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Obecní stráž v Horní Suché - první zkušenosti
V jarním dvojčísle (3-4) Informátoru jsem psal o zavedení „Obecní stráže“ a jeho 

důvodech v obci Horní Suchá. Tuto službu pro obec vykonává firma HUDLER SCORPION 
SECURITY a její působení přineslo první výsledky. Ze zápisů o výjezdech vyplývá, že 
převažující činností zásahové skupiny je řešení rušení nočního klidu na různých místech  
obce, kam je obecní stráž našimi občany přivolávána. Další častou činností je „sběr“ 
podnapilých osob z veřejných prostranství, ale i z komunikací a v jednom případě i z kolejí (!). 
Tyto osoby jsou většinou jen „nasměrovány“ do svých obydlí, byla však již také posky-
tována první pomoc a následně přivolána záchranná služba. 

Dá se tedy říci, že obecní stráž řeší zejména drobnější přestupky proti veřejnému pořádku, 
ale např. 25. června byla na ul. Volontérskou přivolána k řešení probíhající krádeže. 
Prchající pachatel byl „odchycen“ až na ulici Podjezdové a následně předán Policii ČR.

v naší obci. 

Telefonní číslo na Obecní stráž zůstává stejné – . Budeme však rádi, když 605 491 908
zavoláte (napíšete, pošlete e-mail) také nám, a to se zpětnou vazbou na činnost této služby 

Ing. Jan Lipner, starosta obce  

Vše samozřejmě může ovlivnit  vývoj 
situace s koronavirovou nákazou. Bližší 
informace a pozvánky k představením 
budou s předstihem zveřejněny na 
vývěskách v obci, v Informátoru, na 
webových stránkách obce a FB. 

v listopadu na divadelních představeních, 
kdy se nám podařilo dojednat náhradní 
termíny. Talk show se Zbigniewem 
Czendlikem by se měla konat 4. listopa-
du a divadelní představení „Kšanda“ pak 
19. listopadu. 

V souvislosti s nepříznivým vývojem 
epidemie koronaviru COVID-19 a řadou 
opatření a omezení v našem regionu s poli-
továním oznamujeme zrušení další 
plánované akce, a to letního kina začát-
kem srpna. Nařízení se stále mění a uvi-
díme, co nám situace dovolí. Ale dou-
fáme, že se budeme moci setkat alespoň 

Děkujeme za pochopení a přejeme 
příjemné prožití prázdnin.

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

Promítání letního 
kina zrušeno

• Dle § 25 odst. 1 písm. a) řidič smí 
zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co 
nejblíže k okraji pozemní komunikace a na 
jednosměrné pozemní komunikaci vpravo 

o silničním provozu, a to zejména na poru-
šování ustanovení o zastavení a stání, kdy:

V souvislosti s opakovanými stížnostmi 
na parkování a problémy s parkováním v obci 
upozorňujeme majitele motorových vozidel 
na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., 

Při porušení výše uvedených ustanovení 
se jedná o přestupek dle § 125c odst. 1 písm. 
k) výše uvedeného zákona a řidiči za něj 
hrozí sankce – pokuta – až 2.500 Kč.

Upozorňujeme tedy majitele předmět-
ných motorových vozidel, že toto je posled-
ní výzva k nápravě stavu parkování a pokud 
bude zjištěno porušení výše uvedených 
zákonných ustanovení, bude vyrozuměna 
Policie ČR, která toto porušení bude řešit. 
Zároveň vyzýváme, aby byla motorová 
vozidla parkována v souladu se zákonem, 

• Dle § 27 odst. 1 písm. d) řidič nesmí 
zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti 
kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za 
ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce 
tvaru „T“ na protější straně vyúsťující po-
zemní komunikace.

i vlevo, kdy dle § 25 odst. 3 při stání musí 
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; 
při zastavení musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
oba směry jízdy.

a to nejlépe na pozemcích majitelů 
motorových vozidel.

Dle § 125f odst. 1 – tedy pokud na místě 
nebude zjištěn řidič, který vozidlo zapar-
koval v rozporu se zákonem, a tedy v roz-
poru s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na 
pozemní komunikaci byly dodržovány 
povinnosti řidiče a pravidla provozu na 
pozemních komunikacích stanovená tímto 
zákonem, hrozí pokuta ve výši až 2.500 Kč 
provozovateli vozidla.

Dle § 125c odst. 2 - fyzická osoba se do-
pustí jako provozovatel vozidla přestupku 
tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) 
přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla 
osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení 
její totožnosti, kdy zde hrozí pokuta ve výši 
až 10.000 Kč.

Josef Žerdík, místostarosta obce

Upozornění obce na parkování 

přijme

VOLNÉ PRACOVNÍ 
MÍSTO

Obec Horní Suchá

stavebního oboru,
se vzděláním Bc./Ing. 

INVESTIČNÍHO REFERENTA

na dobu neurčitou.
Zájemce musí postupovat podle 

veřejné výzvy č. 67/2020, viz 
www.hornisucha.cz/uredni-deska

Info: tel. 596 420 171
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2) Nově postavený přístřešek, který má s objektem společný 
základ, popř. společnou střechu, nebo je ukotven do nosné stěny 
stávající stavby, nebo je provozně propojen okny a dveřmi se 
posuzuje jako přístavba, kterou se zvětšuje zastavěná plocha 
objektu o plochu přístřešku, vždy vyžaduje povolení stavebního 
úřadu viz obrázek níže. 

o udělení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných poža-
davcích na využívání území. 

MÝTUS č. 2: Na stavbu přístřešku u rodinného domu 
nepotřebuji povolení. Opravdu?

1) Samostatně stojící přístřešek, který má zastavěnou plochu do 
225 m , je do 5 m výšky, a je vzdálený 2 m od hranic pozemků, a je 

umístěn na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou 
rekreaci, povolení stavebního úřadu nevyžaduje. Přístřešek o zasta-

2věné ploše větší než 25 m , nebo výšky větší než 5 m, vyžaduje 
povolení stavebního úřadu. Přístřešek o jakékoliv zastavěné ploše 
umístěný ve vzdálenosti menší než 2 m od hranic pozemků, 
vyžaduje povolení stavebního úřadu, a dále je potřeba si požádat 

2k objektu a má zastavěnou plochu do 25 m , nevyžaduje povolení 
stavebního úřadu, viz obrázek níže. 

Poznámka: 

• Všechny stavby musí být vždy v souladu s územním plánem popř. 
regulačním plánem Obce Horní Suchá. 

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

• Úplné paragrafové znění k výše uvedenému naleznete v §79 odst. 2, §103 
odst. 1) stavebního zákona. 

• Zastavěná plocha se počítá kolmým průmětem střešní roviny do vodo-
rovné roviny, nikoliv podle umístění sloupků. 

Přístřešek, který je proveden jako samostatně stojící stavba u ob-
jektu, má svou vlastní střechu, samostatné základy, není ukotven do 
nosných stěn ani funkčně propojen s objektem, je jen tzv. přilepen 

• Přístřešek je zastřešenou stavbou bez obvodových svislých konstrukcí 
(některých nebo všech) a je určen ke konkrétnímu účelu. Jedná se o samo-
statný pozemní stavební objekt, jehož stavební konstrukce nejen vytvářejí 
nosnou soustavu, ale i částečně jej ohraničují; objekt se pak svým cha-
rakterem blíží budově, neboť má zastřešení a popřípadě i některou ze 
stěnových konstrukcí. 

Stavební okénko
Vzhledem k tomu, že opakovaně narážíme na chybné výklady stavebního zákona od občanů týkajících se některých druhů staveb, 

rozhodli jsme se zařadit do Informátoru informace k problémovým stavbám v obci. Toto stavební okénko poprvé vyšlo v červnovém 
vydání a naleznete ho i v následujících vydáních Informátoru. 

život�v�obci

  

Karol Mrózek

Jedním z nejnáročnějších úkolů při rekonstrukci zamyšleného sídla obecního úřadu bylo vybudování nového komínu. Tento složitý a vzhle-
dem k překotně probíhajícím jiným činnostem v celé budově i nebezpečný úkol bravurně zvládl místní všeuměl Miroslav Holain s několika 
šikovnými pomocníky. Do nejvyšších partií komínu byl materiál dopravován systémem z ruky do ruky, což bylo proveditelné jen díky 
většímu počtu podavačů. Právě v této fázi rekonstrukce se nejvíc uplatnily hbité nohy a ruce nejmladších brigádníků. Teprve v průběhu 
výstavby komínu se ukázalo, že míří přesně doprostřed základního nosného trámu střešní konstrukce. Tento problém ale briskně vyřešil 
tesařský mistr Rudolf Langer. Za asistence pomocníků provedl sofistikovanou výhybku ve střešní vazbě, díky čemuž komín mohl být 
úspěšně dostavěn. Stavba komínu byla ohrožena od samého počátku, protože nikde nebyly k sehnání nezbytné šamotové roury. S neoce-
nitelnou pomocí v této situaci přispěchal ing. Leszek Giemza. Poskytl obci šamotové roury, které měl připravené pro vlastní stavbu, aniž měl 
jistotu, že je sežene do doby, kdy je sám bude potřebovat.

Po celou dobu rekonstrukce nad všemi prácemi držel stavební dozor ing. Miloslav Miller. Záznamy ze stavebního deníku dokládají, že zde 
uvedeni i neuvedeni místní občané odpracovali při rekonstrukci obecního úřadu 1680 hodin, přičemž spousta brigádnických hodin nebyla 
zaznamenána. Všichni, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu tak přispěli k tomu, že v červnu 1990 se mohly v důstojných 
podmínkách uskutečnit svobodné volby v autenticky svobodné obci Horní Suchá.

A jak vypadalo dění v prvních měsících existence obrozené obce si ještě krátce připomeneme (teď už opravdu v posledním) díle seriálu 
„Po třiceti letech“.                                  

O oplechování střechy se postaral Jozef Vríčan s Česlavem Preisnerem. Vyklízení vybouraných klád a prken, jakož i vykácení hojného 
počtu okolních náletových dřevin vyřešil ing. Josef Banot. Odvoz sutě včetně dopravy stavebního materiálu průběžně a bezúplatně 
zajišťoval vlastními nákladními vozidly jeden z prvních soukromých podnikatelů v naší obci Otokar Rybski. Terén pod stavbu kotelny 
upravil Ing. Bohumil Woźnica. Spoustu namáhavé fyzické práce pomohl ušetřit Vítězslav Husák, který stavebníkům dal k dispozici svůj 
výkonný kompresor, čímž přispěl rovněž ke zrychlení rozsáhlých demoličních činností. Na rozsáhlých prácích souvisejících s instalací 
ústředního topení se pod odborným vedením Władysława Recmana nejvíc podíleli Ing. Karol Siwek a Ervín Rakowski.  Kompletně novou 
elektroinstalaci provedli Rudolf Delong, Wilhelm Firla, František Króliczek a Józef Gawlas. Obklady a dlažby s obrovskou pečlivostí 
položil Ewald Folwarczny. Velké plochy starých vnitřních omítek bylo nutné odstranit. Při této ne zrovna příjemné činnosti uplatnili svou 
trpělivost a obětavost Rudolf Moldrzyk a Josef Jankovič. Nové omítky pak byly dílem Miroslava Holaina. Otto Roland a Ludvik Sikora 
tvořili pohotovostní tandem, který se vždy spolehlivě dostavil na staveniště, kdykoliv to bylo zapotřebí. Projekt interiéru vypracoval Ing. 
arch. Bronisław Firla. 

Ten dělal to a ten zas tohle… Po třiceti letech (4. díl)



v Luhačovicích, výlet do Prahy a pobyt 
v Tatrách.

Ale to už se mezitím proslýchalo, že na 
Dole Darkov se objevil koronavirus. Nejpr-
ve to vypadalo, že nás se to netýká, ale 
protože šachty jsou spojeny s lidmi z růz-
ných míst regionu i mimo něj, následovalo 
opět zpřísnění, které se týkalo celého Kar-
vinska. Na Dole Darkov, který patří OKD, 
zahájili hygienici plošné testování zaměst-
nanců a čísla pozitivně nakažených narůstala, 
takže vlastně brzy po schůzi důvěrníků 
KHD DF byla očekávaná letní slavnost 
odvolána. 

který oslavil v březnu významné jubileum. 
Za obec mu přišel popřát starosta Ing. Jan 
Lipner a místostarosta Josef Žerdík.

Činnost klubu však tímto úplně přerušena 
nebyla. Malé skupinky členů si jako každý 

rok podle možností zařídily krátké pobyty 

Jak je o našich seniorech známo, jsou 
aktivní stále!

Mgr. Milena Tvardíková

život�v�obci
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Druhou velkou akcí měla být 13. března 
výroční členská schůze, ale ta se už z preven-
tivních důvodů nekonala. Ve čtvrtek 12. břez-
na vláda ČR vyhlásila kvůli koronaviru 
nouzový stav na celém území ČR, který 
začal platit od 14:00 hodin dne 12. března. 

Rok 2020 začal jako každý rok – plesy. 
KHD DF se na svůj „Havířský bál“, který se 
konal 6. února, připravoval stejně důsledně 
jako na každou akci. „Kuchařinky“ napekly 
voňavé koláčky, slaďoučké zákusky, 
připravily pikantní jednohubky, balily se 
dárky do tomboly. Všichni se moc těšili na 
první společnou společenskou akci. Že 
bude na dlouhou dobu akcí poslední, nikdo 
netušil. Atmosféra na plese byla jako vždy 
přátelská, veselá, příjemná.

To, že covid-19 nám všem vstoupil do 
života, jsme museli akceptovat. Že na čas 
přerušil kulturní i společenské dění, s tím se 
taky nedá nic dělat. Ale mnohým z nás stále 
více chybí setkávání s přáteli, společné 
akce, výlety. 

Důvodem bylo ohrožení zdraví obyvatel. 
Nouzový stav je státní krizové opatření 
vyhlašované v případě závažných situací, 
které ve značném rozsahu ohrožují životy, 
zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bez-
pečnost. Nouzový stav může trvat až 30 
dnů, se souhlasem Sněmovny i déle. 

Hornosušští senioři se nesešli ani na 
Svátek matek, ani na smažení vaječiny, od 
února se nekonala ani jedna „poslední 
středa“, což je „jen tak“ posezení u kávičky. 

V úterý 14. dubna vyhlásila vláda plán po-
stupného uvolňování opatření v souvislosti 
s výskytem epidemie. 

V pátek 26. června se konečně v Domeč-
ku konala schůze úsekových důvěrníků. 
Přišli všichni. Na programu mimo jiné byla 
i příprava letní slavnosti. Úkoly byly 
rozdány. Posledním bodem bylo blahopřání 
předsedovi klubu panu Romanu Konopkovi, 

Protože senioři jsou nejrizikovější skupi-
nou onemocnění covidem-19, byly zrušeny 
všechny akce seniorských klubů.

(NE)činnost KHD DF za uplynulý půlrok 2020

Ne každý má svaly, ne každý vyniká ve sportu. Někdo, a to 
především ženy, touží po poetickém, ale současně dynamickém 
vyjádření své osobnosti. A to splňuje například tanec. Ale i to nejde 
bez píle, pevné vůle, odvahy, energie a vynaloženého času 
věnovaného této zálibě.

a duší, jako vyjádření toho, pro co je těžké nalézt slova.“

Salsa a bachata Renátu okouzlily. Hledala další a další možnosti 
jak si prohloubit teoretické i praktické znalosti o těchto tancích. 
Kromě kurzů se zúčastnila i několika festivalů nejen v České 
republice, ale také na Slovensku, v Polsku a ve Španělsku. Díky 
taneční dovolené v Chorvatsku se seznámila s dalšími tanečními 
styly, jako je zouk, marengue, samba de gafiera a kizomba, která 
spolu se salsou a bachatou zůstaly v jejím repertoáru.

Jako motto své lektorské práce použila Renáta Kunčická citaci 
Ruth Saint Denis: „Vnímám tanec jako komunikaci mezi tělem 

To přesně vystihuje, proč právě tanec uchvátil Renátu Kunčickou. 
Láska k tanci byla v jejím srdci odjakživa. S tancem se blíže 
seznámila v tanečních a už tady věděla, že tanec musí člověk vnímat 
srdcem. Neutuchající zájem o tanec ji vedl ke sledování filmů 
a všech soutěží, kde tanec figuroval.

Jednou se jí dostal do rukou letáček na kurz karibských a kubán-
ských tanců a pak už vše dostalo rychlý spád. Nejprve zkoušela 
taneční kroky salsy a bachaty pod vedením Katrin Žabenské v Ta-
neční a Sportovní Akademii K+K Labyrint Ostrava. Další byl kurz 
salsy a bachaty pro páry s lektory Michalem a Petrou Sejkorovými 
nejprve v Havířově, pak v Novém Jičíně a v Ostravě. Nové 
zkušenosti ji vedly dále do lekcí v tanečním studiu MG Dance 
Ostrava, kde byli jejími učiteli Jakub Mazůch a Michaela Gatěková.

Láska k tanci byla tak velká, že vedla Renátu za dalším poznáním 
a splněním si svého snu, a to k latinskoamerickým tancům v podání 
PRO – AM párů (profesionál – amatér), jak jsme měli možnost 
sledovat v pořadu Stardance. Soutěží se ve čtyřech výkonnostních 
třídách - bronz, silver, gold, diamont, v tancích - samba, rumba, 

Kromě soutěží měla možnost s partnerem zahájit tanečním 
vystoupením plesy a tím vším si Renáta splnila ve svých 39 letech 
svůj velký „taneční sen“.

Díky tomuto poznání si uvědomila, že nikdy není pozdě si splnit 
své sny, stačí jen naslouchat srdci, jít za svým cílem bez ohledu na to, 
kolik vám je let. Díky setkání s tancem si uvědomila krásu ženy, 
našla ženskost, eleganci, sebedůvěru a sebelásku. A to by přála 
každé ženě.

Mgr. Milena Tvardíková

Jejím tanečním partnerem byl 
Michal Kozub z tanečního klubu 
Marendi, který byl dvojnásobným 
druhým vicemistrem ČR v latinsko-
amerických tancích, mistrem ČR v druž-
stvech a finalistou MČR v deseti 
tancích. Celkem spolu s Renátou 
absolvovali pět soutěží během dvou 
let, a to Mistrovství ČR PRO – AM 
Dance v Garáži v Ostravě, dvakrát 
Mistrovství ČR PRO – AM v Lucerně 
v Praze, Mistrovství Slovenska PRO – 
AM v Žilině a PRO-AM CUP v Čes-
kém Těšíně. Obhájili spolu finále z mi-
nulého roku a stali se zároveň vicemistry ČR v latinskoamerických 
tancích v kategorii do 45 let. Toto považuje Renáta za největší 
úspěch, neboť jejími soupeřkami byly ženy o dvě výkonnostní třídy 
výše, než byla ona. Ze všech soutěží si Renáta přivezla medaile, 
poháry a věcné ceny, nebyla ani jedna soutěž, ze které by si ocenění 
nepřivezla. 

cha – cha, jive, paso doble, v single dance, nebo ve všech pěti tancích. 
Renáta soutěžila v páru v těchto jednotlivých tancích jak v single 
dance, tak zároveň ve všech pěti tancích ve výkonnostních třídách 
bronz a silver.

Tanec se stal její srdeční záležitostí – vzpomínka na splněný sen – Renáta Kunčická, roz. Gletová 
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Členové a děti spolku Velká náruč a náš milý doprovod Tadeáš 
Firla společně navštívili Muzeum romské kultury v Brně. V muzeu 
měly děti vystoupení taneční, divadelní a pěvecké, které mělo velký 
úspěch. Svým tancem a divadlem okouzlily celé hojné publikum. 
Na prohlídce, která začala po vystoupení, jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavých informací o romské kultuře a původu. Tento den byl 
nezapomenutelný, plný zážitků a radosti.

Začátek prázdnin jsme odstartovali „Malování na kamínky pro 
radost“. Děti pak namalované kamínky pokládaly na různá místa 
naší obce.

 

Jeli jsme na výlet do Štramberka, pojmenovali jsme ho „Od 
pekaře po čtyřkolky“. Už z dálky děti ucítily vůni čerstvého perníku. 
V místní pekárně na nás čekal hlavní pekař a se zaujetím prozradil 
spoustu zajímavostí o této netradiční pochoutce. Děti na vlastní oči 
viděly, jak celá výroba probíhá a jako správní pekaři si také jedno 
ucho sami upekly a snědly. Děti si také vyzkoušely výrobu 
hrnčířského umění. Dále jsme pokračovali do „Jeskyně Šipka“, kde 
jsme se snažili prozkoumat každý tmavý kout, na „Štramberskou 
Trúbu“ jsme se posilnili svačinkou a hravě jsme zvládli pár schodů 
a nejbystřejší našli trestance Pepu, který už dlouhá léta leží v hla-
domorně. Z výšky vypadá všechno jinak a děti pomalu začínají 
poznávat, kde všude už dnes byly. A kdo se nebál, mohl dokonce 
zapózovat s hadem. Jen ti odvážní v Mini zoo pod dohledem 
chovatele. Konec výletu, přichází na řadu vrchol dne. Vůně benzínu 
a zvuk motoru dotváří kulisu nadcházejících okamžiků. Děti měly 

Konec školního roku a začátek letních prázdnin 

Závěrem bych chtěla jménem spolku Velká náruč poděkovat 
rodičům a dobrovolníkům za spolupráci a pomoc. 

Děkujeme za podporu všem sponzorům a především naší obci 
Horní Suchá.

ohromnou radost z jízdy na čtyřkolkách. Přesto všechno, že tento 
výlet byl náročný, všichni jsme to zvládli na jedničku.

Renáta Češková, předseda spolku Velká náruč

Byl den úklidu. Děti si ochotně nasadily rukavice a společně 
uklidily dětské hřiště (finská část). Sladká odměna byla tečkou za 
dnešním dnem.

v Karviné. V rámci této akce měly děti ze spolku taneční vystoupení. 
Touto cestou posíláme poděkování p. Ferencovi.

Všem přejeme pohodové prázdniny plné sluníčka a odpočinku.

Byli jsme pozváni na „Fotografickou výstavu“, která se konala 
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Bezpečné prázdniny
Přestože to ještě před pár týdny mohlo vypadat všelijak, letní 

prázdniny si mohou i letos školáci užívat v plné míře. Každý školák 
se nejvíce těší na závěr školního roku, na dva měsíce letních 
prázdnin, nové kamarády, letní tábory a veškerá dobrodružství, 
které s sebou prázdniny přinášejí. Prázdniny však také přinášejí 
mnoho složitých situací nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, 
kteří musí i nadále chodit do zaměstnání. A tak se může stát, že starší 
děti zůstávají po dobu jejich pracovní doby samy. Pro bezpečnější 
prožití letních prázdnin jsme pro děti připravili pár užitečných rad.

Mladším dětem, na I. stupni základní školy, bychom doporučili 
následující:

• Nenastupujte s cizími lidmi do 
výtahu

• Nenoste klíče ani mobilní telefon viditelně a neodkládejte je 
mimo svůj dosah třeba na hřišti

• Při odchodu z domu byste 
měly uzavřít okna, uzamknout 
hlavní dveře

a s kým jste šly ven, popř. kdy se 
vrátíte 

• Nechte rodičům vzkaz kam 

• Nebavte se na ulici nebo na hřišti s cizími lidmi, nic si od nich 
neberte a nikam s nimi nechoďte

• Při hrách, a to nejen v lese, můžete narazit na munici, s touto nikdy 
nemanipulujeme a ihned přivoláme dospělého nebo voláme na linku 
158 (v případě manipulace s municí může dojít ke zranění, které může 
vést k trvalým následkům)

• Při koupání v neznámých vodách respektujeme doporučení jako 
je zákaz skákaní do vody nebo zákaz koupání – každé takové 
upozornění má svůj účel a je tam umístěno z nějakého závažného 
důvodu a ne proto, že by Vám dospělí záviděli, že máte prázdniny 

• Nikdy nikomu cizímu neotví-
rejte a neříkejte do domácího tele-
fonu, že jste sami doma

a můžete si užívat, zatím co oni musí chodit do zaměstnání
• Pokud byste se při procházce ať už lesem, parkem nebo Vám 

novým neznámým městem, ztratily, zůstaňte na místě a nikam 
nechoďte

• Před tím, než vyjedete s kamarády na kole někam na výlet, zkontrolujte 
si povinnou výbavu svého jízdního kola a nezapomeňte na přilbu!

V případě, že musíte zůstat 
sami doma:

Také při hraní si venku na hřišti, při sbírání hub nebo koupání:

Cyklovýlety nebo jízda vozidlem:

• Tak jako na jízdním kole musíte dbát bezpečnosti, také při jízdě 
vozidlem, jako spolujezdec, musíte dodržovat určitá pravidla – 

jedním z nich je, že musíte být připoutáni bezpečnostním pásem 
(nejen, že za nepřipoutání hrozí pokuta, ale také Vám bezpečnostní 
pás může při srážce zachránit život). 

• Chraňte své soukromí – nesdělujte svá telefonní čísla, rodná 
čísla, adresu bydliště

Vi d e o  s  p ř í s p ě v k e m  n a  f a c e b o o k u  P o l i c i e  Č R : 
www.facebook.com/168628236521263/posts/3376859572364764/

• Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom řekli 
někomu jinému

I v období letních prázdnin se může stát, že počasí venku zrovna 
nesvádí k venkovním hrám a tak usedáte k televizi, počítači nebo 
mobilním telefonům.

u počítače s ohnutými zády

Preventivní videa v odkaze www.policie.cz/clanek/jsme-v-tom-
spolecne-aneb-internetem-bezpecne.aspx

Starší děti, na II. stupni základní školy, mohou využít rad 
uvedených níže:

• Mějte však stále na paměti, že 
počítač ti kamarády nevynahradí 
a myslete také na to, že pohyb na 
čerstvém vzduchu je zdravý, 
mnohem zdravější než sezení 

• Nesdělujte informace o tom, kde se pohybujete nebo že odjíždíte 
např. na dovolenou apod.

• Zabezpečte správně svůj počítač – heslem, antivirovým 
programem apod.

• Nikomu neposílejte své intimní fotografie, neodpovídejte na 
neslušné, vulgární nebo hrubé maily či vzkazy

„on – line” kamarádství, 
nezapomeňte, že i v bezpečném 
prostředí svého pokojíčku na 
Vás  mohou  č íha t  různá 
nebezpečí

por. Karla Špaltová, nprap. Bc. Marika Jeličová               

 Moravskoslezští policisté přejí všem dětem bezpečné prožití 
letních prázdnin. 

• Nevěřte všemu, co na 
internetu píší a přesto, že 
navazujete třeba zrovna nová

Nepřipoutám se,
jedu jen
kousek.

Připoutej se,
může ti to

zachránit život!

POMOC!
Otevři dveře!

CIZÍM LIDEM
NIKDY

NEOTVÍREJ!

psssst!

Kukátko, řetízek,
to je bezpečné.

112

Nevěděl jsem, 
jak je voda hluboká,
ale skákali i ostatní...

Ty nevíš,
že se tady

nesmí skákat?!!!

ZA NEPŘIPOUTÁNÍ VE VOZIDLE HROZÍ POKUTA!
ANI DO 

TELEFONU
CIZÍM LIDEM 

NEŘÍKEJ, ŽE JSI 
DOMA SÁM!TÍSŇOVÁ LINKA



Nejdříve chci poděkovat dobrovolníkům, 
kteří pro potraviny a hygienu jezdí do Třince. 
Tam všechno naloží, přivezou a složí v našem 
Komunitním centru. Dále se musí balíčky 
nabalit, za to patří velké díky klientům 
Komunitního centra Tulipán za jejich čas 

Poslední den v měsíci červnu a první den 
v červenci mělo Komunitní centrum mnoho 
práce s balením balíčků potravinové a hygi-
enické pomoci.

s předstihem informováni, budeme moc 
rádi, když se přihlásíte a pojedete s námi. 

Protože se na sociálních sítích šíří lživé 
informace ohledně těchto balíčků, dovolte 
mi, abych vše uvedl na pravou míru.

a ochotu pomoci. Vzhledem k tomu, že 
pandemie Covid-19 zasáhla celý svět a pot-
ravin a hygienických potřeb je zapotřebí i na 
jiných místech, byla zásilka pro Spolek 
Tulipán zkrácena na polovinu. I z toho mála, 
co jsme obdrželi, jsme se snažili nabalit co 
nejvíce balíčků pro co nejvíce klientů. Mrzí 
nás reakce některých obyvatel. Tímto chci 
uvést, že potravinová a materiální pomoc 
NENÍ URČENÁ JEN PRO HORNÍ 
SUCHOU, ale pro všechny vyloučené 
lokality, kde žijí sociálně potřební. Rozhod-
nutí, kde bude tato pomoc vydaná, je na 
vedoucí Spolku Tulipán.

Dne 8. července jsme jeli na výlet do 
Mostů u Jablunkova, kde jsme měli přes dvě 
hodiny pronajatou bobovou dráhu, na které 
se všichni několikrát svezli, děti i rodiče 
byli skvělí a moc si to užili. Tímto chceme 
poděkovat obci Horní Suchá za finanční 
podporu, velice si toho vážíme. Připravu-
jeme další krásné výlety, o kterých budete 

Spolek Tulipán nadále pracuje podle 
stanoveného harmonogramu, který se 
věnuje jak dětem tak dospělým. Doučování 
probíhalo do 15. června, i když děti 
nechodily do školy. Nové jsme v komu-
nitním centru zavedli veřejný internet.

 

V červenci své významné výročí slaví tito občané:

společenská rubrika

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

  

Uzávěrka čísla vždy 15. den v měsíci vydání. Informátor rovněž na stránkách www.hornisucha.cz. NEPRODEJNÉ.

Informátor - periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35  Horní Suchá, IČ 00575917. 
Vychází v poslední dekádě měsíce. Registrováno pod ev. č. MK ČR E 21227. Redakce a inzerce: redakce@hornisucha.cz, tel. 596 410 756. 
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Marie Dostálová   (85), Liselota Sagarová  (80)
a Anna Sztalmachová  (80)

Léto začíná i v Tulipánu

Poradna fungovala z důvodu nařízené 
karantény vedoucí poradny v režimu „home 
office”,  nyní je už v běžném provozu. Od 
20. července do 1. srpna bude vedoucí 
poradny čerpat řádnou dovolenou, Poradna 
Spolku Tulipán bude v té době uzavřena, 
děkujeme za pochopení.

Vanda Holubová, předseda Spolku Tulipán

Mgr. Igor Malík, sociální pracovník

Rádi přivítáme každého jedince v našem 
komunitním centru.

Bc. Tereza Sadok Dis., vedoucí poradny



Szczególne podziękowania kierujemy do 
władz gminy Sucha Górna za wsparcie 
finansowe i przychylność w każdej sytuacji.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 

po to, abyście byli dobrze przygotowani do 
wyzwań, jakie niesie współczesny świat. 
Odnosimy się z wielkim uznaniem dla 

Waszej pracy i jesteśmy głęboko przeko-
nani, że w niedalekiej przyszłości docenicie 
to, czego się nauczyliście. Życzymy Wam, 
abyście zawsze osiągali cele, które sobie 
postawicie. Pamiętajcie, że drzwi naszej 
szkoły na zawsze pozostaną dla Was 
otwarte.

Dziękujemy również rodzicom naszych 
tegorocznych absolwentów za współpracę, 
zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły. 
Życzymy radości i satysfakcji z osiągnięć 
Państwa pociech.

i pracownicy PSP Sucha Górna 
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Drodzy Uczniowie PSP Sucha Górna! 
Dobiegł końca kolejny rok szkolny, rok 
inny od wszystkich dotychczasowych. 
Dziękujemy Wam za trud, wysiłek, 
zaangażowanie w zgłębianiu tajników 
wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności, 
poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności 

w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, 
zawodach sportowych, angażowania się 

w pracy na rzecz szkoły i innych instytucji, 
oraz – co jest tak ważne – pomoc kole-
żeńską. Życzymy Wam udanego wypo-
czynku, niezwykłych wrażeń i wspaniałych 
przygód.

Szanowni Rodzice naszych uczniów! 
W czasie pandemii i zawieszenia nauki 

i talentów. Gratulujemy Wam wyników 

stacjonarnej nie uda-
łoby się zrealizować 
założonych celów bez 
Państwa pomocy i za-
angażowania. Gorąco 
Państwu dziękujemy! 
Mamy nadzieję, że 
nowy rok szkolny przywitamy tradycyjnie 
w murach naszej szkoły.

Szczególnie ciepłe słowa pożegnania 

kierujemy do naszych abiturientów, ucz-
niów klas dziewiątych. Wierzymy, że lata 
spędzone wspólnie w murach górnosuskiej 
podstawówki zostaną w pamięci każdego 
z Was. Staraliśmy się odkrywać Wasze 
talenty, motywowaliśmy do działania, 
wyzwalali do wytężonej pracy. Wszystko 

Pożegnaliśmy rok szkolny 2019/2020
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inzerce

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 

W ostatnim dniu roku szkolnego 

dostaliśmy niezwykły prezent: kompletny, 

dziewczęcy, ręcznie wykonany strój 

cieszyński. Powstał specjalnie dla nas! 

Z całego serca dziękujemy za ten dar Pani 

Barbarze Weiser. Strój jest przepiękny i choć 

na razie wisi w szafie – od września będzie 

często używany. 

Wielkie podziękowania kierujemy 

również do władz gminy Sucha Górna za 

sfinansowanie zakupu pięciu kompletów 

strojów cieszyńskich. Dzięki hojności 

darczyńców uczniowie PSP Sucha Górna 

będą pięknie wyglądać i godnie repre-

zentować naszą miejscowość podczas 

regionalnych konkursów. Dziękujemy!

i uczniowie PSP Sucha Górna

Dziękujemy za stroje!


