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Ze zasedání ZO

• ZO nařídilo odvod odpisů z obou svých příspěvkových 
organizací – základních škol v celkové výši 870 000 Kč. Tato 
částka by jinak byla převedena do investičního fondu škol, což 
se ZO jevilo při dostatečném financování ZŠ prostřednictvím 
klasického příspěvku obce jako zbytečné.

Dne 24. 6. se uskutečnilo v sále Dělnického domu další zase-
dání Zastupitelstva obce Horní Suchá (ZO) které projednalo 
zejména tyto body svého programu:

• Prvním blokem byla ekonomika chodu obce v roce 2020, tj. 
kontrola jejího hospodaření a účetnictví. Byla vzata na vědomí 
zpráva auditora, která skončila závěrem, že při přezkumu hos-
podaření Obce Horní Suchá za rok 2020 nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. ZO také schválilo účetní závěrku obce a vyjádřilo 
souhlas s jejím celoročním hospodařením.

• Ekonomikou obce jsme pokračovali i v dalším bodě, týkají-
cím se již roku 2021. Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3, 
které navýšilo rozpočet obce o 1 603 000 Kč. V příjmech jde 
zejména o odvod odpisů z obou našich základních škol, ve výdajích 
pak navýšení nákladů na park a dětské hřiště na ul. 6. srpna.

• Obvyklým bodem je nabývání nemovitostí do majetku obce. 
Tentokrát to byl bezúplatný převod části stávající ulice U Zas-
távky, ale také úplatný převod pozemku vedle ul. Hornosušské 
(za účelem možnosti vybudování autobusové zastávky) od státu 
do majetku obce. Úplatným převodem, tj. odkupem získá obec 
pozemek pod částí ulice Drážní.

• Obec je také často žádána o prodej svých nemovitostí. Zde 
ctíme zásadu, že prodej pozemků je možný pouze v případech, 
kdy jsou již zastavěny objekty, na nichž má obec Horní Suchá 
nějaký zájem. Ještě konzervativnější je v případech, kdy chce 
žadatel koupit stávající objekt. Proto jsme (prozatím) nepotěšili 
společnost Vinamet CZ s.r.o., která obec požádala o odkup jí 
pronajaté průmyslové haly v PZF. Přesto jsem přesvědčen, že 

• Častými body programu ZO jsou také žádosti o změnu 
územního plánu obce Horní Suchá. Pořizovatelem územní plá-
novací dokumentace – a tím i jejich změn – je Magistrát města 
Havířova. Ten dle zásady ochrany zemědělského půdního fondu 
nemůže, když je tento ohrožen, doporučit jiné řešení, než tuto 
změnu zamítnout. Na tomto zasedání byly projednány dvě tyto 
změny – na ulici Brigádnické a Volontérské. Zatímco na ul. Bri-
gádnické se jednalo o rezervu na dopravní stavbu – a vzhledem 
k probíhající rekonstrukci této komunikace je jasné, že ji 
nebudeme potřebovat – na ul. Volontérské byla situace jiná. Ale 
i tak, po podání další, již upravené žádosti, ke spokojenosti 
žadatele řešitelná… Výsledek – první změnu územního plánu 
ZO (ul. Volontérská) zamítlo, druhou (ul. Brigádnická) 
schválilo. Rozhodující slovo bude mít ovšem Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, na němž je pak konečný verdikt, při 
projednávání navržené změny.

• ZO projednalo a vzalo na vědomí Celoroční hospodaření 
Svazku měst a obcí okresu Karviná, závěrečný účet a zprávu o vý-
sledku hospodaření tohoto svazku. Naše obec je jeho členem, 
a proto je to ze zákona nutné. Tento svazek pomáhá koordinovat 
činnost a řešení problémů měst a obcí v našem okrese, je ale také 
činný investičně. Jeho největší akcí je prozatím vybudování 
nejdelší cyklostezky v našem regionu, a to v trase Chotěbuz – 
Ratiboř. V současné době financuje projektování jejího dalšího 
pokračování do Českého Těšína a také její propojení s městem 
Havířov.

• Náš největší sportovní oddíl – Sportovní klub Horní Suchá 
(bývalá TJ Depos Horní Suchá) slaví letos 90 let fotbalu a 110 
let sportu v Horní Suché. ZO se rozhodlo podpořit zajištění 
těchto oslav částkou 160 000 Kč.

Ing. Jan Lipner, starosta obce

příchod této ryze české společnosti, která nahradila dosavad-
ního nájemce (Iry, posléze Američany) bude pro PZF přínosem.

Srdečně zveme širokou veřejnost, zejmé-
na rodiče s dětmi, na slavnostní otevření 
dětského hřiště v parku na ul. 6. srpna, 
které se uskuteční dne 9. 8. v 15 hodin. 

Těšíme se na příjemně strávené 
odpoledne.

V případě příznivého počasí bude pro 
děti připraven program (jízda na ponících 
a balónkový klaun). Shlédnout budete 
moci také exhibici sportovců na novém 
workoutovém hřišti. 

tel. 596 420 179, 
pietraszek@hornisucha.cz

Ing. Kateřina Pietraszek, 

Slavnostní otevření dětského hřiště
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Jestli jde o zjednodušení, když stávající zákon má 198 para-
grafů a nový 335 a mění zároveň dalších 58 zákonů, je na 
pováženou. Jestli jde o zrychlení, když podle ní to má trvat rok, 
zatímco dnes to na našich obcích stíháme za 30 dní (pokud 
stavebník doloží všechna potřebná vyjádření), to už jistě 
zlepšení není. Navíc dojde na mnoha obcích k faktickému 
zrušení stavebních odborů a všichni budou muset jezdit do 
větších měst. A jak funguje státní úřad, o tom asi není třeba vést dis-
kuzi. Rozhodně pomaleji než na obcích, kde mají všichni zájem 
pomoci občanům i stavebníkům z řad podnikatelů a firem co nejrych-

Poslanecká sněmovna dne 13. 7. především hlasy poslanců 
ANO, KSČM a SPD přehlasovala jednomyslné veto Senátu ČR 
a schválila nový stavební zákon. Podle ministryně Dostálové 
má dojít k zjednodušení zákona, k zrychlení povolování a vzniku 
nového státního stavebního úřadu.

Povzdech senátora k novému stavebnímu zákonu

Sportovní klub Horní Suchá 
Vás zve na 

oslavy výročí 110 let 
tělovýchovy 

a 90 let fotbalu v Horní Suché
sobota 21. 8. 2021
Areál SK Horní Suchá

(ul. U Lékárny)

V 10:00 hodin slavnostní výroční schůze, 
poté budou následovat utkání mládeže 

SK Horní Suchá,
utkání starých gard 

AC Sparta Praha vs. Horní Suchá
Od 19:00 hodin zábava s živou hudbou, 

hrají Smolaři
Program bude upřesněn 

společenská�rubrika

V červenci své významné výročí slaví paní

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

Ilona Kuczerová (80)

leji. Ostatně to vidíme na finančních úřadech, které stát zrušil 
i v Bohumíně a Orlové. A v době Covidu zavřel i podatelny.

Stát tedy hodlá zřídit nový státní stavební úřad se 13 tisíci 
státními úředníky, které nyní nemá a současně pro ně nemá ani 
prostory. A tím se zrychlí stavební řízení...

Proti tomuto záměru jsem bojoval i svým vystoupením v Senátu: 
https://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_sch
uze=6766&zacatek=20210701053711&konec=20210701060118. 

 Petr Vícha, starosta Bohumína,

Další strany sdělují, že po volbách tento záměr zruší. Jak se asi cítí 
v tuto chvíli pracovníci na městských a obecních úřadech, kteří pro 
své občany dělají, co je v jejich silách, a neví, co s nimi bude?

Věřím, že po volbách bude tento hloupý zákon opravdu rychle zrušen 
a služby pro naše občany a firmy – stavebníky – budou zachovány. 

senátor za okres Karviná

Silnice I/11 vedoucí Havířovem podstupuje kompletní 
opravu povrchu a podložních vrstev asfaltu. Probíhající 
rekonstrukce průtahu v km 296,9 – 299,4 potrvá přes dva 
měsíce, konkrétně by se dělníci měli zdržet do první poloviny 
letošního září s následnými dodělávkami dopravního značení 
či protismykových povrchů bez dopadu na běžný provoz. 

Oprava Hlavní třídy a Dlouhé třídy za cca 47 milionu Kč bez 
DPH znamená výměnu asfaltového souvrství v tloušťce 11 cen-
timetrů, úsek km 297,8 – 298,2 čeká celoplošná sanace podloží 
vozovky do hloubky zhruba jednoho metru.

Z důvodu velkého počtu napojení místních komunikací je 
stavba rozdělena na několik etap a dílčích podetap, přičemž 
silnice I/11 zůstane vždy průjezdná oběma směry minimálně 
v režimu pruhů 1+1. Jediný případ nutných objížděk přilehlými 
ulicemi je krátké období provádění sanací podloží. Objízdné 
trasy budou stanoveny v co nejkratším možném termínu, aby 
většina dopravy zůstala na opravovaném průtahu Havířovem. 

Mgr. Miroslav Mazal, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Více informací najdete v předstihu také na krajském Twitteru 
ŘSD ČR https://twitter.com/RSD_MSlezsky.

Do září bude opraven průtah Havířovem
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kultura

z jiných knihoven.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Jen pro úplnost – knihovna je otevřena v tělocvičně české 
školy od pátku 2. července. Přístup je z parkoviště před spor-
tovní halou, vpravo po chodníku kolem haly, první dveře do 
tělocvičny. 

úterý     9.00 – 11.30     12.00 – 18.00 hodin                              

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

Upozorňujeme čtenáře na změnu telefonního čísla. Po dobu 
fungování knihovny v náhradních prostorách v tělocvičně české 
školy funguje telefonní číslo 732 693 872.

Byli bychom rádi, kdyby rodiče dětí, které ukončily první a dru-
hou třídu, přišli do knihovny své děti přihlásit. Ve školním roce 
si budou děti chodit v rámci vyučování půjčovat knihy. Tradice, 
kdy dětem vyřídíme čtenářský průkaz při pasování na čtenáře, 
byla přerušena. K přihlášení dětí do knihovny je nutný souhlas, 
přítomnost jednoho z rodičů.

Do náhradních prostor v tělocvičně jsme převezli asi polovinu 
knih, zbývající zůstaly uskladněny. Může se proto stát, že vámi 
požadovaná kniha nebude právě k dispozici, pak nabízíme 
možnost knihu obstarat v rámci meziknihovní výpůjční služby 

https://hornisucha.knihovna.info/

Z dalších služeb nabízíme jen možnost kopírování, tisk z inter-
netu nebo vámi přineseného nosiče není možný, také nemáme 
počítače s přístupem k internetu pro veřejnost.

Za období, kdy byla knihovna zavřena, jsme nakoupili asi 600 
nových knih pro dospělé, děti, české i polské. Stále odebíráme 
časopisy, například Květy, Tina, Vlasta, Svět motorů, Receptář, 
D-test, Moje země, Krásný venkov, pro děti ABC, polské Zwrót, 
Przyjaciołka, Viva.

středa    9.00 – 11.30     12.00 – 17.00 hodin

Půjčovní doba zůstává: 

pátek     9.00 – 11.30     12.00 – 17.00 hodin

Novinky v knihovně

život�v�obci 
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Akci zahájil Jirka Jekl z Rádia Čas spolu 
se starostou obce, panem Ing. Janem Lipne-
rem a mluvčí spolku Bc. Terezou Sadok. 
Poté vystoupilo NZDM Centrom z Ostravy 
a spolek Velká náruč z Horní Suché se 
svými tanečky, které slavily velký úspěch, 
děti byly velmi šikovné. V krojích vystou-
pil také taneční soubor Suszanie. Děti si na 
místě mohly zaskákat ve skákacím hradu, 
nebo si mohly spolu s klaunkou Pastelkou 
vytvořit různá zvířátka z balónků. Vrcho-
lem akce bylo vystoupení Honzy Bendiga, 
který se svého úkolu zpěváka a baviče zho-
stil velice dobře. Akci jsme zakončili boha-
tou tombolou a vystoupením kapely Gipsy 
Mucha. 

Pracovníci Spolku Tulipán 

V pátek 16. července jsme jako Spolek 
Tulipán uspořádali naši vůbec první velkou 
akci po koronavirových zákazech, kterou 
navštívila spousta lidí z naší obce i okolních 
měst.

Velké poděkování patří panu Marinimu, 
předsedovi SK Horní Suchá, za vypůjčení 
vybavení a prostor, všem účinkujícím, 
našim klientům, kteří nám pomáhali s ob-
sluhou, a dalším dobrovolníkům, kteří se na 
akci podíleli. Největší poděkování však 
patří Obci Horní Suchá, která nás nejen 
finančně podpořila, ale také nám pomohla 
s organizací. „Děkujeme, pane starosto Ing. 
Lipnere a pane místostarosto Žerdíku za 
příležitost udělat něco velkého pro lidi.“

Prázdninová párty se Spolkem Tulipán
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Například 3. července jsme jeli do hlavního města Prahy, kde 
jsme vystupovali a navštívili zábavný park Mirakulum. 

V pátek 9. července jsme dostali sponzorský dar pro děti „dře-
věný vozík“, který je nezbytnou součásti tanečního vystoupení.

Po vyčerpávajícím on-line a zkouškovém období přišly 
zasloužené prázdniny. Začátek července byl nabitý akcemi, se 
kterými jsme se nestačili pochlubit. 

Od 5. 7. do 9. 7. jsme uspořádali pro děti „Letní taneční pří-
městské soustředění“, děti se mohly těšit na týden plný tance. 
Pestrý program zahrnoval celou škálu tanečních prvků, ven-
kovní a sportovní zábavy, tvoření z filcu a plavání v přehradě.

V červenci jsme také obdrželi finanční dar od naší obce, 
částku 6 000 Kč na taneční obuv. Pan starosta Ing. Jan Lipner 
přijal naše pozvání a navštívil nás v našem spolku, kde mu děti 
osobně poděkovaly za finanční dar, který jim udělal velkou radost.

https://velkanaruc.cz/  Fb Spolek Velká náruč-Horní Suchá 

Renáta Češková, vedoucí spolku

Dne 12. července proběhla zkouška nových kostýmů k novému 
tanci „Trpaslíci“ a 16. července jsme vystoupili v amfiteátru 
Horní Suché na akci „Prázdninová párty“. Ke konci července 
nás čeká vystoupení v Opavě.

Červenec je dlouhý, čeká nás spousta tanečních a divadelních 
zkoušek, o kterých vás budeme informovat. 

 Velké poděkování za podporu, které si velice vážíme, posílá-
me touto cestou naší obci Horní Suchá, Nadaci OKD a Nadaci 
Terezy Maxové.

Hurá, hurá, prázdniny jsou tu!
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• Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či 
kolečkových bruslích je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, 
zápěstí a kolen.
• Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v sil-
ničním provozu a používání reflexních prvků pro lepší 
viditelnost.
• Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy 
nenechávejte děti bez dozoru.

• V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost 
dna, zdůraznit, aby do vody neskákaly. 
• Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do 
vody příliš rozehřáté, zejména pokud je voda příliš studená.
• Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze 
břehu – hodit větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro 
tonoucího, mohl by zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat 
záchrannou službu.

• Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se v ne-
bezpečných místech, jako jsou jezy, splavy, hráze.

Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas:

V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj 
obvyklý denní režim, na který jsme zvyklí po zbývající rok. 
Více cestujeme, vyrážíme na dovolené, posíláme děti na tábor. 
V tomto období, stejně jako po celý rok, bychom neměli 
zapomínat na bezpečí našich dětí. V následujícím textu 
připomeneme několik rad, jak dostatečně dbát na zajištění 
dohledu nad dětmi.

• Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se 
může samo pohybovat a kam jít nesmí.
• Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.
• Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po 
příchodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude 
zvonit.
• Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo 
přijde na návštěvu.
• Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy 
doma.
• Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, 

• Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru 
klíče od domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách.

Bezpečné sportování a koupání:

• Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné 
pomůcky při sportování.

i kdyby je lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na 
štěňátko.

Bezpečnost dětí o prázdninách

• Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které 
se na internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená fakta.

         nprap. Bc. Marika Jeličová                            
                                                                                                                              vrchní inspektor oddělení prevence

Čas strávený u počítače:

• V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom 
chtěli, aby se oni chovali k nám. 

• Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie 
a videa, také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární nebo 
hrubé e-maily nebo vzkazy.

• Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na 
internetu, mohou využít různých mobilních aplikací a s jejich 
pomocí blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas 
strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.

• Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat 
svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují 
či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.

• Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním 
telefonem mohou strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem 
venkovní pohybové aktivity.

• Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné 
dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje 
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Za MŠ Eva Sliacká

Stalo se již tradicí, že děti, které odcházejí do školy, jsou „Pasovány 
na školáky“. To letos proběhlo v amfiteátru školní zahrady MŠ ve 
čtvrtek 17. června. Děti měly připravené pásmo písniček, 
básniček a povídání, na které se přišly podívat celé rodiny. 
Nakonec zazvonil zvonec, který ohlásil konec v mateřské škol-
ce, a děti si převzaly paní učitelky ze základní školy.

Na závěr bychom chtěli poděkovat zaměstnancům obce Horní 
Suchá, jmenovitě p. Patriku Jakubíkovi, Jiřímu Kangyalovi, 
Romanu Kalinovi – pracovníkům střediska Průmyslové zóny 
František – za pomoc při terénních úpravách zahrady MŠ. 
Děkujeme!

Ve čtvrtek 24. 6. se všechny děti kromě „mrňousků“ vydaly na 
stadion SK Horní Suchá, kde fotbalisté klubu pro děti zorga-
nizovali sportovní zábavné dopoledne se soutěžemi a hrami. 
Cílem akce bylo získat potenciální hráče a hráčky do fotbalo-
vého klubu SK Horní Suchá. Děkujeme za příjemně strávené 
dopoledne!

Přejeme všem příjemné prožití letních dnů a dětem krásné 
prázdniny!

Jako rozloučení s dětmi, které odcházejí do školy, proběhla v pá-
tek 18. 6. akce „Indiánská stezka“, spojená s nočním přespáním 
ve školce. Rodiče přivedli své děti do MŠ v 18 hodin, děti se 
rozlosovaly do tří skupinek (indiánských kmenů). Ozdobeny 
indiánskou čelenkou a pírkem se svým jménem (samy si během 
týdne vytvořily) se pak postupně vydaly na trasu s úkoly po 
stopách vlka. „Malí indiáni” plnili vědomostní úkoly, hledali 
bylinky pro šamanku, házeli na indiána šiškami. Po návratu ke 
školce je očekávala „šamanka“, které odevzdali své nasbírané 
byliny. Za odměnu mohli začít hledat schovaný poklad – truhlu 
se zlatými mincemi. K večeři dostali opečený párek. Mňam… 
To byla dobrota! Ale to ještě není všechno! S plnými bříšky se 
děti vrátily zpátky na zahradu a na stromech je čekalo 
překvapení. Každý si musel najít svůj balíček s hračkou a slad-
kostmi. Náročný den, který děti prožily, jsme zakončili pohád-
kou a unavené děti zalehly do svých postýlek. Noc proběhla 

Ani letos nemohl chybět polodenní výlet. V úterý 8. 6. se děti 
ze 2. třídy  vydaly na stadion SK Horní Suchá. (zelený balónek)
Odměnou za zdolanou trasu jim byla sladká odměna ve formě 
pokladu, který si děti musely najít. Ve čtvrtek 10. 6. se na výlet 
vydala 1. třída  a 4. třída . (červený balónek) (žlutý balónek)
Hned ráno děti vyrazily na trasu směr Pašůvka. V cíli se děti 
nejprve posilnily svačinkou, potom se povozily na koních. 
Náramně si to užily. Ve stejný den si 3. třída  (modrý balónek)
užila dopoledne v areálu zahrady MŠ s „Pohádkovou cestou za 
pokladem“. Na zahradě byla pro děti připravena stanoviště s po-
hádkovými postavičkami, ukrytými v hádankách. Po splnění 
všech úkolů si děti našly v houští ukrytý poklad. Každý dostal 
balíček s drobnými hračkami a sladkostmi.

v klidu a pohodě. Ráno se děti posilnily snídaní a již netrpělivě 
čekaly na příchod rodičů. Myslím, že měly co vyprávět.

Zakončení  školního roku



i wypróbowaliśmy na własnej skórze, jak muszą ćwiczyć 
prawdziwi piłkarze. Nasz pobyt zakończyliśmy meczem piłki 
nożnej z przedszkolakami z czeskiego przedszkola. Dzięku-
jemy za wspaniałe przedpołudnie.

Najważniejszym zdarzeniem w tym ostatnim miesiącu roku 
szkolnego było pożegnanie starszaków, którzy po wakacjach 
pójdą do szkoły. Rodzice przygotowali na boisku szkolnym 
namioty, ławki, stoliki, smaczne przekąski – cale zaplecze dla 
wspaniałej imprezy. Były piosenki, wiersze o wakacjach, 
podróżach. Kiedy jednak starszacy zaśpiewali „Hej przedszko-
le do widzenia“, wszyscy trochę posmutnieli.

Zaraz w następnym tygodniu wyjechaliśmy na wycieczkę 

Dzieci z Kolorowego Przedszkola chcą pochwalić się, w jaki 
sposób spędziły miesiąc czerwiec. Panie nauczycielki 
przygotowały dla nas ciekawy i urozmaicony program.

w parku Bożeny Niemcowej kilka liścików z zadaniami. Przy 
pomocy pań nie było trudno je znaleźć. Zadania spełniliśmy, 
otrzymaliśmy słodką nagrodę i mogliśmy poszaleć na placu 
zabaw.

Następną niespodzianką dla nas było zaproszenie przez 
miejscowy klub sportowy na sportowe dopołudnie. W czwartek 
24. 6. zrobiliśmy sobie spacer na boisko piłki nożnej w Suchej 
Górnej. Tam już nas oczekiwali trenerzy z klubu piłkarskiego 

w Beskidy, kierunek Stare Hamry na Szwarną Hankę. Pogoda 
była wymarzona. Wyszliśmy na Biały Krzyż i podziwialiśmy 
widoki górskie, pobawiliśmy się na fajnym placu zabaw. Po 
powrocie na Szwarną Hankę zjedliśmy smaczny obiad, trochę 
odpoczęli i zadowoleni wróciliśmy do  domu.

Z okazji Dnia Dziecka wyjechaliśmy do Karwiny Frysztatu. 
Zaraz na rynku dowiedzieliśmy się, że Dobra Wróżka ukryła 
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Dzieci z Kolorowego Przedszkola

i cieszymy się znów do przedszkola.

i zdjęcia tabla absolwentów, musieli jeszcze zdać maturę 
przedszkolaka. Panie z komisji były wymagające, jednak wszyscy 
zdali celująco. Potem już na nas czekały tylko przyjemności. Rodzice 
załatwili jazdę na koniu, zabawy z klaunem.

Przyszłoroczni pierwszoklasiści dziękowali za opiekę paniom 

  Dziękujemy rodzicom za zorganizowanie miłego popołudnia, 
pani Eugenii Kaňa z Klubu Kobiet Sucha Górna za prezenty. 
Dziękujemy również Gminie Sucha Górna za ufundowanie nagród 
i książek dla nas.
  Na koniec życzymy wszystkim miłego spędzenia reszty wakacji 

z przedszkola, rodzicom, obiecywali odwiedzać nas, wspominać. 
By mogli otrzymać medale przedszkolaka, nagrody książkowe 

        Przedszkolacy i Panie z Kolorowego Przedszkola Sucha Górna


