
měsíčník
tel.�+420�596�425�645�•�fax�+420�596�425�467

e-mail:�sekretariat@hornisucha.cz�
www.hornisucha.cz

LEDEN�2023

1
2023

Informace��OÚ

strana��1-2

Kultura

strana��3

Život��v��obci

strana��3-5

Společenská
rubrika

strana��4

Školství

strana��6-7

Inzerce

strana��6,8strana��8

Sport

• v tištěné podobě u pořizovatele tj. na 
Magistrátu města Havířova – odboru 
územního rozvoje, Svornosti 2, Havířov – 
Město, v 6. patře budovy A, dveře č. 621 
denně, a to v pondělí a středu od 8:00 do 
17:00 hodin, čtvrtek od 8:00 do 14:00 
hodin, mimo úřední dny v úterý a pátek od 
8:00 do 12:00 hodin nejlépe po telefonické 
domluvě (tel. 596 803 352). 

• v obci, tj. na Obecním úřadě Horní 

Oznámení o konání opakovaného ve-
řejného projednání upraveného návrhu 
„Regulačního plánu finské domky – 
Paseky, Horní Suchá“ 

Opakované veřejné projednání se us-
kuteční dne v Děl-15. 2. 2023 v 15:30 hodin 
nickém domě v Horní Suché.

Kompletní návrh „Regulačního plánu fin-
ské domky – Paseky, Horní Suchá“ je k ve-
řejnému nahlédnutí k dispozici do 22. 2. 2023:

v úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00 – 14:00 
hodin, mimo polední přestávky od 11:30 do 
12:30 hodin a v neúřední dny nejlépe po 
telefonické domluvě (tel. 596 420 180). 

Suchá, Sportovní 3, 735 35 Horní Suchá, 

Písemné připomínky k návrhu může 
uplatnit každý . nejpozději do 22. 2. 2023

Upravený návrh regulačního plánu se na 
opakovaném projednání projednává pouze 
v rozsahu úprav provedených po prvním 
veřejném projednání viz Popis v části 
odůvodnění v  kapitole 3.3. Vyhodnocení 
splnění požadavků dle pokynů pro úpravu 
návrhu regulačního plánu po 1. veřejném 
projednání dle SZ.

• v elektronické podobě na internetové adre-
se www.havirov-city.cz pod odkazem 
Magistrát – Úřední deska a na internetové 
adrese www.hornisucha.cz pod odkazem  
Úřední deska.

v pondělí a středu od 8:00 – 17:00 hod, 

Stavební úřad informuje

(U Vodojemu, Grabovščok, U Zbrojnice, Zá-
lesní, Na Stavech a Končinovka), za 14 mil. 
Kč, rekonstrukce a rozšíření mostu na ul. 
Chrost za 5 mil. Kč a desítky drobnějších 
akcí. Zvyšují se bohužel i režijní náklady 
obvyklého provozu obce a jeho pří-
spěvkových organizací. Na běžné fungování 

Dne 20. 12. 2022 se konalo v sále Dělnic-
kého domu poslední zasedání Zastupi-
telstva obce Horní Suchá (ZO) v loňském 
roce, které projednalo zejména tyto body 
svého programu:

• Nejdůležitější záležitostí zasedání bylo 
projednávání a schválení rozpočtu obec na 
rok 2023. Tento byl schválen na jeho 
výdajové straně ve výši 260 mil. Kč a příj-
mové 167, 46 mil. Kč. Výsledný schodek je 
již tradičně způsoben např. tím, že některé 
investice by se mělo podařit hradit pomocí 
dotací, které se v rozpočtu objeví až v okam-
žiku jejich připsání na účet obce. Dalším 
důvodem je sama výše plánovaných 
investic, která je letos opravdu úctyhodná. 
Je to např. dlouho plánovaná stavba Domů 
pro seniory v Podolkovicích ve výši 50 mil. 
Kč, rekonstrukce místních komunikací 

Připomínky musí splňovat náležitosti 
podání podle ust. § 37 správního řádu, tj. 
musí být patrno, kdo připomínku uplatňuje, 
které věci se týká, a co se navrhuje.

a námitkám se nepřihlíží.

Písemné námitky proti návrhu mohou 
podat  pouze nejpozději do 22. 2. 2023
vlastníci pozemků nebo staveb v území 
řešeném regulačním plánem nebo ti, kdo 
mají jiné věcné právo k těmto pozemkům 
nebo stavbám, dále pak osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k soused-
ním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být regulačním 
plánem přímo dotčeno. V námitkách musí 
být uvedeno odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezeno území dotčené námitkou.

Marie Dědková, tel. 596 420 180, 
dedkova@hornisucha

K později uplatněným připomínkám 

Ze zasedání ZO

• Byl schválen finanční dar Sboru dobro-
volných hasičů ve výši 30 000 Kč.

základních škol (bez investic a větších oprav) 
vynakládáme již přes 10 mil. Kč, odpadové 
hospodářství nás stojí přes 8 mil. Kč a provoz 
veřejné silniční dopravy (MHD č. 406 a 413 
ČSAD Havířov plus příměstská doprava 
ČSAD KARVINÁ) také téměř 8 milionů Kč.

• Pro pružnější a rychlejší financování 
provozu obce v případě nenadálých událostí 
ZO pověřila radu obce provedením rozpoč-
tových změn do výše 500 000 Kč.

• ZO také schválilo odložení splátky návrat-
né finanční výpomoci za rok 2022 Sportov-
nímu klubu Horní Suchá do 30. 4. 2023.

Ing. Jan Lipner, starosta obce

• Pro nevymahatelnost dlužných částek 
(po více než deseti letech) ZO vzalo na 
vědomí vyřazení pohledávek obce za ná-
jemné ve výši necelých 200 000 Kč.

• I naši obec trápí vysoká inflace, která 
„užírá“ peníze na jejích účtech. Pro lepší 
zhodnocení ZO schválilo nákup akcií ČEZ 
a.s. za 5 mil. Kč.

 

 

„OBECNÍ STRÁŽ“ 
v Horní Suché

upozorňuje občany, 
že jediné a správné 

telefonní číslo k nim je

721 957 435
Tuto službu vykonává firma 

PATRIOT SECURITY.
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OKÉNKO
MÍSTO-

STAROSTY

Milí čtenáři Informátoru,

rozloučili jsme se se starým rokem a přivítali rok nový. 
Určitě si všichni společně přejeme asi to nejdůležitější, a tím 
je naše zdraví. Já k tomu ještě přidávám pohodu, lásku, ale 
také optimismus a alespoň špetku tolerance. 

Za několik dní nám sníh roztál a zahájili jsme vítání Nové-
ho roku, které provází tolik (ne)oblíbené pyrotechnické 
efekty. Ano oslavujme, ale všechno musí jednou skončit 

v únoru je to komedie Dva nahatý chlapi, v dubnu pak 
přijede Divadlo Artur se svou hrou Třídní sraz, což bude  
opět velká legrace. Mezi tím jsme také mysleli s kulturním  
vzděláváním na naše školáky a zajistili divadelní představení 
pro 2. stupeň ZŠ s názvem Trapas nepřežiju aneb ten řízek 
nezvedej. Představení je zaměřeno na etiketu a zdvořilost, 
která některým dnešním dětem trochu schází. Nesmíme 
zapomenout na Mezinárodní den žen, který společně 
oslavíme v Dělnickém domě 10. března. Tolik z kultury na 
nejbližší období.

Ale pojďme raději na veselejší téma. Jsme na samotném 
začátku roku a již máme za sebou dvě velmi úspěšné kulturní 
akce, kterými byly Obecní ples a Novoroční koncert u pří-
ležitosti oslav 110. výročí sborového zpěvu v Horní Suché. 

Milí spoluobčané, dovolte mi ještě jednou popřát Vám 
všem v roce 2023 všechno nejlepší a přejme si, aby byl tento 
rok příznivý našim plánům a přáním. 

„Musíte jít stále rovně...“

Ing. Martin Adamiec, místostarosta obce

z vás by chtěl v ten okamžik sedět na místě řidiče traktoru 

„A sakra! Tak to se na nádraží dneska nedostanu!“

a tento konec máme definovaný v obecně závazné vyhlášce, 
která jasně stanovuje kdy a kde můžeme pyrotechniku 
použit. Ne všichni jsou však ochotni toto nařízení dodržovat 
a „střílí“ se ještě dlouho poté, s čímž jsou pak spojeny 
problémy s potulujícími se pejsky, kteří ve většině případů 
nesdílí tuto naši „radost a nadšení“ a jejich cílem je se 
někam schovat či utéct. 

Další dobrou zprávou je, že se v původních prostorách 
otevře 1. února obecní knihovna, čímž můžeme uvolnit škol-
ní tělocvičnu pro její původní účely. Bližší informace se 
dočtete na FB a webových stánkách obce, vývěsních 
tabulích a dále na jiném místě v tomto Informátoru.

Na sklonku roku jsme si na chvíli zažili, co dokáže paní 
zima, která nám nadělila řádnou sněhovou nadílku, se kte-
rou jsme si museli poradit. Podle některých z vás jsme 
situaci zcela nezvládli, jinde jsme zase dostali pochvalu, že 
se nám daří udržovat komunikace lépe než v sousedních 
obcích. Těžko soudit, protože nelze vždy vyhovět všem v jed-
nom okamžiku, a právě v těchto chvílích nastává prostor 
pro výše zmíněnou toleranci. Možná jsme si odvykli na tu 
přirozenost, že v prosinci může i sněžit a věřte, že málokdo 

Rovněž pro vás připravujeme dvě divadelní představení:

Samozřejmě nesmí chybět veselá tečka na závěr: 
Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy a ptá se kolem-

jdoucích: „Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?“

a poslouchat nadávky, ba co víc došlo i na fyzické napadení. 
A z toho je mi pak hodně smutno.

Obec Horní Suchá vyhlásila 12. ledna dotační program „Spolu-
financování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 
2023“, jehož cílem je spolufinancování projektů za účelem rozvoje 
kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti spolků, orga-
nizací, církví a dalších právnických osob, jejichž předmětem není 
podnikatelská činnost, působících v katastru obce Horní Suchá. 
Dotační program s podmínkami včetně „Žádosti o dotaci z rozpočtu 
obce Horní Suchá“ je zveřejněn na stránkách www.hornisucha.cz 

Upozorňujeme žadatele, aby věnovali zvýšenou pozornost věcné 

v sekci úřední deska. Žádost si můžete vyzvednout také na 
sekretariátě obecního úřadu. 

Jedná se o tyto povinné přílohy: 
• Kopie dokladu o vlastnictví bankovního účtu (k bankovnímu 
spojení uvedenému v žádosti).

v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, 
doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční 
evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud 
taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje 
všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické 
osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob 
k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence 
obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí 
statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, 
zakladatelská listina nebo stanovy.

a formální správnosti žádosti, vypracovali ji dle „Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu obce Horní Suchá“, které nabyly 
účinnosti dnem 1. 1. 2016 (tyto jsou zveřejněny na stránkách obce 
http://www.hornisucha.cz/dotace a podmínek vyhlášeného 
dotačního programu a nezapomněli doložit k žádosti aktuální 
povinné doklady s údaji platnými ke dni podání žádosti (viz příloha 
č. 1 výše uvedených zásad, která byla aktualizována usnesením 
Rady obce Horní Suchá s účinnosti dnem 30. 7. 2021). 

• Kopie dokladu o identifikaci osob jednajících jménem žadatele, 
zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají 
na základě udělené plné moci. 

• Kopie údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona 
upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného 
výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady 
nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; 

V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn 
předložit . maximálně jednu žádost

Případné dotazy týkajíce se vyhlášení dotačního programu kon-
zultujte, prosím, včas (před podáním žádosti) na telefonním čísle 
596 410 756, p. Slonková.

Termín podání žádosti o dotaci je pouze v termínu od 15. 2. do 
24. 2. 2023. 

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

Vyhlášení dotačního programu 
na rok 2023

Vstup do knihovny je nyní možný 
pouze z ulice Školní od zdravotního 
střediska, zezadu rekonstruované budo-
vy bývalé polské červené školy. 

tel. tel. 596 425 470, 
knihovna@hornisucha.cz 

Bc. Miluše Bulavová, 

Od 1. února vás přivítáme ve vlastních 
původních prostorách na ulici Sportovní 
4/227. 

Stěhování knihovny 

číslo�1�•�2023�•�strana�2
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To przecież było tak niedawno. Rok 2013 i wielki jubileusz 100-
lecia zorganizowanego śpiewactwa w gminie oraz 20-lecie chóru 
mieszanego ,,Sucha”. A czas galopuje do przodu. Jesienią 2022 
stoimy przed kolejnym jubileuszem. Jak do niego podejść, gdzie 
i kiedy zorganizować? Jesteśmy o 10 lat starsi, to dla nas spore 
wyzwanie. Rok 2023 w naszym Kole możemy nazwać jubileu-
szowym. Powstały  dnia 1 stycznia 1993 chór mieszany ,,Sucha” 
będący połączeniem żeńskiego chóru „Tęcza” i męskiego „Sucha” 
osiąga wiek trzydziestoletni. Zespół śpiewaczy „Chórek” śpiewa 
już 20 lat i przygotowuje swój tradycyjny koncert jubileuszowy. 
Jesienią piękny jubileusz 70-lecia działalności będzie świętował 
ZPiT „Suszanie”. Pora więc na nas. Pomysł, by nasz zimowy jubile-
usz uczcić Koncertem Noworocznym w kościele katolickim z udzia-
łem zespołów, które kontynuują  tradycje śpiewacze gminy wydaje 
nam się najlepszy. Wszak w roku 2023 mija 110 lat od powstania 
pierwszego chóru, tego, który zapoczątkował tradycję zorganizo-
wanego śpiewactwa w Suchej Górnej. Zapada decyzja, formuje się 
komitet organizacyjny z Marianem Weiserem na czele i jego za-
stępcą Marianem Pilchem. Mamy pozytywne stanowisko gminy 
i zarządu MK PZKO oraz obustronne wsparcie finansowe. 
Działamy. Dziś to już historia uwieńczona wspaniałym finałem, 
jakim był dla nas Koncert Noworoczny. Udział publiczności 
przerósł nasze oczekiwania, ale to tylko dowód na to, że śpiewactwo 
w Suchej Górnej jest na dobrej drodze. Są śpiewacy i zaintere-
sowani ich pracą widzowie. Dziękujemy organizatorom, Gminie 
Sucha Górna, zarządowi MK PZKO, wszystkim wykonawcom oraz 
wspaniałej publiczności.

Chór „Sucha”

Dziękujemy

kulturačíslo�1�•�2023�•�strana�3

Nové knihy v knihovně

Naučná literatura
České knihy

V prosinci 2022 jsme nakoupili do naší 
knihovny 49 českých, 4 polské, a dodali 50 
knih z polského fondu KC.

Klatovský Karel – Windows 11 snadno 

Česká beletrie
Jašová Jana – Znič to jméno; Šimek Štěpán 
– Kšeftmani& pistolníci; Braunová Petra – 
Ibka; Hajdová Marie – Jeřabinový dům; 
Jonášová Veronika – Ada.

České historická beletrie

Světové detektivky
Bryndza Robert – Osudové dědictví; White 

České detektivky
Češka Stanislav – Trestající smrt; Růžička 
Milan – Mrtvá na pranýři; Kačírková Eva – 
Nenechám tě odejít; Bým Vražda na svatbě; 
Češka Stanislav – Preventivní vražda; 
Dvořák Stanislav – Kadaland; Kuťák 
Jaroslav – I vrazi mají své dny; Urban David 
– Hra o přežití.

Körnerová Hana Marie – Jelení vršek.

a rychle; Janeček Petr – Černá sanitka a jiné 
děsivé příběhy.

Světová beletrie

S.R. – Vězeň; Robotham Michael – Zavři 
oči; Theorin Johan – Hlasy kostí.

Repová Hana – Soukromé problémy: Tina; 
Nakajima Kyöko – Malý dům; Ellwood 
Nuala – Ještě jedny zavřené dveře; Peters 
Maria – Dirigentka; Wilson Teri – Úžasný 
pan Darcy; Wilson Teri – Odmaskovaná 
Julie; Miller Beth – Žena, která začala žít; 
Taylor Mary Ellen – Domek u lesa; 
Jakoubková Alena – Po bitvě je každý 
manžel generál; Ryan Chris – Globální 
úder; Caplin Julie - Hrad ve Skotsku; Prior 
Hazel – Dáma a tučňáci.

Jacobi Charlotte – Parfumerie Douglas; 
Wittová Kate – Za olivovým hájem; 
Lacrosse Marie – Kavárna ve Vídni: Poh-
nutá doba; Ježková Alena – 77 pražských 
legend.
Naučná pro děti
McBrien Thomas – Minecraft: Příručka 
přežití; McBrien Thomas – Minecraft: nová 
knížka na celý rok.
Literatura pro děti
Pospíšilová Zuzana – Šikovný syslík; 

Historické romány

Špaček Ladislav - Dědečku, vyprávěj o Vá-
nocích; Burešová Jana – Pohádkový 
kalendář; Šrut Pavel – Lichožrouti; 
Tlapková patrola: S větrem o závod; Schön 
Jiří – Kubíkova dobrodružství na Dino-
ostrově.
Literatura pro mládež
Shusterman Neal – Bez citu; Kinney Jeff – 
Deník malého poseroutky: Wíbuch plýny; 
Stančík Petr – H2O a tajná vodní mise.

Orlińska Zuzanna – Ani słowa o Zosi!

Polské knihy

Literatura dla młodzieży

Quis Josef – Detektiv Koumes: případy ze 
staré plechovky. 

Literatura naukowa dla dzieci

Literatura naukowa
Fójcik Walburga – Nasza kuchnia; Kalen-
darz Śląski.

Orlińska Zuzanna – Ładna historia.

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

Komiks 

Přesně po roce, 24. prosince, po doznění 
zvonů kostela sv. Josefa začal v poledne před 
Domem s pečovatelskou službou vánoční 
koncert věnovaný obyvatelům tohoto 
zařízení. Rozdíl byl pouze v tom, že před 

Slavíci slavili
rokem měl sbor dvanáct zpěváků, v roce 2022 
už třicet. Slavíci připravili pro posluchače 
vánoční pohoštění i malé dárečky, aby 
atmosféra byla, jak má na Štědrý den být. 
Smíšený pěvecký sbor Slavíci z Horní Suché 

Těch vystoupení během roku 2022 však 
bylo mnohem více.

takto oslavil první výročí svého prvního 
vystoupení.

Pokračování na straně 4



V lednu své významné výročí slaví tito občané:

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

společenská�rubrika

Jana Hudlerová   (80) a Adolf Kalina   (80).
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z Šárky přešla poté k Slavíkům a doplnila 
tak jejich řady. Dne 28. srpna vystoupili • 
Slavíci na vernisáži výtvarné skupiny 
KVAŠ na faře v Bludovicích. Ve čtvrtek • 
8. září zahajovali Veletrh sociálních služeb na 
náměstí Republiky v Havířově. O den poz-• 
ději 9. září zpívali hornickou hymnu a hor-
nické písně na Dni horníků a jubilantů KHD 
DF v Dělnickém domě. Ve středu 14. září • 
vystoupili v programu, který byl připraven 
pro jubilanty obce Horní Suchá. První • 
adventní neděli 27. listopadu zpíval sbor při 
rozsvícení vánočního stromu na ulici Cen-
trum v Horní Suché. Ve čtvrtek 1. prosince • 
zahajoval sbor vernisáž krajkářek v šenov-
ském muzeu. V neděli 4. prosince vystou-• 
pil v evangelickém kostele v Bludovicích. 

• Po vánočním zpívání se Slavíci při-
pravovali na vystoupení k 50. výročí Žen-
ského pěveckého sboru Šárka, kterým se 
tento sbor současně loučil a ukončil své 
působení. Koncert se konal v Dělnickém 
domě 26. května 2022. Většina sboristek 

v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířo-
vě. Dne 6. prosince vystoupil sbor u vánoč-• 
ního stromu ZŠ Fr. Hrubína v Havířově. Ve • 
čtvrtek 8. prosince zpívali Slavíci havířov-

ským seniorům na jejich vánoční besídce 
v Restauraci Na Kopečku. Rok 2022 zakon-• 
čil sbor vánočním zpíváním pro obyvatele 
Domu s pečovatelskou službou, jak jsem už 
zmínila výše.

• O den později 5. prosince zahajovali Slavíci 
vernisáž Havířovského výtvarného salonu 

A co letos? Máme už za sebou jedno 
vystoupení na novoročním koncertě pořá-

  

 

a pěvecký soubor Chórek 20 let od svého 
založení. Vystoupila i řada hostů.  Že to byl 
skvělý nápad, potvrdili nadšení návštěvníci 
koncertu.

Mgr. Milena Tvardíková

A co plánují Slavíci dále? Určitě bude 
řada příležitostí, na kterých se bude moci 
sbor prezentovat krásným repertoárem, 
který pro své Slavíky sestavuje umělecká 
vedoucí Mgr. Dagmar Czinege. 

daném organizací PZKO v neděli 15. ledna 
v kostele svatého Josefa. Koncert byl osla-
vou 110. výročí sborového zpěvu v Horní 
Suché, sbor Sucha při tom oslavila 30 let 



číslo�1�•�2023�•�strana�5 život�v�obci

v Tulipánu to nebylo jiné. Pracovníci Komunitního centra společně 
s dětmi nejdříve uklidili prostory kolem centra, vytvořili výzdobu 

Předvánoční čas u každého z nás znamená přípravy na Vánoce, 

a také společně navařili chutná jídla a napekli cukroví, které 
společně ochutnali na vánoční besídce, kde děti dostali drobné 
dárečky. Rodiče tvořili vánoční věnce, ozdoby, vyráběli svíčky 
a různé další vánoční dekorace. Jejich výrobky jste si mohli 
zakoupit při rozsvícení vánočního stromku. 

a anděl zase svým úsměvem zahřál. Celou akci fotil skvělý fotograf 
Miroslav Hodeček. Na fotky z Mikulášské nadílky se můžete 
podívat na našich stránkách www.facebook.com/spolektulipan. 
Celkem jsme rozdali 296 balíčků.

Studenti docházejí pravidelně za dětmi z Komunitního centra, aby 
jim pomohli s učením. Zájem ze strany dětí i rodičů stále trvá, takže 
v případě potřeby pomoci s výukou, pokud na to nemáte trpělivost, 
klidně své děti pošlete k nám.

a obdarovali babičky a dědečky. Poté jsme zamířili na zmíněné 
hřiště, kde se připravoval spolek Velká náruč, děti nám krásně 
zazpívaly a zarecitovaly. Mikuláš děti obdaroval, čert je postrašil 

Děkujeme obci Horní Suchá za finanční podporu, stejně tak i na-
šim klientům, kteří nám pomáhají, a vám všem, kteří jste s námi.

V novém roce přejeme všem hlavně pevné zdraví.

V listopadu 2022 jsme opět rozdávali potravinové balíčky, 
věříme, že v této nelehké době je to velká pomoc všem.

Konec listopadu jsme věnovali nákupům a přípravám na naši 
každoroční mikulášskou nadílku, která se letos uskutečnila opět na 
dětském hřišti u finských domků. Účast byla hojná. Nejdříve jsme 
zavítali mezi naše seniory do domova a do domu s pečovatelskou 
službou, kde jsme s čertem, Mikulášem a andělem postrašili 

Vanda Holubová, předsedkyně Spolku Tulipán

a zpěváků, odvezli jsme si domů 2. místo v tanci, které nám 
vytančila naše taneční skupina TSU-Junior žáků ZŠ Horní Suchá 

Dne 17. listopadu jsme dětem uspořádali Přespávačku s módní py-
žamovou přehlídkou, která se všem moc líbila.

Děkujeme za podporu Nadaci OKD, Moravskoslezskému kraji, 
Nadaci ČEZ, Nadaci Terezy Maxové a především naší obci!

Dne 4. prosince proběhlo ve finské kolonii Zpívání na Mikuláše. 
Na tuto akci nás pozval pořadatel, Spolek Tulipán, kterému touto 
cestou ještě jednou děkujeme.

Začněme14. listopadem – vzdělávacím školením v Opavě na 
témata Emoční inteligence a komunikace, relaxační techniky. 

a 2. místo ve zpěvu, za které děkujeme Tamarce Šukaľové (rovněž 
žákyně ZŠ Horní Suchá).

Rok 2022 jsme zakončili 30. prosince Silvestrovskou dětskou 
diskotékou v Multifunkčním centru Sušanka.

PROSINEC BYL NALADĚNÝ VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU.

Renáta Češková

Dne 27. listopadu děti ze spolku měly tu čest zpívat na Rozsvícení 
vánočního stromu v Horní Suché.

Dne 5. prosince jsme přijali pozvání do Havířova na mikulášskou 
nadílku, na které děti ze spolku vystoupily s divadelním a tanečním 
programem.

Dne 18. prosince se uskutečnilo vánoční představení spojené s mi-
kulášskou nadílkou v Multifunkčním centru Sušanka.

Dne 19. listopadu nás čekal přistavený autobus u Sušanky, kterým 
jsme odjížděli na taneční a pěveckou soutěž do Budišova nad 
Budišovkou. I přesto, že tam vystoupilo mnoho tanečních skupin 

Dne 6. prosince jsme vyjeli do Ostravské „Archy“, kde rovněž 
proběhla mikulášská nadílka a děti měly opět taneční a divadelní 
vystoupení. Děti si i zde vysloužily velkou pochvalu.

Dne 10. prosince proběhlo taneční soustředění spojené s vystou-
pením v Ostravě na Masarykově náměstí, zakončené veřejným 
bruslením.

Dne 21. prosince byla vánoční besídka, společné zdobení 
vánočního stromku, rozdávání dárků, které si děti navzájem koupily, 
společné zpívání vánočních koled.

Předvánoční čas v Tulipánu

Velká náruč – listopad a prosinec



Deváté a sedmé třídy odjely se svými třídními do Českého Těšína 

na krytý stadion. Povinná 
byla bezpečnostní výbava 
– helma a pořádné ruka-
vice. Páťáci s třídním a paní 
asistentkou zase jeli do Ha-
vířova na venkovní klu-
ziště. Někteří sice stáli 
poprvé na bruslích, ale to 
jim vůbec nevadilo. Hlav-
ní byl pohyb a čas strávený 
se spolužáky mimo třídu.

Tak se nám před Vánoci ze školy vytratily některé třídy. Kam se 
poděly? Šly si prostě zabruslit. 

A že si to všichni náram-
ně užívali, o tom svědčí nejen jejich rozzářené oči, ale také radost 
z pohybu.

Mgr. Eva Kleslová
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Bruslení

Doufáme, že letos tu bude opět ta 

kouzelná vánoční atmosféra, a my se 

sejdeme u dalšího koncertu.

Tak zněl v minulém roce název vánočního 

koncertu dětí z mateřské i základní školy 

pod vedením Bohunky Velíškové a Mgr. 

Markéty Domesové. Ty s dětmi nacvičily 

pět úžasných bloků vánočních písní a básní, 

proložené tanečním vystoupením. Pro 

deváťáky to bylo poslední vystoupení 

a svou písní se chtěli s koncertováním 

rozloučit. A pokud se někomu zadrhl hlas 

a panu Molinkovi za vytvoření zázemí 

účinkujícím. Nesmíme zapomenout ani na 

kolegyně, které nebyly vidět a pomáhaly 

ředitelka školy

a hned mu to nešlo, odpusťte mu to. Jsou 

přeci jenom děti a nejsou zvyklé vystupovat 

před tak velkým obecenstvem.

a pomoc s přípravou koncertu. Zároveň 

chceme poděkovat nejen doprovodné 

kapele, ale i mistru zvukaři panu Glatzovi 

Velký dík patří všem malým i velkým 

dětem, taktéž i rodičům za jejich trpělivost 

s organizací.

Mgr. Romana Zahradníková, 

Kouzelné Vánoce

CAMION, spol. s r.o. v Horní Suché
přijme

dělníka na výrobu autoplachet
Volejte: 596 425 563

www.autoplachty.info
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a zároveň poznávaly svou obec. 

i dospělé.

Rozsvícení vánočního stromu a vypravili jsme výletní autobus pro 
děti s rodiči do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme si užili vánoční 
atmosféru v místním skanzenu.

Na podzim jsme si za překvapující velké účasti obyvatel obce užili 
lampionový průvod, který končil na běžeckém okruhu, promě-
něném ve světluškový chodníček, zdobený stovkami lucerniček.

Marek Hradzki, předseda SRZŠ

Rok 2022 mohl být konečně pestřejší v přípravách akcí pro děti 

Těší nás, že se stezky zúčastnil hojný počet dětí s rodiči, za vypl-
něnou kartičku si účastníci kromě sladké odměny vysloužili i žetony 
na atrakce, které využily na oslavě Dne dětí, jenž se uskutečnil 

První větší akcí a zároveň novinkou byla naučná stezka „Pátrej po 
tajemných zákoutích Horní Suché“, kde děti plnily různé úkoly 

v červnu. Zaměstnanci školy připravili pro děti různé sportovní 
soutěže a sdružení rodičů zajistilo atrakce a stánek s občerstvením.

Se závěrem roku jsme ještě zvládli nakoupit mikulášské balíčky 
pro všechny děti naší ZŠ i MŠ, vydělat penízky navíc ve stánku na 

To vše děláme za tu nejcennější odměnu a tou je úsměv a spoko-
jenost Vašich–našich dětí.

Děkujeme za podporu obci Horní Suchá, všem našim kolegům 
dobrovolníkům, zaměstnancům školy, rodičům!

Těšíme se na vaši pokračující spolupráci v novém roce, který 
konečně zahájíme plesem 17. února. A letos nezapomeneme ani na 
odložený cyklistický závod!

Kromě zmíněných akcí podporujeme žáky také příspěvky na 
vstupy, dopravu či nákup odměn.

Jak plynul rok 2022 u SRZŠ

Listopad a prosinec ve školce

Ve stejný den po průvodu dorazily nej-
starší děti zpátky do školky. Co ve školce 
dělaly? Čekalo zde překvapení... Hallo-
weenská noc plná dobrodružství. Děti se 
rozdělily do menších skupinek a měly za 
úkol projít strašidelnou školkou a cestou 
splnit připravené úkoly. Prolézaly stracho-
vým tunelem, lovily pinzetou žížalky, 
musely se proplétat pavučinovým bludiš-

V pátek 4. listopadu proběhl již tradiční, 
velmi oblíbený, lampionový průvod. I přes 
nepříznivé počasí se zúčastnilo velké 
množství rodičů a dětí, vybavených pře-
krásnými lampiony. Průvod lidí se seřadil 
v centru obce u drogerie a za doprovodu 
dechovky se pomalu přesunul do cíle na 
hřiště u základní školy. Zde všechny 
zúčastněné čekala cesta vyzdobená skleně-
nými lucernami, které vyráběly děti a paní 
učitelky ze školy a školky. Zářící lucerny 

vykouzlily nezapomenutelnou atmosféru. 
Děti se snažily najít právě tu svou, aby ji 
mohly ukázat rodičům.

I přes vysokou nemocnost dětí se 19. pro-

těm a nakonec se podepsat kouzelným svítí-
cím perem. A to všechno téměř ve tmě, jen 
při světle baterky. 

Další krásný zážitek měly děti při návštěvě 
divadla v budově Kulturního domu Petra 
Bezruče v Havířově. Přijely se podívat na 
divadelní představení známé pohádky O Sně-
hurce s veselými písničkami, které hráli herci 
v krásných kostýmech.

Za splněné úkoly děti sbíraly razítka na 
kartičky, za které pak dostaly zaslouženou 
odměnu. Po společné večeři děti zalehly do 
postýlek a spaly až do rána. Ráno se těšily na 
rodiče a plné dojmů odcházely spokojeně domů.

Ve středu 30. 11. naši plaváčci zakončili 
plavecký výcvik posledním plaváním, na 
které se mohli přijít podívat také rodiče. 
Děti předvedly, co všechno se během 
plaveckých lekcí naučily. Součástí plavání 
byla možnost se také vyfotografovat pod 
vodou nebo jen tak na suchu s vodníkem. 
Děti si domů odnesly osvědčení o plavec-
kém výcviku „mokré vysvědčení“.

V pondělí 5. prosince čekalo před školkou 
překvapení. Všichni, kteří se chtěli dostat do 
školky, museli projít pekelnou bránou. Na 
chodbě již čekal čert a i nejeden dospělák se 
ho polekal. Dorazil samozřejmě i Mikuláš. 
Přivedl si s sebou na pomoc nejen andílky, 
ale také neposedné čerty. Děti odříkaly 
básničky, zazpívaly písničky, a za odměnu 
dostaly balíček sladkostí. Mikuláši a čertům 
slíbily, že budou po celý rok hodné.

Vánoční prázdniny utekly jako mávnutím 
kouzelného proutku a přivítali jsme rok 2023.

Za kolektiv MŠ přejeme do nového roku 
hlavně zdraví, pohodu, štěstí a spokojenost! 
Ať je tento rok plný úspěchů, radosti a poro-
zumění.

since konaly vánoční besídky. Do školky se 
přišly podívat maminky a tatínkové, 
babičky i dědečkové a na třídách proběhlo 
společné vánoční tvoření. Někteří byli 
velmi překvapení, ale do práce se s chutí 
pustili. Posezení bylo komornější, v menším 
počtu, ale to vůbec nevadilo. Ba naopak, 
všichni si to krásně užili, děti i dospělí. 
Výsledkem byly krásně nazdobené vánoční 
stromečky. A teď už jen počkat na Ježíška. 
Čekání se vyplatilo a v úterý 20. prosince se 

ve třídách pod stromečkem objevily 
dárky… nové hračky. Děti měly velikou 
radost a očka jim jen zářila.

Za MŠ Eva Sliacká
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v pondělí 26. prosince nultý ročník Štěpánského běhu Horní Suchou, 
který uspořádali členové nově vzniklé Sportovní komise obce Horní 
Suchá ve spolupráci se Sportovním klubem Horní Suchá, z.s., jehož start 
i cíl se nacházel ve Sportovním areálu František na fotbalovém hřišti. 

Sluší se poděkovat vedení obce Horní Suchá za materiální podporu, 
restauraci Na Kopečku za skvělý punč, členům Sportovní komise 

Ve svátečním dopoledni za přítomnosti vánoční atmosféry proběhl 

a Sportovního klubu za organizaci závodu, jmenovitě zejména 
Ladislavu Vápeníkovi za technickou podporu realizace závodu. 

Mgr. Petr Bębenek

Původní myšlenkou organizátorů bylo uspořádání běhu pro všechny 
věkové generace bez ohledu na sportovní výkonnost, a tak znělo i motto 
běhu: „Není důležitá rychlost ani styl, jde o radost z pohybu.“ Tímto 
mottem se organizátoři snažili řídit a uspořádali běhy pro všechny 
kategorie běžců bez ohledu na výkonnost. Dětských běhů se 
zúčastnilo v několika kategoriích celkem 25 dětí od 3 do 15 let, které 
předvedly fantastické výkony na hranici svých možností, za skandování 
početného publika. Hlavního závodu na 5 kilometrů, který vedl centrem 
obce Horní Suchá zpět do sportovního areálu, se zúčastnilo celkem 65 
běžců – 49 mužů a 16 žen. Závod slavnostně odstartoval místostarosta 
obce Ing. Martin Adamiec a pak už se šlo na věc. Nejrychleji zdolal trať 
Adam Szymanik v čase 17:11,34 min., poslední účastník běhu dorazil do 
cíle v čase 46:29,39 min. O výsledky, ale v tomto závodě primárně nešlo, 
všichni zúčastnění zdolali zdárně trať a v cíli se pak i s početným 
diváckým zázemím skvěle bavili. 

Mílí hornosušasné, budeme se na Váš těšit příští rok na startu i v cíli!

Jednalo se o nultý ročník, takzvaně nanečisto. Organizátoři nasbírali 
zkušenosti a cenné podněty účastníků s vírou, že příští první ročník bude 
minimálně stejně úspěšný, co se týče úsměvů a počtu závodníků. 

Štěpánský běh Horní Suchou


