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Výsledky voleb do zastupitelstva obce

v sále Dělnického domu 

V případě, že se vaše děti narodily v dří-
vějším termínu a nemohli jste se zúčast-
nit předešlých vítání občánků, můžete se 
přihlásit nyní. 

Vítání občánků se 
uskuteční 

o jméno a datum narození dítěte, vaše 
jméno a kontaktní telefon a adresu. 

Pro účely evidence budete požádáni 

v 10 hodin.

Žádáme rodiče dětí narozených v době 
od května 2022 – dosud (pokud se již 
dříve nezúčastnili vítání občánků), aby 
se v případě zájmu o účast na tomto slav-
nostním aktu přihlásili osobně paní 
Renátě Slonkové (kancelář v přízemí) 
nebo telefonicky na tel. 596 410 756, 
nejpozději však do středy 9. listopadu. 

v neděli 20. listopadu 

Srdečně zve obec Horní Suchá

Upozornění 
k Vítání občánkůPořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů

Volební strana č. 1 - Komunistická strana Čech a Moravy

1. Evžen Faja 75 2. 250

2. Jan Charvát 75 1. 220

3. Jaroslav Pawlas 76 3. 217

Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů Horní Suchá

1. Josef Žerdík 61 4. 737

2. Jan Lipner 57 1. 653

3. Martin Adamiec 50 2. 624

4. Marian Pilch 44 3. 667

5. Marian Weiser 62 5. 630

6. Otakar Jiravský 46 6. 650

7. Petr Bębenek 37 7. 584

8. Marek Kriš 54 8. 639

9. Bogdan Nieszporek 33 9. 575

Volební strana č. 3 - KDU-ČSL

1. Nikol Stefaniszek 46 4. 321

2. Kamil Wróbel 49 9. 294

3. Jana Sikora 39 1. 285

Irena Korecká, tel. 596 420 299, korecka@hornisucha.cz

Pokud máte psa, kterého vodíte k obchodům, uvazujete ho před nimi a zatím jste ho 
neodnaučili štěkat po celou dobu vašeho nakupování, pak je tento článek zaměřen přímo na 
vás. Všimněte si, že u většiny obchodů se nacházejí domy a byty a jejich uživatelé jsou 
častým štěkáním obtěžováni. Je určitě velmi nepříjemné být od brzkého rána vystaven 
soustavnému dvacetiminutovému vytí a kňučení. Pokuste se vžít do situace sousedů a zkuste 
svého psa vychovat tak, aby při vaší nepřítomnosti neštěkal. Zbavte svého miláčka takového 
chování, uleví se vám, jemu i vašim sousedům. Vyžaduje to trochu vašeho času a syste-
matičnosti. Ve většině případů je štěkání způsobeno nejistotou a strachem. Jeden způsob, jak 
psa takových pocitů zbavit, vám poradím: psa klidně uvažte na obvyklém místě, uklidněte 
ho a poodejděte o pár metrů. Vraťte se zpět, ještě než začne štěkat. Pokud pes nezaštěká, tak 
ho pochvalte a odměňte. Několikrát to opakujte, přičemž vaši vzdálenost od psa zvětšujte. 
Přeji vám, abyste byli úspěšní.

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

Jak na štěkající psy?

*

*Pořadí na hlasovacím lístku
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Rozsvícení 
vánočního stromu

Bližší informace budou před akcí zveřejněny na vývěskách 

Na poslední listopadovou neděli 27. 11. plánujeme rozsví-
cení vánočního stromu.

v obci, na webových stránkách obce i v mobilní aplikaci a FB. 

Těšíme se na společné setkání u vánočního stromu!

Místostarosta obce

tel. 731 102 391, pietraszek@hornisucha.cz

Občanům Horní Suché jistě neunikla skutečnost, že 

stavba „narovnání“ komunikace 6. srpna nebyla ještě 

ukončena, přestože v polovině října tomu tak již mělo být. 

Deštivé počasí v září a nutné vícepráce v podobě navýšení 

zemních prací, zvětšení množství sanačního materiálu 

a výměny materiálu mají zásadní vliv na prodloužení 

termínu ukončení stavby o jeden měsíc. 

Součástí stavby je kromě přeložky veřejného osvětlení 

také přeložka plynovodu. Dne 4. 10. 2022 byla přeložka 

plynovodu řádně zkolaudována a práce na stavbě byly na 

několik dní přerušeny. Důvodem přerušení prací je čekací 

doba na provedení propoje nového potrubí na stávající 

plynárenskou soustavu a současné vpuštění plynu do 

plynárenského zařízení. Tato záležitost je zcela v režii 

plynárenské společnosti a není v silách obce tuto věc nijak 

urychlit. Dokud nebude propoj proveden, stavební práce na 

nové komunikaci nemohou být obnoveny. Propojení 

plynovodu je naplánováno ve druhé polovině října. Věříme, 

že vše proběhne bez komplikací a občané se brzy dočkají 

otevření nového úseku komunikace.

Ing. Kateřina Pietraszek,

Směrová úprava ul. 6. srpna
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Nové knihy v knihovně
V září 2022 jsme nakoupili do naší 

knihovny 34 českých a 29 polských knih,  
obdrželi 2 polské dary, a dodali 50 knih 
z polského výměnného fondu KC. 

České knihy
Naučná literatura

Světové detektivky

Česká beletrie

České detektivky
Dobrovolná Ilona – Prokletí rodu; Kverko-
vá Naďa – Vraždy mezi koly; Sagitarius 
Petr – Trujkunt: Zahrada.

Štifter Jan – Paví hody; Češka Stanislav – 
Případ ukradené soli; Javůrek Štěpán – 
Sudetský dům; Denková Melita – První 
láska Elišky Přemyslovny.

Pilátová Lucie – Rok (na) draka; Benková 
Jana – Slabost jako výhoda; Jareš Vítěslav – 
Holky se čtečkou; Jurmannová Jana, 
Lachmanová Dagmar – Statek v ohrožení; 
Martincová Zdeňka – Maják; Bublanová 
Alžběta – Pozůstalí; Vachtová Alena – Z Mad-
ridu do oblak.

Davies Simone, Uzodikeov Junnifa – 
Montressori miminko.

Česká historická beletrie

Dave Laura – Jeho poslední slova; Börjlind 
Rolf & Cilla – Milosrdný samaritán; Lebel 
Nicolas – Štvanice; Masterton Graham – 
Píseň mrtvých; Lapena Shari – Nepříliš 

Haraštová Helena, Sekaninová Štěpánka – 
Kam chodí do školy děti z celého světa.

Polské knihy
Beletria
Rak Aleksandra – Dziewczyna ze słonecz-
nikiem; Gargaś Gabriela – Matka roku; 
Michalak Katarzyna – Uśmiech losu; 
Purowska Anna – Szepty ze snów; Szczepa-
nowska Hanna – Dary losu; Mirek Krystyna 
– Dawne tajemnice; Witkiewicz Magdalena 
– Srebrna łyżeczka; Krawczyk Agnieszka – 
Warkocz spleciony z kwiatów; Kordel 
Magdalena – Ty albo żadna; Mirek 
Krystyna – Zapach bzów; Wolny Maja – 
Czarne liście.

Naučná pro děti

McCullough Colleen – Hořkosladký život; 
Lark Sarah – Zvěrolékařka, Velké sny; Paul 
Gill – Prokletí hrobky; Liardet Frnces – 
Mysli na mě; Hokin Catherine – Měli štěstí; 
Dickson Shirley – Osiřelé sestry; Grünig 
Michaela – Rodinný hotel, Bouřivá doba; 
Jacobs Anne – Panský dům, Bouře.

Ponte Caréne – Světlo bylo dokonalé; 
Barreau Nicolas – Čas třešní; Alexander 
Nick – Nikdy není pozdě; Meyerson Amy – 
Helenin diamant.
Historické romány

Světová beleterie
šťastná rodina; James Peter – To je tvá smrt.

Literatura dla dzieci

Anna Kaperová, 
tel. 732 693 872, 

Literatura detektywistyczna 

Bocek Marta – Na zdrowie.

Remigiusz Mróz – Nie ufaj mu; Bonda 
Katarzyna – Ze złości.

Orlińska Zuzanna – Uczeń sztukmistrza, 
Sobowtór; Orlińska Zuzanna – Uczeń 
sz tukmis t rza ,  Powiet rzny żeglarz ; 
Jędrzejewska-Wróbel – Stan splątania.

Powieść historyczna 

Wolińska-Riedi Magdalena – Z Watykanu 
w świat.
Literatura dla młodzieży

Poezja

knihovna@hornisucha.cz

Literatura naukowa

Już czytam sam Calineczka; Już czytam sam 
Jaś i Małgosia; Cieszyńska Jagoda – 
Podróże Jagody i Janka.

Waszut Sabina – Emigraci, Podróż za 
horyzont; Czarnecka Renata – Piękne 
krślewstwo; Waszut Sabina – Emigranci, 
Listy z czarnych miast; Utulich Joanna – 
Uciekinierka i ułan; Tokarczuk Olga – 
Empuzjon; Waszut Sabina – Emigraci, Pod 
stepowym niebem; Steinbeck John – Grona 
gniewu; Kubisz Magda – Aptekarka; 
Czarnecka Renata – Barbara i król.
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Kroužek krojovaných horníků Dolu František (KKH DF) z Horní 
Suché oslavoval v roce 2021 svůj významný historický mezník, a to 
100 let od svého založení. Oslavy se konaly v září, měsíci hor-
nických oslav. Přišla řada gratulantů 
nejen z našich místních a sousedních 
klubů a celé ČR, ale také naši přátelé 
z Polska a Slovenska.

Když se podíváme zpátky do histo-
rie KKH DF tak zjistíme, že při osla-
vách 95 let trvání tohoto spolku v roce 
2016 byl slavnostně vysvěcen jeho 
nový hornický prapor. A právě úlohy 
„krstného otca“ se ujal tehdejší před-
seda Malokarpatského baníckeho 
spolku v Pezinku (MBS) Ing. Dušan 
Vilim. Od tohoto významného okam-
žiku se datuje vřelé přátelství a úzká 
spolupráce mezi KKH DF a MBS. 
Proto není náhodou, že MBS nás 
pozval na oslavy 20 let svého trvání, 
které se konaly 17.-18. září v Pezinku. 
Využili jsme pozvání a časně ráno 
17. 9. vyjela osmičlenná delegace směr Pezinok. Po dojezdu nás 
čekalo setkání účastníků oslav v areálu Antimonové štoly, kde MBS 
prakticky zrestauroval jak těžební štolu, tak celý historický areál 
včetně zděné budovy sloužící v minulosti při těžbě antimonu jako 
dílna báňských údržbářů. Zde všechny účastníky vřele uvítal čestný 
předseda Malokarpatského baníckeho spolku Ing. Jozef Mišuta se 

současným předsedou Štefanem Grancem, který následně úspěšně 
řídil celý průběh oslav. Odpoledne jsme se v hornických stejno-
krojích zúčastnili slavnostního „Šachťáku“ na počest 20. výročí 

založení MBS. Na této čistě havířské 
akci se jedná o řízenou zábavu 
horníků, regulované pití piva, sboro-
vé zpívání hornických písní a přijí-
mání nováčků do hornického cechu. 
Tento akt se uskutečňuje skokem přes 
havířskou koženou zástěru, proto se 
mu u nás říká také „skok přes kůži“ 
(viz foto). V neděli dopoledne nás 
čekal slavnostní průvod horníků 
městem Pezinok, kde se konalo 
zároveň vinobraní. Samotný hornic-
ký průvod byl velkolepý a překvapila 
nás obrovská účast obyvatel a náv-
štěvníků Pezinku, kteří sledovali 
tento „banícky“ průvod. Hustě 
lemovali celou trasu, fotografovali 
a hlavně nás hlasitě povzbuzovali.

Ing. Vilém Uher, předseda Koordinačního výboru důchodců OKD

Před zpáteční cestou jsme ještě 
navštívili „Baníckou expozici“. Je to hornické muzeum, kde se 
nacházejí doklady a artefakty o hornické činnosti v tomto revíru 
prakticky od 14. století až po útlum těžby v roce 1991. Loučili jsme 
se s našimi slovenskými přáteli společným heslem: „Naši předkové 
havíři zde vytvořili hodnoty, které jsme povinni zachovat našim 
potomkům!“
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Pojďte třídit 
kuchyňské oleje s námi. 

Jak správně třídit oleje

Použité oleje a tuky stačí slít nebo stěrkou přesunout 

do jakékoli PET lahve, nejlépe se širším hrdlem. 

Do tříděného odpadu patří všechny potravinářské 

oleje a tuky, které používáte při přípravě jídla.

Plnou a dobře uzavřenou PET lahev odneste do

nejbližšího označeného kontejneru na třídění oleje.

Taky už se k vám doneslo, že jedlé oleje a tuky lze jednoduše třídit a recyklovat?

 

Zabráníte tím nejen zanášení a ucpání odpadního potrubí u vás doma i v celém městě. 

Pomůžete tím i planetě! Recyklací se z oleje stává surovina pro výrobu moderních

 

biopaliv – a díky tomu, že jednou vypěstovaný olej je použit hned dvakrát,

 

šetříte půdu, vodu, ovzduší a další zdroje.

Co se s vaším olejem
děje dál?

Víte, že...

Jaké druhy olejů třídíme

Kontakt

Kopeční 1009/12, 710 00 Ostrava

info@tridimolej.cz

800 016 017 

Olej pravidelně 

svážíme do továrny, 

kde jej vyčistíme 

a zpracujeme na 

novou surovinu.

… recyklací 1 litru vytříděného oleje ujedou osobní 

dieselová auta 14 až 20 km bez emisí?

… když vytřídíte 4 litry použitého oleje,

je to podobné, jako byste vysadili 1 strom?

PET lahve

recyklujeme,

zbytky jídel

z oleje posíláme

do bioplynky.

Z recyklovaného

oleje se vyrobí 

biosložka nafty nebo 

plně recyklované 

letecké palivo.

Auta a letadla jezdí 

a létají na odpad, 

společně tak šetříme 

cenné přírodní

zdroje a ovzduší.
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Na adrese  si tak občané podle svého www.destnikprotidrahote.cz
okruhu, na který cílí, najdou informace, kde a jak mají požádat o po-
moc státu. Webové stránky jsou rozděleny podle cílových skupin 

Současná míra extrémního zdražování přináší řadě občanů 
existenční problémy. Ačkoliv není žádnou ostudou si říci o pomoc, 
řada občanů trpí ostychem z čerpání pomoci. Deštník proti drahotě 
může pomoci s překonáním takovéhoto ostychu a představovat 
zjednodušení cesty k možnostem využití pomoci a podporu online 
komunikace mezi občanem a státem.

Co je a co přináší deštník proti drahotě?

a firmám. 

a občané zde mohou získat nejen všechny potřebné informace o mož-
nostech pomoci, ale i kontakty či třeba odkazy na potřebné 
formuláře. Web bude pravidelně aktualizován a doplňován s cílem 
co nejvíce zjednodušit komunikaci v oblasti sociálních, ekologic-
kých a rozvojových programů.

Deštník proti drahotě však nepředstavuje všelék na dnešní 
nelehkou dobu. Existují individuální specifika, která není možné 
zahrnout do jedné souhrnné webové stránky, aniž by ztratila na 
přehlednosti. Pakliže občan potřebuje a chce řešit svou nepříznivou 
sociální situaci individuálně má vždy možnost využít pomoci 
občanských poraden. Příkladem takové služby je Charitní 
poradna pro finanční a právní tíseň, která funguje na principech 
bezplatnosti a anonymity. Ke klientům je přistupováno individuálně 
a jejich situace je vždy řešena diskrétně. Poradna sídlí na ul. 
Ostravská 285, 737 01 Český Těšín a je otevřena od pondělí do 
čtvrtka, od 8 h do 14 h, vyjma středy, kdy je otevřeno od 9 h do 17 h. 
Tel. 731 454 650, 734 796 858.

Česká republika patří mezi země Evropy, kde míra 
zdražování patří k nejvyšším. Vysoká inflace v důsledku 
zejména extrémního zdražování potravin, bydlení a energií 
komplikuje život většině českých rodin. Souhrnný balíček 
opatření, jež nese název Deštník proti drahotě, představuje 
nástroj jak tuto drahotu zmírňovat. Součástí opatření jsou 
úlevy a podpora pro občany i podnikatele.

Jedná se o kombinaci plošné a cílené pomoci rozdělené na několik 
okruhů, podle toho, na koho je podpora mířená. Podpora tak směřuje 
do rodin s dětmi, seniorům, ohroženým skupinám, podnikatelům 

 Alina Humel, propagační pracovník, Charita Český Těšín

Senioři stále pod tlakem telešmejdů

• „Potvrzení správné volby. Když si zákaznice jeden z pro-
duktů vybere, prodejce ji hned ujistí, že udělala dobře, že je to jedna 
z nejoblíbenějších kůr zákazníků. Chce zákaznici uklidnit, aby 
nepochybovala o správnosti své volby. Tím nabourá tzv. 
rozhodovací paralýzu (strach, že při výběru z variant zvolím 
špatně). A prodejce rovnou přidává další potvrzení důvěryhodnosti, 

•  „Pracovník linky oslovuje volaného jménem, což zvyšuje 
důvěryhodnost, že se jedná o někoho, koho příjemce hovoru zná 

• „Prodejce v celém hovoru neustále opakuje ANO. Dává 
najevo, že vše je v pořádku, nic se neděje, není třeba být obezřetný 

•  „Typickou ukázkou manipulace je, že prodejce nepokládá 
otázku, jestli má dotyčný vůbec o produkt zájem, ale dává pouze 
možnost výběru ve smyslu: Co z toho si vyberete? Co vás zaujalo? 
Prodejce nedává prostor zamyslet se, jestli to chci, ale přiměje 
přemýšlet nad tím, co si vyberu z nabídky.“ 

• „Prodejce neodpovídá ani na konkrétní dotazy, kolik zboží 
stojí. Prodejce nejprve mlží, a nakonec sumu rozpočítá na menší 
částky. Za celou dobu ani jednou nepadne souhrnná cena za 
produkt. Raději řekne 3 x 499,- Kč. Když prodejce vidí nezájem, na 
oko částku ještě sníží rozpočítáním na 120,- Kč na měsíc, aby částka 
působila ještě nižší.“ 

• „Pokus o použití techniky tzv. falešné upřímnosti 
volajícímu úplně nevyšel, ale snažil se o to, když začal tvrdit, co 
používá on sám.“

Psycholožka Romana Mazalová, která s dTestem dlouhodobě 
spolupracuje, přiblížila, jaké metody operátor v tomto případě 
použil. „Jsou to spolehlivé postupy, na které jsou prodejci školeni,“ 
upozorňuje Romana Mazalová a v několika bodech vysvětluje 
použité praktiky:

Názor psycholožky na příklad z praxe

S novelou zákona o elektronických komunikacích došlo k úbytku 
nevyžádaných marketingových volání, ale nikoliv k jejich zániku. 
Zejména senioři se stále potýkají s tím, že jim neznámý volající 
nabízí předem nevyžádané zboží nebo služby. Telemarketingoví 
operátoři totiž bývají neodbytní a je lehké jejich nátlaku podlehnout, 
senioři tak nevědomky mohou po telefonu uzavřít smlouvu, o kterou 
původně vůbec neměli zájem. Nahrávku typického rozhovoru s ope-
rátorem jsme rozebrali s psycholožkou.

Na spotřebitelskou poradnu dTestu se obrátila seniorka, která se 
stala obětí právě takového hovoru. 

a má mu proto věnovat pozornost.“ 

• „Po celou dobu hovoru nepadne ani zmínka o prodeji. Sku-
tečný důvod telefonátu je zatajován. Cílem je vzbudit v seniorovi 
dojem, že se nejedná o prodej, ale o poděkování.“

Podle zkušeností naší spotřebitelské poradny telešmejdi změnili 
nastavené skripty, podle kterých postupují. Nyní často volají za 
účelem údajného průzkumu veřejného mínění nebo na základě 
předem uděleného souhlasu. „Ohroženou skupinou jsou zejména 
senioři. Často si rádi popovídají s volajícím, i když ho neznají,“ 
uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. 
Hovor obvykle začne jako průzkum veřejného mínění několika 
otázkami, které opravdu nemají „obchodní“ charakter. Po získání 
důvěry volanému nabídne koupi výrobku nebo služby. „Takové 
volání je samozřejmě zakázanou marketingovou nabídkou. I pouhé 
smluvení schůzky za účelem nabídky je nedovoleným jednáním, 
natož pak přímá nabídka na konci „výzkumného“ hovoru“,“ 
zdůrazňuje Eduarda Hekšová. Telešmejd může spotřebitele zahltit 
velkým množstvím informací, může na něj vyvíjet nátlak a naléhat. 
Ojedinělá ale není ani taktika opačná. Operátor hovoru může být 
naopak velice milý a spotřebitel tak získá pocit, že je zcela 
výjimečným zákazníkem. Je třeba dát si také pozor na nabídku 
zaslání dárku zdarma, který ve výsledku být zdarma vůbec nemusí. 
Ideální je, naučit se říkat ne, případně nevyžádané hovory rychle 
ukončit.

a volaný získá dojem, že nejedná s podvodníkem, ale s firmou, s níž 
je spokojený. Čím vícekrát řekneme ANO i na banální otázku, tím 
složitější je pak říct závěrečné NE.“

• „Volající hraje na city. Reflektuje současnou dobu, soucítí, 
že je pro seniory doba kvůli zvyšujícím se cenám nejen energií těžká. 
Prodejce se tváří, že nabízí záchranou ruku v podobě pomoci ať už 
dárků zdarma nebo speciální nabídkou „pouze pro vás“ v domnělé 
„fantastické“ slevě.“

Deštník proti drahotě 

1. 1. 2023, pokud celým legislativním procesem projde novela 
občanského zákoníku. dTest proto zatím doporučuje spotřebitelům 
pozornost a obezřetnost. V případě, že spotřebitel dojde k přesvěd-
čení, že ho volající obtěžoval protiprávně, může si stěžovat u Čes-
kého telekomunikačního úřadu. Pokud spotřebitel z hovoru zjistí, že 
volající zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně, je možné 
kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud potřebujete poradit ohledně Vašich spotřebitelských práv 
ve vztahu k volání telešmejdů, můžete se obrátit na bezplatnou 
spotřebitelskou poradnu dTestu,  a to elektronicky na 
www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna.cz nebo telefonicky na tel. 
číslo 299 149 009.

např. že firma je z ČR (tedy dojem spolehlivosti, důvěryhodnosti).“ 

• „Po odmítnutí zkusí prodejce techniku dárek zdarma. 
Slovo „zdarma“ v sobě nese pocit, že nic neriskuji. V záplavě 
dalších slov se ale paní ztrácí, prodejce zmiňuje, že bude nutné 
zaplatit poštovné a balné, ale neříká kolik.“

Bez ohledu na důvod, pro který volající spotřebiteli telefonuje, by 
spotřebitel měl být opatrný s volbou slov. Někdy prosté „ano“ může 
znamenat souhlas s uzavřením smlouvy. To se změní zřejmě až od 

Jaroslav Švehla, PR dTest

•  „Když paní nesouhlasí s cenou, použije techniku cenové 
kotvy – v lékárně to stojí 3000 Kč. V porovnání s vyšší částkou se 
snaží, aby se zákazník zaměřil na to, kolik ušetří (místo toho, kolik za 
produkt zaplatí).“ 

Vyvarujte se slovům „ano“ a „souhlasím“
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Příští rok se znovu naše škola zapojí do této akce. A doufám, že se k nám připojí i další 
rodiče, doprovázející své děti do školy. Protože, když bude míň aut před školou, bude tu 
také bezpečněji.

Letos se do akce přihlásilo kolem 300 škol a týmů ze 157 měst. Počet přihlášených dětí 
a tříd byl proti předchozímu ročníku trojnásobný, asi 70 tisíc žáků. A mezi mini byla i naše 
základní škola a mateřská školka. 

Mgr. Stanislava Brodová

Naši žáci se spolu se svými třídními učiteli sešli na předem vybraných místech a růz-
nými promyšlenými oklikami se vydali do školy. Cestou si povídali i poskakovali, aby se 
trochu zahřáli. Nesli si různé vlastnoručně vyrobené transparenty, které upozorňovaly na 
tuto akci. Před školou je přivítal teplý čaj na zahřátí i malá sladkost. Další překvapení na ně 
čekalo ve třídách. I když si přinesli s sebou snídani podle své chuti, každý dostal ještě 
koblížek a do kelímku Fantu. Další čas strávený ve škole byl věnován povídáním o akci, 
rozhovorům o mobilitě nebo kresleným příběhům. Na našem facebooku toho uvidíte a usly-
šíte víc.

Tradiční podzimní celostátní výzva Pěšky do školy s podtitulem „Budeš se mnou 
chodit? “ se letos uskutečnila již pošesté, a to v rámci Evropského týdne mobility. Hlavním 
smyslem bylo motivovat děti k zdravému pohybu na čerstvém vzduchu, aby do školy 
chodily pěšky. Je to příležitost hýbat se, popovídat si, někoho potkat nebo něco zažít. 

Pojďte s námi pěšky do školy!

Science Museum, Buckinghamský palác, Big Ben, Trafal-
garské náměstí, South Bank, Tower Bridge a Covent Gar-
den. V Oxfordu jsme absolvovali prohlídku centra města 

a rádi vzpomínat. Už teď se nižší ročníky druhého stupně 
těší, že budou moci také poznat tu unikátní atmosféru 
britských měst a vyzkoušet si použití své angličtiny v praxi. 
Věříme, že jim to budeme moci opět nabídnout.

Mgr. Petr Antoš

Výlet se nám velmi vydařil. A nejen žáci na něj budou dlouho 

s průvodcem v anglickém jazyce. Mezi tím měli žáci mož-
nost nakoupit suvenýry pro sebe a své rodiny i příležitostně 
komunikovat s místními lidmi. Ubytováni jsme byli v blíz-
kosti centra Londýna v hotelu se snídaní, obědy řešili v míst-
ních podnicích a večeře nákupy v marketech. 

Mgr. Romana Zahradníková, Ing. Žaneta Pavličná, 

Výjezd do Velké Británie

Ve dnech 4.-8. října se uskutečnil výjezd žáků 8. a 9. ročníků do Velké 
Británie. Byla to unikátní akce, kterou jsme si s finančním přispěním naší 
obce kompletně sami naplánovali a zorganizovali. Do Londýna a zpět jsme 
cestovali z Ostravy letecky, mezi městy jsme se přesouvali autobusy. V rámci 
Londýna pak místním metrem nebo pěšky. V Londýně jsme navštívili 
nejvýznamnější místa a památky, jako Hyde Park s Kensington Palace, 

Léto nám uběhlo jako voda, prázdniny 
skončily a opět 1. září začal nový školní rok. 
Školka opět ožila dětským smíchem a rado-
vánkami. Všichni se těšili na své kamarády 
a kamarádky, na nové zážitky a legraci, o kte-
rou u nás není nouze.

Abychom se ještě více pobavili, přijelo za 
námi divadlo Šamšula se známou pohádkou 
„O kohoutovi a slepičce“, veselá pohádka  

Nejstarší děti nastoupily do školy a na jejich 
místo přišly děti nové a neznámé. To ale 
vůbec nevadí, děti se rychle zapojily mezi 
své vrstevníky a vznikají zde nová přátel-
ství, společné hry a dovádění. Dny nám 
společně rychle ubíhají.

Vítáme nový školní rok
proložená písničkami, které děti znají a rády 
si je společně zazpívaly. Divadelní předsta-
vení bylo zakončeno bouřlivým potleskem.

Úspěšně jsme odstartovali nový školní rok 
a všichni se těšíme na další zážitky! 

a zeleniny, která se urodila na zahrádkách 
našich spoluobčanů. Při této příležitosti se 
k nám přišli podívat i děti z 1. tříd základní 
školy, paní učitelky a také přípravná třída.

Za MŠ Horní Suchá Eva Sliacká

Na podzim sklízíme úrodu našich zahrá-
dek, proto i letos se přišli do školky pochlu-
bit svými pěstitelskými úspěchy členové 
Svazu zahrádkářů z Horní Suché. V prosto-
rách MŠ byla instalována výstavka ovoce 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD • 4. 11. 2022
SRAZ V 17:45 HOD. NA ULICI CENTRUM U DROGERIE

POHOŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNO
ORGANIZUJE SRZŠ HORNÍ SUCHÁ
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V říjnu své významné výročí slaví tito občané:

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

společenská�rubrika

Emilie Kratochvílová (93), Marie Woźnicová (92), Bohuslav Pařík (91),

Ján Suchý (90), Jan Turoň (80), Hedvika Königová (80) a Jozef Strhák (80).

Malowanie ceramiki, szycie ozdobnych ptaszków, tworzenie tradycyjnych kwiatów z bi-
buły, rejs statkiem po jeziorze Wdzydzkim, kurs gwary kaszubskiej i degustacja 
kaszubskich przysmaków – to tylko część atrakcji, które czekały na uczniów górnosuskiej 
polskojęzycznej podstawówki na Kaszubach. Uczniowie klasy siódmej spędzili na 
północy Polski blisko tydzień. Wyjechali w ramach programu edukacyjnego 
ERASMUS+. Szkoła zyskała grant i w całości sfinansowała pobyt uczniów ze środków 
Unii Europejskiej. 

Największym atutem wyjazdu było nie tylko poznanie pięknego regionu, ale też 
spotkanie z rówieśnikami. Górnosuszanie zaprzyjaźnili się z uczniami Szkoły Postawo-
wej w Miechucinie – malowniczej miejscowości nad jeziorem Wielkim. Razem pojechali 
na wycieczkę do Gdańska, spędzili dzień integracyjny w szkole i bawili się na wspólnej 
dyskotece. Okazało się, że młodzież – choć pochodząca z tak odległych zakątków – 
przypadła sobie do gustu i bardzo szybko nawiązała kontakt. Powstały nowe znajomości, 
które mają szansę przerodzić się w prawdziwą przyjaźń. Po powrocie do Suchej Górnej 
zostały zdjęcia, mnóstwo wspomnień i zapewnienie, że młodzi Kaszubi przyjadą do nas 
z rewizytą. Monika Plášková

Z ERASMUSEM na Kaszubach

• 17.09 – udział delegacji nauczycieli i uczniów PSP Sucha Górna w uroczystości wspo-
mnieniowej w lesie za kopalnią „Barbara“ w Karwinie, uczczenie pamięci Polaków 
zamordowanych przez nazistów w czasie II wojny światowej.

• 4.10 – wycieczka klas 1-5 do Małego Świata Techniki U6 w Ostrawie.

• 6-11.10 – SCIO testy klasy 6 (matematyka, język czeski, język angielski, wiedza 
ogólna).

• 2.10 – uczennica drugiej klasy Nela Wróbel zbobywa I miejsce w 45. edycji Biegu na 
Przełaj – Memoriale Wandy Delong, otwartych mistrzostwach PZKO w Mistrzowicach.

• 3.10 – udział delegacji nauczycieli i uczniów PSP Sucha Górna w wernisażu wystawy 
„Biblioteka – jesteś w dobrych rękach“ w bibliotece miejskiej w Karwinie. 

• 7.10 – spotkanie prewencyjne z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji 

• 5.10 – wycieczka klas 1-5 do Teatru Lalek „Bajka“ w Czeskim Cieszynie na przed-
stawienie „O 3 królewnach i 3głowym smoku”.

Za nami dwa miesiące nowego roku szkolnego. Jakie były? Oto krótkie podsumowanie.
• 1.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, stan przedszkola: 30 dzieci 

(wliczając dzieci poniżej 3. roku życia – wykorzystany maksymalny limit przedszkola, 
czyli 35 dzieci), stan szkoły: 98 uczniów (42 na 1. stopniu, 56 na 2. stopniu).

• 3.09 – Narodowe Czytanie 2022, impreza plenerowa z udziałem dwojga konsulów RP 
w Ostrawie, Edyty Wodzyńskiej i Stanisława Bogowskiego; w tym roku lekturą 
Narodowego Czytania były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza (film z tegorocznej 
edycji obejrzeć można na kanale szkoły na You Tube).

• 9.09 – Młode Żwirkowisko, uroczystość pod pomnikiem polskich lotników w Cier-
licku (udział uczniów klasy 6).

• 9.09 – Cierlickie Lato Filmowe, pokaz filmu „Dywizjon 303” (udział uczniów klas 7 i 9).
• 11-16.09 – pobyt klasy 7 na Kaszubach, program ERASMUS+.
• 11-23.09 – Zielona Szkoła nad Bałtykiem, wyjazd uczniów klasy 8.
• 13.09 – nasza trzecioklasistka Anna Plášková wyśpiewuje I miejsce w konkursie pio-

senki „Karvinský talent 2022“.
• 14-16.09 – obóz adaptacyjny klasy 6 w Beskidach.

• 6.09 – walne zebranie Macierzy Szkolnej.

w Katowicach, prelekcja dotycząca bezpie-
czeństwa w internecie.

• 10.10 – uroczyste wręczenie uczniom naszej 
szkoły polskich legitymacji szkolnych uprawnia-
jących do zniżek w Polsce - impreza z udziałem 
konsul generalnej RP w Ostrawie Izabelli 
Wołłejko-Chwastowicz, konsula RP Stanisława 
Bogowskiego i przedstawiciela Kongresu 
Polaków Michała Przywary.

• 7.10 – udział szkoły w Światowym Dniu 
Tabliczki Mnożenia.

• 12.10 – udział drużyny piłkarskiej PSP Sucha 
Górna w XXII Turnieju Piłki Nożnej o Memo-
riał Alojzego Adamca. 

• 13.10 – wycieczka uczniów klas 6-9 do Teat-
ru Lalek „Bajka” w Czeskim Cieszynie na przed-
stawienie „Hobbit”.

• 19.10 – wycieczka uczniów kl. 9 do urzędu 
pracy w Hawierzowie, pogadanka na temat 
przyszłości zatrudnienia.

• 1-31.10 – „Kasztanobranie“, czyli tradycyj-
na szkolna zbiórka kasztanów dla miejscowego 
nadleśnictwa .

Nauczycielki PSP Sucha Górna

• 17.10 – debata wyborcza i symulacja wybo-
rów komunalnych, udział klas 6-9.

Co ciekawego w PSP Sucha Górna? 
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CAMION, spol. s r.o. v Horní Suché
přijme

dělníka na výrobu autoplachet
Volejte: 596 425 563

www.autoplachty.info


