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MÍSTO

Obec Horní Suchá
přijme 

REFERENTA ŠKOLSTVÍ, 
BYTOVÉHO 

A NEBYTOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ

 Doba neurčitá, 
nástup od 1. 10. 2022

Zájemce musí postupovat 
podle veřejné výzvy č. 3/2022, 
umístěné na úřední desce pod 

č.j. 48/2022 na 
www.hornisucha.cz.

Uzávěrka přihlášek je 3. 8. 2022
Info na tel. 596 420 171

Sdělujeme občanům, že v měsících srpen až listopad 2022 bude v lo-
kalitě KOUTY na ul. Průjezdní probíhat rekonstrukce komunikace. 
Jedná se o pokračování rekonstrukce druhou etapou, která bude 
ukončena křižovatkou s ul. U Tratě. Stavbu bude provádět stavební 
společnost JANKOSTAV s.r.o., Ostrava. Všechny podstatné 
informace, včetně informace o omezení dopravy přechodným 
dopravným značením budou uvedené na informační tabuli stavby. 
Stavba bude ukončena 12/2022. 

Vzhledem k tomu, že trasa rekonstrukce komunikace vede v čás-

Rekonstrukce komunikace ul. Průjezdní II. etapa

Věříme, že to se všemi dotčenými omezeními provozu v této 
lokalitě vše ve zdraví a obrněni trpělivostí zvládneme…

tečně zastavěné části obce, upozorňujeme, že i když úprava 
komunikace v průběhu stavby bude občas v takové kvalitě, že bude 
možný přechod i přejezd, nedoporučujeme toto podnikat z důvodu 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bude to vždy na 
vlastní zodpovědnost a zároveň to bude úmyslným porušováním 
dopravních omezení řádně vyznačených dopravním značením.

Mária Sládečková, tel. 596 420 179, sladeckova@hornisucha.cz
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• Ověřit si, zda nezávisí rušení příjmu televize na používání 
vlastního mobilního telefonu, tj. zda mobilní telefon není v blízkosti 

• Rušení televizního příjmu přes anténu se doporučuje co nej-
dříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Při tomto 
oznámení je vhodné dodržet následující postup:

• Na interaktivní mapě si ověřit zadáním adresy místa, kde přijí-
máte televizní signál přes anténu, zda v okolí nebyla do zkušebního 
provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě.

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v našem regionu bude 
zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobil-
ních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a do-

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 127/2005 Sb., o elektro-
nických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů) je 
v tomto případě odstranění rušení Vašeho televizního příjmu povi-
nen zajistit provozovatel základnové stanice mobilní sítě (mobilní 
operátor). Nejčastějším, a také nejefektivnějším řešením problému, 
je technický zásah přímo na vaší televizní anténě. K tomu, aby tak 
mobilní operátor musel učinit, je nutné, aby Český telekomunikační 
úřad (dále „ČTU”) v dané věci rozhodl a tuto povinnost operátorovi 
uložil, tudíž se musí ČTU o vašem problému včas dozvědět. Aby 
celý proces proběhl co nejrychleji, doporučuje ČTU postupovat 
podle následujících zásad:

I. Před podáním oznámení o rušení příjmu na ČTU:

stupnosti mobilních datových služeb. Nicméně, uvedená skutečnost 
může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality 
příjmu televizního signálu přes anténu. Tato nepříjemná situace 
může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají 
kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, 
po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny 
pro nové mobilní sítě. Abychom mohli společně případné technické 
problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve vyřešit, seznamte se se 
zde uvedenými informacemi, abyste mohli i nadále nerušeně sledovat 
televizi přes anténu a zároveň také využívat nové mobilní služby.

• Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa 
nevykazuje známky závady - doporučeno je např. kontaktovat sou-
sedy, zda mají obdobné problémy s příjmem televize a od kdy, ověřit 
alespoň vizuálně stav vlastní televizní antény a svodu apod.

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

Více informací na www.hornisucha.cz/informace-pro-obcany-
kteri-prijimaji-televizi-pres-antenu.

(Čerpáno z oznámení ČTU.)

Další informace k problematice rušení televizního příjmu 
přes anténu způsobené mobilními sítěmi naleznete na www 
stránkách ČTÚ – Rušení příjmu terestrické televize.

• Popis oznamovaného problému – adresa výskytu rušení (pokud 
je odlišná od adresy pro doručování), rušené programy (nebo kanály, 
vysílače apod.), typ používané přijímací antény (individuální ven-
kovní, event. použití zesilovače, pokojová, společná, TKR atd.), 
stručný popis projevu rušení, začátek vzniku rušení, časový výskyt 
rušení a případná další sdělení.

televizního přijímače a není tak zdrojem rušení.

• Odeslat volnou formou, např. e-mailem, na adresu podatelna@ctu.cz 
nebo poštou na adresu Český telekomunikační úřad, poštovní 
přihrádka 02, 225 02 Praha 025. „Oznámení o rušení TV příjmu“ – 
přičemž toto oznámení by mělo obsahovat následující údaje:

a právnické osoby) a kontaktní údaje (nejlépe telefon, případně e-mail).

II. Oznámení o rušení televizního příjmu na ČTU:

• Vyplnit elektronicky formulář pro oznámení o rušení televizního 
příjmu a odeslat formulář e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz 
nebo formulář vytisknout – podepsat a odeslat poštou.

V případě, že problémy s rušením příjmu přetrvávají je doporuče-
no oznámit tuto skutečnost ČTU formou: „Oznámení o rušení 
televizního příjmu“.

Aby rušení mohlo být odstraněno na náklady provozovatele mo- 
bilní sítě, je nezbytné, aby o tomto rozhodl ČTU. Proto je nutné vždy 
tuto skutečnost oznámit ČTU. Pro oznámení rušení máte možnost 
využít některého z následujících komunikačních kanálů:

• Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušných 
útvarů ČTU, kde je možno rušení oznámit. Severomoravská oblast – 
tel. 595 138 570. K tomu je vhodné si připravit informace v rozsahu 
viz následující odstavec.

• Identifikace podatele – jméno a příjmení, datum narození, adresu 
trvalého pobytu (adresa pro doručování),  IČO (pouze podnikatelé 

K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský 
průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější destinace českých turistů 
Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dal-
ších zemí Evropské unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete.

Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit 
občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního 
dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat se zvýšeným správ-
ním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin

 Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo 
Evropskou unii, jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, 
Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Make-
donská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská 
republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji).

Má vaše dítě občanský průkaz?

(u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu 
vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). 
Výše správních poplatků za expresní vydání občanských průkazů je 
nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů.

Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí 
cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte 
cestovní doklad nenahrazuje.

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezonou
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? 
Možná ho ani nepotřebujete!

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu včas?

Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let. 
Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč a jeho 
platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad 
zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech 
městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva 
vnitra, pokud žádá o občanský průkaz nebo cestovní pas 
ve zkrácené lhůtě.

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a ne-
nechávejte podání žádosti na poslední chvíli. Za vydání 
cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní popla-
tek 600 Kč.

a nemáte platný cestovní pas?
Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii 

Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrá-
cené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pra-
covních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vyda-
ného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 Kč (u občanů 
mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu 
vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 
1 000 Kč). 

Ministerstvo vnitra ČR

Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
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a kráska; Mlynářová Marcela – Zodpovědně 
lehkomyslná; Skoupil Dalibor – Japonský 
občasník; Lichnittová Martina – Deník 
holky z lékárny.

Vrchovský Ladislav – Statek; Wilková 
Scarlett – Až uvidíš moře; Vondruška 
Vlastimil – Ďáblova čísla; Péková Marta – 
Osud neoklameš; Ciprová Oldřiška – 
Kateřina z Poděbrad.

České knihy

Česká beletrie

V červnu 2022 jsme nakoupili do naší kni-
hovny 50 knih, a dodali 50 knih z polského  
fondu KC.

Čechová Digma Dagmar – Jedna z pěti; 
Hlavatá Dana – Nemožná; Blahová Miriam 
– Příběh slunečnice; Harasimová Markéta - 
Na kočičí svědomí; Klíma Josef – Hřebec 

Honzák Radkin – Deprese není depka; 
Vlasák Zbyněk – Autorka neklidu: Věra 
Chytilová očima české filmové kritiky.

Naučná literatura 

Česká historická beletrie

Nové knihy v knihovně
Česká detektivka

Bomann Corina – Sophiina naděje; Lester 
Natasha – Dům na Riviéře; Bradford 

Světové detektivky

Trpková Kristýna – Vesnice; Černucká 
Veronika – Tři kroky od pekla; Cílek Roman 
– Augiášův chlév.

Johannsen Anna - Mrtvý na pláži; Fields 
Helen – Dokonalá tma; McNamara 
Michelle – Zmizím ve tmě; Preston Douglas 
– Bez krve; Lunding-Sorensen Anne-
Sophie – Tajemství sanatoria; Gerritsen 
Tess – Hlavní podezřelá; Richardson 
Matthew – V cizím zájmu; May Peter – 
Noční brána.
Světová beleterie
Shen L.J. – Ďábel nosí černou; Gillerová 
Katarína – Mlha mezi námi; Mai Pauline – 
Štěstí hřeje jako slunce; Brown Alex – 
Pohlednice z Paříže; Jakoubková Alena – 
Maminka vaří líp, miláčku; Nikolai Maria – 
Čokoládovna: Osudová léta; Doller Trish – 
Plán plavby; Prettin Anne – Příliv a odliv.
Historický román

Barbara Taylor – Nástrahy minulosti; Blake 
Audrey – V jeho stínu; Stern Pula – Kávová 
dynastie: Dny probuzení.

Kopecká Tereza - Honba za světlitem: 
Dobrodružství z Minecraftu; Grynszpan 
Eva – Únikovka vyřešte záhady, unikněte : 
z knihy, Minecraft – Pekelná škola; Špaček 
Ladislav – Dědečku, vyprávěj o Praze; 
Frigiel a Fluffy – dobrodruzi z Minecraftu: 
Hon za pokladem; Pospíšilová Zuzana – 
Vyděšený kalous; Pavlásek Lukáš – Bláz-
nivá škola; Mášiny strašidelné příběhy – 
Strach má velké oči.
Pro mládež

Pro děti

Naučná pro děti
Píro Radka – Z čeho se to vyrábí aneb rostou 
tužky v lese?; Ukrajinsko-český slovník. 

Škodová Barbora – Já, hasička.

Kniha pro děti v ukrajinštině
Sodomka Martin – Jak si postavit auto. 

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

život�v�obci

Nespoléhejte na to, že se zrovna Vám taková situace nemůže přihodit a chraňte si svůj majetek!

Policisté proto varují:

- zamykejte dveře a zavírejte okna, i když si jdete odskočit jen na nákup!

- k ochraně cenností používejte trezory!

- nenechávejte odložené klíče pod rohožkou, květináčem či na jiných 
známých místech!

- neupozorňujte na svou nepřítomnost široké okolí a to hlavně na sociálních sítích!

- udržujte svůj pozemek přehledný, prořezávejte křoviny, aby se neměl zloděj 
kam skrýt,

- nevpouštějte si nikoho cizího na svůj pozemek nebo dokonce k sobě do svého obydlí! Pachatelé k tomu, aby se dostali do vašeho 
soukromí, používají různé záminky (potřebují napít, na toaletu, jsou fiktivními poskytovateli služeb a řemeslníky), myslete na to a ověřujte 
si každého, kdo se k vám snaží vloudit,

- myslete i na osvětlení pozemku v nočních hodinách,

Letní měsíce patří k rizikovějším obdobím, 
co se týče vloupání do obydlí. Lidé odjíždějí 
na dovolenou a nechávají svá obydlí opuštěná, 
což přirozeně láká nezvané hosty. Avšak 
problémem jsou i situace, kdy jsou lidé doma, 
pracují na zahradě, poté si odskočí na 
občerstvení do domu a venku na pozemku 
nechají své věci a nářadí bez dozoru. Dochází 
tak k jejich krádežím a tím, že jsou mnohdy 
pozemky přístupné skrze nezajištěné branky, 
garáže a dílny jsou neuzamčené, zloději mají 
ulehčenou práci.

- na stolech na venkovních terasách, případně v restauracích nenechávejte odložené peněženky, mobilní telefony, doklady ani kabelky, 

- rovněž na pozemku nenechávejte nezajištěná jízdní kola,

- udržujte dobré sousedské vztahy a domluvte se se sousedy, že v době vaší 
nepřítomnosti budou vizuálně kontrolovat vaše obydlí a vybírat poštovní 
schránku,

por. Bc. Miroslav Kolátek, oddělení prevence, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

- své kabelky, i když je máte blízko u sebe, mějte vždy uzavřené,

- buďte obezřetní i přes telefonický kontakt a nikomu do telefonu nesdělujte údaje ke svému účtu, informace o vašich majetkových 
poměrech apod.

- nedávejte zlodějům příležitost! Nenechávejte otevřené brány, branky na 
pozemek, neuzamčená vrata garáží, kůlen, dílen apod.

Chraňte si svůj majetek! 
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W tym czasie trwały już przygotowania 
do kolejnego i na dużą skalę zakrojonego 
przedsięwzięcia, którym była Wystawa 
Strojów Ludowych i Kostiumów. Pomysł 
na imprezę zrodził się w głowach Karoliny 
Żyły i Natalii Kux, które poprosiły o pomoc 
panie Barbarę Mračna, Janinę Rzyman i Do-
rotę Śmiłowską, które spędziły wiele 
tygodni wybieraniem odpowiednich do 
wystawienia strojów, a także ogarnęły wiele 
innych niezbędnych zadań. Panie z Klubu 

Po dwóch latach przymusowej bezczyn-
ności (nie licząc krótki okres między falami 
pandemii, w którym odbyła się wystawa 
Klubu Chłopa i Fedrowanie z Folklorym), 
mogliśmy wreszcie wznowić działalność 
i okazją na to była właśnie impreza, która 
w 2020 roku była ostatnia – Międzynarodowy 
Dzień Kobiet. W sobotę 19. 3. panowie z na-
szego Koła zakupili kwiaty i przyrządzili dla 
pań smaczny posiłek oraz piękny program. 
Atmosferę imprezy podkreśliła właśnie 
okazja do ponownego fizycznego spotkania 
się ze znajomymi, z którymi można było 
posiedzieć przy kawie i zjeść kolację bez 
troski o późniejsze mycie naczyń. 

Ruszyliśmy pełną parą – przedwakacyjny bilans działalności 
MK PZKO w Suchej Górnej

Kobiet zajęły się prasowaniem eksponatów, 
zaś dalsi członkowie Koła, przede wszyst-
kim członkowie ZPiT Suszanie, sporo napra-
cowali się podczas przygotowania całej 
wystawy w Domu PZKO. Rezultat tych 
zmagań był wspaniały. W piątek 22. 4. 
wystawa została otwarta przy udziale licz-
nych honorowych gości i w ciągu weekendu 
zwiedziło wystawę kilkaset osób praktycz-
nie z całego Zaolzia. Na wystawie zaprezen-
towano tylko kilkadziesiąt sztuk z ogrom-
nego inwentarza garderoby Suszan, którą 
nasze Koło utrzymuje i rozwija od ponad 50 
lat. 

W kuchni Domu PZKO przygotowano 
ponad 80 obiadów. W stoiskach przed 
Domem goście mogli skorzystać z baru, 
grilla z tradycyjnym „lagrusem”, kiełbasa-
mi i hamburgerami oraz goframi. Z powodu 
małej ilości stoisk gastronomicznych zain-
teresowanie naszymi straganami było duże 

Zaraz w poniedziałek trzeba było pos-
przątać Dom PZKO, ponieważ zbliżała się 
kolejna, długo oczekiwana i dwukrotnie 
anulowana impreza – Odpust Gminny, 
który przypadł na niedzielę 1. maja.

Sprawozdanie wraz z refleksjami z tego 
wydarzenia można było przeczytać w zesz-
łym numerze Informatora.

Z powyższego widać, że członkowie 
naszego Koła zabrali się za robotę z ogrom-
nym impetem i trzeba dodać, że zamie-
rzamy trzymać tak dalej. Zespoły planują 
liczne wyjazdy na występy, festiwale. 
Pracujemy już na przygotowaniem kolejnych 
imprez, które zaplanowane są na jesień i mamy 
nadzieję, że nasze dążenia nie zostaną za-
kłócone kolejnymi niespodziewanymi i niepo-
żądanymi okolicznościami. Warto więc śle-
dzić naszą witrynę internetową ewentualnie 
profil na FB. 

Jan Zyder, 

i goście zjedli i wypili prawie wszystko. 
Oczywiście było to wspaniałym wynagro-
dzeniem dla tych, którzy poświęcili kilka 
dni na przygotowanie ulubionej i niestety 
tylko jednodniowej gminnej imprezy. 

Kolejną, tradycyjną i sztandarową impre-
zą naszego Koła było „Spotkanie absolwen-
tów” miejscowej szkoły. 

Prezes MK PZKO w Suchej Górnej

Více na www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/ a také 

MAS Pobeskydí je název pro místní akční skupinu Pobeskydí, 
která slučuje 43 obcí v této oblasti.

Slezská diakonie, jako nestátní nezisková organizace, poskytuje 
své služby v sociální oblasti již více než 30 let a působí převážně v Mo-
ravskoslezském a Jihomoravském kraji. Cílovou skupinou jsou lidé 
s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do 
nejrůznějších těžkých životních situací. 

V období únor 2018 - leden 2022 organizace realizovala projekt 
„Podpora pečujících osob v Pobeskydí I a II“, financovaný 
Evropským sociálním fondem, operačním programem zaměstna-
nost. Součástí bezplatné pomoci a podpory bylo zaučení pečujících 
v oblasti sociálních a zdravotních úkonů, sociálního poradenství, 
zápůjčky kompenzačních pomůcek, organizování svépomocných 
skupin a odborných workshopů a spolupráce se školami v regionu. 
Zájem pečujících o účast v tomto projektu byla značná. 

Na konci roku 2021 zareagovala Slezská diakonie na dotační 
výzvu Moravskoslezského kraje KPVP 6/22 Podpora aktivit pro 
pečující v domácím prostředí, aby mohla alespoň částečně 
pokračovat v nastavených aktivitách pro pečující. Projekt byl 
schválen a od února do prosince 2022 je realizován pod názvem 
„Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí“. Nabízí 
bezplatnou účast na svépomocných skupinách, rehabilitačním 
cvičení formou Feldenkraisovy metody či setkávání s psychologem. 

Podpora pečujících osob 
v obcích MAS Pobeskydí

Psychohygienou pro pečující nás již dvakrát provázel psycholog 
František Zakopal. Probírali jsme, jak je důležité umět pečovat nejen 
o svého blízkého, ale také o naše fyzické a duševní zdraví. Naučili 
jsme se pár relaxačních technik, které pomáhají navodit pocit uvolnění 
a klidu. Nezbytný spánek pak může přijít přirozeně a rychle.

www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/co-je-to-mas/.

Svépomocná skupina, která je určena pro všechny, kteří chtějí 
sdílet denní starosti v péči o svého blízkého, se konala 2x. Pečující 
zjišťují, že všichni prožívají podobné, ne-li stejné pocity a emoce. 
Mohou si navzájem poradit, podpořit se, zasmát se i poplakat. 
Jelikož je skupina částečně moderovaná, vnáší do ní naše zkušená 
moderátorka, kaplanka a duchovní pracovnice SD paní Miriam 
Szőkeová, vždy další rozměr a pohled na daný problém, na život. 
Účastník si závěrem odnáší zamyšlení, pocit, že v nelehké situaci není 
zcela sám, a najde vždy něco pozitivního v tom, co právě prožívá. 

a souběžně on-line celkem 3x buď v SEN centru 
Třanovice nebo v propůjčeném sále OÚ Třanovice. 
Cvičením nás opět provázela paní Irena Molin. Tento 
druh fyzioterapie je úžasný v tom, že jej může cvičit 
kdokoliv, jelikož při něm používáme drobné pohyby, 
se kterými současně zapojujeme mozek a myšlení. 
Pokud se rozhodnete účastnit, je vhodné mít teplé 

Aktivity se snažíme zaměřit na potřeby pečujících, místo konání 
je zpravidla SEN centrum Třanovice a každý může vybírat dle svého 
zájmu. Zveme všechny, kdo pečují na území obcí MAS Pobeskydí.

Po půlroce běhu projektu Podpora pečujících osob v obcích MAS 
Pobeskydí, rekapitulujeme. V době od února do konce června 2022 
jsme zorganizovali celkem 7 aktivit, kterých se zúčastnilo okolo 40 
neformálních pečujících o své blízké v domácím prostředí. 

Fyzioterapie podle Feldenkraisovy metody  proběhla prezenčně 

a pohodlné oblečení, karimatku nebo deku.
Pokračování na straně 5

. Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody
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Na konci června se každoročně loučíme s nej-
staršími předškoláky, kteří odcházejí po prázdninách 
do školy. Pasování proběhlo 16. června v amfiteátru 
zahrady MŠ. Po předvedení programu, který se 
dětem moc povedl, následovalo slavnostní „paso-
vání na školáky“. Maminky byly dojaté a nejedno 
oko se zalilo slzami.

Následujícího dne, v pátek 17. června, byla 
připravena pro tyto děti „Indiánská stezka“ s násled-
ným přespáním ve školce. Děti absolvovaly trasu 
Horní Suchou, na které je čekaly úkoly. Velmi nás 
mrzí, že nám naši snahu a píli narušilo poničení 
připravených stanovišť. Nenechavé ruce nějakého 
„záškodníka“ posbíraly přichystané úkoly a roz-
házely je. Je smutné, že se mezi našimi občany 
najdou takoví, kteří si neváží naší práce a času, který 
dětem věnujeme ve svém volnu.

V pondělí ráno 20. června, hned po ranní svačině, 
vyrazily děti od školky směrem ke stadionu SK 
Horní Suchá, kde se odehrálo sportovní dopoledne 
s fotbalisty. Děti si zahrály míčové hry, zasoutěžily, 

Ohlédnutí za červnem

Naší poslední červnovou akcí bylo zhlédnutí 
přehlídky dravých ptáků na hřišti u školy. Děti se 
dozvěděly spoustu zajímavých informací ze života 
dravců a některé si mohly i pohladit.

Ve školní výuce byly obnoveny některé 
předměty, jako dílny či pracovní činnosti. Žáci 
vyššího stupně v těchto hodinách docházeli do 
mateřské školy pomáhat s údržbou zahrady a pro-
váděli také drobné opravy, např. broušení a nátěr 
laviček.

pořádně se vydováděly a vyřádily. Unavené se 
vrátily zpátky do školky.  

V příštím školním roce se těšíme na další 
spolupráci. Přejeme příjemné léto a druhou 
polovinu prázdnin!    

Eva Sliacká, MŠ Horní Suchá  

Touto cestou cheme poděkovat nejen dětem, ale 
také pedagogickému doprovodu.

Pokračování ze strany 4

 koordinátor projektu Podpora pečujících osob v obcích MAS PobeskydíMgr. Hana Adamčíková,
e-mail sarepta.metodik@slezskadiakonie.cz a přihlaste se na některý z podzimních termínů. 

Všechny představené aktivity jsou, díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, nabízeny zdarma, těší se oblibě i návštěvnosti. Proto, 
pokud Vás zaujaly a chtěli byste být jejich součástí, kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Hanu Adamčíkovou, tel. 732 693 405; 

Maj i czerwiec były bardzo pracowitymi miesią-
cami. Pod koniec maja dzieci wyjechały do zielo-
nego przedszkola do Starych Hamrów na Szwarną 
Hankę. Był to tydzień pełen przygód i niesamowi-
tych wrażeń. Codziennie dzieci chodziły na wy-
cieczki po okolicy. Czas spędzały na świeżym 
powietrzu, nawet nocą wyszły na wyprawę w nie-
znane. Pogoda dopisała, wszyscy wrócili pełni 
nowych wrażeń. 

Zaraz następnego dnia odbył się dzień projektowy 
Spotkanie ze strażakiem. Na boisko przy przedszko-
lu przyjechał samochód strażacki i dwaj panowie 
strażacy ciekawie opowiadali o swojej pracy, 
umożliwili dzieciom obejrzeć sprzęt strażacki. 

Najważniejszym zdarzeniem w tym ostatnim 
miesiącu roku szkolnego było pożegnanie starsza-

Następną niespodzianką dla nas było zaproszenie 
przez miejscowy klub sportowy SK Horní Suchá na 
sportowe dopołudnie. Dnia 20 czerwca dzieci 
przespacerowały się na boisko piłki nożnej w Suchej 
Górnej. Tam już oczekiwali nas trenerzy z klubu 
piłkarskiego i pokazali, jak muszą ćwiczyć 
prawdziwi piłkarze, przygotowali różne współza-
wodnictwa i zabawy. 

Dnia 2 czerwca odbył się w przedszolu Dzień 
Rodziny. Dzieci przygotowały dla rodziców pre-
zenty, złożyły życzenia, recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki. Rodzice usmażyli dla wszyst-
kich jajecznicę, przygotowali słodki poczęstunek. 
Dzieci otrzymały prezenty z okazji Dnia Dziecka 
ufundowane przez Gminę Sucha Górna. Popołudnie 
minęło w przyjemnej i miłej atmosferze.

W o  K lorowym Przedszkolu

z klaunem, z balonikami, tańcami.

Przyszłoroczni pierwszoklasiści 
musieli na zakończenie edukacji 

i wszyscy otrzymali medale przed-
szkolaka, nagrody książkowe, 
zdjęcia tabla absolwentów. Reszta 
popołudnia minęła na zabawie 

piosenki, wiersze o wakacjach, 
podróżach. Niespodzianką były dwa 
tańce. Pierwszy zatańczyły panie 
z przedszkola, drugi wykonały dzieci 
odchodzące do szkoły ze swoimi 
rodzicami. Kiedy jednak starszacy 
zaśpiewali „Hej przedszkole do 
widzenia“ wszyscy trochę posmut-
nieli.

w przedszkolu zdać maturę przed-
szkolaka.Wyniki były celujące 

Na koniec życzymy wszystkim 
miłego spędzenia reszty wakacji i cie-
szymy się znów do przedszkola. 

Przedszkolacy i Panie 
z Kolorowego Przedszkola 

Sucha Górna

Dziękujemy rodzicom za zorga-
nizowanie miłego popołudnia, pani 
Eugenii Kaňa z Klubu Kobiet Sucha 
Górna za prezenty, dziękujemy 
również Gminie Sucha Górna za 
ufundowanie nagród i książek dla 
nas.

ków, którzy po wakacjach pójdą do szkoły. 
Rodzice przygotowali przy szkole namioty, 
ławki, stoliki, smaczne przekąski – całe 
zaplecze dla wspaniałej imprezy. Były 



Mgr. Stanislava Brodová

a je zaměřen především na vnitřní motivaci žáků a na jejich spolupráci. 
Program probíhal ve čtyřech kolech, a to po celý školní rok 2021/2022. 

Z rukou místopředsedkyně Senátu RNDr. Jitky Seitlové obdrželi 
Certifikát o úspěšném absolvování programu CO2 liga 2021/2022. Po prezentaci byly všechny týmy pozvány na prohlídku paláce.

V Senátu ČR se 22. června konala závěrečná konference celoroční soutěže 
Ekologického institutu Veronica CO2 liga. Jedná se o vzdělávací program, 
který zprostředkovává žákům informace o globálním klimatickém rozvratu 

Naše základní škola, zastoupena týmem Klimaťáci, se zařadila mezi devět 
nejúspěšnějších týmů z celé ČR. Výsledky své práce žáci prezentovali přímo 
ve Valdštejnském paláci. Bylo zajímavé sledovat, jak ostatní týmy k soutěži 
přistoupily, a co vymyslely.
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Završení práce úspěšných Klimaťáků

V pátek 24. června žáci navštívili Velký svět techniky, kde se 
někteří dozvěděli to, co doposud nevěděli. Pak si v úterý 28. 6. 
šli zchladit hlavy do Ozdravného centra Ještěrka v Ostravě -
Bartovicích. 

Během akcí děti opět dokázaly, jakými jsou dobrými 
kolektivy. No prostě, náramně jsme si to užili.

Mgr. Stanislava Brodová, 
Mgr. Kateřina Malyszová

Ukončení školního roku pojaly sedmé ročníky ve velkém 
stylu. 

Konec školního roku u sedmáků

Mgr. Petr Kantor

Fotbalisté ze základních škol Stonavy, Těrlicka a Horní Suché si dali sraz 20. 6. 
na stadionu SK Horní Suchá. Nejsou to žádní profesionálové, ale chuť do hry 
jim nechyběla. Hrálo se čestně bez faulů. A že náš tým doplňovaly dívky, vůbec 
nikomu nevadilo. Nevyhráli jsme, tak snad to bude příští rok lepší, když 
budeme hodně trénovat.

Fotbal, to je hra...



Na školním výletě se můžeme nejen pobavit, 
ale i poučit. 

Dne 13. června proto vyrazily osmé třídy do 
olomoucké Pevnosti poznání, kde se setkaly s ko-
mixovými hrdiny i padouchy. Po příchodu byli 
žáci rozděleni do tří skupin. Jedné se vždy ujali 
místní lektoři, kteří žáky zasvětili do fyzi-
kálního pozadí nejrůznějších superschopností. 
V laboratoři se tak mohli pokusit porazit 
superhrdinu pomocí elektromagnetismu, 
levitace nebo neviditelnosti. 

Ve zbylém čase si procházeli další inter-

Žáci nejen naší základní školy, ale i Stonavy 
a Těrlicka se po delší pauze utkali v atle-
tickém čtyřboji. Což obnášelo běh, vrh koulí 

Mgr. Petr Kantor

a skok do výšky i dálky. Naši sportovci se 
umístili velmi dobře. 

Mgr. Martin Kuča, 

Ve velmi silné konkurenci obsadili starší 
žáci 1. místo, starší i mladší žákyně a žáci se 
umístili vždy na 2. místě. I tak byli všichni 
spokojeni se svými výsledky i reprezentací 
naší školy.

školství 
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Atletický čtyřboj

Pevnost poznání

Mgr. Eva Bůchová, 
Mgr. Miluše Pechová

Sluníčko a dobrá nálada provázela páťáky 
14. června na výletu do skanzenu v Rožnově.

Mnozí tam už byli, ale se třídou to bylo úplně 
jiné. Společně procházeli expozice a objevovali 
stále něco nového. A že se třídy promíchaly, to 
vůbec nikomu nevadilo. Sluníčko, dobrá nálada 
a nové společné zážitky je provázely celou 
dobu. 

Domů se všichni vrátili unaveni, ale navýsost 
spokojeni.

Ing. Michaela Foberová, 

Rožnov – cíl 5. tříd

V červenci své významné výročí slaví tito občané:

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

společenská�rubrika

Štefan Pokrývka (85), Pavel Kolesár (85), 

Markéta Kubjátová (80) a Anna Gałuszková (80)

aktivní expozice. Každá zpracová-
vala jiné téma, např. biologii, vesmír, 
historii, či fyziku.

Mgr. Beata Jasioková, 
Mgr. Martin Gelnar

Pak osmáky čekal poslední pokus. 
Po prohlídce náměstí otestovali 
voděodolnost různých materiálů 
svého oblečení, protože se strhla 
prudká bouřka. Nakonec tedy došlo i na 
tělocvik v podobě úprku k přista-
venému autobusu.
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CAMION, spol. s r.o. v Horní Suché
přijme

dělníka na výrobu autoplachet
Volejte: 596 425 563
www.autoplachty.info


