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S přechodem systému svozu odpadů, kdy jsme nahradili pytle za nádoby, se změnila délka 
svozu a obsloužení nádob svozovou firmou. Data svozu komunálního i tříděného odpadu 
(papír, sklo, plasty) dle kalendáře stále platí. Svoz 
nádob je časově náročnější a tak se doba jednot-
livých svozů tříděného odpadu, kde je změna 
z pytlů na nádoby, protahuje i na dva dny.

Prosím proto o trpělivost a také o ponechání 
nádob před domy, pokud v den svozu zjistíte, že 
nádoba nebyla vyvezena. V případě, že do dvou 
dnů nebude nádoba vyvezena, kontaktujte paní 
Vítkovou na níže uvedených kontaktech. 
Děkujeme za pochopení.

Jana Vítková, tel. 596 420 170, 
vitkova@hornisucha.cz
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Je potřeba si uvědomit, že každá stavba 

Protahování projekčních prací nesouvisí 

Obec Horní Suchá připravuje projekto-
vou dokumentaci pro územní řízení pod 
názvem „Rekonstrukce komunikace ul. 
Končinovka a Na Stavech včetně odvod-
nění, Horní Suchá“. 

s nečinností stavebního úřadu, ale protahuje 
se zejména díky přehnaným požadavkům 
majitelů dotčených pozemků k připravova-
ným stavbám, kterým obec v některých 
případech není schopna dostát. Podobně tomu 
bylo u stavby chodníku podél tratě části B, 
II. etapa či opravy komunikace ul. U Zbroj-
nice (nesouhlasy majitelů se stavbou na jejich 
pozemcích, neúměrné částky za výkupy 
pozemků, požadavky na sjezdy apod.). 

s sebou nese dočasná omezení. Pouze díky 
Vaší trpělivosti, pochopení a ochotě spolu-
pracovat může docházet ke zvelebování 
naší obce a ke spokojenosti Vás, občanů.

Komunikace se dle původního záměru měly 
rekonstruovat v délce 904 m. Z důvodu nesou-
hlasu jednoho z majitelů dotčených po-
zemků s navrhovaným záměrem bude délka 
rekonstruované komunikace Končinovka 
směrem od ul. Stonavská zkrácena o cca 50 m.

Důvody protahování 
projekční činnosti

Druhým cílem rekonstrukce ul. 6. srpna je řešení nepřehledné křižovatky s ul. 
Volontérskou. Řidiči vyjíždějící z této ulice nevidí vozidla přijíždějící z levé strany a často 
ani neví, že vyjíždějí z obytné zóny a musí dát přednost i když tam není umístěna značka 
„Dej přednost v jízdě“. Posunutím křižovatky směrem k železničnímu mostu se výrazně 
zlepší výhled v křižovatce. Současně dojde k označení ul. Šikmé značkou „Dej přednost 
v jízdě“, kde dnes skoro všichni řidiči jedoucí po 6. srpna nerespektují přednost zprava.

Realizace rekonstrukce ul. 6. srpna je také podmínkou stavby a kolaudace připravované 
stavby Domovů seniorů naproti pálenice. Výjezdy z parkoviště a chodníky budou navazovat 
na nově postavenou cestu a chodník směrem k parku a dětskému hřišti.

Vlastní narovnání neboli „směrová úprava“ ulice řeší vyrovnání středního úseku, kde se 
v minulosti cesta natáčela kolem starého obchodu a stromů v jeho zahradě. Narovnání tohoto 
úseku přineslo zvýšení nákladů na stavbu zejména z důvodu přeložky plynovodu. Nově však 
ovlivní situaci kolem dětského hřiště. Silnice nepůjde v bezprostřední blízkosti hřiště a pů-
vodní úsek cesty může být využit jako parkoviště pro návštěvníky. Kdo sleduje návštěvnost 
hřiště, určitě ocení tuto možnost.

a zřízením míst pro míjení. Takto byla opravena část ul. 6. srpna ze směru od Pašůvky. Další 
etapou je právě část ulice od ul. Šikmé po U prodejny a poslední bude část od železničního 
mostu po Šikmou. Rozdělením do etap se zachová možnost dopravy z navazujících 
komunikací.

V rámci výběrového řízení na realizaci stavby bylo poprvé použito druhé hodnotící 
kritérium – kromě ceny také doba výstavby. Určitě všichni, kterých se budou týkat dopravní 
omezení, budou bedlivě sledovat, zda firma Swietelsky dodrží 60denní dobu stavby.

Ing. Marian Weiser

Hlavním cílem rekonstrukce ul. 6. srpna je zvýšení její propustnosti a bezpečí dopravy. 
Tato komunikace je hlavní přístupovou cestou do celé oblasti rodinných domků v částech 
obce Kouty a Podolkovice za železniční tratí a je spojnicí s Havířovem. V okolí ul. 6. srpna, 
Volontérské, Na Koutech, Lesní proběhla rozsáhla výstavba rodinných domů a tím i razantní 
zvýšení hustoty dopravy. První etapa rekonstrukce kolem finských domků po železniční 
most jednoznačně prokázala, že nová širší komunikace umožňuje bezpečné míjení vozidel 
a souběžný chodník zaručuje bezpečnost pro chodce. Dalším cílem je pokračování takové 
úpravy až po ul. U Prodejny. Pokračování v těchto parametrech dále není s ohledem na 
prostor mezi zástavbou možné, a tak se řeší opravou asfaltového povrchu v původní šíři 

V minulém čísle byla zveřejněna informace o připravované investiční stavbě „Směrová úprava 
ul. 6. srpna“. Název stavby je tak trošku zavádějící a vyvolal diskuzi o smyslu této stavby.

Proč?
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Likvidaci kadáveru (uhynulého zvířete) musí v první 
řadě zajistit vlastník zvířete. Pokud není vlastník zvířete 
znám, pak se o likvidaci kadáveru ze zájmového chovu 
(psi, kočky,…), musí postarat obec, upraveno zákonem 

O mršiny volně žijících zvířat (zajíci, srny,…), se musí 
postarat správce honitby, upraveno zákonem č. 441/2001 
Sb. o myslivosti. Protože na území obce působí více mys-
liveckých spolků, doporučuji i v tomto případě se obrátit 
na obec, jejíž pracovníci zajistí vyrozumění příslušného 
správce honitby.

č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. 

Protože se na mě obracejí občané naší obce se žádostmi 
o odstranění a likvidaci uhynulých zvířat, zejména těch 
sražených motorovými vozidly, rád bych osvětlil tuto 
problematiku. 

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

Nálezy uhynulých zvířat

informace�OÚ kultura

Česká historická beletrie

Šťastná Barbora – Samotářky; Rýznerová 
Eva – Útěk do Toskánska; Viewegh Michal 
– Děravé paměti; Jakoubková Alena – Líný 
manžel, holé neštěstí; Veselka Josef – 
Špitál; Holexa Martin – Tajemství Malinové 
hůrky; Kral Johana – Probudit se jako 
delfín; Černohlávková Večeřová Barbora – 
Tanec mezi vejci.

Tichý Karel – Lovec mafiánů; Češka 
Stanislav – Podezřelá smrt; Beran Ladislav 
– Lákavá nabídka ke zločinu; Kopřiva 
Štěpán – 101 minut; Horáková Naďa – Čas 
primadon.

České knihy

Ornst Jaroslav - Česko ukrajinský – 
Ukrajinsko český slovník. 

V květnu 2022 jsme nakoupili do naší 
knihovny 68 knih, z toho 1 polskou.

Česká beletrie

Kubíková Karla – Hájovna; Chalupová 
Lenka – Páté jablko; Vondruška Vlastimil – 
Morový testament; Lednická Karin – 
Životice; Tučková Kateřina – Bílá voda.

Naučná literatura 

Česká detektivka

Nové knihy v knihovně
Světové detektivky

Světová beleterie

Goffa Martin – Člověk za oponou; 
McDonald Christina – Za každou lží; Berry 
Steve – Císařova past; Olsen Gregg – Jestli 
to řekneš; Naughton J. Sarah – Neznámý 
pár; Minier Bernard – Lov; Dán Dominik – 
Kníže smrt; Sinicka Alicja – Služebná; 
Wyer Carol – Oko za oko; Hannah Sophie – 
Dokonalé děti; Hancock Anne Mette – Květ 
smrti; Patterson James – Začni se ptát; 
Herron Paul – Útěk z pekla; Hunter Cara – 
Celá pravda; Kirk J. D. – Království z kostí; 
Finlay Alex – Největší strach; Brown 
Sandra – Lest; Castillo Linda – Zpřetrhaná 
pouta.

Harris Joanne – Jiná třída; Steel Danielle – 
Bod zlomu; Paris B. A. – Terapie; Bailey 
James – Panna, nebo orel; Skybäck Frida – 
Knihkupectví na Riverside drive; Hughes 
Kathryn – Poslední slib; Pooley Clare – 
Kavárna na konci ulice; Harrod-Eagles – 
Tajemství zámku Ashmore; Deveraux Jude 
– Jak to mělo být; Savas Anna – Tajemství v 
nás; Summers Melanie – Manželkou 
podruhé; Kvarnström-Jones Ruth – Pekárna 
plná života.

Pospíšilová Zuzana – Kouzelná třída o 
Velikonocích; Pospíšilová Zuzana – Školní 
štěně; Hucksleby Jill – Osamělý králíček; 
Mangredien Sue – Zatoulané štěňátko; 
Belšán Michal – Hladový vydrýsek; 
Pospíšilová Zuzana – Hádej, čím budu; 
Pospíšilová Zuzana – Malí školáci.

Piegza Karol – Sękaci ludzie. 

Pro děti

Historický román

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

Polské knihy

Komiksy
Tielmann Christian – Fotbalisti ze Zrůdic; 
Fross Kitty – Spider-man.

Jacobs Anne – Ostrov tisíce hvězd; Rosner 
Jennifer – Žlutý ptáček zpívá; Kamecke 
Luisa von – Ženy ze statku Falkensee; 
Douglas Louise – Dům na pobřeží; Sullivan 
Mark – Poslední zelené údolí; Eberton 
Sabine – Meč a koruna; Weinberg Juliana – 
Josephine Bakerová - Tanec jejího života; 
Bonnefoy Miguel – Dědictví.

Beletria
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CAMION, spol. s r.o. v Horní Suché
přijme

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

Placená inzerce

CYKLO ADS cykloservis
Ing. Adam Struś

Lesní 18/341, Horní Suchá
+420 732 105 808

Placená inzerce

V pátek 5. srpna u nás opět přivítáme letní 
kino.

Bližší informace budou zveřejněny na 
vývěskách v obci, v příštím Informátoru, na 
webových stránkách obce a FB před akcí. 
Srdečně všechny zveme a těšíme se na 
setkání s vámi.

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

Těšíme se na letní kino Fotoreportáž z talk show Zbigniewa Czendlika Postel hospoda kostel – 19. května

život�v�obci

Sbor Šárka se ve čtvrtek 26. 5. 2022 rozloučil v Dělnickém domě 
se svými příznivci. Sbor vystupoval padesát let pod hlavičkou Horní 
Suché na společenských a kulturních akcích nejen v obci, ale i v Ha-
vířově a širokém okolí. Byl znám především svými vánočními a no-
voročními koncerty, na kterých vystupovali pravidelně i žáci zá-
kladních uměleckých škol z Havířova a Českého Těšína a v poslední 
době i folklorní soubor Jagár.

Mgr. Milena Tvardíková

Vystoupení obohatily další hornosušské sbory – smíšený sbor 
SUCHA s dirigentem panem Tadeuszem Danelem, folklorní 
pěvecký soubor CHÓREK s vedoucí paní Barbarou Weiserovou 

Na závěrečném koncertu, kterým sbor uzavřel svou padesátiletou 
historii, se Šárky rozloučily se svou dirigentkou Dagmar Herouto-
vou, která sbor řídila devatenáct let. 

a nový smíšený sbor SLAVÍCI Z HORNÍ SUCHÉ. 
Šárka děkuje všem za účast.

Ženský pěvecký sbor Šárka se rozloučil 

Účastníci se mohou těšit na zájezd v příštím roce do 
Goczalkowic – okrasné zahrady Pudełko a Kubiczek. Za 
vytrvalost všichni na závěr obdrželi malou pozornost – 
čokoládu. Zájezd se uskutečnil za finanční podpory obce 
Horní Suchá. 

předseda Marie Hluzáková
Za ZO ČZS č. 16 Horní Suchá, 

V letošním roce jsme již po dvacáté navštívili Polsko – 
tržiště Tychy a Pisarzowice – okrasné zahrady Kapias. Počasí 
nám přálo, sluníčko svítilo. Zájezdu se zúčastnilo 55 za-
hrádkářů a jejich příznivců. Všichni si koupili vše potřebné 
do zahrady, okrasné keře, balkonové květiny. Všem se zájezd 
líbil. 

Zahrádkáři v Polsku

V rámci projektu byl zakoupen 
traktorový návěs Palazoglu Cargo 
-14T, který bude tvořit funkční 
celek s vlastním traktorem. Návěs 
bude sloužit k urychlení svozu 
sklizené produkce z pole. 

Na základě dotační výzvy MAS Pobeskydí Podpora provádění 
operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, byl Roman 
Siwek vybrán k dotační podpoře a byl mu umožněn nákup země-
dělské techniky. 

Výsledkem projektu je zvýšení 
přepravní kapacity, snížení počtu 
přejezdů po zemědělských pozem-
cích a místních komunikacích. 
Dále dojde ke snížení spotřeby 
pohonných hmot a emisí.

Děkuji.
Roman Siwek

Pobeskydí podpořilo nákup
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Velmi kladně byl hodnocen týdenní pobyt v láz-
ních v polské Ustroni, kam se vydali zájemci už 
po několikáté. Ustroň je příjemné lázeňské 
město ve Slezském vojvodství, leží na území 
Těšínského Slezska v údolí řeky Visly mezi 
vrcholy Slezských Beskyd, Velkou Čantorií a Rov-

V prvním pololetí letošního roku se kromě 
schůzek výboru a úsekových důvěrníků 
scházeli členové klubu na oblíbených „posled-
ních středách“ v měsíci, na brigádách a na spo-
lečenských akcích, které už automaticky patří 
do programu klubu. 

Protože z důvodů preventivních opatření se 
letos z kraje roku plesy a bály ještě nekonaly, 
sešli se poprvé členové klubu 11. března 2022 
na výroční členské schůzi. 

Další velkou společenskou akcí byl Svátek 
matek, konaný v pátek 13. května, na kterém už 
tradičně vystupují děti ze základních škol – letos 
z české základní školy, a svým vystoupením tak 
dávají dárek zúčastněným ženám.

Klub hornických důchodců Dolu František informuje…

nicí. Čantorii i Rovnici zájemci na výletech rovněž navštívili.
V pátek 10. června se v areálu Domečku ze 300 vajíček smažila vaječina. Protože jako 

téměř každým rokem přálo počasí, sedělo se i venku na sluníčku, což bylo velmi příjemné. 
Akce se zúčastnila i nejstarší členka klubu, devadesátipětiletá paní Jana Blažková, která se 
zúčastnila před měsícem i Svátku matek, setkání se jí moc líbilo, ráda si zavzpomínala. 
Byly napečeny výborné zákusky, kromě vaječiny zavoněly i uzené klobásy, točilo se pivo 
a pak se za doprovodu kytar a harmoniky zpívalo a zpívalo…

Poslední akcí v tomto pololetí je zájezd do Studénky, kde účastníci navštíví Vagonářské 
muzeum, následně pak v Novém Jičíně si prohlédneme expozici klobouků. 

Mgr. Milena Tvardíková

Główny organizator spotkania, p. Marek 
Kriš, był i tym razem bardzo zadowolony, 
ponieważ salę wypełniło po brzegi 250 osób. 
Wydarzenie prowadziła Izabela Kapias, także 
absolwentka naszej szkoły. Obecni na sali mogli 
też zobaczyć prezentację o swojej szkole, 
którą przygotowała i przedstawiła obecna jej 

Mowa oczywiście o Spotkaniu Absolwen-
tów górnosuskiej podstawówki, które odbyło 
się 21 maja 2022 w Domu Robotniczym w Su-
chej Górnej.

Po covidowej przerwie udało się MK PZKO 
w Suchej Górnej ponownie zorganizować tę 
popularną imprezę, która pojawia się już od 
roku 2012 w kalendarzu akcji kulturalnych 
naszej gminy regularnie co dwa lata.

I ja tam byłam i świetnie się bawiłam…

w rytmie muzyki prezentowanej przez DJ 
Bartnickiego. Powyższe wydarzenie było też 
okazją do odwiedzin budynku szkolnego oraz 
niedawno otwartego centrum wielofunkcyjne-
go „Suszanka”. 

dyrektorka Monika Plášková. Spotkanie 
uświetnił występ ZPiT „Suszanie”, też skła-
dający się w większości z absolwentów naszej 
podstawówki. Po występie wszyscy mile spę-
dzali czas, wspominając wspólne chwile z ła-
wy szkolnej oraz tańcząc do białego rana 

Tegoroczne Spotkanie Absolwentów PSP 
w Suchej Górnej na pewno należało do bardzo 
udanych. Miejmy nadzieję, że za dwa lata 
będziemy się znów dobrze bawili na kolejnej 
jego edycji. Grażyna Siwek

V sobotu 28. května jsme měli tu čest se 
představit a vystoupit na Festivalu reBar-
bora Open Music. Děti si velice užily tento 
krásný den, nejenže mohly vystoupit, ale 
také pro ně byl připraven úžasný dopro-
vodný program plný her a soutěží. Velice si 
vážíme a děkujeme za pozvání paní ředitel-
ce Nadace OKD, která nám umožnila vy-
stoupit na takovéto velké akci.  

Hned za týden v sobotu 4. června jsme 
uspořádali v parku ve finské kolonii Den dětí 
a současně oslavili odložený Den Romů. 
Všechny děti tanečního kroužku předvedly 
svůj talent svým rodinám a přátelům. 
Dalším programem byla soutěž v duchu 
znalostí a poznání, kde děti na šesti sta-
novištích plnily různé úkoly. Jedním z úkolů 
bylo vyzkoušet si práci hasičů při hašení 
požáru. Jsme rádi a děkujeme našim dobro-
volným hasičům, a to p. Szelongovi a man-
želům Sikorovým, že za námi přijeli. Děti 

měly obrovskou radost a náramně si užily 
tento svůj den.

Děkujeme za podporu obci Horní Suchá, 
Nadaci OKD a Moravskoslezskému kraji.

Horní Suchá

Před námi máme ještě spoustu akcí, o nichž 
vás rádi budeme informovat.

Renáta Češková, z.s. Velká náruč, 

Oslava Dne dětí ve Velké náruči



S mateřskou školou Klubíčko z Havířova jsme ukončili celoroční projekt s názvem 
„Poznáváme život na vesnici a ve městě“. Protože se dětem výměnné návštěvy líbily, 
budeme v příštím školním roce ve spolupráci pokračovat. Už se moc těšíme!

V pátek dopoledne se zahrada MŠ zaplnila dětmi, a to nejen dětmi školkovými, ale 
přišli se za námi podívat i kamarádi z prvních tříd a také přípravná třída. Sportovní 

dopoledne bylo velmi zábavné. Dokonce za 
námi přijeli na návštěvu sportovci z oddílu 
SNAILS ORLOVÁ se svým maskotem 
orlem. Ukázali dětem základy baseballu. 
Díky příznivému počasí děti plnily venku 
na stanovištích různé úkoly. Za splnění 
úkolu dostaly razítka, za které si pak na kole 
štěstí vytočily dárek – plyšové zvířátko. 
Veliké překvapení nastalo, když se spustil 
bublinkovač. Desítky bublinek začaly létat 
vzduchem a děti je s radostným smíchem 
začaly chytat. Po dobu tří dnů měly děti 
ještě navíc možnost si zaskákat ve 

skákacím hradu, zapůjčeným od společnosti GLOBUS Havířov. Touto cestou jim 
velmi děkujeme.

a také ve dvojicích závodily. Jak jinak zakončit závody, než šampaňským? Samozřejmě 
dětským. To byla žízeň!

Za MŠ Eva Sliacká

Dne 1. června slaví svůj svátek všechny děti. My jsme ho oslavili parádní jízdou na 
nazdobených koloběžkách a odrážedlech. Ráno se na nich děti začaly sjíždět ke školce, 
na nazdobených vozítkách pak vyrazily na „spanilou jízdu“ přes sídliště, projely se,

Ve spolupráci se Svazem zahrádkářů děti na zahradě osázely záhonky. Vysázely 
zeleninu, o kterou se budou muset starat a zalévat. Mohou tak pozorovat její růst.

Na závěr bych za celý kolektiv MŠ chtěla všem popřát krásné prázdniny plné 
sluníčka, smíchu a radovánek nejen dětem, ale i rodičům a všem ostatním přátelům, 
kamarádům a známým. Užijte si léto a pohodovou dovolenou.

a hupky zpátky na zahradu! Bylo potřeba také vyzkoušet řidičské schopnosti jezdců. 
Na stanovištích děti objížděly kužely, projížděly klikatou trasu po předkreslené čáře 

Nejstarší děti se budou „pasovat na školáky“ a jako rozloučení se školkou je čeká 
„Indiánská noc“, samozřejmě s přespáním ve školce. Myslím, že se děti mají na co těšit.

Chtěla bych moc poděkovat za sponzoring Obci Horní Suchá a také Sdružení rodičů.

Ve čtvrtek 2. 6. za dětmi přijel kouzelník Aleš Krejčí. Byla to již několikátá návštěva 
a pokaždé nás překvapí novými kouzly a iluzemi. Děti byly nadšené a zároveň překva-
pené, jak to ten pan kouzelník dělá. Sladkou tečkou na závěr byl nanukový dort. 
Mňamka!

Uvidíme se opět v příštím školním roce!

V pondělí 6. 6. přijely děti potěšit a povozit dva poníci. Rodiče měli možnost využít 
této příležitosti a nechat své děti svézt a poníky si také pohladit, kteří  za odměnu dostali 
mrkev a jablka. 
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v podobě skákacích hradů, malování na obličej, 
tetování a nově jsme měli na zkoušku virtuální 
realitu. Naší odměnou byl pro nás dětský smích 
a radost v očích. Chceme poděkovat obci Horní 
Suchá za finanční podporu. Dále pak pedago-
gům a rodičům, kteří se podíleli na přípravě celé 
akce.

Počasí bylo všelijaké, ale nakonec se umou-
dřilo a děti s rodiči si mohli projít stanoviště 

Po dvouleté odmlce jsme uspořádali v sobotu 
4. června Dětský den s rodiči. 

s úkoly. Pak pro děti byla připravena odměna 

Marek Hradzki, předseda SRZŠ

Dětský den s rodiči

A tak to má být!

z červeného, zeleného a žlutého balónku společ-
ně na výlet. Autobusem jsme se dopravili do 
Kunína na zámek. Na začátku byla pro děti 
připravena pohádka „O líném Jankovi“. Byla 
napínavá až do samého konce a děti ani nedý-
chaly. Samozřejmě všechno dobře dopadlo, jak 
jinak než svatbou Janka a princezny. Děti si 
vyzkoušely i kostýmy a užily si spoustu 
legrace. Následovala krátká prohlídka nejhez-
čích místností zámku. Na závěr si děti pro-
hlédly výstavu krásných loutek. Následoval 
oběd v zámecké zahradě. Pan kuchař připravil 
grilovaný špekáček a dětem se piknik venku 

Po dvouleté přestávce jsme v těchto dnech 
mohli ve školce přivítat maminky, které slaví 
svůj svátek. Děti svými básničkami, písnič-
kami a tanečky vykouzlily na tvářích svých 
maminek úsměv a radost. Leckdy se v očích 
zaleskly i slzičky dojetí, což je známkou toho, že 
se to dětem povedlo a všichni si to užili. Mamin-
ky dostaly také dárečky, které děti vyrobily. 

Koncem května, ve čtvrtek 26., vyrazily děti 

„Co se to v té školce děje?“ „Nemám kde za-
parkovat své auto!“ Toto si řekla moje kama-
rádka, když se ve dnech 11. a 12. května vracela 
z práce. 

v přírodě moc líbil. S plnými bříšky měly děti 
ještě možnost si odpočinout nebo naopak se 
proběhnout v zámecké zahradě. Počasí nám 
přálo, všechno se vydařilo, a tak hurá zpátky 
domů!

Dění ve školce
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27 uczniów górnosuskiej polskojęzy-
cznej szkoły podstawowej przez ponad 
tydzień odpoczywało w Chorwacji. Wyjazd 
w całości sfinansowały władze gminy Sucha 
Górna.

Wycieczka do Trogiru była nagrodą za 
cały rok nauki. Uczniowie musieli się 
wykazać dobrymi ocenami i zachowaniem 
oraz reprezentowaniem szkoły w różnego 
typu konkursach i zawodach sportowych. 
Chętnych zgłosiło się więcej, niż przewi-
dziano miejsc: ostatecznie rada pedagogicz-
na spośród 54 zgłoszeń wybrała 27 najlep-
szych. 

W programie wyjazdu znalazły się m. in. 
wycieczka łodzią i zwiedzanie położonego 
na wyspie starego miasta w Trogirze, pokaz 
mody plażowej, konkurs plastyczny dla 
najmłodszych, konkurs rapowania, wy-
cieczka autobusowa do Splitu czy aqua 
zumba w basenie przy luksusowym hotelu, 
w którym mieszkali górnosuszanie. 
Oczywiście nie zabrakło kąpieli w ciepłym 
Adriatyku, opalania na plaży i wieczornych 
spacerów nadmorskim deptakiem. Wyjazd 
był bardzo udany. 

Wszyscy wrócili cali, zdrowi i pełni 
wrażeń. I tylko trochę trudno było z powro-
tem zasiąść w szkolnej ławce, bo wycieczka 
do Chorwacji smakowała beztroską, latem 

Monika Plášková,
dyrektor PSP Sucha Górna

i wakacjami. 

Po słońce do Chorwacji

Tegoroczny Dzień Ziemi obchodziliśmy 
w sposób nietradycyjny, przenosząc się z na-
szymi gośćmi do 19. wieku. Byli nami 
rodzice naszego kolegi Vojtka, państwo 
Kupkowie, ktorzy idealnie wcielili się w rolę 
nauczyciela  i  jego żony z  czasów 
panowania cesarza Franciszka Józefa. 
Pierwsze dwie lekcje spędziliśmy w auli, 

która przeobraziła się w szkołę sprzed 150 
lat. Była stara ławka z kałamarzem, tablicz-
kami i rysikiem, stare biurko i podręczniki, 
było zdjęcie cesarza, w rogu pani na koło-
wrotku przędła wełnę. Zapoznaliśmy się 
z różnymi ciekawostkami z życia zwierząt. 

Podróż w czasie

Następnie wybraliśmy się na ekspedycję 
w okolice szkoły, kosztując pąków drzew, 
oglądając życie w trawie, wąchając liście 
roślin. Suszankę musieliśmy w jednym 
miejscu przechodzić po wąskiej drewnianej 
kładce. Spotkanie zakończyliśmy średnio-
wieczną grą, której celem było zdobycie zamku. 
Walczyliśmy oczywiście do utraty tchu.

Bela, Filip: „Podobała nam się końcowa 
gra w grupach, stare pismo na tabliczkach 

Filip: „Że ślimaki posiadają dwoje czułek.”

Samik: „Na przykład to, że kwiatek cieszy-
nianka nie rośnie tylko w Cieszynie.”

Szymon: „Z powodu kar fizycznych w szko-
le raczej nie chciałbym wtedy żyć.”

Artur: „Nie wiedziałem, że ropuchy mają 
tak rozwinięty wzrok i pamięć.” 

Samuel: „Że ślimaki potrzebują dużo 
wapnia, żeby mieć mocną skorupę.

Marek: „Tak, ponieważ chciałbym przez 
jakiś czas żyć na zamku.”

i historie z życia cesarza.”

Silvie, Krysia: „Najbardziej zaciekawił 
nas wygląd traszek w słoiku z wodą oraz 
stare metody karcenia dzieci w szkole. 
Niektóre z nich dobrowolnie wypróbowa-
liśmy na własnej skórze.”

• Co zapamiętaliśmy z tego spotkania?

• Czy chcielibyśmy żyć w 19. wieku i dlaczego?

• Co nas zaciekawiło? Oto nasze wrażenia:

• Czego przed spotkaniem nie wiedzieliśmy?

, PSP Sucha GórnaUczniowie klasy V

Drogi Panie Nauczycielu, dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy p. Wójtowi 
Janowi Lipnerowi i całej Radzie 
Gminy Sucha Górna za sfinanso-
wanie naszego wyjazdu do Chorwacji. 
Było świetnie, bardzo nam się podo-
bało. Dziękujemy!

Uczniowie PSP Sucha Górna

Žáci ZŠ s p.j.v. Horní Suchá

Upřímně děkujeme panu starostovi 
Janu Lipnerovi a celé radě obce 
Horní Suchá za financování našeho 
školního výletu do Chorvatska. Bylo 
skvěle, užili jsme si to.Děkujeme!

PODZIĘKOWANIE

PODĚKOVÁNÍ
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o technické obory. Děti se dozvěděly, co je 
to statika i pilíř, jak jej postavit a jak Karel 
IV. nechal postavit Karlův most. Na závěr si 
vyzkoušely podle technického výkresu 

postavit z kostek Lega velký most, po 
kterém se mohly samy projít. Dětem se 
tvoření velmi líbilo.

V úterý 7. června do naší školy zavítala 
lektorka z Malé technické univerzity a žáci 
druhých tříd se zúčastnili projektu Stavitelé 
mostů, jehož cílem bylo pomocí přirozené 
hravosti a poznávání vzbudit zájem dětí 

Mgr. Lenka Machancová, Mgr. Hanka Hrčková

Karvinský talent
Ve čtvrtek 19. května se na ZŠ a MŠ Prame-

ny v Karviné po covidové pauze opět usku-
tečnila pěvecká soutěž KARVINSKÝ 
TALENT.

Mgr. Markéta Domesová

i sami sebe, předvedli krásné výkony. 
Děkujeme za reprezentaci školy.

Velká gratulace patří Jakubovi, který se 
svou písní postoupil do zářijového finálo-
vého večera, kde si zazpívá s živou kapelou. 
Budeme mu držet palce!

Za naši MŠ se jí zúčastnily Emma Pilcho-
vá a Kristýna Chlupová, za ZŠ Tamara 
Šukaľová a Jakub Balog.

Všichni zpěváci překonali trému, ostych 

a celého projektu CO2 ligy 
Za jejich celoroční práci, mnohdy nad rámec 

školní výuky, se dočkali vytoužené odměny. 
Byli pozváni na slavnostní konferenci, která 
se koná v historických prostorách Vald-
štejnského sálu Senátu ČR. Zde všech 9 nejús-
pěšnějších týmů základních a středních škol 
ČR představí svou celoroční práci a pře-
vezme svá ocenění. 

Naši oceněnou pracovní skupinu tvoří 
Eliška Biedrawová, Barbora Tomanová, 
Adam Preisner, Nela Haščáková, Martina 
Bojková, Helena Waidlichová, Jana 
Kozielová, Bára Machancová a Natálie 
Zemanová.

Technickou podporou v jejich práci jim byli 
Vojtěch Žymelka, Šimon Neoral a Jakub 
Wojtas.

Všem gratuluji a velmi děkuji za jejich 
vytrvalost a nadšení!

Mgr. Stanislava Brodová

Klimaťáci ZŠ doběhli do konce IV. mise 

Klimaťáci

Žáci nejen naší základní školy, ale i Sto-
navy a Těrlicka, se po delší pauze utkali v at-
letickém čtyřboji, což obnášelo běh, vrh 
koulí a skok do výšky i dálky. Naši spor-
tovci se umístili velmi dobře. 

Mgr. Martin Kuča, Mgr. Petr Kantor

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

Atletický čtyřboj

Žáci 5.-9. třídy se svými pedagogy

Do Dolních Vítkovic jsme se vypravili 
spolu se svými učiteli 3. 6. protože tam 
ostravská Policie ČR měla nejen pro nás 
připraveny ukázky svých jednotlivých složek.

Psovodi se svými dobře vycvičenými psy 
i štěňaty, hasební technika, potápěči i zása-
hová jednotka nám celé dopoledne ukazo-
vali nejen svůj výcvik, ale dovolili nám i něk-
teré věci si vyzkoušet a podrobně pro-
hlédnout.

Pod rozpáleným nebem nikomu nevadilo 
plnit úkoly a bavit se tak celé dopoledne. 
Nakonec jsme se ještě někteří šli vybláznit 
na interaktivní tabule Velkého světa.

Den dětí s ostravskou 
Policií ČR

Projekt Stavitelé mostů

V červnu své významné výročí slaví tito občané:

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

Jindřich Siwek (93), Eugen Dubiel (80), František Žwak (80), 

Olga Staňurová (80) a Vilma Krčmařová (80)
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W imieniu całej społeczności PSP 
Sucha Górna serdecznie dziękuję za 
pomoc przy organizacji 38. Igrzysk 
Lekkoatletycznych Uczniów Polskich 
Szkół Podstawowych w RC:

• Gminie Sucha Górna za wsparcie 
finansowe imprezy,

• Panu Josefowi Konopce za gołębie, 
które były najbardziej wzruszającym 
momentem ceremonii otwarcia igrzysk,

• Absolwentom naszej szkoły za obec-
ność i wszechstronną pomoc, szcze-
gólnie niezwykle sprawną obsługę 
techniczną oraz dobry humor.

Sukces tegorocznych ILA to także 
Pańs twa  zas ługa .  J e szcze  r az 
DZIĘKUJĘ!

• Panom Marianowi Weiserowi oraz 
Zbigniewowi Molinkowi za wspaniałą 
dokumentację zdjęciową,

Monika Plášková, dyrektor PSP 
Sucha Górna

PODZIĘKOWANIEBlisko 400 zawodników z 23 szkół w 14 dyscyplinach walczyło w Trzyńcu o medale 
podczas XXXVIII Igrzysk Lekkoatletycznych Uczniów Polskich Szkół Podstawowych 
w Republice Czeskiej. 

Organizatorem tegorocznych igrzysk była szkoła podstawowa w Suchej Górnej. Puchar 
dla najlepszej szkoły małoklasowej wywalczyła reprezentacja Nawsia. W rywalizacji szkół 
pełnoklasowych zwyciężył Czeski Cieszyn. W klasyfikacji generalnej nasza szkoła zajęła 
ósme miejsce, a z Trzyńca przywieźliśmy do domu trzy złote medale, jeden srebrny i jeden 
brązowy.

ILA 2022

· Vincent Miczka - bieg na 50 m, kl. 4-5

ZŁOTY MEDAL

BRĄZOWY MEDAL
· Barbara Śmiłowska - skok wzwyż, kl. 8-9

· Adam Jelen - bieg na 600 m, kl. 6-7

 

· Vincent Miczka – bieg na 300 m, kl. 4-5

SREBRNY MEDAL

· Sebastian Przeczek - pchnięcie kulą, kl. 8-9

Medaliści PSP Sucha Górna:

Wszystkim medalistom gratulujemy sukcesu! Zawodniczkom i zawodnikom dziękujemy 
za udział w igrzyskach i godne podziwu, sportowe współzawodnictwo. 

Byliście wspaniali!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PSP Sucha Górna
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Fotbal se v Horní Suché hraje již více než devadesát let, za dobu 
své existence zažil klub spoustu porážek i slavných vítězství. Letoš-
ní sezóna však byla opravdu výtečná a lze ji považovat za jednu 
z nejlepších v historii klubu, Sušané vyhráli 1. B třídu a postupují do 
1. A třídy, potřetí v historii (1968, 2008, 2022). Pamětníci by mohli 
namítat, že vítězství v krajském přeboru a postup do divize v letech 
1975 a 1991 byl větší úspěch, což nelze rozporovat. 

Letošní sezóna však měla jedno specifikum – kádr fotbalistů 
Horní Suché tvoří vlastní odchovanci, jejichž věkový průměr se 
pohybuje lehce nad dvacítkou, věkový průměr kazí zkušení 
matadoři brankář Tomáš Lincer, Tomáš Wojtyna a kapitán Honza 
Janovský, svými výkony však šla zmiňovaná trojice příkladem. 
Mladý tým plný odchovanců celou sezónu neprohrál (poslední 
utkání s Oldřichovicemi se odehrálo po uzávěrce vydání) a neu-
věřitelných 17 utkání v řadě neobdržel branku! Povedenou sezónu 
nejen mužů, ale i mládežnických celků potvrzuje vítězství 
dorostenců v Poháru OFS Karviná a účast starších žáků ve finále 
poháru.

Soutěžní ročník 2021/2022 byl zahájen po srpnových oslavách 
90. výročí fotbalu, družstvo mužů tvořila dvojce trenérů Jaromír 
Bebenek a Zdeněk Menoušek z velmi mladých hráčů se vztahem 
k našemu klubu. Vyplatila si investice do mládeže, kdy hráči 
současného týmu mužů začínali v přípravce mezi lety 2008 až 2010. 
Někteří z nich pak vyzkoušeli nejvyšší mládežnické soutěže v ostrav-
ském Baníku a Karviné, aby se na přelomu dorosteneckého a muž-
ského věku vrátili do Horní Suché s patřičnými zkušenostmi, které 
svému mateřskému klubu bohatě splácí. Stěžejním byl také návrat 
bývalého futsalového reprezentanta Honzy Janovského po ukon-
čení profesionální kariéry z Polska, kde byl více než deset let 
opravdovou hvězdou. Celý ročník 1. B třídy odehráli bez porážky 

Potenciál mužstva je veliký, mladí hráči mají vrchol výkonnosti 
teprve před sebou, a tak po vhodném doplnění kádru lze předpokládat, 
že se Horní Suchá neztratí ani příští rok ve vyšší soutěži. 

a díky prvenství v soutěži se po deseti letech vrátili do 1. A třídy.

Fotbalisté Horní Suché postoupili!
V „postcovidové době“ (snad již napořád) bojují fotbalová 

družstva napříč republikou s nedostatkem hráčů. To však není 
případ Horní Suché, která díky široké mládežnické základně 
zejména v kategorii dorostu v létě zakládá také „B“ družstvo mužů, 
které bude hrát od sezóny 2022/2023 okresní přebor Karvinska! Dvě 
družstva dospě-lých bude mít Horní Suchá znovu po téměř 30 
letech. Cílem je vytvořit podmínky pro starší hráče, kteří již 
nebudou dostávat tolik prostoru v Áčku a zejména pro mladé hráče, 
pro které přechod z kategorie dorostu do mužů bude díky větší porci 
odehraných minut v Béčku snazší. 

Mládežnická družstva hrají dlouhodobě na velikost obce vysoké 
soutěže krajský přebor staršího a mladšího dorostu, krajský přebor 
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V polovině září plánujeme uspořádat v Dělnickém 
domě tradiční Den jubilantů, věnovaný našim 
seniorům (datum bude upřesněn v osobní pozvánce).

Bohužel však nemáme žádné informace o občanech, 
kteří nebyli oddáni v Horní Suché, proto žádáme 
všechny, kteří mají výročí svatby (50, 55, 60, 65 a více 
let) nebo ví o někom, koho tento příjemný den čeká, 
ať nejpozději do 1. srpna kontaktují p. Renátu 

Slonkovou (tel. 596 410 756, e-mail: 
slonkova@hornisucha.cz). Dále vyzýváme 
občany, kteří trvale žijí v obci Horní Suchá, 
ale nemají státní občanství ČR a slaví v le-
tošním roce životní jubileum (60, 65, 70, 75, 
80, 85, 90 a více let) a chtějí se plánované 
oslavy zúčastnit, ať se rovněž neprodleně 
přihlásí na výše uvedených kontaktech. 

Těšíme se na setkání s vámi!

Josef Žerdík, místostarosta obce

Den jubilantů

starších a mladších žáků. Družstva mladšího i staršího dorostu hrají 
zhruba v polovině tabulky krajského přeboru, což je soutěž, kterou 
nehrají ani tak velká města našeho okresu jako jsou například 
Bohumín, Orlová či Český Těšín. Starší žáci skončili na krásném 
5. místě krajského přeboru, mladší žáci skončili 14. U mladších 
žáků dlouhodobě bojujeme s nedostatkem hráčů, ovšem stavy hráčů 
v přípravkách se začínají zvyšovat, a tak lze předpokládat, že v bu-
doucnu bude tento problém vyřešen. Už za samotnou účast v kraj-
ském přeboru jsme na naše dorostence i žáky náležitě hrdí. V červnu 

Fotbal v Horní Suché v současné době zažívá příznivé období a je 
na lidech v klubu, aby to období trvalo co nejdéle. V uplynulém 
období  se  nám podař i lo  přebudovat  webové s t ránky 
www.fotbalhornisucha.cz a facebookové stránky, které velmi 
zdařile spravuje náš bývalý hráč a současný trenér školičky Honza 
Chrobok, velmi zdařilé fotky z utkání mužů i mládeže dělá fotograf 
bývalý hráč našeho dorostu Ondra Kruťa. Na začátku roku získali 
trenérskou licenci členové klubu Roman Kubját, Jarda Rychtařík, 
Tomáš Sobek, Honza Chrobok a Petr Bebenek. V květnu byl v České 
televizi odvysílán pořad v cyklu Fotbal po našem, který se natáčel 

Velikou radost nám dělají nejmenší hráči fotbalové školičky, 
kterou v zimním období převzal trenér Jan Chrobok, jemuž 
pomáhají hráči mužů Jarda Rychtařík a Aleš Stuchlík. V zimě 
absolvovali turnaje Ligy malých mistrů, na přírodním trávníku 
absolvovali mimo jiné turnaje v Sedlišti či Albrechticích. 

Petr Bebenek

o dění v naší obci a o fotbale v našem klubu. Do dalšího období 
máme v plánu dále zvelebovat náš skvělý Sportovní areál František 
a také pořádat nábor dětí, abychom mohli vysoké mládežnické 
soutěže hrát i nadále. 

proběhlo na stadionu Kovona v Karviné finále dorostu a žáků 
Poháru OFS Karviná, ve kterém naši dorostenci zvítězili a držiteli 
poháru a naši staří žáci podlehli jednobrankovým rozdílem ve 
vyrovnaném utkání žákům MFK Karviná. 

Na závěr se sluší poděkovat všem hráčům, funkcionářům a trené-
rům klubu za dobrou reprezentaci, fanouškům za fantastickou 
podporu a všem partnerům za finanční a materiální pomoc, tradičně 
zejména našemu největšímu partnerovi Obci Horní Suchá. 
Děkujeme!
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