslední podzimní dny tohoto roku nám dopřávají příjemné 
slunečné dny, ale zima se již začíná hlásit o své slovo. Ráda bych 
vám tedy připomněla pár informací k nadcházejícímu období.

Zimní údržbu zajišťuje obec vlastními pracovníky, a to na chod-
nících, přechodech a některých parkovištích.  Na údržbu místních 
komunikací a komunikací v majetku obce má obec uzavřené smlou-
vy se třemi subjekty. Zimní údržbu na silnicích, to je na ul. Osvobo-
zení, Stonavská, Dělnická, Těrlická, Hornosušská a Solecká, zajiš-
ťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná. 

Obec provádí údržbu postupně dle pořadí důležitostí, které je uve-
dené v „Plánu zimní údržby komunikací obce Horní Suchá na obdo-
bí roku 2021/2022“ (zveřejněno na webových stránkách obce v zá-
ložce Obecní úřad – Ostatní informace – Plán zimní údržby).

Sjízdnost místních komunikací se zajišťuje dle pořadí důležitosti 
v těchto lhůtách od výjezdu mechanizmu dle plánu zimní údržby.

• III. pořadí důležitosti –  po ošetření I. a II. pořadí nejpozději však 
do 48 hodin.

Upozorňuji občany, že Obec Horní Suchá nezabezpečuje zimní 
údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.   

• II. pořadí důležitosti – do 12 hodin,

Dále chci řidiče upozornit, aby neparkovali vozidla na 
komunikacích. Řidiči někdy operují tvrzením, že je kolem nich 
místa dost. Dle platných zákonů však při stání vozidla na 
komunikaci musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy. V obytné zóně je stání vozidel 
povoleno jen na místech označených jako parkoviště.

V pravomoci starosty obce je vyhlášení a odvolání kalamitní 
situace. Kalamitní situace je vyhlášena v době, kdy většina místních 
komunikací je nesjízdná a neschůdná. Zajišťování sjízdnosti a schůd-
nosti místních komunikací se při vyhlášení kalamitní situace 
neprovádí dle plánu zimní údržby, ale operativně dle povětrnostních 
podmínek a situace na místních komunikacích. 

Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními 
vlivy za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti 
místních komunikací a průjezdních úseku silnic.   

• I. pořadí důležitosti – do 4 hodin,

Na případné dotazy nebo připomínky k zimní údržbě Vám 
odpovíme přímo na Obecním úřadě v Horní Suché osobně (vždy 

Jana Vítková, tel. 596 420 170, vitkova@hornisucha.cz
 

Od roku 2010 je v platnosti nařízení obce č. 1/2010 o stanovení 
rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezdních úsecích silnic. Tímto 
nařízením byly mimo jiné stanoveny lhůty k odstranění závad ve 
schůdnosti způsobených sněhem a náledím na chodnících ve 
vlastnictví osob a subjektů (mimo vlastnictví obce). Závada, která 
byla způsobena v nočních hodinách, bude odstraněna do 7:00 hod. 
ráno, jestliže byla závada způsobena v průběhu dne, bude 
odstraněna bez zbytečného odkladu (text nařízení je zveřejněn na 
webových stránkách obce). Při posypu je zakázáno používat škváru, 
popel a stavební suť.

v úřední dny) nebo telefonicky na tel. č. 596 420 170.

Zimní údržba komunikací

• ul. Souběžná č.p. 1135 
• ul. Vnitřní  č.p. 829

• ul. U Vlečky č.p. 618

  (naproti objektu)

Jana Vítková, tel. 596 420 170, 
vitkova@hornisucha.cz

Vzhledem k tomu, že je třídění odpadu všeobecně na 
vzestupu, stalo se, že stejnobarevné popelnice a kontej-
nery v oranžové barvě jsou určeny pro sběr obalů Tetra-
pack. Proto se firma Trafin Oil, a.s., která nám tyto popelnice 
dodala, rozhodla, že těmto nádobám věnuje zcela 
unikátní barvu, a to růžovou. Výměna proběhne v řádech 
týdnů a nijak se nedotkne stávajících míst, kde jsou 
nádoby umístěny. Pro upřesnění 
jsou to tato místa:

• ul. Zelená č.p. 1010
• ul. 6. srpna (pod hřištěm)

• ul. Dr. Glazera č.p. 1215

Nádoby na třídění oleje

V úvodu zde naleznete seznam důležitých telefonních čísel a kontaktů, 
kalendář svozu odpadu, kdy termíny jednotlivých, zejména separovaných 
odpadů, jsou v kalendáriu vyznačeny příslušným barevným piktogramem, 

a dále přehled akcí pro příští 
rok. Věnujte pozornost listu 

u telefonních kontaktů, nebo termínů plánovaných akcí, apod., za které 
zodpovídají jejich pořadatelé.

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

s přehledem termínů svozu 
odpadů, kdy je u svozu směs-
ných komunálních odpadů 
(SKO) označen * (hvězdič-
kou) termín svozu SKO od 
rodinných a finských domků 
(svoz co 14 dnů).

 

Upozorňujeme, že v průběhu roku může dojít k jakýmkoliv změnám, ať 

Obec Horní Suchá každoročně vydává kalendář, který bude v průběhu 
prosince distribuován do domácností a firem prostřednictvím soukromého 
doručovatele. Nájemcům obecních bytů bude předán osobně při úhradě 
nájemného nebo prostřednictvím stanovených domovníků. Tentokrát v něm 
prezentujeme obrázky žáků našich základních škol. 

Obecní kalendář 2022

Organizace akce se bude řídit aktuálně platnými hygienickými opatřeními.

Na druhou lednovou sobotu plánujeme uspořádat po roční pauze, pokud vývoj koronavirové epidemie 
dovolí, tradiční obecní ples. Bližší informace budou před akcí (v průběhu prosince) zveřejněny 

na vývěskách v obci, na webových stránkách obce a FB. 

Těšíme se na setkání!Obecní ples
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V říjnu 2021 jsme nakoupili do naší kni-
hovny 69 knih, z toho 26 polských, a bylo 
dodáno 60 knih a 30 zvukových knih z čes-
kého fondu KF.  

Mandžuková Jarmila - Ženy v ohrožení; 
Karel Gott – Má cesta za štěstím.

Havranová Mária – Srdce se neptá; Ludví-
ková Jitka – Propast; Bernášková Jana – 
Coura; Svobodová Iveta – Přestaň se bát; 
Tvrdá Eva – Pandořina skřínka; Mandau-
sová Klára – Odměna za nevěru; Bernatský 
Vojtěch – Jak dostat tatínka do karantény; 
Kocábová Marsha – Řeka v Troji.

Trpková Kristýna – Rozsudek smrti; 
Fojtová Věra – Padlí andělé; Kubát Luděk – 
Přísaha; Urban David – Rozsudek smrti; 
Goffa Martin – Ženská na odstřel; Sagita-
rius Petr – Trujkunt (Pierot, Na krev); 
Hrašková Eva – Mrazivá odplata; Mazáč 
Antonín – Aristokrat.

České detektivky

Naučná literatura 

Patterson James – Na špatné straně; 
Lӓckberg Camilla – Nebezpečná hra; White 
S.R. – Samotář; Girard Danielle – Bílá tma; 
Coates Darcy – Hlasy v bouři; Hart Andrew 
– Žena v našem domě; Link Charlotte – Bez 
viny; Delaney J.P. – Slušní lidé; May Peter – 
Muž bez tváře; Katz Erica – Pánský klub; 
Morgan Phobbe – Domeček pro panenky.

Česká beletrie

Světové detektivky

Knihovna nabízí nové knihy

Laurens Stephanie – Důvody pro mnželství; 
Ghurke Laura Lee – Vychovatelka na scestí; 
Harding Flora – Budoucí královna; Mannig 
Kirsty – Nefritová lilie.

Literatura popularnonaukowa

Historie

 Polské knihy  

Světová beleterie

Pustelnik Anastazia – Wielka księga siostra 
Anastazii.

Swan Karen – Španělský slib; Haran 
Elizabeth – Oheň v srdci; Alam Rumaan – 
Nechte svět za sebou.

Chapman Linda – Tlapka hledá domov; 
Fišarová Michaela - Ela v zemi trollů; 
Santlerová Petra – Bobři jsou dobří!; Baroš 
Marek – Pohádky ze skládky; Pospíšilová 
Zuzana – Kouzelná třída; Žáček Jan – 
Fotbalový král; Špaček Ladislav – Dědeč-
ku, vyprávěj o Česku.
 

Pro děti

872, knihovna@hornisucha.cztel. 732 693 
Anna Kaperová, knihovnice, 

Michalak Katarzyna – Sklepik z Niespo-
dzianką; Adela˛Machalak Katarzyna – 
Sklepik z Niespodzianką Lidka; Kruszew-
ska Joanna – Czas nadziei; Krawczyk 
Agnieszka – Splątane ścieżki; Michalak 
Katarzyna – Sklepik z Niespodzianką 
Bogusia; Michalak Katarzyna – Czerwień 
jarzębin; Michalak Katarzyna – Błękitne sny; 
Grabowska Ałbena – Rzeki płyną, jak chcą; 
Łebek Łukasz – Co gryzie weterynarza. 

Jadowska Aneta – Denat wieczorową porą; 
Bonda Katarzyna – Miłość czyni dobrym; 
Przydryga Ewa – Topieliska; Mirek Krystyna 
– Blizny przeszłości; Mróz Remigiusz – 
Wybaczam ci; Gorzka Mieczysław – Martwy 
sąd; Szylko Izabela – Dama z blizną; 
Puzyńska Katarzyna – Martwiec; Witkiewicz 
Magdalena – Wizjer.
Literatura popularnonaunaukowa dla dzieci
Mensa Kids – Ćwicz swój mózg łamigłówki 
dal dzieci (poziom 5); Mensa kids - Ćwicz 
swój mózg łamigłówki dla dzieci (poziom 
6); Wiśniewska Anna - Słownik obrazkowy 
polsko – angielski; Machowska Joanna – 
Gramatyka?  Dlaczego nie?

Proza światowa
Morton Kate – Zapomniany ogród; 
Setterfield Diane – Trzynasta opowieść; 
Setterfield Diane – Była sobie rzeka.
Literatura detektywistyczna

Proza polska 

život�v�obci 
 

Římskokatolická farnost Horní Suchá 
uspořádala poslední říjnovou neděli druhý ročník 
charitativní akce „koláč pro dobrou věc“. 

Šlo o zábavnou a atraktivní formu pomoci 
potřebným, kdy dobrovolníci z farnosti napekli 
koláče, záviny, zákusky a jiné sladké dobroty, 
které pak nabízeli formou připravených balíčků 
za dobrovolný dar. Výtěžek z prodeje ve výši 
13.200 Kč byl rozdělen mezi Spolek Nikdy 
nejsi sám z Třince a Misijní dílo. 

Koláč pro dobrou věc

Za farnost Horní Suchá Jana Sikora

Misijní dílo podporuje pomoc v odlehlých 
oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá 

Spolek Nikdy nejsi sám organizuje mimoškolní 
činnosti pro děti a mládež s postižením, organizuje 
setkání rodin, které pečují o své blízké, a podporuje 
všechny činnosti, které obohacují a zkvalitňují život 
osob s postižením.

k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí 
trpících podvýživou, vážnými nemocemi atd.

Ve dnech 17. až 18. září proběhla okresní výstava ovoce, zeleniny a květin. Po ukon-
čení výstavy byly výpěstky převezeny do mateřské školy v Horní Suché, kde se s nimi 
těšily děti z mateřské školy i základní školy a rodiče až do 22. září. Ve čtvrtek 23. září 
jsme pokořili vrchol Lysé hory k velké spokojenosti všech zúčastněných. Všechny 
tyto akce byly uskutečněny za finanční podpory obce Horní Suchá, za což děkujeme.

  Marie Hluzáková, předseda ZO Za ZO ČZS č. 16 Horní Suchá

Děti z kroužku mladých zahradníků zkontrolovaly růst česneku, zasadily cibuli, 
papriku, rajčata a do vyvýšených květinových záhonků květiny. Jejich výpěstky byly 
vystaveny na okresní výstavě ovoce, zeleniny a květin a na výstavě v mateřské školce 
v Horní Suché. Naše akce pokračovaly 3. července zájezdem do Polska (Tychy, 
Katowice a okolí), zájezdu se zúčastnilo 40 zahrádkářů a jejich příznivců. Na zájezdu 
načerpali nové zkušenosti a podněty pro zahrádkáření. 

Zahrádkáři po covidu znovu v akci
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V pátek 3. září se konal v Dělnickém domě tradiční Den horníků 

Dne 18. září přijali zástupci klubu pozvání na oslavu 100. výročí 
založení Kroužku krojovaných horníků DF. Byla to důstojná akce 

a jubilantů. Hornická hymna a hornické písně zazněly v podání 
Ženského pěveckého sboru Šárka, který je na této oslavě pravidel-
ným hostem. Mezi čestnými hosty byl přivítán místostarosta obce 
Horní Suchá pan Josef Žerdík, předseda Koordinačního výboru 
důchodců OKD Ing. Vilém Uher a zástupci SDH Horní Suchá.

Rok 2021 pomalu končí. Přes různá omezení provázející první 
polovinu roku se klubu od června podařilo realizovat řadu akcí. 
Některé jsem už zmínila v srpnovém Informátoru, akce od začátku 
září uvedu nyní. 

s celou řadou hostů ze spřátelených spolků a klubů, z Nadace 

Ve dnech 10.-12. září se účastnili zástupci KHD DF 25. setkání 
měst a obcí v Mostě. I když vzhledem ke kovidovým opatřením byl 
počet členů spolků omezen a program nebyl tak pestrý, jak na těchto 
setkáních je zvykem, přesto uvítání hostů bylo velmi srdečné a na-
bídka akcí zajímavá.

V pátek 15. října se sešli členové klubu na „Vinobraní“. Mezi 
sebou přivítali Ing. Stanislava Kubu, předsedu Klubu přátel hornic-
kého muzea v Karviné, pana Jiřího Kunčického, předsedu Klubu 
přátel hornického muzea v Ostravě, Ing. Josefa Gavlase, ředitele 
Nadace Landek a Ing. Jaroslava Kubánka, člena správní rady a ta-
jemníka Nadace Landek. Vinobraní je vždy o víně, a to z jižní Mora-
vy je opravdu nejlepší. Všem chutnalo. 

Poslední akcí, která nás ještě čeká, je tradiční oslava sv. Bar-
bory, patronky horníků, která se bude konat v Dělnickém domě 
10. prosince a na kterou členy a příznivce KHD DF srdečně zve 
předseda klubu pan Roman Konopka a celý výbor.

Dne 17. října se zástupci klubu zúčastnili další významné akce, 
a to výroční členské schůze Spolku krojovaných horníků při obci 
Stonava. Po schůzi se konal koncert Dechové hudby při obci 
Stonava s dirigentem panem Jaroslavem Šindelem. Toto hudební 
těleso obdrželo v roce 2019 nejvyšší hornické vyznamenání Český 
permon od Sdružení hornických a hutnických spolků České 
republiky v kategorii hornický folklor. Cena Český permon je  udě-
lována jedenkrát ročně osobnostem nebo institucím, které se 
významně zasloužily o rozvoj hornických tradic. Pak následovalo 
vyznamenání Ing. Lumíra Pace, ředitele Landek Parku, za rozvoj 

a Mikulova. Na zpáteční cestě si u Mohyly míru účastníci zájezdu 
zopakovali kapitolu z dějin o bitvě u Slavkova. 

Landek, Koordinačního výboru důchodců OKD, Vysoké školy 
báňské, ale i hostů mimo náš region – ze stráže pod Ralskem, z No-
vého Sedla u Karlových Varů, z Pezinoku a polských Kaczyc. Do 
pochodu hrála dechová hudba z polské Lubomie. Za obec se zúčastnil 
starosta obce Ing. Jan Lipner a místostarosta pan Josef Žerdík.

V pátek 24. září se členové klubu rozloučili s létem, které, přes 
všechny své vrtochy, v tento už podzimní den, ukázalo ještě svou 
příznivou tvář. 

a udržování montánních tradic.

Mgr. Milena Tvardíková

Ve dnech 29.-31. října se konal ještě jeden zájezd, a to na jižní 
Moravu, aby se příjemné – posezení ve sklípku u vína – spojilo s uži-
tečným – s poznáním krásných míst naší Moravy, Valtic, Lednice 

Klub hornických důchodců Dolu František

Poslední říjnový týden jsme jeli do Opavy 
na školení, ze kterého jsme si odnesli hodně 
zajímavých a poučných informací. 

Byli jsme vybráni do celostátní soutěže 
TALENT, která se koná v prosinci. Děti se 
plně připravují.

Děkujeme všem našim sponzorům, 
především naší obci Horní Suchá, za  
pomoc a důvěru.

Renata Češková

Program byl velice bohatý – planetárium 

I s podzimem na krku jsme si užívali den 
na čerstvém vzduchu, kdy proběhla akce 
„Drakiáda“, které se zúčastnili také rodiče.

Podzimních prázdnin jsme si pořádně užili, 
jeli jsme na výlet do Olomouce, naším cílem 
byla PEVNOST DUCHŮ.

V pátek 12. listopadu proběhl Křesťanský 
workshop pro dospělé a dětský křesťanský 
klub. Programem nás provázel pan Firla.

i s promítáním pohádky, poznáváním lid-
ského těla, hlavolamy, malování na obličej, 
focení s akčními postavami z filmů, pře-
vlékání do uniforem vojáků ze 17. století. 
Hlavním programem byla stezka odvahy, 
kterou absolvovali jen ti nejstatečnější. 
Celým programem děti doprovázely straši-
delné postavy.

Podzim s Velkou náručí
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Jana Pastrňáková

Markéta se stejně jako mnoho dalších rozhodla nakoupit dárky pod 
stromeček na Vánočním Tržišti radosti. Veškeré peníze, které se zde 
vyberou totiž putují Mobilnímu hospici Ondrášek a jeho pacientům. 
Díky těmto finančním příspěvkům mohou umírající strávit své 
poslední chvíle doma mezi svými blízkými.

A jak Vánoční Tržiště radosti funguje? Jednoduše. Zapojit se může 
každý hned dvěma způsoby. Zaprvé můžete něco vyrobit, upéct, 
uvařit, nabídnout své služby jako například kurz šití nebo výměnu 
pneumatik a darovat na tržiště. Fantazii se rozhodně meze nekladou. 
V minulém roce bylo mimo jiné velmi žádané cukroví nebo vánočky. 
Pokud chcete něčím přispět, dejte vědět Mirce Galajdové na 
mhondrasek2004@gmail.com, nebo na tel. 777 946 777.

Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco pro radost sobě nebo svým 
blízkým, a tím pomoct lidem na konci jejich života. Celá částka je 
darem pro Mobilní hospic Ondrášek. Více o Vánočním Tržišti radosti 
se dozvíte na www.trzisteradosti.cz.

Zapojte se! Darujte nebo si pořiďte dárek, který má smysl a splňte 
tak nevyléčitelně nemocným poslední přání.

„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned několik věcí. Když jsem si 
šla vyzvednout ozdobu na stěnu u její autorky, zjistila jsem, že je to má 
sousedka. Bylo to moc milé setkání. Mladá maminka se rozhodla 
splnit si sen a začala vyrábět ozdoby technikou Macramé. Byl to její 
první výtvor a měla obrovskou radost, že si ho někdo koupil. Navíc 
jsme tím pomohly nevyléčitelně nemocným zůstat doma s rodinou,“ 
vzpomíná Markéta.

Lidé darují lidem

školství

Podzim už je tady, venku začíná foukat vítr, a to je vždy ideální počasí pro pouštění 
draků. Takže jsme i letos uspořádali další ročník úspěšné drakiády. Děti ze školní 
družiny se společně se svými rodiči, sourozenci či prarodiči sešli v pátek 22. října na 
školním hřišti. Počasí nám přálo, vítr foukal, a tak draci létali krásně vysoko. 
Rozzářené úsměvy dětí svědčily o tom, že se drakiáda opravdu vydařila.
Prožili jsme krásné odpoledne. Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit za rok 
zase na viděnou. Kolektiv vychovatelek ŠD

Drakiáda školní družiny

Žáci druhých ročníků odjeli 11. října na 
naše oblíbené Visalaje do školy přírody, kde 
strávili pět dní plných zážitků. Děti se 
dozvěděly mnoho informací o podzimní 
přírodě, horách a lesní zvěři, která žije v Bes-
kydech. Srny, veverku a mloka mohly děti 
spatřit na vlastní oči. O odpolední program 
se dětem postaraly paní vychovatelka Iveta 
Jandeková a paní asistentka pedagoga Moni-
ka Pospíšilová. Ty dětem připravily bojovou 
hru v lese, celodenní výlet na oblíbené místo 
Beskyd – Bílý Kříž, večerní soutěž i disko-
téku. I když ve škole přírodě byly spojeny 

Škola v přírodě se vydařila

dvě paralelní třídy, tvořily jeden úžasný kolektiv, 
ve kterém se děti k sobě chovaly velmi přátelsky. 
Pevně věříme, že zážitky a pozitivní dojmy zůsta-
nou v dětech co nejdéle.

Mgr. Hana Hrčková, Mgr. Lenka Machancová

Mgr. Vladimíra Moldříková a žáčci 1.A 

i pracovní list. Hledání stejných dýní byla velká zábava. 
Hodina utekla jako voda a my se už moc těšíme na další setkání.

Tak nás, prvňáčky, znovu navštívili naši kamarádi z 9.B 
a my jsme byli moc rádi. Pomohli nám vytvořit krásné květi-
náčové zápichy z dýní, protože naše ručky občas nejsou moc 
obratné a stříhání i lepení nám taky nejde. Připravili si pro nás 

Projekt Partner pokračuje
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Prázdniny nám všem rychle utekly a začal 
nový školní rok. Do školky nám přišli noví 
kamarádi, kteří se jistě brzy přidají k ostat-
ním dětem a vzniknou nová dětská přátelství. 
Rovnýma nohama jsme naskočili do 
koloběhu her a prací. Krásné podzimní 
počasí si děti mohou užívat na zahradě na 
nových průlezkách, pozorovat přírodu a změ-
ny kolem nás.

V prostorách chodby v MŠ byla nainsta-
lována výstavka ovoce a zeleniny, která se 
urodila na zahrádkách pěstitelů ze svazu 
zahrádkářů z Horní Suché. Při této 
příležitosti nás navštívily i děti a paní uči-
telky ze základní školy. Kromě prohlídky 
výstavky se také děti u nás na chvíli zdržely 
v prostorách zahrady a s velikou radostí se 
připojily k předškolním dětem a vyzkoušely 
nové průlezky. Připomněly si časy, kdy 
samy navštěvovaly školku. S vysmátými 
tvářemi se vracely do školy. 

K úrodě ze zahrádky neodmyslitelně patří 
také dýně. Veliké poděkování patří rodině 
Šalyových, která přivezla a školce tímto 
věnovala spoustu krásných dýní, které nám 
posloužily jako podzimní dekorace u vstupu 
do školky. Ty největší dýně jsme na třídách 
společně s dětmi vydlabali, výsledkem byla 
veselá dýňová strašidla. Ještě jednou moc 
děkujeme!

Podzim ve školce
Starší děti si také zahrály na kuchaře. 

Vařily dýňovou polévku, pekly brambory a ja-
blečné šátečky. Na všem si moc pochutnaly. 
Menší děti zpracovaly brambory do podoby 
„ježečků bramboráčků“, kteří ale nejsou 
k jídlu, ale slouží jen jako dekorace třídy.

Září uteklo jako voda a nastává měsíc 
říjen. Od 18. do 22. října odjelo 20 nejstar-
ších předškoláků do školky v přírodě na 

Visalaje. Necelých 5 dnů děti strávily větši-
nou procházkami v lese. Při hrátkách v pří-
rodě jim dělal společnost i kamarád Skřítek 
Lesníček. Děti plnily různé přírodovědné 
úkoly, sbíraly a poznávaly přírodniny, 
stavěly domečky z přírodnin. Úterní den 
děti strávily společně s kamarády ze školky 
z Havířova. Největším zážitkem zcela jistě 
bylo ale hledání pokladu. Nalezená truhlice 
byla plná čokoládových penízků. Díky 
příjemnému počasí si děti pobyt v přírodě 
užily a v pátek se těšily na návrat domů. 
Všichni se vrátili unavení, ale spokojení 
a s dobrou náladou. Více na webových 
stránkách www.zs–hornisucha.cz/materska 
–skolka/fotogalerie/.

V pátek 5. 11. se tradičně konal lampio-
nový průvod organizovaný Sdružením 
rodičů. Sraz účastníků byl u drogerie v Hor-
ní Suché v centru obce. Za doprovodu 
dechovky se průvod vydal směrem k hřišti 

Pro tentokrát je to všechno, ale zvládli 
jsme toho dost. Uvidíme, co se bude dít 
příště…

základní školy. Vstup a běžecký ovál byly 
krásně vyzdobeny svícny, které vyrobily 
děti ze základní a mateřské školy. Světýlka 
vykouzlila kouzelnou atmosféru.

Na průvod plynule navázala školková 
akce „Halloweenská noc ve školce“. Po pří-
chodu nejstarších dětí do školky následo-
vala výborná večeře. S plnými bříšky se děti 
rozdělily do skupinek. Postupně procházely 

tmavou školkou jen s čelovkami a plnily 
strašidelné úkoly na stanovištích. Odvážné 
děti sahaly do tajemných sklenic, namotá-
valy pavoučí sítě, prolézaly jeskyní, vytaho-
valy pinzetami červíky a na konci ještě 
musely prolézat pavoučí stezkou. 

Za MŠ Eva Sliacká

Na konci je čekala odměna schovaná v pa-
voučím kokonu. Všichni byli velmi odvážní 
a odměnu si zasloužili. Po náročném dni se 
děti uložily do postýlek a usnuly. Klidná noc 
uběhla rychle a ráno po snídani už rodiče 
netrpělivě přicházeli pro své miláčky. 

Na cestu domů ještě děti dostaly balíček 
se sladkostmi a drobnou hračku. Děkujeme 
paní Veronice Brzákové za upečení výbor-
ných muffinů pro děti, všem moc chutnaly.

My jsme ve škole nedlabali bubáky, ale dýně 
a zdobili třídy. Celé vyučování se neslo v duchu 
Halloweenu. Ať už to byly pracovní listy v růz-
ných hodinách, nebo hry či hledání souvislostí.

Děti si užívaly celé dopoledne, obdivovaly masky 
druhých a spřádaly plány na další rok.

Tento svátek u nás před časem zapustil 
kořeny. Nebo možná vykopal ty starší, už dávno 
pevně zapuštěné a jen zapomenuté. Třeba jako 
dlabání obličejů do řepy a vystavování takzva-
ného bubáka do oken a světnic. 

Mgr. Marcela Szlachtová

Halloween ve školeHalloween ve škole



Děti se seznámily se spoustou řemesel 

Exkurzi řemesel navštívili v rámci své 
výuky žáci naší 5.C v Kotulově dřevěnce. 

Nahlédly do miniexpozice bydlení a cho-
vu domácích zvířat té doby. I přes 
sychravé počasí odcházely nadšené a také 
s drobným vlastnoručně vyrobeným 
dárečkem. 

z přelomu 19. a 20. století. Dokonce si 
některé také samy mohly vyzkoušet. A to 
bylo údivů a nemotorných rukou! 

Mgr. Michaela Foberová
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V listopadu své významné výročí slaví tito občané:

Oslavencům přejeme další příjemně prožitá léta plná zdraví, klidu a rodinné pohody.

Olga Orszuliková (95), Rudolf Petříček (85), Dagmar Matlochová (80), 
Herta Mikulová (80) a Halina Bajgerová (80).

Popřát všem přišli spolu s vedením obce 

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

Dne 19. a 20. října se v Dělnickém domě 
uskutečnilo tradiční setkání jubilantů, kteří 
slavili životní jubileum a páry výročí svatby. 
Letos se setkali i jubilanti z loňského roku, 
protože nám nepříznivá koronavirová situace 
nedovolila akci v roce 2020 uspořádat. 

s vystoupeními žáci obou základních a mateř-
ských škol. Své umění předvedli žáci 
Základní umělecké školy Pavla Kalety. 
Krásnými písněmi potěšil Chórek a k dobré 
náladě pak přispělo i vystoupení Vlasty 
Mudrikové a Šlágr kluků.

Ještě jednou srdečně přejeme všem oslaven-
cům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dal-
ších let a všem manželským párům hodně 
lásky a pochopení. 

Reportáž z této zdařilé akce můžete 
shlédnout na webových stránkách obce 
www.hornisucha.tv.

Den jubilantů

Ten dělá to a ten zas tohle…
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