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ZO se vrátilo k otázce dalšího působení televize Polar v naší obci. 
Tato organizace již obdržela výpověď, vyplývající z minulého 
usnesení ZO. Na tomto zasedání jsme přehodnotili rozhodnutí, a to 
zejména na základě jevu v naší obci nevšedního – přítomnosti 
značného počtu občanů na schůzi ZO. Tito občané přišli sice ze 

Již téměř stálým tématem jednání je odpadové hospodářství obce. 
Horní Suchá je jedna z obcí, která doplácí na nový zákon o odpa-
dech, který byl překotně schválen těsně před ukončením činnosti 
minulého Parlamentu. Náklady na tuto službu pro občany díky 
tomuto zákonu podstatně narostly a bude nutno na tuto skutečnost 
reagovat. Jednou z mála cest, jak toho dosáhnout, je navýšit 
efektivitu třídění odpadu, a to zavedením nějakého motivačního 
systému. ZO tedy pověřilo Výbor pro životní prostředí spoluprací 
na stanovení výše uvedeného systému, který by ve svém důsledku 
finančně zvýhodnil ty uvědomělé občany, kteří tříděním odpadu 
pomáhají obci snížit náklady na tuto agendu.

Dne 17. 2. se v sále objektu Sportovního klubu Horní Suchá na 
ulici U Lékárny konalo první zasedání Zastupitelstva obce Horní 
Suchá (ZO) v letošním roce. Projednalo zejména tyto body svého 
programu:

zcela jiného důvodu (další existence kolonie „starých finských 
domků“), ale byli na tomto zasedání velmi platnými členy – na základě 
„cvičného hlasování“ zřejmě ovlivnili rozhodnutí ZO pokračovat ve 
vysílání „Hornosušského miniexpresu“ televize Polar.

• Charita Český Těšín – 149 300 Kč

• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – 50 000 Kč

Následným bodem byl problém, který zejména zajímal příchozí 
občanskou veřejnost – regulační plán v kolonii FD – Paseky a zá-
měry společnosti Heimstaden v této lokalitě. Jednání se zúčastnili 
také zástupci uvedené společnosti a jeho výsledek byl poněkud 
rozpačitý. Tato společnost, ač byla seznámena se záměrem regulač-
ního plánu, neustoupila ze svých záměrů (postupné zbourání celé 
kolonie a výstavbě nové) ani v nejmenším a tento postoj se nesetkal 

a požadovali stanovení kupní ceny.

• Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z.s. – 350 000 Kč
• Florbalový klub Horní Suchá, z.s. – 750 000 Kč

• Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. – 40 000 Kč

• Sportovní klub Horní Suchá, z.s. – 1 300 000 Kč

s porozuměním členů ZO… Tito naopak reagovali na nabídku 
vyřčenou zástupci společnosti Heimstaden k odkupu celé kolonie 

• Spolek Tulipán – 210 854 Kč
Ing. Jan Lipner, starosta obce

Zcela výjimečně se ZO zabývalo odprodejem některých nemovi-
tostí, a to v lokalitě „nových finských domků“ a odsouhlasilo např. 
prodej finského domku čp. 789.

První zasedání ZO v roce provází tradičně poskytování dotací 
organizacím a spolkům působícím v obci. Byli to:

• SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. – 150 000 Kč

Ze zasedání ZO

Vážení spoluobčané, 

začátkem tohoto roku jsme si 
připomněli desáté výročí úmrtí 

pana Rudolfa Moldrzyka. 

a správcem hřbitova. Zůstane 
v mysli nás všech jako 
dobrosrdečný člověk, 

pomáhající naprosto všem. 

Byl dlouholetým místostarostou 
obce, starostou Sboru 

dobrovolných hasičů, velitelem 
výjezdové jednotky JSDH 

Josef Žerdík, místostarosta obceSrdečně zve obec Horní Suchá

Pro účely evidence budete požádáni o jméno a datum narození dítěte, vaše jméno a kon-
taktní telefon a adresu. 

Žádáme rodiče dětí narozených v do-
bě od října 2021 až dosud  (pokud se již 
dříve nezúčastnili vítání občánků), aby 
se v případě zájmu o účast na tomto 
slavnostním aktu přihlásili osobně 
paní Renátě Slonkové (kancelář v pří-
zemí) nebo telefonicky 596 410 756, 
nejpozději však do středy 27. dubna. 

Vítání občánků se usku-
teční v sále Dělnického do-
mu v Horní Suché v neděli 
8. května v 10:00 hodin.

V případě, že se vaše děti narodily v dřívějším termínu a nemohli jste se zúčastnit 
předešlých vítání občánků, můžete se přihlásit i nyní. 

Upozornění k Vítání občánků

Kultura InzerceSpolečenská
rubrika
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Produkce komunálního odpadu

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

Rok se sešel s rokem a znovu jsme pro vás připravili informace týkající se produkce odpadů v naší obci. Informace o produkci 
zveřejňujeme v přehledných tabulkách. 

Porovnání produkce komunálních odpadů, svezených na území obce a ze sběrného dvora (údaje jsou uvedeny v tunách):

(Vysvětlivky k níže uvedeným tabulkám: směsný KO – odpad z popelnicových nádob, objemný KO – odpad ze sběrného dvora, BRKO – 
biologicky rozložitelný odpad – odpad z hnědých nádob a ze sběrného dvora).

Za vytříděné odpady - papír, plast, sklo, kov dostává obec odměnu od společnosti EKO-KOM, tyto prostředky jsou pak použity na náklady 
spojené s tříděním odpadů. V loňském roce jsme obdrželi od společnosti EKO-KOM 608 000,- Kč, což je o 62 000,- Kč více než v roce 2020 
a cca o 47 000,- Kč více než v roce 2019. Firma Depos Horní Suchá, a.s. poslala v loňském roce za vytříděné železo na sběrném dvoře obci 
částku 43 000,- Kč. 

Podrobné informace o termínech svozu odpadu, provozní době sběrného dvoru a třídění odpadu jsou zveřejněny na webových stánkách 
obce na adrese www.hornisucha.cz (záložka „O obci“ - „odpady“). 

V loňském roce byly pro občany Horní Suché pořízeny nádoby na tříděný odpad (papír, plasty a sklo) o velikosti 120 l za 1.580.333,- Kč. 
Kdo si ještě nevyzvedl nádoby, stále je ta možnost po telefonické domluvě na čísle viz níže. Obec již nebude poskytovat pytle. 

V loňském roce bylo v obci vyprodukováno celkem 2690,73 t komunálního odpadu, nejedná se jen o odpad vyprodukovaný občany, ale 
vzhledem k tomu, že je na náš systém svozu a likvidace odpadu napojeno cca 80 podnikatelských subjektů, jedná se i odpad z těchto firem, 
dále se jedná o odpad, který vzniká při činnostech pracovníků údržby obce, kteří provádějí úklid u stanovišť nádob na odpad a úklid na 
veřejném prostranství v celém katastru obce a dále odpad ze hřbitova.  

a BRKO je zpracován v bioplynové stanici přímo v areálu firmy Depos Horní Suchá a.s. Toto zařízení vyrábí z BRKO elektrickou energií.

 Po svozu papíru, plastu a skla v obci, odváží svozová firma Depos Horní Suchá a.s. vytříděné odpady přímo do třídících zařízení. Sklo 
zpracovává třídící linka ve Frýdku-Místku a papír a plast třídírna ve Vratimově. Směsný a objemný KO je ukládán na skládce v Horní Suché 

Rovněž připomínám, že jsou v obci rozmístěny nádoby na rostlinný olej po smažení a fritování a na sběrném dvoře pokračuje třídění 
kovových odpadů, nebezpečných komunálních odpadů a polystyrénu. Na sběrný dvůr je možné mimo jiné odevzdat i vysloužilé 
elektrospotřebiče, přesné označení všech spotřebičů rovněž naleznete na výše uvedené webové stránce. 

Všechny dotazy týkající se svozu a likvidace odpadů vám zodpovíme na tel. čísle 596 420 170, dotazy ohledně poplatků za odpad od 
fyzických osob na tel. čísle 596 420 292.

Pro informaci rovněž uvádíme výši nákladů na provoz obecního systému nakládání s odpady včetně celkových nákladů a procentuálního 
vyčíslení podílů plateb občanů, podnikatelských subjektů a příjmu od obalové společnosti EKO-KOM a.s. Z tabulky je zřejmé, že 67 % 
nákladů hradí obec:

Z tabulky je patrný nárůst u plastů i papíru. Je rovněž zřejmý nárůst tonáže směsného komunálního odpadu, to je odpadu z popelnicových 
nádob, což je vzhledem k situaci, kdy byla řada občanů opět doma z důvodu péče o děti a práce z domu přirozené. Biologický rozložitelný 
odpad nezaznamenal nárůst. Na množství tohoto odpadu má velký vliv počasí, vzhledem k tomu, že loňský rok byl průměrný na dešťové 
srážky, byla produkce odpadu obdobná. 

Porovnání produkce komunálních odpadů přepočteno na 1 občana (údaje jsou v kilogramech):

Pokračování na straně 3
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V minulém roce nabyl dnem 1. ledna 2021 účinnost nový zákon o odpadech. Princip třídění a zákonem stanovené povinnosti v této oblasti 
byly již v naší obci zavedeny před účinnosti tohoto zákona. Co však musíme v oblasti odpadů v obci změnit, je množství odpadů ukládaných 
na skládku, to jsou odpady z popelnicových nádob a odpady z objemných nádob na sběrném dvoře. Proto znovu apeluji na všechny občany 
a firmy zapojené do obecního systému, aby poctivě třídili všechny zhodnotitelné odpady, protože ceny za likvidaci odpadů, které obec 
ukládá na skládku, se již v loňském roce odvíjely od vyprodukovaného množství směsného a objemného odpadu. Ke snížení vzniku 
odpadu mohou občané také přispět tím, že budou předcházet jejich vzniku, to je např. využívat bazary, kompostovat na vlastních zahradách atd.

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

O připravovaných krocích obce v této oblasti vás budeme informovat prostřednictvím dalších vydání Informátorů.

Poplatky a sociální agenda

Senior taxi – po celý rok 2021 byl využíván našimi občany senior taxi, který je vždy dopravil na předem ujednaná stanoviště, tj. k lékaři, na 
úřady a v rámci Horní Suché i do obchodů na nákup.

V sociální oblasti byla prováděna sociální šetření na dožádání soudů, byly přijímány a vyřizovány žádosti o ustanovení zvláštního 
příjemce důchodů a příslušná rozhodnutí zasílána na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze. V průběhu celého roku byly vydávány 
žádosti o umístění do zařízení Slezské Humanity o.p.s., vydávaly se i přijímaly žádosti o sepsání nájemní smlouvy na byt v domově s pe-
čovatelskou službou v Horní Suché. Do seznamu žadatelů do domova s pečovatelskou službou (dále jen DPS) přibylo 8 nových osob, s šesti 
žadateli byla sepsána nájemní smlouva, vyřazeni byli zesnulí žadatelé. Celkový počet zapsaných žadatelů k 31. 12. 2021 je 65 osob. Zároveň 
v roce 2021 byly připraveny a Radou obce Horní Suchá schváleny nové Zásady pro přijímání a vedení žádostí v evidenci žadatelů o sepsání 
nájemní smlouvy na byt v DPS. 

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

Obec Horní Suchá je příslušným soudem ustanovena veřejným opatrovníkem u osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům. 
V loňském roce se jednalo o 3 osoby. V rámci opatrovnictví probíhala spolupráce s Okresním soudem v Havířově, Frýdku-Místku a Opavě. 
Za tyto osoby byly vyřizovány záležitosti denní potřeby, jako je zajištění stravy, nákupy, návštěvy u lékaře apod.  

Dlužné částky jsou vymáhány prostřednictvím exekučních příkazů. V roce 2021 bylo zahájeno 72 exekucí a byla vymožená částka ve výši 
59 749 Kč. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané a dlužné částky na místních poplatcích v roce 2019, 2020 a 2021: 

 

Vzhledem k bezprecedentnímu nárůstu 
cen energií na velkoobchodních trzích, ke 
kterému došlo na podzim uplynulého roku, 
ztratili někteří dodavatelé energií schopnost 
dostát závazkům vůči svým zákazníkům. 
Dotčení zákazníci tak ze dne na den ztratili 
svého původního dodavatele a ze zákona 
přešli pod dodavatele poslední instance 
(dále jen „DPI"). S těmito dodavateli byla 
ve spolupráci s resortem Ministerstva práce 
a sociálních věcí a Ministerstvem průmyslu 
a  obchodu  dohodnu ta  mimořádná 
spolupráce. Jde o potřebu řešit urychleně 
situaci těch zákazníků, kteří v režimu DPI 
stále zůstávají. V polovině dubna totiž hrozí 
všem, co doposud nemají uzavřenou 
standardní smlouvu o odběru, neoprávněný 
odběr energií a tím pádem následné 
odpojení od dodávky plynu a elektřiny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
reaguje na mimořádnou situaci, kdy stále 
ještě velkému množství zákazníků hrozí 
odpojení od plynu nebo elektřiny. 

Informace klientům dodavatelů poslední instance

v tomto ohledu maximum, aby podchytil co 
největší počet těch, kteří se mohou v důsledku 
odpojení od energií ocitnout v hmotné nouzi. 
Aktuálně se jedná o přibližně 6000 odběratelů 
plynu, celkově asi 30 000 odběratelů elektřiny 

Domácnosti, které jsou takto ohroženy, 
budou přímo kontaktovány pracovníky Úřadu 
práce ČR s cílem upozornit je na možnosti 
řešení jejich situace a pomoci ze strany státu. 
Mezi osobami, které dosud v režimu DPI 
zůstávají, mohou být ti nezranitelnější z našich 
občanů. Úřad práce ČR je připraven udělat 

a plynu.
S ohledem na výše uvedené jsme byli požá-

dáni o spolupráci informovat o této skutečnosti 
občany dosud nereagující na nastalou mimořád-
nou situaci, kdy dotčeným klientům hrozí bez-
prostřední přerušení dodávek energií. Jedná se 
mnohdy o zcela nekontaktní osoby, a to i přesto, 
že DPI se snaží vyvinout maximum úsilí se s nimi 
spojit. Řada klientů si neumí v dané situaci 
poradit nebo vůbec netuší, že se mohou svou 
nečinností dostat do problémů. 

Odpojení od dodávky dodavatele posled-
ní instance se můžete vždy vyhnout, musíte 
ale svou situaci aktivně řešit, komunikovat 

Bližší informace k vyřešení této obtížné 
situace jsou zveřejněny na webových 
stránkách obce www.hornisucha.cz v sekci 
aktuality.

a především včas uzavřít novou smlouvu. 
Pokud aktuálně nemáte dost prostředků na 
úhradu záloh, spojte se co nejrychleji s doda-
vatelem poslední instance a svoji situaci 
řešte. Vždy je možné se obrátit na úřad 
práce, který nabízí více způsobů pomoci s vy-
sokými cenami energií.

Čerpáno ze žádosti MPSV o spolupráci v sou-
vislosti s energetickou krizí.

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

POUŤ
Kdy: první květnová neděle 1. 5. 2022

Kde: park u obecního úřadu, na ulici Sportovní, 

Centrum, terasa Dělnického domu a PZKO 

Program:

8:00 - mše v českém jazyce,

kostel sv. Josefa

9:45 - zahájení akce

pochod vlajek hornosušských 

spolků ve stejnokrojích

10:00 - mše v polském jazyce,

kostel sv. Josefa

14:00 – ukončení Řezbářského plenéru

 

v areálu Sportovního a relaxačního centra 

 

Na Císařství

Aktuální informace budou zveřejněny na vývěskách v obci, na webových 
stránkách obce a FB. 

SRDEČNĚ ZVEME
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U této příležitosti – na první besedě s prvňáčky – jsem dětem rozdala knížky z projektu Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka. Je to projekt na podporu čtenářské gramotnosti, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od 
prvního ročníku školní docházky. Odměnou pro děti je knížka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro 
účastníky projektu, je to kniha spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové nazvaná První školní výlet. Knihy byly 
pořízeny a hrazeny v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Havířov II., za spolupráci děkuji Městské knihovně v Havířově. 

i polských, pro dospělé i děti. Také v rámci projektu Bookstart – s knížkou do života maminky s nejmenšími dětmi knihovnu navštěvují. 
Děkujeme za podporu čtenářů, zveme všechny, kteří mají rádi knihy, k návštěvě. Knihovna je tu pro vás. 

Bc. Miluše Bulavová, tel. 732 693 872, knihovna@hornisucha.cz

A samozřejmě proběhne i letos pasování na čtenáře, se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.

Do knihovny dále chodí pravidelně třída předškoláků, vždy jednou měsíčně připravujeme s paní učitelkou besedy na aktuální témata, nyní 
v březnu samozřejmě o tom, jak se dělá kniha. Pravidelně chodí půjčovat i další třídy nižšího stupně, a na požádání učitelky literárního 
semináře připravujeme i besedy pro žáky 7. třídy, třeba na téma poezie pro děti.

A nesmím zapomenout na dospělé čtenáře, kteří naši knihovnu navštěvují. Těší nás kladné ohlasy, spokojenost s nabídkou knih, českých 

Už zase máme březen, měsíc knih, měsíc čtenářů. I naši malí čtenáři, děti prvních tříd české školy, 
přišli v rámci vyučování na besedu. Dozvěděli se, co je kniha, kdo je autor, ilustrátor, jak se mají ke 
knihám chovat, co musí udělat, aby se mohli stát pravidelnými návštěvníky knihovny. Ale hlavně se 
přesvědčili, že v knihovně je opravdu spousta krásných dětských knih. Některé jsou vytvořeny právě 
pro ně, začínající čtenáře. Můj výklad si děti poslechly, vesele jsme si popovídali, děti uznaly, že tolik 
krásných knih opravdu doma nemají, a proto by se chtěly stát čtenáři knihovny. Ale to nejlepší, co mají 
děti nejradši, je vždy prohlížení knih, které jim připravím, i těch, které si sami vyberou. Děti sedí a pro-
hlížejí, čtou, knihy je baví. Děti, kterým rodiče vypíšou přihlášky, budou zaregistrovány a stanou se 
návštěvníky naší knihovny, budou chodit v rámci vyučování pravidelně půjčovat knihy. 

Co se děje v knihovně?

Česká beletrie
Jak řídit knihovnu. 

Driscoll Teresa – Za to mi zaplatíš.

Naučná literatura 

V únoru 2022 jsme nakoupili do naší 
knihovny 13 knih, dodáno nám bylo 60 knih 
a 30 zvukových dokumentů z fondu KF.  

Světové detektivky

Pechová Agnes – Svět podle Agnes; 
Pawlowská Halina – Milý Bene; Novotný 
Aleš – Šepot v bouři; Novak Brenda – 
Knihkupectví u pláže; Basiková Bára – Když 
skočíš já taky. Anna Kaperová, tel. 732 693 872, 

knihovna@hornisucha.cz

Stančík Petr – H2O a záhada Zlaté slzy; 
Starý Milan a Ester – Mařenka už říká Ř.

Vondruška Vlastimil – Neviditelní.

Patchett Ann – Holandská vila; Pearsons 
Allison – Jak těžké to může být; Grüng 
Michaela – Rodinný hotel.

Fantasy – Scifi

Dětská naučná

Světová beletrie

w miejscowej czeskiej szkole. Zapoznały się z nowościami, które dla nich kupujemy i choć 
mają swoją szkolną biblioteką dobrze wyposażoną jednak w każdej bibliotece można 
znaleść coś dla siebie. Na zakończenie marca planujemy lekcję biblioteczną z paniami 
z Karwinej i pasowanie pierwszaków na czytelnika. Mam nadzieję, że w związku z tym, że 
aura na dworze nam nie dopisuje by być w przyrodzie a raczej by zaszyć się gdzieś z książką 
i czytać, to dzieci zkorzystają ze sposobności i będą dużo czytały.

Anna Kaperová, tel. 732 693 872, knihovna@hornisucha.cz

Początkiem marca bibliotekę odwiedziły dzieci z pierwszego stopnia polskiej szkoły. 
Marzec jest miesiącem czytelnika i dlatego dzieci przyszły popatrzeć na książki i wysłuchać 
jak poradzić sobie w bibliotece kiedy szuka się danego tytułu. Klasy 1 aż 5 mogły po dłuż-
szym czasie odwiedziły miejscową bibliotekę, choć biblioteka wciąż jest w prowizorium 

Odwiedziny biblioteki

společenská�rubrika

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

V únoru své významné výročí oslavila

Helena Ožanová   (90).
V březnu své významné výročí slaví tito občané:

Hildegarda Firla   (93), Jozef Pagáč   (85), Jiří Kaňa   (80), 

Marta Balonová   (80) a Jiří Churavý   (80).

Nové knihy v knihovně
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Mgr. Hana Adamčíková, metodik služby, koordinátor projektu 
Podpora pečujících osob v Pobeskydí II

V případě zájmu pište nebo volejte na tel. 732 693 405 nebo na e-mail: 
sarepta.metodik@slezskadiakonie.cz

Srdečně zveme na setkání pro pečující o své blízké v domácím prostředí v obcích 
Pobeskydí. Náklady na realizaci všech workshopů jsou hrazeny MSK prostřednictvím 
projektu „Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí; KPVP 6/22 Podpora aktivit 
pro pečující v domácím prostředí.“

ÚČAST JE BEZPLATNÁ, REZERVACE NUTNÁ. Akce se konají v SEN centru 
Třanovice, Třanovice 188

23. 03. 2022 16.30 - 18.30 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

06. 04. 2022 16.00 - 18.00 Workshop s psychologem

20. 04. 2022 16.30 - 18.30 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody 

18. 05. 2022 16.00 - 18.00 Svépomocná skupina 

25. 05. 2022 16.30 - 18.00 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody 

21. 06. 2022 16.00 18.00 Workshop s psychologem

Setkání pečujících o své blízké

Páteční výroční schůze se zúčastnilo 108 
členů a šest hostů. Jako host byl přivítán 
předseda Koordinačního výboru důchodců 
OKD Ing. Vilém Uher, předseda Klubu 
přátel hornického muzea v Ostravě pan Jiří 
Kunčický, tajemník Nadace Landek Ing. 
Jaroslav Kubánek a předseda Kroužku 
krojovaných horníků pan Rostislav Grim. 
Pro nemoc se omluvil Čestný předseda 
Koordinačního výboru důchodců OKD pan 
Karel Bajtek.

K 31. 12. 2021 má KHD DF 298 členů, z toho 
166 žen a 132 mužů. Od roku 2019 zemřelo 
46 členů, členství přerušilo 50 členů, do 
klubu vstoupilo 39 nových členů.

a jejich kladných hodnoceních. 

Mgr. Milena Tvardíková

Je vidět, že klub je opravdu velmi aktivní, 
činorodý, což se odráží v množství členů 

Kromě těchto „domácích“ akcí se zúčast-
nili členové i několika zájezdů a rekreačních 
pobytů. Jeden zájezd se zaměřil na historii 
Kroměříže, druhý, organizovaný Klubem 
přátel hornického muzea v Havířově, byl 
směrován do Bieszczad na hranicích se 
Slovenskem a Ukrajinou a seznámil účast-
níky s jeho bohatou historií i tou smutnou, 
poválečnou.

V pátek 11. března 2022 se po dvou 
letech,  kdy covid přerušil  veškerá 
společenská dění, sešli v Domečku KHD 
DF členové klubu a hosté na výroční 
členské schůzi. Poslední hodnotící výroční 
schůze se konala v březnu 2019.

Součástí programu bylo i shrnutí činnosti 
klubu. Vedle schůzí, které se konat nemohly, 
se přece jen v čase rozvolnění pořádalo 
několik akcí. Členové se v červnu minulého 
roku sešli na tradičním smažení vaječiny, v čer-
venci se konala letní slavnost, na začátku 
září byla oslava Dne horníků a jubilantů, ve 
stejném měsíci se členové loučili s létem a ko-
nec října je spojen vždy s vinobraním. 
Samotný konec roku je spjat s oslavou sv. 
Barbory, patronky havířů, která se tradičně 
koná v příjemném prostředí Dělnického 
domu. Na všechny tyto akce připravuje 
skupina „kuchařinek“ vyhlášené dobroty, 
které jsou rozprodány mnohdy ještě dříve, 
než skončí proslov předsedy klubu pana 
Romana Konopky. K dobré náladě přispívá 
náš muzikant pan Alois Ryba, a tak kdo 
chce, zpívá, a kdo rád tančí, má možnost.

Letos se plánuje první výlet do muzeí ve 
Studénce a v Novém Jičíně a rekreační 
pobyt opět v lázeňském Ustroni. 

Rekreační pobyty byly spojeny s lázněmi 
v Piešťanech, Luhačovicích a v polském 
Ustroni.

Klub hornických 
důchodců DF

Renáta Češková

Po delší době se opět mohl uskutečnit 
Křesťanský kroužek, na který se už děti moc 
těšily. Pan Zbyšek dětem promítal a vyprá-
věl poučný příběh o víře, a jako vzpomínku 
na toto krásné povídání děti obdržely knížky.

V dubnu v Budišově nad Budišovkou se 
naše děti z tanečního kroužku představí se 
svým tanečním vystoupením.

Děkujeme za podporu a důvěru obci Hor-
ní Suchá, Nadaci OKD, Nadaci ČEZ a AL-
BERTU.

O jarních prázdninách děti tvořily přáníč-
ka k Mezinárodnímu dni žen, tentokrát 
nejen pro své milované maminky, tety, ale 
také pro ženy z obchodu ALBERT.

Náš spolek se ve spolupráci s ALBERTEM 
prostřednictvím darování věcných darů 
zapojil do sbírky pro potřebné. Společně 
jsme dali dohromady oblečení, obuv pro 
děti a dospělé, a  také potraviny.

O dalších informacích vás rádi budeme 
informovat prostřednictvím Informátoru, 
FB nebo instagramu.

Obrovskou radost nám udělala jedna 
šikovná slečna Sára (žákyně ZŠ Horní 
Suchá), která v pěvecké soutěži postoupila 

do krajského kola. Držíme jí palce a doufá-
me, že i toto kolo bude pro ni velmi úspěšné.

Spolek Velká Náruč 
pomáhá potřebným
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V ten den se před vyučováním zaplnil 
vestibul školy různými dary. Děti přinášely 
hračky, plyšáky, deky, polštáře i hygienické 
věci. V krabicích byly talíře, hrnečky, hrnce 
i nějaké ty skleničky. Každý dal tolik, kolik 
mohl, i malý dar se počítal.

To, že mají naši žáci a jejich rodiče i pří-
buzní srdce na pravém místě, nás přesvěd-
čili v pátek 4. března. 

Pro všechny to byl velmi emotivní den, 
protože ještě další hodiny si převážně ti 
menší chtěli povídat o svých pocitech. 

ředitelka školy
Mgr. Romana Zahradníková, 

Velmi ráda bych chtěla poděkovat všem 
dětem i jejich rodičům, prarodičům, peda-
gogům, prostě všem, kterým není lhostejný 
osud dětí a jejich matek z Ukrajiny.

Vše odvezlo ještě brzy dopoledne Dobro-
volnické centrum Adra přímo ukrajinským 
dětem a matkám, které zůstávají v Havířově.   

Děti dětem Ukrajiny

s vodním prostředím a s pomocí plaveckých 
pomůcek uplavat své první metry v bazénu. 
Na závěr kurzu dostali žáci svá plavecká 
vysvědčení, a to nejen se známkou, ale také 
se zápisem svých plaveckých schopností 
a dovedností.

Mgr. Hana Hrčková 

V prvním pololetí školního roku proběhla 
u žáků druhých a třetích ročníků výuka 
plavání. Plavecký kurz je povinnou součástí 
výuky na 1. stupni ZŠ a je organizován v rámci 
tělesné výchovy v daném ročníku. Při 
plaveckém kurzu se žáci naučili zásadám 
bezpečnosti ve vodě a při pohybu na plavec-
kém bazénu. 

a Mgr. Lenka Machancová

Někteří se dál zdokonalovali v plaveckých 
schopnostech i dovednostech. Ti, kteří ještě 
neuměli plavat, měli možnost se seznámit 

Výuka plavání
V přírodopise jsme se učili o člověku a moc 

nám to nešlo. A tak paní učitelku napadlo, že 
si každý vytvoříme jednoduchý model 
lidského zažívacího traktu. Na ten jsme 
použili výkres nebo lepenku, dobré lepidlo, 
nějaký ten provázek, těstoviny, psí granule, 
zbytky plastů i kousky látek atd. 

Vše pečlivě a podle skutečnosti popsali 

Žáci V. C a Mgr. Michaela Foberová

a hlavně si zapamatovali. Což bylo účelem 
tvoření. Někomu se to povedlo víc, někomu 
méně, ale teď už víme, kudy putuje a co se 
děje s naší svačinou nebo obědem.

Aby bylo učení zábavné 

Žáci přípravné třídy se v první části měsíce 
věnovali zimní olympiádě. Sledovali výko-
ny našich sportovců, slovní zásobu obohatili 
o nová slova curling nebo biatlon a vyrobili 
z papíru zlatou Ester Ledeckou na snow-
boardu. Vyprávěli si, tvořili, soutěžili v získa-
ných vědomostech, v pravidlech chování, 
ale především sportovali. Skvělou překáž-
kovou dráhu nám připravili žáci V. C pod 
vedením pana učitele Martina Kuči. Už 
víme, že není nutné vždy zvítězit, ale 
důležité je zúčastnit se. Za splněné úkoly 
dostávali sněhové vločky do vyrobeného 
průkazu sportovce. Letos nejvíc obdržela 
Jaruška Zbořilová a odměnou jí byl zlatý 

Únor v přípravné třídě 

Bronislava Lysáčková

Druhá část měsíce byla věnována pohád-
kám. Umíme je nejen dramatizovat, ale i vy-
právět. Známe většinu pohádkových hrdinů 
a rádi chodíme na besedy do knihovny. 
Zakončením měsíce byl třídní karneval, 
který jsme si suprově užili. Na něm 
soutěžili, tvořili i tančili. Těšíme se na další 
společné akce, protože jsme úžasný tým. 
Umíme se nejen bavit, získávat nové 
informace, ale i pomáhat těm druhým, když 
je to potřeba. 

pohár. Ostatní děti dostaly medaile, vždyť 
se všichni snažily.



Oslavili jsme příchod nového roku 2022 a za námi přijely na náv-
štěvu děti ze spolku Velká náruč s programem nazvaným „Z pohád-
ky do pohádky“. Děti si připravily pásmo krátkých pohádek, např. 
O červené Karkulce, O veliké řepě apod. Malým divákům jsou tyto 
pohádky známé a herce odměnily bouřlivým potleskem. To ale není 
všechno. Program byl zpestřen i tanečním vystoupením a také reci-
tací básní. Kromě potlesku si děti za svou snahu a píli odnesly i slad-
kou odměnu. Tímto moc děkujeme za návštěvu.

V průběhu měsíce ledna a února absolvovaly nejstarší děti 
plavecký výcvik. Hravou formou se děti seznámily s vodou. Malí 
plaváčci si osvojili základy plaveckých stylů a na konci plaveckých 
lekcí si vždy mohli ve vodě dle svých vlastních možností zaskákat 

Konečně jsme se dočkali vytouženého jara!

V únoru konečně proběhly zimní Olympijské hry v Pekingu. Aby-
chom podpořili tuto událost, konaly se olympijské hry i ve školce. 
Děti ve svých třídách závodily, předváděly svá krasobruslařská 
vystoupení, jezdily na bobech, závodily v biatlonu apod. Samo- 
zřejmě v upravených podmínkách, což ale neubralo na soutěživosti 
a adrenalinu. Kromě sportovních aktivit nakreslily i spoustu 
obrázků se sportovní tématikou. Jako správné zakončení olympiády 
nemohly chybět diplomy a medaile. Prostě skvělá atmosféra.

Za MŠ Eva Sliacká

a zadovádět. Na památku na plavecký výcvik se děti mohly nechat 
vyfotografovat a větší odvážlivci měli příležitost se vyfotit i pod vodou.

Jen jsme si trochu odpočinuli a už jsme chystali další zábavu. Ve 
čtvrtek 24. února proběhl pod vedením Klauna z Balónkova v prosto-
rách MŠ veselý a divoký karneval. Aby si děti mohly tuto akci 
náležitě vychutnat, probíhala zábava ve dvou částech. Mladší děti si 
karnevalové dovádění užily hned ráno po svačině. Děti si zatančily, 
poznávaly a předváděly zvířátka. Během programu klaun vyráběl 
různé předměty z balónků, které pak rozdával nejšikovnějším 
maskám. Ve druhé části programu se klaun přemístil za staršími 
dětmi, které se už nemohly dočkat. I zde se tančilo a dovádělo. 
Všechny děti dostaly dáreček vyrobený z balónku. Děkujeme rodičům 
za připravené kostýmy a masky. Děti si tento den náramně užily! 

Co se dělo ve školce
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W grudniu ubiegłego roku przygotowaliśmy świąteczny program 
z elfami, Mikołajem, bałwankami. Mieliśmy zamiar nakręcić filmik 
z tego występu i pokazać go na naszych stronach internetowych.Niestety 
choroby i kwarantanna nam to uniemożliwiły.W styczniu więc 
przypomnieliśmy sobie cały program, dodaliśmy życzenia dla 
naszych Babć i Dziadków i przynajmniej w ten sposób ucieszyliśmy 
naszych najdroższych.

Miesiąc styczeń i luty dla nas dzieci z Kolorowego Przedszkola 
minął pracowicie i wesoło.

Dzieci i panie z Kolorowego Przedszkola

Luty rozpoczął się dla nas wesoło. Wyjechaliśmy 8 lutego na 
kulig do Polski na Kubalonkę.

Oprócz tego od grudnia uczęszczamy na lekcje pływania do 
Hawierzowa, chodzimy do solnej groty w Suchej Górnej. W przedszkolu 
czas mija wesoło i przyjemnie a my cieszymy się już na wiosnę.

Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, czekały na nas sanie 
zaprzęgnięte w konie i ruszyliśmy na przejażdżkę. Piękne były lasy 
i góry zasypane śniegiem, którego już u nas nie było.

A w dniu 22 lutego w naszym przedszkolu odbył się wielki bal 
karnawałowy. Przyszliśmy do przedszkola poubierani w piękne i po-
mysłowe kostiumy. Panie dla nas przygotowały tańce, zabawy, był 
bufet pyszności przygotowany przez rodziców. Niestety i w tym 
roku bal przedszkolaków musiał odbyć się bez naszych kochanych 
rodziców i dziadków. Nasz zaprzyjaźniony pan operator filmowy 
wszystko ujął na kamerę i możecie całą imprezę oglądać na stronach 
internetowych Kolorowego Przedszkola.

Po przyjeździe do koliby zjedliśmy przygotowane dla nas na 
ognisku kiełbaski, napili się gorącej herbaty i po chwili wytchnienia 
poszaleliśmy na pobliskiej polanie. Zjeżdżaliśmy, rzucaliśmy 
śnieżkami, lepili budowle ze śniegu.Do przedszkola wróciliśmy 
zadowoleni i pełni wrażeń.

Wiadomości 
z Kolorowego Przedszkola
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Renata Rzyman i kolektyw nauczycielek 
I stopnia PSP Sucha Górna

Balik karnawałowy to tradycja i jedna z tych 
imprez, na które czekają i cieszą się nie 
tylko uczniowie PSP Sucha Górna. Niestety 
w ubiegłym roku nie udało się jej zorgani-
zować. Tym razem pandemia też pokrzyżo-
wała nam plany i nie mogliśmy mieć 
karnawału na taką skalę, jak dawnej, czyli 

w pięknej sali Domu Robotniczego. Posta-
nowiliśmy jednak dać naszym najmłod-
szym choć namiastkę tej imprezy. Z zachowa-
niem reżimu sanitarnego, czyli po przetes-
towaniu i w maseczkach, uczniowie klas 1-5 
bawili się w szkolnej sali gimnastycznej. 

Niestety bez kolegów i koleżanek z przed-
szkola i udziału rodzin. Mimo wszystko atmo-
sfera była świetna, dopisały humory, a dzieci 
– jak zawsze – były fantastycznie przebra-
ne. Nie zabrakło pokazu strojów i konkursu 
talentów. Tańcom i śmiechom nie było 
końca. Wszyscy uczestnicy dostali nagrody. 
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda 
nam się zorganizować prawdziwy, wielki bal.

Elenka Mecová z kl. 1 PSP Sucha Górna 
znalazła się wśród trójki zwycięzców 
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
„Na najładniejszą kartę bożonarodze-
niową”. Wśród laureatów znalazły się 
jeszcze dwie nasze uczennice: trzeciokla-
sistka Ema Wawrzyczková, która zajęła II 
miejsce w kategorii klas 1-3 oraz czwarto-
klasistka Simona Muroňová z wyróżnie-
niem w kategorii klas 4-5. 

Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawo-
wa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Czę-
stochowie. Nadesłano łącznie 249 prac z 30 
szkół z Polski, Czech i Litwy. Niestety ze 
względu na pandemię nasze uczennice nie 
mogły wziąć udziału w uroczystym finale. 
Nagrody i dyplomy dotarły do Suchej 
Górnej pocztą. Elence, Emie i Simonce 
gratulujemy i dziękujemy za godne repre-
zentowanie naszej szkoły!

Monika Plášková Monika Plášková

Pod okiem profesjonalnych instruktorów 
najmłodsi uczą się pływać oraz doskonalą 
techniki pływania. Najpierw oswoili się z wodą, 
sporo dowiedzieli się też o zasadach 
bezpieczeństwa, które trzeba zachować na 
basenie. Na kolejnych zajęciach podzieleni 

zostali na grupy według stopnia zaawanso-
wania. Co ważne, wszyscy czują się jak 
ryby w wodzie i widać, że doskonale się 
przy tym bawią. W każdy poniedziałek rano 
dzieci odjeżdżają spod szkoły autobusem, 
który po godzinnej lekcji przywozi je z po-
wrotem. Kurs składa się z dziesięciu lekcji 
i zakończy się w maju. Inicjatywę sfinanso-
wano z dotacji gminy Sucha Górna. 
Dziękujemy!

W połowie lutego uczniowie klas 1-5 polsko-
języcznej podstawówki rozpoczęli kurs 
pływania. Zajęcia odbywają się na basenie 
w Hawierzowie-Szumbarku.

Balowali w szkole

Kartki świąteczne 
nagrodzone!

Szkolne pływanie

sport
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ROZPIS	MISTROVSKÝCH	UTKÁNÍ	Sportovní	klub	HORNÍ	SUCHÁ		 - Jaro	2022					
kolo den datum čas Okresní	přebor	starší	přípravka	SK	Horní	Suchá– skupina		D odjezd
01. ČT 21.04. 16:30 SK	HORNÍ	SUCHÁ	– Lokomotiva	Petrovice Hř.UT3G/tráva

02. ČT 28.04. 16:30 Inter	Petrovice	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva 15,15
03. ČT 05.05. 16:30 SK	HORNÍ	SUCHÁ	– Sokol	Věřňovice Hř.UT3G/tráva

04. ČT 12.05. 16:30 SK	HORNÍ	SUCHÁ	– TJ	Petřvald Hř.UT3G	/tráva

05. ČT 19.05. 17:00 FK	Těrlicko	- SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva

09. ČT 26.05. 17:00 Slovan	Horní	Žukov	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva 15,30
06. ČT 02.06. 17:00 SK	HORNÍ	SUCHÁ - FK	Český		Těšín Hř.UT3G	/tráva

07. ČT 09.06. 17:00 TJ	Havířov	Dolní	Datyně	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva

08. ČT 16.06. 17:00 SK	HORNÍ	SUCHÁ - Slovan	Záblatí Hř.UT3G	/tráva

				
				
				

	

	
	

	
	
	
	

	 	 	
	 	 	

  

ROZPIS	MISTROVSKÝCH	UTKÁNÍ	Sportovní	klub	HORNÍ	SUCHÁ		- JARO	2022		
kolo

	

den

	

datum

	

čas	SŽ/MŽ Krajský	přebor	starší+mladší		žáci	Horní	Suchá odjezd
15.

	

NE

	

27.03.

	

10:00/11:45 FC	Slavoj	Olympia	Bruntál	-SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva 06:30
16.

	

NE

	

03.04.

	

10:00/11:45 SK	HORNÍ	SUCHÁ - TJ	Krnov Hř.UT3G/tráva

17.

	

SO

	

09.04.

	

10:00/11:45 FK	Rýmařov	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva 06:15
18. NE 17.04. 10:00/11:45 SK	HORNÍ	SUCHÁ	- SK	Brušperk Hř.UT3G	/tráva

19. NE 24.04. 10:00/11:45 SK	HORNÍ	SUCHÁ	– TJ	Stará	Bělá Hř.UT3G/tráva

20. NE 01.05. 09:00/10:45 FK	Slávia	Opava	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva 06:30
21. NE 08.05. 10:00/11:45 SK	HORNÍ	SUCHÁ - FC	Kopřivnice Hř.UT3G	/tráva

22. SO 14.05. 13:00/14:45 FC		Vřesina	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.UT3G/tráva 10:45
23. NE 22.05. 10:00/11:45 HORNÍ	SUCHÁ - FK	Nový	Jičín Hř.UT3G	/tráva

24. NE 29.05. 09:00/10:45 MFK	Karviná	„B“	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.UT3G/	tráva 07:30
25. NE 05.06. 10:00/11:45 SK	HORNÍ	SUCHÁ – FK	Frýdek	Místek	„B“ Hř.UT3G	/tráva

26. SO 11.06. 09:00/10:45 1.FK	Spartak	Jablunkov	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva 06:45
14. NE 19.06. 10:00/11:45 SK	HORNÍ	SUCHÁ - MFK	Havířov Hř.UT3G/tráva

	
 

	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	
							

ROZPIS	MISTROVSKÝCH	UTKÁNÍ		Sportovní	klub	Horní	Suchá		 - JARO	2022		

kolo

	

den

	

datum

	

čas	SD/MD

	

Krajský	přebor	starší+mladší	dorost	Horní	Suchá odjezd
17. NE 27.03. 10:00/12:15 FK	Rýmařov	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva 06:30
18. SO 02.04. 11:00/13:15 SK	HORNÍ	SUCHÁ	- 1.BFK	Frýdlant	n.	O.		 Hř.UT3G/tráva

19. SO 09.04. V	O	L	N	O
20. NE 17.04. 10:00/12:15 FK	Frenštát	p.	R.	- SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva 07:45
21. SO 23.04. 11:30/13:45 SK	HORNÍ	SUCHÁ		- TJ	Kobeřice Hř.UT3G/tráva

22. NE 01.05. 13:45/16:00 FK	Bílovec	- SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.UT3G/tráva 11:30
23. SO 07.05. 12:00/14:15 SK	HORNÍ	SUCHÁ	- FC	ODRA	Petřkovice Hř.tráva

30. ST 11.05. 17:00/15:00 FC	Slavoj	Olympia	Bruntál	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva 11:15
24. SO 14.05. 10:00/12:15 FK	Krnov	– SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.UT3G	/tráva 06:45
25. SO 21.05. 12:00/14:15 SK	HORNÍ	SUCHÁ	- TJ		UNIE	Hlubina Hř.UT3G/tráva

26. NE 29.05. 12:30/14:45 FC		Vřesina		- SK	HORNÍ	SUCHÁ Hř.UT3G/tráva 10:45
27. SO 04.06. 12:30/14:45 SK	HORNÍ	SUCHÁ	– TJ	Velká	Polom Hř.UT3G/tráva

28. NE 12.06. 10:00/12:15 FK	Slávia	Opava		– SK HORNÍ	SUCHÁ Hř.tráva 07:45
29. SO 18.06. 12:30/14:45 SK	HORNÍ	SUCHÁ	- MFK	Kravaře Hř.UT3G/tráva
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