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Objízdné trasy jsou stanoveny přechod-
ným dopravním značením v místě. Objízd-
ná trasa vede přes ul. Grabovščok, U Vodo-
jemu a Hornosušská a přes ul. Volontérská, 
Na Koutech a Těrlická. Harmonogram prací 
je k dispozici k nahlédnutí na obecním 
úřadě v kancelářích silničního správního 
úřadu a investic. Žádáme všechny účastníky 
provozu v dané lokalitě o dodržování 
bezpečnosti.

Z důvodu realizace stavebních úprav MK 
na ul. 6. srpna, informujeme občany o do-
pravním omezení v této ulici. Stavební 
práce a uzavírka bude probíhat v termínu od 
15. 8. do 30. 10. 2022, dle harmonogramu 
prací stavební firmy SWIETELSKY sta-
vební s.r.o. 

Jana Vítková, tel. 596 420 170, 
vitkova@hornisucha.cz

Omezení a uzavírka 
na ul. 6. srpna

Jana Vítková, tel. 596 420 170, 
vitkova@hornisucha.cz

Z důvodu realizace stavebních úprav MK 
na ul. 6. srpna informujeme, že na zvláštní 
linkové dopravě pro přepravu dětí do školy 
dojde ke změně trasy. Tak jako v předcho-
zím období bude možné na školní spoj na-
stoupit v obci na zastávkách Horní Suchá, 
ul. Hornosušská v 7,33 hod., Horní Suchá, 
Pašůvka v 7,35 hod., Horní Suchá ul. Grabov-
ščok v 7,40 hod. Spoj dále pojede objízd-
nou trasou stanovenou po dobu uzavírky 
ul. 6. srpna, a to přes ul. Grabovščok, U Vo-
dojemu a Hornosušská. Příjezd na zastávku 
Horní Suchá, škola bude v 7,45 hod. Žádáme 
všechny účastníky provozu v dané lokalitě 
o ohleduplnost a dodržování bezpečnosti pro-
vozu a neblokování průjezdnosti ulic 
objízdné trasy. 

Provoz 
školního autobusu 

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

Dále Vás upozorňujeme, že i pro volby do 
zastupitelstva obce ve dnech 23. 9. a 24. 9. 
jsou zajištěny přenosné volební schránky, aby 
mohli odevzdat své hlasy i občané, jejichž 
zdravotní stav jim již neumožní zúčastnit se 
voleb přímo ve volební místnosti. Požadavky 
na přenosnou volební schránku se mohou 
nahlásit již dnes na Obecní úřad Horní Suchá 
p. Korecké (tel. 596 420 299) nebo příslušné 
volební komisi v době voleb tj. 23. a 24. září 
(tel. č. 739 593 975).

V letošním roce se budou konat volby do 
zastupitelstva obce ve dnech 23. 9. 2022 
(14,00-22,00 hod.) a 24. 9. 2022 (8,00-14,00 
hod.). Všechny čtyři volební okrsky budou 
umístěny opět v Základní škole na ul. Těr- 
lické 969/24 (podrobněji budeme občany 
informovat v „Oznámení o době a místě 
konání voleb do zastupitelstva obce“).               

Informace o volbách 
do zastupitelstva obce

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky 
považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení 
všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zame-
zení případných škod na zdraví a majetku. Provozovatelé výroben 
elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrob-
ny do vypnutého úseku distribuční soustavy.

• Bronislava Poloczka: č. o. 1, 4, 6

Obec Horní Suchá obdržela od společnosti ČEZ Distribuce 
upozornění na plánovanou odstávku elektřiny dne 2. 9. 2022 od 7:30 
do 15:30 hodin v níže uvedených lokalitách:

Horní Suchá (okres Karviná):
• 6. srpna: č. o. 12, 12a, 13, 14, 15, 17, 19, 21

• Kolmá: č. o. 4, 7, 8

• Drážní: č. o. 1, 2, 3, 5, 5a, 7

• Havířská: č. o. 3
• Grabovščok: č. o. 1, 1a, 2-11, 13, 14, 15, 15a, 16, 16a, 21
• Dvojitá: č. o. 1, 1a, 2, 3, 4a, 5, 6, 7

• Čtvercová: č. o. 1, 2, 3, 5, 5a, 7, 9, 11, 13

14a, 14b, 14c, 16, 16a, 18, 18a, 18b, 20, 22, 24, 26, 28 

Upozornění

• Lesní: č. o. 18
• Na Koutech: č. o. 1, 1a, 1b, 2, 3c, 4, 5, 5a, 5b, 6-10, 12, 12a, 12b, 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

• U Prodejny: č. o. 1, 2a, 3, 5

• Zalesní: č. o. 1, 2, 2a, 3-10, 12, 14, 16; č. p. 1330

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a in-
formace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo 
SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení 
dodávek. Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese 
zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy 
(bezstavy.cz).

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

• Přímá: č. o. 5-9, 9b, 11, 13, 15, 20 

3024/6, 3039/7

• Průjezdní: č. o. 1, 2, 2a, 3, 4, 8b

• Rovnoběžná: č. o. 7, 9, 11 

• Těrlická: č. o. 52, 54-60, 60a, 61, 61a, 62, 62a, 62b, 63, 64, 65, 

• Trojanovská: č. o. 3a
67, 69-74

• Volontérská: č. o. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 

• Zahradní: č. o. 1, 3, 5, 7, 9

kat. území Horní Suchá (kód 644404): parcelní č. 1681, 1720/3, 
1727/2, 1780/6, 1810/4, 2676, 2703/1, 2703/12, 2818/1, 2919/1, 

• Šikmá: č. o. 1a, 2, 2a, 4, 6, 8, 9

• Vilová: č. o. 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 10

6, 8, 8a, 8b, 9a, 10, 10a, 12, 16

Nejde vám elektřina...

(Čerpáno z oznámení ČEZ Distribuce ze dne 12. 8. 2022).
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Ing. Beata Rzymanová, tel. 590 990 437, 
rzymanova@hornisucha.cz

Z důvodu velkého zájmu o tabulky popis-
ných a orientačních čísel musela být v červnu  
schválena změna rozpočtu Obce Horní 
Suchá, aby bylo možné tabulky objednat 
všechny najednou. Během letních prázdnin 
měl dodavatel tabulek měsíční celozávodní 
dovolenou. Dodání tabulek se tedy posouvá 
na září. Jakmile budou připraveny k vyzved-
nutí, budu všechny postupně kontaktovat. 
Děkuji za pochopení.

Informace k domovním 
tabulkám 

Václav Rylich, tel. 739 593 974, udrzba@hornisucha.cz

Již poněkolikáté v krátké době jsme zaznamenali v naší 
obci zásah vandalů. Jen za poslední týden to byly převráce-
né nádoby na odpad na ulicích Vnitřní a Finská. Dále vyvrá-
cená rozvodná skříň na ul. Centrum a nakonec poničené 
místo pro odpočinek v Parku hrdinů u obecního úřadu. 

Myslím si, že by nikomu z nás nemělo být lhostejné, že 
nám vandalové ničí to, co jinému může sloužit, třeba k odpo-
činku. Proto apeluji na občany, pokud by byli svědky ta-
kových nebo obdobných útoků na majetek, ať volají nepro-
dleně linku 158, nebo PČR Obvodní oddělení Horní Suchá 
974 734 761, 596 425 566, PATRIOT Security 721 957 435 
(zde v době 16.00 – 06.00 hodin). 

Vandalismus v naší obci

V červenci 2022 jsme nakoupili do naší 
knihovny 43 knih českých a dostali 7 polských 
darů, k tomu dodali 60 knih a 30 zvukových 
dokumentů z českého výměnného fondu KF.

České knihy
Naučná literatura 

Česká historická beletrie

Juřík Pavel – Památky Čech, Moravy a Slezska; 
Honzák Radkin – Královna děsu aneb panická 
porucha.

Tachovská – Vestman Kateřina – Řekni, že jsi 
Tachovská; Niedl František – Železná rukavice; 
Teršová Klára - Bílý pramen; Dušková Vlasta – 
Třinácté okno.

Česká beletrie
Jirglová Š Petra – Nejdražší suvenýr; Kollerová 
Mašková Aneta – Přes práh; Blanařová Alena – 
Slzy od smíchu; Hlavinková Lucie – Pravda 
nebyla k dostání; Rejman Martin – Kruhy na 
rybníku; Harasimová Markéta – Volným 
pádem; Stýblová Valja – Františka, Most 
sebevrahů; Prášková Markéta – Balada o snech. 

Česká detektivka
Karolová Kateřina – Odbočka v lesích; 
Glockner David – Tajemství rodu Rottových; 
Pospíšilová Jarmila – Palec a selská pýcha; 
Doucha Josef – Orlické vraždy; Horová Marie – 
Pro oči nevidím; Svobodová Iveta – Jako 
přízrak.
Světové detektivky
Bell David – Rukopis zločinu; Mayne Andrew – 
Černý korál; Connelly Michael – Temné 
hodiny; Dán Dominik – Kočičí stopa; Slaughter 
Karin – Falešná svědkyně; Marsons Angela – 
Vražedná mysl; Rothchild Sascha – Sladká 
pomsta; Thilleiz Franck – Černá smrt; Lӓckberg 
Camilla, Fexeus Henrik – Iluze.
Světová beleterie
Steel Danielle – Štěstí v neštěstí; Johnson 
Debbie – V kavárně nových začátků; Mayes 
Frances – Přítelkyně z kamenné vily; Martin-
Lugand Agnés – Hotel pod šťastnou hvězdou; 
Mallery Susan – Vinohrad Stříbrný měsíc; 
Waldon Lacie – Poslední let; Wake Jules – S lás-
kou z Říma; Römer Lotte – Citronová vůně 
a jemné polibky.

Historický román

Mornštajnová – Kapka Ája; Krolupperová 
Daniela – Hurááá na prázdniny; Parent Nancy – 
Sladké sny, Mickey.
Pro mládež

Wasilkowska Katarzyna – Już, już!; Wachowiak 
Joanna – Projekt Bitoven; Strękowska – Zaręba 
Małgorzata – Śledztwo inspektora Mątwy: 
Gdzie jest Syrenka; Orlińska Zuzanna – Król 
Myszy.

Pro děti

Bednarová Yvona – Sajdra a Tyrhen objevují 
svět; Matějka Vít Martin – Klub Klikařů. Boj 

Kasdepke Grzegorz – Koronkowa robota; 
Płatkowska Paulina – O pszczole która myślała, 
że to źle być pszczołą; Ryrych Katarzyna – 
Wojna w Kuropatkach.

   Anna Kaperová, tel. 732 693 872,

Beletria dla młodzieży

Ardone Viola – Nejsem jako džbán.

Polské knihy

o Krkavec.

Beletria dla dzieci

knihovna@hornisucha.cz 

Nové knihy v knihovně

kultura
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Konec prázdnin se ponese v duchu soustředění v Kunčicích pod 
Ondřejníkem, kde na děti kromě pravidelných tréninků čeká hra 
Cesta kolem světa za 80 dní. Hned první víkend v září družstvo 
mladších bude naše SDH reprezentovat na krajské soutěži o pohár 
starosty kraje, kde se kvalifikovali díky druhému místu získanému 
na okresním kole hry Plamen. V září se naši svěřenci opět představí 
na domácí půdě. Proběhne již 6. ročník pohárové soutěže o putovní 
pohár starosty SDH. Do konce roku nás čekají nejen soutěže, ale 

a nám se podařilo brát 1x bronz a 4x bramborovou medaili. Soutěžní 
sezonu jsme zakončili soutěží v Bohumíně-Záblatí, kde proběhlo

V červnu u nás proběhl první ročník krajské pohárové soutěže 
TFA mladých hasičů, kterou pořádá Krajské sdružení hasičů 
Moravskoslezského kraje. Na tuto soutěž se z celého kraje sjelo na 
200 mladých závodníků. Naše SDH reprezentovalo 12 závodníků 

i vyhlášení výsledku mládežnické ligy okresů Karviná. Mladší se 
umístili na 4. místě a starší na 9. místě. 

V září proběhne nábor nových členů, takže pokud jsi ve věku 6 až 
15 let a chceš se něco nového naučit, zasoutěžit si a užít spoustu 
legrace, tak neváhej a přidej se k nám. Bližší informace p. Jana 
Sikora, tel. 731 625 690. 

také zábava a v zimě díky Nadaci OKD víkend na horách. 

Jana Sikora

Mladí hasiči informují

život�v�obci
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Renáta Češková, https://velkanaruc.cz/
Děkujeme za podporu obci Horní Suchá, Nadaci OKD a Moravskoslezskému kraji.

Červenec se nesl v tanečním duchu, kdy děti svým vystoupením 
vykouzlily úsměv na tváři seniorům ostravského Komunitního 
domu. Zahrály popletenou pohádku a zazpívaly společně s jeho 
obyvateli známé české lidovky. V duchu roztančeného léta jsme 
pokračovali v naší obci v části finské kolonie letní party tanečním 
vystoupením a soutěžemi na různá témata. Velký dík patří panu 
místostarostovi za zajištění hudebního doprovodu a našemu panu 
starostovi za účast a zapůjčení skákacího hradu.

Začátek srpna jsme strávili na týdenním soustředění ve Fulneku. 
Děti si to užívaly naplno. Dvakrát denně jsme trénovali na vystou-
pení, která nás čekají po návratu. Volný čas trávily děti plaváním v bazénu, soutěžemi v týmech, hraním ping-pongu a fotbalu. Pořádali jsme 
party, hráli scénky v kostýmech a nechyběla ani stezka odvahy. Čekalo na ně i jedno milé překvapení v podobě jízdy na koních. Věřím, že si 
děti odnáší spoustu zážitků. O dalších akcích vás budeme informovat příště.

Letní prázdniny ve spolku Velká náruč

Hlavní oslavy se budou konat v neděli 
4. září, i když v jejich rámci je naplánována řada 
aktivit přesahujících časově jednodenní akci; 
počínaje „Procházkou po stopách dávné Prostřed-
ní a Dolní Suché“ (sobota 30. 7.) a konče vydáním 
stolní hry – mapy Suché s vyznačenými nejpozo-
ruhodnějšími místy, která stojí za návštěvu, včetně karet s infor-
macemi o těchto objektech a úkoly, jež bude v rámci hry zapotřebí 
splnit. V rámci oslav jubilea bude rovněž vydána publikace „Z kro-
nik polské školy v Prostřední a Dolní Suché“.

První neděli na začátku nového školního roku, dne 4. září v 8.45 h., 
se v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché, Stará ul. 
(vedle něhož stála první školní budova, rozebrána kvůli důlním 
škodám v roce 1976), uskuteční ekumenická bohoslužba s vystou-
pením pěveckého sboru Gymnázia Komenského a žáků polské 

Letošní rok, v němž vzpomínáme 430. výročí narození Učitele 
národů Jana Amose Komenského, je i v našem městě bohatý na 
jubilea spojená se vzděláváním. Letos si totiž připomínáme 170. 
výročí založení polské evangelické školy (1852), která se později 
přeměnila na veřejnou lidovou školu v Prostřední 
a Dolní Suché, a 320. výročí narození prof. Jiřího 
Sarganka, sušského rodáka, pedagoga a hymno-
loga, rektora evangelické školy v Těšíně a autora 
Lipského kancionálu. Odpolední část oslav od 15 hodin se bude konat 

u budovy bývalé mateřské školy (ulice Budova-
telů 3), kde dnes sídlí farní sbor a Místní skupina 
Polského kulturně-osvětového svazu. U pamětní 
desky prof. Jiřího Sarganka, která se nachází na 
čelní zdi sborového domu, budou položeny 
květiny, pak bude zahájena výstava fotografií a arte-

faktů spojených se školou. Poté se v přilehlé zahradě budou konat 
tradiční sušské dožínky s vystoupeními pěveckých sborů a hudeb-
ních skupin.

základní školy v Horní Suché. Součástí slavností bude také 
minirozhovor s historikem (formou přístupnou dětem a mládeži), 
požehnání žákům, studentům a učitelům na zahájení nového 
školního a akademického roku a zasazení Stromu vzdělávání na 

místě, kde se nacházela první školní budova 
(zahrada u kostela, kde již rostou dva jiné 
významné stromy: Dub reformace 1517-2017 a Lípa 
republiky 1918-2018).

Čestnou záštitu nad akcí převzali: Generální konzulka Polské 
republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz a biskup 
Slezské církve evangelické a. v. Tomáš Tyrlík.

Těšínsko-havířovský seniorát Slezské církve evangelické a. v., 
sborový pastor – pastor zboru, Farní sbor Slezské církve 

evangelické a. v. v Havířově-Suché

Mgr. Janusz Kożusznik, senior

170 let školství v Prostřední Suché

Ačkoliv poznávat cizí kraje je velmi lákavé, mnoho zajímavostí se nachází také v bezprostřední blízkosti 
našich domovů.

To nejzajímavější z Těšínského Slezska lze navštívit v rámci 8 výletů, které zavedou návštěvníky na horské 
vrcholy, k vodě, do muzeí nebo za historií pod širým nebem. Poznejte Těšínské Slezsko – příhraniční oblast od 
Hrčavy po Bohumín. Dopřejte si aktivní léto plné zážitků. Určitě se nudit nebudete.

Ing. Radana Bocková,

Vydat se můžete např. do Bohumína, kde je v místním muzeu vystavena mamutí stolička nalezena na dně 
řeky Odry. Nebo do Karviné, na zámek Fryštát a na prohlídku Šikmého kostela. Dalším tipem na výlet, 
tentokrát k vodě, je Těrlická přehrada. Už jste zkoušeli jízdu na vodních lyžích? 

Pro cykloturisty je připraven výlet na Kamennou chatu a rozhlednu Tetřev. A nesmíme zapomenout na 
zastávku na Velké šanci v Mostech u Jablunkova. V červenci se zde bude konat jedinečná kulturně-historická 
akce – Šancefest.

Horská část Těšínského Slezska je u návštěvníků velmi oblíbená, a to hlavně díky zachovalé beskydské přírodě. 
Krásnými výhledy se mohou návštěvníci kochat z rozhledny na Čantoryji nebo z věže kaple sv. Anny na Kozubové.

Aby to výletování nevyšlo moc draho, je možné získat na řadě míst slevy díky kartě Těšínské Slezsko Region 
Card. Tu mohou návštěvníci během léta získat zdarma. Aktivace karty a její aktivní využívání je vstupenkou do 
dvou letních soutěží o hodnotné ceny. Více informací o soutěžích a podrobnější informace k jednotlivým 
výletům jsou k dispozici na stránkách www.tesinskeslezsko.cz.

Možná si řeknete, že výlet do Českého Těšína a Cieszyna nemá co nabídnout, ale opak je pravdou. Možná 
ani netušíte, jaké skvosty tato města ukrývají.

Posledním z osmi připravených výletů je výlet na Trojmezí. Ten ale překvapivě začíná už v Jablunkově, kde 
bude v průběhu měsíce července otevřeno Muzeum Trojmezí – nová pobočka Muzea Těšínska.

Destinační manažer turistické oblasti Těšínské Slezsko

Poznávej Těšínské Slezsko a vyhraj 
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V srpnu své významné výročí slaví tito občané:

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

společenská�rubrika

Osvald Czyž (93), Rosalie Hermannová (92), Karel Siwek (92),
Karel Vraník (92), Rozalie Koneszová (92),

Jindřiška Vydiolková (85) a Rudolf Palatínus (80)
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MINIVELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PRO SENIORY A OSOBY PEČUJÍCÍ

Charita Český Těšín zve širokou veřejnost dne 20. září 2022 od 10 hodin do Kulturního 
a společenského střediska „Střelnice“ na Miniveletrh sociálních služeb spojený s konferencí 
na téma „O seniorech a pro seniory“, na kterém se mimo přednášejících budou prezentovat 

v16 hodin.

i subjekty, které na území města Český Těšín zajišťují sociální služby pro seniory, osoby 
nemocné a se sníženou soběstačností. Považujeme za velmi důležité seznámit veřejnost 
s možnostmi a potřebami péče o tyto skupiny obyvatel a nabídnout jim co možná nejvíce 
ucelený přehled služeb a možností řešení jejich často nelehké situace. Tématy budou např. 
Možnosti zdravotní péče pro seniory po ukončení hospitalizace, Přehled příspěvků pro 
seniory, Individuální péče o seniory v závěru života a mnoho dalších. Na místě se můžete 
informovat o možnostech řešení konkrétní situace, seznámit se s různými druhy 
kompenzačních pomůcek, vyzkoušet polohování apod. Předpokládaný konec akce je 

Ing. Vladimíra Gajdaczová, projektový a PR manager

a 734 796 858, anebo e-mailem na 
michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz  
a  tereza.ceresnova.ceskytesin.charita.cz.

Sídlíme na ulici Ostravská 285 v Čes-
kém Těšíně. Kontaktovat nás můžete na 
telefonních číslech 731 454 650 

a právní tíseň

Charitní poradna pro finanční a práv-
ní tíseň je tady pro všechny, kteří se 
potřebují ve své situaci zorientovat, 
potřebují získat informace případně 
rady, jak dále postupovat, případně 
potřebují pomoc vyplněním formuláře 
či sepsáním návrhů a jiných písem-
ností. 

Je velice jednoduché dostat se do 
situace, se kterou si člověk neumí 
poradit sám a potřebuje pomoc 
ostatních. Mnohdy stačí jen málo, 
zapomenutá upomínka, pracovní úraz 
či ztráta zaměstnání, a je zaděláno na 
velký problém. 

Charitní poradny pro finanční 

Charitní poradna pro finanční a práv-
ní tíseň poskytuje bezplatnou a diskrét-
ní pomoc v oblastech dluhové proble-
matiky (např. exekuce, insolvence), 
rodinné a vztahové problematiky (např. 
rozvod, péče o děti), dále v oblasti 
bydlení, spotřebitelského práva či 
pracovně právních vztahů.

Máte dluhy, které Vám přerůstají 
přes hlavu? Trápí Vás exekuce? 
Rozpadl se Vám vztah a nyní řešíte péči 
o dítě? Na problémy nemusíte být sami. 

Tým pracovníků 

Charitní poradna 
pro finanční 
a právní tíseň 
nabízí své služby



Z okazji rozpoczęcia

nowego roku szkolnego 

2022/2023
 

wszystkim uczniom 

składamy życzenia 

jak najlepszych wyników

 w nauce oraz wytrwałości

 i motywacji w dążeniu do 

wytyczonych celów.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 PSP Sucha Górna

školství 
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Dívky Horní Suché se zúčastnily 
prestižního a zároveň největšího 
mládežnického turnaje v České 
republice. Musíme však zdůraznit, 
že nešlo pouze o účast, ale o skvě-
lou reprezentaci a propagaci horno-
sušského florbalu. 

Holky totiž prošly turnajem bez 
jediné porážky. Na své konto si při-
psaly jednu remízu a dvě výhry ve 
skupině. Na tato vítězství navázaly 
dívky také v play-off, kde postupně 
porazily 3:0 Spartu Praha, 9:2 
Olomouc, 4:2 Panthers Praha a ve 
finále přemohly 3:1 Chodov. Tato 
jízda tedy skončila pro holky se 
zlatými medailemi na krku a po-
hárem za 1. místo v rukou. 

Velký podíl na tomto úspěchu 
měla dvojice útočnic Janečková – 
Krucinová, které za 7 utkání 
nasbíraly shodně 9 bodů. Zmínit 
však musíme také základní sta-
vební kámen celého týmu, kterým 
byla gólmanka Karolína Žižková. 
Ta byla po posledním utkání po 
zásluze vyhlášena nejlepší bran-
kářkou celého turnaje!

sport

Hornosušské florbalistky ovládly Prague Games

Petr Krucina

Děkujeme za parádní výsle-
dek i reprezentaci naší obce 
Horní Suchá.

Za celý klub bychom však 
chtěli poděkovat všem hráčkám, 
které Horní Suchou v Praze 
reprezentovaly a dokázaly pro 
náš klub vybojovat nejcennější 
kov. Děkujeme a věříme, že 
tento úspěch bude tento výběr 
motivovat do další práce, a zá-
roveň přiláká na palubovku 
našeho klubu další hráčky a hráče. 

Horní Suchou reprezentoval 
tento tým skvělých dívek: 
Sabina Talábová, Karolína 
Žižková, Valerie Žižková, 
Dominika Wroblová, Sofie 
Talábová,  Adéla Sojková, 
Karolina Anna Schleser, Bára 
Pietrowská, Karolína Nedělová, 
Zuzana Matuszynská, Bára 
Lysková, Tína Kožusznik, 
Linda Kuntošová,  Tereza 
Krucinová, Eliška Kostková a Ka-
rolína Janečková.
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Těším se na Tebe! Martina

sport


