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Oznámení o změně ceny
vodného a stočného
Vážení hornosušští spoluobčané,
děkuji vám za spolupráci
v uplynulém roce
a přeji vám klidné a spokojené
prožití svátků vánočních.
Do nastávajícího roku 2022 všem přeji
zejména pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Ing. Jan Lipner
starosta obce

Upozornění – aktualizace žádostí
o sepsání nájemní smlouvy na byt
Tak jako každý rok, i letos chceme upozornit žadatele o obecní byt na nutnost aktualizace
podaných žádostí. Ze schváleného dokumentu „Zásady Obce Horní Suchá pro přijímání
a vedení žádosti v evidenci žadatelů o obecní byt a pro výběr uchazečů o obecní byt“
vyplývá, že žádosti jsou vedeny v seznamu žadatelů o obecní byty po dobu jednoho kalendářního roku. Pokud tedy žadatel do data 31. 1. následujícího roku neoznámí na adresu
Obecního úřadu Horní Suchá stanovisko, že i nadále trvá na své žádosti, bude ze seznamu
žadatelů vyřazen.
Aktualizaci žádostí o byt je možné provést do 31. 1. 2022 osobně, vždy v úřední dny
pondělí a středu od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 16:30 hodin. V případě, že se v těchto
termínech nemůžete dostavit, můžete si domluvit jiný termín telefonicky na čísle 596 420 181.
Aktualizovat žádost můžete i jiným způsobem, a to písemně dopisem, datovou zprávou (do
datové schránky) nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu
Obce Horní Suchá. Po uplynutí termínu 31. 1. 2022, budou všechny žádosti občanů, kteří
svou žádost neaktualizovali, vyřazeny z evidence.
Bc. Iveta Martiníková, tel. 596 420 181, martinikova@hornisucha.cz

SmVaK Ostrava a. s. oznamuje, že na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného (cena v Kč/m3) s účinností od 1. ledna
2022 takto:
• Voda pitná (vodné): 45,91 Kč/m3 (bez
DPH); 50,50 Kč (vč. 10 % DPH)
• Voda odvedená (stočné): 40,79 Kč/m3
(bez DPH); 44,87 Kč (vč. 10 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2022, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem.
Uvedená výše stočného platí pro kanalizaci v majetku SmVaK. Pro kanalizaci financovanou z OPŽP je cena stanovena individuálně.
Čerpáno z oznámení SmVaK Ostrava, a.s.

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

Uvolněné
bytové jednotky
V domově s pečovatelskou službou v Horní
Suché jsou volné dvě bytové jednotky, a to:
• č. 4 o velikosti 0+1, na ul. Sportovní
1345/7
• č. 1 o velikosti 0+1, na ul. Sportovní
1306/5.
V případě zájmu kontaktujte Obec Horní
Suchou osobně, tel. na 596 425 645 nebo
e-mailem na sekretariat@hornisucha.cz.
Mgr. Petra Horáková, 596 420 292,
horakova@hornisucha.cz

Po roční pauze vynucené koronavirovou epidemií se nám ani tentokrát nepodaří uspořádat obecní ples.
Akce se měla uskutečnit v plánovaném termínu 8. ledna 2022 a s ohledem na současnou situaci
by nebylo vhodné a k neustále se měnícím opatřením ani možné akci uskutečnit.
Děkujeme za pochopení a doufáme v brzké setkání s vámi
při jiné příležitosti.
Josef Žerdík, místostarosta

Zrušení
obecního plesu
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Úhrada místních poplatků v roce 2022
Místní poplatek za odpad je od 1. 1. 2022 ve výši 420,- Kč na
os/rok (Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, ze dne 17. 8. 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství).
Poplatníkem je:
a)
fyzická osoba přihlášena v obci definována v zákoně
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
v § 16c nebo
b)
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická
osoba a která je na území obce.
Poplatky za odpad za nezletilé osoby (děti do 18 let), je povinen
hradit ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, u osob omezených ve svéprávnosti OPATROVNÍK.
Místní poplatek ze psů (pes se přihlašuje ve stáří 3 měsíců):
• 180,- Kč za psa poplatníka v rodinném domě, 240,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
• 120,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v rodinném domě, 180,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
• 1000,- Kč za psa poplatníka v bytových domech v katastrálním území Horní Suchá, 1500,- Kč za druhého a každého dalšího psa,
• 200,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v bytových domech v katastrálním území Horní Suchá, 300,- Kč za
každého dalšího psa.
Dále je zavedená úleva osobě mladší 65 let, která je poživatelem
invalidního důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmu. Sazba
poplatků ze psů je stejná jako u osoby starší 65 let.

Povinnost uhradit místní poplatky je do 31. 3. 2022 a to převodem
z účtu nebo v hotovosti. Poplatky je možno uhradit i ve dvou
stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. 2022 a do 31. 10.
2022. Nesplněním poplatkové povinnosti může být nařízena
exekuce.
Číslo účtu Obce Horní Suchá: 4221791/0100, variabilní symbol
(každý poplatník má přidělen svůj variabilní symbol, pod
kterým je identifikovaná jeho platba) vám sdělí paní Horáková
telefonicky nebo e-mailem. Specifický symbol pro platbu
ODPADŮ je 1340, specifický symbol pro platbu za PSY je 1341.
Dále chceme občany upozornit, že v roce 2019 a 2020 došlo ke
změně variabilních symbolů u poplatků ze psů a odpadů. Většina
již úhrady zasílá pod novými variabilními symboly, ale stále se
objevují i staré nezměněné (pes začínající 1, odpad 2). V roce 2022
nebude možno platby zaslané pod neplatnými variabilními symboly
dohledat a připsat správnému poplatníkovi. Tímto žádáme o kontrolu plateb převodem z účtu a nastavených trvalých příkazů na
úhradu poplatků, aby zbytečně nedocházelo k tomu, že se zařadíte
do skupiny dlužníků.
V hotovosti je možno provést úhradu od 3. 1. 2022 na Obecním
úřadě Horní Suchá (I. poschodí, kancelář vpravo), a to každý úřední
den, tj. v pondělí a ve středu, od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,30
hod. do 17,00 hod. Přineste si prosím drobné. Nenechávejte
úhradu poplatků na poslední chvíli, vyhnete se tak dlouhému
čekání.
Mgr. Petra Horáková, tel. 596 420 292,
horakova@hornisucha.cz

Veselé vánoční slití oleje
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček,
tóny koled – a také syčení oleje a vůně smaženého
kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou
zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče proudem a po
řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého
stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co
vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je
přesně tohle ta správná doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních
svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v kuchyni
či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí v celém domě. A věřte, že ani příroda není zvědavá na
ty spousty oleje ze všech domácností, které by se
na ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu
všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma
prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty

filety z kapra nebo hory křupavých řízečků, až
vám z vánočních vinných klobás zbyde jen mastný
pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy z masa nebo
až o Silvestru naaranžujete do mističek všechny ty
dobroty nakládané v oleji. Kapka ke kapce, a uvidíte, že po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat
můžete i zapomenutý kus pevného tuku, který se
najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od
pečení cukroví.
K nové tradici vánočního slévání použitého
oleje tak můžete přidat i tradici povánoční
procházky k olejové popelnici s naplněnou
PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do třídění
pustilo s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme
o to, aby naše popelnice ani o svátcích, ani v novém roce nikdy nepřetekly.
Jana Vítková, tel. 596 420 170,
vitkova@hornisucha.cz
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kultura

Knihovna nabízí nové knihy

Bookstart v naší knihovně

V listopadu 2021 jsme nakoupili do naší
knihovny 37 knih.

Projekt Bookstart,
v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je
mezinárodní iniciativa, kdy se knihovny snaží seznamovat
společně s rodiči ty
nejmenší čtenáře
s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.
Naše knihovna je zapojená do tohoto
projektu, letos proběhly 3 schůzky, pokud to
situace dovolí, budeme se dále scházet vždy
poslední pondělí v měsíci, kromě prázdnin.
V knihovně si povídáme, čteme, na poslední schůzce jsme dokonce malovali a tvořili
vánoční přáníčka. Děkuji maminkám za
nápady a náměty a pomoc při vymýšlení
programu schůzek.
Desatero cesty ke čtení: povídejte si se
svými dětmi, čtěte svým dětem, umožněte
dětem, aby viděly číst vás, choďte společně
do knihovny, navštěvujte společně knihkupectví, kupujte dětem knihy jako dárek,
říkejte si říkadla a básničky, zpívejte
písničky…
Další malé návštěvníky knihovny –
účastníky projektu Bookstart se svými
rodiči – rádi v naší knihovně přivítáme,
zájemci se mohou informovat v knihovně.
Více informací o projektu získáte na
webových stránkách projektu
www.sknizkoudozivota.cz/.
Bc. Miluše Bulavová, tel. 732 693 872,
knihovna@hornisucha.cz

Naučná literatura
Graclík Miroslav – Trochu jiné rozhovory.
Básně
Ledecký Janek – Verše potrhlé.
České detektivky
Ludvíková Jitka – Vánoční případ.
Česká beletrie
Střihavková Eva – Opička na gumě; Herman
Marek – Máma není služka, máma je dáma;
Landsman Dominik – Karanténa s moderním fotrem; Viewegh Michal – Dula; Hartl
Patrik – 15 roků lásky; Paulišinová Simona
– Člověk nemůže mít všechno; Chlupová
Danuta – Jizva; Kašáková Hana – 21 kalhotek;
Králová Sofie – Pravdomluvní sedmilháři.
Světové detektivky
Pears Sarah – Sanatorium; Shepherd
Catherine – Vražda v ledu; Jackson Lisa –
Ztracená; Norek Olivier – Vysoké napětí.
Světová beleterie
Chamberlain Diane – Prolhané městečko;
Jacobs Anna – Něžný měsíc nad Usambarou; Youngson Anne – Tři ženy a člun;
Martin – Lugand Agnés – Jak naladit štěstí;
Parsley Sarah – Třetí zahrada; Wrobel
Stephanie – Uzdravení Rose Gold Wattsové; Gillerová Katarina – Příliš mnoho
tajemství; Riley Lucinda – Ztracená sestra;
Hildebrand Elin – Na viděnou příští léto.

Historie
Vondruška Vlastimil – Královražda na Křivoklátě; Purcell Laura – Záhada panství
Bainbridge; Chiger Krystyna – Dívka v zeleném svetru; Jefferies Dinah – Zmizelá
sestra; Lacrosse Marie – Vinařství (Osudové
dny); Laurens Stephanie – Vánoční zázrak
lady Osbaldestoneové; Stainforth Alexander – Zimní zámek.
Pro děti
Rowling J. K. – Vánoční prasátko;
Doláková Sylvie – Kde je moje kuřátko?
Pro mládež
Hůlová Petra – Liščí oči; Patterson James –
Kočka vs. pes.
Povinná četba
Orwell Geaorge – Zvířeci statek.
Anna Kaperová, knihovnice, tel. 732 693 872,
knihovna@hornisucha.cz

Upozornění
čtenářům
V období 27.–31. 12. 2021,
mezi vánočními svátky a Silvestrem,
bude knihovna uzavřena.

společenskárubrika
V prosinci své významné výročí slaví tito občané:

Margita Kaplánová (92), Vanda Kalinová (85), Gerhard Koniuch (80),
Josef Piskorz (80) a Anna Ulmanová (80)
Oslavencům přejeme další příjemně prožitá léta plná zdraví, klidu a rodinné pohody.
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životvobci

Podziękowanie – poděkování
Dzięki dotacji z Gminy Sucha Górna w wysokości 75.000,- Kč
mogli Suszanie zakupić w firmie Akces Kraków 45 par nowych
butów tanecznych - konkretnie 19 par czółenek cieszyńskich, 15 par
damskich sznurowanych butów oraz 11 par męskich wysokich
butów.
Dziękujemy!

Ogłoszenie
Bal PZKO 2022
MK PZKO w Suchej Górnej z radością informuje,
iż trwają przygotowania do Balu PZKO,
który zaplanowany jest na 22 stycznia 2022.

Po więcej informacji prosimy obserwować strony internetowe
i Facebook naszego Koła oraz gabloty gminne.

Díky dotaci z Obce Horní Suchá ve výši 75.000,- Kč mohli
Suszanie koupit ve firmě Akces Krakov 45 párů nových tanečních
bot - konkrétně 19 párů těšínských střevíců, 15 párů dámských
šněrovaných bot a 11 párů pánských vysokých bot.
Děkujeme!
Barbora Mračnová

Na Balu obowiązywać będą aktualne zasady higieniczne.

Zarząd Koła

Vločky snáší se z oblohy,
přináší čas vánoční pohody.
Ruku na srdíčko, byli jste hodní celý rok?
Pak měl by být šťastný i Váš vánoční krok.
Na Štědrý večer Vás Ježíšek navštíví
a mnoha dárečky určitě příjemně překvapí.

Zakrátko pak máme další slávu,
novému roku otevřít slavnostní bránu.
Se starým rokem se rozloučit,
a vše, co nás potkalo, zhodnotit.
Věřím, že každému se splní nejtajnější sen
a v novém roce bude šťasten a spokojen.

Všem čtenářům přeje
100letý Kroužek krojovaných horníků
Dolu František Horní Suchá
1921-2021
www.khfrantisek.webnode.cz
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Holubáři bilancují
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů oblastní sdružení Karviná,
základní organizace Horní Suchá (ZO)
sdružuje v současné době 19 členů. Naši
členové se zúčastňují závodů poštovních
holubů a to nejen v rámci oblastního
sdružení Karviná, ale také v pásmu Sever,
které je sdružením 6 oblastních spolků – OS
Karviná, OS Třinec, OS Beskydy, OS
Hlučín, OS Opava a OS Valašsko, a dále
také závodů pořádaných Moravským sdružením, kterých se účastní chovatelé z celé
Moravy.
Letošní závodní sezona 2021 byla pro
naši ZO poměrně úspěšná.
V rámci OS Karviná se na naše ZO
umístila na 1. místě dle procenta umístění
holubů ze závodů a to s 27,42 %, což není
vůbec zanedbatelné číslo.
V celkovém pořadí OS Karviná se nejlépe
umístili naši junioři Srniček Jaroslav mladší
s Lucií, kteří obsadili 5. místo.
V soutěži ročních holubů naši junioři
obsadili 1. místo v rámci OS Karviná.
V rámci závodů OS Karviná naši
chovatelé obsadili 1. místo z těchto závodů:
• 5. 6. 2021 – Blatná 1
• 6. 6. 2021 – Stendal
• 13. 6. 2021 – Cheb Krajková
• 27. 6. 2021 – Rakovník 2
• 11. 7. 2021 – Rakovník 3
• 24. 7. 2021 – Plzeň
• 31. 7. 2021 – Brusel – 1009 km
A ještě i několik 2. a 3. míst ze závodů.
Náš juniorský team Srniček Jaroslav ml.
s Lucií obsadili 1. místo v kategorii chovatelů do 25 let v rámci pásma Sever a také
v této kategorii obsadili 1. místo v rámci
celé Moravy.
V rámci pásma Sever se holub 18-034-754
chovatelů Jaroslava Srnička ml. a Lucie
umístil na 1. místě z nejdelšího závodu, a to
z Bruselu – 1009 km, kde bylo celkem
nasazeno 488 holubů.
Ale nejen závody holubů jsou součástí
naší činnosti. Každoročně se naše ZO
účastní vypouštění holubů při pietním aktu
v Životicích, a pokud to dovolují vládní
opatření, tak také se vypouští holubi v Horní

Kynologie v Horní Suché
Suché, při oslavách osvobození obce. Tato
akce byla letos bez účasti veřejnosti, a proto
se vypouštění holubů nekonalo.
Další naší činností je pořádání výstav.
Tento rok naše ZO plánovala pořádat
výstavu OS Karviná (11. 12. 2021) a také
výstavu pásma Sever (18. 12. 2021). Obě
tyto akce se měly konat v budově Sportovního klubu Horní Suchá, bohužel vzhledem
k nepříznivé epidemiologické situaci jsou
zrušeny. Na těchto výstavách měli být
vystaveni nejlepší holubi z OS Karviná a následně nejlepší holubi pásma Sever, které
sdružuje 6 oblastních spolků – OS Karviná,
OS Třinec, OS Beskydy, OS Hlučín, OS
Opava a OS Valašsko.

Děkujeme tímto obci Horní Suchá za její
finanční podporu. Budeme se snažit i v dalších letech dobře reprezentovat jméno obce
Horní Suchá. Finanční podpora je pro starší
chovatele velkou pomocí a pro mladší
chovatele motivací.
Sylva Rolencová,
jednatel ZO Horní Suchá

Nastal čas bilancování roku 2021, který
byl tak trochu zvláštní, ale pro náš klub
celkově úspěšný.
S podporou obce Horní Suchá se nám
podařilo stejně jako v minulých letech uspořádat v areálu Na Firlovce dvoje zkoušky
agility. Ocenili to zejména milovníci
pejsků, kteří propadli tomuto sportu. Z důvodu omezení sportovních činností v letech
2020 i 2021 bylo málo příležitostí ukázat,
jak jsou připraveni uspět v náročné konkurenci.

Dvojzkoušky agility u nás proběhly
v květnu a v září za účasti celkem 156 týmů.
Jako organizátoři jsme měli výborný pocit
z povedených akcí, kde se potkali pejskaři
často i se svými rodinnými příslušníky z širokého okolí. O závody projevili velký
zájem i agiliťáci ze sousedního Polska.
Díky dotaci, kterou obdržela naše ZKO od
obce Horní Suchá ve výši 10 000,- Kč,
mohli být výherci v jednotlivých kategoriích oceněni pěknými cenami.
Děkujeme obci za podporu, která je pro
nás pobídkou v další práci s cílem vytvořit
co nejlepší podmínky pro naše členy i další
zájemce o kurzy poslušnosti či kynologické
sporty. Nejhezčí pohled u nás na „cvičáku“
je na nastupující generaci dětí, které formou
hry a zábavy pracují pod vedením instruktorů s pejsky a budují tak krásný a trvalý
vztah se svými čtyřnohými kamarády. V oblasti sportovní kynologie zkušení trenéři
vedou kurzy pro štěňátka i dospělé psy.
Přijďte se k nám podívat, rádi vám s pejsky
poradíme.
Za ZKO Horní Suchá
Marcela Götzingerová

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Suché zve o Vánocích na
následující akce a bohoslužby:
·
·
·
·
·
·
·

19. 12. 2021, 8:45 h – Bohoslužba a benefiční koncert „Święta cały rok”: Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego
NIEZAPOMINAJKI, evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá, ul. Stará
24. 12. 2021, 22:00 h – Štědrovečerní půlnoční, evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá, ul. Stará
25. 12. 2021, 7:45 h – Jitřní bohoslužba vánoční, kaple Horní Suchá
25. 12. 2021, 8:45 h – Vánoční bohoslužba, evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá, ul. Stará
26. 12. 2021, 8:30 h – Modlitba za pronásledované, evangelický kostel Havířov-Bludovice, ul. Selská
31. 12. 2021, 16:30 h – Rozloučení se starým rokem, evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá, ul. Stará
1. 1. 2022, 8:45 h – Novoroční bohoslužba, evangelický kostel Havířov-Prostřední Suchá, ul. Stará
S úctou Mgr. Janusz Kożusznik

školství
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Rok v Budulínku
Rok 2021 nám v Rodinném centru
Budulínek utekl jako voda.
Po celý rok bylo v Budulínku i Kulihrášku
veselo a živo. Snažily jsme se vytvořit pro
děti pohodovou atmosféru, což se nám snad
povedlo.
Velkým oceněním naší práce je nejen
získaná značka kvality, kterou nám udělilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale především spokojené děti, jejich rodiče a obrovská poptávka po našich službách.
Velice si vaší přízně a důvěry vážíme. Snažíme se stále zdokonalovat a vytvářet pro děti
místo, kde budou rády.
Klidné vánoční svátky a pohodový nový
rok 2022 přeje kolektiv Rodinného centra
Budulínek.
Mgr. Jana Horychová, DiS.

Wieści z kolorowego
przedszkola
W połowie września nasza szkoła zorganizowała wyścigi rowerowe. Musimy pochwalić się zwycięstwem Teodora Pietraszka i Emy Husákowej w kategorii najmłodszych zawodników. Marysia Sedláček zdobyła
drugie miejsce w kategorii 6 lat + 1 klasa.
Pogoda we wrześniu dopisywała i przedszkolaki mogły wyjechać na wycieczkę do
ZOO w Ostrawie. Wspólne zwiedzanie
ZOO było wielką frajdą. Dzieci wróciły
pełne wrażeń.
Jesień to czas dojrzewania jabłek. W połowie września przedszkolaki, nawiązując
do tygodniowej tematyki zajęć, miały
okazję wybrać się na wycieczkę do sadu
w Hawierzowie Żywocicach. Dzieci zwiedziły sad, same zrywały jabłka, zobaczyły
ule. W następnym dniu z jabłek upiekły
pyszne ciasto.
Październik rozpoczęto wyjazdem do
Cinema City w Cieszynie na film „Rodzinka rządzi”. Dzieci były zachwycone,
ponieważ dodatkowym bonusem było to, że
część drogi odbyła się pociągiem.
Pod koniec października rodzice zorganizowali na Paszówce w Suchej Górnej
tradycyjną „Latawcówkę”. Najpierw każda
rodzina popisała się latawcem. I tym razem
pogoda dopisała, ponieważ wiał silny wiatr
i latawce unosiły się wysoko nad łąką.
Następnie dzieci jeździły na koniach,
rodzice rozpalili ognisko, opiekano kiełbaski, wszyscy zajadali się pysznymi wypiekami przygotowanymi przez mamy.
Spotkanie było pierwszym po długim
czasie i wszyscy byli bardzo zadowoleni.
Dziękujemy za wsparcie finansowe Gminie
Sucha Górna, która pokryła większość
kosztów.
Wierzymy, że i w następnych miesiącach
w naszym przedszkolu będzie tak samo
ciekawie i wesoło.
Jadwiga Taraba

Mistrzyni słowa
z Suchej Górnej

Hymn
dla niepodległej
Dokładnie 11. 11. 2021 o godzinie 11:11
uczniowie PSP Sucha Górna zaśpiewali
Mazurek Dąbrowskiego. Tym symbolicznym aktem szkoła włączyła się w obchody
103. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Po raz pierwszy też
oficjalnie wzięliśmy udział w światowej
akcji „Niepodległa do Hymnu”.
Monika Plášková

W piątek 12 listopada w ośrodku kultury
Strzelnica w Czeskim Cieszynie zmierzyli
swoje siły najlepsi recytatorzy – uczniowie
szkół z polskim językiem nauczania. Była
to XXVI edycja Eliminacji Centralnych Konkursu Recytatorskiego
dla Polaków w RC
„KRESY 2021”.
Młodzi miłośnicy poezji
oceniani byli w czterech kategoriach wiekowych. Wśród uczestników nie zabrakło
górnosuskiej podstawówki. Naszą szkołę
reprezentowała Anna Jiravská – szóstoklasistka, mieszkanka Suchej Górnej. Za interpretację dwóch wierszy Ignacego Krasickiego zdobyła drugie miejsce. Jury w reprezentowanej przez Anię kategorii wiekowej
nie przyznało pierwszej nagrody. Warto
dodać, że nie był to debiut naszej recytatorki, ponieważ w lipcu tego roku Anna
Jiravská dotarła do finału konkursu
recytatorskiego „Słowem Polska” organizowanego corocznie przez Kancelarię
Prezydenta RP, skierowanego do uczniów
szkół polonijnych i polskich za granicą.
Ani gratulujemy sukcesów i życzymy
powodzenia w kolejnych konkursach.
Monika Plášková

číslo12•2021•strana7
liga

školství

Knihovna

CO2

Žáci prvního stupně ZŠ pravidelně
Od září 2021 se v naší škole pravidelně
schází skupinka žáků 7.-9. ročníků. Říkají si navštěvují obecní knihovnu.
„KLIMAŤÁCI“ a snaží se plnit mise zadané
Paní knihovnice pokaždé hezky přivítá
CO2 ligou 2021/2022.
první návštěvníky knihovny a seznámí je s jejím provozním řádem. Vždy má pro určitý
ročník připravenu besedu, nejen o fungování knihovny, ale také i o vztahu dětí ke knihám. Také i o tom, jak zacházet s knihou,
kdo je to autor nebo ilustrátor nebo podle
čeho a jak jsou knihy v regálech seřazeny.
Pravidelná návštěva knihovny je součást
vzdělávacího procesu a pozitivně přispívá
k prohlubování čtenářské gramotnosti žáků
na prvním stupni.
V některých našich třídách jsou už zavedeny Čtenářské dílny. Umožňují žákům ve
výuce pracovat nejen individuálně, ale i společně.
Každý žák má takovou knihu, která
Jde o celoroční enviromentální program,
který představuje klimatický rozvrat od A do Z. podporuje jeho aktuální čtenářskou úroveň.
Jednotlivá témata se týkají míst, kde naši žáci Tím vlastně získávají děti nejen kladný
bydlí. Zjišťují, jak je tím ovlivněn život v naší vztah ke knihám, ale učí se i pravopis nebo
obci a jak se vůbec můžeme na takový rozvrat získávají poznatky pro svůj další rozvoj.
připravit. Provádí nejrůznější praktické úkoly
nejen zábavnou formou, ale i zajímavou a odbornou.
Tento program podporuje spolupráci mezi
žáky i mezi školou, obcí a veřejností.
Mgr. Stanislava Brodová

Výtvarná soutěž
Naše školní družinka měla v plánu tento rok
uspořádat společně s dalšími školními
družinami města Havířov celoměstskou
soutěž s názvem EKOJARMARK - výroba
vánočních ozdob z recyklovatelného materiálu. Do soutěže se zapojily s velkou chutí a nasazením děti ze všech našich oddělení a měly
na kreslení i výrobu jeden měsíc. Téma a technika byly volné.

Projekt Duha na talíři
Děti druhé třídy plnily během týdne úkoly
ze zajímavého projektu Duha na talíři.
V prvouce se seznámily s různými druhy
ovoce a zeleniny a objevovaly nové a neznámé. Ve výtvarné výchově každý namaloval jeden druh dané barvy. Společně pak
z nich vytvořily kouzelnou duhu a zároveň
se učily spolupráci. Zajímavá náplň pokraPrvňáčci na konci školního roku jsou
čovala i v pracovních činnostech, protože si pasováni na čtenáře. Aby vše bylo proběhlo
děti samy udělaly salát z donesených jab- důstojně, paní knihovnice vždy pozve
líček a mrkve. Společně si pak recept tohoto nějakou spisovatelku.
výtečného salátu zapsaly. Procvičily si
Mgr. Hana Hrčková
nejen psaní, ale i svou paměť. Jiné recepty si
děti společně se svými rodiči zapsaly už
doma za domácí úkol.

Mikuláš, andělé a čerti

Na konci týdne pak vznikla třídní kuchařka ze všech donesených předpisů. Tvoření
a objevování během celého týdne děti
bavilo. Získaly spoustu nových vědomostí,
a také i radosti ze společné tvořivé práce.
Mgr. Lenka Machancová

Rok se s rokem sešel a deváťáci se znovu
ujali role Mikuláše, andělů a čertů. I když se
objevili o nějaký ten den dříve, nikomu to
vůbec nevadilo.
Těm malým zářila očka v očekávání toho,
co bude. Jen někteří měli maličkou dušičku,
protože ne vždy bylo všechno v pořádku.
Přesto se všichni těšili na sladkosti, které
jim připravilo Sdružení rodičů a škola. Do
svých patronátních tříd nezbední čerti na víc
přinesli krásné barevné hrací koberce a nezapomněli ani na druháčky.
Když už bylo rámusení ve škole dost,
odešli Mikuláši se svým doprovodem do
školky. Tam ukápla i nějaká ta slzička, ale
i tak si to všechny děti užily.
Mgr. Marcela Szlachtová

Bohužel i do této soutěže zasáhla covidová
situace a z celé soutěže se stala „pouze“
výstava, kdy z každé kategorie byly vybrány tři
nejlepší výrobky. Ty budou vystaveny v Multigeneračním centru Lučina v Havířově od 3.
do 17. 12. 2021.
Děkujeme všem výtvarníkům, malířům
a malířkám za snahu a krásné výtvory.
Bc. Nikola Tomášová,
vedoucí školní družiny

školství
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Vzdělávání dětí a žáků s MAPíkem
Díky projektu Místní Akční Plán rozvoje
vzdělávání v ORP Havířov II, reg.č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607, jehož
nositelem je statutární město Havířov, bylo
ve školním roce 2020/2021 pro pedagogy
realizováno mnoho vzdělávacích webinářů
a seminářů na aktuální a potřebná témata
v oblasti vzdělávání a prevence. Dětem
jsme zpestřili učení tandemovou výukou s rodilým mluvčím v hodinách angličtiny jak
distanční, tak prezenční formou.
Prostřednictvím prožitkových interaktivních besed s místním včelařem po celý rok
přibližujeme dětem rozmanitou říši včel
a podporujeme rozvoj školních zahrad s péčí
o rostliny formou vzdělávacího programu
Mladý farmář. Děti z MŠ i žáci ZŠ tak mohli
navštívit naučné zážitkové exkurze nejen
během školního roku, ale i v letních měsících. Na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti jsme rozšířili knižní
fond MAPíkovy putovní knihovny, zajistili
knížky pro všechny prvňáčky ve spolupráci
s obecní knihovnou Horní Suchá. Zvládli
jsme zřídit a vybavit dvě herny finanční
gramotnosti, kde se všechny děti pod
vedením proškolených lektorů mohou
hravou formou pomocí deskové stolní hry
Finanční svoboda během dopoledne naučit
hospodařit s penězi. Poskytujeme terapeutická sezení s odborníky pomocí EEG
biofeedback středisek pro děti se špatnou
koncentrací a dalšími poruchami učení.
V současnosti distribuujeme pracovní

budeme dál přispívat k dalšímu rozvoji
vzdělávání našich dětí a žáků na území
města Havířova a obcí Těrlicko, Horní
Bludovice, Horní Suchá a Albrechtice.
Podrobnosti o veškerých aktivitách
projektu MAP Havířov II naleznete na
webových stránkách projektu www.map-

sešit pro žáky 9. tříd ZŠ o historii Havířova
a jeho přilehlých obcí, tvoříme soutěže pro
děti v oblasti matematiky, českého jazyka
i manuálních dovedností a touto cestou

Adventní čas ve školce
V pátek 3. 12. dorazila do školky nečekaná návštěva. Chodbou se nesl zvuk
řinčících řetězů. Mikuláš s doprovodem andílků a čertů se přišli podívat, zda jsou
všechny děti ve školce hodné. Děti zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku
a za odměnu jim andílci rozdali dárečky. Děti dostaly balíček sladkostí a dřevěný
betlém, který si jistě doma sestaví a o Vánocích jim bude dělat hezkou výzdobu.
Od 9. prosince probíhal ve školce již tradiční Vánoční jarmark. Bylo možno si
zde nakoupit ručně vyráběné vánoční dekorace, jako např. andílky, adventní věnce,
dřevěné svíčky, skřítky a jiné.
V tento den bylo naplánováno i rozsvěcení vánočního stromečku na zahradě MŠ.
Bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme tuto akci museli zrušit.
Nejstarší děti si připravily a nacvičily Vánoční pohádku. Toto vystoupení, které si
děti k této příležitosti připravily můžete shlédnout na webových stránkách MŠ
www.zs-hornisucha.cz/materska-skolka/fotogalerie/. Doufáme, že alespoň touto
formou Vám přiblížíme vánoční atmosféru.
Na co se chytáme nyní? Samozřejmě, že se všichni moc těšíme na Ježíška. Snad
nám letos přinese nějaké dárečky.
Přichází nejkrásnější období v roce. Přejeme všem pohodové Vánoce plné
smíchu, dobré nálady, a hlavně zdraví v této nelehké době.

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022
PŘEJE VŠEM KOLEKTIV MŠ.
Za MŠ Eva Sliacká

havirov.cz nebo na jeho facebookovém
profilu www.facebook.com/MapHavirovII.
Realizační tým projektu
MAP Havířov II

sport
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Výsledky vzpěračských soutěží
Vzpěrači z Horní Suché jsou Mistři ČR družstev mužů
Obrovský úspěch dosáhli vzpěrači ze Sportovního klubu vzpírání
Oty Zaremby Horní Suchá, když zvítězili i v třetím kole 1. ligy mužů
v Bohumíně a stali se mistry ČR družstev mužů pro rok 2021. Bylo
to premiérové vítězství družstva SKVOZ Horní Suchá, které
nastoupilo ve složení Daniel Goljasz, Jiří Orság, Martin Štreichl,
Franta Polák, Patrik Buchta a Alexander Džobák. S věkovým
průměrem 22 let se dokázali prosadit i v nejvyšší domácí soutěži
družstev, v roce 2016 zvítězili v 3. lize, v roce 2017 vyhráli 2. ligu,
v letech 2018-2019 vybojovali třetí místo a letos přišel tolik
vytoužený titul mistra ČR.

Výsledky družstev v třetím kole (a takové je i konečné pořadí
družstev po třech kolech): 1. SKVOZ Horní Suchá 1745 bodů,
2. SKV B. Bohumín 1731 bodů, 3. SKV B. Havířov 1663 bodů,
4. TAK Hellas Brno 1552 bodů a 5. S.M.Ostrava 1490 bodů.

Mladší žáci z Horní
Suché vyhrávají ligu
žáků pro rok 2021
V Bohumíně proběhlo M ČR mladších
žáků jednotlivců a zároveň také finále ligy
družstev mladších žáků
pro rok 2021. V jednotlivcích si v nejmladší
věkové kategorii borci
z SKVOZ Horní Suché
vybojovali tři tituly a jedno třetí místo a v hodnocení nejlepších
klubů zvítězili se ziskem 25 bodů před Novým Hrozenkovem 21
bodů a SK CWG Bohumín 21 bodů.
• do 35 kg – 1. Roman Rézi a 3. Robin Rusňák
• do 39 kg – 1. Nikolas Kudera
• do 55 kg – 1. Vojta Juroš
V M ČR družstev mladších žáků zvítězilo podle očekávání s převahou družstvo SKVOZ Horní Suchá s 675 body před domácím SK
CWG Bohumín 588 bodů a Sokolem Nový Hrozenkov 532 bodů.
Horní Suchá obhájila loňské prvenství a v této kategorii mladších
žáků zvítězila od roku 2013 po šesté. Vítězné družstvo nastoupilo
pod vedením trenérů Pavla Kheka a Luboše Sršně ve složení
Nikolas Kudera, Roman Rézi, Vojta Juroš a Robin Rusňák. Nejlepší
závodník celého mistrovství byl vyhlášen Nikolas Kudera a druhý
byl Roman Rézi, oba z Horní Suché.
Juniorky z Horní Suché druhé na M ČR družstev
Třetí kolo ligy družstev juniorek se uskutečnilo v Ostravě a juniorky z SKVOZ Horní Suchá obhájily loňské stříbrné medaile a jsou
na 2. místě v ČR. Družstvo startovalo ve složení Vendula Šafratová,
Valerie Szebestová a Natálie Vybíralová.
Konečné pořadí nejlepších družstev po třech kolech:
1. S.M.Ostrava 33 bodů, 2. SKVOZ Horní Suchá 29 bodů a 3. TJ TŽ
Třinec 28 bodů.
Pavel Khek

Fotbalisté Horní Suché bilancují
Blíží se závěr roku 2021, který byl pro fotbalisty Horní Suché
rokem jubilejním, neboť fotbal v Horní Suché oslavil 90. výročí
založení.
Přestože se v jarním období z důvodu pandemie fotbal nehrál,
členové klubu nezaháleli. Klub po 60 letech upustil od názvu
Tělovýchovná jednota a přejmenoval se na Sportovní klub Horní
Suchá. Svým názvem se tak vrátil ke svým kořenům do období první
republiky. Také areál klubu dostal nový název – Sportovní areál
František. Klub dostal ke kulatinám dárek v podobě zrekonstruované tribuny a také velmi povedeném průběhu srpnových oslav,
jejichž vyvrcholením bylo utkání se starou gardou Sparty Praha.
Vedení klubu nezahálí a další renovace areálu nás čekají také v roce
příštím. Dalším z cílů pro rok 2022 je pokračovat ve zkvalitnění
týmu mužů nejlépe postupem do 1. A třídy a zkvalitnění a rozšíření
mládežnické základny a rozšíření trenérského portfolia.
V jubilejním roce se fotbalisté Horní Suché opravdu činili. Po
vítězství na srpnovém turnaji Memoriál Haasů v Petrovicích, kdy ve
finále porazili Sušané domácí Lokomotivu Petrovice, která hraje
krajský přebor, se dalo očekávat, že nadcházející podzimní část
mistrovské sezóny 2021/22 1. B třídy zastihne fotbalisty Horní
Suché v dobré formě. Družstvo mužů se v letním období výrazně
omladilo, do mužské kategorie přešli talentovaní místní dorostenci
a vrátili se odchovanci klubu, kteří působili v ligovém dorostu MFK
Karviná. Omlazené mužstvo doplnil zkušený Jan Janovský,
futsalový reprezentant, který ukončil profesionální kariéru v Polsku, kde byl opravdovou hvězdou, aby pomohl Horní Suché jako

hráč, funkcionář a snad i mládežnický trenér. Vedle výrazné osobnosti Jana Janovského a jeho herním přehledu rostli mladí hráči
Horní Suché zápas od zápasu. Po dvou remízách z úvodu soutěže se
hráči postupně sehráli a podávali nadstandardní výkony. Velmi
dobré výkony podával brankář Tomáš Lincer, stabilní členové
sestavy Kubját, Pietrasz a mladí hráči Kux, Nový či Pastušek a další.
Postupně se vykrystalizoval tým, který si vytvořil dobrou partu
a má potenciál hrát vyšší soutěže. Pro trenéry Jaromíra Bebenka,
Zdeňka Menouška a vedoucího družstva Tomáše Zimu bylo velmi
příjemné, že tréninkových jednotek se pravidelně zúčastňovalo 20
hráčů nabitého kádru. Výsledkem podzimního tažení Horní Suché
bylo 2. místo v soutěži, jen o skóre za vedoucími Raškovicemi,
celkem získaných 33 bodů a výrazně aktivní skóre 35 vstřelených
a 8 obdržených branek. Horní Suchá jako jediný celek v podzimní
části soutěže neokusila hořkost porážky, naopak bavila fanoušky
pohledným fotbalem zejména v domácím prostředí, kde všechny
své zápasy vyhrála a obdržela pouze jedinou branku! Do jarní části
soutěže má družstvo mužů za cíl posílit o jednoho vytipovaného
ofenzivního hráče, ale hraně dál bavit fanoušky pohledným
fotbalem. Družstvo sehraje v zimním období 6 přípravných utkání
a absolvuje kondiční soustředění v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Dorostenci hrající krajský přebor odehráli pod vedením trenérů
Patrika Goje, Jana Slovíka a vedoucího družstva Tomáše Pietrasze
podzimní část soutěže se solidními výsledky. Zejména mladší hráči
mají potenciál uplatnit se také v mužské kategorii. Starší dorostenci
zakončili podzimní část soutěže na 8. místě tabulky s 18 získanými
pokračování na straně 10
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body, mladší dorostenci skončili na 9. místě s 21 získanými body.
Starší a mladší žáci hrající stejně jako dorostenci krajský přebor.
Starší žáci pod vedením dua Martin Svoboda, Petr Špička se umístili
na 9. místě s 15 získanými body. Mladší žáci trpí dlouhodobě
nedostatkem hráčů, což se projevuje i na výsledcích. Družstvo pod
vedením Gustava Dytka a Ivana Mariniho skončili po podzimu v tabulce krajského přeboru poslední s tříbodovou ztrátou na
předposlední Bruntál.

Velmi dobrou zprávou je, že při letním náboru dětí se do klubu do
předpřípravky podařilo získat 19 nadšených dětí, které pod vedením
zkušeného mládežnického trenéra Patrika Goje a mladými hráči
mužů Jaroslavem Rychtaříkem a Davidem Dawidem, trénují
dvakrát týdně. Nábor nových hráčů ve věku 5 až 15 let probíhá
celoročně, v případě zájmu kontaktujte trenéra Patrika Goje na
emailu goj.patrik@seznam.cz nebo na tel. 777 239 040.
Fotbalisté SK Horní Suchá přejí svým fanoušků a partnerům

Starší přípravka pod vedením Táni Ciferské a Gustava Dytka
bojuje v okresním přeboru přípravek se střídavými úspěchy. Vítězství v posledním utkání sezóny 4:20 na hřišti Albrechtic pozitivu do
další práce. V této kategorii však nejde primárně o výsledky, ale o vybudování základních fotbalových návyků.

příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2022.
Také děkujeme za podporu sponzorům klubu, bez jejichž pomoci by
klub fungoval jen stěží, zejména tradičnímu partnerovi Obci Horní
Suchá.
Petr Benbenek

křížovka
„Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží svět postrčit dál, posunout výš.”
Dokončení v tajence. Autorem výroku je Jan Werich.
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Tajenka: A jen vůl mu v tom brání.
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Svoz odpadu v roce 2022
Svoz
směsných
komunálních
odpadů

Svoz
plastů
a plechovek

2
0
2
2

žluté
popelnice a kontejnery
Leden
Únor
Březen

popelnice

kontejnery

* 17., 24.,
* 31.
Po 3., 10.,
* 28.
Po 7.,* 14., 21.,
* 28.
Po 7.,* 14., 21.,

Leden

Po 10., St 26.

Út 11., Čt 27.

Únor

Po 14.

Út 15.

Březen

St 2., Po 14., St 30.

* 11., Út 19.,* 25.
Po 4.,
* 9., 16.,
* 23., 30.*
Po 2.,

Duben

Po 11., St 27.

Út 12., Čt 28.

Květen

Po 9., St 25.

Út 10., Čt 26.

* 20., 27.*
Po 6., 13.,
* 18., 25.*
Po 4., 11.,

Červen

Po 13., St 29.

Út 14., Čt 30.

Červenec

Po 11., St 27.

Út 12., Čt 28.

* 15., 22.,
* 29.
Po 1., 8.,
Po 5.,* 12., 19.,* 26.

Srpen

Po 8., St 24.

Út 9., Čt 25.

Září

Po 12., St 28.

Út 13., Čt 29.

* 10., 17.,* 24., 31.*
Po 3.,
* 21., 28.*
Po 7., 14.,
* 19., 26.*
Po 5., 12.,

Říjen

Po 10., St 26.

Út 11., Čt 27.

Listopad

Po 14., St 30.

Út 15.

Prosinec

Po 12., St 28.

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Svoz
papíru
a tetrapaku

Svoz
biologicky
rozložitelných
komunálních
odpadů

Čt 3., Út 15., Čt 31.

Čt 1., Út 13., Čt 29.

Svoz
skleněných
odpadů

zelené

modré
popelnice a kontejnery

popelnice kontejnery

popelnice

kontejnery

Leden
Únor
Březen

Po 3.
Po 7.
Po 7.

Út 4., Pá 21.
Út 8., Pá 25.
Út 8., Pá 25.

Duben

Po 4.

Út 5., Po 25.

Květen

Po 2.

Út 3., Pá 20.

Květen

Pá 6., 13., 20., 27.

Květen

Červen

Po 6.

Út 7., Pá 24.

Červen

Pá 3., 10., 17., 24.

Červen

Červenec

Po 4.

Út 5., Pá 22.

Červenec Pá 1., 8., 15., 22., 29.

Srpen

Po 1.

Út 2., Pá 19.

Srpen

Leden

Pá 28.

Únor

Pá 25.

Březen

Pá 25.

Duben

Pá 1., 8., 15., So 23., Pá 29.

Leden
Únor
Březen
Duben

Po 24.
Po 28.
Po 28.

Pá 21.
–
–

Po 25.
Po 23.
Po 27.

Pá 24.

Červenec Po 25.

Pá 22.

Pá 5., 12., 19., 26.

Srpen

Pá 19.

Po 26.
Po 24.

Po 22.

Září

Po 5.

Út 6., Pá 23.

Září

Pá 2., 9., 16., 23., 30.

Září

Říjen

Po 3.

Út 4., Pá 21.

Říjen

Pá 7., 14., 21., 28.

Říjen

Listopad

Po 7.

Út 8., Pá 25.

Listopad

Pá 4., 11., 18., 25.

Listopad

Po 28.

Pá 25.

Prosinec

Po 5.

Út 6., Pá 23.

Prosinec

Pá 23.

Prosinec

Po 26.

Pá 23.

Poznámka*: – svoz směsných komunálních odpadů od rodinných a finských domků.
Svoz začíná v 6:00 hodin. Pro bezproblémový svoz odpadu je nutné popelnice vystavit před tímto termínem.
Případné dotazy týkající se odpadového hospodářství vám zodpovíme na tel. 596 420 170, 590 990 423.

