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Bohužel ani letos se tato pietní akce 
vzhledem ke koronavirovým opatřením 
nebude konat za účasti široké veřejnosti.

Doporučujeme organizacím uctít 
památku padlých individuálně v úzkém 
kruhu nezávisle na tradičním průvodu.

Josef Žerdík, místostarosta

V letošním roce si 3. května připomí-
náme 76. výročí osvobození obce Horní 
Suchá Rudou armádou. 

Pevně věříme, že se brzy budeme moci 
opět společně setkávat.

Josef Žerdík, místostarosta

Tradiční květnové akce Hornosušská 
pouť a Řezbářský plenér se z důvodu 
pandemické situace nekonají.

Květnové akce 
zrušeny

Jako každoročně, organizuje Obec 
Horní Suchá hromadné očkování psů, 
které proběhne v areálu požární 
zbrojnice ve dvou termínech: 

• 11. května  
• 1. června
vždy od 14:00 do 16:30 hodin.

a aby psa přivedla osoba, která ho 
zvládne. Pokud chovatel uvedené pod-
mínky nesplní, může být očkování psa 
odmítnuto. Na místě je možné provést 
také čipování psa.

Očkování mohou využít i další chova-
telé psů mimo poplatníků, avšak za 
přímou platbu veterináři.

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

Upozorňuji vlastníky psů na povin-
nost mít před očkováním za psa zapla-
cený místní poplatek a vzhledem ke 
zkušenostem z předešlých let, rovněž 
upozorňuji na povinnost mít během 
očkování psa na vodítku, s náhubkem 

Očkování psů
I takto se parkuje v Horní Suché 

Bezohlednost některých občanů je opravdu zarážející! Takto řidič zaparkoval na 
chodníku u ul. Hornosušské.

Josef Žerdík, místostarostav obci a dokáží na podobné nešvary upozornit.  
Děkujeme občanům, kteří si všímají svého okolí, není jim lhostejný nepořádek 
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Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 
11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho dis-
tribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České 
pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k sou-
časné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou 
poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich 
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře 
spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat 
podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických 
pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně 
venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou 
také pravidelně  testováni na koronavirus. Z epidemických 
důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. 

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci 

i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou 
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů. 

Koho se sčítání týká 

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpověd-
ní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo 
odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na 
kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vy-
zvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit 
možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob 
sečtení.

V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, 
napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota 

Kontaktní místa 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

On-line sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace 
byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. 
Elektronický sčítací formulář naleznete na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je 
dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete 
jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní 
členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo 
o starší příbuzné.

a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz 
a v elektronickém formuláři.

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných 
pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého 
statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace 
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat 
listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena 
přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních 
míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k roz-
hodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez 
ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdra-
votní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve své-
právnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, 
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká 

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu 
www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře 
jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst”. Odpovědi na nejčastější 
dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy”.

Ochrana dat 
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou 

zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy 
a používány jsou maximálně zabezpečené informační 
systémy. 

Český statistický úřad

Bezpečně, online, raz dva. Sčítání 2021



číslo�4�•�2021�•�strana�3 život�v�obci 
 

· Děti podporujte v jejich zájmech a ko-
níčcích.

· Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.

· Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste 
schopni dítěti podat správné informace, 
především o rizicích, kterou jsou s jejich 
užíváním spojeny.

· Buďte sami dětem dobrým příkladem.

Součástí dnešního života jsou, ať se nám 
to líbí či nikoliv, drogy. Obecně známým 
faktem v oblasti drogové problematiky je 
skutečnost, že narůstá počet drogově 
závislých osob a že se snižuje věk těch, 
kteří do kontaktu s drogou přicházejí. 
Obsahem tohoto článku je několik 
preventivních rad určených rodičům, jak 
předcházet problémům s drogami u dětí, 
jakým změnám v chování dětí by měli 
věnovat pozornost či kam se v případě 
potřeby obrátit s žádostí o radu.

· Důvěřujte jim a pěstujte v nich jejich 
vlastní sebedůvěru.

Co se v prevenci problémů působených 
návykovými látkami u dětí osvědčilo?

· O drogách s dětmi mluvte – cigarety, 
alkohol, marihuana nebo jiné návykové 
látky se mohou objevit např. ve škole či 
při volnočasových aktivitách.

· Učte je, jak se bránit negativnímu 
vlivu ostatních kamarádů, známých..., 
naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud jim 
drogu někdo nabídne.

Jak předcházet problémům s drogami u dětí 

· Noví přátelé a známí, omezení kon-
taktu s těmi „starými“.

Jakým změnám v chování dítěte máte 
věnovat pozornost? Především těm z níže 
uvedených, které se opakují nebo se 
objevují společně.

· Zhoršení školního prospěchu.

· Únava, zvýšená potřeba spánku.
· Zanedbávání zevnějšku, snížení 

hmotnosti.
· Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, 

léky, peníze nebo hodnotnější věci.

Kde se o této problematice můžete 
poradit?

Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti 
závislostí poskytuje v České republice 
mnoho center. 

· Kontaktní centra – pomáhají 
závislým uspořádat si život, poskytují 
psychologickou péči, pomohou se 
zajištěním zdravotního dohledu.

· Adiktologické ambulance – věnují 
se terapii závislosti, nastavují podmínky 
pro dlouhodobou spolupráci.

· Změny nálad, podrážděnost, nepřed-
vídatelné reakce.

· Lhaní, snížená sebedůvěra.

Existuje několik možností, kde se s od-
borníkem poradit:

·Pozdní návraty domů, útěky z domova.

· Specializované ambulantní služby 
– soustředí se na léčbu závislosti a jejích 
zdravotních důsledků, využívá se zde 
například substituční terapie (braní 
původní drogy je nahrazeno lékařsky 
předepsaným užíváním látky s podob-
nými účinky a vlastnostmi, avšak s vý-
razně menšími riziky).

· Denní stacionáře – poskytují psy-
chologickou pomoc.

· Poradny pro rodiče – jsou určeny 
rodinným příslušníkům závislých osob, 
pomáhají urovnávat vzájemné vztahy 
a dávají podporu v obtížené životní 
situaci.

V lékárnách jsou také dostupné testy  
pro detekci drogy, v ceně cca 150,- Kč, 
v závislosti na výrobci. Testy se prová-
dějí z moči. Toto testování je pouze 
orientační. Přesný výsledek poskytne 
laboratorní vyšetření, o kterém se 
můžete poradit s pediatrem.

Rodiče mohou svým působením v ro-
dině přispět velkým dílem k tomu, že 
dítě bude samo schopno vyhodnotit tuto 
problematiku jako natolik závažnou, že 
drogám ve vlastním životě nedá žádnou 
šanci.

Krajské ředitelství policie MSK,
nprap. Bc. Marika Jeličová

vrchní inspektor oddělení prevence

V komunitě má každý 
své místo

Řada členů komunity se chce dále rozvíjet či předávat své 
zkušenosti jiným. Prostor k tomu komunitní centrum nabízí v růz-
ných dílnách, např. pletení, vyšívání, pletení košíků z pedigu, 
drátkování, malování obrazů, a vzdělávacích kurzech, např. kurzy 
práce na počítači nebo program zaměstnanost, vč. exkurzí do firem.

Komunitní centrum nabízí neutrální prostor pro setkávání a pro-
jevení svého názoru a nápadu. Své místo v něm najde každý člen 
komunity i rodiny. Stěžejní aktivitou pro dospělé jsou sousedská 
setkání, na kterých si místní komunita sama určuje program akcí, 
diskutují o místních problémech a s pomocí pracovníků komunitního 
centra hledají vhodná řešení svépomocí, nebo ve spolupráci s obcí 

Práci pro komunitu v Horní Suché se věnuji již několik let. Taková 
práce člověka naplňuje i pohltí. V našem komunitním centru se 
setkávám s různými lidmi. Na první pohled odvážnými, 
sebevědomými, ve skutečnosti však bojácnými a hledajícími své 
místo.

Význam vnímám v první řadě v zapojení klientů komunitního 
centra do přípravy řady akcí, které jsou určeny pro celou komunitu, 
např. karneval, Pálení čarodějnic, Den dětí, fotbalový turnaj, 
Mikulášská besídka, výlety apod. Velkou radost nám dělá 
ochotnické divadlo či různé dobrovolné aktivity, např. bazar 
oblečení, úklidové akce v obci, či spolupráce s potravinovou 
bankou. Tyto akce přispívají nejen ke zvýšení sebevědomí klientů, 
ale také ke zvýšení jimi vnímané zodpovědnosti za komunitu a její 
členy.

a dalšími organizacemi. Pro členy komunity je důležité vnímat, že jsou 
pro sebe i komunitu přínosní.

k jejich poklidnému 
vstupu do dospě-
lého života.

Ing. Krystyna Nováková, ředitelka MAS Pobeskydí, z. s.

a to dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Děti zde tvoří různé 
výrobky, hrají společenské hry, mají možnost využít PC a různé další 
pomůcky, které slouží jak k hrám, tak ke vzdělávání. V posledním 
roce vzrostl význam doučování, které se stalo nezbytným pro 
doplnění distanční 
výuky. Hlavním 
cílem není naplnit 
dětem volný čas, 
ale naučit je růz-
ným sociálním a pra-
covním kompeten-
cím a takto přispět 

Vanda Holubová, Spolek Tulipán

s klienty připravujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež, 
Aktivity komunitního centra se zaměřují i na děti. Společně 

Komunitní cen-
trum může přispívat 
místní komunitě ta-
ké díky podpoře MAS Pobeskydí, z. s. (www.pobeskydi.cz) a Ope-
račního programu Zaměstnanost MPSV. Aktuální informace o dění 
v komunitním centru naleznete na webových stránkách 
www.spolek-tulipan.cz.

Foto: Miroslav Hodeček
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Jaro jsme přivítali netradičně. Místo 
obvyklého velikonočního tvoření v našem 
spolku, jsme pro děti a rodiče vyhlásili 
on-line výzvu „Velikonoční tvoření“. Ma-
teriál ke tvoření jsme zajistili pro všechny, 
kteří se chtěli zapojit. Měli natočit domácí 
video a nafotit fotografie, jak doma spo-
lečně tvoří, a poslat nám to na náš FB. 

Mile nás překvapila většina rodičů, 
kteří se také zapojili do výzvy. Děkujeme 

On-line ve Spolku Velká náruč

Renáta Češková, https://velkanaruc.cz/

Děkujeme všem a těšíme se na další 
spolupráci.

všem za krásné fotografie a videa tvoření. 
Věříme, že jste si užili velikonoční svátky 
v poklidu a v rodinném kruhu. Taktéž 
online jsme slavili Mezinárodní den 
Romů. Odvážnější děti nám posílaly na 
náš FB videa, jak krásně zpívají romské 
písně a někteří zatancovali romské tance.

• CHARITNÍ ASISTENCE je službou, působící již desátým 
rokem především na území Českého Těšína. Dle zákona má 

• CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA má v naší 
organizaci mnohaletou tradici a byla první službou v organi-
zaci. Působí v Českém Těšíně a okolních obcích a také v Těr-
licku. Tým vyškolených pečovatelek zabezpečuje především 
služby u potřebných v terénu, jakými jsou hygiena, péče 
o vlastní osobu, podání stravy či nákup a pochůzky. V jisté 
míře také může zajistit úklid domácnosti, není to ovšem 
hlavní náplní naší pečovatelské služby a nesupluje úklidovou 
službu. Klient a jeho potřeby jsou vždy na prvním místě. 
Charitní pečovatelská služba spolupracuje s rodinou a snaží 
se, aby klient mohl zůstat, co nejdéle ve svém domově. V této 
službě si klient nasmlouvá jednotlivé úkony a pečovatelka po 
jejich vykonání odchází k dalšímu klientovi.

obdobnou náplň práce jako Charitní pečovatelská služba, což 
je hygiena, či péče o vlastní osobu, atd., jeden velký rozdíl 
mezi pečovatelskou a asistenční službou je: klient si 
nasmlouvá čas a ten vyplní spolu s asistentkou různými 
činnostmi. V praxi to znamená, že každá asistence může být 
jiná, dle jeho představ. Jedním z úkonů je také aktivizace, při 
které se asistentky věnují s klientem tréninku paměti, hrají 

V případě zájmu o  kontaktujte Charitní asistenční službu
paní Anetu Benčákovou na tel. čísle 735 792 271.

V případě zájmu o  kontaktuj-Charitní pečovatelskou službu
te paní Dorotu Wacławikovou na tel. čísle . 603 567 840

s ním společenské hry a také s ním mohou jít na procházku či 
do obchodu. Obě tyto služby jsou zpoplatněny dle zákona 
108/2006 Sb. o sociálních službách.

Alina Humel, propagační pracovník

Pečovatelská a asistenční služba 
– terénní služby Charity Český Těšín
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Kampaň Kaleidoskop Charity Český Těšín

křížovka

Představujeme Vám vedoucí Charit-
ní pečovatelské služby – 

Jednotlivé služby očima zaměstnanců 
Charity Český Těšín a reálný příběh 
klienta dané služby představuje na 
svých webových stránkách a sociálních 
sítích každou středu. 

s názvem Kaleidoskop, jejímž hlavním 
cílem je přiblížit veřejnosti služby a za-
městnance Charity Český Těšín.

           Alina Humel,           
propagační pracovník      

Charita Český Těšín má kampaň 

Dorotu Wacławikovou.

Veřejnost má tak možnost se dozvědět, 
jaké služby Charita Český Těšín posky-
tuje, pro koho jsou určené a kde se 
nacházejí. Umožňuje všem nahlédnout 
do provozu těchto služeb a seznámit se 
zaměstnanci prostřednictvím jejich 
příběhů v Charitě Český Těšín.

V případě zájmu o službu nás neváhejte 
kontaktovat na tel. čísle: 603 567 840.  

Tajenka křížovky: ...že stojí za to si ji užít.
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Tichou školu bez dětských hlásků a obvyklého šumu vystřídal 
jiný pracovní ruch. Nastoupili malíři a začali proměňovat 
chodbu v přízemí a vestibulu. Nebyl to jednoduchý proces, 
protože staré nátěry pořádně držely a nechtěly postoupit místo 
těm novým.

Zmizela stará výzdoba. Veselé barvy na dveřích tříd a kolem 
nich všechno rozsvítily, prostě vnesly do školy novou atmosféru. 
Za pomoci pana údržbáře Hirmera a dalších správních za-
městnankyň se dotahovaly ještě drobné detaily, např. označení 
tříd, rozvrh každé třídy atd. Tak, aby žáčci věděli, kde je jejich 
třída. Snad se to dětem, které nastoupí do školy, bude líbit. Ti 

Vize nového vedení na změnu nejen pracovního prostředí pro 
žáky a pedagogy, ale i vnitřní proměny školy, začala.

Mgr. Marcela Szlachtová

z vyšších pater si však musí ještě chvilku počkat.

Škola se mění

Zákonní zástupci žáčků 1. stupně byli ředitelstvím školy informování o rotační výuce, pravidlech a zásadách testování. Také i o tom, 
jak bude postupováno v případě zjištěného pozitivního výsledku.

Těm malým už škola a kamarádi velmi chyběli. Návrat do ní byl podmíněn testováním na Covid dvakrát týdně. Pedagogové, 
asistentky a správní zaměstnanci si připravili několik scénářů a možných variant, které by u testování mohly nastat. 

Testování na Covid na 1. stupni

Mgr. Marcela Szlachtová
Zatím vše probíhá v klidu a pohodě. Uvidíme příští týden, až přijde druhá skupina dětí do školy.
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Matematický klokan

2. místo: Dominik Dubnicki, IX. A

• Kategorie Kadet (8. a 9. třída) – v nejnáročnější kategorii 
soutěžilo dvanáct žáků v pořadí:

1. místo: Radek Škrovánek, IX. A

3. místo: Klára Rychlíková, VIII. A

Všem soutěžícím gratulujeme!
Poděkování náleží pedagogům, kteří se podíleli na organizaci a technické podpoře soutěžícím žákům:

Mgr. Beatě Jasiokové, Mgr. Lucii Krauzovičové, Mgr. Evě Kuchárové, Mgr. Kateřině Malyszové a  Mgr. Dagmar Wawroszové.

Mgr. Marcela Szlachtová

společenská�rubrika

V dubnu své významné výročí slaví tito občané:

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

Ervín Rakowski   (96), Jaroslava Szromková  (96), Jaroslava Sczotková  (92),
Stanislav Drong   (90), Natalie Kožušniková  (90), Anna Šteflová   (80),

Karel Štefl   (80) a Josef Hruboň   (80)

2. místo: Helena Waidlichová, VII. A
1. místo: Martin Brzák, VII. B

• Kategorie Benjamín (6. a 7. třída) – z jednadvaceti 
soutěžících v náročném boji zvítězili:

3. místo: Adam Frisch, VII. B

„Matematický klokan“ je matematická soutěž původem 

1. místo: Martin Frej, III. A; Monika Nora Popalová, III. A

z Austrálie. V současnosti se organizuje ve více než třiceti 
zemích světa, včetně České republiky. Naše škola se 
účastní soutěže pravidelně. Nebylo tomu jinak ani letos, 
kdy 19. března proběhla soutěž distanční formou. Žáci se 
nenechali odradit a pustili se do soutěže s vervou. Šedesát 
jedna soutěžících řešilo různě obtížné netradiční úlohy 
zábavnou formou. Soutěžili ve čtyřech kategoriích.

• Kategorie Cvrček (2. a 3. třída) – z deseti soutěžících 
dosáhli na stupně vítězů: 

2. místo: Justina Adamusová, III. A; Antonín Baraboš, III. A
3. místo: Štěpán Bina, III. B

•  Kategorie Klokánek (4. a 5. třída) – v této kategorii 
bylo osmnáct řešitelů, z nichž úspěšnými se stali:

1. místo: Eliška Králová, IV. B
2. místo: Jana Kochová, IV. B
3. místo: Matěj Tůma, IV. B
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Ve váze do 61 kg byl nominován František 
Polák (19 let).

Na MS odletí pouze 3 závodníci a 2 trenéři 
(Ladislav Pasztor a Emil Brzoska). Velkým 
úspěchem je, že jsou všichni z Horní Suché.

Ve váze do 59 kg byla nominována Vendula 
Šafratová (17 let) jako jediná juniorka.

Ve váze do 55 kg byl nominován Alexander 
Džobak (17 let).

Za oddíl Emil Brzoska

Oddíl vzpírání přeje všem nominovaným v této 
nelehké době hodně štěstí a sportovních úspěchů.

Výkonná rada Českého svazu vzpírání 
nominovala juniorskou reprezentaci na 
Mistrovství světa juniorů do 20 let, které se 
bude konat ve dnech 23. 5. až 30. 5. 2021 v Taš-
kentu (Uzbekistán).

Ve dnech 3. až 11. dubna se 
konalo v Moskvě Mistrovství 
Evropy ve vzpírání mužů a žen.  
Z našeho oddílu vzpírání byl do 
reprezentace ČR nominován 
František Polák ve váze do 55 kg. 
Přestože upravoval tělesnou 
váhu z 60 kg na 55 kg, byl jeho 
start velmi úspěšný. 

V trhu a dvojboji vybojoval 
9. místo, v nadhozu se mu dařilo 
ještě lépe – umístil se na 6. místě, 
což je obrovský úspěch pro deva-
tenáctiletého závodníka v nej-
vyšší evropské soutěži mužů.

Za oddíl Emil Brzoska

Vzpěrač František Polák 
na ME úspěšný

Další úspěch 
oddílu vzpírání


