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Petici, kterou jsme uspořádali v naší obci 
proti výstavbě plánovaného obchvatu Haví-
řova, podepsalo více než 1350 osob, což 
považujeme za skutečně výrazný projev 
nesouhlasu občanů Horní Suché s pláno-
vaným projektem. Petice bude nyní 
odeslána na Ředitelství silnic a dálnic, které 
je zadavatelem a investorem projektu, kopie 
bude doručena na vědomí vedení města 
Havířova. 

Dle našeho názoru se jedná o zbytečně 
rozsáhlý projekt, jehož zásah do krajiny, 
životního prostředí, života i majetku zdej-
ších občanů nebo třeba kulturního dědictví 
(např. památníčky Životické tragédie) je na-
prosto neadekvátní k přínosům, které by 
z tohoto projektu mohly plynout. Informace 
o  intenzitě dopravy v samotném Havířově 
i okolních obcích, včetně Horní Suché, 
které byly uvedeny v důvodové zprávě k zá-
měru výstavby obchvatu, jsou, mírně 
řečeno, odtrženy od reality. S žádnými 
kolonami se v obci nepotýkáme. Největší 
intenzita dopravy nastupuje před ranní 
směnou a po skončení směny. To jsou 
ovšem záležitosti maximálně několika 
desítek minut a zdržení v takových kolo-
nách dosahuje řádově jednotek minut. 

Jsem toho názoru, že obchvat v podobě, 
v jaké je momentálně projednáván, je z do-
pravního i finančního hlediska zcela 
zbytečný, protože realizace plánované trasy 
obchvatu bez napojení původně plánované 
silnice směrem od Bohumína přes Rychvald 

zcela ztrácí smysl. K vyřešení odklonu 
dopravy z města by postačila např. silnice, 
která by vedla po území mezi bývalým do-
lem Dukla a Průmyslovou zónou František 

Nutno ovšem podotknout, že poměr 
tranzitní dopravy v Havířově i naší obci je 
mizivý, protože naprostá většina tranzitní 
dopravy využije dálnice D1, D48 případně 
D56. Tranzitní nákladní doprava projede 
naší obcí buďto z důvodu nesprávného na-
stavení navigace nebo v důsledku hledání 
úspor na mýtném. Žádný z těchto důvodů 
ovšem není dostatečně pádným argumen-
tem, který by obhájil potřebu realizace 
obchvatu Havířova v podobě, v jaké jej nyní 
prosazuje ŘSD a město Havířov. Kromě 
toho samotné město zužuje své hlavní 
průtahy městem ze čtyř jízdních pruhů na 
dva a argumentuje tím, že dle jejich propoč-
tů bude v dopravní špičce doprava v těchto 
ulicích na zhruba 65-70 %. Tímto si samo 
město protiřečí. Žádné pravidelné dopravní 
zácpy se v Havířově nekonají a největší doprav-
ní problém, se kterým se město potýká, je 
nedostatek parkovacích míst. 

Variant pro stavbu obchvatu Havířova 
existuje hned několik. Některé z nich jsou 
již částečně dokonce na papíře, ale není zde 
vůle o nich jednat. Proč tomu tak je, může-
me jen spekulovat, ale zainteresované stra-

a propojila by případně rozšířenou silnici 
číslo 475 se silnicí č. 59. Ta by následně 
svedla dopravu na již dokončený obchvat 
Karviné.

Velice děkuji všem, kteří k petici připojili 
svůj podpis. Tak velká podpora petice nás 
velmi mile překvapila.

ny by neměly a nemohou ignorovat nesou-
hlasné stanovisko tak početné skupiny 
občanů. Nejsme v situaci Frýdku-Místku 
nebo Přerova, a proto není kam spěchat. 

O jakémkoliv posunu ve věci naší petice 
Vás budeme informovat prostřednictvím 
Informátoru a internetových stránek obce.

Za petiční výbor Mgr. Jan Zyder

Petice proti výstavbě obchvatu Havířova

Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Horní Suchá 
a Sborem Církve bratrské vyhlašuje humanitární 
sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 
dětské); lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 

2záclon; látek (minimálně 1m , prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek); domácích potřeb – ná-
dobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené zaba-
lené do krabic); péřových přikrývek, polštářů a dek;  
obuvi – nepoškozené v párech (svázané gumičkou); 
kabelek, batohů; hraček – nepoškozené a kompletní; 
menších elektrospotřebičů; hygienických potřeb, 
drogistického zboží; časopisů, novin, knih. (Věci, které 
nemůžeme přijímat: ledničky, televize, počítače, 
matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil.)

Humanitární sbírka

Telefonické kontakty: 596 420 292 – p. Horáková, 
Obecní úřad Horní Suchá; 732 411 583 – Sbor Církve 
bratrské; 224 317 203, 603 287 387 – dispečink 
Diakonie Broumov. Více informací o Diakonii Brou-
mov můžete  získat  na internetové adrese 
www.diakoniebroumov.org. Děkujeme za pomoc.

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. 

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

Sbírka se uskuteční v naší obci ve Sboru Církve 
bratrské, ul. Těrlická 353/64, Horní Suchá, a to ve 
dnech: 24. března od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
a 25. března od 8 do 14 hodin.

komentář 
redakce

         záměru I/11 Havířov – Třa-
novice dle zákona o posuzování vlivu na 
životní prostředí podala Obec Horní 
Suchá prostřednictvím právní kanceláře 
FRANK BOLD Advokáti námitky, 
které společně s dalšími námitkami ji-
ných obcí, občanských sdružení a spol-
ků způsobilo, že Krajský úřad MSK na-
řídil oznamovateli – v tomto případě Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR – zapracovat 
celkem 47 připomínek a celý záměr bude 
posuzován dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí tzv. velká EIA, což 
způsobí minimálně prodloužení projektu 
možná o několik let.

              V rámci zjišťovacího řízení  

Obec Horní Suchá nabízí 
k pronájmu nebytové 

prostory vhodné pro služby, 
více informací na 

www.hornisucha.cz úřední 
deska, aktuality, záměr 

pronájmu č. 17/2023, nebo 
na tel. 596 420 181.

Volné 
nebytové 
prostory
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OKÉNKO
MÍSTO-

STAROSTY

Milí čtenáři, okénko tohoto vydání bude trochu monotématické, 

Dotazník je zaměřený na několik oblastí komunikace, a to webo-
vé stránky, mobilní aplikaci a tištěný měsíčník Informátor. Mnoho 
odpovědí mělo společného jmenovatele, a tím byla nespokojenost 
s webovými stránkami obce. Ano, souhlasím, že vzhled i funkce 
těchto stránek jsou již přežité a v současné době připravujeme 
jejich obměnu. Jsem moc rád, že se do tohoto procesu aktivně 
zapojili i někteří zastupitelé, pokusíme se některé vaše připomínky 
zapracovat do nového vzhledu stránek tak, aby odpovídaly 
požadavkům a současným trendům v této oblasti.

Dalším segmentem průzkumu byla mobilní aplikace Horní 
Suché. Příjemně mě překvapily mnohé kladné ohlasy a vnímání této 
aplikace jako jedné z možností dostupné, rychlé a oboustranné 
komunikace mezi úřadem a občany. Samozřejmě i tato aplikace má 
některé nedostatky, ale na základě vašich připomínek se některé 
z nich pokusíme vyřešit. Aplikaci již má k dnešnímu dni staženou 
téměř 900 uživatelů, a proto by bylo škoda nevyužít její potenciál. 
Bylo by asi naivní si myslet, že vyhovíme všem, protože některé z po-
žadavků byly doslova protichůdné, ale najde se mnoho oblastí, kde 
se lze zlepšovat. Z některých vašich odpovědí zjišťujeme, že ještě ne 
vždy znáte veškeré funkce a možnosti této aplikace, a tudíž by si 
zasloužila větší propagaci a bližší seznámení. Proto v některém z nej-
bližších vydání Informátoru naleznete návod jak a k čemu aplikaci 
efektivně  využívat. 

Samostatnou oblastí průzkumu byl tištěný měsíčník Informátor. 
Zde jsme dostali asi nejvíce námětů na doplnění informací a dotazů. 
Velmi často se opakujícími připomínkami byly scházející informace 
o připravovaných akcích v obci, ať už investičních, kulturních nebo 
třeba informace o kriminalitě v obci či prezentace spolků působí-
cích v Horní Suché. Opět i zde se našlo mnoho požadavků 
protichůdných, nebo takových, kterým opravdu nelze vyhovět. Ale 

a to se zaměřením na právě probíhající průzkum spokojenosti s ko-
munikací obce Horní Suchá a jejími občany. S žádostí o provedení 
průzkumu se na nás obrátil student Slezské univerzity a my jsme mu 
ochotně vyhověli, neboť výsledky průzkumu můžeme využít v náš 
prospěch a vaše odpovědi nás mohou inspirovat. Průzkum stále 
ještě probíhá, ale my už dnes vyhodnocujeme první podněty a při-
pomínky vás, respondentů. 

i za tyto názory jsme vám vděčni.
Občas se vyskytují podněty, které již dávno fungují, jen 

o nich občané neví, a i to je vizitkou toho, že komunikace nefunguje 
zcela ideálně. Jako příklad uvedu připomínku občana, který nás 
vyzývá k pravidelným televizním reportážím z důležitých akcí 
v obci, přičemž již druhý rok funguje na TV Polar pravidelný pořad 
Miniexpres Horní Suché, kde každý týden seznamujeme diváky 
tohoto pořadu právě s aktuálními událostmi, které se v Horní Suché 
děly, dějí nebo dít budou. Na webových stránkách také naleznete 
reportáže internetové televize ČRTV právě z významných akcí 
a událostí, které se v obci udály. Jen za poslední čtvrtletí jsou zde 
reportáže z Rozsvícení vánočního stromu, Štěpánského běhu nebo 
Novoročního koncertu. 

Je toho ještě mnoho, co bych mohl napsat o této anketě, určitě se 
v některých z příštích vydání k tomuto tématu vrátíme a celou akci 
vyhodnotíme. Pokusíme se odpovídat na důležité dotazy, které 
z průzkumu vzešly, ale je jich opravdu mnoho, a proto tak budeme 
činit postupně.

Všem, kteří se do této akce zapojili nebo teprve zapojí – a mohou 
tak učinit do 15. března, moc děkuji a věřte, že vaše názory při-
jímáme, protože mohou ovlivnit a snad i vylepšit stav na poli komu-
nikace obce a jejich občanů. Pro ty, kteří se chtějí do průzkumu 
zapojit, přikládám (vpravo) QR kód, pomocí kterého se dostanete 
k otázkám ankety. Děkuji.
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Práce podatelny

V následujících příspěvcích uvádějí jednotliví zaměstnanci obce 
rekapitulaci toho, co se na jejich referátech událo v roce 2022.

Co se událo na referátech 
obecního úřadu 

Obec Horní Suchá v roce 2022 vypravila prostřednictvím pošty 

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

Dále v závorkách uvádíme údaje z předchozích dvou let. Do datových 
schránek jsme odeslali 1730 zpráv (r. 2021 -1 666, r. 2020 – 1 522). 
Doručeno nám bylo 1873 (r. 2021 - 1 711, r. 2020 - 1 432) datových zpráv.

v Horní Suché 2 650 kusů zásilek v celkové ceně 156 865,- Kč. 
Pro srovnání: v roce 2021 to bylo 3 145 ks za cenu 164 752,- Kč a v roce 
2020 jsme odeslali 2 540 ks zásilek za 116 219,- Kč. 

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

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 evidence 
obyvatel Obecního úřadu Horní Suchá.

Evidence obyvatel

Pokračování na straně 3

stav  k 31.12.2022
 

k 31.12.2021
 

k 31.12.2020
 

Muži  1852  1849 1877 
Ženy  1833  1829 1823 
Chlapci  420  422 415 
Dívky  375  366 359 

Celkem  4480  4466 4474 

Cizinci  93  82 83 

Celkem
 

 
s cizinci  

 

4573  
 

4548 
 

4557 

 
 

 rok 2022 rok 2021 rok 2020 
Narození chlapci  22 17 18 
Narozené dívky  18 14 20 
Úmrtí muži  28 42 28 
Úmrtí ženy  23 22 21 
Sňatky na území obce 25 36 32 
    

Přihlášeni k  trvalému pobytu 
z  toho v  rámci obce 

201 
53 
 

214 
71 
 

169 
41 
 

Odhlášeni  z  trvalého pobytu 123 118 142 

Demografické údaje

 

„Ale, byl u nás zloděj a hledal peníze“.
Ptá se soused souseda: „Co se včera v noci u Vás dělo?“

„A co jsi udělal?“
„No hledal jsem s ním“.         

  Ing. Martin Adamiec, místostarosta obce

Samozřejmě nesmí chybět veselá tečka na závěr. Tak tedy: 
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Nemovitý majetek obce

Poplatky a sociální agenda

 rok
 

koupené pozemky
 

celková výměra
 

počet majitelů
 

     2020  318 333,- Kč   4 066 m²                            16  
     2021     2 661 385,- Kč   17 397 m²                          10 
     2022  4 546 787,- Kč 8 980 m²                          11 

Hodnota majetku k 31. 12. 2021 byla 1181 mil. Kč. Konečný stav k 31. 12. 2022 je 1187 mil. Kč, což znamená jeho navýšení o 6 mil. 
Kč. U pozemků jde zejména o následující pohyby majetku:

v obci pracovní místa. V loňském roce došlo ještě k dalším výjimkám, kdy obec prodala i část pozemků na ul. Vnitřní, Finská a Vilová za cenu 
1.754 tis. Kč. Důvodem prodeje bylo to, že při geodetickém zaměření pozemku bylo zjištěno, že je součástí zahrady jiného majitele.  Na ul. 
Finská byl prodán pozemek včetně stavby poloviny finského domku.

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

Obec prodala část pozemku včetně průmyslové haly v Průmyslové zóně František za cenu 25 mil. Kč. Obec pozemky obecně neprodává. 
Výjimkou jsou však zejména případy v Průmyslové zóně František. Jde o pozemky zastavěné stavbou podnikatelského objektu, který tvoří 

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 38 mil. Kč. V loňském roce obec získala darem do svého 
majetku pozemky pod stavbou chodníku kolem tratě Správy železnic a pozemky tvořící koryto a okolí potoka Koutňák od soukromých 
majitelů. 

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané a dlužné částky na místních poplatcích v roce 2020, 2021 a 2022. 

Obec Horní Suchá je příslušným soudem ustanovena veřejným opatrovníkem u osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům. 
V loňském roce se jednalo o 4 osoby. V rámci opatrovnictví probíhala spolupráce s Okresním soudem v Havířově, Frýdku-Místku, s Úřadem 
práce v Havířově, s ČSSZ i s jednotlivými zařízeními, které těmto osobám poskytují sociální služby.  

V sociální oblasti byly přijímány a vyřizovány žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodů a příslušná rozhodnutí zasílána na 
Českou správu sociálního zabezpečení v Praze. Ve spolupráci s Církví bratrskou v Horní Suché byla v březnu 2022 zorganizována 
humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. 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 pečovatelskou službou v Horní Suché. Do seznamu žadatelů do 
domova s pečovatelskou službou přibylo 10 nových osob, se 2 žadateli byla sepsána nájemní smlouva, vyřazeni byli zesnulí žadatelé a ti, 
kteří neprojevili zájem být nadále zapsaní v seznamu žadatelů. K 31. 12. 2022 je celkově zapsaných 32 osob. 

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

Dlužné částky jsou vymáhány prostřednictvím exekučních příkazů. V roce 2022 byla vymožena částka ve výši 35 964,- Kč. 

Senior taxi – po celý rok 2022 byl využíván našimi občany senior taxi, který je vždy dopravil na předem ujednaná stanoviště, tj. k lékaři, na 
úřady v Havířově a v rámci Horní Suché i do obchodů na nákup. Obec Horní Suchá přispěla v roce 2022 na provoz částkou ve výši 544 230,- Kč.

Místní poplatek za odpad 

Rok 

Vybráno k 31.12. (Kč) 1 164 600,42 1 415 488,29 1 439 604,10 

Dlužná částka k 31.12. (Kč) 197 599,58 242 367,68 374 547,10 

Místní poplatek ze psů 

Rok 

Vybráno k 31.12. (Kč)           156 086,00 136 016,00 136 368,00 

Dlužná částka k 31.12. (Kč) 10 784,00 21 470,00 24 911,00 

 

Porovnání produkce komunálního odpadu, svezeného na území obce a ze sběrného dvora (údaje jsou uvedeny v tunách)

I letos jsme pro vás připravili informace týkající se produkce odpadu v naší obci v přehledných tabulkách. 
(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)

Produkce komunálního odpadu

Pokračování na straně 4
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Podrobné informace o termínech svozu odpadu, provozní době sběrného dvora a třídění odpadu jsou zveřejněny na webových stánkách 
obce na adrese www.hornisucha.cz (záložka „o obci“ – „odpady“). 

Z tabulky je patrný nárůst u plastů, papíru a v loňském roce u skla. Produkce směsného komunálního odpadu klesla, to je odpad z po-
pelnicových nádob, což je příjemná zpráva. Bohužel, špatná zpráva je, že se objevují černé skládky, což jsou většinou objemné věci (křesla, 
sedačky, atd.) u popelnicových stanovišť a také v okrajových částech obce v zeleni. Chtěla bych upozornit, že za odložení takového odpadu 
mimo sběrný dvůr hrozí postih ve formě vysoké pokuty. 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.

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 elek-
trospotřebiče, přesné označení všech spotřebičů rovněž naleznete na výše uvedené webové stránce. 

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

v roce 2021. Firma Depos Horní Suchá, a. s. poslala v loňském roce za vytříděné železo na sběrném dvoře obci částku 28 481,- Kč. 

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

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 64 % 
nákladů hradí obec. 

V loňském roce bylo v obci vyprodukováno celkem 2 463,35 tun komunálního odpadu, nejedná se jen o odpad vyprodukovaný občany, ale 
vzhledem k tomu, že je na náš systém svozu a likvidace odpadu napojeno cca 90 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.  

V roce 2021 byly pro občany Horní Suché pořízeny nádoby na tříděný odpad (papír, plasty a sklo) o velikosti 120 l za 1 580 333,- Kč. 
Žádáme všechny, kteří si ještě nádoby nevyzvedli, ať tak učiní neprodleně (nejpozději do konce března 2023) po telefonické dohodě s paní 
Vítkovou. Obec již neposkytuje pytle. 

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 799 695,- Kč, což je o 191 695,- Kč více než 

Dnem 1. ledna 2021 nabyl 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.

a jeho dotačního programu pro obce. Výsledky studie a případné návrhy na zlepšení nakládání s odpady budou během roku realizovány. 
V obci proběhla na konci roku 2022 studie optimalizace systému nakládání s komunálními odpady za podpory Moravskoslezského kraje 

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

Porovnání produkce komunálního odpadu – přepočteno na 1 občana (údaje jsou v kilogramech)

Z činnosti stavebního úřadu

Na území obce Horní Suchá bylo v roce 2022 povoleno k realizaci z těch 
významnějších staveb:

• změna staveb bytových domů společnosti Heimstaden Czech s.r.o.– zateplení 
Dr. Glazera č.p. 1211-1218, 1228-1229, Stavební 1219- 1220, 1222-1225

• chodník podél tratě ČD lokalita Grabovščok

• kondenzační jímky v areálu Energetického centra v PZF – Organic technology 
s.r.o. 

• stavba nadzemního zásobníku na LPG v areálu společnosti RQL s.r.o.

Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení

• změna stavby Energetického centra v Průmyslově zóně František (PZF) – 
Organic technology s.r.o.

Pokračování na straně 5

Od 1. února 2023 došlo ke změně telefonního 
čísla sběrného dvora na ul. Chrost, 

provozovaného firmou DEPOS Horní Suchá a.s. 

Nové telefonní číslo je 737 245 596. 
Kontakt uvedený v kalendáři je již neplatný. 

Děkujeme za pochopení.

Změna telefonního čísla 
sběrného dvora
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Ke zpracování „změny č. 2 Územního plánu Horní Suchá“ byl vybrán Ing. arch. Josef Starý, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo. 
Termín odevzdání návrhu byl do 31. 1. 2023.

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

Zastupitelstvo obce Horní Suché dne 28. 4. 2022 schválilo „Zprávu o uplatňování územního plánu Horní Suchá za období 2018-2022“, 
včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Horní Suchá v rozsahu zadání změny. 

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

Územní plán Horní Suchá

• stavba akumulační nádrže u Hasičské zbrojnice č.p. 468

• přístavba haly KARDEX v areálu firmy KATEK Czech Republic s.r.o.

K užívání byla povolena stavba rekonstrukce Hasičské zbrojnice č.p. 468, komunikace v areálu PZF, změna v užívání vč. stavebních úprav 
kancelářské budovy společnosti Lichtgitter. Změnou v užívání byla povolena stavba kantýny v PZF na prodejnu krmiv pro ryby a změna 
stavby cukrárny na kosmetický salon na ul. Těrlická.

K užívání bylo povoleno osm rodinných domů. Ve srovnání s rokem 2021, kde byly povoleno k užívání devět rodinných domů, vyplývá, že 
nedošlo k výrazně změně v počtu dokončených rodinných domů v obci Horní Suchá.

• přístavba ke sportovní hale Na Císařství – VAPES CE HOLDING a.s.

Povolení užívání staveb (kolaudace)

Stavební úřad dále povolil výstavbu osmi rodinných domů. Ve srovnání s rokem 2021, kdy byly povoleny pouze čtyři domy, došlo ke 
zvýšení výstavby nových rodinných domů. 

• změna stavby administrativní budovy č.p. 323 ul. Důlní v PZF

• stanoviště měření emisí u STK – Autoklub klub Stonava v AČR

• přístavba montážní haly – OTK Systém s.r.o.

• stavba na zpracování jedlých olejů a tuků společnosti Trafin Oil v PZF

Územně plánovací činnost

• Dne 27. 4. 2022 se konalo opakované veřejné projednání upraveného návrhu Regulačního plánu „Finské domky – Horní Suchá, 
Podolkovice“ v Dělnickém domě. V rámci opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu regulačního plánu podali vlastníci 
nemovitostí v řešené lokalitě další námitky, ve kterých bylo požadováno odlišné řešení území od projednávaného upraveného návrhu 
regulačního plánu.

• Upravený návrh byl rovněž projednán v ZO Horní Suchá na zasedání dne 28. 4. 2022, kde zastupitelstvo ustanovilo „pracovní skupinu 
pro projednání požadavků občanů týkajících se změny RP Podolkovice“. 

o ukončení spolupráce a ukončení smlouvy s Ing. arch. Starým. V roce 2023 bude rada obce činit kroky k uzavření smlouvy s jiným 
zpracovatelem.

• Zhotovitel regulačního plánu Ing. arch. Starý po prostudování pokynů zastupitelstva oznámil, že ze svého profesního hlediska nemůže 
tyto požadavky na úpravu regulačního plánu Finské domky Podolkovice akceptovat. Rada obce Horní Suché dne 1. 12. 2022 rozhodla 

Regulační plán „Finské domky – Paseky, Horní Suchá“

Regulační plán „Finské domky – Horní Suchá, Podolkovice“

• Zastupitelé dne 18. 8. 2022 stanovili pokyny na přepracování 2. upraveného návrhu „Regulačního plánu finských domků – Horní Suchá – 
Podolkovice“.

• V rámci veřejného projednání upraveného návrhu Regulačního plánu „Finské domky – Paseky, Horní Suchá“ byly podány v zákonné  
lhůtě námitky proti navrhovanému řešení z toho společnost Heimstaden Czech, s.r.o., která je majoritním vlastníkem pozemků a nemovitostí 
v dotčené lokalitě, uplatnila v zákonné lhůtě soubor 17 námitek.

• Podané námitky byly projednány na zasedání Zastupitelstva obce Horní Suché. Části námitek bylo vyhověno, a to zejména požadavku na  
zapracování dvou pilotních lokalit pro novou zástavbu: Lokalita A - volná plocha mezi ulicemi Spodní, Kurkovec, U Vlečky a Lokalita 
B - volná plocha mezi ulicemi Kurkovec, Červená, Na Kempce, které navrhla společnost Heimstaden Czech, s.r.o.

• Pořizovatel vyhodnotil námitky podané v řádné lhůtě a po projednání s dotčenými orgány předal zpracovateli pokyny k úpravám  
regulačního plánu. Zpracovatel provedl požadované úpravy regulačního plánu a předal upravený návrh k dalšímu řízení. 

• Veřejné projednání návrhu Regulačního plánu „Finské domky – Paseky, Horní Suchá“ bylo oznámeno veřejnou vyhláškou s termínem  
konání dne 15. 2. 2023. 

Pokračování na straně 6

Statistika stavebního úřadu za období 2020-2022

VPS = veřejnoprávní smlouva

Územní rozhodnutí

Územní souhlas

Ohlášení

Stavební povolení

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení/ Společný souhlas

Změna stavby před dokončením

Kolaudační souhlas/ Kolaudační rozhodnutí/ Oznámení o užívání   

Změna v užívání

Dodatečné povolení

VPS o umístění stavby a provedení stavby

Rok
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Oblast této činnosti upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, kdy v uplynulém roce bylo řešeno 16 žádostí o povolení kácení dřevin. 
Správní orgán všem žádostem vyhověl a kácení dřevin povolil. V jednom případě správní orgán neuložil povinnost provést náhradní 
výsadbu za pokácené dřeviny. Dovoluji si potencionálním žadatelům o vydání povolení ke kácení dřevin připomenout, že nejvhodnější doba 
k podání žádosti je léto, kdy je možné nejlépe vyhodnotit stav dřevin 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.

Oblast zemědělství a ochrany zvířat

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. Za spáchání přestupků bylo uloženo 16 pokut s celkovou částkou 42 000,- Kč.

V této oblasti jsou možnosti správního orgánu velmi omezené, protože takoví pachatelé nejsou za své protiprávní jednání odpovědní. Komisi 
nezbývá než takovou přestupkovou věc odložit, protože podezřelý v době spáchání skutku nedovršil patnáctý rok svého věku. O takovém 
skutku však informuje zákonného zástupce a orgán sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Protože vedení obce má velký zájem na řešení 
tohoto problému, pověřilo výkonem dohledu v místech, kde k popsanému jednání docházelo, bezpečnostní službu. Od té doby nebyly žádné 
útoky správnímu orgánu oznámeny. 

Největším problémem na tomto úseku činnosti je odchyt a následné umístění toulavých a zaběhnutých psů. Do útulků bylo v roce 2022 
umístěno 17 psů, 10 koček, 4 koťata a 1 had. Náklady na jejich odchyt a následnou péči se pohybují 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.

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

Je velmi zarážející, že stoupá množství přestupků, které jsou spáchány dětmi do 15 let. V loňském roce komise řešila pro přestupek 15 dětí, 
v roce 2021 to byly děti čtyři. Jednalo se v naprosté většině případů o fyzické útoky vůči jiným nezletilým a to zejména při cestě za školy. 

Agenda povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

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

V uplynulém roce komise zasedala 14x a projednávala 73 osob, které byly podezřelé ze spáchání různých přestupků. V roce 2021 bylo 
takových osob 82. Část věcí (19) 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, či o slovní 
konflikty mezi cizími osobami. 

Z činnosti komise k projednávání přestupků

kultura

Nové knihy v knihovně
V lednu 2023 jsme nakoupili do naší 

knihovny 7 českých, 1 polskou, a dodali 60 
knih a 30 CD audioknih z fondu KF.  

Naučná literatura
Beck Petr – Šance I.-II.; Beck Petr – Šance; 
Paprčka Milan – Slezské hrady a zámky 
z nebe.

České knihy

České historická beletrie
Lorentzová Iny – Láska vandrovní 
apatykářky.
Světové detektivky

 

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

Kadłubiec Daniel Karol – Tak sie u nas 
opowiadało.

Literatura regionalna

Světová beletrie
Taylor Adams – Most sebevrahů.

Marly Michelle – Maria Callasová; Fisher 
Kerry – Matka, jakou jsem mohla být.

Polské knihy

Nejzásadnější změny se týkají upomínek. Z paušálních částek za zpoždění ve vrácení 
výpůjček se stává pohyblivý poplatek – ZPOZDNÉ – ve výši 1 Kč za 1 dokument a 1 týden. 
Za deset knížek vrácených týden po termínu nyní tedy čtenář zaplatí 10 Kč. Čtenář, který 
bude mít vypůjčené pouze dvě knihy, za vrácení po termínu zaplatí 2 Kč. Systém je tedy 
spravedlivější. Navíc čtenáři, kteří uvedou svůj e-mail, budou 7 dní před koncem výpůjční 
lhůty upozorněni, že se blíží čas výpůjčky vrátit. 

S upomínkami souvisí i změny v prodlužování. Nově neplatí, že při půjčení vám dáme 
knihy na 2 měsíce. O prodloužení je třeba výslovně požádat telefonicky nebo e-mailem, 
nebo si jej provést samostatně přes internet přes čtenářské konto. Výpůjční doba každého 
dokumentu je stále kalendářní měsíc a prodloužit jej lze maximálně třikrát. Aby se tato doba 
nesmyslně nezkracovala, je možné prodlužovat nejdříve 14 dní před vypršením výpůjční 
doby. Rezervované dokumenty prodloužit nelze. 

Vážení čtenáři, začátkem měsíce března bude knihovna přecházet na celosvětově 
rozšířený knihovní systém Koha. Nejedná se o zanedbatelné změny, proto „ostrý start“ 
spustíme až 1. května. Máme tedy všichni dva měsíce čas si na novinky zvyknout.

Využíváme příležitosti a znovu upozorňujeme, že vzhledem ke zpřísňující se ochraně 
osobních údajů již nadále nebudeme moci tolerovat půjčování několika osob na jeden 
průkaz a budeme v souladu s knihovním řádem trvat na tom, že každý uživatel musí mít 
průkaz vlastní. Věříme, že to budete respektovat, vždyť cena jednoho průkazu pro dospělého 
čtenáře je 80 Kč za 365 dní, což je cca 7 korun za měsíc. 

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

Vážení uživatelé knihovny, víme, že přijmout změny nebývá snadné. Děkujeme vám za 
trpělivost s různými problémy, které celý přechod provází. Věříme, že výše uvedené změny 
povedou nakonec ke spokojenosti nás všech a budeme my i vy s novým systémem spokojeni.

Nové podmínky Koha v knihovně
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Bc. Miluše Bulavová, tel. 596 425 470, 
knihovna@hornisucha.cz

Ve středu 1. února jsme v prostorách rekonstruované 
budovy budoucího obecního úřadu na ulici Sportovní 227 
otevřeli opět naši obecní knihovnu. 

První den po krátké pauze na stěhování navštívilo kni-
hovnu 30 čtenářů a vypůjčili si 212 knih. První čtenářku 
jsme potěšili malým dárkem. 

Knihovna otevřena 
v původních prostorách

www.hornisucha.knihovna.cz

Výpůjční doba:

Obecní knihovna v Horní Suché
Sportovní 227 • 735 35 Horní Suchá
Tel. +420 596 425 470
e-mail:knihovna@hornisucha.cz

Úterý       9:00-11:30      12:00-18:00
Středa      9:00-11:30      12:00-17:00
Pátek       9:00-11:30      12:00-17:00 

Děkuji za podporu.
Roman Siwek

V rámci projektu byl zakoupen Soustruh 
OPTIMUM OPTIturn TH 4615, který bude sloužit k výrobě kovových a nekovových 
rotačních výrobků.

Výsledkem projektu je rozšíření sortimentu poskytovaných služeb veřejnosti. 

Na základě dotační výzvy Místní akční 
skupiny Pobeskydí Podpora provádění 
operací v rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje, byl Roman Siwek vybrán 
k dotační podpoře a bylo mu umožněno 
rozšířit výrobu v oblasti kovových kon-
strukcí a výrobků.

život�v�obci

Místní akční skupina Pobeskydí podpořila nákup nové techniky
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Vánoce a Nový rok jsou obdobím, kdy se pořádají koncerty koled 
a jiných vánočních písní. Také v Horní Suché dodržujeme tuto 
tradici, a tak toto sváteční období bývá zpestřeno koncerty zejména 
školní mládeže.

Rok 2023 je spojen se 110. výročím začátku sborového zpěvu 
v Horní Suché a zároveň s výročím vzniku dvou pěveckých 
souborů: 30 let sboru Sucha a 20 let pěveckého souboru Chórek. 
Naskytla se tak možnost přípravy společného koncertu téměř všech 
hudebních těles působících v Horní Suché. K souborům jubilantům 
se tak připojil teprve nedávno vzniklý sbor Slavíci z Horní Suché, 

smyčcový orchestr pod vedením Tadeáše Danela a sólisté – 
zpěvačka Beata Czendlik Šelová a varhanice Natalia Uher. 
Organizátoři se rozhodli pozvat také Mix Orchestru pod vedením 
Adama Bobera s operním zpěvákem Michalem Borkowskim ze 
spřátelené obce Lubomia z Polska a soubor Šmykňa z Ostravy, který 

již 15 let spolupracuje s Chórkem. Koncert tak mohl nabídnout 
divákům koledy v mnoha provedeních – od klasického s varhany 
a smyčcovým orchestrem přes lidový v provedení cimbálové 
muziky až po moderní se swingovým orchestrem nebo s dopro-
vodem kytary. Ke slavnostnímu charakteru koncertu přispělo 

Novoroční koncert

Koncert byl krásným začátkem nového roku 2023 a je třeba 

poděkovat nejen všem účinkujícím, ale i těm, kteří se podíleli na 
jeho přípravě: římsko-katolické církvi, která poskytla prostory, 

prostředí kostela sv. Josefa vybaveného novými lavicemi. Umělci 
byli rozmístěni ve více místech a posluchači je mohli slyšet i vidět na 
velkých obrazovkách díky instalované video technice. Koncert 
moderovala paní Grażyna Siwek, která seznámila diváky s jedno-

tlivými účinkujícími. K vrcholům koncertu určitě patřily tradiční 
vánoční písně Adeste fideles a Tichá noc ve společném provedení 
všech 75 zpěváků. 

MS PZKO, která měla rozhodující podíl na organizaci, SDH který 

pomohl se zajištěním vytápění a zejména Obci Horní Suchá, která 
celou akci zajistila finančně.

Ing. Marian Weiser
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Vanda Holubová

Děkujeme obci Horní Suchá za finanční spoluúčast na pořízení 
přepravníku na koně.

Jezdecký klub Happy Horse, z. s. je nová organizace v Horní 
Suché, která se chce věnovat zájmovému, sportovnímu a rekre-
ačnímu jezdectví na koních.

Momentálně začínáme s vožením dětí na ponících ve školkách. 
Připravujeme více zajímavých aktivit jak pro děti, mládež, tak pro 
seniory, o všech aktivitách Vás budeme včas informovat.

Alina Humel, propagační pracovník  

Návštěva třech králů, zpívání koled a požehnání, to jsou tradice, 
bez kterých si řada lidí neumí představit začátek nového roku. 
Skupinky koledníků vyrážející do ulic v prvních dvou lednových 
týdnech, připomínají všem o tom, že začala Tříkrálová sbírka - 
největší sbírka v České republice pořádaná Charitou Česká 
Republika od roku 2001. Celkový výnos sbírky pak putuje na 
podporu charitní pomoci lidem v nouzi a lidem ohroženým 
sociálním vyloučením podle pevně daného klíče. 

V letošní Tříkrálové sbírce měla Charita Český Těšín zapečetě-
ných 227 pokladniček. Díky spolupráci s farnostmi, místními 
koordinátory a zaměstnanci Charity Český Těšín se podařilo získat 
více než 600 koledníků – úžasných dobrovolníků, kteří stejně jako 
loni koledovali ve dvaceti městech a obcích: Český Těšín, 
Albrechtice u Č. Těšína, Chotěbuz, Dolní Domaslavice, Horní 
Domaslavice, Soběšovice, Třanovice, Dolní Tošanovice, Horní 
Tošanovice, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Hnojník, 
Komorní Lhotka, Vělopolí, Karviná, Petrovice u Karviné, Ropice, 
Stonava, Těrlicko. 

Po sečtení všech pokladniček byl výtěžek sbírky opět rekordní. 
„Za výslednou vykoledovanou sumu 1 354 561 Kč jsme nesmírně 
vděční. Velmi si vážíme všech darů a děkujeme koledníkům za jejich 
nasazení pro dobrou věc! Získané finance použijeme na pořízení 
elektrokol pro pracovnice terénních služeb, nákup nového výtahu 
pro klienty Charitního domu pro seniory v Hnojníku a na 
dofinancování provozu přepravní služby Charitní taxi.“ říká Ing. 
Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín. „V obci Horní 
Suchá bylo zapečetěno 5 pokladniček a jejich výnos činil 29 001 
Kč. Děkujeme dárcům, místním koledníkům a Římskokatolické 
farnosti Albrechtice, pod kterou Horní Suchá spadá. Věříme, že 
poselství Tříkrálové sbírky bylo letos naplněno.“

Z Charity Český Těšín

Komunitní centrum spolku Tulipán se 

letos v lednu věnovalo převážně doučování 

dětí ze základních a středních škol. 

Další náplní KC jsou také volnočasové 

aktivity pro děti a mládež, v Klubíku tvoří 

různé výrobky, hrají společenské hry, mají 

jednou týdně kroužek vaření, kdy si předem 

naplánují, co budou vařit. Děti vedeme k sa-

mostatnosti, aby udržovaly v Klubíku a také 

v okolí našeho centra pořádek. Momentálně 

je KC pro děti a mládež otevřeno 3x týdně.

Poradna Spolku Tulipán pomáhá při řeše-

ní situací, se kterými si někteří lidé z Horní 

Suché nevědí rady a mohou se na ni obracet 

v každý všední den. Pomáháme například 

sepisovat různé žádosti (včetně insol-

venčních návrhů), rozvody, výživné, 

pracovněprávní problémy, sociální dávky, 

žádosti o pěstounskou péči a mnoho dalších.

Komunitní centrum spolku Tulipán v lednu

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 

Zastupitelstvu obce Horní Suchá za poskyt-

nutí finančních prostředků na provoz 

našeho Komunitního centra.

Za spolek Tulipán Vanda Holubová  
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Vstup do roku 2023 jsme zahájili tanečním a divadelním sou-
středěním, které se konalo 14. ledna v prostorách restaurace Štěrba 
v Karviné. Za tuto opakovanou možnost patří naše velké podě-
kování panu Ferencovi. Čas zde jsme s dětmi využili především k di-
vadelním zkouškám a také k nácviku nové taneční choreografie. 
Devizou divadelních zkoušek byla pro děti možnost střídání 
jednotlivých rolí a to-
to se setkalo s vel-
kým úspěchem. Nic-
méně ani tentokrát 
nechyběly různé hry 
a večerní diskotéka.

V odpolední družin-
ce trávíme s dětmi 
zimní dny jak venku, 
tak i různou tvorbou. 
Aktuálně se učíme 
háčkovat dokonce s ta-
kovým úspěchem, že 
některé výrobky byly 
vybrány na výstavu 
v prostorách centra 
Sušanka.

Ve čtvrtek 19. ledna 
převzal náš spolek 
v Městském domě kultury v Karviné ocenění Nadace OKD za první 
místo v projektu roku včetně finanční odměny ve výši 15 000 Kč. 

Spolek Velká náruč informuje

První únorová sobota se nesla v duchu populárního seriálu 
Wednesday, na jehož téma jsme uspořádali karneval. Jak děti, tak 

Velmi si ocenění vážíme a děkujeme nadaci za projevenou důvěru 
a podporu.

Děkujeme za podporu  Nadaci OKD, Nadaci ČEZ, Moravsko-
slezskému kraji, Nadaci Terezy Maxové a především naší obci 
Horní Suchá.

Renáta Češková

V divadelním kroužku aktuálně zkoušíme dvě nové pohádky, a to 
O Budulínkovi a O neposlušných kůzlátkách. Konkurz na role 
tentokrát prakticky neproběhl, protože děti, které měly zájem se 
zúčastnit, si role rozdaly samy a lépe to vyjít snad ani nemohlo, 
protože každému jeho role sedí jako ušitá na míru. 

i rodiče projevili velkou dávku kreativity, kterou jsme odměnili 
vyhlášením nejlepších masek.

život�v�obci

školství

Poslední, pátou hodinu, na 
nás čekalo naše první vys-
vědčení – slovní hodnocení 
a malá odměna. Vždyť všichni 
jsme se adaptovali na nové 
školní prostředí. Jsme velmi 
zvídaví a samostatní. Vytvo-
řili jsme si úžasný kolektiv, 
v němž se navzájem respek-
tujeme a spolupracujeme.

Bronislava Lysáčková 

s dobrou náladou odcházeli 
domů. My malí jsme pokra-
čovali ve vyučování hravou 
formou a podle rozvrhu 
hodin.

První vyučovací hodinu jsme pozvali do školy zákonné zástupce, 
abychom jim ukázali naši krásnou třídu a předvedli, co už všechno 
umíme. Pak se místa vyměnila. Zákonní zástupci usedli do školních 
lavic a začalo zkoušení. Poznávali velká písmena abecedy, hledali 
na ně slova, počítali… Protože máme rádi hádanky, jednu si pro ně 
připravil Ondra: stojí to na kolejích, má rohy a kliku. Nastalo ticho, 
nikdo nevěděl odpověď, všichni přemýšleli. Víte, co to je? No přece 
koza, stojí na kolejích a má kliku, že ji nepřejel vlak. Všichni jsme se 
zasmáli. Dospěláci dostali 
za odměnu razítko a 1* do 
notýsku. Ty si pro ně děti 
samostatně vyrobily a oni 

Jak ten čas letí, 
za sebou už máme 1. pololetí

V rámci všech havířovských družin se i ta naše zúčastnila výtvar-
né soutěže s názvem Moje rodina. Děti prvních až třetích tříd se se 
zápalem a radostí pustily do malování. Toto téma bylo velmi blízké 
jejich srdíčku a daly do toho všechno.

Malování v družině

Iveta Jandeková, vedoucí družiny

Proto máme velkou radost, že se Kristián Baraboš umístil na 
prvním místě! Moc mu gratulujeme, a také ostatním našim oce-
něným.
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Nejprve ze školy odjeli sedmáci a strávili 
krásných pár dnů od 7. do 14. ledna se 
spolužáky a instruktory z řad vyučujících 
v Beskydech v Pak Hotelu Ostružná. Počasí 
zprvu těmto lyžníkům nepřálo, ale pak se 
umoudřilo. Cestování za sněhem bylo pro 
některé nepříjemné a únavné. Za to na svahu 
si nejen začátečníci, ale i ti pokročilejší, 
užívali legraci. Ta se přenesla i na podve-
černí odpočinek a relaxaci v bazénu.

Osmáci je střídali už 14. ledna odpoledne 
i s dalšími instruktory. Sluníčko a svah plný 
zábavy při lyžování, odpolední pobyt v ba-
zénu nebo na bowlingu byl náplastí za 
dojíždění za sněhem.

v Dělnickém domě. Jednalo se o komedii 

O trapasy ve hře nebyla nouze a zřejmě 

Ve středu 1. února se druhý stupeň základní 
školy zúčastnil divadelního představení 

Všichni byli rádi, že je kulturní zážitek 
vytáhnul ze školních lavic a dle jejich reakcí 
je jisté, že se jim divadelní představení líbi-
lo. Zároveň chceme poděkovat našemu 
zřizovateli za pěkný kulturní zážitek.

s názvem Trapas nepřežiju aneb Ten řízek 
nezvedej!

Pedagogové 2. stupně ZŠ

i proto byl děj příběhu dětem velmi blízký. 
Zábavnou formou jim byla představena 
některá pravidla slušného chování. A snad 
žákům utkvěla v paměti.

Divadlo pro školáky

Lyžák sedmáků a osmáků

V únoru své významné výročí slaví tito občané:

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

Miloš Riegr   (94) a Helena Mackowská  (91).

společenská�rubrika

Dne 9. března 2023 to bude již 30 let a 11. března 2023 již 7 let,

kdy nás navždy opustili naši milovaní rodiče a prarodiče 

pan František Adamiec a paní Milada Adamiecová. 
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 

dcera Alena a syn Martin s rodinami. 

Nikdy nezapomeneme. Vy co jste je měli rádi, tiše vzpomínejte.

Skoro každodenní fotozpravodajství na 
facebooku dalo rodičům jistotu, že se jejich 
děti dobře baví, něco se naučí a pobyt na 
čerstvém vzduchu jim svědčí.

Ing. Žaneta Pavličná
Za všechny instruktory LVVZ 



inzerce
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