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Vážení hornosušští spoluobčané,

děkuji vám za spolupráci v uplynulém roce 

a přeji vám klidné a spokojené 

prožití vánočních svátků.

Do blížícího se roku 2023 

přeji vám všem

zejména pevné zdraví, 

štěstí a pohodu.

Ing. Jan Lipner

starosta obce

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

V lednu 2023 se bude konat přímá volba 
prezidenta České republiky ve dnech 13. 1. 
(14:00-22:00) a 14. 1. 2023 (8:00-14:00).

Všechny čtyři volební okrsky budou 
umístěny v základní škole na ul. Těrlické 
969/24 (podrobněji budeme občany infor-
movat v „Oznámení o době a  místě konání 
volby o volbě prezidenta republiky“).               

Dále upozorňujeme, že i pro volbu prezi-
denta republiky jsou zajištěny přenosné 
volební schránky, aby se mohli zúčastnit 
voleb i občané, jejichž zdravotní stav jim už 
neumožní zúčastnit se voleb přímo ve vo-
lební místnosti. Požadavky na přenosnou 
volební schránku se můžou nahlásit již dnes 
na Obecní úřad Horní Suchá p. Korecké (tel. 
596 420 299) nebo příslušné volební komisi 
přímo v místnosti pro hlasování v době volby, 
tj. 13. 1. a 14. 1. 2023 (tel. č. 739 593 975).

V případě, že se uskuteční 2. kolo volby 
prezidenta republiky, je možno rovněž vyu-
žít přenosných volebních schránek ve dnech 
27. 1. a 28. 1. 2023 ve stejnou dobu, včetně 
výše uvedeného tel. spojení. 

Informace k volbě 
prezidenta ČR

• 200,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v bytových domech v kata-
strálním území Horní Suchá, 300,- Kč za každého dalšího psa.  

a) fyzická osoba přihlášena v obci definována v zákoně 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, v § 16c nebo  

Mgr. Petra Horáková, tel. 596 420 292, horakova@hornisucha.cz 

Číslo účtu Obce Horné Suchá: 4221791/0100, variabilní symbol (každý poplatník má 
přidělen svůj variabilní symbol, pod kterým je identifikovaná jeho platba) Vám sdělí 
paní Horáková telefonicky nebo e-mailem. Specifický symbol pro platbu ODPADŮ je 
1340, specifický symbol pro platbu za PSY je 1341. 

V hotovosti je možno provést úhradu od 2. 1. 2023 na Obecním úřadě Horní Suchá, a to 
každý úřední den, tj. v pondělí a ve středu, od 8:00-11:30 a od 12:30–17:00. Přineste si 
prosím drobné. Nenechávejte úhradu poplatků na poslední chvíli, vyhnete se tak 
dlouhému čekáni.

• 120,- Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v rodinném domě, 180,- Kč za 
druhého a každého dalšího psa, 

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, 
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je na území obce.

• 180,- Kč za psa poplatníka v rodinném domě, 240,- Kč za druhého a každého dalšího psa, 

Povinnost uhradit místní poplatky je do 31. 3. 2023 a to převodem z účtu nebo v hotovosti. 
Poplatky je možno uhradit i ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. 2023 a do 
31. 10. 2023. Nesplněním poplatkové povinnosti může být nařízena exekuce.

• 1000,- Kč za psa poplatníka v bytových domech v katastrálním území Horní Suchá,  
1500,- Kč za druhého a každého dalšího psa,

Poplatky za odpad za nezletilé osoby (děti do 18 let), je povinen hradit ZÁKONNÝ 
ZÁSTUPCE, u osob omezených ve svéprávnosti OPATROVNÍK.

Místní poplatek ze psů (pes se přihlašuje ve stáří 3 měsíců):

Dále je zavedená úleva osobě mladší 65 let, která je poživatelem invalidního důcho-
du, který je jeho jediným zdrojem přijmu. Sazba poplatků ze psů je stejná jako u osoby 
starší 65 let.

Místní poplatek za odpad od 1. 1. 2023 zůstává v nezměněné výši 420,- Kč na os/rok 
(Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, ze dne 17. 8. 2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství). Poplatníkem je:

Úhrada místních poplatků v roce 2023

Inzerce
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OKÉNKO
MÍSTO-

STAROSTY

O harmonogramu stěhování Vás budeme s předstihem informovat.

jsme v posledním měsíci kalendářního roku 2022, který byl velmi 
bohatý na kulturní, ale i jiné události. Pojďme se tedy poohlédnout 
za tím, co se událo, a taky vás pozvu na další připravované akce.

6. Ve čtvrtek 8. prosince se konal – opět za vysoké účasti – 
Vánoční koncert pořádaný ZŠ a MŠ Horní Suchá. Žáci v něm pod 
vedením Bohunky Velíškové a Markéty Domesové opět předvedli 
své pěvecké schopnosti a byl to opravdový kulturní zážitek. 

5. Konec listopadu a celý prosinec byl extrémně bohatý na kultur-
ní a společenské akce. V Dělnickém domě jsme 20. listopadu při-
vítali nové občánky Horní Suché a o týden později pak rozsvítili náš 
vánoční strom. Tuto akci bych se nebál nazvat kulturní akcí roku, 
protože jsme se po dlouhé době potkali v tak hojném počtu a v dobré 
náladě. Přestože místo konání bylo zvoleno jen jako náhradní řešení, 
z vašich ohlasů to však vypadá, že se z něj stane místem tradičním. 
Moc Vám tímto děkuji za účast.

7. A také něco z chodu úřadu. Konec roku je pravidelným obdobím 
pro přípravu rozpočtu na nový kalendářní rok, takže finanční 
výbor za spolupráce s radou obce a referenty obce strávil mnoho 
hodin jeho přípravou a vykonal spoustu dobré práce, za což opět 
děkuji. Konečnou podobu pak bude schvalovat zastupitelstvo obce 
na svém prosincovém jednání 20. prosince.

1. S koncem roku se dokončila oprava nejen komunikace na ul. 
Průjezdní, ale hlavně dlouho očekávané silnice v lokalitě „staré 
finské domky”. 

4. Docela často dostávám dotazy týkající se stěhování obecního 
úřadu do nových prostor bývalé „červené školy“. Faktem je, že pů-
vodní předpokládané termíny jsou již dávno za námi a dlouho to vy-
padalo, že nevidíme světlo na konci tunelu. Přesto došlo k výraznému 
posunu při dokončovacích pracích a rekonstrukce budovy se blíží ke 
svému konci. Jelikož se jedná o poměrně starou budovu, nebylo o pře-
kvapení na stavbě nouze a mnoho problémů bylo nutné řešit opera-
tivně. V současné době probíhají finální práce a montáž vybavení. 

2. V MŠ na ul. Stavební byly provedeny výměny povrchů zpev-
něných ploch a děti tak dostaly k Ježíšku krásné barevné a hlavně 
bezpečné plochy kolem hracích prvků a na hřišti. Na jaře, až se opět 
všechno zazelená, se můžete těšit na reportáž v TV Polar, kde vám 
tyto prostory ukážeme.

3. Dlouho očekávanou událostí je zprovoznění naší obecní kni-
hovny, která provozovala svojí činnost v náhradních prostorách 
školní tělocvičny mnohem déle, než jsme čekali a než jsme si vůbec 
dokázali představit. Konečně se povedlo a brzy po Novém roce se 
můžete těšit na svou staronovou knihovnu.

Milí čtenáři Informátoru,

• 24. 12. ve 12:00 hodin – Vánoční koledování – pořádají Slavíci 
z Horní Suché

8. Na závěr pak několik pozvánek: 

Tak Vám všem přeji, ať o vánocích neřešíte problémy s hořícím 
stromečkem, ale užijete si je v klidu, míru a pokoji. Do nového roku 
pak přeji zejména zdraví a osobní spokojenost.

• 26. 12. od 8:30 hodin – Štěpánský běh Horní Suchou – pořádá 
SK Horní Suchá

Ing. Martin Adamiec, místostarosta obce 

Vidíte sami, že v obci to opravdu žije a žít bude. Dejme si proto na 
konec ještě něco veselého pro zlepšení nálady.

• 15. 1. 2023 v 15:00 hodin – Novoroční koncert v katolickém kostele – 
pořádá obec Horní Suchá a Místní skupina PZKO

• 8. 2. 2023 v 19:00 hodin – divadelní představení. Bude to opět 
pecka a velká sranda.

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční 
stromeček.“
Za chvíli přijde Pepíček a říká: „Hotovo. Svíčky taky?“

3• Voda pitná (vodné) 45,91 Kč/m  (bez DPH); 50,50 Kč (včetně 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. ozna-
muje, že na základě usnesení představenstva akciové spo-
lečnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny 

3vodného a stočného (cena v Kč/m ) s účinností od 1. ledna 2023 
takto:

10 % DPH),

3• Voda pitná (vodné) 54,54 Kč/m  (bez DPH); 59,99 Kč (vč. 
10 % DPH),

• Celkem za obě položky 118,52 Kč (vč. 10 % DPH).

Pro srovnání uvádíme ceny v roce 2022:

• Voda odvedená (stočné) 58,53 Kč 353,21 Kč/m  (bez DPH); 
(vč. 10 % DPH),

3• Voda odvedená (stočné) 40,79 Kč/m  (bez DPH); 44,87 Kč 
(vč. 10 % DPH),

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním 
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2023, popřípadě bude 
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběra-
telem a dodavatelem.

Uvedená výše stočného platí pro kanalizaci v majetku SVaK. 
Pro kanalizaci financovanou z OPŽP je cena stanovena 
individuálně.

(Čerpáno z oznámení SmVaK Ostrava, a.s.)

• Celkem za obě položky 95,37 Kč (vč. 10% DPH).           

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

Změna ceny vodného a stočného 

Blíží se konec roku a s ním přichází vždy shrnutí toho, co se 
uskutečnilo, podařilo a taky plány na rok příští. Činnost klubu za 
první pololetí byla zmíněna v červnovém Informátoru.

Ve druhé polovině roku vedle oblíbených „posledních střed“ v mě-
síci, kdy se v Domečku scházejí členové jen tak si posedět u kafíčka 

 A co si přát do roku 2023?  Mír, zdraví, štěstí, pohodu a lásku! 

a bylo popřáno všem jubilantům. Pak už se jen tančilo, zpívalo, 
vyprávělo.

Dne 9. září se konal v Dělnickém domě tradiční Den horníků a ju-
bilantů. Hornickou hymnu a další hornické a lidové písně zazpíval 
Smíšený pěvecký sbor Slavíci z Horní Suché. Hosté měli proslovy 

Pokojné Vánoce všem přeje KHD DF.

Dne 21. října se v Domečku opět tančilo a zpívalo a dobré vínko 
koštovalo, přesně tak, jak to na vinobraní bývá.

Ještě alespoň uvedu Osmý skok přes kůži pořádaný Spolkem krojo-
vaných horníků při obci Stonava, kam byli na 3. prosince pozváni 
zástupci našeho klubu. Ve čtvrtek 8. prosince jeli naši zástupci do 
polské Skrzyszówie, kam je na skok přes kůži zve Klub seniora z bý-
valého uhelného dolu Jas-Mos v Jastrzębie-Zdrój. V pátek 9. prosin-
ce zakončila vánoční besídka opět úspěšný rok KHD DF, kde 
Předseda klubu pan Roman Konopka poděkoval všem, kteří se 
podíleli na úspěšných akcích klubu.

Ve čtvrtek1. prosince slavili členové KHD DF svátek svaté Bar-
bory, patronky horníků. Za obec promluvil zastupitel Ing. Marian 
Weiser a pan Jan Charvát, dále předseda Koordinačního výboru 
důchodců OKD Ing. Vilém Nogol. K tanci a poslechu hrála cimbá-
lová muzika Šmykňa z Ostravy, kterou pak vystřídal náš „dvorní 
muzikant“ pan Alois Ryba. To však zdaleka není výčet všech akcí. 

Mgr. Milena Tvardíková

a také si zazpívat a povykládat, se konaly i tradiční velké akce a zájezdy. 
První zájezd ve dnech 8.–10. července směřoval do Českých 

Budějovic, odkud se pak pokračovalo do Českého Krumlova, kde 
jsme nebyli poprvé a kde hlavním naším cílem bylo večerní před-
stavení „Pes baskedvillský“ v divadle s otáčivým hledištěm. V dalších 
dnech jsme navštívili malebný zámek Kratochvíle, klášter Zlatá 
Koruna, který je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů 
gotické architektury ve střední Evropě, a měli jsme to štěstí, že jsme 
na vlastní oči viděli i Závišův kříž, jenž je nejvzácnějším kusem 
vyšebrodského pokladu.

Druhým tematickým zájezdem ve dnech 12.–14. října byl výšlap 
na horu Říp, kterou by měl každý Čech jednou za život navštívit,  
pak procházka Prahou a návštěva pražských věží. Tyto výlety připra-
vuje JUDr. Pavel Hnilička, pro kterého je Praha srdeční záležitostí.

KHD DF ve druhé půlce roku
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Touto cestou děkuji všem zaměstnancům Obecního 
úřadu v Horní Suché, včetně celého zastupitelstva obce, 
také všem spolkům v Horní Suché za dlouholetou spolu-
práci s Dělnickým domem pod vedením Jarmily Walosz-
kové. Poděkování patří také všem hostům (nejen z Horní 
Suché), kteří přispěli svou návštěvou k rozvoji Dělnického 
domu. 

Přeji novému nájemci, ať se mu vede a rozvíjí služby 
Dělnického domu za podpory Obce a spokojených 
zákazníků. 

U příležitosti vánočních svátků chci také popřát všem 
lidem dobré vůle spokojené prožití Vánoc. V novém roce 
hodně zdraví a štěstí!

Jarmila Waloszková 

Poděkování 

Datové schránky

Pro více informací navštivte webové 
stránky www.chcidatovku.cz a pro přihlá-

údaje obdržíte doporučeným dopisem 
během měsíce ledna, února nebo března 
2023. Datovou schránku si také můžete 
založit sami již nyní. 

š e n í  d o  d a t o v ý c h  s c h r á n e k 
www.mojedatovaschranka.cz Informace 
poskytuje také infolinka 954 200 200.

slonkova@hornisucha.cz

(Čerpáno ze sdělení Ministerstva vnitra ČR)
Renáta Slonková, tel. 596 410 756,

Od 1. 1. 2023 na základě zákona automa-
ticky získají datovou schránku všichni 
živnostníci a nepodnikající právnické 
osoby. Pokud patříte do jedné ze jmenované 
skupiny a dosud datovou schránku nemáte, 
věnujte této zprávě pozornost. Přístupové 

kultura
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Nové knihy v knihovně

Vondruška Vlastimil – Anděl smrti.
Světové detektivky

– Píseň beze slov; Šmehlík František – 
Šelma; Klíma Josef – Smrt s odkladem; 
Niedl František – Plavba do nenávratna; 
Ludvíková Jitka – Poslední pozdrav; 
Fojtová Věra – Smrt lehkovážné milenky; 
Kubát Luděk – Soucit musí stranou; Goffa 
Martin – Kronika volného pádu.
České historická beletrie

Mayne Andrew – Vrah andělů; James Carol 
– Nenápadný vrah; Willingham Stacy – 
Záblesk ve tmě; Regan Elisa – Pohřbené 
kosti; Minier Bernard – Lucia; Kepler Lars - 
Pavouk.
Světová beletrie
Daley Melissa – Molly a kočičí kavárna; 
Gillerová Katarína – Příl iš  mnoho 
vzpomínek; Sparks Nicholas – Přání; Steel 
Danielle – Ztráty a nálezy; Riley Lucinda – 
Italská dívka; Hildebrand Elin – Zlaté 

Wormell Chris – Dinosaurium; Lipscomb 
Daniel – Roblox všechno o hře: nové 
vydání.
Literatura pro děti
Vichrová Petra – Peppa ve vesmíru; 
Vichrová Petra – Dobrou noc, Peppo!; 
Saniová Jitka – Nejkrásnější vánoční dárek; 
Knauerová Marta – Vánoční koťátko; 
Hlavinková Lucie – Mnohokluk. 
Komiks 

děvče; Wiggs Susan – Vůně medu.
Historické romány

Naučná pro děti

Hannah Kristin – Čtyři vichry; Jacobs Anne 
– Ateliér Rosen, Modistky z Tržní uličky; 
Kelly Julia – Poslední zahrada v Anglii.

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

Gudsnuk Kristen – Minecraft: Chodí Wither 
okolo. 

 

Vostrá Denisa – Haiku cesta ze stresu; 
Cidlina Tomáš – Leipsche.

České detektivky

Naučná literatura

Kral Johana – Asistent; Černucká Veronika 

Česká beletrie
Bobek Miroslav – Ryšavý knihovník; 
Boček Evžen – Aristokratka pod palbou 
lásky; Krajčo Babinská Karin – Tsunami; 
Zhřívalová Petra – Srdeční selhání; 
Fajnorová Ivana – Emilka; Vajsejtlová 
Barbora – Vůbec o nic nejde; Dvořáková 
Petra – Zahrada; Harasimová Markéta – 
Slovo proti slovu; Keleová - Vasilková – 
Manželky po letech; Langová Petra – S duší 
lvice; Jakoubková Alena – Co oči nevidí, to 
manžela nebolí; Pospíšilová Ilona – Když 
duše bloudí.

V listopadu 2022 jsme nakoupili do naší 
knihovny 48 českých knih.  

Upozorňujeme čtenáře na uzavření knihovny v době mezi Vánocemi a Silvestrem, 
ve dnech 27. 12. až 30. 12. 2022. O termínu stěhování do původních prostor 
v zrekonstruované budově vás budeme včas informovat.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a štěstí. 

Bc. Miluše Bulavová a Anna Kaperová, tel. 732 693 872, 
knihovna@hornisucha.cz

Provoz 
knihovny



Sylva Rolencová, jednatel ZO Horní Suchá

Děkujeme tímto obci Horní Suchá za jejich finanční podporu. Budeme se snažit dobře reprezentovat jméno obce Horní Suchá i v dalších 
letech. Finanční podpora je pro starší chovatele velkou pomocí a pro mladší chovatele pozitivní motivací.

Ale nejen závody holubů jsou součástí naší činnosti. Každoročně se naše ZO 
účastní vypouštění holubů při pietním aktu v Životicích a také se vypouští 
holubi v Horní Suché při oslavách osvobození obce. Nejinak tomu bylo i letos.

Další naší činností je pořádání výstav. Tento rok naše ZO pořádala výstavu 
OS Karviná (10. prosince) Akce se konala na fotbalovém hřišti SK Horní 
Suchá, vystaveni byli ti nejlepší holubi z OS Karviná. Akce je veřejná nejen pro 
chovatele poštovních holubů. 

V celkovém pořadí OS Karviná se nejlépe umístili naši junioři Jaroslav Srniček ml. + Lucie, kteří obsadili 3. místo, dále zvítězili v ka-
tegorii Mistr středních tratí, získali 2. místo v kategorii Mistr dlouhých tratí a v mistrovství holoubat se umístili na 2. místě. Dalším úspěchem 
tohoto chovatelského teamu je 3. místo v Mistrovství mladých chovatelů v rámci celé Moravy a stejné umístění obsadili v pásmu Sever.

V rámci závodů OS Karviná naši chovatelé obsadili 1. místo z těchto závodů:

Letošní závodní sezona 2022 byla pro naši ZO poměrně úspěšná. 
V rámci OS Karviná se na naše ZO umístila na 3. místě dle procenta umístění holubů ze závodů a to s 20,92 %, což není vůbec zanedbatelné číslo.

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů oblastní sdružení Karviná, základní organizace Horní Suchá sdružuje v současné době 
19 členů, kteří se účastní závodů poštovních holubů nejen v rámci oblastního sdružení Karviná, ale také v pásmu Sever, které je sdružením 
šesti oblastních spolků – OS Karviná, OS Třinec, OS Beskydy, OS Hlučín, OS Opava a OS Valašsko, a dále také závodů pořádaných 
Moravským sdružením, kterých se účastní chovatelé z celé Moravy. 

• 22. 5. – Bošov 1
• 10. 7. – Gotha 1
• 31. 7. – Brusel (1009 km)
• 31. 8. – Česká Třebová 2

Dále  v závodech získali několik dalších druhých a třetích míst. 

+ Lucie umístil na 1. místě v nejdelším závodu, a to z Bruselu – 1009 km, kde 
bylo celkem nasazeno 706 holubů.

V rámci pásma Sever se holub 20-0186-57 chovatelů Jaroslav Srniček ml.
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Chovatelé poštovních holubů z Horní Suché

Děkujeme všem za důvěru, které si velice vážíme a přejeme 
klidné vánoční svátky a pěkný nový rok 2023.

Kolektiv Rodinného centra Budulínek

Vytvořily jsme pro ně pohodovou atmosféru, vždy bylo mezi námi 
veselo a živo. Snažíme se stále zdokonalovat a vy-tvářet pro děti 
místo, kam se budou rády vracet. Největším oceněním jsou nám 
spokojené děti a jejich rodiče s úsměvem na tváři.  

Rok 2022 jsme v Budulínku a Kulihrášku pojali v cestova-
telském duchu. Od ledna do prosince jsme vlakem i autobu-sem 
podnikali různé výlety po našem kraji. Děti si při akcích užily 
spoustu legrace a zábavy. 

Budulínek

 kkhfrantisek@email.cz, www.khfrantisek.webnode.cz

Kroužek krojovaných horníků Dolu František Horní Suchá 
Ze srdce všem občanům přeje 

drží od vás dál všechny nemoce a taky smůlu, 
neúspěch a zlost, ať všeho krásného máte vždy dost. 

Krásné svátky, úspěšný vstup do roku 2023. 

Ať atmosféra, kterou mají Vánoce, 

1921-2021

V prosinci své významné výročí slaví tito občané:

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

Margita Kaplánová (93), Vladislav Dźwigoń (85)

a Eduard Balcar (80)

společenská�rubrika



Děkujeme deváťákům! 

S mikulášskou nadílkou se připojilo i SRZŠ 
a připravilo dětem balíčky plné sladkostí.

Prvňáci, protože prý byli hodní, čerty ani 
neviděli. Zato ty větší a zlobivější děti si s čer-
ty užily své. Za pěkné písničky i básničky 
všichni dostali od andílků adventní kalen-
dář.  A snad každý sliboval, že z něho bude ti 
nejhodnější žáček ve škole. Uvidíme příští 
rok.

Rok se sešel s rokem a znovu do školy zaví-
tal Mikuláš s anděly a čerty. Tak, jak je to 

Mgr. Beata Jasioková,  Mgr. Martin Gelnar

u nás tradicí, této role se ujali deváťáci s vel-
kým nadšením.

sport

S podporou obce Horní Suchá se nám podařilo uspořádat v areálu Na Firlovce dvoje 
zkoušky agility. Přes nepříznivou dobu ještě v závěsu omezení sportovní činnosti z důvodu 
epidemiologické situace proběhly v obci dvojzkoušky agility v plánovaných termínech, a to 
26. června a 18. září, za účasti celkem 143 týmů. Již tradičně kromě závodníků z České 
republiky k nám přijeli poměřit své síly i příznivci agility ze sousedního Polska. Díky dotaci, 
kterou obdržela naše ZKO od obce Horní Suchá na ceny do obou soutěží, mohli být výherci 

Za ZKO Horní Suchá  Marcela Götzingerová

Blíží se konec roku a jako obvykle v tento čas budeme bilancovat, co se nám povedlo a na 
co budeme muset zaměřit svoji pozornost v dalším roce. 

v jednotlivých kategoriích zaslouženě oceněni medailemi a nezapomněli jsme ani na pejsky, 
kteří za výborný výkon na parkuru dostali vybrané pamlsky. 

Oblíbenou kynologickou disciplínou je rovněž sportovní kynologie. Kurzy pro štěňata i dos-
pělé psy probíhají u nás v ZKO vždy v jarních a podzimních cyklech. Radost ze socializo-
vaných a poslušných pejsků mají nejen jejich majitelé, ale i členové klubu, protože je vidět, 
že se našim trenérům práce daří. Podpora obce je pro nás motivací v této činnosti pokračovat 
a nadále pomáhat s výchovou psích parťáků pro život i sport.

Kynologie v Horní Suché
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Žáci 9. A měli 22. 11. možnost absolvovat 
čtenářskou dílnu s názvem Habakuk, kterou 
vedle lektorka Hana Kaniová. Naši deváťá-
ci se seznámili s tématem šikany v dětském 
kolektivu, odhadovali další průběh děje, 

Kapuce od mikiny je moderní sbírka 
patnácti povídek renomovaných českých 
autorů, kterou zaštiťuje projekt Celé Česko 
čte dětem. Čtivé texty se věnují například 
tématu šikany, hendikepů, závislostí, 
materialismu či předsudků, ale i čestnosti, 
vnitřní svobody, zodpovědnosti, empatie či 
laskavosti. K jednotlivým textům jsou pak 
vypracovány čtenářské dílny, kterým občas 
věnujeme i na naší škole.

Čtenářská dílna Mikuláš ve škole
definovali pojem šikany, snažili se vcítit do 
jednotlivých účastníků. Na reakcích žáků 
bylo vidět, že je práce velmi bavila. Paní 
lektorka naše děti v závěru pochválila, že 
byli zatím nejlépe spolupracující třídou ze 
všech škol, kde byla.

Naše škola i žáci také dostali zdarma tyto 
sbírky i několik metodických příruček do 
učitelské knihovny. Takže děti Kapuci od 
mikiny určitě neviděly naposledy a s texty 

mohou pracovat i další učitelé se svými 
třídami.

Závěrem je třeba ještě jednou poděkovat 
paní lektorce Haně Kaniové a projektu Celé 
Česko čte dětem.

Mgr. Martin Gelnar
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Za kolektiv obchodu Bulva Luboš

V obchodě potraviny Míša, známém jako DŘEVNOK, na ul. 
Spodní byl zahájen prodej vyhrazených léčivých prostředků 
na bolest, horečku, zažívání, na střevní problémy, oční, nosní 
kapky; také pro nejmenší děti se něco najde: pastilky na od-
kašlávání a další podpůrné prostředky, čaje pro děti i dospě-
lé. Jsme tady pro vás, těšíme se na vaši návštěvu!

Prodejní doba

neděle  od 8:00 do 13:00 hodin
pondělí až sobota od 7:00 do 18:00 hodin

Potraviny Míša, Spodní 885/15, Horní Suchá




