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Rada obce Horní Suchá schválila na svém 
zasedání dne 27. ledna souhlasy s napoje-
ním nemovitostí na nově vybudovaný 
kanalizační řad v ul. Na Stavech a Stonav-
ská. Obec v minulosti poskytovala majite-
lům připojovaných nemovitostí materiál na 
zhotovení soukromých částí kanalizačních 
přípojek (potrubí a šachty). 

Připojení nemovitostí na kanalizační řad

Ing. Kateřina Pietraszek, 
tel. 731 102 391, pietraszek@hornisucha.cz

Žádáme majitele připojovaných nemovi-
tostí, aby do konce března 2022 sdělili, zda 
o tento materiál mají či nemají zájem. V této 
záležitosti kontaktujte oddělení investic na 
níže uvedeném telefonním čísle.

Upozorňuji chovatele psů, že už dva roky platí povinnost, že každý pes musí být označen 
elektronickým čipem a číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa. 
Tato povinnost neplatí pro psy, kteří byli označeni čitelným tetováním provedeným před 

    Bc. Zdeněk Wróbel, tel. 596 420 294,wrobel@hornisucha.cz

3. 7. 2011. S nesplněním této povinnosti se neustále setkávám při řešení odchytu 
zatoulaných zvířat. Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 4 zákona číslo 166/1999 Sb., 
veterinární zákon a čl. 17/1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU číslo 576/2013. 
Chovatelé, kteří nesplní svoji povinnost, se vystavují možnému postihu, kdy jim může být 
uložena pokuta do 50.000,- Kč.

Čipování psů

• Hygienické potřeby, drogistické zboží

• Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)

• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 

• Obuv – nepoškozená a v párech (svázané gumičkou)

• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 

Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Horní Suchá a Sborem 
Církve bratrské vyhlašuje humanitární sbírku těchto věcí:

   látek)

• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

• Kabelky, batohy
• Hračky – nepoškozené a kompletní

2• Látky (minimálně 1 m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

Sbírka se uskuteční v naší obci ve Sboru Církve bratrské, ul. 
Těrlická 353/64, Horní Suchá, a to ve dnech: 
• 18. 3. od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.,
• 19. 3. od 8:00 do 14:00 hodin.

Věci, které nemůžeme přijímat: ledničky, televize, počítače a ji-
nou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské 
kočárky, znečištěný a vlhký textil.

• Menší elektrospotřebiče

• Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky)

Pokud chcete pomoci a zapojíte se do sbírky, věci, prosím, 
zabalte čisté a nepoškozené do igelitových pytlů nebo krabic 
(nádobí), které převažte, aby se transportem neznehodnotily. 
Předměty nedávejte do igelitových tašek. 

• Tel. č. 224 17 203, 224 316 800 – dispečink Diakonie Broumov 3

Telefonické kontakty:

• Tel. č. 732 411 583 – Sbor Církve bratrské
• Tel. č. 596 420 292 – p. Horáková, Obecní úřad Horní Suchá

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

Více informací o Diakonii Broumov můžete získat na internetové 
adrese www.diakoniebroumov.org.

Děkujeme za pomoc!

Humanitární sbírka
S upřímným zármutkem 
si dovolujeme oznámit, 
že nás 20. února opustil 
ve věku nedožitých 81 let 

 pan Mgr.

Josef Běhan. 
Byl dlouholetým kronikářem 
obce Horní Suchá 
a dobrosrdečným člověkem, 
který dokázal vždy 
vykouzlit upřímný úsměv. 

Čest jeho památce!
                                     

        Josef Žerdík, místostarosta

 



číslo�2�•�2022�•�strana�2

Práce podatelny

V následujících příspěvcích uvádějí jednotliví zaměstnanci obce rekapitulaci toho, co se na jejich referátech vloni událo.

Co se událo na referátech obecního úřadu v roce 2021

Obec Horní Suchá v roce 2021 vypravila prostřednictvím pošty v Horní Suché 3 145 kusů zásilek v celkové ceně 164 752,- Kč. V roce 2020 
to bylo 2 540 ks za cenu 116 219,- Kč a v roce 2019 jsme odeslali 3 012 zásilek za 132 774,- Kč. Pro srovnání dále v závorkách uvádíme údaje 
z předchozích dvou let. Do datových schránek jsme odeslali 1 666 zpráv (r. 2020 – 1 522, r. 2019 – 2 036). Doručeno nám bylo 1 711 (r. 2020 - 
1 432, r. 2019 – 1 231) datových zpráv. 

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

Z činnosti komise k projednávání přestupků

Agenda povolování kácení dřevin mimo les

V naší obci dlouhodobě pracuje komise k projednávání přestupků ve složení: předseda Bc. Zdeněk Wróbel, členové paní Ing. et Ing. Jana 
Sikora, pánové Ing. Jindřich Funiok, Jan Charvát, JUDr. Evžen Kiedroń, Zbyšek Lakota, Vladislav Pilch a Tomáš Rzyman. Všem členům 
komise patří velké poděkování za jejich práci. 

V uplynulém roce komise zasedala 14x a projednávala 82 osoby, které byly podezřelé ze spáchání různých přestupků. V roce 2020 bylo 
takových osob 81. Velká část věcí (52) byla odložena a to z důvodu, že se jednalo o přestupky, které lze projednat pouze se souhlasem 
postižené osoby. Takové souhlasy však nebyly oprávněnými osobami dány. Většinou se jednalo o slovní a fyzické konflikty v rodinách. Za 
spáchání zbývajících přestupků bylo uloženo 15 pokut s celkovou částkou 62.000,- Kč.

Jako vždy nejčastěji páchaným přestupkem byly ty proti občanskému soužití, které následovaly přestupky proti majetku a proti veřejnému 
pořádku. Přestupky proti občanskému soužití jsou páchány, jak mezi rodinnými příslušníky, tak i mezi cizími osobami a to v naprosté většině 
případů pod vlivem alkoholu. U přestupků proti majetku převládá jednání pachatele spočívající ve zničení či poškození věcí při fyzických 
konfliktech. Výjimečně dochází k odcizení odložených věcí v herně. Zcela se vytratily krádeže kovových věcí, jako jsou např. ploty u rodin-
ných domů, zakopané vedení, kanálová víka a podobně, určitě se tak dlouhodobě projevuje vliv změněné legislativy (výkup kovů za 
hotové…), uzavření většiny výkupen v okolí. 

Oblast této činnosti upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, kdy v uplynulém roce bylo řešeno 12 žádostí o povolení kácení dřevin. 
Správní orgán jedné žádosti nevyhověl a kácení dřevin nepovolil, v jednom případě pak kácen dřevin povolil částečně. Zde si dovoluji 
potencionálním žadatelům o vydání povolení ke kácení stromů připomenout, že nejvhodnější doba k podání žádosti je léto, kdy je možné 
nejlépe vyhodnotit stav stromů a v případě vydání povolení nemá žadatel nijak zkrácenou dobu k samotné realizaci kácení, které se zpravidla 
provádí v době vegetačního klidu, to je od listopadu do března. Případné vlastníky pozemků, na kterých se nacházejí vodní toky a plochy, si 
dovoluji upozornit, že pokud zamýšlejí provést kácení stromů na jejich březích, nemusí žádat zdejší obecní úřad o vydání povolení ke kácení, 
ale mohou provést tzv. údržbu břehových porostů, kterou však musí s nejméně 15denním předstihem oznámit Magistrátu města Havířova. 
Bližší informace vám rád poskytnu osobně.

Bc. Zdeněk Wróbel, tel. 596 420 294,wrobel@hornisucha.cz

Největším problémem na tomto úseku činnosti je odchyt a následné umístění toulavých a zaběhnutých psů. Do útulků bylo v roce 2021 
umístěno 40 psů a 10 koček. Náklady na jejich odchyt a následnou péči dosáhly částky kolem 300 000 korun. Do této částky jsou rovněž 
zahrnuty náklady na hromadné očkování psů, které jako jedna z mála obcí provádíme pro evidované psy zdarma.

Oblast zemědělství a ochrany zvířat

Evidence obyvatel Demografické údaje
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   Irena Korecká, tel. 596 420 299, korecka@hornisucha.cz                                            

Dále upozorňujeme občany, že přihlášení k trvalému pobytu na území Horní Suché se i nadále vyřizuje v kanceláři ohlašovny 
Obecního úřadu Horní Suchá.

Od 1. ledna 2012 pouze úřady s rozšířenou působností přijímají žádosti o nový občanský průkaz a rovněž vydávají nové občanské průkazy 
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Pro občany Horní Suché je úřadem s rozšířenou působností Magistrát města 
Havířova.

Upozornění občanům

Pokračování na straně 3
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 Nemovitý majetek obce

Hodnota majetku k 31. 12. 2020 byla 1131 mil. Kč. Konečný stav k 31. 12. 2021 je 1181 mil. Kč, což znamená jeho navýšení o 50 mil. Kč. 
U pozemků jde zejména o následující pohyby majetku:

 

Pozemky, které obec získala do svého vlastnictví, jsou většinou pozemky pod místními komunikacemi. Jde o mravenčí práci, protože bylo 
nutné oslovit všechny majitele nemovitosti. Získání takovýchto pozemků je velmi důležité pro realizaci investičních akcí obce.

V majetku obce přibyly stavby nabyté vlastní stavební činností v hodnotě 47 mil. Kč. V loňském roce obec získala darem do svého majetku 
pozemky pod stavbou chodníku na ul. Hornosušská od Moravskoslezského kraje a pozemky v okolí ul. Těrlická od soukromých majitelů.

Obec prodala část pozemku v Průmyslové zóně František za cenu 173 tis. Kč. Obec pozemky obecně zásadně neprodává. Výjimkou jsou 
však zejména případy v Průmyslové zóně František. Jde o pozemky zastavěné stavbou podnikatelského objektu, který tvoří v obci pracovní 
místa. Obec loni prodala i část pozemků na ul. Stonavská a Firlovka za cenu 30 tis. Kč. Důvodem prodeje bylo to, že při geodetickém 
zaměření pozemku bylo zjištěno, že je součástí zahrady či stavby jiného majitele.

  Eva Pastvová, tel. 596 420 169, pastvova@hornisucha.cz

 rok
 

koupené pozemky
 

celková výměra
 

počet majitelů
 

     2019  1 288 369,- Kč   8 399 m²                            9  
     2020     318 333,- Kč   4 066 m²                          16 
     2021  2 661 385,- Kč 17 397 m²                          10 

 Činnost stavebního úřadu

• Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení

• Sdělovací zařízení s uvítacím textem

• Povolení užívání staveb (kolaudace)

• Altán v parku na ul. 6. srpna

• Stavba skladu autoservisu v Průmyslové zóně František (dále jen „PZF“)

Na území obce Horní Suchá bylo v roce 2021 povoleno k realizaci z těch významnějších staveb:

K užívání byla povolena stavba nasvětlení míst pro přecházení na ul. 6. srpna, veřejné osvětlení a altán v parku na ul. 6. srpna, veřejné 
osvětlení podél chodníku kolem tratě, změna vytápění výrobní haly v PZF č. p. 1395 na vytápění odpadním teplem z kogeneračních stanic 
spalujících u nás těžený zemní plyn, prodloužení komunikace ul. Na Františku v PZF, stavba přeložky plynovodu u Hasičské zbrojnice. 
Změnou v užívání byla povolena stavba kanceláři z původně zemědělského objektu na pozemku parc. č. 3062/5 (areál Pašůvky) a změna 
přípravny potravin na ul. Centrum z původní cukrárny. 

• Energokontejner tepelných čerpadel na pozemku parc. č. 306/1 (bývalý kulturní dům)

Stavební úřad dále povolil výstavbu čtyř rodinných domů. V roce 2020 byla povolena výstavba osmi rodinných domů. Ve srovnání 

• Změna stavby objektu železářství na ul. Centrum na objekt pekárny s bytovou jednotkou

s rokem 2020 došlo ke snížení výstavby nových rodinných domů. 

K užívání bylo povoleno devět rodinných domů. Ve srovnání s rokem 2020, kdy byly povoleny k užívání tři stavby rodinných domů, 
vyplývá, že došlo ke zvýšení v počtu dokončených rodinných domů v obci Horní Suchá.

• Stavba domů pro seniory na ul. 6. srpna

• Přístavba haly KARDEX v areálu firmy KATEK Czech Republic s.r.o.
• Změna stavby včetně změny v užívání 2NP administrativní budovy společnosti Lichtgitter

Pokračování na straně 4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistika stavebního úřadu za období 2019-2021      

 2019 2020 2021 

Územní rozhodnutí  14 9 8 

Územní souhlas  8 16 16 

Ohlášení stavby  5 1 1 

Stavební povolení  8 0 5 

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení/
společný územní souhlas a ohlášení  

18 18 22 

Změna stavby před dokončením  6 1 1 

Kol. souhlas/rozhodnutí, oznámení o užívání stavby  23 20 28 
Změna v užívání stavby  1 4 3 

Dodatečné povolení  17 16 17 

VPS o umístění a provedení stavby  0  1  1  
      100 86 102 

VPS = veřejnoprávní smlouva

Celkem  
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Všem čtenářům, a také naší knihovně, přejeme hodně pěkných knih k půjčování a těšíme se na 
setkávání.

Z důvodu rekonstrukce budovy bývalé polské červené školy je knihovna dočasně umístěna v tělo-
cvičně české školy, v provozu je od 1. 7. 2021. Do tělocvičny není přemístěn celý knihovní fond, část 
dospělé beletrie a naučné literatury zůstala uskladněna. K půjčování jsou všechny dětské knihy, 
české i polské, a doporučená četba ve školách, k maturitě. 

Dětem všech prvních tříd, české i polské školy, knihovna uspořádala Pasování na čtenáře, v české 
škole se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, a předala pěkné knihy z projektu Knížka pro 
prvňáčka. Z dalších akcí uvádím alespoň besedy s předškoláky a dětmi nižších ročníků české školy 

Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2021 celkem 17 619 knih, z toho 2 754 polských. Přírůstek činil 
383 knih, z toho 71 polských. Z důvodu opotřebení nebyly vyřazeny žádné knihy. Knihovna nyní 
odebírá 14 titulů časopisů. Na nákup knih a časopisů bylo loni vydáno 94 473 Kč, z toho 16 231Kč  
na polské knihy a časopisy. Knihovnu navštěvovalo 531 čtenářů, z toho 241 dětí do 15 let. 

a tři setkání v rámci projektu Bookstart – s knihou do života. 

Bc. Miluše Bulavová, tel. 596 425 470, knihovna@hornisucha.cz

Obecní knihovna

Pokračování ze strany 3

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 473 domác-
nostech, z nichž se 6 723 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného 
výběru počítačem.

Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o so-
ciální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby.

Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června  prostřed-
nictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty 
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní 
účast občanů a jejich ochota spolupracovat je důležitá. Umožní v záj-
mu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci 
domácností v ČR, které nelze zjistit žádným dalším způsobem.

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., ostatní statistické službě, ve znění pozdějších předpi-
sů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České 
republice – Životní podmínky 2022 (EU-SILC). 

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

S případnými dalšími dotazy se můžete obrátit na pracovníka 
Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 
2022, paní Ing. Evu Kramolišovou, tel. 732 475 135, e-mail 
eva.kramolisova@seznam.cz. 

Čerpáno ze sdělení Krajské správy ČSÚ v Ostravě.

Pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem 
tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem 
totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita 
zjištěných údajů a získaná data jsou důsledné chráněna. Český 
statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany 
osobních údajů (GDPR). Všichni pracovníci ČSÚ jsou dle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivosti o veš-
kerých šetřených skutečnostech. 

Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech

Regulační plán „Finské domky - Horní Suchá, Podolkovice“

26. 10. 2021 a dne 21. 12. 2021, kdy byla doplněna i pracovní verze vyhodnocení námitek zpracovaná pořizovatelem. V současné době 
probíhají jednání se zástupci společnosti Heimstaden Czech, s.r.o., o řešení zástavby v předmětné lokalitě, za účelem zpracování návrhu 
rozhodnutí o námitkách a následných pokynů k úpravě regulačního plánu.  

Do nabytí účinnosti nového regulačního plánu, platí regulativy stanovené v regulačním plánu Regenerace kolonie finských domků Horní 
Suchá Podolkovice, obsažené v obecně závazné vyhlášce č. 1/06 a změně č. 1 uvedeného regulačního plánu, vydané opatřením obecné 
povahy č. 2/2011.

Dne 6. 10. 2021 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu Regulačního plánu „Finské domky – Paseky, Horní Suchá“, při kterém byla 
podána 1 připomínka a 3 námitky. Společnost Heimstaden Czech, s.r.o., která je majoritním vlastníkem pozemků a nemovitostí v dotčené 
lokalitě uplatnila soubor 17 námitek. Jedná se zejména o změnu umístění stavební čáry s možností umístění parkovacích stání před 
jednotlivými dvojdomky, postupné nahrazení stávajících dvojdomků novými dvojdomky se změněnou parametrů, dispozice, nových zdrojů 
energií, navýšení počtu bytů. Dále nesouhlas s navrženými plochami veřejných prostranství, kde je řešena veřejná a doprovodná zeleň 

Martin Miczka, tel. 596 420 293, miczka@hornisucha.cz; 
Marie Dědková, tel. 596 420 180, dedkova@hornisucha.cz; 

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

Dne 23. 6. 2021 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu Regulačního plánu „Finské domky - Horní Suchá, Podolkovice“, při kterém 
bylo podáno 39 námitek, ve kterých je požadováno odlišné řešení území od projednávaného návrhu Regulačního plánu „Finské domky – 
Horní Suchá, Podolkovice“, dále jen „regulační plán“. Předložené námitky, stanoviska dotčených orgánů a připomínky pořizovatel 
(Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje) vyhodnotil a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách, který byl projednán s dot-
čenými orgány. Následně pořizovatel zpracoval pokyny na úpravu návrhu regulačního plánu po veřejném projednání. Pokyny předal 
zpracovateli k úpravám regulačního plánu. Rozsah požadovaných úprav uvedených v pokynech vyžaduje přepracování grafické i textové 
části návrhu regulačního plánu.

• Územně plánovací činnost

a sportoviště, nesouhlas s umístěním domů se sociálními byty a další. S uvedenými námitkami bylo seznámeno zastupitelstvo obce dne 

Regulační plán „Finské domky – Paseky, Horní Suchá“



kultura

A na co tedy? Na začátek března jsme pro 
vás připravovali jsme oslavu MDŽ, ale 

Obec Horní Suchá každoročně organizuje 
pro občany a návštěvníky obce tradiční akce. 
Bohužel nám do života zasáhl Covid-19 a akce 
se postupem času musely rušit. Jsme rádi, že 
se loni povedlo uspořádat alespoň letní kino, 
Fedrování s folklorem, dva ročníky Dne 
jubilantů a Vítání občánků. 

Ani letošní rok nezačal příznivě. Plesy, ať 
již obecní či spolkové, se letos opět neusku-
tečnily. Od začátku pandemie respektujeme 
veškerá opatření a věříme, že se vše brzy vrátí 
zpět k normálu a budeme se moci opět 
pravidelně setkávat. To vše nám chybí a na 
tohle se všichni opět těšíme.

Připravujeme pro vás
vzhledem ke stále nejasným a měnícím se 
podmínkám v postupu rozvolňování jsme se 
rozhodli akci neuspořádat a místo ní 
připravit na čtvrtek 5. května Den matek. 

Tradiční Muzikantský rej je plánován na 
pátek 25. března. Rádi bychom konečně 
přivítali pražskou Agenturu Snů s divadel-
ním představení Kšanda (19. 4.) a Zbignie-
wa Czendlika s jeho Talk show „Postel 
hospoda kostel“ (19. 5.). Prodej vstupenek 
na představení vzhledem k situaci nebude 
zahájen dříve než 14 dnů před konáním. 
Děkujeme za pochopení.

V posledním dubnovém dni by měl být 
zahájen řezbářský plenér, první květnová 
neděle bude patřit hornosušské pouti. 

V úterý 3. května vzdáme hold obětem první 
světové války při kladení věnců. Na začátek 
srpna (5. 8.) je plánováno promítání letního 
kina. První adventní neděli 27. listopadu si 
snad společně zazpíváme koledy u rozsvícení 
vánočního stromu. Uvidíme, co nám opatření 
dovolí uspořádat.

a pozvánky průběžně zveřejňovány na vývěs-
kách v obci, na webových stránkách obce a FB. 
Sledujte je, prosím.

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

Přejeme vám všem pevné zdraví a brzy na 
viděnou.

Vážení návštěvníci kulturních akcí, v návaz-
nosti na měnící se podmínky vyplývající z koro-
navirové situace budou aktuální informace 
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v rámci grantu Stromy, který za dobu svého 
trvání vrátil  do české krajiny přes 
100 000 stromů. Rovněž od února je možné 
podávat granty do programu Oranžový 
přechod zaměřeného na zvýšení bezpeč-
nosti přechodů pro chodce.

Přehled všech aktuálních grantových 
řízení i pravidla pro podání žádostí jsou k dis-
pozici na webových stránkách Nadace ČEZ 

Kdo má dobrý nápad, může se přihlásit! 
Nadace ČEZ podpoří i v roce 2022 výsadbu 
stromů, bezpečné osvětlení přechodů pro 
chodce, kroužky pro děti nebo zdravotní 
pomůcky pro seniory a hendikepované. 
Nadace už vyhlásila čtyři grantové progra-
my, další dva odstartují od března. Vloni pod-
pořili energetici obce a neziskovky v Mo-
ravskoslezském kraji více než 12 miliony 
korun.

Od března bude pokračovat úspěšný 
program Neziskovky určený na podporu 
rozvoje a profesionalizaci českého nezis-
kového sektoru. Nadace zároveň vyhlásí Za-
městnanecké granty pro organizace, v nichž 
jako dobrovolníci pomáhají zaměstnanci 
Skupiny ČEZ. 

Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok 
2022. Vloni rozdělila v Moravskoslezském 
kraji obcím a neziskovkám přes 12 milionů 
korun. 

(www.nadacecez.cz).

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ

I letos poběží šest grantových programů. 
Podpora regionů zaměřená na charitu, 
kulturu, zdravotnictví, sport i ekologii, a pod-
pora výstavby a obnovy Oranžových hřišť 
jsou otevřeny celoročně. Od začátku února 
mohou obce, školy, hasiči, skauti i další 
spolky žádat o podporu na výsadbu zeleně 

Granty Nadace ČEZ



Tříkrálová sbírka je svátkem solidarity, dobré vůle a představuje 
unikátní příležitost začít nový rok dobrým skutkem. Po roční pauze 
mohli koledníci v prvních dvou lednových týdnech opět vyrazit do 
ulic a šířit mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky.

„Díky štědrosti dárců a ochotě všech zapojených stran, která předčila naše očekávání, se můžeme kromě plánovaných záměrů pustit také 
do přípravy dalších projektů, které nám pomohou zlepšit fungování našich služeb v dalších letech.“ zdůraznila Ing. Monika Klimková, 
ředitelka organizace.

a okolních obcích. Pro všechny, kterým se nepodařilo koledníky 
zastihnout, byly připraveny stacionární pokladničky na úřadech, 

V Horní Suché bylo zapečetěných 5 pokladniček a letošní výnos činil úžasných 25 549 Kč. 

Výnos letošní sbírky pomůže při realizaci nové aktivizační zahrady a vytvoření bezbariérových prostor v Charitním centru pro seniory. 
Vybrané finance také zajistí klientům preventivních služeb nové zážitky z výletů, které pro ně zorganizujeme.

Alina Humel, propagační pracovník

Díky všem zúčastněným a štědrým dárcům se v letošní sbírce 
podařilo během 16 dní vykoledovat úžasných 1 206 382 Kč. Dále 
stejně jako v loňském, tak také v tomto roce je pořád možnost 
bezhotovostně přispět do sbírky, která pokračuje až do 30. dubna 2022 pomoci QR kódu nebo přes platební bránu na 
www.trikralovasbirka.cz.

v kostelích, knihovnách, soukromých firmách a ve vybraných 
prodejnách Hruška a COOP. Umístění těchto pokladniček by 
nebylo možné bez vstřícnosti dobrých lidí, kteří se z vlastní vůle 
zapojili do organizace koledování.

Ani v Charitě Český Těšín tomu nebylo jinak. 243 zapečetěných 
tříkrálových pokladniček poputovalo do rukou koledníků, kteří 
díky svému nadšení pro dobrou věc vytvořili více než sto 
kolednických skupinek a navštívili domácnosti v Českém Těšíně 

Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky 2022 zapojili a svým dobrým skutkem podpořili činnost Charity Český Těšín.

Tříkrálová sbírka 2022 v Charitě Český Těšín
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Renáta Češková

Máme za sebou dva měsíce pilné práce. 
Za tak krátkou dobu se nám povedlo založit novou chlapeckou taneční 

skupinu FTV-Boys, která se zaměřuje na moderní styl tance. V lednu jsme 
vystoupili v naší mateřské školce v Horní Suché a v Rodinném centru Bu-
dulínek, kde jsme zahráli našim nejmenším pohádky O veliké řepě, O Čer-
vené Karkulce a dětmi oblíbenou Popletenou pohádku. Naše skupina TSU 
Junior dětem zatančila moderní tance, představili jsme jim rovněž náš 
pěvecký repertoár a zarecitovali pár básniček. I když je každé dítě jinak 
nadané a má různé školní výsledky, zaslouží si pochvalu a malou odměnu, 
letos jsme to pojali v duchu vzdělání a všechny děti od nás obdržely krásné 
naučné knížky.

Další informace o naší činnosti najdete na webech https://velkanaruc.cz/;   
https://www.facebook.com; instagram.

Děkujeme za důvěru naší Obci Horní Suchá, Nadaci OKD a Nadaci ČEZ.

V rámci kroužku šikovných ručiček se nám daří již uháčkovat malou 
dečku a něco jako šálu. Pro náš pěvecký doprovod si děti vyrobily vlastní 
hudební nástroje. A jelikož v únoru slavíme krásný svátek všech 
zamilovaných sv. Valentýna, tak naše zlatíčka pro své milované rodiče 
nakreslila nádherná srdíčka.

Zimní období ve spolku Velká náruč

život�v�obci



V nabízených projektech si třída 5.C vy-
brala téma Udržitelnost života v Evropě. Děti 
se rozhodly vyrobit model naší obce z recy-

klovaných materiálů. K práci si shromáž-
dily např. krabičky od léků, čajů, různé 
plastové obaly, látku, gumu a různé kovové 
drátky. Rozdělily se na skupinky a každá vyrá-
běla určitou část obce. Pomáhaly si mapami 

Mgr. Michaela Foberová

a fotografiemi. Hotové dílo pak společnými 
silami spojily dohromady, odeslali a... 
uvidíme! Snad se bude porotě líbit.

Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy vyhlásilo výtvarnou soutěž Evropa 
ve škole.

a poslala do školy. Tam sice přišly pozdě, 
ale už byly omluveny. Děkujeme jim za 
jejich všímavost a rozhodnost.

Ing. Žaneta Pavličná, zástupkyně školy
Mgr. Dagmar Wawroszová, 

Dne 10. února při ranní cestě do školy si 
spolužáci 7. A třídy Klaudie Zentková, 
Adam Vašina, Adam Preisner a Jan Grundza 
všimli v listí u obchodu hada se zvláštním 
oranžovým zbarvením. Pohledem do mobilu 
zjistili, že jde o užovku korálovou. Trošku 
se hýbala, když na ni házeli listí a klacíky. 
Děti ale dostaly strach, co kdyby někomu 
ublížila? Co s ní uděláme? Utekla někomu? 
Situaci vyřešily velmi bravurně. Zavolaly 
na místní oddělení Policie České republiky 

a podělily se o svůj nález. Poučeni policist-
kou vyčkaly na její příjezd a pak jí sdělily 
potřebné informace – kdo volal atd. Pochvá-
lila je za jejich všímavost i rychlou reakci 
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V únoru své významné výročí slaví tito občané:

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

Helena Mackowská (90), Josef Słonka (85), Marta Krišová (80),

Josef Juráň (80), Anna Obrcianová (80), Petr Damiančík (80) a Karel Danel (80).

Šikovné ruce žáků 4. A a starost o malé 
venkovní opeřence se projevily v Pracovní 
výchově. 

Jejich nápad, vytvořit jednoduchá krmítka, 
to byla pro ně hračka. Kluci pomohli 
děvčatům s vytvořením krmítka a ty zas na 
oplátku jim s šňůrkou a náplní. Pomůcky si 
sami donesli a za dohledu a pomoci paní 
asistentky Moniky Pospíšilové pracovali 
s nadšením. Každý den před vyučováním 
chodí krmítka kontrolovat a doplňovat. Pak 
si o přestávce vypráví, kdo jakého ptáčka 
viděl krmit se. 

Mgr. Dagmar Wawroszová

Výroba krmítek

Dopoledne i odpoledne na svahu ve třech 
skupinách ubíhala velmi rychle při různých 
pohybových hrách, kotrmelcích i přehlídko-
vé jízdě. Večer v bazénu nebo na bowlingu 
byl pro nás odměnou. Jen jsme smutnili za 
spolužáky, kteří onemocněli a museli jet 
zpět domů. A že jsme si po sobě museli vždy 
všechno uklidit, byla samozřejmost, která 
byla náležitě oceněna. Bavili jsme se, 
někteří se naučili lyžovat, ale hlavně jsme 
trávili čas spolu a s výborným dohledem.

Nastal ten dlouho očekávaný den, neděle 
16. ledna. Proč očekávaný? Protože osmáci 
mohli konečně odjet na lyžařský výcvik.

Silvie Pospíšilová, Martina Bojková, 

Karolína Nedělová i Janečková 

A tak jsme ve složení 25 žáků, velkého 
množství kufrů, batohů a lyží vyrazili do Jeseníků. 
Cílem byl hotel Park Ostružná. Odborný dohled 
nad námi převzaly paní ředitelka Zahradní-
ková, paní zástupkyně Pavličná, paní učitelka 
Jasioková a také pan učitel Kuča. 

Lyžařský výcvik Projekt Udržitelnost života v Evropě

Všímaví žáci

A my jim bude držet palce při řešení dalších 
náročnějších zeměpisných úkolů.

• Kategorie A

O tom, že se ve škole nezahálí ani v době 
covidové, svědčí výsledky ze školního kola 
Zeměpisné olympiády. Pro šestý ročník, v ka-
tegorii A, to bylo 14. 1. 2022. A 19. 1. 2022 
pro sedmý ročník, v kategorii B a C pro 
osmý a devátý ročník. Školního kola se 
zúčastnilo celkem 30 žáků. Do okresního 
kola postupuje 9 nejúspěšnějších řešitelů. 

1. Damián Zsibrita, 6. B

3. Vanesa Grichwaldzská, 6. A
2. Marie Terezie Grundzová, 6. A 

Zeměpis máme rádi

• Kategorie B
1. Barbora Tomanová, 7. A 

3. Daniel Mikula, 7. B 
• kategorie C
1. Gabriel Velič, 9. B 

2. Jakub Frej, 7. A 

Mgr. Petr Antoš 

3. Helena Waidlichová, 8. A 
2. Matyáš Habas, 8. B 

Mgr. Stanislava Brodová, 
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